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Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej...
z udziałem Gości zagranicznych z cyklu:
„Teoria i praktyka w profilaktyce oraz wspieraniu rozwoju osób
z niepełnosprawnością – wobec tradycji i innowacji”
Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych z cyklu: Teoria i praktyka w profilaktyce oraz wspieraniu rozwoju osób z niepełnosprawnością – wobec tradycji i innowacji odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2015 roku.
Organizatorami były dwie współpracujące w tym przedsięwzięciu Katedry działające w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie: Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością oraz Katedra Integracji Społecznej. Wspólnie z nimi działały: Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Urząd
Miasta Krakowa. Zaszczytną funkcję patrona honorowego nad konferencją objął
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michał Śliwa.
Patronem medialnym zostały: Dwutygodnik Miejski krakow.pl oraz Magiczny Kraków www.kraków.pl. Materiały konferencyjne wzbogacił w wartościowe pozycje
książkowe oficjalny darczyńca Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie.
W konferencji wzięło udział 78 czynnych uczestników i 12 biernych uczestników. Wygłoszonych zostało 75 referatów w tym 4 w języku angielskim.
Obrady konferencyjne toczyły się budynku Międzynarodowego Centrum
Kultury – Kraków przy Rynku Głównym w samym centrum Starego Krakowa sprzyjając refleksjom nad przeszłością w kontekście wyzwań współczesności i przyszłości.
W dniu poprzedzającym obrady konferencyjne zaproszeni goście mieli okazję
uczestniczyć, w dwóch spektaklach teatralnych, w najlepszych krakowskich teatrach. Na deskach Krakowskiego Teatru Sceny STU, mieli okazję podziwiać Jerzego
Trelę w spektaklu Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda w reżyserii
Krzysztofa Jasińskiego oraz na Scenie Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego,
spektakl Bóg mordu w reżyserii Marka Gierszała.
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Otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego prof. dr hab. Michał Śliwa. W części oficjalnej głos zabrał również
Bogdan Dąsal pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.
Pierwszej sesji plenarnej przewodniczyli: prof. dr hab. Aniela Korzon (DSW),
prof. dr hab. Czesław Kosakowski (UWM) oraz prof. dr hab. Andrzej Twardowski
(UAM)
Obrady rozpoczęły się od wystąpienia prodziekan dr hab. Katarzyny Dormus,
prof. UP, która również powitała zebranych, a następnie rozpoczęła swoje wystąpienie traktujące na temat początków opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Kolejnymi prelegentami pierwszej sesji plenarnej byli: dr hab. Teresa Żółkowska,
prof. US, Associated Prof. Dr Alvyra Galkienė z Litwy, PaedDr. Naďa Bizová, PhD. ze
Słowacji oraz prof. dr hab. Marzenna Zaorska.
W przerwie zaproszeni goście mieli okazję posmakować pysznych przekąsek
podanych i wykonanych przez uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, którzy zajmowali się pełną obsługą cateringową konferencji.
Po przerwie kawowej, w sesji plenarnej, której przewodniczyli prof. dr hab.
Janina Wyczesany, prof. dr hab. Amadeusz Krause oraz prof. dr hab. Marzenna
Zaorska, odbyły się kolejne wystąpienia naszych znamienitych gości, do których należeli między innymi: prof. dr hab. Janina Wyczesany traktująca w swoim wystąpieniu o wizerunku nauczyciela w kontekście edukacji integracyjnej, prof. PhDr., PhD.
Viktor Lechta mówiący na temat innowacyjnych trendów w diagnostyce różnicowej
przewlekłego jąkania. Następnie prezentowali swoje badania PhD. Ljubica Pribanić,
dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW, prof. dr hab. Zenon Gajdzik oraz prof.
dr hab. Amadeusz Krause.
Obrady sesji plenarnych w tym dniu zakończył obiad w Restauracji Chopin przy
Rynku Głównym.
Następnie rozpoczęły się równolegle toczone obrady w trzech sekcjach.
Sekcja pierwsza – Niepełnosprawność jako zjawisko towarzyszące człowiekowi i społeczeństwu, prowadzona przez dr hab. Stanisława Mihilewicz, prof.
DSW. Prelegentami byli: dr hab. Stanisława Mihilewicz, prof. DSW, dr hab. Joanna
Konarska, prof. UP, mgr Bawer Aondo-Akaa, dr Małgorzata Trojańska, mgr Anna
Duczmalewska.
Sekcja druga – Działania wspomagające rozwój osób z niepełnosprawnością,
prowadzona przez dr hab. Grażynę Gunia, prof. UP oraz prof. dr hab. Andrzeja
Twardowskiego. Prelegentami byli: prof. dr hab. Andrzej Twardowski, dr hab.
Grażyna Gunia, prof. UP, dr Ewa Brzdęk, dr Iwona Konieczna.
Sekcja trzecia – Środowisko osoby niepełnosprawnej i jego zasoby, prowadzona
przez dr hab. Ewę Skrzetuską prof. SGGW. Prelegentami byli: dr hab. Ewa Skrzetuska,
prof. SGGW, dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, dr Danuta Baraniewicz i mgr Monika
Brudniak, mgr Agata Miodek.
Po przerwie kawowej odbyły się kolejne obrady w sekcjach.
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Sekcja pierwsza – Niepełnosprawność jako zjawisko towarzyszące człowiekowi
i społeczeństwu, której przewodniczyła dr hab. Stanisława Mihilewicz, prof. DSW.
Prelegentami byli: mgr Marta Dzikowska, dr Beata Szabała, dr Małgorzata Trojańska
i Mateusz Biernat, dr Dorota Żuchowska-Skiba.
Sekcja druga – Działania wspomagające rozwój osób z niepełnosprawnością
prelegentami byli: dr Joanna Skibska, mgr Marcin Popiel, mgr Anna Bora i mgr
Magdalena Biesiadecka, dr Sławomir Olszewski.
Sekcja trzecia – Środowisko osoby niepełnosprawnej i jego zasoby, prowadzona przez dr hab. Adama Mikruta prof. UP. Prelegentami byli: mgr Mateusz Obrębki,
dr Katarzyna Węgierska i mgr Jagoda Tuchowska, mgr Grażyna Banach-Kociołek,
dr Anna Czyż.
Obrady pierwszego dnia konferencji zakończyła uroczysta kolacja w Klubie
Aktora LOŻA przy Rynku Głównym. Bankiet uświetnił występ zespołu „Bałagan”,
którego członkami jest młodzież ze specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
przy ul. Tynieckiej w Krakowie
Drugi i tym samym ostatni dzień konferencji rozpoczęły się obrady w równoległych sekcjach.
Sekcja pierwsza – Niepełnosprawność jako zjawisko towarzyszące człowiekowi
i społeczeństwu, prowadzona przez dr hab. Piotra Majewicza, prof. UP. Prelegentami
byli: dr hab. Adam Mikrut, prof. UP, dr Ewa Dyduch, mgr Grażyna Aondo-Akaa,
mgr Aneta Lew-Koralewicz, dr Maria Kościółek, mgr Jakub Wolny.
Sekcja druga – Działania wspomagające rozwój osób z niepełnosprawnością, prowadzona przez dr hab. Beatę Cytowską. Prelegentami byli: dr hab. Beata
Cytowska, dr Agnieszka Łaba, dr hab. Danuta Kopeć, mgr Judyta Popiołek, mgr Patrycja Gołąbek-Jonak.
Sekcja trzecia – Środowisko osoby niepełnosprawnej i jego zasoby, prowadzona
przez dr hab. Katarzynę Parys. Prelegentami byli: mgr Dorota Burczyc, mgr Barbara
Janus, mgr Magdalena Pasteczka, dr Izabela Marczykowska, dr hab. Katarzyna Parys.
Krótka przerwa kawowa oddzieliła od siebie kolejne obrady w trzech równoległych sekcjach.
Sekcja pierwsza – Niepełnosprawność jako zjawisko towarzyszące człowiekowi
i społeczeństwu, prowadzona przez dr Barbarę Winczura. Prelegentami byli: mgr
Katarzyna Pająk, mgr Karolina Woś, mgr Justyna Kotowicz, mgr Joanna BuławaHalasz, dr Kornelia Czerwińska, dr Barbara Winczura.
Sekcja druga – Działania wspomagające rozwój osób z niepełnosprawnością,
prowadzona przez dr hab. Annę Zamkowską, prof. UTH. Prelegentami byli: dr hab.
Anna Zamkowska, prof. UTH, dr Danuta Wolska, mgr Agnieszka Szymajda, dr Grażyna Walczak, mgr Izabella Gałuszka, mgr Agnieszka Ochman.
Sekcja trzecia – Środowisko osoby niepełnosprawnej i jego zasoby, prowadzona
przez dr hab. Jolantę Baran, prof. UP i prof. dr hab. Franciszka Wojciechowskiego
(UJ). Prelegentami byli: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski i dr Sylwia OpozdaSuder, dr hab. Jolanta Baran, prof. UP, dr Elżbieta Lubińska-Kościółek i mgr Krzy-
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sztof Wołoszczuk, mgr Ewa Reczek i mgr Katarzyna Ślęczek, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak i dr Edyta Tomińska-Conte oraz dr Katarzyna Bieńkowska, dr Joanna Kobosko, dr Agnieszka Buczek i dr Jacek Sikorski.
Obrady w sekcjach zakończono w południe przerwą kawową ze wspomnianym
już cateringiem organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie.
Następnie odbyła się ostatnia sesja plenarna, której przewodniczyli dr hab.
Grażyna Gunia, prof. UP, dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP oraz prof. PhDr., PhD. Viktor
Lechta. Jako prelegenci wystąpili: prof. dr hab. Aniela Korzon, która przedstawiła
krytyczną analizę integracji – inkluzji w edukacji uczniów głuchych. Dalej dr Karol
Bidziński omówił europejski profil kształcenia nauczyciela edukacji włączającej
jako współczesna odpowiedź na „Listy młodego nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej.
Dr hab. Joanna Hańderek, mgr Alicja Rybkowska i mgr Paulina Gurgul poruszyły
kwestie edukacji jako szansy na integrację. Dr hab. Ewa Małgorzata Skorek referowała temat dotyczący psychospołecznej sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w ogólnodostępnej szkole podstawowej. Na zakończenie dr
hab. Piotr Majewicz, prof. UP omówił pozytywną psychologię rehabilitacji jako dopełnienie tradycyjnego podejścia do problematyki niepełnosprawności.
Konferencję zakończyło spotkanie podsumowujące obrady. Jako pokłosie konferencji organizatorzy zapowiedzieli publikację zaprezentowanych i złożonych do
druku wystąpień.

