Archiwum spotkań konferencyjnych Wschodnie Forum
Nauki w roku 2020

Konferencja 29 maja 2020
8:30 – otwarcie kanału, czas na dołaczanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczacego
Rady Naukowej Konferencji
9:20 – Witold Olejnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Priorytety
polityki zagranicznej Republiki Azerbejdżanu.
9:45 - Apolonia Kuc, Uniwersytet Jagielloński, Early British Historiography on the
Jewish Eastern European imigrants in Britain in the late 19th century.
10:10 - Kinga Roszkowska, Kresy Wschodnie – między Odra a Bugiem, między Warta
a Zbruczem.
10:35 - Agnieszka Bartczak, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński,
Forma realizacji zadania a skłonność do prokrastynowania.
11:00 - Joanna Kukier, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wizerunek seniorów w
reklamie. Przerwa 20 minut
11:45 - Dominik Łężak, Akademia Wyższej Szkoły Bankowej, Charakterystyka wyborów
do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w Polsce.
12:10 - Katarzyna Brzychcy, Szkoła Główka Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonomii
Międzynarodowej i Agrobiznesu, Tendencje i uwarunkowania zatrudnienia imigrantów w
sektorze rolnym w Polsce.
12:35 - Paulina Wojciechowska-Dzięcielak, Witold Szumowski, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Zwiazek postrzeganej sprawiedliwości organizacyjnej z typem przywództwa.

13:00 - Nicole Pietrzak, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Polityce
i Administracji, Polityzacja zjawiska migracji na Węgrzech pod przywództwem Victora Orbana
w latach 2015-2019.
13:25 - Monika Sępek, Kamil Cebulski, Urszula Chrostek, Remigiusz Chrostek, Uniwersytet
Medyczny we Wrocławiu, Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i
Endokrynologicznej, Zastosowanie leków ziołowych w schorzeniach tarczycy.
13:50 - Kamil Cebulski, Monika Sępek, Urszula Chrostek, Remigiusz Chrostek, Oddział
Urologiczny Szpitala Specjalistycznego w Legnicy; Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, Nowotwory nerek – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie.

14:15 – Urszula Chrostek, Urszula Chrostek, Remigiusz Chrostek, Monika Sępek,

Kamil Cebulski, Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu

Medycznego we Wrocławiu, Możliwości wykorzystania USG nerwu wzrokowego
do oceny wzmożonego ciśnienia wewnatrzczaszkowego.
Zamknięcie konferencji, podsumowanie.

Konferencja 30 czerwca 2020
8:00 – otwarcie kanału, czas na dołaczanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczacego
Rady Naukowej Konferencji
9:20 – Aneta Kozak, „Ty żydzie!”. Rozwój stereotypu Żyda i jego
konsekwencje społeczno-kulturowe na przykładzie Europy i ziem polskich.

9:45 - Kinga Roszkowska, Interdyscyplinarny charakter internacjologii na
przykładzie Stosunków Międzynarodowych
10:10 – Maciej Kaproń, Stosunek USA do wojny o Falklandy w
świetle dokumentów amerykańskiego Departamentu Stanu.
10:35 – Joanna Michalska, Neutrofilowy ekstrakt przeciwdrobnoustrojowy jako czynnik
wpływający na aktywność wydzielniczą neutrofili izolowanych w przebiegu wszczepiania
tytanowego implantu w okolicę chrząstki wzrostowej kości piszczelowej u owiec.
11:00 - Marcin Pałys, Ocena potencjału zastosowania automatyzacji procesów z użyciem
robotyzacji w obszarze wybranych procesów podatkowych w Polsce.
Przerwa 20 minut
11:45 - Agnieszka Bartczak, Wpływ pracy zdalnej na wystąpienie konfliktu rodzina – praca i
praca
– rodzina w sytuacji pandemii.
12:10 – Anna Jakubowska, Ochrona roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
– wybrane zagadnienia.
Zamknięcie konferencji, podsumowanie.

Konferencja 30 października 2020
8:30 – otwarcie kanału konferencji, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczącego
Rady Naukowej Konferencji
9:20 – Marcin Lipnicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Geniusz
Sienkiewicza to zwyczajnie pełen spokój – kilka uwag o recepcji Henryka Sienkiewicza w
Belgii i Holandii ze szczególnym uwzględnieniem form komiksowych.
9:45 – Hubert Beczek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Andrzej Batory – biskup, kardynał, książę.
10:10- Maciej Kaproń, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Pierwsza rotacja
Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie
(1973-1974) w prasie PRL.
10:35 – Małgorzata Bielenia, Uniwersytet Gdański, Nadużywanie pozycji
dominującej (będącej przejawem przedsiębiorczości destruktywnej) jako
niedoskonałość ładu instytucjonalnego. Aspekty ekonomiczne i prawne.
11:00 – Sylwia Zawadzka, Uniwersytet Wrocławski, Rola zjawiska dezinformacji w dobie
kryzysu Covid-19 i sposoby jej zwalczania na przykładzie działań Unii Europejskiej.

11:25 - Przerwa 20 minut
11:45 - Mateusz Lewandowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w
Warszawie, Służba więzienna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego.
12:10 – Barbara Głasek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Znaczenie gier i zabaw ruchowych dla integracji dzieci przedszkolnych w epoce cyfrowej.

12:35 – Tomasz Wieteska, Uniwersytet Wrocławski, Ewolucja polityki
cyberbezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej.
13:00 - Magda Wieteska, Uniwersytet Wrocławski, Edukacja dorosłych. Jak
zaprojektować warsztaty dla seniorów?
13:25 – Eliza Filipiak, Uniwersytet Wrocławski, Charakterystyka wykorzystania
sztucznej inteligencji – z perspektywy prawa krajowego.
13:50 – Referat zamykający, gość specjalny - Krzysztof Ostafiński, Dyrektor
Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem Zamknięcie konferencji, podsumowanie.

Konferencja 22 grudnia 2020 roku
UWAGI ORGANIZACYJNE:
– na referat przewidziane jest 20 minut (plus 5 minut na ewentualne pytania, czas
ten może być przedłużony maksymalnie do 10 minut)
– zalecamy wystąpienie przy włączonej kamerze
– prosimy o dobranie odpowiedniej pozycji własnej względem kamery/komputera,
przy pomocy których będziecie Państwo uczestniczyli w wydarzeniu
– zachęcamy do aktywności w zadawaniu pytań, po każdym wystąpieniu przewidziany
jest czas na zgłoszenie wątpliwości i pytań właśnie. Wierzymy, że czas ten może się
przyczynić do istotnego poszerzenia Państwa badawczych horyzontów i warsztatu
naukowego. Wymiana doświadczeń pomiędzy niespokrewnionymi ze sobą
dyscyplinami naukowymi może się okazać najcenniejsza.
– zapraszamy do postawy otwartej i życzliwej
8:30 – otwarcie kanału wydarzenia, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczącego Rady
Naukowej Konferencji
9:20 – Norbert Arszułowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Intangible enterprise resources.
9:45 – Marta Florczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Prawne ograniczenia rozpowszechniania audycji służące realizacji
zasady „dobra dziecka”.
10:10 – Tomasz Kocurek, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie,
Sytuacja prawna dzieci nieślubnych według ABGGB.
10:35 – Kamila Smyczek, Uniwersytet Łódzki, Z chorobą u boku.
Doświadczenia osób cierpiących na SM.
11:00 – Magdalena Rak-Suska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Estetyzacja
ciała jako forma próżnowania na pokaz w przestrzeni społecznej online. Przegląd
wybranych badań.
11:30 – wystąpienie gościa specjalnego konferencji.
Zamknięcie konferencji, podsumowanie, możliwość zadania pytań do wszystkich referatów.

Konferencja 27 lutego 2021 roku
8:30 – otwarcie kanału, czas na dołaczanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczacego
Rady Naukowej Konferencji, kierownika Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL
9:15 – Anna Suska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Samotne macierzyństwo
w ówczesnym społeczeństwie.
9:45 – Adriana Kuligowska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu w
Białymstoku, Dzieci jako ofiary przestępstwa zgwałcenia osoby najbliższej – studium prawne
i kryminologiczne.
10:15 – Katarzyna Lorkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dysponowanie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wymiar prawny i społeczny.

10:45 – Dominika Wysoczyńska, Andrzej Golimont, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie, Prawosławie w Chinach – od cesarstwa do komunizmu.
11:15 – Jagoda Mikołajewska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola
zjawiska przepływu w procesie rozwijania kompetencji językowej.
11:45 – Ewelina Mieczkowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, O powrocie
do obrazu Andrzeja Pronaszko.
Zamknięcie konferencji, podsumowanie wszystkich referatów.

Konferencja 10 kwietnia 2021 roku
8:30 – otwarcie kanału wydarzenia, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczącego
Rady Naukowej Konferencji
9:10 – Damian Czarnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polityka
zagraniczna Siemowita I Konradowica względem Jaćwieży i Rusi (1248-1262).

9:40 – Karolina Pirianowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Polityka narodowościowa Republiki Białorusi wobec mniejszości polskiej.

10:10 – Artur Miazek, Uniwersytet Warszawski, Wielkie imprezy sportowe jako
element polityki zagranicznej państw z grupy Brics.
10:40 – Artur Podleśny, Uniwersytet Warszawski, Historia rosyjskiej polityki sportowej.
11:10 – Nicole Pietrzak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Stopień umiędzynarodowienia szkół wyższych. Studium przypadku województwa
kujawsko-pomorskiego.
PRZERWA 20 minut
12:00 – Justyna Adamczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Kilka uwag na temat
wysłuchania dziecka w świetle procedury cywilnej.
12:30 – Łukasz Dziura, Uniwersytet Jagielloński, Pułapka transparentności: wokół
kamer nasobnych na mundurach policjantów.
13:00 – Paulina Kozioł, Uniwersytet Wrocławski, Wybrane organizacje międzynarodowe i
ich rola w rywalizacji państw o Arktykę.
Zakończenie i podsumowanie konferencji.

Wschodnie Forum Nauki
29 maja 2021 roku
blok nauk humanistycznych i społecznych
UWAGI ORGANIZACYJNE:
– na referat przewidziane jest 20 minut (plus 10 minut na ewentualne pytania; czas na
zgłaszanie wątpliwości do referatów przewidziany jest również w trakcie podsumowania
konferencji)
– zalecamy wystąpienie przy włączonej kamerze
– prosimy o dobranie odpowiedniej pozycji własnej względem kamery/komputera, przy
pomocy których będziecie Państwo uczestniczyli w wydarzeniu
- prosimy o wyłączanie mikrofonów i kamer podczas bieżącego referatu, pytania powinny
być zadawane przy włączonej kamerze
– zachęcamy do aktywności w zadawaniu pytań. Wierzymy, że czas ten może się przyczynić
do istotnego poszerzenia Państwa badawczych i intelektualnych horyzontów oraz warsztatu
naukowego. Wymiana doświadczeń pomiędzy niespokrewnionymi ze sobą dyscyplinami
naukowymi może się okazać najcenniejsza.
– zapraszamy do postawy otwartej i życzliwej
8:30 – otwarcie kanału wydarzenia, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – słowo od dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL, przewodniczącego Rady
Naukowej Konferencji
9:10 – Sylwia Zawadzka, Uniwersytet Wrocławski, Znaczenie narzędzi marketing-mix w
prowadzeniu kampanii wyborczych na przykładzie działań partii Konfederacja Wolność i
Niepodległość w wyborach parlamentarnych w 2019 r.
9:40 – Michał Byczyński, Uniwersytet Łódzki, Pozbawienie życia człowieka w ujęciu
angielskiego prawa karnego.
10:10 – Artur Miazek, Uniwersytet Warszawski, Autonomia organizacji sportowych
10:40 – Artur Podleśny, Uniwersytet Warszawski, Polityka sportowa Zwiazku Radzieckiego
11:10 – Karolina Jędrzejewska, Uniwersytet Warszawski, Exploiting the potential of diaspora
for nation- building purpose by mobilizing its resources in form of return migration in the
case of Russian migration to Israel / Wykorzystanie potencjału diaspory do budowy
wspólnoty narodowej poprzez mobilizację jej zasobów w postaci migracji powrotnej w
przypadku migracji rosyjskiej do Izraela.
11:30 – podsumowanie wystapień, czas na pytania, zamknięcie konferencji

Wschodnie Forum Nauki
2 lipca 2021 roku
blok nauk humanistycznych i społecznych
UWAGI ORGANIZACYJNE:
– na referat przewidziane jest 20 minut (plus 10 minut na ewentualne pytania; czas na
zgłaszanie wątpliwości do referatów przewidziany jest również w trakcie podsumowania
konferencji)
– zalecamy wystąpienie przy włączonej kamerze
– prosimy o dobranie odpowiedniej pozycji własnej względem kamery/komputera, przy
pomocy których będziecie Państwo uczestniczyli w wydarzeniu
- prosimy o wyłączanie mikrofonów i kamer podczas bieżącego referatu, pytania powinny
być zadawane przy włączonej kamerze
– zachęcamy do aktywności w zadawaniu pytań. Wierzymy, że czas ten może się przyczynić
do istotnego poszerzenia Państwa badawczych i intelektualnych horyzontów oraz warsztatu
naukowego. Wymiana doświadczeń pomiędzy niespokrewnionymi ze sobą dyscyplinami
naukowymi może się okazać najcenniejsza.
– zapraszamy do postawy otwartej i życzliwej
8:30 – otwarcie kanału wydarzenia, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – Dr Rafał Czyżyk, prezes Fundacji Kamena1933, słowo wstępne
9:10 – Aneta Kozak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Znaczenie i symbolika
świecznika w Judaizmie.
9:40 – Sandra Camm, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie, Advertorial – nowe narzędzie komunikacji reklamowej i jego konwencja
gatunkowa.
10:10 – Patrycja Nowakowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w
Częstochowie, Wybrane aspekty językowe i nieprawidłowości u dzieci z zespołem
Aspergera.
10:40 – Stanisław Lipiec, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,
Udział Ukraińców w polskim systemie prawnym – prawnicy i klienci. Studium socjologiczno
-prawne.
11:10 – Kamila Chrobot, Uniwersytet Wrocławski, Autonomia prawa wobec polityki w
dyskursie
teoretycznoprawnym.
11: 40 – Katarzyna Zalewska, Uniwersytet w Białymstoku, Status prawny embrionu w ustawie
z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz w ustawie z 13 listopada 2008 r. o ludzkiej
płodności i embriologii.

12:10 – Artur Miazek, Uniwersytet Warszawski, Ewolucja funkcjonowania międzynarodowych
organizacji sportowych.
12:30 - czas pytań końcowych, podsumowanie, zamknięcie obrad konferencyjnych

Wschodnie Forum Nauki
10 grudnia 2021 roku
blok nauk humanistycznych i społecznych

8:45 – otwarcie kanału wydarzenia, czas na dołączanie do grupy, wstępne rozmowy
9:00 – Dr Rafał Czyżyk, prezes Fundacji Kamena1933, słowo wstępne
9:10 – Damian Czarnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dzieci, sieroty, kobiety i wdowy w świetle I Statutu Litewskiego z 1529 r.
9:40 – Adrianna Morawska, Uniwersytet Warszawski,
Motyw pianisty w twórczości Hannsa-Josefa Ortheila
10:10 – Łukasz Sowul, Uniwersytet w Białymstoku, Działalność uchwałodawcza Izby
Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2011-2020.
10:40 – Weronika Jarosz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ”Być
prokrastynatorem czy nie być?” O zależności poziomu prokrastynacji od prężności
psychicznej (resilience) oraz przyjmowanych ról rodzinnych.
11:00 - czas pytań końcowych, podsumowanie, zamknięcie obrad konferencyjnych

