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I. Wybrane założenia programowe
Tematyka planowanej konferencji koncentruje się na dokonaniach rodzimej
filozofii w kontekście badań ogólnoświatowych. Adresowana jest zarówno do
pracowników naukowych prowadzących badania na temat polskiej myśli
filozoficznej, jak również do młodego pokolenia badaczy, w szczególności
doktorantów i studentów. Konferencja zgromadzi znane autorytety w tej dziedzinie,
które podzielą się swymi dokonaniami i uwagami, w formie referatu, dyskusji i

udziału w warsztatach, z młodszymi adeptami nauki. Warsztaty są planowane także
z udziałem młodzieży licealnej, której nie są obce problemy filozoficzne.
Głównym celem konferencji jest ukazanie wielości podejmowanych działań
przez filozofów: dzielenie się własnymi rezultatami badań, poszukiwanie
odpowiedzi na stawiane pytania, analizowanie tekstów źródłowych, uczestniczenie
w debatach filozoficznych. Różnorodność proponowanych form pracy/spotkań ma
doprowadzić do maksymalnie efektywnego i filozoficznie płodnego spożytkowania
czasu.
II. Program Forum Polskiej Myśli Filozoficznej
Dzień Konferencji – 18.09. (miejsce: Aula im. J. Piłsudzkiego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 70). Godz. 9:00.
1. Uroczyste otwarcie oraz przywitania uczestników konferencji (9:10 – 10:00).


Głównego Organizatora i przedstawiciela PTF (dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ)



Przedstawiciela Collegium Invisibile

2. Inauguracyjna mowa prof. Jana Woleńskiego (UJ)
3. I Sesja Plenarna (11:00 – 13:00) – w kręgu filozofii społecznej. Temat przewodni 25 lat transformacji Polski w kontekście filozoficzno-socjologicznym. W
szczególności:


filozoficzna analiza zagadnienia modernizacji społeczno-gospodarczej;



transformacyjna rola Kościoła i katolicyzm w Polsce w kontekście przemian
społecznych;



problem polityki historycznej;



wyzwania w dziedzinie kultury i nauki w Polsce – znaczenie nauk humanistycznych
w Polsce.

4. Wykład na temat wyzwań w nauce i edukacji w Polsce – Piotr Czekierda (CEO w
Collegium Wratislaviense)
5. Obiad dla uczestników konferencji (13:45 – 15:00)
6. II Sesja Plenarna (15:00 – 17:00) – w kręgu filozofii nauki. Temat przewodni –
Refleksja filozoficzna wobec wyzwań współczesnej nauki. W szczególności
proponujemy zwrócenie uwagi na:


dominujące problemy współczesnej nauki z perspektywy filozofii;



badania z zakresu kognitywistyki;



badania dotyczące metodologii nauk;



refleksje filozoficzne nad stanem badań nauk ścisłych i nauk przyrodniczych w
Polsce.

7.

Przerwa kawowa (17:00 – 17:15)

8. III Sesja Plenarna (17:15 – 19:00) – w kręgu klasyków polskiej nowoczesności.
Temat przewodni – niedokończone projekty polskiej myśli filozoficznej 17911968. W ramach panelu proponujemy szczególną refleksję na następujące tematy:


źródła polskiej nowoczesności: filozofia republiki sarmackiej;



pierwsze projekty polskiej modernizacji (oświecenie, romantyzm, mesjanizm);



Szkoła Lwowsko-Warszawska;



Warszawska Szkoła Historii Idei;

9. Zakończenie konferencji. Uroczysta kolacja.
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Dzień

Warsztatów – 19.09. (miejsce:

sale multimedialne w
Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 70). Godz. 9:00.


Do południa warsztaty
nauczycieli

I

Liceum

prowadzone przez studentów, doktorantów oraz

akademickich z

aktywnym

udziałem

bielskich

licealistów,

przeprowadzane w: I LO im. M. Kopernika. Liczba warsztatów: ok. 10. Ilość osób
uczestniczących podczas jednego warsztatu – max 10. Problematyka prowadzonych
warsztatów będzie z zakresu wcześniej rozesłanych materiałów/treści źródłowych
zorientowana wokół ogólnych pojęć: Nauka – Polska – Społeczeństwo.


Ognisko jako spotkanie nieformalnie wieńczące konferencję

Fotografie Bielska, autor: Michał Bąk

Nasi goście (lista będzie uzupełniana)
prof. dr hab. Jan Woleński
profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Członek Institut Internationale de
Philosophie, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej
Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego,
wykładowca
Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2005-2008
prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii
Analitycznej.
Zainteresowania
badawcze:
epistemologia, logika, metodologia nauk oraz filozofia
prawa.

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis
Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, zasiada w Komitecie Socjologii PAN.
Wykładała też w wielu uniwersytetach zagranicznych,
m.in. w UCLA, na Uniwersytecie Harvarda,
Uniwersytet Michigan, a także w Chinach, Japonii i
Tajwanie. Była też stypendystką w Wilson Center w
Waszyngtonie. Zajmuje się głównie szeroko pojętą
socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i
socjologią organizacji. W sferze jej zainteresowań
znajdują się problemy transformacji politycznej,
gospodarczej
i
społecznej
w
Polsce.
prof. dr hab. Karol Tarnowski
krakowski filozof, wykłada filozofię w Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Jagiellońskim,
członek redakcji miesięcznika „Znak”. Zajmuje się
problematyką filozofii Boga i wiary. Inspiruje się
francuską filozofią ducha (Jean Nabert, Louis Lavelle)
oraz szeroko rozumianą fenomenologią. Autor wielu
publikacji z dziedziny filozofii, ostatnio wydał:
„Usłyszeć Niewidzialne” (2005), wyróżnioną kilkoma
prestiżowymi nagrodami oraz „Tropy myślenia
religijnego”
(2010).Członek
Rady Programowej
Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu
Edukacji
Filozoficzno-Społecznej
oraz
zastępca
dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji, filii UŚ w
Cieszynie,
wiceprzewodniczący
Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego – oddział w Cieszynie,
redaktor „Studiów z Filozofii Polskiej”, nauczyciel i
promotor filozofii w I LO im. M. Kopernika oraz w III
LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej, główny
organizator „Forum Polskiej Myśli Filozoficznej”.
Naukowo zajmuje się filozofią matematyki i
pedagogiką, autor licznych prac naukowych, m.in.
„Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki
i jej znaczenie dla badań współczesnych”

dr hab. Wojciech Załuski, prof. UJ
Profesor Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor
filozofii, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
oraz Max Weber Programme na European University
Institute we Florencji, laureat nagrody POLITYKI dla
młodych naukowców „Zostańcie z nami”. Specjalizuje
się w etyce, filozofii prawa i filozofii politycznej.
Zajmuje się także filozoficznymi aspektami teorii
ewolucji, filozofią religii oraz psychologią moralną.
Autor kilkunastu książek, m.in. „Game Theory in
Jurisprudence”, czy też „Przeciw rozpaczy”.
Piotr Czekierda
Przedsiębiorca i społecznik, współzałożyciel Collegium
Wratislaviense – wiodącego ośrodka edukacji
spersonalizowanej, absolwent IESE Business School w
Barcelonie (Program IFP) oraz UW (filozofia i
politologia), certyfikowany trener biznesu. Specjalizuje
się w szeroko rozumianym przywództwie, metodach
edukacji zindywidualizowanej (mentoring, tutoring,
coaching)
oraz
programach
rozwojowych
dedykowanych konkretnym instytucjom. Realizował
projekty szkoleniowe w Polsce, jak i za granicą (m.in.
we Francji, Litwie, Izraelu, Białorusi, Słowenii,
Niemczech).
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