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Spory cywilizacyjne
Zapraszamy do obejrzenia cyklu wykładów prof. Wojciecha
Roszkowskiego „Cywilizacja zachodnia a sprawy polskie” oraz
cyklu rozmów Barbary Stanisławczyk i jej gości na temat
„Polska na froncie sporów cywilizacyjnych”. Oba cykle gościły w
tym roku w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im.
Janusza Kurtyki w Warszawie.

 
 

„Cywilizacja zachodnia a sprawy polskie”
cykl wykładów prof. Wojciecha

Roszkowskiego
Jak rozwijała się cywilizacja zachodnia? Gdzie szukać korzeni współczesności? Jakie są źródła
pojęć takich jak demokracja, kultura, gospodarka i polityka? Gdzie w tym wszystkim jest
Polska – zwłaszcza w wydaniu najnowszym? Podczas comiesięcznych wykładów opowiada o
tym prof. Wojciech Roszkowski, historyk i publicysta, autor książki Roztrzaskane lustro.
Upadek cywilizacji zachodniej.

 

Przyczyny upadku cywilizacji zachodniej

12 listopada 2019 
Jak rozwijała się cywilizacja zachodnia? Na czym się opiera? Czy grozi jej upadek?

Gdzie w tym wszystkim jest Polska – zwłaszcza w wydaniu najnowszym? 

 

 

 

Jakimi słowami opowiadać historię?

24 lutego 2020
Jak rozwijała się cywilizacja zachodnia? Gdzie szukać korzeni współczesności?



Jakie są źródła pojęć takich jak demokracja, kultura, gospodarka i polityka?
Gdzie w tym wszystkim jest Polska – zwłaszcza w wydaniu najnowszym?

 

 

 

Dziedzictwo lat 60.

21 października 2020
Jaki wpływ na współczesną kulturę miały przemiany społeczne lat 60.? Jakie jest

dziedzictwo tej dekady w Polsce i na świecie? 

 

 

Dzieci rewolucji lat 60. 

25 listopada 2020 
Jaki wpływ na młodą generację miały przemiany obyczajowe lat 60. i 70.? Jakie

znaczenie dla świadomości tego pokolenia miały wydarzenia roku 1968?

 

Dzieci rewolucji lat 70. 

15 lutego 2021

 

 

 

 

„Polska na froncie sporów cywilizacyjnych”
cykl rozmów Barbary Stanisławczyk-Żyły

W świecie zachodnim od wieków toczy się walka o kształt cywilizacji, wyznaczając tło dla
wielu wydarzeń nie tylko historycznych, ale i współczesnych. Polska stoi najczęściej w ich
centrum. Z zaproszonymi gośćmi rozmawia na temat sporów cywilizacyjnych Barbara
Stanisławczyk-Żyła, dziennikarka i autorka książek.



Czy polska tożsamość narodowa jest zagrożona?

4 lutego 2020 
Goście: prof. Andrzej Szpociński, Witold Gadowski i Piotr Woyciechowski.

Prowadzenie: dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 

Pedagogika wstydu, racjonalna historiografia czy
oduczanie polskości?

16 września 2020 
Gość: Witold Gadowski. Prowadzenie: dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 

Czy neomarksistowski projekt zbliża się ku końcowi?

22 października 2020
Goście: Małgorzata Wołczyk i Grzegorz Górny. Prowadzenie:  dr Barbara

Stanisławczyk-Żyła

 

 

Współczesne oblicza totalitaryzmów

30 listopada 2020
Goście: dr hab. prof. UMK Andrzej Zybertowicz, Bronisław Wildstein, Piotr

Woyciechowski. Prowadzenie:  dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 
Libido dominandi jako metoda manipulacji społecznej

18 lutego 2021
Goście: ks. prof. Andrzej Kobyliński (UKSW), red. Paweł Lisicki („Do Rzeczy”).



Prowadzenie: dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 

Rewolucja seksualna: droga do wyzwolenia czy
zniewolenia

23 marca 2021
Goście: ks. prof. Andrzej Kobyliński (UKSW), red. Paweł Lisicki („Do Rzeczy”).

Prowadzenie: dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 
Granice dyskursu. Na jakie tematy nie warto rozmawiać?

8 czerwca 2021
Goście: dr hab. prof. ISP PAN Paweł Kowal i red. Jacek Karnowski. Prowadzenie:

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 

 

Na tropie zdrady elit – spojrzenie Jerzego Łojka

20 października 2021
Goście: prof. Marek Kornat, prof. Jan Żaryn, red. Jerzy Kłosiński. Prowadzenie: dr

Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale.
Czy Feliks Koneczny miał rację?

6 grudnia 2021
Goście: prof. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Paweł Skibiński. Prowadzenie: dr

Barbara Stanisławczyk-Żyła

 



Dlaczego nazizm nie mógłby się wydarzyć w Polsce? Czym
różni się polski romantyzm od niemieckiego romantyzmu

politycznego?

16 lutego 2022

Goście: prof. Eugeniusz Cezary Król, rof. Grzegorz Kucharczyk, dr Krzysztof Rak.
Prowadzenie: dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

 

 


