
PONIEDZIAŁEK, 24.06  
10.00-10.45 prof. Tomasz Wiśniewski 
            

 Poza zasadą rzeczywistości, czyli gdzie szukać szczęścia? – wykład 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Poza zasadą rzeczywistości, czyli gdzie szukać szczęścia? – warsztaty 
 przerwa 
11.45-12.00 dr Agata Łukomska 
           

12.00-13.30 Czy mamy moralne prawo do osobistego szczęścia? – wykład i warsztaty 

WTOREK, 25.06            

10.00-10.45 mgr Mateusz Halawa  
 Szczęścia nie dają? Pieniądze i miłość w kapitalizmie okiem etnografa – wykład 
 przerwa 
10.45-11.00 Szczęścia nie dają? Pieniądze i miłość w kapitalizmie okiem etnografa – warsztaty 
11.00-11.45 przerwa 
 mgr Jan Molina  

11.45-12.00 Michaela Onfraya fizyka metafizyki oraz ateologiczna krytyka idealizmu religii  – wykład i 
12.00-13.30 warsztaty 

ŚRODA, 26.06            

10.00-10.45 mgr Karolina Szczepaniak  
 Czy Internet może być przyjemniejszy? – warsztaty 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Czy Internet może być przyjemniejszy? – warsztaty 

11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 dr Sandra Frydrysiak  

 Performatywność płci – wykład i warsztaty 

CZWARTEK, 27.06            
10.30-11.15 dr Emila Kaczmarek 
      

 (Nie)autentyczne szczęście – warsztaty 
11.15-11.30 przerwa 
11.30-12.15 (Nie)autentyczne szczęście – warsztaty 

12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 mgr Cezary Rudnicki  

 Polityka przyjemności – wykład i dyskusja 

PIĄTEK, 28.06            
10.00-10.45 dr hab. Krzysztof Łapiński 
    

 Przyjemność i szczęście w epikureizmie – wykład 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Przyjemność i szczęście w epikureizmie – ćwiczenia 
11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 prof. Krystyna Krauze-Błachowicz  

 Piotr Abelard o przyjemności i grzechu – wykład i dyskusja 

 

PONIEDZIAŁEK, 1.07          

10.00-10.45 dr Marcin Mazurek  

 Czy szczęście jest przyjemne? – wykład i warsztaty 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Czy szczęście jest przyjemne? – dyskusja 
11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 mgr Karolina Zakrzewska  

 Klasyczny ideał szczęścia – Catch Me if You Can – wykład i warsztaty 

WTOREK, 2.07          

10.00-10.45 dr Henryk Klawe  
 Projektowanie przyjemności. Jak organizacje kontrolują doświadczenie użytkownika – wykład 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Projektowanie przyjemności. Jak organizacje kontrolują doświadczenie użytkownika – warsztaty 
11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 mgr Jakub Nikodem  

 Od królestwa konieczności do królestwa wolności. Co filozofia ma nam do powiedzenia o pracy? – wykład i 
 dyskusja 

ŚRODA, 3.07          

10.00-10.45 dr Marta Olesik  
 Przymus szczęścia: pozytywne emocje jako narzędzie dyscypliny w społeczeństwie kapitalistycznym – wykład 
 przerwa 
10.45-11.00 Przymus szczęścia: pozytywne emocje jako narzędzie dyscypliny w społeczeństwie kapitalistycznym – 
11.00-11.45 dyskusja 
 przerwa 
11.45-12.00 dr Wojciech Wciórka 
      

12.00-13.30 Arystoteles, czyli dlaczego dziecko nie może być szczęśliwe – wykład i ćwiczenia 

CZWARTEK, 4.07          
10.00-10.45 dr Tomasz Mazur 
     

 Szczęście i refleksyjność. Zależność uczucia szczęścia od 
10.45-11.00 refleksyjności: wprowadzenie do praktyki stoickiej – wykład 
11.00-11.45 przerwa 
 Szczęście i refleksyjność. Zależność uczucia szczęścia od 
 refleksyjności: wprowadzenie do praktyki stoickiej – warsztaty 
11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 Szczęście i wartości. W jaki sposób realizacja wartościowych celów przyczynia się do uczucia szczęścia? – 
 wykład i warsztaty 

PIĄTEK, 5.07          
10.00-10.45 dr hab. Jacek Dobrowolski 
    

 Filozofia rozkoszy – wykład 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-11.45 Filozofia rozkoszy – dyskusja 
11.45-12.00 przerwa 
12.00-13.30 dr Przemysław Bursztyka  

 Czym jest rozkosz estetyczna? Lekcja fenomenologiczna – wykład i ćwiczenia  


