
 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA 
Jednostka i społeczeństwo: perspektywa wzajemnych relacji w ujęciu teologiczno-filozoficznym 

 

26 września 2019 r. 

Wydział Teologiczny UAM, budynek A, sala 103 (Poznań, ul. Wieżowa 2/4) 
 

9.00 – 9.15 

Otwarcie Konferencji – Dziekan  Wydziału Teologicznego ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak 

Wprowadzenie – dr Przemysław Strzyżyński 

 

9.15 – 10.30 (I panel i dyskusja)  

Monika Tomiło (UAM) - Uczestnictwo jednostki i społeczeństwa w fenomenie religijności w ujęciu prof. Edwarda  

   Ciupaka 

Piotr Guzdek (UO) - Koncepcja osoby społecznej. Analiza relacji jednostka-społeczeństwo w ontologii personalizmu    

        uniwersalistycznego C.S. Bartnika 

Mateusz Mikołajczak (UAM) - Wolność jednostki i społeczeństwa w ujęciu Teilharda de Chardin 

 

10.30 – 10.45 (przerwa) 

 

10.45 – 12.20 (II panel i dyskusja) 

Marita Pietrzak (UAM) - Samotność początkiem wspólnoty? Analiza problemu w ujęciu filozoficzno – teologicznym 

Anna Marchewka (UMK) - Kult sukcesu, prym natychmiastowości, kultura konsumpcji i kompulsywna potrzeba  

                                             podobania się - czyli kilka słów o indywidualizmie 

Anna Zych (KUL) - Mistyk - społecznie zaangażowany, czy bierny? 

Filip Marcin Michałkowski (UAM) - Kryzys klimatyczny - działanie osoby i społeczeństwa 

 

12.20 – 12.35 (przerwa) 

 

12.35 – 13.45 (III panel i dyskusja) 

Kacper Derko (UAM) - Wizerunek relacji jednostki i społeczeństwa w stoicyzmie późnym na przykładzie Myśli   

 Lucjusza Seneki oraz Rozmyślań Marka Aureliusza 

Efrem Mateusz Michalski (UAM) - Charakterystyka dobra jednostki i jego relacji do dobra wspólnego w ujęciu 

                                                          św. Tomasza z Akwinu 

Marcin Wójtowicz (UAM) - Dostojewski wobec nastrojów rewolucyjnych w carskiej Rosji.  

                                               Spojrzenie historyczno-filozoficzne 

 

13.45 – 14.00 (przerwa) 

 

14.00 – 15.15 (IV panel i dyskusja) 

Tomasz Albert Piotrowski (UAM) - Pomiędzy uniwersalistycznym teokratyzmem a utopijnym humanizmem –  

       jednostka wobec społeczeństwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 

Grażyna Anna Godek (UW) - Między szlachcicem a inteligentem – jednostka i społeczeństwo w czasie przełomu na  

                                                 przykładzie Stanisława Morawskiego 

Justyna Jabłońska (UW) - Ewolucja spojrzenia na relacje między jednostką a społeczeństwem w doktrynie liberalizmu 

 

15.15 – podsumowanie i zakończenie Konferencji 


