
Szkoła letnia

21-25 sierpnia 2022 r.

21.08 – Inauguracja Szkoły letniej

18.00 – kolacja

22.08 – Wolność religijna a przypadki jej naruszania

9.00-10.30 – prof. Agnieszka Nogal (Uniwersytet Warszawski): „Filozoficzne podstawy wolności

religijnej w demokracjach”

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.30 – prof. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski): „Wolność religijna funkcjonariusza

publicznego w służbie i poza służbą”

13.00 – obiad

14.00-17.30 – przez wszystkie dni warsztaty odbywają się w równoległych grupach:

- Teresa Kudyba (reportażystka, tressFilm): „Próba wolności”

- prof. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski): „Zasadność karania obrazy uczuć religijnych:

praca nad opinią prawną”

18.00 – kolacja

23.08 – Religia w sferze kultury

9.00-10.30 – mec. Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris): „O chrześcijańskim dziedzictwie w polskim

prawie”

11.00-12.30 – prof. Viara Maldjieva (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Przemoc

werbalna w kształtowaniu stereotypu religijnego”

13.00 – obiad

14.00-17.30 – przez wszystkie dni warsztaty odbywają się w równoległych grupach:

- Teresa Kudyba (reportażystka, tressFilm): „Próba wolności”

- prof. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski): „Zasadność karania obrazy uczuć religijnych:

praca nad opinią prawną”

18.00 – kolacja

24.08 – Religia a społeczeństwo



9.00-10.30 – Fernando Simon Yarza (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania): „From the Syllabus to

Religious Freedom. Witnessing Truth in an Evolving Society”

11.00-12.30 – Grzegorz Strzemecki (publicysta): „Pseudo- i anty-wartości w teorii i praktyce”

13.00 – obiad
Popołudnie przeznaczone na konsultacje z ekspertami.

18.00 – kolacja

25.08 – Wolność wypowiedzi i jej granice

9.00-10.30 – prof. Joanna Taczkowska-Olszewska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w

Bydgoszczy): „Wolność religijna i wolność słowa: prawa absolutne czy warunkowe?”

11.00-12.30 – Q&A z ekspertami szkoły:

- prof. Viara Maldjieva (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

- prof. Joanna Taczkowska-Olszewska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),

- ks. prof. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

13.00 – obiad

15.00-17.30 – podsumowanie szkoły oraz ocena materiałów przygotowanych w ramach warsztatów:

-Teresa Kudyba (reportażystka, tressFilm),

- prof. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski).

18.00 – kolacja
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