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Konferencja edukacyjna 

Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa – uczenie o wartościach w 

szkole 

12 marca 2012  

Prelegenci 

Dr hab. Barbara Weigl - psycholog, profesor Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Szkoły WyŜszej 
Psychologii Społecznej. 

Prowadziła cykle badań nad psychologicznymi 
prawidłowościami zmniejszania uprzedzeń społecznych, a 
takŜe nad stereotypami etnicznymi wśród dzieci i młodzieŜy. 
 Ich konsekwencją było wydanie licznych publikacji z 
zakresu edukacji między- i wielokulturowej, m.in. 

„Stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci i młodzieŜy” (1999) oraz zbioru tekstów „ Inni 
to takŜe my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, 
Ukraińcy, śydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej” zredagowanego 
wspólnie z Beatą Maliszkiewicz,  laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej – Za naprawianie 
świata. Jest członkiem wielu organizacji zajmujących się edukacją, m.in. Towarzystwa 
Alternatywnego Kształcenia w Opolu, Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko” w Warszawie 
oraz Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”. Organizowała ogólnopolskie i 
międzynarodowe konferencje i zjazdy naukowe, m.in. w Krakowie, Opolu, Lwowie i 
Salzburgu, a takŜe Doskonalenie Nauczycieli w zakresie edukacji Międzykulturowej w 
Izraelu. Została wyróŜniona przez NiezaleŜną Fundację Popierania Kultury Polskiej  
POLCUL - za pracę na rzecz tolerancji w środowiskach edukacyjnych i wielokulturowych 
oraz otrzymała Medal ZasłuŜony dla Tolerancji przyznany przez Fundację Ekumeniczną 
TOLERANCJA. 

  

Prof. Stanisław Obirek - historyk, pedagog i dziennikarz, profesor 
Krakowskiej Szkoły WyŜszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Studiował filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, filozofię na Wydziale Filozoficznym KsięŜy 
Jezuitów w Krakowie, teologię na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Neapolu oraz na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Uzyskał stopień doktora 
teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii 
nowoŜytnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Od roku 1991 do 2005 roku naleŜał do zakonu Jezuitów i brał udział w sympozjach 
poświęconych problematyce jezuickiej (m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wilnie, 
Bostonie, Frankfurcie). Wykładowca, były rektor i współpracownik wielu uczelni w Kraju i 
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za granicą. Jest głęboko zaangaŜowany w dialog z innymi religiami m.in. z judaizmem oraz z 
niewierzącymi, czego wyraz dał tworząc Centrum Kultury i Dialogu przy WyŜszej Szkole 
Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Jego wiedza oraz poglądy przedstawione zostały w 
licznych publikacjach ksiąŜkowych m.in. „Nad dziesięcioma przykazaniami” (2004), „Religia 
- schronienie czy więzienie?” (2006), „ObrzeŜa katolicyzmu” (2008) oraz artykułach, głównie 
w kwartalnikach „Horyzonty wiary” i „śycie Duchowe”, w którym przez wiele lat pełnił 
funkcję redaktora naczelnego.  

  

Prowadzący sesję warsztatową 

Marzanna Pogorzelska, laureatka nagrody im. I. 
Sendlerowej w roku 2010 

Nauczycielka języka angielskiego w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Kędzierzynie - Koźlu, 
koordynatorka Szkolnej Grupy Amnesty International; 
laureatka Europejskiej Nagrody Tolerancji i Nagrody 
„Hiacynt” („za konsekwentne edukowanie i wspieranie 
postaw tolerancji na przekór władzy i sytuacji i  za 
zasługi na rzecz równouprawnienia i walki z 

dyskryminacją”).  Realizuje projekty edukacji wielokulturowej i edukacji na rzecz praw 
człowieka angaŜując w nie młodzieŜ i społeczność lokalną poprzez organizację spektakli, 
happeningów, debat, warsztatów, spotkań z przedstawicielami mniejszości oraz publikacji 
promujących tolerancję i wielokulturowość. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem 
„Otwarta Rzeczpospolita”, Fundacją Ochrony Dziedzictwa śydowskiego, Kampanią przeciw 
Homofobii i innymi organizacjami pozarządowymi; autorka scenariuszy zajęć językowych 
dotyczących praw człowieka. 

  

Beata Maliszkiewicz, laureatka nagrody im. I. Sendlerowej 
w roku 2009 

WspółzałoŜycielka i dyrektorka Zespołu Szkół TAK w Opolu. 
Zrealizowała liczne projekty edukacyjne, między innymi: 
„Spotkajmy się z Innymi” o mniejszościach narodowych w 
Polsce (Koncert Narodów, ksiąŜka: „Inni to takŜe my), letnie i 
zimowe kursy dla Romów, „Historia ulicy” – o niemieckich, 
Ŝydowskich i polskich mieszkańcach jednej ulicy w Opolu 
(spektakl „Głosy” i współautorstwo ksiąŜki „Głosy z ulicy 
Barlickiego), „Rabin z Opola” – badanie historii Rabina Leo 

Baecka (spektakl „Alfabet”, wystawa uliczna poświęcona Baeckowi i gminie Ŝydowskiej), 
„Jestem wielką parą oczu – PodróŜ jako spotkanie z Innym” (wystawa uliczna, spektakl wg 
prozy R. Kapuścińskiego). Od 2001 organizator „Czasu Teatru” – podczas którego pracowali 
razem Romowie, artyści niepełnosprawni, Koreańczycy, młodzieŜ z całej Europy. 
Opracowała i realizuje ścieŜkę wielokulturową, współorganizuje obozy naukowe „Na styku 
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kultur”, współpracuje z Leo Baeck College z Londynu, jest autorką licznych publikacji na 
temat edukacji wielokulturowej. 

  

Anna Janina Kloza, laureatka nagrody im. I. Sendlerowej w 
roku 2008 

Prowadzi lekcje dotyczące mniejszości narodowych oparte na 
autorskich scenariuszach. Wraz z młodzieŜą z VI Liceum 
Ogólnokształcącym w Białymstoku, w którym pracuje, brała udział 
w projekcie „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Sprawiedliwi 
wśród nas” (2004/2005) oraz w Marszu śywych w 2005 roku. 
Przewodzi działaniom koła „Pamięć” uczniów VI LO (spektakl 
„Nie chce pamiętać. Nie mogę zapomnieć”). Organizuje 
uroczystości upamiętniające Holocaust: wystawy, Dzień Pamięci o 

Holocauście, wymianę młodzieŜy z Polski i z Izraela. Współpracowała przy tworzeniu  szlaku 
Dziedzictwa śydowskiego w Białymstoku. Jest współzałoŜycielką Towarzystwa Przyjaciół 
Kultury śydowskiej w Białymstoku.  Współpracuje z  Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
śydowskim Instytutem Historycznym. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. 

  

Piotr Ulatowski, wyróŜnienie kapituły, 2011 r. 

Nauczyciel historii w Zespole Szkół Lauder-Morasha w 
Warszawie. Realizuje projekty związane z historią śydów w 
Polsce m.in. „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - 
sprawiedliwi wśród nas”. Prowadzi warsztaty na temat 
kultury i tradycji Ŝydowskiej  - „Wola - dzielnicą 
tolerancji”, „Święta Ŝydowskie - symbolika i 

znaczenie”. Współorganizator programu: ,,Inni to takŜe my”, (spotkania z przedstawicielami 
społeczności wietnamskiej zamieszkalnej w Warszawie) oraz szkolnych obchodów Dnia 
Walki z Rasizmem i Ksenofobią (spotkania przedstawicieli róŜnych kultur i religii z 
uczniami). Inicjuje współpracę między szkołami, np. w Miedzeszynie, gdzie realizował 
projekty oraz warsztaty o tematyce Ŝydowskiej. Współpracuje z działem edukacji Muzeum 
Historii śydów Polskich przy wdraŜaniu projektu: ,,Spacery po Ŝydowskiej Warszawie”. 

 

Małgorzata Rusiłowicz, wyróŜnienie kapituły, 2010 
r. i 2011 r     

Edukatorka i nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku. 
Od 14 lat zajmuje się edukacją o Holocauście w 
szkole podstawowej, prowadzi takŜe Koło 
Dziedzictwa Kulturowego Podlasia (w oparciu o 
autorski program i scenariusze zajęć). Autorka 

licznych projektów edukacyjnych związanych z wielokulturowością Podlasia (dziedzictwem 
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Ŝydowskim, romskim i tatarskim) oraz prawami człowieka. Poprzez podejmowanie działań 
edukacyjnych: projekty, lekcje, warsztaty, wykłady uczy młodzieŜ i dorosłych trudnej sztuki 
dialogu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego kaŜdego narodu, mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz przywracania pamięci. 

  

Katarzyna Kasprzycka, wyróŜnienie kapituły, 2011 r. 

Nauczycielka w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Obcowanie 
z literaturą i praca z młodzieŜą to jednocześnie jej praca i pasja. 
Realizuje ją poprzez teatr, który prowadzi od początku pracy w szkole. 
Realizuje programy polsko - izraelskiej wymiany młodzieŜy, wizyty z 
młodzieŜą w miejscach pamięci. Za spektakle poruszające tematykę 
Zagłady „A co mnie to obchodzi”, „Opowiem wam o Liesel”, „Nim 
zabraknie” otrzymała liczne nagrody i wyróŜnienia.  

  

  

  

  

 


