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Zaproszenie na Konferencję Naukową  

„Praca socjalna w świetle filozofii spotkania”,  

która odbędzie się 14 i 15 listopada 2016 roku w Krakowie 

Komunikat 1. 

Konferencja ma służyć zbliżeniu do siebie różnych środowisk zajmujących się pracą socjalną  

– badaczy, dydaktyków, praktyków – wokół refleksji nad potrzebą i możliwościami kształtowania 

spójnej tożsamości w oparciu o filozofię spotkania.  

Filozofia spotkania, w szczególności otwartość na Innego i na odkrywanie aksjologicznej przestrzeni 

w relacjach międzyludzkich, jest podstawowym odniesieniem teoretycznym debaty naukowej. 

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad personalistycznym paradygmatem w pracy socjalnej zarówno 

pracowników naukowych reprezentujących wiele ośrodków akademickich, dyscyplin naukowych  

i podejść teoretycznych w pracy socjalnej, jak i profesjonalistów, którzy prowadzą działania 

pomocowe w odniesieniu do różnych podmiotów (osób, rodzin, grup społecznych, wspólnot 

lokalnych). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny – zależy nam, aby do wspólnej debaty 

włączyli się socjologowie, psychologowie, pedagodzy, teolodzy, filozofowie, ekonomiści, 

antropolodzy, przedstawiciele nauk o rodzinie i innych dyscyplin naukowych oraz pracownicy socjalni 

i politycy społeczni. Zachęcamy uczestników konferencji oraz czytelników przyszłej publikacji  

do podjęcia wyzwania, jakim jest budowanie tożsamości aksjologicznej wielu środowisk zajmujących 

się pracą socjalną.  

Szczególną inspiracją dla organizatorów konferencji jest krakowska tradycja działalności pomocowej 

świętego Brata Alberta, którego setna rocznica śmierci przypada w bieżącym roku. Dzieło pomocowe 

Brata Ubogich i jego naśladowców wpisuje się w nurt myślenia, który podkreśla raczej stałość  

i niezależność głównych założeń pracy socjalnej z Innym, aniżeli ich zmienność  

oraz podporządkowanie dyrektywom doraźnych rozwiązań ratunkowych i interwencyjnych. 

Planujemy pracę w pięciu równoległych sesjach dyskusyjnych:  

 Znaczenie duchowości w pracy socjalnej 

 Przedsiębiorczość społeczna: w poszukiwaniu solidarnej wspólnoty   

 Tożsamość zawodowa pracowników socjalnych  

 Profilaktyka społeczna i promocja zdrowia  

 Varia – wokół filozofii spotkania i pracy socjalnej.   
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Zaproponowane tematy sesji są tylko punktem wyjścia do naszej dyskusji. Jesteśmy otwarci  

na wszelkie zagadnienia, które zdaniem Państwa powinny zaistnieć w przestrzeni refleksji łączącej 

pracę socjalną z personalistyczną filozofią dialogu oraz ich zróżnicowanymi korelatami, jakie odnoszą 

się do poszukiwania fundamentów praktyki pomocowej w spotkaniu z tischnerowskim Drugim.  

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień, które zamiast tradycyjnej formuły referatu mają 

polegać na przedstawieniu kilku najważniejszych tez wraz z krótkim uzasadnieniem. Tezy 

zaprezentowane na wstępie sesji będą przedmiotem pogłębionej refleksji i dyskusji z udziałem 

wszystkich jej uczestników, a następnie zostaną rozwinięte przez Autorów w artykule naukowym.   

Organizatorem konferencji jest Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  

w Krakowie, a współorganizatorami: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek i Braci 

Albertynów Posługujących Ubogim.     

W skład komitetu naukowego wchodzą:  

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński 

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

dr hab. Tomasz Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

dr hab. Joanna Hańderek, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski  

dr hab. Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski 

Komitet organizacyjny konferencji współtworzą:  

dr hab. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

dr Izabela Rybka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

mgr Roksana Kociołek, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie 

mgr Olga Maciejewska, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie  

lic. Marta Grajcarek, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie
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Kolejne informacje oraz komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji. 

Strona internetowa konferencji https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/    

Kontakt z komitetem organizacyjnym konferencji  

dr Katarzyna Kutek-Sładek, sekretarz komitetu – w sprawach rejestracji: 

spotkanie@upjp2.edu.pl , tel. 509 594 146 

dr hab. Huber Kaszyński, przewodniczący komitetu – w sprawach publikacji i wszelkich innych: 

hubert.kaszynski@upjp2.edu.pl, tel. 606 711 596   

Rejestracja 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia uczestnictwa” oraz przesłanie jej na adres e-mail: 

spotkanie@upjp2.edu.pl  do 20 czerwca 2016 roku. 

Opłaty konferencyjne   

 Udział w konferencji i publikacja artykułu – 300 zł. 

 Udział w konferencji bez publikacji – 150 zł. 

 Studenci – 30 zł. 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 15 lipca 2016 roku na konto bankowe Fundacji im. Świętej 

Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Bank Pekao S.A.:  

19 1240 4533 1111 0000 5431 1945; tytuł przelewu „Konferencja Spotkanie, imię i nazwisko 

Uczestnika”. 

Publikacja 

Artykuł do publikacji prosimy przesłać do 15 grudnia 2016 roku na adres e-mail: 

hubert.kaszynski@upjp2.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia do druku jedynie 

tych tekstów, które otrzymają  pozytywną recenzję wydawniczą. 

Sponsorzy konferencji 

 

https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/
mailto:spotkanie@upjp2.edu.pl
mailto:hubert.kaszynski@upjp2.edu.pl
mailto:spotkanie@upjp2.edu.pl
mailto:hubert.kaszynski@upjp2.edu.pl
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

Poniedziałek, 14 listopada 2016 roku 

Wydarzenia wprowadzające 

09.30 – 11.30  Sesja studencka: Osoba w pracy socjalnej    

12.00 – 15.00  Krakowski spacer szlakiem Św. Brata Alberta 

15.00 – 16.00  Rejestracja i poczęstunek  

Otwarcie konferencji oraz sesja plenarna 

16.00 – 16.15  Otwarcie konferencji  

16.15 – 16.30  Wprowadzenie do tematyki konferencji, dr hab. Hubert Kaszyński 

Praca socjalna w świetle filozofii spotkania  

16.30 – 17.00  o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, UPJPII  

Personalistyczne podstawy troski o drugiego 

17.00 – 17.30  dr hab. Małgorzata Opoczyńska, UJ  

Między darowaniem sobie a darem dla drugiego. O sztuce pomagania refleksji kilka 

17.30 – 18.00  Przerwa 

18.00 – 18.30  dr hab. Tomasz Biernat, UMK  

Wiara, nadzieja i miłość jako aksjologiczna przestrzeń spotkania w pracy socjalnej 

18.30 – 19.30  Dyskusja  

Dalsze rozmowy i współbycie w Krakowie wedle potrzeb uczestników 

Wtorek, 15 listopada 2016 roku 

Sesje dyskusyjne 

09.00 – 10.30  Równoległe sesje dyskusyjne, część I. 

1. Znaczenie duchowości w pracy socjalnej 

2. Przedsiębiorczość społeczna: w poszukiwaniu solidarnej wspólnoty  

3. Tożsamość zawodowa pracowników socjalnych  

4. Profilaktyka społeczna oraz promocja zdrowia  

5. Varia – wokół filozofii spotkania i pracy socjalnej   
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10.30 – 11.00  Przerwa kawowa 

11.00 – 12.30  Równoległe sesje dyskusyjne, część II.  

12.30 – 13.00  Przerwa kawowa 

Podsumowania 

13.00 – 14.00  Przedstawienie wniosków z pracy w sesjach, dyskusja plenarna oraz zamknięcie obrad  

14.00 – 15.30  Obiad  

Inspiracje – krakowskie dzieło pomocowe św. Brata Alberta.  

Współorganizatorem jest Muzeum Archidiecezjalne  

Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 

 

17.00 – 19.00  Wernisaż studenckich prac fotograficznych oraz rozstrzygnięcie konkursu    

Sto lat później…  Krakowskie dzieło pomocowe św. Brata Alberta w obrazie i słowie  

 

„Człowiekiem gór nie jest ten, który umie i lubi chodzić po górach, 

ale ten, który górami potrafi żyć w dolinach.” 

św. Brat Albert  

 

Nadal dalsze rozmowy i współbycie w Krakowie możliwe… 

 


