
Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
z a p r a s z a  n a 

o gólnopolską konferencję naukową 

Z pomocą człowiekowi… 
w pierwszą rocznicę śmierci 

 śp. profesor teresy kukołowicz 

27 lutego 2015 r. [piątek]

8.30 · msza święta [Campus KUL na Majdanku, 
Kaplica Matki Bożej Nadziei, blok nr 2]

•
[Campus KUL na Majdanku, blok nr 3, sala 109, I piętro]

9.30–10.00 · powitanie uczestników i otwarcie 
konferencji · wystąpienia władz uczelni i gości

sesja I
Z poMocą polskIej MYŚlI peDagogIcZnej

sekcja a · pedagogika ogólna  
i teoretyczne podstawy pedagogiki
10.00–11.30

prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska 
(UKW w Bydgoszczy), Wkład Profesor Kukołowicz 
w powstanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej oraz Jej 
stanowisko w sprawie „pedagogiki ogólnej”

prof. zw. dr hab. alicja kargulowa (DSW, Wrocław), 
Profesor Teresy Kukołowicz koncepcja poradnictwa 
rodzinnego

prof. dr hab. janina kostkiewicz (UJ), Stan badań 
nad polską myślą pedagogiczną – obszary zaniechane 
a obszary nadmiernie eksponowane 

ks. prof. dr hab. Marian nowak (KUL), Pedagogika 
ogólna Profesor Teresy Kukołowicz 

Dyskusja
11.30–12.00 · Przerwa kawowa [sala Nr 8]

sekcja b · teoria(e) wychowania 
12.00–13.30

prof. kul, dr hab. alina rynio (KUL),  
Teoria wychowania w uniwersyteckiej  
działalności Profesor Kukołowicz

prof. uksw, dr hab. stanisław chrobak (UKSW 
w Warszawie), Troska o normatywne punkty 
orientacyjne w wychowaniu w kontekście myśli 
pedagogicznej Teresy Kukołowicz

prof. kul, dr hab. lucyna Dziaczkowska (KUL),  
Język pedagoga jako narzędzie komunikacji 
z teoretykami i praktykami wychowania.  
Rozważania w oparciu o twórczość Teresy Kukołowicz 

dr anna lendzion (KUL), Stosunek wychowania 
do psychoterapii na gruncie antropologicznej teorii 
wychowania opracowanej przez Teresę Kukołowicz

prof. usz, dr hab. andrzej sowiński (USz, PWSZ 
Gorzów Wlk.), Aspiracje i proces samowychowania 
w myśli pedagogicznej Profesor Teresy Kukołowicz

prof. kul, dr hab. roman jusiak (KUL), 
Samowychowanie według Profesor Teresy Kukołowicz 
w kontekście chrześcijańskiej koncepcji  
integralnego rozwoju osoby

Dyskusja 
13.30–14.30 · Obiad [sala nr 8]

sesja II
Z poMocą roDZInIe
14.30–16.00

prof. uŚ, dr hab. Marek rembierz, (Zakład Etnologii 
i Geografii Kultury w Cieszynie), Wychowanie 
– samowychowanie – rodzina. Profesor Teresy 
Kukołowicz refleksja nad wychowaniem i rodziną jako 
środowiskiem wychowawczym – inspiracje dla polskiej 
myśli pedagogicznej

dr hab. Danuta opozda (KUL), Obszary badań 
pedagogicznych nad wychowaniem w rodzinie  
w ujęciu Teresy Kukołowicz

dr ewa smołka (KUL), Dokonania Profesor Teresy 
Kukołowicz w kształtowaniu odpowiedzialności 
wychowawczej rodziców 

prof. dr hab. wiesław wójcik (WSP w Warszawie, 
WNSP w Katowicach), Asystentura rodziny i rodziny 
wspierające jako nowe formy pomocy rodzinie – 
analiza założeń i problemów w ich wprowadzaniu

dr hab. Barbara kiereś (KUL), Personalistyczna 
koncepcja rodziny w ujęciu Profesor Teresy Kukołowicz

prof. urz, dr hab. grzegorz grzybek, mgr agnieszka 
Białek (URz), Wychowanie do miłości erotycznej 
a małżeństwo w założeniach „etyki rozwoju”

dr lidia Dakowicz, dr andrzej Dakowicz (Uniwersytet 
w Białymstoku), Pomoc rodzinie w systemie 
edukacyjnym Białegostoku

Dyskusja 
16.00–16.30 · Przerwa kawowa [sala nr 8]

sesja III
Z poMocą cZŁowIekowI w coDZIennYM 
ŻYcIu, w sYTuacjacH ZagroŻeŃ 
I w cHoroBIe
16.30–18.00

prof. kul, dr hab. Dorota kornas-Biela (KUL), 
Wychowanie przez codzienność życia w rodzinie 

s. dr hab. Maria loyola opiela (KUL), Inspiracja 
pomagania człowiekowi w ochronkowym systemie  
bł. Edmunda Bojanowskiego 

dr hab. ewa Domagała-Zyśk (KUL), Pedagogika 
lecznicza w ujęciu Profesor Teresy Kukołowicz 

mgr katarzyna sapko (KUL), Chory w domu i opieka 
nad nim w ujęciu Profesor Teresy Kukołowicz

mgr piotr czech (Ignatianum, PWSZ Oświęcim), 
Pomoc człowiekowi w założeniach etosu opiekuńczego

mgr paweł Tobiczyk (Szkoła Policji w Katowicach, 
Uniwersytet Preszowski), W służbie człowiekowi – 
podstawy etosu duchownego

Dyskusja i podsumowanie
18.00–18.30 – Kolacja [sala nr 8]

•
[Campus KUL na Majdanku, blok nr 3, aula nr 137, I piętro]

18.30–19.00 · Część artystyczna  
19.00 · Chwile wspomnień połączone z wystąpieniami 

Przyjaciół, Studentów i Współpracowników Pani 
Profesor Teresy Kukołowicz


