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Harmonogram VI Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME 
SOBOTA – 9 grudnia 2017 r. 

8:30-14:00 – Rejestracja uczestników 
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

9:00-9:45 
Otwarcie Konferencji 

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL 
Umysły proste. Dyskusja nad zdolnościami meta-kognitywnymi zwierząt 

9:45-10:00 – Przerwa kawowa 

Sala nr 4 Wystąpienia uczestników 

10:00 Władza, krytyka, opór. Michel Foucault o wolności – Stanisław Łojek 

10:20 Konfucjańska negacja prawa – Jan Talaga 

10:40 Zarys filozofii polityki Piusa XI – Michał Piastowicz 

11:00 Co prawo ma wspólnego z fizyką teoretyczną? Uprawianie nauki a proces tworzenia prawa 
– Kaja Ewa Ptak 

11:20 Dwa oblicza stanu wyjątkowego w filozofii Giorgia Agambena – Piotr Sawczyński 

11:40 Obrona możliwości dialeteizmu – argument ze sztucznej inteligencji – Wojciech Szuber 

12:00 Analogia jako zasada bytu w metafizyce M. A. Krąpca i B. Montagnesa – Andrzej Sołtys 

12:20 Oczywistość w naukach metafizycznych na przykładzie finałowych rozpraw konkursu Królewskiej 
Akademii Berlińskiej z 1763 r. – Filip Gołaszewski 

12:40 Argument kosmologiczny kalam – Łukasz Kołodziejczyk 

13:00 Doksa, czy episteme. O doświadczeniach poznania w najnowszej poezji polskiej – Michał Wieczorek 

Sala nr 2 Wystąpienia uczestników 

10:00 Dlaczego Bóg nie czyni zła? Problem zła moralnego w perspektywie chrześcijańskiego teizmu 
– Rafał Katamay 

10:20 Polityka narodzin jako odpór wobec przemocy – Anna Nieszporek-Trzcinska 

10:40 Cyfrowa reinkarnacja: wokół koncepcji mind uploadingu Nicka Bostroma – Ivan Davydenko 

11:00 Kariery filozofek pochodzenia żydowskiego związanych z UJ w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego – Anna Smywińska-Pohl 

11:20 Stworzenie i początek wszechświata według Michała Hellera – Jarosław Mitek 

11:40 Historia i znaczenie sztuki miecza kenjutsu oraz szermierki kendō na Wyspach Japońskich oraz ich 
związki z buddyzmem zen – Michał Sokołowski 

12:00 Przeżycie estetyczne w myśli fenomenologicznej Romana Ingardena – Wiesław Setlak 

12:20 Czy Nietzsche był (neo)cynikiem? – Marcin Pietrzak 

12:40 Filozofia sztuki w ujęciu Henryka Skolimowskiego – Marcin Murzyn 

13:00 Pewność negatywna w fenomenologii J.-L. Maonari – Piotr Karpiński 

13:20-14:20 – Przerwa obiadowa 

Sala nr 4 Wystąpienia uczestników 

14:20 Problem symbolicznych reprezentacji w teoriach nabywania dokładnych wyrażeń numerycznych 
– Aleksander Gemel 

14:40 Filozoficzne zagadnienia podejścia niedyrektywnego w terapii autyzmu – Maciej Wodziński 

15:00 Szacunek w akcji – filozofia RIE w tekstach Magdy Gerber i Janet Lansbury – Weronika Majek 
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15:20 Homo informaticus i społeczeństwo cyfrowe – Marta Kowalska 

15:40 Modalny sceptycyzm P. Van Inwagena – Krystian Bogucki 

16:00 Rozumienie ustawy w koncepcji filozoficznej św. Tomasza z Akwinu – Łukasz B.  Pilarz 

16:20 Czy dobrowolna zgoda może wyłączyć bezprawność czynu? Granice wolności seksualnej: rozważania 
etyczno-prawne – Izabela Patykowska 

Sala nr 2 Wystąpienia uczestników 

14:20 Etyczny wymiar człowieka w myśli Barbary Skargi – Agata Peno 

14:40 Komunikacyjna koncepcja władzy Hannah Arendt a doświadczenie izraelskich kibuców 
– Magdalena Skoneczna 

15:00 Wczucie jako rodzaj poznania według Edyty Stein – Agnieszka Wesołowska 

15:20 Granice wolności w filozofii Charlesa Taylora – Jan Donimirski 

15:40 Estetyka egzystencji – propozycja etyczna Michela Foucault – Mateusz Ozimek 

16:00 Prawo naturalne we wczesnonowożytnej jurysprudencji angielskiej (Coke, Hale, Blackstone) 
– Przemysław A. Lewicki 

16:20 Podmiotowość, tożsamość, biopolityka – Maria Łojek-Kurzętkowska 

16:40-17:00 – Przerwa kawowa 

Sala nr 4 Wystąpienia uczestników 

17:00 Animalizm i tożsamość osobowa – Rafał Tryścień 

17:20 Antynaturalistyczna koncepcja osoby w filozofii Charlesa Taylora – Paweł Nowicki 

17:40 Komunikacja w perspektywie kluczowego interesariusza wewnętrznego uczelni wyższej 
– Wioleta Gaweł 

18:00 Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa na podstawie VIII i IX księgi „Etyki Nikomachejskiej” – Anna Budzeń 

18:20 Problematyka etyczna wokół definicji śmierci mózgowej – Joanna Picewicz 

Sala nr 2 Wystąpienia uczestników 

17:00 Filozoficzno-metodologiczne założenia marksizmu i filozofii społecznej Maxa Webera – analiza 
porównawcza – Dawid Krupa 

17:20 Godel, Wittgenstein i pewne nieporozumienie: o interpretacji Shankera – Maciej Bednarski  

17:40 Relacja między pierwowzorem i przekładem jako problem ontologiczny – Hanna Makurat 

18:00 Ostentacyjna konsumpcja w XXI wieku – Wojciech Kolasa 

18:20 Manifesto Antropófago, czyli kanibalizm w dyskusji o nowoczesności – Tomasz Rybarczyk 

18:40 – Zakończenie I dnia Konferencji 

21:00-… Spotkanie integracyjne, Pub Czytelnia, ul. Godebskiego 13 
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NIEDZIELA – 10 grudnia 2017 r.  
8:30-12:00 – Rejestracja uczestników 

Sala nr 4 Wystąpienia uczestników 

9:00 Surrealizm: rewolucja w służbie wyobraźni/wyobraźnia w służbie rewolucji – Piotr Madura 

9:20 Mariana Piotra Massoniusa ujęcie krytycyzmu w projekcie filozofii Immanuela Kanta – Anna Musioł 

9:40 Co muzyka ma z języka? Gadamerowska kategoria języka a refleksja nad muzyką – Edyta Orman 

10:00 „(…) »właściwie nie mając nic do powiedzenia« - napisz (…) kiedyś znowu.”  Filozoficzny dialog 
Sławomira Mrożka z Wojciechem Skalmowskim – Sara Kurowska 

10:20 Psychoanaliza a filozofia - spór, dialog, symbioza? – Antoni Grzybowski,  Dariusz Grabowski 

10:40-11:00 – Przerwa kawowa 

11:00 Odpowiedzialność państwa. Czy państwo daje gwarancje bezpieczeństwa? (filozofia liberalna 
i libertariańska) – Małgorzata Jantos 

11:20 Ewolucja nauki chrześcijańskiej na temat  nasciturusa w kontekście historyczno-prawnym 
– Łukasz Chodorowski 

11:40 Pytanie o kryterium poprawności wykładni prawa w świetle neopragmatyzmu Stanley'a Fisha 
– Michał Wieczorkowski 

12:00 Jules Barbey d'Aurevilly i wyobraźnia mitologiczna francuskiego tradycjonalizmu 
– Jan Molina 

12:20 – Podsumowanie Konferencji 
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