KONSTYTUCJA - TRWAŁOŚĆ CZY ZMIANA
Constitution: Resilience or Change
Międzynarodowa konferencja naukowa
o potrzebach trwałości bądź zmienności Konstytucji
International Scientific Conferences on the needs of a resilience or change of the
Constitution
Toruń, 9 maja 2018 roku

10:00 - 10:10 - Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości
Opening of the Conference, greetings by the invited guests
10:10 – 10:30 - prof. Grzegorz Górski (Kolegium Jagiellońskie),
The Constitution for one or more generations – resilience or change?
“Konstytucja jednego czy wielu pokoleń – trwałość czy zmiana?”
10:30 – 11:00 - prof. Teresa Freixes (Universitat Autonoma de Barcelona),
Rethinking the constitution: the case of Spain
“Myśleć o konstytucji jeszcze raz: przypadek Hiszpanii”
11:00 – 11:30 - prof. Emilio Castorima (Università degli Studi di Catania),
Italian Constitution and its time evolution
“Włoska Konstytucja i jej ewolucja w czasie”
11:30 – 12:00 – dr Alessia Magliacane, École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) Paris,
Constitution and social resilience
“Konstytucja a społeczna trwałość”
12:00 – 12:30 - Przerwa kawowa (Coffee Break)

12:30 – 13:00 - dr Luigi Mariano Guzzo (Università degli Studi "Magna Graecia” di
Catanzaro),
How Franciscan values have been included in Italian Constitution:
comparative reflections
“Jak wartości franciszkanów zostały włączone do włoskiej konstytucji:
refleksje porównawcze”
13:00 – 13:30 - prof. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński),
On the Natural Content of a Constitution and the Causes of
Constitutional Transformations
“O naturalnej treści konstytucji I o przyczynach jej transformacji”
13:30 – 14:00 - dr Joanna Górska – Szymczak (Kolegium Jagiellońskie),
The earth belongs to the living - remarks on the Jefferson's Principle
“Ziemia należy do żywych – refleksje o zasadzie Jeffersona”
14:00 – 15:00 - Obiad (Lunch)
15:00 – 15:30 - prof. Jan Majchrowski (Uniwersytet Warszawski),
Over the generations – on our political rights, on the rights of our
ancestors and of our descendants
“Ponad pokoleniami, czyli o prawach politycznych naszych, naszych
przodków i naszych następców”
15:30 – 16:00 - prof. Zbigniew Makarewicz,
A New Constitutions or a New State?
“Nowa konstytucja czy nowe państwo?”

16:00 – 16:30 - prof. Andrzej Wojciechowski (Kolegium Jagiellońskie),
The Festivity of the Constitution of May 3rd: A Day for Mourning or
for Hope?
“Święto Konstytucji 3 Maja – święto żałoby czy nadziei?”
16:30 – 17:00 - dr Michał Z. Dankowski (Uniwersytet Gdański),
The perspective of the reform of the Constitution of Spain in view of
the institutional status of autonomous communities
“Perspektywa reformy konstytucji Królestwa Hiszpanii wobec sytuacji
ustrojowej wspólnot autonomicznych”
17:00 – 17:30 - dr Natalia Wojtyła (University of Glasgow),
Reverse discrimination – how fundamental rights might be changed
without notice
“Odwrotna dyskryminacja – jak prawa podstawowe mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia”
17:30 – 18:00 - dr Jacek Przybojewski (Kolegium Jagiellońskie),
Constitution – relevant reasons justifying the need of a change
“Konstytucja – wybrane przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania
zmian”
18:00 – 19:00 - Dyskusja i zakończenie konferencji
Discussion and end of the conference
19:00 – 21:00 - Kolacja (Dinner)

