Narodowe Centrum Kultury i Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
zapraszają
8-9 grudnia 2016
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Społeczestwo polskie dziś:
samoświadomość – uznanie - edukacja
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
NIP UKSW: 525-00-12-946; REGON: 000001956

Rada Programowa: prof. UW dr hab. Małgorzata Jacyno (NCK); dr hab. Katarzyna Kłosińska (NCK); prof.
UW dr hab. Krzysztof Koseła (NCK); prof. UwB dr hab. Piotr Nowak (NCK); prof. dr hab. Wojciech
Roszkowski (NCK); prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico
(UKSW, Uniwersytet w Genui); prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ); prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW);
prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. UKSW dr hab. Jerzy Kaczorowski; prof. UKSW dr hab. Krzysztof
Koehler; prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (UKSW, IBL PAN); prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba; prof.
dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW); prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski (UKSW, NIMOZ); prof. dr hab.
Mieczysław Mejor (UKSW); prof. dr hab. Cezary Mik (UKSW); prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski (UKSW);
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (UW, Zespół Etyki Słowa); poseł Ewa Tomaszewska (poseł na Sejm RP, członek
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży); prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz (UJ).

Deklaracja Uczestnictwa:
Imię i nazwisko Uczestnika:

Wiesław Macek

Tytuł naukowy:

profesor zwyczajny

Ośrodek naukowy lub instytucja, które Uczestnik
reprezentuje:

UKSW, CBK PAN

Tytuł referatu:

Rola nauki w społeczeństwie opartym na
wiedzy

Streszczenie w języku polskim (do 10 000 znaków):

Zdolność kierowania się rozumem należy do
istotnych swoistych cech bycia człowiekiem.
Niestety, zdarzenia polityczne i społeczne
zapisane w historii mogą budzić wątpliwości
co do tych zdolności naczelnego
przedstawiciela gatunku Homo sapiens. Na
szczęście w obszarach nauki, kultury, sztuki i
filozofii ta specyficzna nazwa jest chyba nieco
bardziej zasadna. Dlatego od Sokratesa przez
Kartezjusza i Karla Poppera aż do Michała
Hellera, wielcy filozofowie podkreślają
potrzebę racjonalności, która winna też być
podstawą moralności. Zdrada rozumu może
często prowadzić do wielu tragedii w skali
społecznej. Natomiast, zgodnie z krytycznym
racjonalizmem Poppera sensowna wiedza
intersubiektywna stanowi jakby osobny nowy
świat informacji zdobytej przez całą
ludzkość. Nauka jest bowiem jedną z
największych wartości jakie ta ludzkość

wypracowała. W szczególności, powstałe
przede wszystkim dzięki osiągnięciom
współczesnych nauk ścisłych, społeczeństwo
informacyjne wymaga rozwoju usług
związanych z przesyłaniem, przetwarzaniem i
przechowywaniem tych informacji.
Niewątpliwie, społeczeństwo oparte na
wiedzy winno cenić informacje dostarczane
przez naukę jako szczególne dobro. Wymaga
to niewątpliwie poszanowania wartości
rozumu. Jest to potrzeba ważna także w fazie
transformacji ostatniego ćwierćwiecza.
Nauka bowiem może się rozwijać jedynie w
społeczeństwie wolnym otwartym na
wartości.
Streszczenie w języku angielskim (do 10 000
znaków) (jeśli możliwe):
Krótka notka biograficzna (do 5000 znaków):

Wiesław Marian Macek (ur. 1949) jest
profesorem nauk fizycznych (2001),
specjalistą w zakresie fizyki kosmicznej,
astrofizyki i zastosowań matematyki oraz
doktorem teologii (2012). Po habilitacji
(1988) brał udział w przygotowaniu misji
kosmicznej NASA w czasie spotkania
Voyagera z Neptunem w 1989 r. Zajmuje się
teorią chaosu deterministycznego, analizą
nieliniową i fraktalną w zastosowaniu do
badań kosmicznych oraz teologią i filozofią
uprawianą w kontekście nauki współczesnej.

Adres internetowy (e-mail):

macek@uksw.edu.pl

Adres miejsca zamieszkania (do korespondencji):

Chodkiewicza 5 m. 136
02-593 Warszawa

Uwagi Uczestnika kierowane do organizatorów:
Prosimy o odesłanie wypełnionej deklaracji na adres: interdyscyplinaria@interia.pl do dnia 15 listopada 2016.
Abstrakty i referaty zostaną zamieszczone na stronie interenetowej konferencji.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie formujemy, że nie pobieramy opłaty konferencyjnej i nie zwracamy kosztów podróży oraz
zakwaterowania.
Z przyczyn organizacyjnych i ze względu na przepisy nie możemy także pośredniczyć w rezerwacji noclegów,
a tylko rekomendujemy Uczestnikom samodzielną rezerwację pobytu w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym
"Dobre Miejsce" przy ul. Dewajtis 3 (tuż koło UKSW), (opłata za pokój jednoosobowy z łazienką, mydłem i
ręcznikami: 115 zł ze śniadaniem), tel.: 022 56 10 100 lub 022 56 10 105, fax.: 022 839 16 45; więcej
informacji: http://www.dobremiejsce.eu/. Za brak udogodnień przepraszamy.
Komitet Organizacyjny: dr Mateusz Werner (Narodowe Centrum Kultury, UKSW); dr hab. Magdalena Saganiak
(WNH UKSW), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Magdalena Woźniewska-Działak (WNH UKSW); dr

Dominik Sulej (WNH UKSW), mgr Łukasz Kucharczyk (WNH UKSW, sekretarz naukowy konferencji), mgr
Marzena Mroczek (moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl)

