ZaprosZenie

ZaprasZa na

II Kongres
Forum PostęPu
który odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017 roku w Warszawie
w hotelu Westin, ul. Jana pawła ii 21.
Forum PostęPu
jest platformą współpracy środowisk reprezentujących
ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie
i liberalnego światopoglądowo
www.forumpostepu.pl
Celem Kongresu jest podsumowanie rocznej działalności programowej Forum
oraz pobudzenie debaty w sprawach ważnych
dla tożsamości środowisk postępowych.
prosimy o potWierdZenie udZiału W Kongresie do 17 maJa 2017
e-mail: kongres@forumpostepu.pl
lub tel. +48 22 622 66 03
Liczba miejsc ograniczona.

ProgrAm
10.00 rejestracja
10.30 otwarcie Kongresu i powitanie uczestników
Wystąpienia otwierające:
•
•

Aleksander Kwaśniewski, prezydent rp (1995-2005) przewodniczący rady
Fundacji amicus europae
sławomir Wiatr, przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Forum postępu

prezentacja stanu badań i wniosków projektu badawczego
„tożsamość i wizerunek lewicy”
11.15 PAneL DYsKusYJnY:
toŻsAmoŚĆ I WIZeruneK LeWICY
•
•
•
•

Krzysztof gawkowski, sojusz Lewicy demokratycznej
Barbara nowacka, Fundacja im. i. Jarugi-nowackiej, inicjatywa polska
Bartosz rydliński, Centrum im. i. daszyńskiego
michał syska, ośrodek myśli społecznej im. F. Lassalle’a
moderacja: Anna skrzypek, Fundacja europejskich studiów progresywnych

12.45 przerwa kawowa
13.05 gruPY DYsKusYJne:
nAroDoWY KAPItALIZm „PLAnu morAWIeCKIego”:
WYZWAnIA DLA LeWICY
moderacja: Agnieszka Wiśniewska, Krytyka polityczna
Wprowadzenie do dyskusji: michał sutowski, Krytyka polityczna

sAmorZĄD terYtorIALnY:
PostęPoWA oDPoWIeDŹ nA WsPÓŁCZesne WYZWAnIA
moderacja: Paulina Piechna-Więckiewicz, inicjatywa polska
Wprowadzenie do dyskusji: Jan Kazimierz Czubak,
stowarzyszenie rzeczpospolita obywatelska
PrZegrAnI gLoBALIZACJI, KrYZYs DemoKrACJI I PrAWICoWY PoPuLIZm
moderacja: michał syska, ośrodek myśli społecznej im. F. Lassalle’a
Wprowadzenie do dyskusji: Janina Petelczyc, oms im. F.Lassalle’a
eDuKACJA DLA PostęPu, PostęP DLA eDuKACJI
moderacja: Karolina Zioło-Pużuk, Centrum im. i. daszyńskiego
Wprowadzenie do dyskusji: Adam ostolski, uniwersytet Warszawski
14.40 przerwa obiadowa
15.15 PAneL DYsKusYJnY:
PostęPoWA I sPrAWIeDLIWA euroPA.
soCJALDemoKrAtYCZnA WIZJA ue
•
•
•
•

magda Leszczyna-rzucidło, Centrum im. i.daszyńskiego
Andrzej rozenek, sLd Lewica razem
maria skóra, Centrum progresywne w Berlinie
Andrzej szejna, sojusz Lewicy demokratycznej
moderacja: Ireneusz Bil, Fundacja aleksandra Kwaśniewskiego amicus europae

16.40 Zakończenie Kongresu

Forum PostęPu
WsPÓŁtWorZĄ:
FundaCJa aLeKsandra KWaŚnieWsKiego amiCus europae
FundaCJa im. KaZimierZa KeLLes-KrauZa
stoWarZysZenie KuŹniCa
toWarZystWo KuLtury ŚWieCKieJ im. tadeusZa KotarBiŃsKiego
Centrum im. ignaCego dasZyŃsKiego
ZieLony instytut
oŚrodeK myŚLi społeCZneJ im. F. LassaLLe’a
stoWarZysZenie ZrÓWnoWaŻonego roZWoJu społeCZnego „społeCZeŃstWo Fair”
stoWarZysZenie rZeCZpospoLita oByWateLsKa
FundaCJa im. iZaBeLi Jarugi-noWaCKieJ
FundaCJa nauKoWa im. andrZeJa FryCZa modrZeWsKiego - Centrum anaLiZ strategiCZnyCH
poLsKie stoWarZysZenie prointegraCyJne - europa
ruCH społeCZny "praCa - poKÓJ – spraWiedLiWoŚĆ”

toŻsAmoŚĆ I WIZeruneK LeWICY
projekt badawczy realizowany w ramach programu Forum postępu przez:
Fundację aleksandra Kwaśniewskiego amicus europae
europejską Fundację studiów postępowych

WsPÓŁorgAnIZAtor Kongresu:

