Zamek Królewski w Warszawie i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na debatę pt.
Za, a nawet przeciw
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Debata inauguruje projekt "Dwa kolory – między buntem a patriotyzmem"
Zapis wideo debaty:

Co oznacza dzisiaj bycie patriotą? Udział w Marszu Niepodległości czy pomoc
uciekinierom wojennym? A może jedno i drugie? Debatą Za, a nawet przeciw Centrum
Myśli Jana Pawła II rozpoczyna projekt "Dwa kolory – między buntem a patriotyzmem", w
ramach którego zaprasza do wielopłaszczyznowej reﬂeksji nad współczesnym
rozumieniem patriotyzmu. Właśnie otwarta została rejestracja na pierwszą debatę.
Tytułowe „dwa kolory” symbolizują różne oblicza polskiego patriotyzmu. Biel utożsamiana ze
spokojem oraz czerwień kojarząca się z bunten to dwa bieguny, między którymi rozdarty jest
Polak-patriota. Czy muszą się one wzajemnie wykluczać, czy raczej się uzupełniają, a wręcz
stanowią jedną ﬂagę, która uznaje i włącza szereg różnych postaw miłości Ojczyzny?
Na projekt "Dwa kolory – między buntem a patriotyzmem" składa się cykl debat, a także badania i
działania edukacyjne. Punktem wyjścia do pierwszej debaty jest sąsiedztwo rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja, która stanie się pretekstem do rozmowy na temat stosunku Polaków do
władzy – w historii i dzisiaj.
Jakie są granice obywatelskiego sprzeciwu? O jakiej Polsce ma prawo marzyć patriota? Czy Polska
jest mocarstwem europejskim, czy krajem, „który powinien mieć swoje miejsce w szeregu”? Na te
i inne pytania spróbują odpowiedzieć paneliści zebrani na Zamku Królewskim w Warszawie. W
debacie udział wezmą: prof. Joanna Kurczewska (Instytut Filozoﬁi i Socjologii PAN), prof.
Wojciech Fałkowski (Zamek Królewski w Warszawie), dr Marcin Kędzierski
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński) oraz dr Jarosław Kuisz
(Kultura Liberalna).
Spotkanie poprowadzi Michał Szułdrzyński ("Rzeczpospolita")
Nauczyciele, uczestnicy debaty, zostaną dodatkowo zaproszeni do udziału w badaniach
fokusowych związanych z postrzeganiem patriotyzmu przez młodych ludzi. Celem jest stworzenie
angażujących materiałów edukacyjnych dla uczniów, które staną się alternatywą dla tradycyjnych
szkolnych akademii i włączą młodzież w rozważania o byciu patriotą dzisiaj. Efektem pracy będzie
także wystawa "Dwa kolory – między buntem a patriotyzmem" przygotowana do samodzielnego
wydruku i szeroko udostępniona szkołom i instytucjom.

Formularz rejestracyjny oraz informacje o kolejnych wydarzeniach w ramach programu
dostępne na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie
pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i
piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki,
edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach
programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego
dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.
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