
 Sens życia, to termin mający wielorakie konotacje i odniesienia. Ta problematyka stała 

się przedmiotem ważnej refleksji filozoficznej (aksjologicznej, socjologicznej, pedagogicznej, 

psychologicznej). Sens życia dla każdego człowieka ma doniosłe znaczenie, zwłaszcza o 

charakterze egzystencjalnym. Pytanie o sens życia człowieka, to odwieczny problem. Pojawił 

się on już we wszystkich systemach filozoficznych, zarówno w teoriach transcendentnych jak 

i immanentnych. Już w starożytności epikurejczycy akcentowali rolę radości z realizacji 

wartościowych celów i poczucie szczęścia. Zdrowy psychicznie człowiek przypisuje niejako 

instynktownie ogromną wartość faktowi własnego indywidualnego życia. Warto żyć, 

pracować, bawić się, kochać, poznawać świat, przezywać radosne chwile, cieszyć się 

pięknem otaczającej przyrody. W tym kontekście życie ludzie ma sens biologiczny, 

społeczny, duchowy i humanistyczny. 

 Człowiek, by nadać sens swojemu życiu, powinien dążyć do realizacji celów 

doniosłych, odpowiadających jego potrzebom i zainteresowaniom, pasjom przynoszącym 

korzyści sobie i społeczeństwu. Życiem bez sensu jest życie bez jasno wytkniętego celu, z 

dnia na dzień, od jednej zachcianki do następnej. Takie życie byłoby życiem bez wartości. 

 W aspekcie logicznym życie ma sens, gdy jest uporządkowaną całością działań o 

zhierarchizowanych celach, krótko i długoterminowych, aż po cel ostateczny. Zatem aby 

nadać sens własnemu życiu, należy uwierzyć, że są ideały i wartości, których 

urzeczywistnieniu warto życie poświęcić. Wielu filozofów sens życia odnosi do wartości, na 

bazie których dokonuje się rozwój osobowości i społeczeństw. W przekonaniu psychologów 

sens życia uznawany jest za podstawową potrzebę i warunek prawidłowego rozwoju 

człowieka a dążenie do realizacji wartości nadających sens życiu jest oznaką normy i 

zachowania zdrowia psychicznego. 

 Istotnym zagadnieniem dla takich dyscyplin jak: psychologia, pedagogika, socjologia, 

filozofia chrześcijańska, religia, jest określenie – na podstawie badań, obrazu współczesnej 

młodzieży polskiej w kontekście jej postaw wobec jakości życia (preferencji wartości, 

zadowolenia z życia) a więc determinant wyznaczających poczucie sensu życia, środków za 

pomocą których życiu ludzkiemu można nadać sens. 

 Obszar tematyczny konferencji jest na tyle szeroki, że w jego ramach mogą się 

pomieścić rozważania monodyscyplinarne jak i interdyscyplinarne w aspektach 

psychologicznym, teologicznym, filozoficznym, etycznym, socjologicznym, społeczno-

kulturowym. Ważne, by ukazać, jak współczesna młodzież, w toku szybkich przemian 



socjokulturowych, ekonomicznych, światopoglądowych, rozumie sens swego życia, jaką ma 

hierarchię wartości, i jak pragnie swoje życie osobowościowo wzbogacać. Czy w obecnych 

realiach i na gruncie jakich wartości realizowany może być sensotwórczy model jakości 

życia? Również wartościowe mogą okazać się rozwiązania teoretyczne z poszczególnych 

dyscyplin naukowych. 


