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Sprawozdanie z Vii międzynarodowej  
konferencji Naukowej  

Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna  
drohiczyn, 7-9 września 2010

W dniach 7-9 września 2010 roku w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Drohiczynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna. 
Organizatorem konferencji była Akademia Podlaska (obecnie Uniwer sytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Drohiczyńskie Towarzystwo 
Naukowe, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach oraz 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Zgromadzonych gości i uczestników wydarzenia powitał Prezydent 
DTN ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, a uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonali Jego Magnificencja Rektor AP, prof. dr hab. Antoni 
Jówko oraz Jego Ekselencja ks. bp dr Antoni Dydycz, Ordynariusz 
Diecezji Drohiczyńskiej. W tej części konferencji wystąpili ponadto: 
Dziekan Wydziału Humanistycznego AP prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, 
Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. Romuald Kalinowski, 
J. M. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie  
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Dyrektor MSCDN mgr Jarosław 
Zaroń oraz Prezydent Miasta Siedlce mgr Wojciech Kudelski. 

Inaugurację konferencji zakończyło wręczenie jubileuszowej księgi 
prof. dr hab. Janowi Dębowskiemu. Następnie odbyła się sesja jubile-
uszowa prof. dr hab. Wasilija Stiepanowicza – Rektora Państwowego 
Uniwersytetu w Brześciu na Białorusi. Zaprezentowana została postać 
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oraz działalność naukowa Jubilata wzbogacona wspomnieniami i ży-
czeniami przyjaciół z różnych środowisk naukowych.

Po tej sesji odbyła się promocja drugiego numeru Drohiczyńskiego 
Przeglądu Naukowego oraz publikacji pokonferencyjnej pt. „Bezpie-
czeństwo człowieka a wartości”. Uwieńczeniem pierwszej części sym-
pozjum było wręczenie nagród im. Jana Pawła II. Jest to wyróżnienie 
przyznawane instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, ar-
tystom i autorom prac naukowych za głoszenie prawdy, służbę regiono-
wi, wspieranie działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 
oraz szerzenie wielokulturowych wartości. Kapituła tej nagrody (ks. bp. 
Dr A. Dydycz, ks. prof. dr hab. E. Jarmoch, mgr inż. A. Lorens, dr R. Pta-
szek, dr A. W. Świderski, dr A. I. Trzpil, mgr U. Tomasik) nadała medal  
ks. prof. dr. hab. Józefowi Marcelowi Dołędze z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr. inż. Wojciechowi Borzymowi 
– Burmistrzowi Miasta Drohiczyn oraz pani Halinie Krakówko – po-
etce z Drohiczyna. Przyznanie nagrody im. Jana Pawła II ks. prof. J. M. 
Dołędze za wybitną, wieloletnią działalność naukową było szczególnie 
ważnym wydarzeniem z uwagi na ogromne zasługi Księdza Profesora 
dla UKSW, a przede wszystkim dla Instytutu Ekologii i Bioetyki. 

Rozpoczęcie obrad planarnych poprzedzone było uroczystym 
otwarciem wystawy autorstwa Witolda Illinicza-Zeydel pt. „Malarstwo  
i Ceramika”. 

Podczas obrad plenarnych, moderowanych przez prof. dr hab. Ry-
szar da Rosę, wygłoszone zostały trzy referaty: prof. dr hab. Agnieszki 
Lekkiej-Kowalik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prawda i ko-
munikacja - dwa filary bezpieczeństwa człowieka, prof. dr hab. Krystyny 
Najder-Stefaniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Dialog z perspektywy bezpieczeństwa, prof. dr hab. Mariana 
Cieślarczyka z Akademii Podlaskiej, Kultura informacyjno-komunika-
cyjna a funkcjonowanie człowieka i grup społecznych. Poruszone przez 
prelegentów zagadnienia były znakomitym wprowadzeniem do tytułu 
przewodniego konferencji oraz okazały się cenne dla późniejszej dys-
kusji. 

W drugim dniu konferencji organizatorzy zaplanowali pracę  
w trzech sekcjach:
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filozofii i socjologii, której przewodniczył prof. dr hab. Robert  –
Ptaszek i prof. dr hab. Jan Dębowski,
politologii, prowadzonej przez dr Izabelę Aldonę Trzpil i prof. dr  –
hab. Brunona Bartza,
edukacji, moderowanej przez dr Andrzeja Świderskiego i mgr Jerzego  –
Kopańskiego. 
Obrady w sekcjach zostały wzbogacone o wrażenia artystyczne, 

których dostarczyła dr Zuzanna Sadowa z Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie poprzez instalacją przestrzenną Babie Lato złożoną z pro-
jekcji filmowych. 

Ostatni dzień konferencji był podsumowaniem obrad w sekcjach, 
ta część konferencji została zatytułowana Kultura dialogu przewod-
niczyła jej prof. A. Lekka-Kowalik. Przedstawione zostały wnioski, 
które wyciągnięto podczas prac w sekcjach. Pozwoliło to na podkre-
ślenie roli i znaczenia interdyscyplinarnego dyskursu nad problema-
tyką bezpieczeństwa człowieka w kontekście komunikacji społecznej.  
W wystąpieniu końcowym Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa 
Naukowego ks. prof. E. Jarmoch podziękował uczestnikom za obec-
ność i naukowy wkład w konferencję. Ksiądz Profesor zaakcentował 
znaczenie dialogu opartego na wzajemnym poszukiwaniu prawdy. Tak 
rozumiany dialog uwzględnia zarówno podmiotowość bytu osobowe-
go, jaki i jego tożsamość kulturową. 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo 
człowieka a komunikacja społeczna” zgromadziła ponad 70 przed-
stawicieli z 20 ośrodków i instytucji naukowych z Polski, Białorusi, 
Ukrainy i Niemiec. Wszyscy goście drohiczyńskiej konferencji wyra-
żali uznanie dla organizatorów podkreślając ich otwartość i gościnność 
oraz  bogactwa i walory podlaskiej przyrody.  


