
 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej” 

Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy 

30-31 maja 2016 roku 

30 maja 2016 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia”, ul. Prawocheńskiego 9 

 

10.00 – Inauguracja  

10.10-10.30 – Wykład otwierający:  

prof. Selim Chazbijewicz (UWM) - Władza w przestrzeni społeczno-politycznej i religijnej islamu 

 

10.30 – 11.45 – Teoretyczne i praktyczne aspekty sprawowania władzy – moderator prof. Selim Chazbijewicz 

 

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa 

 

mgr Mateusz Jamro (UP) - Przemyśleć Dahla na nowo. Dyskurs wokół demokracji w Polsce współczesnej 

mgr Dagmara Suberlak (UKW) - Reformy społeczne rządu premier Margaret Thatcher 

dr Łukasz Marcin Dominiak (UMK) - Konceptualizacja władzy 

prof. Marcin Chełminiak (UWM) - Rosyjska koncepcja demokracji suwerennej 



 

 

12.00 – 13.00 – Ponadnarodowe ujęcie problematyki czynnika władzy – moderator dr Magdalena Kumelska 

 

 

13.00 – 14.00 – Obiad (Sala Bankietowa przy Stołówce Akademickiej „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4) 

 

14.00 – 15.30 – Przywództwo polityczne – moderator dr Maciej Hartliński 

 

15.30 – 16.00 – Przerwa kawowa 

lic. Rafał Mienturka (AON) - Konflikt w Syrii z punktu widzenia dyplomacji UE 

mgr Justyna Rembiszewska (UB) - Czas oburzenia. Działalność najnowszych ruchów społecznych jako forma partycypacji  
obywatelskiej i kontestacji władzy 

dr Wojciech Modzelewski (UWM) - Władze regionalne w stosunkach międzynarodowych – kilka uwag terminologicznych 

dr Andrzej Sęk (PWSZ w Suwałkach) - Suweren i jego wpływ na wybór władzy w wybranych państwach. Przegląd rozwiązań ustrojowych 

mgr Paweł Schmidt (UWM) - Generał Władysław Sikorski – premier-dyktator na emigracji? 

mgr Tomasz Wicha (UMCS) - Przywództwo polityczne w Zjednoczonej Prawicy 

mgr Monika Kałek (UG) - Przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym 

mgr Anna Wójcik (AJD) - Zarys problematyki przywództwa w strukturach Unii Europejskiej 

dr Maciej Hartliński (UWM) – Koncepcja personalizacji polityki w kontekście aktywności przywódców politycznych w Polsce 



 

 

 

16.00 – 18.00 – Władza w ujęciu systemowym – moderator - dr Tomasz Pawłuszko 

 

 

18.00 – 19.00 – Zwiedzanie miasteczka akademickiego dla zainteresowanych 

 

19.00 –  Kolacja w formie grilla i ogniska nad Jeziorem Kortowskim (Restauracja Kortowska ul. Heweliusza 28) 

 

  

lic. Cezary Raczkowski (UWM) - Polityka rządów Chin i USA w stosunku do rodzimego przemysłu motoryzacyjnego w czasie kryzysu 
finansowego od roku 2008 w oparciu o działalność wybranych chińskich i amerykańskich koncernów motoryzacyjnych 

mgr Michał Alagierski (UŁ) - Elites in the Republic of Turkey Toward the Main Challenges in the 21st Century 

mgr Michał Banaś (UWr) - Wydarzenia krytyczne a poparcie dla partii rządzących w III RP 

mgr Katarzyna Witkowska (UP) - Etyka i moralność w polityce - nadużycia władzy w Polsce 

mgr Dominik Tylka (UKSW) - Patriarcha prezydentem – społeczne i polityczne uwarunkowania cypryjskiego papocezaryzmu 

dr Tomasz Pawłuszko (UJK) - Relacje wiedzy i  władzy. Problemy doradztwa eksperckiego w sferze polityki 



 

 

31 maja 2016 r.  Instytut Nauk Politycznych UWM, ul. Szrajbera 11 

 

10.00 – 12.00 – Władza w kontekście prawno-ekonomicznym, sala 104, moderator dr Maryana Prokop 

 

 

 

Przerwa kawowa – 12.00 – 12.15 – sala 223  

mgr Łukacz Czarnecki (UŁ) - Dopuszczalność ingerencji Komisji Europejskiej w system prawny i polityczny Rzeczpospolitej Polskiej jako 
przejaw władzy? 

mgr Jacek Wojciechowski (PWSZ we Włocławku / UMK) - Zakres prawnokarnej ochrony wyborów i referendum w polskim porządku 
prawnym 

mgr Mateusz Piątkowski (UŁ) - Władztwo nad określonym terytorium a stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego 

mgr Monika Michalak (UMK) - Organy władzy ustawodawczej. Jak wpływają na podatników? 

mgr Vitalii Mazurenko (KUL) - Zabezpieczenie prawa do własności na Ukrainie - gwarancją praw obywateli 

mgr Marta Dziewiur (UWM) - Współczesna władza a stosunek do osób z niepełnosprawnością 

dr Maryana Prokop (UJK) - Alternacja władzy w Rosji w latach 2000-2012. Aspekt polityczno-prawny 



 

 

12.15 – 14.00 Narzędzia polityki, sala 104, moderator dr Wojciech Kotowicz 

 

 

 

  

lic. Klaudia Płochocka (UWM) - Wpływ przywódców Korei Północnej na codzienne życie obywateli 

lic. Vanessa Kmiecik (UW) - Oblężenie Lal Masjid - wojsko kontra bojownicy w Islamabadzkim Czerwonym Meczecie 

mgr Anna Bieńkowska (UWM) - Straż Graniczna jako instrument polityki bezpieczeństwa zewnętrznego państwa 

mgr Martyna Siudak (UWM) - Wstydliwy personal branding polityków na przykładzie analizy zasobów portalu mojepanstwo.pl 

mgr Marta Hoffman (UJ) - Władza medyczna czy polityczna? Medykalizacyjne spojrzenie na relacje władzy w państwie 

dr Tadeusz Sznajderski (UG) - Rola mediów w kształtowaniu relacji między obywatelami a elitami politycznymi 



 

 

10.00 – 12.00 Lokalny i społeczny wymiar władzy politycznej, sala 220, moderator dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska 

 

 

 

Przerwa kawowa – 12.00 – 12.15 – sala 223 

 

Justyna Miłowicka, Ewelina Korzun (PWSZ w Suwałkach) - Rola mieszkańców Suwałk w tworzeniu budżetu obywatelskiego 

Paula Rydzewska, Magdalena Grzybowska (PWSZ w Suwałkach) - Władza suwerena na przykładzie gminy Suwałki 

mgr Paweł Stępień (UŁ) - Władza lokalna a obywatele – o zjawisku lokalnej dyktatury w samorządzie 

mgr Kinga Adakimowicz (UWM) - Społeczeństwo obywatelskie a władze samorządu terytorialnego 

dr Tomasz Bojarowicz (UWM) - Podział socjopolityczny jako determinant rywalizacji o władzę 

dr Wojciech Kotowicz (UWM) - Ograniczenia władz samorządowych w prowadzeniu polityki zagranicznej w kontekście teorii 
paradyplomacji 

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska (UWM) - Zakres władzy liderów lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej 



 

 

12.15 – 14.00 – Historyczna, koncepcyjna oraz filozoficzna perspektywa badania władzy, sala 220, moderator – dr Tomasz Bojarowicz 

 

 

 

14.00 – Zakończenie konferencji 

 

14.30 – 15.30 – Obiad (Sala Bankietowa przy Stołówce Akademickiej „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4) 

lic. Emil Berebecki (UWM) - Od autorytaryzmu do demokracji – fenomen transformacji Republiki Korei 

mgr Marcin Banach (UWM) – Przegląd koncepcji relacji pomiędzy władzą a obywatelem na przestrzeni dziejów 

mgr Albert Sendor (UP JPII) - Między Krakowem a Paryżem. Początki przywództwa politycznego Adama Józefa Potockiego 

mgr Damian Szweda (UWM) - Skarga miast pruskich z 6 maja 1408 roku 

mgr Tomasz Kempiński (UG) - Kultura a polityka. Zmagania Arkadego Fiedlera z rzeczywistością Polski powojennej 

mgr Iwona Dudziuk (AMW) - Teoria sprawnego działania w instytucjach na szczeblu kierowniczym 


