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Filozofia zmienia świat!
Konferencja dla Młodzieży 
w ramach XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
„Filozofi a zmienia świat!” to tytuł konferencji, adresowanej 
do uczniów i nauczycieli szkół średnich, która odbyła się 
10 kwietnia 2013 roku w Instytucie Filozofii UAM w ramach 
XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Patronat nad 
konferencją objęło czasopismo Filozofi a Publiczna i Eduka-
cja Demokratyczna. Jej celem było nie tylko wprowadzenie 
uczestników w świat filozofii jako specjalistycznej wiedzy, 
ale przede wszystkim kształcenie w toku wspólnego filozo-
fowania zdolności rozumnego i zarazem wrażliwego odbio-
ru rzeczywistości.

Konferencja obejmowała cztery wystąpienia oraz deba-
tę pt. Po co nam prawa człowieka? Spotkanie otworzyli 
organizatorzy konferencji – dr Anna Malitowska i dr Piotr 
W. Juchacz, rozważając tytułowe pytanie konferencji, 
tj. W jaki sposób fi lozofi a zmienia świat? Kolejny uczestnik – 
prof. Paweł Zeidler omówił Zarządzanie wiedzą w gospodar-
ce w peerspektywie fi lozofi i. Następnie dr Paul McLaughlin 
próbował odpowiedzieć na pytanie Why do philosophy in the 
university? Na zakończenie części wykładowej wystąpił 
dr Emanuel Kulczycki z referatem pt.: Zaufaj mi, jestem 
blogerem – czyli co ma wspólnego Kasia Tusk z laureatem 
matematycznego Nobla.

W drugiej części spotkania odbyła się debata na temat 
praw człowieka. Młodzież mogła zadać pytania ławie eks-
perckiej, w której zasiedli dr Karolina M. Cern, dr Andrzej 
W. Nowak oraz dr Krzysztof Przybyszewski. Moderatorem 
dyskusji był dr Piotr W. Juchacz (zob. zapis debaty w niniej-
szym numerze).
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Zgodnie z intencją organizatorów, zarówno wykłady, 
jak i dyskusja miały unaocznić młodym uczestnikom, że fi lo-
zofi a zmienia świat, ponieważ dostarcza bodźców do zmiany 
w postaci konkretnych idei i zarazem reflektuje nad skutecz-
nymi i słusznymi sposobami ich realizacji.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwali jej sekre-
tarze, mgr Marcin Byczyński oraz mgr Filip Bardziński.

Anna Malitowska


