
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fenomen cierpienia” Poznań, 6-7 grudnia 2018 r.  

 

   W dniach 6 - 7 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 

"Fenomen cierpienia" zorganizowana przez Centrum Badań im. Edyty Stein UAM,  Katedrę Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Szpital Kliniczny 

Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.  

Prof. dr hab. Michał Musielak – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. UAM  

dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych rozpoczęli uroczystość od 

przywitania zaproszonych gości.  

   W trakcie dwudniowej konferencji wystąpiło 40 prelegentów z różnych instytucji naukowych z całej 

Polski.  

   W tegorocznej sesji doświadczenie cierpienia, które prowadzi do pytania o jego sens stało się puntem 

wyjścia dla naukowych rozważań. Niektórzy upatrują w nim źródło zła, brzydoty  

i ludzkiej degradacji, dla innych jest ono wyrazem duchowego wzrostu człowieka. Wielość interpretacji 

fenomenu cierpienia sprawia, że budzi ono szerokie zainteresowanie i jest tematem aktualnym. Wraz z 

pogłębieniem wiedzy w zakresie medycyny, filozofii, sztuki i religii odkrywamy, że cierpienie jest nie 

tylko problemem egzystencjalnym człowieka, ale także hermeneutycznym.  

   Referenci, którzy podjęli próbę przybliżenia refleksji humanistycznej i medycznej, zdecydowali się 

wyjaśnić sens cierpienia uwzględniając wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki, nurtów filozofii oraz 

własnych przekonań. Otwartość prelegentów na różne koncepcje cierpienia stała się przyczyną 

interesującej dyskusji.    

 

   Uczestnicy konferencji, którzy reprezentowali Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wygłosili 

następujące tematy: 

 

prof. n. med. Stefan Grajek, Cierpienie duszy: melancholia u ambitnych 

prof. n. med. Dariusz Iżycki, Cierpienie z perspektywy lekarza 

dr hab. n. med. Szczepan Cofta, Pomoc choremu w stanie terminalnym w kontekście zapisów Kodeksu 

Etyki Lekarskiej 

dr n. med. Halina Bogusz, Fenomen cierpienia w narracjach o śmierci i umieraniu ostatniego półwiecza 

dr n. hum. Justyna Czekajewska, Doświadczenie cierpienia w sytuacji granicznej według Karla 

Jaspersa  



 

1. prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prodziekan WNS 
 

 
 
 

2. prof. dr hab. Michał Musielak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 



 

3. prof. dr hab. Stefan Grajek, moderator: prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka  

 

4. prof. dr hab. Dariusz Iżycki, moderator: prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka 

 



 

5. dr hab. Szczepan Cofta, moderator: prof. dr hab. Jerzy Kopania  

 

6. dr Halina Bogusz, moderator: prof. dr hab. Michał Musielak  



 

7. dr Justyna Czekajewska, moderator: dr Robert Grzywacz SJ  

 

Opracowała  

dr Justyna Czekajewska  

  


