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nt. „Bezpieczeństwo człowieka a wartości”.  
Drohiczyn, 7-9 września 2009 r. 

 
W dniach 7-9 września 2009 r. Wyższe Seminarium Duchowne 

w Drohiczynie gościło uczestników VI Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej nt. „Bezpieczeństwo człowieka a wartości”. Organizatorami 
konferencji były następujące instytucje: Drohiczyńskie Towarzystwo 
Naukowe, Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej, Polskie To-
warzystwo Filozoficzne – Oddział w Siedlcach, Wyższe Seminarium 
Duchowne w Drohiczynie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli – Wydział w Siedlcach. 

Znaczenie problematyki podjętej w czasie obrad uwyraźnia się 
w kontekście powszechnie obserwowanego w dzisiejszej kulturze nasile-
nia się takich zjawisk, jak relatywizm, nihilizm, antysztuka, czy antywar-
tości. Wymienione tendencje nie tylko destrukcyjnie oddziałują na życie 
społeczne, lecz również bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu czło-
wieka, który pod ich presją traci tożsamość, odczuwa wykorzenienie, 
anonimowość i dezintegrację. Wielość kultur, którą postrzega się zazwy-
czaj w sposób pozytywny, ulega dziś wyraźnie ideologii multikulturali-
zmu, zakładającej kulturową wielość bez hierarchizacji i prowadzącej 
do uznania za równoprawne nawet sprzecznych ze sobą systemów war-
tości, modeli życia, czy wzorów zachowań.  

W świetle powyższego uzasadnienia tematyka podjęta przez 
uczestników konferencji oscylowała wokół następujących zagadnień: 
czy współczesny pluralizm kulturowy jest wartościotwórczy; czy w plu-
ralistycznej rzeczywistości kultury człowiek czuje się bezpieczny; 
czy wielość kultur zapewnia respektowanie praw człowieka – istoty ro-
zumnej, a zarazem zatroskanej o przyszłość swojego domu – świata; 
czy wartości kulturowe nadal są potrzebne; czy polityka i nauka mogą 
być wolne od wartości; jak tworzyć sztukę bez prowokacji i obrażania 
uczuć oraz dobrego smaku; jak nauczać oraz wychować bez utraty pod-
miotowości ucznia i nauczyciela; jak kształtować świadomość ekolo-
giczną człowieka? 
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Program konferencji obejmował wykłady plenarne, wykłady 
w sekcjach tematycznych, oraz panel dyskusyjny. Swoje wystąpienia 
podczas sesji plenarnych, którym przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward 
Jarmoch, wygłosiło 9 osób: prof. dr hab. Iwan Akinczyc (Teologia poko-
ju jako wartość wyznań chrześcijańskich), prof. dr hab. Brunon Bartz 
(Sprawiedliwość w polityce dla egzystencji i rozwoju człowieka), 
prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (Aksjologia przeszłości jako źródło 
modeli alternatywnych), prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Nauka 
wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury), prof. dr hab. 
Witold Nowak (Myślenie utopijne – próba analizy), prof. dr hab. Irena 
Fudali (Wielokulturowość w Polsce i Europie), prof. dr hab. Marian Cie-
ślarczyk (Miejsce i rola kategorii „wartość” w teoretycznym i empirycz-
nym model u kultury bezpieczeństwa), prof. dr hab. Siemion D. Szasz 
(Wartość osoby ludzkiej i jej bezpieczeństwo), oraz prof. dr hab. Ryszard 
Rosa (Godność i prawa człowieka w procesie humanizacji i demokraty-
zacji edukacji – refleksje filozoficzne i pedagogiczne). 

Sekcji filozoficzno-socjologicznej przewodniczył dr hab. Robert 
Ptaszek, politologicznej – dr Aldona Trzpil, edukacyjnej – dr Andrzej 
W. Świderski, a panel pt. „Wartości i autorytety” prowadzili ks. prof. 
dr hab. Edward Jarmoch i prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski. Ogółem 
w konferencji wzięło udział ponad 60 prelegentów, reprezentujących 
takie ośrodki naukowe, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie 
– Skłodowskiej, Uniwersytet Państwowy w Brześciu, Uniwersytet Ślą-
ski, Uniwersytet Warszawski, Akademia Podlaska, Akademia Humani-
styczno-Ekonomiczna w Łodzi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechnika Radom-
ska, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, Mazowieckie Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Siedlcach, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim. 

Należy wyrazić nadzieję, że treść wygłoszonych referatów zostanie 
niebawem wydana drukiem, co z pewnością przyczyni się do utrwalenia 
wyników konferencji i jej owocnych obrad. 
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