
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 
Tom I • 2012 • Numer 2 • s.  207-208

www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl • ISSN 2299-1875 
© by Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna & Author

Dziesiąty Światowy Dzień Filozofii UNESCO – 
17 listopada 2011 r.

Od 2002 r. z inicjatywy United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), każdorazo-
wo w trzeci czwartek listopada, obchodzony jest Światowy 
Dzień Filozofii. W 2011 r. święto wypadło 17 listopada 
i z tejże okazji w Instytucie Filozofii UAM zorganizowana 
została konferencja dla młodzieży zatytułowana „Aktualność 
Filozofii – Światowy Dzień Filozofii UNESCO” (organizato-
rzy: Piotr W. Juchacz, Anna Malitowska). Głównym adre-
satem konferencji była młodzież szkół średnich z Poznania 
i Wielkopolski, ale konferencja cieszyła się również za-
interesowaniem ze strony studentów Wydziału Nauk 
Społecznych UAM. Blisko stu uczestników konferencji wy-
słuchało pięciu wystąpień przygotowanych przez pracow-
ników IF UAM. Konferencję rozpoczęli organizatorzy wy-
stąpieniem O Światowym Dniu Filozofii UNESCO: Anna 
Malitowska podkreśliła znaczenie dialogicznego charakte-
ru dyskursu filozoficznego, wskazując zarówno na jego so-
kratejskie początki, jak i na nieustanną obecność w filozofii 
najnowszej, zaś Piotr W. Juchacz zaprezentował histo-
rię ustanowienia i merytoryczne przesłanie stojące za ideą 
Światowego Dnia Filozofii propagowaną przez UNESCO, 
a także odczytał orędzie pani Iriny Bokowej, dyrektora ge-
neralnego UNESCO, z okazji tegoż święta w 2011 r. Warto 
przytoczyć ostatnie słowa z tego przesłania: „Praktykowanie 
filozofii to proces mający dobroczynne skutki dla całego spo-
łeczeństwa. Pomaga budować mosty pomiędzy ludźmi i kul-
turami oraz potęguje żądanie wysokiej jakości edukacji dla 
wszystkich. Filozofia utwierdza szacunek dla kulturowej róż-
norodności, wymianę opinii i dzielenie się dobrami nauki, 
które razem stanowią warunek autentycznej debaty. Tego 
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17 listopada zgromadźmy się, aby wykorzystać niewiarygod-
ny transformacyjny potencjał filozofii”1.

W zasadniczej części konferencji prelegenci wygłosili czte-
ry miniwykłady: prof. Antoni Szczuciński – Ciemna ma-
teria, prof. Danuta Sobczyńska – Kobiety w poznaniu na-
ukowym, dr Maciej Błaszak – Dlaczego pieniądze nie są 
w życiu najważniejsze?, prof. Ewa Nowak – Filozofia na 
żywo. Atrakcyjnie przygotowane i odpowiednio dostosowa-
ne do potrzeb młodego odbiorcy wystąpienia spotykały się 
już na bieżąco z bardzo żywą reakcją słuchaczy, co znala-
zło potwierdzenie i kontynuację w zadawanych po każdym 
z nich licznych pytaniach do mówców oraz podczas ożywio-
nych dyskusji w przerwie na kawę. Ze względu na zain-
teresowanie poruszanymi problemami oraz aktywizujący 
i włączający słuchaczy sposób prowadzenia dyskusji przez 
wykładowców spotkanie przedłużyło się o blisko 45 minut, 
zaś organizatorzy na zakończenie zaprosili młodzież i ich 
nauczycieli na konferencję za rok, postanawiając uczynić 
z niej imprezę cykliczną.

Piotr W. Juchacz 

1  „Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, 
on the occasion of World Philosophy Day 17 November 2011”, s. 2. 
Zob. cały tekst orędzia na stronie UNESCO: http://unesdoc.unesco.
org/images/0021/002140/214087e.pdf.


