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„Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej”  
Konferencja naukowa

(Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 8 maja 2014)

8 maja 2014 roku w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach odbyła się międzyuczelniana konferencja naukowa zorganizowana 
przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Etos pracy w perspektywie 
społeczno-pastoralnej”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: metropolita 
katowicki abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz WTL, oraz rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński. Konferencja z 8 
maja 2014 roku wpisała się w wieloletnie naukowe kontakty Zakładu Teologii 
Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, których owocem były następujące konferencje oraz 
publikacje: „Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-spo-
łecznym”, 24 IV 2008; „Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej 
refleksji”, 12 V 2011; „Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej”, 
17 V 2012; „Homo oeconomicus w społeczno-pastoralnej przestrzeni”, 9 V 2013. 
Moderatorami konferencji „Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej” 
byli: ks. dr hab. Ireneusz Celary, prof. UŚ (WTL UŚ Katowice) oraz ks. dr Grze-
gorz Polok (UE Katowice). Po słowie wstępnym dziekana WTL UŚ ks. dra hab. 
Antoniego Bartoszka licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję 
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wysłuchać następujących prelekcji: dr Michał Kapias (UE Katowice), „Odpowie-
dzialność jako przejaw etosu pracy”; ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (WTL UŚ 
Katowice) „Eklezjalne kształtowanie kultury pracy”; ks. dr hab. Bogdan Biela 
(WTL UŚ Katowice), „Chrześcijańska wizja ludzkiej pracy w świetle encykliki 
Jana Pawła II Laborem exercens”; dr Aleksander Lipski (UE Katowice), „Problem 
prawomocnego modelu pracy w warunkach tzw. gospodarki informacyjnej”; ks. 
dr Henryk Olszar (WTL UŚ Katowice), „Proklamowanie »Ewangelii pracy« 
ludziom pracy przez Jana Pawła II w Częstochowie i Katowicach”; prof. UE dr 
hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (UE Katowice), „Etos lidera w społeczności 
lokalnej w perspektywie badań projektów nakierowanych na aktywizacje środo-
wisk wiejskich”. W ramach podsumowania konferencji zapowiedziano ukazanie 
się związanej z nią publikacji. 




