
"Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce" 
Warszawa, 23-24 listopada 2007 r.
Lista tytułów referatów w panelach w porządku alfabetycznym - 15.11.2007 r.

Antropologia polityki
dr Wojciech Dohnal Antropologia polityki – w poszukiwaniu toŜsamości dyscypliny.
dr Anna Horolets Przedmiot i metoda antropologii polityki: przykład antropologii Unii Europejskiej.

prof. UMK dr 
hab. Marek Jeziński O mitotwórczej roli słowa w dyskursie politycznym.

Krzysztof Polak
Marzena śurawicka-
Koczan Semiotyka mitu politycznego.

mgr Anna Popławska

Wykorzystanie metod antropologicznych w zestawieniu z metodami historycznymi i 
socjologicznymi stosowanymi w badaniach politologicznych. 

W poszukiwaniu to Ŝsamości politycznej
dr Tomasz Brańka Duńskie terytoria autonomiczne w poszukiwaniu toŜsamości narodowej.

prof. dr hab. Bohdan Dziemidok ToŜsamość narodowa a róŜne odmiany nacjonalizmu.

mgr Justyna Pilarska

Narodowość oraz poczucie przynaleŜności narodowej w środowisku zróŜnicowania 
kulturowego na przykładzie Bośni i Hercegowiny.

mgr Agnieszka Wójcicka Mity a toŜsamość polityczno-kulturowa współczesnej Szwecji

Mitologia przywództwa

mgr Wojciech Olchowski

Ewolucyjne mechanizmy atrakcyjności i przywództwa, a zagroŜenia komunikacji w 
wyniku manipulacji wizerunkiem współczesnych polskich polityków i postaci z serialu 
telewizyjnego "Ekipa", w warstwie mitu "dobrego przywódcy" - moŜliwości edukacji 
medialnej.

dr hab. Maria Magoska Media a mit "dobrego przywódcy" czy "jednego z nas"?

dr Wiesław Wacławczyk

Na usługach zasady politycznej czy mitu? O retoryce wolności słowa w krajach 
Zachodu.

prof. UWr. dr 
hab.

Stanisław A. 
Witkowski mgr Penza Aleksandra Psychologiczne uwarunkowania percepcji przywódców politycznych.



Polityka jako spektakl
mgr Michał B. Bukowski Symbole polityczne na rządowych witrynach WWW. Wstępne wyniki analizy.

dr Piotr Grabowiec Znaczenie religii obywatelskiej w kształtowaniu toŜsamości politycznej.

mgr Karolina Lewicka

Konwersacjonalizacja i popkulturyzacja polityki w kontekście kampanii wyborczej do 
parlamentu w 2007 r.

mgr Łukasz Orylski Stygmatyzacja jako kategoria analizy politologicznej.
dr Barbara Rogowska Przemiany form rytualnych NZSS "Solidarność" w latach 1980-2007.

Mitologia IV RP

mgr Joanna
Chmielewska-
Gnojewska

Mit IV RP jako narzędzie manipulacji w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 
wyborach parlamentarnych 2005 r.

mgr Rafał Jaźwiński

Historiozoficzne meandry mitu „nowego  państwa” (mitu załoŜycielskiego). Próba 
interpretacji schematu dziejowego IV RP.  

mgr Radosław Marzęcki

IV RP i mit liberalizmu - analiza mitów polskiej polityki w świetle teorii G. Sorela, R. 
Girardeta, E. Cassirera i R. Barthesa

mgr Łukasz Michoń O dialektyce rytualnej polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Rytualny charakter polityki
mgr Karolina Churska Rytuały polityczne w warunkach demokracji masowej.

Mateusz Dąsal Rytuał polityczny czy „rytuał” w polityce.
mgr Rafał Kleśta-Nawrocki Mityczno-rytualny aspekt demokracji.

Maryna śesławska Rola rytuałów we współczesnej polityce.

Mit w rywalizacji politycznej
mgr Bogusław Pronobis Język wojny w prasie.
mgr Agnieszka Połynkiewicz Podział lewica-prawica, mit czy rzeczywistość?

dr Dariusz Wadowski W poszukiwaniu autorytetu. Europa w przestrzeni mitu politycznego.

Obrzędy polityczne
prof. nadzw. dr 

hab. Maciej Szczurowski Odwołanie do przeszłości w obrzędowości i promocji urzędów i instytucji publicznych.

dr
Agnieszka 
Stępińska

Marta Wrześniewska-
Pietrzak

Telewizyjna debata prezydencka jako rytuał. Analiza debat: L. Kaczyński – D. Tusk z 
2005 r.

mgr Marcin Zaborski Kreacja wizerunku 1-majowego święta w materiałach Polskiej Kroniki Filmowej.



Wokół mitologii liberalnej demokracji

mgr Karolina Starego

Mitologizacja konsensusu a idea konfliktu jako podstawa myślenia o rzeczywistości 
społecznej.

mgr Leszek Ślepowroński Między mitem poprawności politycznej a wolnością debaty publicznej.
mgr Hanna Szczerbak Trwałość i zmienność symboli politycznych w ikonografii wladcy.

dr Zbigniew Widera Unia Europejska - idea potrzebna przywódcom politycznym czy ich wyborcom?

Mity i symbole w pejza Ŝu po imperium

mgr Siarhiei Liubimau

Political Mythologies and Urban Space: The Imagery of ‘Plaza’ in Belarusian Intellectual 
Discourse.

prof. dr hab Włodzimierz Marciniak Kult Pobiedy a legitymizacja władzy w Rosji.

mgr Anna Skibińska Operacja "Następca" - praktyczne wykorzystanie symboli i mitów w polityce rosyjskiej.
mgr Aleksandra Zamarajewa Fenomen alternatywnej historii i źródła jego popularności w Rosji.

Między ide ą, mitem i praktyk ą

mgr Lidia Godek

Racja stanu jako polityka bezwarunkowcy roszczeń. Rzecz o symbolicznym wymiarze 
interesów. 

mgr Radosław Walczak

Nowy, lepszy polityk: Ocena wizerunku polityka rozszerzonego za pomocą społecznie 
akceptowanych symboli.

mgr Krzysztof Michałowski

Rola mitu Krwi i Ziemi w Państwie Platona, czyli o relacjach między ideą, mitem i 
praktyką na przykładzie „mitu” okrągłego stołu i IV RP.

Mit jako fundament nowego pocz ątku
prof. UW dr 

hab. Jerzy Bartkowski

Mit politycznego oczyszczenia i nowego początku na przykładzie komunistycznej polityki 
kadrowej w latach 50-ych.

mgr Marcin Gajek North vs. South or New Jerusalem vs. New Troy. American Founding Myths.
mgr Agnieszka Kampka Exposé jako inscenizacja nowego początku.



Motyw wroga w polityce
dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Znaczenie figury "wroga obiektywnego" w języku propagandy politycznej.

Łukasz 
Sebastian Tomicki

Mit wrogów politycznych na przykładzie niebezpieczeństw związanych z łączeniem 
pojęcia terroryzmu i walki narodowowyzwoleńczej.

Krzysztof Leszczyński Terroryzm jako wspolczesny mit i rytual polityczny

dr Artur Lipiński

Mitologizacja czy dyskuryswna reprezentacja? Okrągły Stół, Magdalenka i "gruba 
kreska" jako kategorie dyskursu prawicy.

Polityka symboli
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Slobodan Miloszević – dyktator, zbrodniarz, bohater? 
dr Ewa Jasińska Mit Joanny d'Arc we współczesnej polityce francuskiej.

mgr Marta Makowska Utracone symbole i mity pierwszej „Solidarności”.

dr
Małgorzata 
Mieczkowska dr Janusz Mieczkowski

Symbolika etniczna w wybranych programach partii etnicznych z terenu Europy 
Środkowej.


