
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

INSTYTUT FILOZOFII  
INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI 

  
 
 
 
 
 
Uprzejmie zapraszamy do udziału w warsztatach interdyscyplinarnych na temat: 

 
W poszukiwaniu swoistości człowieka 

 
 
W listopadzie 2005 r. odbyła się konferencja Współczesne kontrowersje wokół początków 
człowieka, na której zgromadzili się przedstawiciele nauk biologicznych, filozofowie i teolodzy. 
Jej wyjazdowa część, mająca charakter warsztatów dyskusyjnych, została przez wielu 
uczestników uznana za inicjatywę godną kontynuacji. Taką właśnie kontynuacją jest 
proponowane spotkanie poświęcone „poszukiwaniu swoistości człowieka”. 
 
Warsztaty odbędą się w dniach 11–13 czerwca 2007, w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki 
w Jachrance pod Warszawą (nad Zalewem Zegrzyńskim, www.stat.gov.pl/jachranka). 
Organizatorzy zapewniają przejazd z Warszawy. 
 
Koszt uczestnictwa wynosi 250zł od osoby i obejmuje dwa noclegi (zakwaterowanie w pokojach 
dwuosobowych) oraz pełne wyżywienie (rozpoczęcie: 11.06 obiadem, ok. godz. 14.00; 
zakończenie: 13.06 obiadem ok. godz. 14.00). Szczegółowe informacje zostaną przekazane 
zarejestrowanym uczestnikom. 
 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową lub tradycyjną (adresy w stopce) do 15 kwietnia 
2007. Zgłoszenie powinno obejmować: 
- dane osobowe (z ewentualną afiliacją akademicką), adresowe i nr telefonu; 
- deklarację formy uczestnictwa – z referatem (do 30 minut), lub udział bez referatu; 
- tytuł i streszczenie ewentualnego wystąpienia. 
 
Przesłane streszczenia podlegają recenzjom. W przypadku uczestnictwa bez referatu decyduje 
kolejność zgłoszeń – liczba uczestników jest ograniczona. Informacja o akceptacji zgłoszenia 
zostanie przekazana do końca kwietnia br. 
 
Informacje o warsztatach są też dostępne na stronie sfp.wfch.uksw.edu.pl. Będziemy wdzięczni 
za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym proponowaną tematyką.  
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