
OPEN CALL: Homo agens Stanisława Vincenza 

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), 
Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), 

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im.  
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) 

– serdecznie zapraszają do zgłaszania wystąpień
na międzynarodową konferencję naukową badaczy spuścizny literackiej 

i czytelników dzieł Stanisława Vincenza 

O KONFERENCJI 

 „Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane 
współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. W głównym 
kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława 
Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem. Proponujemy 
ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę Połoniny, Powojennych perypetii Sokratesa, 
Dialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos 
Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych 
procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin 
nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, 
emigracji i osamotnienia. Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym 
się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową 
i wielojęzyczną tetralogię huculską?  



____________ 

➤ Języki konferencyjne: angielski, ukraiński, polski
➤ Czas wystąpienia 20 min

____________ 

Abstrakty w języku polskim i angielskim wraz z kartą rejestracyjną prosimy 
nadesłać do dnia 20 października br. na adres: konferencjezppno@gmail.com  
z dopiskiem „VINCENZ”. 

➤ Kalendarium:

• 20.10. 2021 – ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej
(w załączniku)

• 20.11.2021 – ogłoszenie programu konferencji
• 05.12.2021– publikacja księgi abstraktów
• 18/19. 12. 2021 – konferencja online
• styczeń/luty 2022 – informacja o publikacji monograficznej

➤ Konferencja odbędzie się w Londynie w systemie online 18–19 grudnia 2021.

Więcej o KONFERENCJI oraz PROJEKCIE VINCENZOWSKIM na stronach: 
https://clacu.live-website.com/homo-agens-stanislawa-vincenza, https://clacu.live-
website.com/tworczosc-stanislawa-vincenza-u-progu-xxi-wieku-ujecie-interdyscyplinarne 

__________ 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 

dr Dorota Burda-Fischer (UH) 
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr) 
prof. dr Michael Fleming (PUNO) 
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO) 
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ) 
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-
Kuflowa (KUL) 
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ 
(UJ) 
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP 
w Poznaniu (UAP) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr Dorota Burda-Fischer (UH) 
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr) 
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO) 
Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO) 
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP 
w Poznaniu (UAP) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr Teresa Folga-Naidoo (PUNO) 
Adrian Ligęza (PUNO) 
Jarosław Solecki (PUNO)
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