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Z młodzieżą o różnorodności refleksji filozoficznej

28 marca 2012 r. amfiteatralna sala A Collegium im. Floriana 
Znanieckiego, służąca na co dzień studentom Wydziału Nauk 
Społecznych UAM, oddana została we władanie młodzieży ze 
szkół średnich Poznania i Wielkopolski, która licznie zgro-
madziła się, by wziąć udział w przygotowanej przez Instytut 
Filozofii UAM konferencji zatytułowanej „Wielobarwność filo-
zofii” (organizatorzy: Piotr W. Juchacz, Anna Malitowska). 
Konferencja skierowana do młodzieży odbyła się ramach 
XV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przy-
gotowanego pod patronatem Kolegium Rektorów Miasta 
Poznania. Blisko 130 osób miało okazję spotkać się z pra-
cownikami oraz doktorantami Instytutu Filozofii i wysłuchać 
referatów dotyczących wielu obszarów refleksji filozoficznej 
ukazujących jej bogactwo, ale i zróżnicowanie. 

Spotkanie rozpoczął Piotr W. Juchacz referatem, w któ-
rym zapytywał, Czego możemy się nauczyć od Sokratesa?, 
by wskazać na aktualność refleksji ateńskiego filozofa nad 
rolą i właściwą formą dialogu w debacie publicznej oraz – 
na przykładzie pojęcia sprawiedliwości – nad koniecznością 
podawania publicznych uzasadnień ustalanych we wspól-
nej refleksji znaczeń podstawowych pojęć moralnych. Na-
stępnie Joanna Malinowska swoim referatem Neuronal-
ny makrokosmos. Jak ludzki mózg konstruuje reprezentację 
rzeczywistości wprowadziła słuchaczy w problematykę sta-
nowiącą przedmiot badań kognitywistyki. Z kolei Marcin 
Byczyński wystąpieniem Pojedynek honorowy – demonstra-
cja kompetencji honorowych czy pieniactwo? przeniósł zain-
teresowanie słuchaczy na obszar refleksji etycznej, zaś Ma-
rek Woszczek, odpowiadając na tytułowe pytanie swojego 
referatu Czy świat przyrody jest deterministyczny?, wska-
zał na nowe ujęcia starego sporu w debatach toczących się 
współcześnie w zakresie filozofii przyrody. Wystąpienia 
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prowokowały liczne pytania ze strony zgromadzonej mło-
dzieży, by czasami przeradzać się w filozoficzny dialog, któ-
ry okazał się na tyle wciągający, że trwał jeszcze w foyer po 
oficjalnym zakończeniu spotkania. 

W ramach konferencji, oprócz wymienionych referatów 
poruszających klasyczne problemy filozoficzne, organizato-
rzy przewidzieli również dwa wystąpienia o nieco odmien-
nym charakterze. I tak prof. Barbara Kotowa w prezen-
tacji Jak (praktycznie) pisać? wprowadzała zgromadzoną 
młodzież w trudną sztukę opracowywania prac pisemnych 
poprzez wskazanie licznych pułapek i zagrożeń, na jakie 
może być narażony niedoświadczony autor, np. nieświado-
my wymogów dotyczących precyzyjnego wskazywania źró-
deł drukowanych i elektronicznych, z których korzysta pod-
czas przygotowywania tekstu. 

Odmienny charakter miało kończące konferencję spotka-
nie z poetką i artystką Bianką Rolando, której wystąpie-
nie „Co łączy gawrona z sekretarzykiem?” – inspiracje filo-
zoficzne w poezji własnej na podstawie ‘Białej książki’ oraz 
‘Modrzewiowych koron’ sprowokowało interesującą dysku-
sję na temat procesu tworzenia dzieła poetyckiego i znacze-
nia filozofii jako źródła inspiracji artystycznej. 

Spotkanie w murach uniwersytetu z tak dużą grupą mło-
dych ludzi zainteresowanych filozofią stało się także okazją 
do zaprezentowania przez prof. Romana Kubickiego róż-
norodnej oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii w Poznaniu, 
gdzie młodzi adepci filozofii mogą studiować na poziomie 
licencjatu i studiów magisterskich na czterech specjalno-
ściach, takich jak: filozofia, etyka, życie publiczne i komu-
nikacja społeczna, a wybrani spośród najlepszych absolwen-
tów mogą kontynuować naukę na prowadzonych przez IF 
studiach doktoranckich.

Kolorowy program konferencji z miejscem na notatki przy-
gotowali i rozdali oraz koleżeńską opiekę nad młodzieżą pod-
czas pobytu na Wydziale Nauk Społecznych UAM roztoczy-
li sekretarze konferencji: Anna Białas i Marcin Byczyński.

Piotr W. Juchacz 


