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Lista tematów zaliczeniowych w problematyce:
Wpływ historii na aktualne stosunki Polski z innymi narodami i państwami

A. STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE

1. Historyczne symbole polsko-niemieckiej współpracy w kształtowaniu jedności europejskiej: Zjazd
Gnieźnieński, Bitwa pod Wiedniem 1683.

2. Zasługi cywilizacyjne Zakonu Krzyżaków na ziemiach polskich.

3. Zakładanie miast polskich na prawie niemieckim.

4. W jaki sposób polska dyplomacja i wiedza prawnicza zjednały Polsce poparcie Europy w sporze z
Krzyżakami.

5. Wpływ polskiej idei wolnościowej na idee Wiosny Ludów w Europie, w szczególności w Niemczech.

6. Germanizacja w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu.

7. Czy „Solidarność” i polski „Okrągły Stół” mogły mieć wpływ na zjednoczenie Niemiec?

8. Rola kościołów w pojednaniu polsko-niemieckim.

9. Pisarze, tłumacze i politycy kształtujący pozytywny obraz Polski w Niemczech.

B. STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE

1. Rosyjska pamięć o polskiej okupacji Kremla i jej wpływ na aktualne stosunki polsko-rosyjskie.

2. Stosunki polsko-rosyjskie w okresie Królestwa Kongresowego.

3. Znaczenie Kanału Augustowskiego dla polsko-rosyjskiego handlu.

4. Rusyfikacja Wileńszczyzny po powstaniu listopadowym.

5. Jak powstało w Polsce w wieku XIX pojęcie inteligencji i jako miało wpływ na kulturę rosyjską.

6. Polska aktywność gospodarcza na terenie Rosji w okresie zaborów.

7. Zasługi rosyjskiego generała Starynkiewicza dla rozwoju cywilizacyjnego Warszawy.

8. Bitwa Warszawska jako historyczny wkład Polski w obronę cywilizacji zachodniej.

9. Wpływ kultury polskiej na inteligencję rosyjską w okresie PRL-u.

10. Rola wiedzy o Katyniu dla pojednania polsko-rosyjskiego.

C. STOSUNKI POLSKO-FRANCUSKIE

1. Wpływ kultury francuskiej na polską w okresie Oświecenia.

2. Rola mitu napoleońskiego w stosunkach polsko-francuskich. Ilustracje literackie (Pan Tadeusz, Lalka,
Popioły).

3. Osiągnięcia cywilizacyjne Księstwa Warszawskiego za sprawą wpływów francuskich.

4. Postać Chopina: symbol bliskości kulturowej czy przedmiot sporu, do kogo Chopin należy?

5. Wkład Marii Curie-Skłodowskiej w naukę francuską.

6. Pomoc francuska w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
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D. STOSUNKI POLSKO-BRYTYJSKIE

1. Stanowisko brytyjskie na konferencji w Wersalu w sprawie granic Polski.

2. Współpraca wywiadów w czasie drugiej wojny światowej.

3. Udział polskich lotników w Bitwie o Anglię.

4. Zachowania rządu brytyjskiego po ujawnieniu zbrodni w Katyniu.

E. STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE

1. Legenda Kościuszki i Pułaskiego w USA, jej przejawy i jej znaczenie dla wzajemnych relacji.

2. Źródła negatywnego obrazu Polaka wśród części opinii amerykańskiej.

3. Wkład intelektualny Zbigniewa Brzezińskiego w politykę amerykańską i wygranie zimnej wojny z ZSRR.

4. Wkład wywiadowczy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w wygranie zimnej wojny z ZSRR.

5. Życie kulturalne Polonii i jej wkład w kulturę USA.

F. STARCIA NACJONALIZMÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ

1. Husytyzm jako inspiracja czeskiego patriotyzmu.

2. Czeskie odrodzenie narodowe w XIX wieku i jego wpływ na stosunki polityczne i kulturalne między Polską
i Czechosłowacją.

3. Narodziny nacjonalizmu litewskiego w XIX wieku i jego wpływ na politykę kulturalną państwa litewskiego,
w szczególności na obronę przed polonizacją.

4. Projekt polonizacji Białorusinów i Ukraińców w II Rzeczpospolitej.

5. Wydarzenia polityczne w XX wieku będące źródłami konfliktu polsko-litewskiego i polsko-czeskiego. Ich
wpływ na stosunki kulturalne.

6. Obecne konflikty kulturowe na Węgrzech w związku z sytuacją mniejszości węgierskiej w Rumunii i
Słowacji.

G. WPŁYW WIZERUNKU POLSKI NA JEJ TELACJE MIĘDZYNARODOE

1. Zasługi Marii Curie-Skłodowskiej dla międzynarodowego wizerunku Polski.

2. Zasługi polskich matematyków XX wieku dla międzynarodowego wizerunku Polski.

3. Znaczenie akcji „Enigma” dla międzynarodowego wizerunku Polski.

4. Znaczenie akcji „Solidarności” i „Okrągłego Stołu” dla międzynarodowego wizerunku Polski.

H. ANTYSEMITYZM JAKO PROBLEM W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. Z jakiej ideologii brał się antysemityzm wśród części polskich studentów w latach 30-tych XX w.

2. Czy nauka, praktyka i liturgia kościoła katolickiego zawierały treści inspirujące antysemityzm?

3. Chrześcijańskie motywacje u Polaków ratujących Żydów przed zagładą.

4. Antysemityzm komunistyczny w okresie rządów Władysława Gomułki.

5. Antysemityzm jako część ideologii nazistowskiej.

6. Antysemityzm w Związku Radzieckim.

7. Ideologia syjonizmu i jej wpływ na powstanie państwa żydowskiego.


