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Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w I edycji Letniej Szkoły Nauk Filozoficz-

nych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach  
8 – 11 września 2014 roku w Cieszynie oraz Ustroniu. Idea tej Szkoły jest próbą realizacji ma-
rzenia profesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę jej 
powołania w Ustroniu. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym 
elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Jan Szczepański pisał: „Będziemy mieli w 
Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jesz-
cze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”.   

 Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popu-
laryzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, 
uczonego urodzonego w Ustroniu i tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską.  

W ramach Szkoły zaplanowano, aby dwa dni (10 września w Cieszynie i 11 września w 
Ustroniu) były poświęcone młodzieży. W tym czasie dla uczniów zostaną przeprowadzone przez 
pracowników i studentów cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji liczne warsztaty 
(międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne) oraz wygłoszone wykłady. Ponadto dla młodzieży 
zostanie zorganizowana w Cieszynie i w Ustroniu gra miejska śladami Jana Szczepańskiego, któ-
rej towarzyszyć będzie mini-quiz z nagrodami. Grę poprowadzą studenci cieszyńskiego wydzia-
łu Uniwersytetu Śląskiego, którzy w wybranych punktach miasta będą odkrywać przed Wami 
miejsca związane z osobą Profesora Jana Szczepańskiego. Podczas Szkoły zostanie rozstrzygnię-
ty konkurs na esej pt. Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korze-
niami wrosłem w ziemię”.    
 Mamy nadzieję, że Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana 
Szczepańskiego na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkolnych, edukacyjnych 
i kulturalnych organizowanych na Śląsku Cieszyńskim. Mamy zarazem nadzieję, że przebywając 
w zawsze przyjaznych dla młodych ludzi murach Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w 
gmachu Gimnazjum nr 1 im. Prof. Jana Szczepańskiego, każdy z Was znajdzie dla siebie coś inte-
resującego i wartego poświęcenia swojego czasu.  
 Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w wykładach, wybranych warsztatach 
oraz grze miejskiej organizowanych w ramach Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych.  

Prosimy o zapisywanie się na interesujące Was warsztaty. W każdej grupie ilość miejsc 
jest ograniczona. Załączamy listę wszystkich warsztatów z krótkimi opisami czego one dotyczą. 
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