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PROGRAM

9:00-9:30
(CTW-113)

Otwarcie | Opening session:
– Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” | ”Myśląc Ojczyzna” Foundation
– Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki | Minister of Education and Science
– Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL | Rector of KUL
– Dr hab. Magdalena Sitek, Rektor WSGE | Rector of WSGE
DOSTĘP ON-LINE

9:30-11:00
(CTW-113)

Panel Główny | Main panel
Moderator: Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Jabłoński
DOSTĘP ON-LINE

9:30-9:40

Cyfrowy demontaż architektury ludzkiej cywilizacji: procesy spontaniczne i sterowane | Digital
dismantling of the architecture of human civilization: spontaneous and controlled processes
– Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, ASzWoj

9:40-9:50

Persona e valori morali nella società tecnologica | Person and moral values in the technological
society
– Prof. Michele Indellicato, Uniwersytet w Bari

9:50-10:00

Wyzwania społeczne w czasach cyfryzacji. Rola międzynarodowych projektów edukacyjnych |
Social challenges in the times of digitization. The role of international educational projects
– Dr Paweł Poszytek, FRSE – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu
Solidarności

10:10-10:20

Świat wartości w dobie płynnej nowoczesności (Kryzys człowieczeństwa) | The world of values
in the era of fluid modernity (Crisis of humanity)
– Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, AEH

10:20-10:30

Prawa człowieka a wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym. Wybrane zagadnienia |
Human rights and Christian values in a digital society. Selected issues
– Dr hab. Magdalena Sitek, WSGE

10:30-10:40

Czy więcej znaczy bardziej? Jak rozwój technologii zmienił dyskurs w świecie. Czy możemy
mówić o kryzysie wartości? | Does more mean deeper? How has the technology development
changed the discourse in the world. Can we talk about a crisis of values?
– Mgr Beata Jakoniuk-Wojcieszak, TVP INFO

10.40-11.00

Dyskusja | Discussion

„Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”
“Christian values in a digital society”
11:00-11:15

Przerwa kawowa | Coffee break

11:15-12:45

Panel I: Dekompozycja wartości w
społeczeństwie cyfrowym (panel
włoskojęzyczny) | Decomposition of values
in a digital society (Italian language panel)
Moderator: Prof. Bronisław Sitek
(CTW-113)
DOSTĘP ON-LINE

Panel II: Wartości i potrzeby a wzory zachowań
w społeczeństwie cyfrowym | Values and needs
versus patterns of behavior in a digital society
Moderator: Prof. Karol Karski
(CTW-114)
DOSTĘP ON-LINE

11:15-11:25

Trasformazione digitale, mercato del credito
e umanesimo cristiano | Digital transformation,
credit market and Christian humanism
– Prof. Ferdinando Parente, Uniwersytet w Bari

Wychowanie religijne i patriotyczne w dobie
techniki cyfrowej | Religious and patriotic
education in the era of digital technology
– Prof. ucz. dr hab. Mieczysław Ryba, KUL

11:25-11:35

Anachronizm wartości religijnych
pośród wartości definiujących człowieka
informatycznego | Anachronism of religious
values among the values that define the
informatic person
– Prof. Piotr Krajewski, UWM

Obowiązek przekazywania wartości
chrześcijańskich przez rodziców | Parents’
obligation to transmit Christian values
– Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, KUL

11:35-11:45

Il diritto di fratellanza e le regole della pacifica
convivenza: alla ricerca di nuovi parametri
giuridici | The right of brotherhood and the rules
of peaceful coexistence: in search of new juridical
parameters
– Prof. Gaetano Dammacco, Uniwersytet
w Bari

Współczesna młodzież a kryzys wartości
religijnych. Konstatacje empiryczne |
Contemporary youth and the crisis of religious
values. Empirical findings
– Dr hab. Maria Sroczyńska, UKSW

11:45-11:55

Le tecnologie digitali nel cambiamento di
prospettiva dell’educazione ai valori cristiani |
Digital technologies in the change of perspective
of education in Christian values
– Prof. Rosa Indellicato, Uniwersytet w Bari

Problem „dostępu epistemicznego” do wartości
chrześcijańskich: odrzucenie czy niespełnione
pragnienia? | The problem of “epistemic access”
to Christian values: rejection or unfulfilled
desires?
– Prof. ucz. dr hab. Marek Lechniak, KUL

11:55-12:05

La diplomazia de la Santa Sede nel secolo XXI |
Diplomacy of the Holy See in the 21st century
– Prof. Jaime Bonet Navarro, Uniwersytet w
Walencji

Miejsce i rola wartości religijnych w światowych
programach rozwojowych | The place and
role of religious values in global development
programs
– Dr hab. Piotr Stawiński, UP

12:05-12:15

Equità ed eticità della tassazione nel diritto
post-moderno | Fairness and ethics of taxation
in post-modern law
– Prof. Salvatore Parente, Uniwersytet w Bari

Wartości i potrzeby w społeczeństwie
cyfrowym | Values and needs in a digital society
– Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, WSGE

„Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”
“Christian values in a digital society”
12:15-12:25

L’Etica della comunicazione nella società
tecnologica | The ethics of communication
in the technological society
– Prof. Antonio Zingarelli, Uniwersytet w Bari

Odpowiedzialność rodzicielska w cyber świecie
| Parental responsibility in the cyber world
– Dr Justyna Stadniczeńko, AEH

12:25-12:35

Esperienza religiosa e formazione umana oggi |
Religious experience and human formation today
– Prof. Elsa Maria Bruni, Universita di Chieti
‑Pescara “Gabriele d’Anunzio”)

Dyskusja | Discussion

12:35-12:45

Dyskusja | Discussion

12:45-13:30

Przerwa obiadowa | Lunch

13:30-14:40

Panel III: Nowe technologie a przekaz
ewangeliczny? | New technologies and
the Gospel message?
Moderator: Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
(CTW-113)
DOSTĘP ON-LINE

Panel IV: Indywidualizm a świadomość
zbiorowa, dobro ogółu i więzi społeczne |
Individualism and collective consciousness,
the common good and social bonds
Moderator: Ks. prof. Mirosław Sitarz
(CTW-114)
DOSTĘP ON-LINE

13:30-13:40

Kościół w świecie baniek informacyjnych |
The Church in the world of information bubbles
– Ks. dr hab. Marcin Wrzos, OMI

Z zagadnień aksjologii prawa – rzecz
o wartościach w polskiej ustawie zasadniczej |
The issues of the axiology of law – about values
in the Polish constitution
– Dr Dawid Kostecki, KUL

13:40-13:50

Memy biblijne w kontekście współczesnego
przekazu ewangelicznego | Biblical memes
in the context of the contemporary Gospel
message
– Dr hab. Paweł Plichta, UJ

Zasada poszanowania tożsamości narodowej
państw członkowskich w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości | The principle
of respecting the national identity of the Member
States in the jurisprudence of the Court of Justice
– Dr Edyta Krzysztofik, KUL

13:50-14:00

Religia a polityka w świecie cyfrowym.
Sylwetki kapłanów w audycjach Rozgłośni
Polskiej RWE (1952-1989) | Religion and
politics in the digital world. Profiles of priests
in broadcasts of the Polish Radio Broadcasting
Station (1952-1989)
– Dr hab. Evelina Kristanova, AEH

W kierunku zmodernizowanej moralności?
Amoris Leattita w zawartości internetowych
tygodnikach katolickich | Toward a Modernized
Morality? Amoris Leattita in the content of online
Catholic weekly magazines
– Dr Wojciech Klimski, UKSW

„Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”
“Christian values in a digital society”
14:00-14:10

Ekologizm i metal. Analiza zawartości treści
w tekstach chrześcijańskiego metalu | Ecology
and metal. Analysis of content in Christian metal
texts
– Dr hab. Tomasz Korczyński, UKSW

Ryzykowne zachowania cyfrowe – elementy
stylów życia młodzieży? | Risky Digital
Behavior – Elements of Youth Lifestyles?
– Dr Katarzyna Uklańska, UKSW

14:10-14:20

Słowo życia w świecie cyfrowym. Wartości
chrześcijańskie w hiszpańskich mediach
i sieciach społecznościowych | The word of life
in a digital world. Christian values in Spanish
media and social networks
– Dr Pablo de la Fuente de Pablo, KUL
– Prof. ucz. dr hab. Cezary Taracha, KUL

Aksjologiczny kontekst konsumpcji umiaru
| The axiological context of the consumption
of moderation
– Dr Agnieszka Klimska, UKSW

14:20-14:30

Ewangelizacja poprzez social media – szanse
i zagrożenia dla życia religijnego jednostki
i wspólnoty | Evangelization through social
media – opportunities and threats to the religious
life of an individual and community
– Mgr Artur Banaszak, WSGE

Człowiek zbędny – syndrom pojawiający
się we współczesnych, postsekularnych
społeczeństwach w reakcji na obecny w nich
„kryzys wartości duchowych” | Redundant
man – a syndrome that appears in contemporary,
post-secular societies in response to the present
“crisis of spiritual values”
– Dr Łukasz Kutyło, UŁ

14:30-14:40

Dyskusja | Discussion

Dyskusja | Discussion

14:40-14:55

Przerwa kawowa | Coffee break

14:55-15:55
(CTW-113)

Panel Kończący: (Re)konstrukcja lokalnej i globalnej sceny religijnej | (Re) construction of the local
and global religious scene
Moderator: Prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko
DOSTĘP ON-LINE

14:55-15:05

Wychowanie i wartości chrześcijańskie w świecie nowych technologii informatycznych |
Christian education and values in the world of new information technologies
– Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL

15:05-15:15

Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie: Analiza na gruncie międzynarodowego
prawa ochrony praw człowieka | Persecution of Christians in the Contemporary World: Analysis under
the International Human Rights Law
– Prof. Karol Karski, UW

15:15-15:25

Współczesna emigracja a problemy integracji | Contemporary emigration and integration problems
– Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło, UKSW

15:25-15:35

Środkowa kraina i jej morze. Kryzys migracyjny jako wyzwanie w erze cyfrowej | The middle land
and its sea. Migration crisis as a challenge in the digital age
– Dr Michaela Moravčíková, Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja

„Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”
“Christian values in a digital society”
15:35-15:45

Racja stanu w społeczeństwie cyfrowym | The raison d’être in a digital society
– Prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, KUL

15:45-15:55

Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe – wzajemne relacje | Local government
and churches and religious associations – mutual relations
– Dr hab. Stanisław Bułajewski, UWM

15:55-16:10

Dyskusja | Discussion

16:10-16:20
(CTW-113)

Zamknięcie konferencji | Closing of the conference
– Ks. prof. Mirosław Sitarz
DOSTĘP ON-LINE

Zapraszamy do śledzenia konferencji na kanałach YouTube
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Relacja z sali CTW-113:
https://youtu.be/f9IwJrX7NT4
Relacja z sali CTW-114:
https://youtu.be/bg-WPDkeazE
Organizatorzy:
– Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego
Korpusu Solidarności
– Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia
– Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego

