Szanowni Państwo!
Samorząd Rejonu Solecznickiego na Litwie,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Katedra Pedagogiki Rodziny,
Wydawnictwo Prospekt PR, Stowarzyszenie Polska-Wschód oddział w
Olsztynie, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” i inni
partnerzy
zapraszają do udziału w

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
„RODZINA – AUTORYTET W WYCHOWANIU”
Transgraniczne poszukiwania

Patronat honorowy:
Mer Rejonu Solecznickiego – Zdzisław Palewicz
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie - Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Miejsce Konferencji: Soleczniki, Litwa
Planowany termin konferencji: 5 październik 2017r.
Problematyka i cel konferencji:
Zjawisko autorytetu, choć powszechne w życiu ludzi, jest różnie interpretowane. Przez
wielu jest ono traktowane jako „osoba pełniąca rolę przewodnika, który pomaga ludziom w

poszukiwaniu własnej, indywidualnej drogi życia” (Kozak 2009, s. 45). Brak autorytetu, a co
za tym idzie, chaos w wychowaniu, prowokuje: wzrost przestępczości kryminalnej i
gospodarczej, poszerzanie marginesu patologii połączonej z głęboką degradacją moralną,
dehumanizacją międzyludzkich relacji, relatywizacje wartości, osłabienie więzi społecznych
(Rusiecki, 2008: 97–98). Brak autorytetu w rodzinie prowadzi do braku spójności osobowości
dziecka i niezdolności do układania normalnych stosunków społecznych (Jarmoszko, 2010:
143).
Celem podjętego przedsięwzięcia jest międzynarodowa dyskusja wokół autorytetu
jako ważnego (niezbędnego) czynnika we współczesnym wychowaniu. Rodzina od wieków
stanowi kardynale środowisko życia i funkcjonowania dziecka, w którym autorytet powinien
zajmować centralne miejsce. Ale czy tak jest? Mamy nadzieję, że podjęta debata udzieli nam
odpowiedzi na postawione pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości w tym zakresie, a przede
wszystkim ukaże transgraniczny wymiar roli autorytetu w wychowaniu dziecka w rodzinie.
Dyskusje będą prowadzone wokół następujących zagadnień, przy czym nie wyklucza się
rozszerzania i wprowadzania dodatkowych wątków.
Tematy dyskusyjne:
1. Autorytet – geneza, źródła, definicje, rodzaje, przemiany, badania. Ujęcie
interdyscyplinarne.
2. Rola autorytetu w wychowaniu dziecka. Poszukiwania autorytetu w rodzinie.
3. Ojciec i matka – odmienny autorytet w wychowaniu.
4. Rola dziadków i rodzeństwa w kształtowaniu autorytetu.
5. Rodzina i szkoła – instytucje budowania autorytetu w wychowaniu.
6. Rola środowiska społecznego w (nie)budowaniu autorytetu wśród dzieci i młodzieży.
7. Problemy, kryzysy i patologie w rodzinie jako czynniki zaburzające autorytet w
wychowaniu.
8. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy i wsparcia rodziny w
wychowaniu dziecka. W kierunku poszukiwania i budowania autorytetu w rodzinie.
9. Autorytet mistrza sportu i jego znaczenie w wychowaniu.
10. Firma rodzinna –kreator skuteczności biznesowej i odpowiedzialności społecznej

Formy konferencji:
- Wykłady plenarne, dyskusje
- Referaty, doniesienia z badań w ramach pracy zespołów problemowych
Język konferencji: polski, angielski, litewski
Komitet Honorowy Konferencji:
Mer Rejonu Solecznickiego – Zdzisław Palewicz
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Ks. prof. dr hab.
Stanisław Dziekoński
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – gen. zw. Stanisław Śliwa
Wiceprezes BCC, Prezes oddziału w Olsztynie Stowarzyszenia Polska-Wschód – Wiesław
Łubiński
Krzysztof Hołowczyc
Burmistrz Szczytna –Danuta Górska

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Anna Kwak (Uniwersytet Warszawski)
Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie)
Ks. Prof. zw. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie)
Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. MRU dr hab. Violeta Jegelevicene (Mykolas Romeris Universitetas, Wilno)
Prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska (Akademia Technologiczno-Humanistyczna w
Bielsko-Białej)
Prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski)
Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie)
Prof. dr hab. Peter Jusko (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystricy, Słowacja)
Prof. UŚ dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. KUL dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział w
Stalowej Woli)
Prof. KPSW dr hab. Maciej Kołodziejski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej
Górze)
Dr Agnieszka Regulska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Komitet Organizacyjny:
Mgr Waldemar Ziarek (Fundacja Krzysztofa Hołowczyca – wziarek@holowczyc.eu,
tel. 602 405 945
Mgr Agata Katkoniene (Mykolas Romeris University, Wilno)
Dr Justyna Modrzejewska (Akademia Technologiczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej)

Ramowy program organizacyjno-naukowy konferencyjny:
4 październik 2017r.
10.00 – parking Dworzec autobusowy w Olsztynie, odjazd autobusu na Litwę (przystanki:
Mrągowo, Ełk, Augustów)
17.00 - Šalčininkėlia zakwaterowanie
18.00 – obiado-kolacja
5 październik 2017r.
7.30 – śniadanie
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji
9.00 – otwarcie konferencji
9.30 – 13.00 – obrady plenarne
13.00 – obiad
14.00 – 16.15 – obrady w sekcjach
16.30 – 18.00 – obrady plenarne
18.00 – 18.30 – uroczyste zamknięcie konferencji
18.30 – 19.30 – koncert zespołu Joanna Dove
19.30 – uroczysta kolacja
6 październik 2017r.
9.00 – 10.00 – śniadanie dla uczestników przyjeżdżających z organizatorami konferencji
10.00 – wyjazd do Wilna
10.30 – 18.00 zwiedzanie Wilna (Góra Zamkowa, Ostra Brama, Kościół świętej Anny,
Cmentarz na Rosie, Góra Trzech Krzyży, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Starówka,
czas wolny)
19.00 – kolacja
20.00 – wieczorne afterparty z „Zawiasem” (Krzysztof Zawistowski)
7 październik 2017r.
7.30 – 8.30 – śniadanie dla uczestników przyjeżdżających z organizatorami konferencji
9.00 – wyjazd do Kowna
10.30 –13.00 zwiedzanie starówki w Kownie i czas wolny
13.00 – 18.00 – powrót do Olsztyna
Ramowe wymogi organizacyjne:
Terminy:
- do 20.06.2017 r. przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa
- do 30.06.2017 r. wniesienie opłaty konferencyjnej
- do 15.09.2017r. przesłanie uczestnikom ostatecznej wersji programu konferencji
- do 20.09.2017 r. przesłanie tekstu do publikacji (ostateczny termin)
Koszty:
- Uczestnictwo aktywne + referat + opublikowanie artykułu 900zł1
Opłata konferencyjna dotyczy jednego prelegenta i obejmuje: przejazd autokarem z Olsztyna do miejsca
konferencji i z powrotem, 3 noclegi w bursie szkolnej ze śniadaniami (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami),
przerwy kawowe, 2 obiady, udział w bankiecie i koncertach, certyfikat z udziału w konferencji, materiały
konferencyjne oraz publikację tekstu w monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). W przypadku
przesłania jednego zgłoszenia przez dwóch lub więcej prelegentów, którzy również będą brać udział (aktywny
bądź bierny) w konferencji – każdy z nich wnosi taką samą opłatę, tj. 900 zł.
1

-

Uczestnictwo bierne bez wystąpienia + publikacja artykułu 900zł 2
Opublikowanie artykułu 200zł3
Wystąpienie z referatem na konferencji bez publikacji artykułu 650 zł4
Uczestnictwo (bierne) bez wystąpienia i bez publikacji tekstu 600zł5

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 30.06.2017r. na następujące konto: 77 1440 1228
0000 0000 1625 7378, Prospekt PR, z dopiskiem konferencja: „Rodzina – autorytet w
wychowaniu”.
Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach 2-3 osobowych z łazienką w bursie szkolnej.
WAŻNE INFORMACJE!
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji informuje, że proponowane teksty zostaną
opublikowane w monografii wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych a
także wniesieniu stosownej opłaty. Autorzy tekstów nie otrzymują honorarium za publikację
tekstu. Po wydaniu monografii każdy z Autorów otrzyma jeden egzemplarz książki, w której
zamieszczony zostanie jego tekst. W przypadku publikacji tekstu przez dwóch i więcej
autorów zostanie przesłany tylko jeden egzemplarz monografii – pozostałe osoby mogą
książkę zakupić od wydawnictwa.
WYMOGI EDYTORSKIE
PUBLIKACJI

W

ZAKRESIE

PRZYGOTOWYWANIA

TEKSTÓW

DO

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z poniższymi wymogami:






2

artykuł o objętości ½ arkusza wydawniczego (20.000 znaków wraz z bibliografią) należy
przesłać w formacie MS Word, w języku polskim, angielskim, litewskim lub niemieckim
w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2017r. na adres:
konferencja3.soleczniki@gmail.com
tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5
przypisy przygotowujemy w tekście tj. (Kowalski 2010, s. 10), jedynie wyjaśnienia
umieszczamy w przypisie dolnym;

Opłata konferencyjna dotyczy jednego prelegenta i obejmuje: przejazd autokarem z Olsztyna do miejsca
konferencji i z powrotem, 3 noclegi w bursie szkolnej ze śniadaniami (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami),
przerwy kawowe, 2 obiady, udział w bankiecie, materiały konferencyjne oraz publikację tekstu w monografii
naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). W przypadku przesłania jednego zgłoszenia przez dwóch lub
więcej prelegentów, którzy również będą brać udział (aktywny bądź bierny) w konferencji - każdy z nich wnosi
taką samą opłatę, tj. 900 zł.
3
Publikacja artykułu w recenzowanej monografii naukowej (po pozytywnej recenzji).
4
Opłata konferencyjna dotyczy jednego prelegenta i obejmuje: przejazd autokarem z Olsztyna do miejsca
konferencji i z powrotem, 3 noclegi w bursie szkolnej ze śniadaniami (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami),
przerwy kawowe, 2 obiady, udział w bankiecie, certyfikat z udziału w konferencji, materiały konferencyjne. W
przypadku przesłania jednego zgłoszenia przez dwóch lub więcej prelegentów, którzy również będą brać udział
(aktywny bądź bierny) w konferencji – każdy z nich wnosi taką samą opłatę, tj. 650 zł.
5
Opłata konferencyjna dotyczy jednego prelegenta i obejmuje: przejazd autokarem z Olsztyna do miejsca
konferencji i z powrotem, 3 noclegi w bursie szkolnej ze śniadaniami (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami),
przerwy kawowe, 2 obiady, udział w bankiecie, certyfikat z udziału w konferencji, materiały konferencyjne. W
przypadku przesłania jednego zgłoszenia przez dwóch lub więcej prelegentów, którzy również będą brać udział
bierny w konferencji – każdy z nich wnosi taką samą opłatę, tj. 600 zł.







przy każdym cytowaniu należy umieścić przypis, np. (Pilch 2002, s. 29). Przy każdej
parafrazie należy umieścić przypis, np. (Kowalski 2009, s. 33). Przy każdym odwołaniu
do cudzego lub własnego tekstu należy umieścić przypis, np. (Piekarski 2001, s. 23).
wszystkie marginesy 2,5 cm;
w tekście należy wyodrębnić: Wstęp, Część właściwą oraz Zakończenie/Podsumowanie;
do tekstu należy dołączyć: tytuł w języku polskim i angielskim, krótkie streszczenie (max.
10 wierszy) wraz ze słowami kluczowymi (5-6 słów kluczowych) w języku polskim i
angielskim. W przypadku tekstu w języku litewskim należy dołączyć tytuł w języku
polskim i angielskim, krótkie streszczenie (max. 10 wierszy) wraz ze słowami
kluczowymi (5-6 słów kluczowych) w języku polskim i angielskim.

Bibliografię przygotowujemy według wzoru:
1. Kozielecki J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo
WSiP.
2. Zarębska-Piotrowska M. (1998). Wielki odlot. „Charaktery”, nr 9.
3. Kołodziejski M. (2013). Ewaluacja wewnętrzna w edukacji muzycznej, [w:] Nauczyciel
kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska, U.
Szuścik (red.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH.
4. Kowalski J., Dziecko w domu; http://www.dzieckowdomu [dostęp.10.10.2014]. W
przypadku braku autora podajemy tytuł tekstu wraz z adresem strony internetowej i datą
dostępu.
Do tekstu należy dołączyć:
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko Autora/Autorów;
Stopień lub tytuł naukowy;
Afiliację Uczelni;
Obszary zainteresowań naukowych.

