Program Konferencji

1968 – Polska. Europa. Świat

27 czerwca 2018 r.

9:00 – 10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 – 10:30
Otwarcie konferencji
10:30 – 12:00
PANEL I - Generacja nowych wytłumaczeń - pokolenie Marca ’68
(Buffalo Springfield - For what it’s worth)
Celem panelu jest zarysowanie portretu polskiego pokolenia 68. Spojrzenie na to, jak
wydarzenia polityczne i społeczne lat 60. XX wieku ukształtowały przedstawicieli tej generacji.
Członkowie panelu - uczestnicy wystąpień studenckich oraz badacze owych wydarzeń - będą
koncentrować się nie tyle na bezpośrednich skutkach wydarzeń marca 1968 roku, co na ich
długofalowych konsekwencjach prowadzących do powstawania “nowych wytłumaczeń”
rzeczywistości otaczającej uczestników tamtych wydarzeń.
Moderatorzy:
prof. dr hab. Wiesław Władyka (Uniwersytet Warszawski)
mgr Paweł Mrowiński (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis
Jan Lityński
Barbara Toruńczyk
Aleksander Smolar
Paweł Tomasik

12:00 – 12:30
Przerwa na kawę
12:30 – 14:00
PANEL II - Czasy nadchodzą nowe - jak społeczne stało się polityczne
(Bob Dylan - The times are they are a-changin)
Panel poświęcony nowym ruchom politycznym, które powstały na kanwie przemian
społecznych lat 60. XX wieku oraz zostały potwierdzone przez protesty studenckie roku 1968.
Podczas debaty przybliżone zostaną nowe idee, jak również nowe sposoby prowadzenia walki
i kontestacji politycznej charakterystyczne dla owej dekady.
Moderator:
prof. dr hab. Rafał Chwedoruk (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
dr Dorota Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

14:00 – 15:00
Lunch
15:00 – 16:30
PANEL III - Widzę wstrząsy i błyskawice - koniec oczywistości w polityce społecznej
(Creedence Clearwater Revival - Bad moon rising)
Celem panelu jest przybliżenie dynamiki przemian w polityce społecznej wywołanych
wchodzeniem w dorosłość przedstawicieli powojennego wyżu demograficznego. Nowe wzorce
zachowań prokreacyjnych, inne spojrzenie na płeć oraz przedefiniowanie tego co prywatne i
tego co publiczne sprawiły bowiem, że powojenny konsensus wokół polityki społecznej
przestawał obowiązywać.

Moderator:
dr Dorota Szelewa (Uniwersytet Warszawski/University College Dublin)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)
prof. Krzysztof Hagemejer (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)
dr Michał Polakowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Natalia Jarska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

16:30 – 17:00
Przerwa na kawę
17:00 – 18:30
PANEL IV - Wszyscy chcemy zmienić świat - bunt i kontrkultura pokolenia rewolty
(The Beatles - Revolution)
Panel koncentruje się na tym, w jaki sposób wydarzenia roku 1968 wpłynęły na
studentów i ludzi młodych po zachodniej stronie “żelaznej kurtyny”. Uczestnicy panelu
podejmą problematykę wizji zmiany świata przez młodych, ich zaangażowania oraz
rzeczywistego poparcia społecznego tych zmian. Ważnym aspektem debaty będzie kwestia
kontrkultury lat 60. oraz jej wpływu na światopogląd i postawy uczestników rewolty.
Moderatorzy:
dr Anna Materska-Sosnowska (Uniwersytet Warszawski/Fundacja im. Stefana Batorego)
Anita Cieślicka (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Marek Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Mirosław Pęczak (Uniwersytet Warszawski)
dr Michael Esch (Universität Leipzig)
dr Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie)

28 czerwca 2018 r.
9:30 – 10:30
Kawa dla uczestników
10:30 – 12:00
PANEL V - Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła - ład
zimnowojenny lat 60
(Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat)
Panel poświęcony sytuacji geopolitycznej oraz stosunkom międzynarodowym lat 60. XX
wieku, usytuowanym w zastanym dwubiegunowym świecie zimnej wojny. Celem debaty będzie
próba odpowiedzi w jaki sposób wydarzenia roku 1968 zaważyły na dynamice ówczesnego
ładu światowego, czy może odegrały rolę drugoplanową w serii wypadków, mających miejsce
w owym dziesięcioleciu.
Moderator:
dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy:
prof. dr. hab. Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Maria Pasztor (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Włodzimierz Batóg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Mikołaj Rakusa-Szuszczewski (Uniwersytet Warszawski)

12:00 – 12:30
Przerwa na kawę
12:30 – 14:00
PANEL VI - Musi być stąd jakieś wyjście - rok 1968 za “żelazną kurtyną”
(Jimi Hendrix - All along the watchtower)
Dyskusja poświęcona dynamice polityki wewnętrznej i zagranicznej państw
socjalistycznych oraz relacjom pomiędzy tymi państwami a Związkiem Radzieckim. Centralnym

punktem debaty będzie relacja do wydarzeń „Praskiej Wiosny” oraz interwencja zbrojna państw
Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Przedmiotem analizy będą przesłanki wewnętrznych
reform politycznych oraz gospodarczych, a także kwestia wypracowania stosunków z Kremlem
(względna niezależność w przypadku Rumunii oraz Jugosławii), casus Węgier i Bułgarii.
Moderator:
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy:
prof. dr hab. Małgorzata Willaume (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab.Wiesław Walkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku)
Akos Engelmayer (Ambasador Węgier w Polsce)

14:00
Brunch

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji za pomocą formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie - bit.ly/2wtX4Fw
Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia również prosimy kierować na podany adres.
Komitet organizacyjny: Honorowy Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Sulowski –
Dziekan WNPiSM UW; Przewodniczący – dr hab. Daniel Przastek; Kierownik Naukowy – dr
Bartosz Pieliński; dr hab. Marek Madej; dr Tomasz Godlewski; dr Jadwiga Nadolska; dr
Marcin Tobiasz; mgr Paweł Mrowiński; mgr Jakub Nowotarski; mgr Anna Olejniczak; lic.
Anita Cieślicka
Biorąc udział w konferencji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zorganizowania konferencji WNPiSM „1968 – Polska. Europa. Świat” (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

