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Komitet honorowy konferencji: 
prof. zw. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. 
prof. nadzw. Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński), prof. zw. dr hab. 
Krystyna Gomółka (Politechnika Gdańska), dr hab. prof. nadzw. Dariusz Góra-
Szopiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. prof. 
nadzw. Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. nadzw. Andrzej Kubka 
(Uniwersytet Gdański), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w 
Białymstoku), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. prof. nadzw. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. prof. nadzw. Bernadetta Nitschke-
Szram (Uniwersytet Zielonogórski), prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet 
Gdański), dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. prof. nadzw. Leszek Porębski (Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jan Ryszard Sielezin (Uniwersytet 
Wrocławski), dr hab. prof. nadzw. Janusz Węgrzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. prof. nadzw. Wojciech Ziętara (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej). 
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Sekretarze konferencji 
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Program konferencji 

 

08.05.2019 (środa) - Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3 

________________________________________________________________ 

12.00-14.15 – rejestracja uczestników konferencji (hall gł. Wydziału Politologii UMCS) 

14.15 - pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji (hall gł. Wydziału Politologii 
UMCS) 

14.30-15.45 - uroczyste otwarcie konferencji i obrady plenarne, cz. I (aula im. 
Igancego Daszyńskiego) 

15.45-16.15 - przerwa kawowa (sala Rady Wydziału Politologii UMCS) 

16.15-18.00 - obrady plenarne, cz. II (sala Rady Wydziału Politologii UMCS) 

18.15–19.45 - obrady w panelach 

▪ Panel I - Teorie i koncepcje partycypacji politycznej 
▪ Panel II- Uwarunkowania i wyzwania partycypacji politycznej 
▪ Panel III- Partycypacja polityczna w dobie innowacji technologicznych 
▪ Panel IV- Partycypacja polityczna na świecie (1) 
▪ Panel V- Partycypacja polityczna na świecie (2) 
▪ Panel VI- Partycypacja polityczna w Polsce – szczebel krajowy 
▪ Panel VII- Partycypacja polityczna w Polsce - szczebel samorządowy (1) 
▪ Panel VIII- Partycypacja polityczna w Polsce - szczebel samorządowy (2) 
▪ Panel IX- Partycypacja polityczna kobiet i młodzieży 

20.00-22.00 - uroczysta kolacja (Restauracja Sielsko Anielsko) 

 

Obrady plenarne, cz. I – aula im. Ignacego Daszyńskiego 

Prowadząca: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko 

▪ prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański) - Idea zapewnienia 
wolności, rozumianej jako indywidualna autonomiczność jednostki w teorii 
utylitaryzmu Johna Stuarta Milla  

▪ prof. zw. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - 
Opresjonowane upodmiotowienie a kryzys współczesnej demokracji 

▪ prof. zw. dr hab. Krystyna Gomółka (Politechnika Gdańska) - Partycypacja 
obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu; 
SBYCGN (South Baltic Youth Core Group Network)  

▪ dr hab. prof. nadzw. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) - Kierunki rozwoju partycypacji politycznej w 
państwach europejskich 

 

Obrady plenarne, cz. II – sala Rady Wydziału Politologii UMCS 

Prowadząca: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko 
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▪ dr hab. prof. nadzw. Leszek Porębski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie) - O dialogu bota z trollem. Partycypacja 
polityczna w okresie rewolucji informacyjnej  

▪ dr hab. prof. nadzw. Janusz Węgrzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) - Partycypacja jako zasada społeczna według Josepha 
Ratzingera/Benedykta XVI 

▪ dr hab. prof. nadzw. Andrzej Kubka (Uniwersytet Gdański) - Specyfika 
postrzegania problemów partycypacji politycznej w państwach 
skandynawskich 

▪ dr hab. prof. nadzw. Bernadetta Nitschke-Szram (Uniwersytet Zielonogórski) 
- Geneza i ewolucja wschodnioniemieckich ruchów obywatelskich i ich wpływ 
na pluralizację systemu partyjnego na obszarze byłej NRD 

▪ dr hab. prof. nadzw. Dariusz Góra-Szopiński (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) - Partycypacja „nieobecnych” jako niezbywalny element 
krajobrazu politycznego Europy Środkowowschodniej 

▪ dr hab. Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - 
Konwencjonalna partycypacja polityczna na poziomie ogólnokrajowym w 
Polsce w latach 1989-2019 – wymiar praktyczny 

 

Panel I: Teorie i koncepcje partycypacji politycznej – sala 06  

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Roman Bäcker i dr hab. prof. nadzw. Anna Citkowska-
Kimla 

▪ dr Adrian Madej (Uniwersytet Wrocławski) - Projekt demokracji radykalnej, 
czyli o kryzysie partycypacji 

▪ dr Sylwia Górzna (Akademia Pomorska w Słupsku) - Partycypacja polityczna w 
ujęciu Jana Pawła II 

▪ dr Andrzej Dwojnych (Towarzystwo Naukowe Płockie) - Ideologiczne 
motywacje aktywności politycznej Józefa Kwiatka 

▪ dr Kamil Aksiuto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Interpasywność we 
współczesnych społeczeństwach liberalno-demokratycznych 

▪ mgr Paweł Bielawski (Uniwersytet Jagielloński) - Etniczna homogeniczność 
warunkiem realnej wspólnoty demokratycznej? Pokrewieństwo a 
partycypacja - ujęcie Europejskiej Nowej Prawicy 

▪ mgr Arkadiusz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Partycypacja 
obywatelska w myśli politycznej partii Sojusz Lewicy Demokratycznej 

▪ dr hab. prof. nadzw. Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński) – głos w 
dyskusji 

 

Panel II: Uwarunkowania i wyzwania partycypacji politycznej –  

sala Rady Wydziału Politologii UMCS 

Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Podolak i dr hab. prof. nadzw. 

Elżbieta Kużelewska 
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▪ dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kużelewska - Partycypacja polityczna na 
przykładzie wyborów elektronicznych w Belgii. Czy e-voting wpływa na wzrost 
frekwencji? 

▪ dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej) - Kontrowersje wokół głosowań referendalnych w Europie 
dotyczących praw mniejszości seksualnych 

▪ dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
- Prawne i społeczne uwarunkowania partycypacji politycznej obywateli w 
procesach legislacyjnych 

▪ dr Mateusz Wajzer (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - Genetyczne korelaty 
partycypacji politycznej 

▪ mgr Teodor Pikula (Uniwersytet Warszawski) - Persuasive means used by 
Donald Trump and the meaning of relevance in the context of voters’ 
comprehension of, and response to, the President’s political agenda 

▪ Igor Gontarz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej jako instrument zwiększania 
transparentności życia publicznego 

 

Panel III: Partycypacja polityczna w dobie innowacji technologicznych –  
sala 103 

Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Magdalena Musiał-Karg i dr hab. prof. nadzw. 
Leszek Porębski 
▪ dr Katarzyna Szwed (Uniwersytet Rzeszowski) - Elektroniczne głosowanie – 

przypadek Wysp Alandzkich 
▪ dr Agnieszka Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Pomiędzy 

slaktywizmem a patriotyzmem konstytucyjnym w Polsce 
▪ mgr Marta Seredyńska (Uniwersytet Warszawski) - E-partycypacja polityczna 

w Polsce – wyzwanie czy usprawnienie? 
▪ mgr Magdalena Danek (Uniwersytet Jagielloński) - Sieciowe formy 

partycypacji politycznej na poziomie lokalnym 
▪ mgr Zuzanna Halina Sielska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - Współczesne 

podejście do kapitału społecznego – kreowanie aktywności obywatelskiej 
przez nowe media 

▪ mgr Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Partycypacja polityczna  w 
dobie smart cities 

▪ prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej) – głos w dyskusji 

 

Panel IV: Partycypacja polityczna na świecie (1) – sala 112 
Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Lesiewicz i dr hab. prof. nadzw. Piotr 
Kimla 
▪ dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu) - Referenda niepodległościowe w Katalonii 
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▪ dr Marta Kania (Uniwersytet Jagielloński)- Prawo consulta previa: koncepcja 
partycypacji politycznej ludności tubylczej na terenie wybranych państw 
Ameryki Łacińskiej 

▪ dr Elżbieta Sadowska-Wieciech (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - 
Problemy i wyzwania partycypacji politycznej na przykładzie brytyjskiej 
kampanii referendalnej w 2016 roku 

▪ dr Marta Drabczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Partycypacja 
polityczna obywateli Ukrainy w świetle wyborów prezydenckich z 2019 r. 

▪ dr Michał Wallner (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Uwarunkowania 
partycypacji wyborczej w Irlandii (na przykładzie wyborów prezydenckich) 

▪ dr Marcin Pomarański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)– Partycypacja 
polityczna ruchów separatystycznych na przykładzie Szkockiej Partii 
Narodowej 

▪ mgr Martin Wycisk (Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego) - 
Partycypacja polityczna na przykładzie organizacji młodzieżowych 
niemieckich partii parlamentarnych 

▪ dr hab. prof. nadzw. Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński) – głos w dyskusji 

 

Panel V: Partycypacja polityczna na świecie (2) – sala 104 

Prowadzący: dr hab. Rafał Prostak i dr Dorota Maj 

▪ dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Babilon czy 
pole misyjne? Fundamentalizm religijny i partycypacja polityczna w 
środowisku amerykańskich baptystów 

▪ dr Renata Król-Mazur (Uniwersytet Jagielloński) - Ormiański Kościół Apostolski 
wobec aksamitnej rewolucji w Armenii  

▪ dr Dorota Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Specyfika partycypacji 
politycznej w Republikach Bałtyckich po 1991 roku 

▪ dr Rafał Kęsek (Uniwersytet Jagielloński) - Partycypacja wyborcza uchodźców 
wewnętrznych w Ukrainie w latach 2014 - 2019. 

▪ mgr Anna Pająk (Uniwersytet Jagielloński) - Aktywność polityczna obywateli 
współczesnej Gruzji 

▪ mgr Paweł Soja (Uniwersytet Jagielloński) - Partycypacja polityczna w 
demokracjach hybrydowych – przypadek Królestwa Kambodży 

▪ lic. Ihor Kolisnichenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Diaspora bez 
ojczyzny: problem partycypacji politycznej Zainichi w Japonii w XXI wieku 

 

Panel VI: Partycypacja polityczna w Polsce - szczebel krajowy - sala 113 

Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Bernadetta Nitschke-Szram i dr hab. prof. nadzw. 
Janusz Węgrzecki 

▪ dr Rafał Leśniczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Wizerunek 
Kościoła katolickiego w Polsce jako aktora politycznego od czasu przełomu 
1989 r. 

▪ dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogicznym w Krakowie) - Prawno-ustrojowe 
ograniczenia uczestnictwa obywateli w partycypacji politycznej we 
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współczesnych reżimach demokratycznych. Analiza zagadnienia na 
przykładzie III RP 

▪ mgr Mateusz Nowak (Uniwersytet Jagielloński) - Głos przedsiębiorców w 
pracach legislacyjnych dotyczących zmian polskiego prawa karnego 

▪ mgr Adam Kądziela (Uniwersytet Warszawski) - The influence of pro-turnout 
initiatives on the level of electoral participation of Polish society 

▪ mgr Wojciech Mincewicz (Uniwersytet Warszawski) - Wysłuchanie publiczne w 
Polsce jako instytucja partycypacji obywatelskiej 

▪ mgr Arkadiusz Suszek (Uniwersytet Jagielloński) - Protesty w obronie sądów 
jako przejaw partycypacji politycznej w Polsce 

 

Panel VII: Partycypacja polityczna w Polsce - szczebel samorządowy (1) – 
aula I. Daszyńskiego 

Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Kubka, dr hab. prof. nadzw. Dariusz 
Góra-Szopiński 
▪ dr Monika Sidor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Partycypacja 

wyborcza na przykładzie gmin i powiatów lubelskich 
▪ dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki) - Partycypacja 

polityczna w gminnym samorządzie terytorialnym 
▪ dr Agnieszka Michalska-Żyła (Uniwersytet Łódzki)- Stosunek mieszkańców 

gmin wiejskich do własnej partycypacji a ich ocena władz lokalnych 
▪ dr Krystyna Dzwonkowska-Godula (Uniwersytet Łódzki) - Partycypacja 

polityczna na poziomie lokalnym – formy, uwarunkowania, ograniczenia. 
Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz  

▪ mgr Magdalena Skorupska (Uniwersytet Warszawski) - Wybory samorządowe w 
Polsce - przestrzenne zróżnicowanie frekwencji wyborczej oraz odsetka 
nieważnych głosów 

▪ mgr Tymoteusz Mądry (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - 
Mechanizmy partycypacji obywatelskiej w działalności uchwałodawczej gminy 
na przykładzie aktów planowania przestrzennego 

▪ mgr Martyna Rajek-Kwiatek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
– Znaczenie idei współrządzenia w aktywizacji społeczności miejskich - 
przykład Bydgoszczy 

 

Panel VIII: Partycypacja polityczna w Polsce - szczebel samorządowy (2) –  
sala 110 

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Gomółka i dr hab. Marcin Rachwał 
▪ dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski) - Eksperci, lokalni aktywiści czy 

rzecznicy władz lokalnych? Potencjał deliberacyjny członków rad społecznych 
i komisji opiniodawczo-doradczych miast na prawach powiatu 

▪ dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski) - Infrastruktura partycypacji – 
definicja pojęcia i metoda badań na przykładzie polskich miast 

▪ mgr Monika Cukier-Syguła (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - Drugorzędność 
wyborów samorządowych w Polsce 
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▪ mgr Klaudia Szawara (Uniwersytet Jagielloński) - Lokalne referenda 
odwoławcze – praktyka stosowania 

▪ mgr Remigiusz Chęciński (Uniwersytet Wrocławski) - Referendum lokalne jako 
narzędzie zarządzania wspólnotą samorządową  

▪ mgr Mateusz Jamro (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Jak żyć bardziej 
w małej miejscowości – aktywność obywatelska w Gminie Gorlice 

 

Panel IX: Partycypacja polityczna kobiet i młodzieży - sala 102 

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki i dr hab. prof. nadzw. Wojciech 
Ziętara 

▪ dr Justyna Wasil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Aktywność społeczna 
i polityczna jako droga kobiet do polityki lokalnej w gminach wiejskich  

▪ dr Natasza Lubik – Reczek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - 
Partycypacja obywatelska młodzieży – wybrane przykłady 

▪ dr Beata Pająk-Patkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - 
Aktywność polityczna kobiet i jej konsekwencje – wymiar indywidualny i 
społeczny 

▪ dr Robert Zapart (Uniwersytet Rzeszowski) - Młode pokolenia wobec 
bezpieczeństwa państwa – geneza oraz uwarunkowania uczestnictwa z 
perspektywy polskich doświadczeń 

▪ mgr Natalia Stręk (Uniwersytet Jagielloński) - Partycypacja polityczna 
adolescentów w Polsce 

▪ lic. Kamila Piskorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Formy 
partycypacji politycznej uczniów liceów ogólnokształcących w Lublinie 

▪ dr hab. prof. nadzw. Wojciech Ziętara – głos w dyskusji 

 

09.05.2019 (czwartek) - wycieczka Wielokulturowa Lubelszczyzna 

________________________________________________________________ 

6.50 – zbiórka uczestników wycieczki przed hotelem Huzar (ul. Spadochroniarzy 9), 
wyjazd o godz. 7.00 

ok. 19.00 - planowany powrót do Lublina  
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