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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej 
Olsztyn, 9-10 lutego 2017 r. 

 
10.00 – Inauguracja  

 
 

10.15-11.15 – Wykłady otwierające 
 

Hartlińska (UWM) – Kobiety na szczeblu lokalnym - rola, aktywność, znaczenie
 

dr Wojciech Kotowicz (UWM) - Obwód kaliningradzki jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy
 

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa 
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11.45 – 14.00 – Obrady w panelach 
 

 
 

14.00 – 15.00 – Obiad (Sala Bankietowa przy Stołówce Akademickiej „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4) 

  

Panel - Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, sala 2A, moderator  - dr Krzysztof Żęgota

•dr hab. Robert Łoś (UŁ) – Siły zbrojne w ogólnej potędze państwa

•dr hab. Mirosław Kwieciński (Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie) – Działania nieregularne Wojsk Obrony Terytorialnej RP

•dr Przemysław Kwiatkowski (WSB w Toruniu) – Prywatne firmy wojskowe – odpowiedź na współczesne wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego

•dr n. med. Jarosław Kuczyński (PWSZ w Suwałkach) – Przesmyk Suwalski. Współczesne zagrożenia

•dr Krzysztof Żęgota (UWM) - Miejsce obwodu kaliningradzkiego w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej

Panel  - Bezpieczeństwo i siły zbrojne w stosunkach międzynarodowych, sala 2B, moderator - dr Wojciech Kotowicz 

•dr Wojciech Modzelewski (UWM) – Wyścig zbrojeń i jego współczesne odmiany

•dr Andrzej Wawrzusiszyn (UWM) - Polskie służby graniczne w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej

•mgr Jakub Bornio (UWr) - LITPOLUKRBRIG - Brygada Rzeczpospolitej Trojga Narodów i jej znaczenie dla współczesnego ładu regionalnego

•mgr Patryk Bukowski (UW) – Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Serbii wobec zagrożeń wynikających z kryzysu migracyjnego (2015-...)

•mgr Magdalena Kania (UJ) – Grupy bojowe Unii Europejskiej: od założeń do praktyki

•mgr Mateusz Lewandowski (WAT) – Dowództwo Wojsk Operacyjnych Wsparcia Informacyjnego jako kluczowy element amerykańskiej doktryny 
odstraszania

Panel - Kobiety w rywalizacji wyborczej, sala 2C, moderator - dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

•mgr Margaretta Mielewczyk (UG) – Udział kobiet w polityce na przykładzie wyborów do Sejmu RP

•mgr Magdalena Andrzejewska (UwB) – Wybory prezydenckie w USA analiza rywalizacji oraz implikacja wyników

•mgr Paula Wiśniewska (UWr) – Skuteczność kwot wyborczych w Polsce na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2011 i 2015 roku

•mgr Adrian Musiał (AJD) – Przywództwo premierowskie w III RP. Kobiety na stanowisku Prezesa Rady Ministrów

•mgr Mateusz Jamro (UP) – Ursula von den Layen - portret polityczny

•lic. Dawid Pudło (UŚ) – Rola kobiet w polityce państw Półwyspu Bałkańskiego
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15.00 – 16.15 – Obrady w panelach 

 
 

 
 

16.15 – 16.30 – Przerwa kawowa 

  

Panel - Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej, sala 2A, moderator  - dr Magdalena Kumelska

• dr Maciej Hartliński (UWM) – Przywództwo partyjne kobiet w perspektywie porównawczej

• dr Daria Bazydło-Egier (SGH) – Wyzwania wobec kobiet we współczesnej polityce i świecie biznesu

• dr Beata Jurkowicz – Analiza preferencji wyborczych kobiet w demokracjach zachodnich na przykładzie Austrii, USA i Wielkiej 

Brytanii

• dr Magdalena Kumelska - Czy amerykańska demokracja jest gotowa na kobietę prezydent? Casus Hilary Rodham Clinton

Panel  - Prawne aspekty bezpieczeństwa, sala 2B, moderator - dr hab. Waldemar Tomaszewski

• dr hab. Waldemar Tomaszewski (UWM) - Derogacja praw obywatela w stanach nadzwyczajnych

• dr Andrzej Sęk (PWSZ w Suwałkach) – Nadrzędność polityki nad  prawem. Prawda czy fałsz?

• dr Marcin Kazimierczuk (UWM) - Zasada równości obywateli w dostępie do służby publicznej

• mgr Kamil Mazurczak (UPH w Siedlcach) – Ustawowy obowiązek rejestracji kart SIM a bezpieczeństwo państwa

Panel - Nowoczesne technologie w służbie obronności, sala 2C, moderator - dr Tomasz Gajowniczek

• mgr Antoni Pieńkos (UW) – Znaczenie współpracy przemysłowo-obronnej dla utrzymania przewagi technologicznej państw 

europejskich
• mgr Magdalena Rudnicka (UPH w Siedlcach) – Wykorzystanie nowoczesnych technologii jako determinant skuteczności służb 

mundurowych

• lic. Jan Błaszczyk (UWM) – Tytan - istota polskiego projektu żołnierza przyszłości

• Wojciech Chojnowski (UWM) - Rewolucja w dziedzinie wojskowości (RMA) w Polsce
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Obrady w panelach – 16.30 – 17.45 

 
 

 
 

 

18.00 – UROCZYSTA KOLACJA (Restauracja Kortowska, ul. Heweliusza 28) 

Panel - Terroryzm i zagrożenia asymetryczne, sala 2A, moderator - dr Andrzej Sęk

• mgr Ilona Rytel-Baniak (UMCS) – Francuska wojna z terroryzmem

• mgr Justyna Mach (UWM) - Technologie informacyjne jako narzędzie cyberterrorystów - negatywne aspekty 
rozwoju technologicznego

• mgr Paweł Schmidt (UWM) – Technika zamachu stanu - krytyczna analiza pojęcia

• lic. Cezary Raczkowski (UWM) – Grupa Anonymous - cyberprzestępcy czy ludzie walczący dla dobra świata?

Panel - Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, sala 2B, moderator - dr Maciej Hartliński

• dr Bartosz Maziarz (UO) – Proces modernizacji polskiej armii – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

• mgr Diana Bednarz (UMCS) – Style przywództwa politycznego prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w 
kontekście zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi po 1989 r.

• mgr Maciej Kowalczyk (UMCS) – Wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 roku. Wybrane zagadnienia

• lic. Emil Berebecki (UW) - Zjawisko wojny - jej specyfika i przyczyny

• Paula Polkowska (UWM) - Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa narodowego
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Obrady w panelach – 11.00 – 12.45 

 
 

 
 

12.45 – 13.00 – Przerwa kawowa 

  

Panel – Wielowymiarowość kategorii władzy oraz bezpieczeństwa, sala 2A, moderator – dr Krzysztof Żęgota

•dr Grzegorz Haber (UO) – Polityka miejska w Polsce. Aktywność i świadomość polityczna na wybranych przykładach

•mgr Marzena Araźna (ASzWoj) – Czynnik kulturowy w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym

•mgr Natalia Tomaszewska (UWr) – Wielo-aspektowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa narodowego w Polsce jako odpowiedź na współczesne 
zagrożenia na arenie międzynarodowej

•mgr Róża Szafranek (UJ) – Współczesne rozumienie demokracji u młodych wyborców - różnice między kobietami a mężczyznami

•mgr Damian Jarnicki (UPH w Siedlcach) – Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?

Panel – Aspekty równouprawnienia i praw kobiet, sala 2B, moderator – dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk

•dr Agata Osińska (PWSZ w Suwałkach) - Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w świetle orzecnictwa  sądowego

•mgr Agnieszka Batko (UJ) – „Womenomics” jako trzecia strzała Abenomiki - analiza pozycji kobiet na japońskim rynku pracy

•mgr Tomasz Kowalczyk (UMK) – Prawa wyborcze kobiet w Polsce międzywojennej

•mgr Kinga Jankowska (UWM) – Równouprawnienie? - kobiety w rządowych i pozarządowych organizacjach na przykładzie Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej

•mgr Damian Szweda (UWM) - Wilkierz o uprowadzaniu kobiet wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen

•Anna Niziołek (UJ) – Udział kobiet w procesach ustrojodawczych i ustawodawczych wybranych państw świata

Panel – Kobiety polityki, sala 2C, moderator – dr Tomasz Bojarowicz

•mgr Anna Wójcik (AJD) – „Człowiekiem się czuje, więc ludzkich praw żądam!”. Kazimiera Bujwidowa - nestorka ruchu emancypacyjnego kobiet na 
ziemiach polskich

•mgr Hubert Bąk (UMK) – Królowa Małgorzata Samborówna i jej rola w polityce duńskiej w XIII wieku

•mgr Danuta Kędziorska (UMCS) – Maria Kaczyńska - portret medialny kobiety aktywnej na forum publicznym

•mgr Katarzyna Sopolińska (UMK) – Oczekiwania społeczeństwa polskiego wobec żony Prezydenta RP na przykładzie Anny Komorowskiej i Agaty 
Kornhauser-Dudy

•lic. Natalia Kociak (UMK) – Partnerki głów państw - ich rola polityczna i społeczna
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Obrady w panelach – 13.00 – 14.30 

 

 

14.30 Zakończenie obrad oraz obiad (Sala Bankietowa przy Stołówce Akademickiej „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4) 

Panel – Siły zbrojne w Polsce i na świecie, sala 2A, moderator - dr Wojciech Kotowicz

• mgr Aleksandra Kapuściak (ASzWoj) – Bezpieczeństwo narodowe a współczesne siły zbrojne

• mgr Monika Krzeczek (K.A. im. A.F. Modrzewskiego) – Rola Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w funkcjonowaniu Wojska Polskiego

• mgr Aleksy Borówka (UWr) – Wojska Obrony Terytorialnej a współczesne wyzwania bezpieczeństwa RP w wymiarze narodowym i 
międzynarodowym

• mgr Anna Szczepańska (UŁ) – Znaczenie armii obcych w konflikcie o niepodległość Namibii

• Magdalena Karwel (UWM) - Rola, misje i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego państwa

Panel – Społeczna, ekonomiczna i polityczna aktywność kobiet, sala 2B, moderator - dr Wojciech Modzelewski

• mgr Diana Mościcka (UWM) - Rola Pierwszych Dam na scenie politycznej

• lic. Jowita Piworowicz, lic. Anna Hnatiuk (UWM) – Polskie kobiety w mundurach – rewolucja w służbie

• lic. Jakub Klepański (UWM) – Analiza pozycji premier Beaty Szydło w strukturach partii Prawo i Sprawiedliwość

• Adrianna Niezgoda (UWM) - Udział kobiet w gabinetach rządowych w wybranych państwach europejskich

Panel - Bezpieczeństwo i władza w przestrzeni społeczno-politycznej, sala 2C, moderator - dr Andrzej Sęk

• mgr Anna Piskorz (UPH w Siedlcach) – Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Daesh

• Daniel Janczyło (UWM) – Obrona terytorialna jako strukturalny element sił zbrojnych RP

• Weronika Lisowiec (PWSZ w Suwałkach) – Psychologiczne aspekty sprawowania władzy publicznej na przykładzie gminy Suwałki

• Mateusz Jagłowski (PWSZ w Suwałkach) – Władza suwerena na przykładzie gminy Nowinka

• Weronika Koronkiewicz, Cezary Siemiaszko (PWSZ w Suwałkach) - Militarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa

• Dawid Zieleniewski (UWM) – Analiza porównawcza polskich jednostek specjalnych




