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KOMUNIKAT NR 1 

 

Tematem naszych dociekań będzie:  

„Autokreacja jako cel działalno ści edukacyjnej  

w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowy ch”.  

 

Konferencję pomyślano jako tryptyk naukowy składający się z trzech odrębnych sesji: 

Pojmowanie autokreacji osoby: 

Katolícka univerzita v Ružomberku – Ružomberk, 23.02. 2010 r. 

Edukowanie człowieka do autokreacji: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Stalowa Wola, 24.03. 2010 r.  

Narracje wielkie i małe, jako modele autokreacji: 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - Jastrz ębia Góra, 21-22.04. 2010 r.   



Charakterystyczną cechą rodzącej się nowej cywilizacji jest swobodny dostęp człowieka do 

informacji oraz jakość i poziom jego kompetencji w zakresie ich przetwarzania w wiedzę, umiejętność 

dystrybucji oraz skuteczność takich ich zastosowań, by czyniła działania bardziej racjonalnymi. Okoliczności 

te skłaniają badaczy do przyjęcia tezy, Ŝe społeczeństwo ery informacji stanie się społeczeństwem opartym na 

wiedzy wytwarzanej w trakcie racjonalnego działania i jednocześnie działanie to racjonalizującej. Zakłada się 

przy tym, Ŝe podmiot poznający, dokonując kolejnych selekcji/wartościowań informacji opisujących Ŝywą 

rzeczywistość, uwolni się z czasem od światopoglądowego subiektywizmu, a wytwarzana w ten sposób 

wiedza o niej stanie się zobiektywizowaną. JednakŜe wiedza, rozumiana jako ogół wiadomości zdobytych 

dzięki uczeniu się, nie moŜe być wystarczająco stabilnym fundamentem ludzkiej egzystencji albowiem ulega 

permanentnej przemianie. Takim fundamentem nie moŜe być równieŜ samo racjonalne działanie, ono bowiem 

ogranicza nasze moŜliwości do stricte mechanicznych. Istotą człowieczeństwa jest nie tylko wiedza czy 

racjonalne działanie, lecz przede wszystkim zdolność czynienia dobra, słuŜenia drugiemu. Pustka 

aksjologiczna prowadzi bowiem nieuchronnie do chaosu w Ŝyciu człowieka, a nawet do utraty wiary w sens 

Ŝycia. Wśród wartości szczególną rolę pełni miłość. Ona kształtuje wewnętrznie człowieka, równocześnie zaś 

czyni zdolnym do postaw prospołecznych. Brak miłości powoduje anarchizację Ŝycia, wywołuje postawy 

egoizmu i agresji. Miłość jest wyzwoleniem od własnego ja i tęsknotą za Ŝyciem etycznym.  To właśnie miłość, 

w zamyśle nauki społecznej Jana Pawła II, powinna stać się fundamentem nadchodzącej cywilizacji. 

„Cywilizacja miłości” jest testamentem i jednocześnie zadaniem, jakie postawił człowiekowi nowej ery Ojciec 

Święty. Przyjmując to zadanie, w pierwszym etapie naszych rozwaŜań, poszukiwaliśmy fundamentów owej 

cywilizacji, a ich wynikiem są juŜ dwie prace zbiorowe: Miłość kategoria nie tylko pedagogiczna i Miłość w 

Ŝyciu człowieka.  

Cywilizację tworzy człowiek, jeśli zatem mamy budować kulturę miłości – fundament cywilizacji 

informacyjnej - to musimy zacząć ją budować od siebie. WaŜnym bowiem czynnikiem kreowania współczesnej 

cywilizacji jest dąŜenie do autokreacji rozumianej jako kształtowanie siebie w szacunku dla własnej 

indywidualności, indywidualności innych oraz wspólnego tworu jakim jest społeczeństwo globalne. 

Jak stać się ludźmi zdolnymi współtworzyć kulturę miłości? Oto pytanie, na które postaramy się 

odpowiedzieć, kontynuując nasze myślenie i dyskusje. 

Proponujemy wstępnie trzy płaszczyzny dyskursu: 

- Pojmowanie autokreacji osoby;  

- Edukowanie człowieka do autokreacji; 

- Narracje wielkie i małe, jako modele autokreacji. 

Koncentrować się będziemy wokół, tradycyjnie wyłanianych z obszarów rzeczywistości, dziedzin 

wychowania: naukowego, religijnego, moralnego, artystycznego, gospodarczego, fizycznego.  

Dyskusja wokół problemów autokreacji, zainicjowana przez prof. Lucjana Turosa, toczy się w 

językach: angielskim i polskim oraz słowackim i ukraińskim. Dostrzegając interdyscyplinarny charakter 

przedmiotu naszych dociekań, nie zamykamy granic obszaru badawczego. Jesteśmy przekonani, Ŝe nasze 

zaproszenie spotka się z szeroką odpowiedzią wielu środowisk naukowych. Spodziewamy się, Ŝe nad 

przedmiotem naszych rozwaŜań pochylą się przedstawiciele wielu nurtów (od nowego wychowania po 

personalizm) myślenia pedagogicznego. 

 

Główny organizator Konferencji  

dr Krzysztof K. Przybycień  



Komitet naukowy: 
 
Honorowy przewodniczący: 
Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej 

Akademii Nauk 
 
Współprzewodniczący: 
ks. prof. zw. dr hab. Marian Wolicki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało – Αкадемія педагогічних наук України 
prof. dr hab. ElŜbieta Gaweł-Luty - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  
prof. dr hab. Tomáš Jablonský - Katolícka univerzita v Ružomberku  
 
Członkowie: 
Uczestnictwo w pracach komitetu potwierdzili juŜ: 
 
prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj - członek KNP PAN, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 
prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – WyŜsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „IGNATIANUM” 

w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski  
prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun - Αкадемія педагогічних наук України 
prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański – członek KNP PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński – Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,  
prof. zw. dr hab. Kazimierz śegnałek – Akademia Podlaska  
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava 
Prof. dr. hab. Mariusz Gizowski - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
prof. dr hab. Tadeusz Huciński – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
prof. Ing. Vladimír Janeček DrSc. - Katolícka univerzita, Ružomberok 
doc. PhDr. Daniela Kolibova, CSc. - Katolícka univerzita, Ružomberok 
prof. dr hab. Waldemar Moska - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc. - Katolícka univerzita, Ružomberok 
prof. dr hab. Andrzej Szwarc - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  
 

 
 
Komitet organizacyjny:  
 
Przewodniczący  
dr Krzysztof K. Przybycień                                         tel. 723 110 633,  e-mail: kprzybycien@o2.pl 
 
Z-cy przewodniczącego:  
- dr Jadwiga Daszykowska  (Stalowa Wola)          tel. (15)  6422558,  e-mail: autokreacjakul@gmail.com 
- dr Ewa Kosińska (Gdańsk)                                   tel. 694 240 921, e-mail: ewa_kosi@wp.pl 
- dr Gabriela Sivakova (Ružomberk)                        .....................      e-mail: gabriela.sivakova@ku.sk 
 
Sekretarz: 
dr Arkadiusz Szczepaniak                                           tel. 698 166 522,  e-mail: arekszczepaniak@interia.pl 
 
 
 
 
Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do komitetu organizacyjnego.  
Informacje szczegółowe o konferencji znajdują się takŜe na stronie Wydziału Zamiejscowego Nauk o 
Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  www.kul.pl  

 



Opłata konferencyjna: 
- za całość (materiały konferencyjne, publikacje, jeden nocleg oraz wyŜywienie i uroczysta 

kolacja w Jastrzębiej Górze) – 550 zł.  
- bez udziału w trzeciej części tryptyku - 350 zł 

 
Koszty pobytu w Ružomberku i Stalowej Woli uczestnicy pokrywają indywidualnie. Organizatorzy na 
Ŝyczenie uczestników zarezerwują miejsca w hotelu. 
Niestety wysokość opłat związana jest z faktem, Ŝe Minister Finansów obłoŜył opłaty konferencyjne wysokim 
22% podatkiem VAT. 
Organizatorzy przewidują wydanie trzech monografii, a zatem moŜna przygotować teksty do wszystkich 
części tryptyku. 

 
Opłatę prosimy wnieść do 1 marca 2010 roku na konto: 
Adresat: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Numer konta: PEKAO S.A. III oddział Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147  
Z dopiskiem: Konferencja „Autokreacja”  

 
Przewidujemy publikację tekstów w trzech oddzielnych tematycznie tomach. Istnieje zatem moŜliwość 

złoŜenia do druku trzech tekstów.  
 
Wymogi artykułu: 
 

- Strona 1: w górnym lewym rogu nazwisko i imię, tytuł (stopień) naukowy, reprezentowana 
uczelnia/instytucja, na środku tytuł artykułu w języku polskim i angielskim 

- Czcionka: Times New Roman 12 pkt. 
- Odstęp: 1,5 
- Przypisy: system tradycyjny, u dołu strony np. A. Gidens, Socjologia. PWN, Warszawa 2004, s. 25 
- Alfabetycznie uporządkowana bibliografia na końcu tekstu 
- Objętość tekstu dowolna, ale maksymalnie nie powinna przekraczać 30 stron 
- Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (5-6 zdań 

informujących o zawartości tekstu) 
- Na końcu naleŜy takŜe zamieścić dane autora: kontakt, adres, (tel., e-mail), informacje o sobie, 

miejsce zatrudnienia, zainteresowania, waŜniejsze publikacje, działalność itp.  
- Teksty artykułów proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kprzybycien@o2.pl lub 

pocztą tradycyjną w formie elektronicznej i drukowanej 
 
Planowany przebieg konferencji:  
 
Sesja 1 . Katolícka univerzita v Ružomberku – Ružomberk,  Słowacja, 23.02. 2010 r. 

W trakcie kilkugodzinnych obrad zapoznamy się z aktualnym stanem badań we wszystkich trzech obszarach 

badawczych i nakreślimy kierunki dalszych poszukiwań 

Sesja 2 . Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Stalowa Wola, 24.03.2010 r. 

W tej, równieŜ kilkugodzinnej części tryptyku chcemy nie tylko zdefiniować autokreację ale takŜe nakreślić 

zarys edukacji do autokreacji 

Sesja 3 . Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - Jastrzębia Góra, 21-22.04. 2010 

Trzecią, tym razem dwudniową, część konferencji poświęcimy modelom autokreacji. Narracjom małym, 

duŜym i tej największej 

 
 
Szczegółowa tematyka obrad poszczególnych części tryptyku zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tez, o 
czym powiadomimy zainteresowanych komunikatem nr 2. W następnych komunikatach, dostępnych na stronie 
internetowej konferencji, znajdą się sprawozdania z przebiegu kolejnych części tryptyku.  



Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa upływa z dniem 15 lutego – Ružomberk , dla pozostałych 
części tryptyku 1 marca 2010 roku. 

 
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą na adres: 
  

Dr Krzysztof K. Przybycień  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli  
ul. Ofiar Katynia 6a 
37-450 Stalowa Wola 

 
lub pocztą elektroniczną na adres: kprzybycien@o2.pl 
 

  
 


