
DEBATA „KRESY A POLSKA ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA”   

2 października 2015 roku w godzinach 12:00-14:30, planowany Parlament  

 

1. "Wartość unii horodelskiej dla kształtowania narodu polskiego w nowożytnych granicach" 

Dr hab. Józef Maroszek,  profesor UwB, wykładowca akademicki o zainteresowaniach badawczych 

związanych z historią Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski, prezes Białostockiego Towarzystwa 

Naukowego  

 2. „Kulturotwórcza rola polskiego ziemiaństwa na Kresach” 

Prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk, specjalista od historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, 

obozu narodowego oraz dziejów politycznych emigracji po 1945, wykładowca akademicki na 

Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Instytut Nauk Historycznych. 

3.  „Rola kościoła katolickiego w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej na Kresach po 1945 

roku” 

red. Adam Hlebowicz, dziennikarz i historyk, dyrektor Radia Plus Gdańsk, prezes Zarządu 

Stowarzyszenia SUM. 

4. „Rola Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  w umacnianiu polskości na Kresach.”  

Dr Jerzy Chełmecki, wykładowca akademicki na AWF w Warszawie na Wydziale Wychowania 

Fizycznego, Katedra Nauk Społecznych Zakład Organizacji i Historii Kultury Fizycznej. 

5. „Polskie kluby piłkarskie na Kresach – od historii do współczesności”  

Dr Krzysztof Kawęcki, publicysta, nauczyciel akademicki, były wiceminister edukacji narodowej, 

polityk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.  

6. „Żołnierze Wyklęci – zapomniani obrońcy polskich Kresów”  

Dr Kazimierz Krajewski, historyk, pracownik naukowy IPN oraz prezes Okręgu Nowogródzkiego 

ŚZŻAK  

7. „Porównanie polskiej, rosyjskiej i niemieckiej polityki kulturowej wobec rodaków i 

dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.” 

Dr Robert Wyszyński, socjolog, wykładowca akademicki w Instytucie Socjologii UW, Zakład 

Socjologii Kultury, były  dyrektor pierwszego w Polsce Instytutu Kresowego.  

8. „Problematyka ukraińska w paryskiej „Kulturze” w latach III Rzeczypospolitej” 

Prof. zw. dr hab. Bogumił Grott, historyk, politolog i religioznawca, profesor nauk humanistycznych, 

nauczyciel akademicki, popularyzator problematyki Kresów Wschodnich.  

9. „Działalność na rzecz rozszerzenia polskiej świadomości narodowej na Kresach Wschodnich 

w ostatnich latach II Rzeczypospolitej” 

Dr hab. Olgierd Grott, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  
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