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IWONA OLEKSA, AGATA SZABAŁA-WALCZUK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Jakość życia człowieka stanowi jeden z wyznaczników człowieczeństwa. Pyta-
nie jak żyć? stawiają sobie ludzie zmuszeni do podjęcia życiowych wyzwań, bądź 
trudnych decyzji, ale też ci, którzy zaplątani w nurt codzienności szukają rozwiązań 
prozaicznych problemów egzystencjalnych. Jakość życia można ujmować w spo-
sób wieloznaczny a jej definiowanie jest uzależnione od specyfiki nauki rozpatrują-
cej oraz perspektywy podmiotu podejmującego problem. Biorąc pod uwagę wielo-
aspektowość analizy pojęcia warto starać się odnaleźć sposób na udane, szczęśliwe 
i wartościowe życie.

Okazją do dyskusji o jakości życia w odniesieniu do szerokich perspektyw teore-
tycznych i badawczych była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kvalita života 
II. Sociálno-ekonomické a eticko-spirituálne aspekty, która odbyła się w dniach 28-
29 października 2010 r. Organizatorem przedsięwzięcia była Vysoká škola medzi-
národného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Konferencję otworzyli: prof. Ing. Jan Korćmdroś, CSc. , prof. RNDr. Lev Buko-
vsky, DrSc. - Prihovor rektora VŚMP ISM Slovakia oraz Ing. Józef Polanko Priho-
vor predsedu spravnej rady VŚMP ISM Slovakia.

Obrady zostały przeprowadzone w dwóch sekcjach tematycznych (socjalno-eko-
nomiczne i etyczno-duchowe aspekty jakości życia). Wygłoszone referaty obejmo-
wały następujące zagadnienia: wartości i normy w życiu społeczeństwa; materialne 
i duchowe aspekty życia człowieka; osobowość człowieka - godność i formowanie; 
integracja i dezintegracja procesów w społeczeństwie; bezpieczeństwo w kontekście 
życia społecznego; wpływ kultury, religii i komunikacji na społeczeństwo; ekono-
mia i gospodarka a ich wpływ na jakość życia człowieka.
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W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry Pedagogiki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej Chełmie, którzy przedstawili referaty: prof. dr hab. Piotr 
Mazur -Dezintegracja procesu wychowania , mgr Augustyn Okoński – Społeczne 
przyczyny agresji i przemocy, oraz mgr Iwona Oleksa - Rodzina miejscem wychowa-
nia przez pracę dziecka w młodszym wieku szkolnym.

 


