
Rozmowy 
o dialogu 
Z notatkami



Publikacja, która wyświetla się obecnie na Państwa ekranach, 
powstała w wyniku szeregu spotkań i rozmów, do udziału w któ-
rych w  2021 roku zaprosiliśmy osoby zajmujące się zawodo-
wo – od strony praktycznej bądź teoretycznej – problematyką 
powiązaną z tym, jak wygląda nasze życie publiczne oraz, w kon-
sekwencji, nasz stosunek do siebie nawzajem. Czy też, patrząc na 
rzecz w szerszej perspektywie, jakie elementy decydują o tym, 
jak wygląda nasza kultura dialogu.

Dokonując wyboru rozmówczyń i rozmówców oraz tematów, 
które chcieliśmy z nimi poruszyć, kierowaliśmy się podstawo-
wym założeniem: każda rozmowa, podejmująca problemy, któ-
re większość z nas zna najpewniej z mediów, będzie stanowić 
swego rodzaju narzędziownik. Ma ona pomóc w zrozumieniu 
procesów i wydarzeń, które wokół nas zachodzą, dzięki czemu 
będziemy mogli nie tylko uczestniczyć w nich w sposób bardziej 
świadomy, ale być może będziemy także bardziej krytyczni 
wobec wszystkich, którzy oferują proste rozwiązania dla wielu 
z naszych problemów. Mamy nadzieję, że chociaż w minimalnym 
stopniu będzie to wkład na rzecz wspierania kultury dialogu. 
Ta bowiem, na przestrzeni ostatnich lat, ma się coraz gorzej.

Listę naszych rozmówczyń i rozmówców oraz tematów, które 
z nimi poruszaliśmy, znajdą Państwo w dalszej części tego doku-
mentu, razem z linkami do plików audio, które zamieszczone są 
na stronie internetowej Fundacji „Krzyżowa” oraz na najpopu-
larniejszych platformach z podcastami.

Chcąc możliwie najpełniej wykorzystać wiedzę i doświadczenia 
naszych rozmówczyń i rozmówców, postanowiliśmy utrwalić je 
także w formie notatek graficznych, do których przygotowa-
nia zaprosiliśmy Olę Skalską-Kozdroj, trenerkę i rysowniczkę. 
Notatka graficzna – czy też, jak chcą niektórzy, sketchnotka 
– to metoda prezentowania najbardziej nawet skomplikowanych 
kwestii w sposób możliwie przystępny i łatwy do zapamiętania, 
bo w formie łączącej rysunek z hasłową notatką. Mamy nadzie-
ję, że ten format prezentacji, z którą większość z nas zapewne 
zdążyła już się spotkać, spodoba się Państwu, zaś tym z Pań-
stwa, którzy chcieliby wykorzystać przeprowadzone przez nas 
rozmowy w pracy edukacyjnej, notatki będą służyły za prak-
tyczną pomoc. 

Tomasz Skonieczny

Wstęp



  Wawrzyniec Smoczyński: Kondycja życia publicznego w Polsce.

 Prof. Jacek Pyżalski: Czego nauczyliśmy się o szkole w dobie pandemii?

 Dr Justyna Kajta: Kim są uczestnicy ruchów narodowych?

 Prof. Radosław Marzęcki: Polityczne preferencje młodych Polaków.

 Jakub Wygnański: Jak naprawić Republikę? O innych pomysłach na demokrację.

 Prof. Michał Bilewicz: W jaki sposób uprzedzenia i stereotypy wpływają na relacje społeczne?

 Dr Łukasz Kamiński: Między upamiętnianiem a konfliktem pamięci.

 Agata Urbanik: Czego potrzebujemy, żeby lepiej ze sobą rozmawiać? O procesie facylitacji.

Linki do podcastów / nagrań

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2811-relacja-rozmowa-online-kondycja-zycia-publicznego-w-polsce-audio
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2891-relacja-spotkanie-online-czego-nauczylismy-sie-o-szkole-w-dobie-pandemii-28-06-2021-audio-wideo 
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2931-podcast-justyna-kajta-de2
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2922-podcast-prof-radoslaw-marzecki-polityczne-preferencje-mlodych-polakow 
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/2974-podcast-kuba-wygnanski 
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/3094-podcast-prof-michal-bilewicz-w-jaki-sposob-uprzedzenia-i-stereotypy-wplywaja-na-relacje-spoleczne
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/3136-podcast-dr-lukasz-kaminski-miedzy-upamietnianiem-a-konfliktem-pamieci
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/projekty-eksperckie/laboratorium-dialogu/3196-podcast-agata-urbanik-czego-potrzebujemy-zeby-lepiej-ze-soba-rozmawiac-o-procesie-facylitacji


















MICHAŁ BILEWICZ – dr hab., prof. UW, psycholog, publicysta. Kie-
rownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią stosunków 
międzygrupowych, w szczególności stereotypów, uprzedzeń, dehu-
manizacji, mowy nienawiści i pojednania.

JUSTYNA KAJTA – dr, socjolożka. Pracownik naukowy Uniwersy-
tetu SWPS w Warszawie. Prowadziła badania wśród uczestników 
ruchów narodowych, wyniki których opublikowała w książce „Mło-
dzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego 
i jego uczestników” (Kraków 2020). Przewodnicząca wrocławskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

ŁUKASZ KAMIŃSKI – dr, historyk. Pracownik naukowy w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej w latach 2011–2016. Prezes Platformy Europejskiej 
Pamięci i Sumienia (Platform of European Memory and Conscience) 
w latach 2017–2021 oraz prezes i fundator Instytutu Pawła Włodko-
wica.

RADOSŁAW MARZĘCKI – dr hab., prof. UP, politolog i socjolog. Pra-
cownik naukowy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie. Prowadzi badania nad 
kulturą polityczną oraz wzorami partycypacji politycznej młodego 
pokolenia Polaków. Autor m.in. „Pierwsze pokolenia wolności. Uwa-
runkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukra-
ińskich studentów” (Warszawa 2020) oraz „W którą stronę skręca 
młodzież? Podsumowanie ogólnopolskiego badania poglądów stu-
dentów” (Kraków 2021).

JACEK PYŻALSKI – dr hab., prof. UAM. Profesor na Wydziale Stu-
diów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu 
międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licz-
nych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zacho-
wań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy rozmów



WAWRZYNIEC SMOCZYŃSKI – dziennikarz i analityk. W centrum 
jego zainteresowań są procesy wspólnotowe – powstawania więzi 
obywatelskich i polaryzacji politycznej. Dyrektor Programu Nauk 
Społecznych na Uniwersytecie SWPS. Twórca Polityki Insight. Laure-
at Grand Press i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego.

AGATA URBANIK – facylitatorka, trenerka, badaczka społeczna. 
Prowadzi pogotowie facylitacyjne. Tworzy przestrzeń do dobrej roz-
mowy i wspiera grupy w osiąganiu wyznaczonych przez nie celów. 
Współpracuje z organizacjami społecznymi, bibliotekami, domami 
kultury, samorządami. Jest facylitatorką dialogu Nansen Center for 
Peace and Dialogue.

JAKUB WYGNAŃSKI – socjolog, prezes fundacji Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystą-
pień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia 
„trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolonta-
riatu. Ostatnio opublikował analizę „Inny pomysł na demokrację” 
(pdf to pobrania pod linkiem https://bit.ly/3eg0sXQ).

https://bit.ly/3eg0sXQ
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