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Dzieciństwo to okres w życiu człowieka najczęściej kojarzący się z beztroską, 

zabawą i radością. Jednak dla dzieci, którym przyszło i przychodzi żyć w warunkach 

wojny i ludobójstwa, następuje całkowita, często gwałtowna, utrata dzieciństwa. 

Brak poczucia bezpieczeństwa, lęk, przemoc, utrata bliskich, ciągłe obcowanie ze 

śmiercią stają się częścią doświadczanego codziennie świata najmłodszych. 

Podobnie jest w przypadku dzieci uchodźców, które z powodów różnych 

prześladowań zmuszone są opuszczać swoje rodzinne domy i kraje, zdając się na 

pomoc nie zawsze uczciwych, obcych ludzi. Dzieciństwo dzieci wojny i dzieci 

uchodźców zostaje im odebrane i zniszczone jeszcze przed wejściem w dorosłość, 

pozostawiając głębokie rany w psychice. Rany, które często nigdy się nie zabliźnią.  

Zadaniem dorosłych jest uczynić wszystko, by dzieci miały możliwość 

radosnego i beztroskiego przeżywania swojego dzieciństwa. Dziecko, podobnie jak 

dorosły, jest właścicielem swoich praw i wolności. Należy zatem stale przypominać 

zapisane w  Konwencji o Prawach Dziecka zasady, mówiące o tym, że dobro dziecka 

i jego ochrona jest najwyższym celem w traktowaniu człowieka – dziecka, które 

wymaga ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem 

ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem 

w działaniach zbrojnych). 

Rok 2018 przebiega pod patronatem Ireny Sendlerowej. Z inicjatywą jego 

ustanowienia wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 12 maja 2018r. 

minie 10. rocznica śmierci Tej wybitnej działaczki społecznej, która z dużym 

poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka, niosąc pomoc 

potrzebującym i słabszym – dzieciom. W czasie II wojny światowej, narażając własne 

życie, jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” 

przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2500 żydowskich dzieci. Do końca 

swojego życia twierdziła, że mogła zrobić więcej. Stąd też warto złożyć hołd Irenie 



Sendlerowej poprzez zapoznanie się z Jej działalnością i tym samym pochylić się 

nad prawami dziecka rozpatrywanymi w różnych kontekstach – np. wojny, 

uchodźctwa i z perspektywy różnych podmiotów – osób dorosłych, w tym 

odpowiedzialnych za procesy edukacyjno-wychowawcze oraz samych dzieci 

i młodzieży.  

Seminarium adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, a także 

studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi i rodziną. Zapraszamy 

także wszystkich zainteresowanych, dla których dobro (opieka, troska i ochrona) 

dziecka jest wartością nadrzędną, bowiem realizacja dziecięcych praw w znacznym 

stopniu zależy od osób dorosłych.  

Seminarium towarzyszył będzie panel dyskusyjny z udziałem dzieci oraz 

młodzieży szkolnej i studenckiej na temat praw dziecka, projekcja filmu 

dokumentalnego: W imię ich matek – historia Ireny Sendlerowej oraz wystawa 

reprodukcji prac autorstwa Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej poświęconych 

dzieciom wojny, udostępnionych przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji III 

Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka oraz VIII Międzynarodowej Konferencji 

Korczakowskiej (Warszawa, 13-16 września 2017 r.).  

  

CELE SEMINARIUM: 

▪ podnoszenie świadomości podmiotów edukacji w zakresie kwestii związanych 

ze stanowieniem i przestrzeganiem praw dziecka; 

▪ ukazanie problematyki praw dziecka w recepcji dzieci i młodzieży; 

▪ upowszechnianie postaci, dzielności oraz odwagi Ireny Sendlerowej oraz 

przypomnienie idei korczakowskich dotyczących praw dziecka; 

▪ stworzenie płaszczyzny dyskursu i budowania doświadczeń różnych 

podmiotów edukacji i wychowania na temat praw dziecka i ich przestrzegania 

w przestrzeni publicznej. 

 

MIEJSCE SEMINARIUM  
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły (AULA) 

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 
85 – 793 Bydgoszcz 

 

UCZESTNICTWO W SEMINARIUM 
Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest przesłanie swojego zgłoszenia 
(zawierającego imię i nazwisko, status, miejsce zatrudnienia) do 27.04.2018 r. na 
adres: sp09@edu.bydgoszcz.pl. 

 
Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Seminarium. 
 



RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM 

 
9:30 – 10:00   Rejestracja uczestników Seminarium 
 
10:00 – 10:15 Otwarcie Seminarium 
Muzyczne powitanie fortepianowe – temat z filmu „Lista Schindlera” – Krzysztof 
Krause (SP nr 9 w Bydgoszczy) 
 

Hanna Wojciechowska-Świeciak (Dyrektor SP nr 9 w Bydgoszczy) 
dr Ewa Krause i dr Monika Nawrot-Borowska (Zakład Teorii Wychowania 
i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy) 
 

10:15 – 11:15 Obrady plenarne  
Przewodniczy: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw. UKW (Kierownik 
Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy) 
 

O dziecięcej tożsamości zerwanej – rozważania wstępne – dr hab. Maria 
Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-
Zychowicz, prof. nadzw. UG, dr Longina Strumska-Cylwik (Uniwersytet Gdański) 
 

„Gorsze dzieci” – ukryty problem. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja 

w edukacji szkolnej – dr Iwona Chmura Rutkowska (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) 
 
11:15 – 11:30 Dyskusja 
 
11:30 – 11:40 Przerwa  
 
11:40 – 12:40 Projekcja filmu dokumentalnego:  

 W imię ich matek – historia Ireny Sendlerowej 
 

12:40 – 13:00 Wspomnienia wojennego dzieciństwa –  
Prezentacja multimedialna opracowana w ramach projektu „Pamięć Bydgoszczan. 
Archiwum Historii Mówionej” – mgr Katarzyna Mrotek, mgr Alina Szmigiel 
(Biblioteka UKW w Bydgoszczy) 
 
13:00 – 13:15 Przerwa  
 
13:15 – 14:15 Panel dyskusyjny: Dzieci wojny i dzieci uchodźcy oraz ich prawa  

  z perspektywy dzieci oraz młodzieży szkolnej i studenckiej 
Wprowadzenie do panelu – występ klasy 3, przygotowanie: Katarzyna Grzelczak  

(SP nr 9 w Bydgoszczy) 
Moderatorzy panelu: dr Monika Nawrot-Borowska (ZTWiDN UKW w Bydgoszczy) 

i Paulina Hetman (SP nr 9 w Bydgoszczy)  
 
14:15 – 14:30 Zakończenie Seminarium  
dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska oraz Hanna Wojciechowska-Świeciak 
 
 

SEKRETARZE SEMINARIUM: 
Dr Ewa Krause (66 99 55 666, ekrause@ukw.edu.pl) 

Dr Monika Nawrot-Borowska (697 558 999, mnawrot10@wp.pl) 
Paulina Hetman (662 094 056, hetman.1512@o2.pl) 

Katarzyna Grzelczak (505 94 28 25, karzyna.grzelczak@poczta.fm) 
Krzysztof Krause (695 580 481, krzys.krause@wp.pl) 
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