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9 maia 2O18 {środa}

Przyjazd lod !2:Ń|

18:00 - spotkanie towarzyskie w sali kominkowej

10 maja 2018 (czwartek}

9:{X} - śniadanie

10rq' se§ja l

prof. dr hab. Halina Walentowicz /UW l Teorio Marksa jako filozofia i niefilozofia

Tymoteu§z Kochan /U§/ Śwot totalnie adminiltrowrny: pomiędzy dystopiq a utopią

prof. dr hab. Filip Pierzchalski {UKW l Estetyzacja polityki jako reprodukcja wyborczej reakĘwności

dr Sławomir Czaqnik /Uo/ Pnestrzenie polityczne w myśli teareĘcznej późnego Zygmunto Bgumana

13;30 - obiad

15:00 §€sja ll

dr Katarzyna Szumlewicz /UW / lnspkacje Morksowskie w pedagogice, Antonia Gramsc| Poulo Freire i Martha Nussbaum

Piotr sieńko /UKW / Bojawniczki, Gorszycie!ki, Przywóccłlłie. Anoliza porównawcza matek-twórczyń i córki-spadkabierczyłi. Słów kilka a
Nałkowskiej, Krzywickiei i Nowockiej

Michał Piasecki /UW/ Mdrks mówi dobranoc. Marksistawskie dobranocki i filmy edukacyjne Haruna Farockiega i Hartmuta Bitomsky'ego

dr Sławornir Cża pai'k /UOl ?unkau,lo interpretacja łłorksa

Katarzyna Urbaniak / UW / Słaby opór czy opór słabych? O subwersywnym potencjale klęski"?

X8:00 -kolacja

11 maja 2018 {piątek}

9:fi) -śniadanie

10:tX} Sesia l

prof, dr hab, Tadeusz Klementewicz lUw/ Mit demokratycznego kapitalizmu. Klasowa interpretacja pełzaiqcego zamachu stanu w Polsce
dobrej zmiany

dr 8artosz Mika /l)G/ wywłaszczenie z własności fiskolnej joko kluczowy czynnik wyjaśniajqcy dynamikę rozwiniętego kapitalizmu w ujęciu
Wollgłnga Streecka
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dr Mariusz Baranowski /UAMl Dabrobyt spałeczny w usieciowionej technologicznie gospadarce: od Marka do Ubera

prof, dr hab. JacekUgltk /U7/ O razumieniu materiolizmu. Mikołaj Czernyszewski iKarol Marks.

13:30 - obiad

15:{X} §esja ll

prof. dr hab. Mirosław Karwat lUlN/ Między trogedią o flrsq. Powtórki z historii w zwierciadle marksizmu

Michał Siermiński /UW I Trauma Marca '68. Kles rewizionizmu z perspektywy 5O lat

doc, dr Bohdan Kaczmarek lUW l Pańa - potrzęba nadal aktualna

prof. dr hab, Jerzy Kochan 1U5l Co zrobić z narociem? \er Borochow a Karol Marks.

18:d) - kolacja 
j'

12 maja 2018 (sobota}

9:00 - śniadanie

1o:0o se§ja l

dr hab. Michał Kozłowski /UW/ Najwożniejsza idea Karola Marka czyti 6 własności kapitału

namiln lł/inrrorłęli ,/l łś/ yńrnl blfrfl!< i n^ftntlri

Jacek Borek /UW FormOlno i realna subsumcja iako fazy rozwaiu kapitalizmu - problemy diachronicznego odczytanid

Barbara Więckowska /US/,,Młody" versus,,późny'' Marks, a kwestia dlienacji.

13.30 - obiad

15:00 Sesja ll

dr hab. Tcmasz Wiśniewski /UWi/ |,rotełializn histaryczły - łiedokańczony projekt?

dr Florian Nowicki /UWl Marks, marksizm o problem kłas kulturowych

Mikołaj Bojnarowicz /UW, RU Bochum/ Krytyka pojęcio ideologii w nawiqzaniu do Morksa i AltŁlussera

Gabriel Klimont /U\N/ abroz !udzi luźnych w źródłlch warszawskich z !at 7787-1794. thjęcie metodologiczne

Jakub Nikodem /UW / Miejsce maszyn w Kapitale Marksa i ich rola w wywarzoniu w§rtości dodotkowej

ló,iJ{., - Kolacja Iwleczor Kluoowy

l3maja 2018 {niedziela }

$dYJAzD ( do 12.00 }
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