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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
z cyklu Nauka i Edukacja wobec wyzwań XXI wieku: 

 
„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM. 

MIŁOŚĆ W ŚWIECIE ZMIAN” 
 

27.09.2016 r., Lublin 
 

Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

 
Organizatorzy:  

Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie, Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie  
Zakład Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS 

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI 

 
08.00-09.00 Rejestracja uczestników 
09.00-09.10 Powitanie: Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS –  
  dr hab. Andrzej Ostrowski, Kierownik Zakładu Etyki Wydziału 
  Filozofii i Socjologii UMCS – prof. dr hab. Lesław Hostyński 
09.10-09.30 Wystąpienia zaproszonych gości 
09.30-09.50  ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (KUL) Miłość Boga 
09.50-10.10  prof. dr hab. Józef Lipiec (UJ) Istota miłości 
10.10-10.30 prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (UG) O trudach i urokach miłości 
  małżeńskiej  
10.30-10.50   Niespodzianka artystyczna  
10.50-11.10  Przerwa kawowa 
11.10-11.30 dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. nadzw. UMCS Zapomniana 

relacja Mistrz-Uczeń. O kierownictwie duchowym w kontekście 
współczesnej edukacji 

11.30-11.50 ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL Miłość bliźniego 
11.50-12.10 dr hab. Marcin Zdrenka (UMK) Miłość, płciwość i inne językowe    
  zawiłości 
12.10-12.30  Przerwa kawowa 
12.30-12.50  dr hab. Marcin Jaranowski (UMK) Wzór miłości nieprzyjaciół 
12.50-13.10  dr Piotr Domeracki  (UMK) Miłość i samotność: konfrontacja 
13.10-13.30  dr Małgorzata Steć (UJ) Miłość jako edukacyjna wartość dodana, czyli 
  nie o tym co się nauczycielom wydaje, ale o tym czego naprawdę 
  potrzebują uczniowie 
13.30-14.00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji 
   
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i Edukacja wobec 
wyzwań XXI wieku: „Wychowanie ku wartościom. Miłość w świecie zmian” 
skierowana jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców burs, 
internatów, świetlic, ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych, 
pracowników poradni, nauczycieli wychowawców, studentów oraz osób 
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zainteresowanych problematyką wychowania ku wartościom. Tematyka 
jubileuszowej edycji wydarzenia w głównej mierze oscyluje wokół zainteresowań 
pedagogów w kontekście podstawowych kierunków realizacji polityki 
oświatowej  państwa na bieżący rok szkolny. Głównym celem konferencji jest 
dyskusja pomiędzy środowiskiem naukowym, a praktykami wychowania w celu 
poszukiwania sposobów skutecznego wychowania ku wartościom, aby jak 
najskuteczniej wspierać młodzież w odnajdywaniu wartości, jaką w życiu jest 
miłość. W trakcie wystąpień prelegenci przedstawią różne oblicza miłości, 
przypomną jej ogromną wartość i związek z życiem każdego człowieka.  
Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji 
Narodowej, Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Europosła Krzysztofa Hetmana.  
   Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Do dyspozycji uczestników jest 
również bezpłatny parking przy Bursie Szkolnej Nr 3 na ul. Weteranów 3. W 
trakcie przerw kawowych uczestnicy będą mogli zakupić przekąski i napoje w 
kawiarence wydziałowej. Certyfikaty uczestnictwa można odebrać w dniu 
wydarzenia. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, 
znajdującego się na stronie http://wychowaniekuwartosciom.pl Ilość miejsc jest 
ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnacje 
przyjmujemy do dnia 23.09.2016 r. drogą e-mailową na adres: 
konferencja.wychowanie@gmail.com Osoba wysyłająca zgłoszenie wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją 
konferencji i kontaktu organizatorów z uczestnikami. Organizatorzy zastrzegają 
możliwość modyfikacji harmonogramu konferencji. Wszelkie informacje 
udzielane są pod nr tel. (81) 466-42-00. Serdecznie zapraszamy! 
 

 


