www.IMSchuman.com
Instytut-Myśli-Schumana

Świątynia Opatrzności Bożej, Warszawa – Wilanów

13 maja 2017 roku w godzinach 10:00 – 16:00, wstęp wolny

PROGRAM FESTIWALU

10:00 – Otwarcie Festiwalu, koncert uwielbieniowy
10:30 – Warsztaty tematyczne – pierwsza tura (równolegle koncert)
12:00 – Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Roberta Schumana
13:00 – Sesja plenarna na temat osoby Roberta Schumana - założyciela Wspólnoty Europejskiej
14:00 – Obiad (równolegle koncert)
15:00 – Warsztaty tematyczne – druga tura (równolegle koncert)
16:00 – Zakończenie Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana

WARSZTATY TEMATYCZNE
Temat warsztatu
1. Rozwój nauk społecznych i humanistycznych w świetle
społecznego nauczania Kościoła i antropologii chrześcijańskiej
a podejście Roberta Schumana.

Uczestnicy
Historycy, politolodzy, socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy, przedstawiciele
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Rola Kościoła w kształtowaniu uczniów Chrystusa w polityce jako służbie
dobru wspólnemu wg. przykładu Sługi Bożego Roberta Schumana.

Osoby stanu duchownego, katecheci, pracownicy mediów katolickich,
członkowie grup: Akcji Katolickiej, Rycerzy Kolumba, Rycerzy Niepokalanej,
Ruchu Światło Życie, Oblaci Benedyktyńscy oraz wszyscy sympatycy
i przyjaciele Roberta Schumana.

3. Tworzenie równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi, narodami
i systemami ekonomicznymi w koncepcji Roberta Schumana.

Przedstawiciele sektora: finansowego, energetycznego, rolnego, bankowego,
a także przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni, ekonomistów i studentów.

4. Debata Wspólnoty Narodów jako platforma budowania porozumienia
i tworzenia relacji pomiędzy ludźmi różnych narodów w kontekście myśli
Roberta Schumana.

Ambasadorzy, politycy, posłowie, senatorowie, samorządowcy, europosłowie,
przedstawiciele władz różnego szczebla z Polski, Europy i świata.

5. Promocja idei Roberta Schumana w mediach.

Dziennikarze, pracownicy mediów, wydawcy medialni.

6. Federacja europejska czy wspólnota narodów?
Wielki spór o przyszłość Europy.

Uczniowie szkół średnich, studenci, nauczyciele.

7. Jak przygotować młodzież do życia we wspólnocie,
w tym we Wspólnocie Narodów Europy?

Nauczyciele szkół średnich i wyższych, przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

8. Studenci w Europie i dla Europy.

Studenci z Polski, Europy i świata.

9. Wigilia bez granic - budowanie relacji wg Roberta Schumana.

Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem więzi z osobami z innych
krajów i kultur, rodziny, które przyjmowały studentów na Wigilii 2016,
wszystkie polskie rodziny, które przyjmowały gości z zagranicy
na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce 2016.

10. Troska o życie i wspólny dom. Problem smogu i zanieczyszczenia
powietrza w nauczaniu Kościoła Katolickiego (na podstawie Encykliki
papieża Franciszka „Laudato Si”).

Politycy, osoby zajmujące się profesjonalnie ochroną środowiska,
przedstawiciele władz różnych szczebli, dziennikarze i wszyscy inni
zainteresowani.

