poniedziałek 20 września 2021 r.
11.00 Uroczyste otwarcie konferencji
Polskie pokolenia - perspektywa historyczna
11.30 - 14.00

TURÓWKA 20-21września 2021 roku
Interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


Instytut Nauk o Polityce i Administracji


Instytut Filozofii i Socjologii

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

prof. dr. hab. Michał Śliwa, UP, Pokoleniowe wyobrażenia ideowe
Polaków w XX - XXI wieku
dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, Między idealizmem,
kontestacją i konformizmem. Pokoleniowe aspekty myślenia
o państwie u progu XXI wieku
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, UW, Od wolnorynkowca do
depresyjnego konformisty. Liberalne ukąszenie polskich
milenialsów
dr hab. Danuta Plecka, prof. UG, Zmiana pokoleniowa a
stereotyp doktrynalny liberalizmu w Polsce na przełomie XX
i XXI wieku
 Dyskusja
Socjalizacja, konflikt, zmiana - perspektywa teoretyczna
15.00 - 16.00
prof. dr. hab. Tadeusz Godlewski, UMK, Zastosowanie
interdyscyplinarnej kategorii pokolenie w badaniach
politologicznych
prof. dr. hab. Mirosław Karwat, UW, Metodologiczne aspekty
badania zmiany pokoleniowej w perspektywie teoretycznej
dr hab. Filip Pierzchalski, UW, Organizacja przestrzeni
doświadczenia a konflikty międzypokoleniowe: między
postrzeganiem, językiem a kulturą
 Dyskusja

Postawy i partycypacja młodego pokolenia - perspektywa
empiryczna
16.15 - 17.30
dr hab. Liudmyla Kryvachuk , prof. UP, Pokolenie iGeneration (Z)
i Alfa: analiza w kontekście zmian społecznych i sytuacji
politycznej na Ukrainie
dr hab, Radosław Marzęcki, prof. UP, „Pokolenia etapu”?
Odmienne orientacje wobec polityki wśród polskiej i ukraińskiej
młodzieży
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Kapitał społeczny uczniów
w Polsce i na Ukrainie w dobie zdalnej edukacji
dr hab. Sławomir Czapnik, UO, Brudna i cyniczna gra? Analiza
poglądów millenialsów na politykę - na przykładzie studentów
Uniwersytetu Opolskiego
 Dyskusja
Potencjał polityczny pokoleń - partycypacja i odpowiedzialność
17.45 - 19.00
dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. UP, Reprezentacja polityczna
niderlandzkich seniorów, teoria i praktyka
dr Ryszard Kozioł, UP, Potencjał polityczny seniorów
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP, Pokoleniowe ramy
politycznych demonstracji. Analiza wizualna
dr Piotr Łukomski, UWr, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia:
struktura czasowa polityk
 Dyskusja

wtorek 21 września 2021 r.
9.00-10.30
dr Marek Tyrała, UŚ, „Children of the revolution”? Zmiany
pokoleniowe a elektorat lewicy na przykładzie wyborów
parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 20192020
dr Paula Wiśniewska, UWr, Co Unia Europejska ma do
zaoferowania młodym? Mechanizm polityki edukacyjnej Unii
Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego na przykładzie
programu Erasmus
dr Janusz Jartyś, USz, Rola Stowarzyszenia Młodzi Demokraci
w życiu społeczno-politycznym na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego
dr Magdalena Ozimek-Hanslik, UO, Pokolenie ruchów miejskich.
Rozważania w kontekście politycznego charakteru miasta
 Dyskusja
Problemy pokoleń XXI wieku - strategie i prognozy
10.45 - 12.00
dr Przemysław Potocki, UW, Pozycja prekariatu na polskim rynku
pracy i rynku wyborczym po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej
mgr Alan Golec, UP, "Uberyzacja pracy młodych - wyzwolenie czy
zniewolenie?"
mgr Maciej Kostecki, UP, Pokoleniowo reprodukowana
odmienność kulturowa w dyskursie o biedzie i jej krytyka.
Powracający spór o underclass i kulturę ubóstwa
dr Mariusz Baranowski, UAM, Kapitalizm, postwzrost, demokracja:
dobrobyt społeczny w świetle wyzwań klimatycznych

dr Wojciech Krzysztonek, AWF Kraków, Determinanty sukcesu
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce - perspektywa
teoretyczna
 Dyskusja
Artykulacja tożsamości i interesów - obrazy pokoleń
12.15-14.00
dr Bartosz Machalica, Październik 56, Marzec 68 – wpływ
wydarzenia na aktywność pokolenia w systemie politycznym
dr Agata Tasak, UP, Pokolenie JPII dwie dekady później. Pomiędzy
symbolem a rzeczywistością
dr Łukasz Jędrzejski UMCS, Obrazy Dekady Sukcesu
w publicystyce dziennika "Trybuna"
dr Sara Burchert, Paradoksy indywidualnej tożsamości w mediach
społecznościowych - wpływ samookreślenia w Sieci na
rozumienie polityki
mgr Maja Osińska- Szymańska, mgr Michał Osiński-Szymański,
Pokolenia feminizmu? O problemach polskich kobiet w latach
1980–2020
mgr Mateusz Bartoszewicz, UWr, O czym krzyczą okładki do
młodych? – problem złośliwej dyskredytacji w tygodnikach
opinii
mgr Konrad Piwowarczyk, UP, Rosnący potencjał komicznej satyry
politycznej jako elementu aktywności oraz aktywizacji
politycznej na świecie
 Dyskusja

