
 

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 
 

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

 
SOBOTA 7 GRUDNIA 2019 

 

8:30-15:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, HOL PARTER 
SALA RADY WYDZIAŁU – OTWARCIE KONFERENCJI I WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO 

09:00 dr hab. Zbigniew Król, prof. UW (Politechnika Warszawska) 
– Problem wiedzy a priori a matematyka 

SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 
09:45 A może człowiek jest homeostatem? Co wypływa z rozważań Stanisława Lema i prof. Bernarda 

Korzeniewskiego – Konrad Rudziński 
10:05 Czynniki warunkujące doświadczanie dobra i zła w strukturze społecznej – Marcin Płoski 

10:25 Dlaczego Hellen nigdy nie bywa starcem? Grecka etyka a współczesna filozofia moralna 
– Michał Bizoń 

10:45 Emil Meyerson czyli trud bycia sobą na obcej ziemi. Potrójny portret filozofa jako człowieka, uczonego 
i przyjaciela w oparciu o jego francuską korespondencję – Rafał Niezgoda 

11:05 Dyskusja 
11:25 PRZERWA KAWOWA 

SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 
11:35 W kierunku realistycznego pojęcia osoby – Andrzej Sołtys 

11:55 Hipoteza projektu w sporze o pochodzenie życia – próba jej naukowego sformułowania w ujęciu 
Stephena C. Meyera – Małgorzata Gazda 

12:15 Katolicki transhumanizm? Wyzwania współczesnej antropologii chrześcijańskiej  
– Paweł Robert Surowiec 

12:35 Nowa metoda badania przeciwdziałania bezrobociu w ramach aktywnej polityki rynku pracy 
 – Błażej Balewski 

12:55 Podejście nowej ekonomii instytucjonalnej w gospodarce – szanse i zagrożenia – Wojciech Kolasa 
13:15 Dyskusja 

13:35-14:20 PRZERWA OBIADOWA, POZIOM -1 CZYTELNIA 
SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO 

14:20 dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
– Człowiek jako byt transgresyjny 

SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 
15:05 Nowoczesność i tradycja współczesnego uczonego w ujęciu filozoficznym – Bartosz Rakoczy 
15:25 Topoi umuzycznione. Przegląd koncepcji toposu w muzyce – Michał Sołtysik 
15:45 Liberalizm republikański, klasy transferowe i zmiana polityczna – Michał R. Węsierski 

16:05 Co pozostało z Platona? O statusie, strukturze i funkcji idei Dobra. O definiowaniu Dobra 
– Ryszard Paradowski 



 

 

16:25 Intuicja a przebieg procesu poznawczego według filozofii Abhidharmy – Urszula Opyrchał 
16:45 Dyskusja 

17:05 SALA RADY WYDZIAŁU – DEBATA 
„NOWOCZESNOŚĆ – CZY BYCIE NOWOCZESNYM OZNACZA WCIĄŻ BYCIE SOBĄ?” 

OSOBA PROWADZĄCA DEBATĘ – DR JAN KUTNIK 
dr hab. Anna Jedynak, prof. UW 
Zakład Logiki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski  
dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS 
Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej 
dr hab. Tomasz Kitliński 
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 
dr Tomasz Kwarciński 
Katedra Filozofii, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

21:00-… SPOTKANIE INTEGRACYJNE – PUB CZYTELNIA, ul. Godebskiego 13 
 

NIEDZIELA 8 GRUDNIA 2019 
 

8:30-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, HOL PARTER 
SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO 

09:00 dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
– Szczęście w strukturze normatywności 

SALA RADY WYDZIAŁU – WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 
09:45 Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej – Wioleta Gałat 
10:05 Geneza i degeneracja logosu według Giorgia Colliego – Mateusz Sawczyn 

10:25 Nowe kierunki rozwoju epistemologii religii w obliczu wielokulturowości epoki globalizacji 
– Anna Mrozek-Dumanowska 

10:45 Pojęcie materiału muzycznego w Hindrichsowskiej filozofii muzyki – Edyta Orman 
11:05 Pojęcie wolności w świetle rozważań egzystencjalistów – Aleksandra Gajos, Anna Gilowska 
11:25 W sprawie prawdziwej natury splątania kwantowego – Jan Czerniawski 
11:45 Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla – Janusz Romanowicz 
12:05 Dyskusja 

12:25 PRZERWA KAWOWA 
12:35 Od wątpienia do istnienia. Egzystencjalizm jako antysceptyczna alternatywa – Andrzej Kubić 
12:55 Osobowość przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu kosmologicznego kalam – przyczynek 

do dyskusji – Łukasz Kołodziejczyk 
13:15 Petera Simonsa koncepcja istnienia w czasie wobec problemu uprawdziwiania – Monika Kopcik 
13:35 Samowiedza w ujęciu Crispina Wrighta a percepcyjne modele introspekcji – Ida Miczke 
13:55 Objawienie jako źródło prawdy wiecznej. Dogmat wiary a poznanie rozumowe – Przemysław Przyślak 
14:15 Dyskusja 

14:35 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – SALA RADY WYDZIAŁU 
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