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PROGRAM 

 

18. kwietnia (poniedziałek), sala T–401 

 

10.00–11.45:  Sesja I  Demokratyzacja sfery publicznej 

Prowadzenie: prof. Marek Czyżewski (UŁ) 

prof. Paweł Dybel (UP im. KEN) Demokratyzacja sfery publicznej i idea tolerancji 

prof. Arkadiusz Jabłoński (KUL) Krytycyzm jako podstawa demokratyzacji debaty publicznej 

prof. Małgorzata Jacyno (UW) Pokazywanie kapitalizmu 

prof. Iwona Jakubowska-Branicka (UW) O równoległych rzeczywistościach, czyli nie-porozumieniu 

symbolicznym 

 

11.45–12.15 ‒ przerwa kawowa  

 

12.15–14.00:  Sesja II  Demokracja w polskiej praktyce społecznej 

Prowadzenie: prof. Paweł Dybel (UP im. KEN) 

prof. Mirosława Grabowska (UW/CBOS) Zainteresowanie polityką – vanishing point? 

dr Tadeusz Szawiel (UW) Rozumienie demokracji w Polsce: powody poparcia i braku poparcia  

dla demokracji 

prof. Piotr W. Juchacz (UAM) Instytucja wysłuchania publicznego w Sejmie RP jako istotna część 

prawotwórczej debaty publicznej w systemie deliberatywnym 

dr Ewa Modrzejewska (MamPrawoWiedziec.pl/Polskie Towarzystwo Retoryczne) 

Demokratyzacja debaty parlamentarnej? Analiza wystąpień posłów na Sejm VIII kadencji 

 

14.00–15.00 ‒ obiad 
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15.00–17.00:  Sesja III  Spór o Trybunał Konstytucyjny 

Prowadzenie: prof. Arkadiusz Jabłoński (KUL) 

dr Hanna Dębska (UP im. KEN) Społeczna legitymizacja Trybunału Konstytucyjnego 

dr Laura Polkowska (UKSW) Debata nad Trybunałem Konstytucyjnym jako przykład dyskusji 

pozornej 

prof. Marek Czyżewski, dr Izabela Franckiewicz-Olczak, dr Karol Franczak, dr Magdalena Nowicka, 

mgr Jerzy Stachowiak (UŁ) Spór o Trybunał Konstytucyjny w perspektywie analizy dyskursu 

17:00–17.30 ‒ przerwa kawowa 

17.30–19.15:  Sesja IV  Aspekty debaty politycznej 

Prowadzenie: prof. Małgorzata Jacyno (UW) 

prof. Wojciech Misztal (UMCS) Demokratyzacja lokalnej debaty publicznej. Przypadek Gminy 

Końskowola 

dr Ewa Wyrębska-Đermanović (UŁ) Moralny polityk i polityczny moralista – czego o demokracji  

i państwie prawa może nas dziś nauczyć lektura pism Immanuela Kanta? 

dr Paweł Kuciński (UKSW) Poetyka konsensusu. Interpretatywna teoria demokracji w działaniu 

dr Piotr Jermakowicz (PW) Wiarygodność mówcy na polskiej scenie politycznej 

 

19. kwietnia (wtorek), sala T–401 

9:00–10:45:  Sesja V  Demokratyzacja debaty publicznej a metodologia badań dyskursu 

Prowadzenie: dr Magdalena Nowicka (UŁ) 

dr Karolina Starego (UG) Demokratyzacja przestrzeni publicznej a problem „agencji”  

w badaniach dyskursu 

dr Piotr Weryński (PŚ) Dyskurs trwale warunkowany. Polska sfera publiczna jako przedmiot analiz 

morfogenetycznych 

mgr Adam Konopka (UG) Feministyczna teoria punktu widzenia w analizie dyskursu 

mgr Kamila Zacharuk (UW) O Polsce i Polakach w ukraińskiej prasie. Metodologia badania 

ukraińskiej prasy. Wyzwania i ograniczenia 

10.45–11.00 ‒ przerwa kawowa  
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11:00–12.45: Sesja VI  Elity we współczesnej debacie publicznej 

Prowadzenie: prof. Magdalena Steciąg (UZ)  

prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec (UZ) Socjologowie w debacie publicznej. Analiza artykułów  

i wywiadów w „Polityce” (1990–2015) 

dr Helena Ostrowicka (UKW), dr Łukasz Stankiewicz (UKW) Prawdy biznesu i kłamstwa Akademii 

– porządek dyskursu o szkolnictwie wyższym w Polsce 

dr Piotr Pawliszak (UG) Czy można (i warto) demokratyzować dyskurs ekspercki? – przypadek 

polskiego programu energetyki jądrowej 

dr Tomasz Krakowiak (PWSZ w Skierniewicach) O demokratyzacji ironii 

12.45–13.30 ‒ obiad 

13.30–15.15:  Sesja VII  Nowi aktorzy debaty publicznej 

Prowadzenie: dr Helena Ostrowicka (UKW)  

prof. Małgorzata Fabiszak (UAM), dr Anna Weronika Brzezińska (UAM), dr Marta Gruszecka  

Kibice Lecha Poznań a władze miasta – zacieranie się dystansów władzy, czy próba politycznego 

zagospodarowania ruchów społecznych? 

dr Katarzyna Górniak (PW) Dobroczyńca o biedzie, czyli „szlachetna” dominacja w dyskursie 

mgr Iwona Młoźniak (UW) Dyskurs, czy dyskursy o starzeniu się? O „debacie” z udziałem rządu, Unii, 

NGO’s i… 

mgr Dominik Krzymiński (UG) Głos mieszkańców a kształtowanie przestrzeni przyrodniczej  

w mieście – analiza debaty na temat renaturyzacji wydm w pasie nadmorskim w Gdańsku 

15.15–15.30 ‒ przerwa kawowa  

15:30–17.15:  Sesja VIII  Internetowa sfera publiczna 

Prowadzenie: dr Karol Franczak (UŁ) 

prof. Magdalena Steciąg (UZ) Poszerzenie pola walki. Memy Marty Frej w propagowaniu idei 

feministycznych (ujęcie genologiczne) 

dr Marta Juza (UP im. KEN) Komunikacja internetowa a budowa sfery publicznej: szanse, 

zagrożenia, perspektywy 

Martyna Pietrzyk (UŁ) Problematyzowanie rzeczywistości w debacie publicznej a serwisy 

społecznościowe 

mgr Jerzy Pawlik (UŁ) Outsourcing – rozszerzenie – dystans. Wymiarowanie tendencji społecznych 

w rzeczywistości mediów cyfrowych 

17:15  Zakończenie konferencji 


