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O dwóch takich, co podzieliły Polskę - 31 maja

31 maja (wtorek), godz. 17:00

Debata z okazji premiery książki „O dwóch takich, co podzieliły Polskę” - wywiadu rzeki
przeprowadzonego przez Natalię Kołodyńską-Magdziarz z prof. Antonim Dudkiem. Książkę
opublikowało Wydawnictwo Nowej Konfederacji.

W debacie udział wezmą:

prof. Antoni Dudek - autor książki „O dwóch takich, co podzieliły Polskę”. Politolog i historyk,
profesor nauk humanistycznych UKSW. Były przewodniczący Rady IPN, autor książek
dotyczących polskiej myśli politycznej;

prof. Andrzej Zybertowicz - socjolog, do 2020 r. wykładowca i profesor nadzwyczajny UMK,
doradca społeczny prezydenta RP, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

prof. Paweł Śpiewak - socjolog i historyk idei, doktor habilitowany nauk humanistycznych UW.
Były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego;

Piotr Zaremba - historyk, dziennikarz i publicysta m.in. Rzeczpospolitej, komentator polityczny i
krytyk teatralny;

Stefan Sękowski - zastępca dyrektora Nowej Konfederacji. Politolog, dziennikarz, tłumacz,
współpracownik Polskiego Radia Lublin, autor książek.

Prowadzenie: red. Michał Kolanko - dziennikarz Rzeczpospolitej zajmujący się polityką, wcześniej
współtwórca serwisu 300polityka.pl, autor książki „Game changer. Za kulisami polityki”.

 

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

 

Minione 30 lat to jeden z najlepszych okresów w dziejach Polski. Mogło być jednak o wiele lepiej. Polscy
politycy po 1989 roku nie wykorzystali wielu szans, jakie stworzyła nam skuteczna ucieczka z rosyjskiej
strefy wpływów, będąca – obok zbudowania fundamentów zdrowej gospodarki rynkowej –
najważniejszym osiągnięciem lat 90.

Głównym, choć nie jedynym, bohaterem tej książki stały się dwie partie, które po 2005 roku
zdominowały polską politykę, oraz ich liderzy. Książka odpowiada na pytania, w jaki sposób kształtowała
się polska polityka w ostatnich latach oraz jakie mogą być tego konsekwencje dla Polski. Kraju, który
zawdzięcza swój sukces w dużej mierze dobrej koniunkturze międzynarodowej, która niestety się
kończy, o czym dobitnie przypomniała nam wojna na Ukrainie. Jak polscy politycy podeszli w pierwszych

https://www.facebook.com/events/3149176292006171


tygodniach wojny do zagrożenia i szans, które że sobą niesie? Prawdziwe wyzwanie dla naszej klasy
politycznej właśnie nadeszło.
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