
 
 

 
SEMINARIUM ORGANIZOWANE JEST POD HONOROWYM PATRONETEM AMBASADY SZWAJCARII 

 
Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”  

zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa UAM do wzięcia udziału w seminarium 

 
Direct Democracy in Switzerland and beyond.  

Experiences and prospects 
 

Seminarium odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  
w czwartek 5 grudnia 2013 r., w sali 43 , o godz. 11:30.  

Spotkanie prowadzone będzie w jęz. angielskim. 
 
Seminarium adresowane jest do osób zainteresowanych problematyką demokracji bezpośredniej. Celem 
spotkania będzie przybliżenie uczestnikom doświadczeń szwajcarskich w zakresie wykorzystania form 
bezpośredniego sprawowania władzy, ich konsekwencji, perspektyw rozwoju, a także możliwości przeniesienia 
ich na grunt innych państw. Przedmiotem szczególnej uwagi będzie instytucja zgromadzenia ludowego – 
Landsgemeinde, która funkcjonuje wyłącznie w dwóch kantonach: Appenzell Innerrhoden oraz Glarus. Podczas 
spotkania organizatorzy zamierzają przedstawić sprawozdanie z pobytu na tegorocznym zgromadzeniu ludowym 
w kantonie Appenzell oraz zaprezentować materiał filmowy z tego wydarzenia.  
 
Gościem seminarium będzie Pan Martin Michelet – Minister Ambasady Szwajcarii w Warszawie, który 
wygłosi referat pt. Direct Democracy in Switzerland. 
 
W seminarium uczestniczyć będą również pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich w Polsce, 
zajmujący się badaniami nad Szwajcarią i demokracją bezpośrednią w Europie.  
 
Moderatorzy: dr Tomasz R. Szymczyński, dr Magdalena Musiał-Karg 

11:30-11:40 Otwarcie seminarium – dr Tomasz Brańka, prodziekan WNPiD UAM 
  
11:40-12:00 Martin Michelet  (Minister Ambasady Szwajcarii w Warszawie) 
 Direct Democracy in Switzerland 
12:00-12:10 Dr Ewa Myślak (Uniwersytet Jagielloński) 
 Popular initiative as an element of political game  
12:10-12:35 Dr Magdalena Musiał-Karg  (WNPiD UAM) 
 Landsgemeinde in Switzerland – idea, pros & cons of the institution 

– report from Landsgemeinde in Appenzell Innerhoden (Helvetic Initiative) 
– Landsgemeinde in Appenzell (movies)  

12:35-12:45 mgr Marcin Łukaszewski (WNPiD UAM) 
 The end of popular assembly? Experiences of Andorra and San Marino and the 

questions about the future of Landsgemeinde 
12:45-12:55 Dr Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) 
 Direct Democracy in Liechtenstein 
12:55-13:05 Dr Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)  
 Direct Democracy in Central Europe  
13:05-13:30 Questions and discussion 
 


