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Polityka historyczna nabrała szczególnego znaczenia w Polsce po wyborach prezydenckich i 

parlamentarnych w 2015 roku, zaczęto o niej mówić w sposób otwarty i zdecydowany. I o ile trudno 

wpłynąć na to, czy polityka historyczna będzie uprawiana , czy nie, to należy dyskutować, w jaki 

sposób powinno być to robione. Jaką rolę odgrywa w ogóle polityka historyczna w politykach 

prowadzonych przez kraje, w tym przez Polskę i Niemcy? Jakie jej przejawy dotyczą naszego życia 

codziennego? Czy należy jej się obawiać, czy może wystarczy stworzyć kanon zasad, przestrzeganie 

których sprawi, że będzie ona polityką prowadzoną w sposób mądry? Na te i wiele innych pytań 

odpowiemy podczas dyskusji zainspirowanej publikacją Fundacji im. Friedricha Eberta „Pomiędzy 

jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności”. 

 

 

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i 

Fundacja im. Friedricha Eberta  

zapraszają na debatę 

  

Pomiędzy jubileuszami. 

Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności. 

  

 10 grudnia (poniedziałek), godz. 15:00 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) 

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 401 



2 

Polityka historyczna nabrała szczególnego znaczenia w Polsce po wyborach prezydenckich i 

parlamentarnych w 2015 roku. Zaczęto wtedy w sposób otwarty mówić, że jest ona ważnym 

narzędziem polityki wewnętrznej i zagranicznej. Rozpoczęła się realizacja związanych z nią celów. 

Jaką rolę polityka historyczna odgrywa w politykach prowadzonych przez kraje, w tym przez Polskę i 

Niemcy? Jakie jej przejawy dotyczą naszego życia codziennego? Czy należy jej się obawiać, czy może 

wystarczy stworzyć kanon zasad, których przestrzeganie sprawi, że będzie ona polityką prowadzoną 

w sposób mądry?  

Te i wiele innych kwestii poruszymy podczas dyskusji zainspirowanej publikacją Fundacji im. 

Friedricha Eberta „Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności”. 

  

Program: 

godz. 15:00                Otwarcie 
prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

godz. 15:10                 Wprowadzenie  
                                     dr Joanna Andrychowicz-Skrzeba, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce 
 
godz. 15:20                Historia jako element działań politycznych   

 dr Manuel Becker, Uniwersytet Reński Fryderyka Wilhelma w Bonn 
 
godz. 15:35               Debata „Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej 

codzienności” 
 

prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie 
dr Maria Kobielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
dr hab. Anna Warakomska, Uniwersytet Warszawski 
dr Manuel Becker, Uniwersytet Reński Fryderyka Wilhelma w Bonn 
 
Moderacja: prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

 
godz. 17:00                 Zakończenie debaty 
 
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 07.12. na adres: biuro@feswar.org.pl  
lub telefonicznie: +48 22 831 78 61. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie. 
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