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ź Mateusz Szast (KUL) Duszpasterstwo 
migrantów mechanizm zachowania 
czy przekraczania granic kulturowych?

ź Ewa Kowalska (UMCS) Ryzyko zdrowotne 
migrantów- czy bycie migrantem usposabia 
do zwiększonego ryzyka?

ź Anna Gagat-Matuła (UMCS)  Transmisja 
pokoleniowa postaw wobec migracji 
zarobkowej

ź Małgorzata Szwed (UMCS) Prawne aspekty 
migracji w porządku UE

ź Jagoda Włoch (UWr) Stosunek państw 
członkowskich UE do imigrantów 
pochodzących z krajów ogarniętych 
kon�iktami zbrojnymi - działania na rzecz 
włączenia społecznego

ź Katarzyna Banaszak (UAM) Cudzoziemcy 
na poznańskim rynku pracy - re�eksje pracy 
doradczej

ź Michał Pruchniak, Wiktor Furman (UMCS) 
Migracje edukacyjne Ukraińców do Polski

ź Mateusz Pietryka (UW) Karabiny i zasieki 
wokół kontynentu bez granic. Polityka 
imigracyjna UE

ź Kamila Adamska (UMCS) Ubóstwo 
a wykluczenie społeczne w rodzinach 
polskich. Problem zaspokojenia potrzeb dzieci 
w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia 
godnych warunków bytowych

ź Justyna Jaroszyńska, Michał Woś, Wioletta 
Kozioł, Jagoda Kasperek (UMCS, UM w Lublinie) 
Turystyka medyczna przyszłość dla Polski?

ź Alan Dąbrowski (UMCS) Samolecznictwo 
ź - przekraczanie granic medycyny 

instytucjonalnej. Przykład lubelskich 
studentów

ź Robert Stępień (UMCS) Społeczne 
postrzeganie przestrzeni granicznej 
w okresie staropolskim

ź Magdalena Załęcka- Myszkiewicz 
(Politechnika Śląska) Granice – przestrzeń 

ź – migracje. Architektura socjalna.
ź Łukasz Miciuk (KUL) Problematyka granic 

i przestrzeni w psychologii środowiskowej
ź Aleksandra Miszczyk, Mateusz Jaguś 

(UMCS) Stereotyp jako narzędzie tworzenia 
i wzmacniania granic społecznych 
i kulturowych

ź Katarzyna Niedźwiecka, Piotr Nieradka 
(UMCS) Cross-border w handlu 
elektronicznym

ź Agnieszka Szulińska (UMCS) Państwo 
wirtualne: wykorzystywanie przestrzeni 
cyfrowej w działalności administracyjnej

ź Stanisław Żukowski (UMCS) 
Teleinformatyzacja sposobem przekraczania 
granic niepełnosprawności

ź Kamil Zieliński (UMCS/PL) Technologiczne 
podstawy zaniku granic. Od telegrafu do…

ź Kamil Jędrasiak (UŁ) Granice w grach 
a specy�ka rozgrywki - o różnych sposobach 
konstruowania przestrzeni gry

ź Mateusz Stępniak (UMCS) Świat społeczny 
graczy League of Legends
Paulina Szach, Patrycja Sławska (KUL) 
Postcrossing – czyli o pokonywaniu granic 
przy pomocy kilku kartek i znaczków 
pocztowych

ź Michał Krawczyk (UJ) Between-line, czyli 
trwając w zawieszeniu. Wpływ immersji 
na tworzenie rzeczywistości człowieka

ź Kamil Pluta (UWr) Media społecznościowe. 
Granice i wyzwania w komunikacji politycznej
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Migracje blok 2.

Migracje blok 1. Przestrzeń �zyczna

De�nicje granic 

Świat wirtualny blok 1. 

Świat wirtualny blok 2.

Przerwa 12:15 -12:30

8:45   Sala obrad Rady Wydziału)O�cjalne otwarcie konferencji (

Przerwa 10:30 - 10:45
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ź Roland Łukasiewicz (WSM) Enklawy 
bezdomności imigrantów

ź Emilia Rydel (UAM) Emigracja jako ucieczka 
od przeszłości. Płynna tożsamość imigranta 
ocalonego z Holokaustu

ź Magdalena Mayer (PWr) Granice 
administracyjne a rzeczywiste 
w kontekście migracji wewnętrznych 
na przykładzie regionu południowo- 
zachodniego Polski

ź Zo�a Żukowska (UP w Krakowie) Przekroczyć 
granice getta – rola poczty 
w getcie w czasie II wojny światowej.

ź Anna Herman (UJ) Współpraca transgraniczna
 w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński

ź Jarosław Macios (UMCS) Mały ruch graniczny 
w Bartoszycach, czy jest szansa na skok 
rozwojowy dla regionu?

ź Paulina Antoń (UJ) Strefa Schengen – 
konsekwencje funkcjonowania obszaru 
„bezgranicznego”

ź Magdalena Rozenek (SGH) Syria - stare
 i nowe granice

ź Julia Jachowska (UAM) Przemoc symboliczna 
w przestrzeni miejskiej jako uboczny skutek 
gentry�kacji

ź Michał Przybylski (UŁ) Przestrzenne 
rozmieszczenie pracy w rewitalizowanej Łodzi

ź Patrycja Chrzanowska (UŁ) Przestrzenny wymiar 
zasięgu wykluczenia społecznego 
w Łodzi u progu rewitalizacji

ź Izabela Bierowiec (UR) Angielski Obcy w Anglii 
zmagania drugiego-pokolenia imigrantów 
przedstawione w powieści Hanif Kureishi 
„Budda z przedmieścia”

ź Dawid Jędrzejak (UWM) Granice w relacja Romów 
i Słowaków na przykładzie osady romskiej  
w Batizovcach

ź Mirosława Jackowicz-Korczyńska (UG) 
Nieprzekraczalna granica uprzedzeń? 
O wzajemnym niezrozumieniu między zesłańcami 
a Sybirakami na przykładzie 
„Dziennika syberyjskiego”  J. G. Sabińskiego

ź Kinga Grzegorzewska (UŁ) Granice między 
Hiszpanami a Indianami w społeczeństwie Ameryki 
Południowej  w dobie podboju i kolonizacji

ź Aleksandra Ciecieląg (UW) Granice integracji 
ź – co wolno, a czego nie wolno młodej 

Czeczence w Polsce?
ź Olga Maciupa (UMCS) Swój jako obcy, czyli 

stereotyp Łemków w najnowszym dramacie 
polskim

ź Alicja Maliszewska (UW) „Musieli na nowo 
zacząć żyć”- ojczyzna utracona  
w oczach wnuków przesiedlonych Ukraińców

ź Oliwia Bogusz (UMCS) O przekraczaniu granic 
w ,,Opowiadaniach o samotności" Jeleny 
Dołgopiat

ź Janina Modzelewska (KUL ) Sponsoring 
jako forma współczesnej prostytucji

ź Katarzyna Szudy (KUL) Przekraczam granice. 
Usprawiedliwiam się

ź Monika Kalita (UMCS) Uwarunkowania 
i bariery rozwoju partycypacji obywatelskiej 
w województwie lubelskim

Przestrzeń transgraniczna

Przestrzeń �zyczna

Obcy zewnętrzny blok 1.

Obcy zewnętrzny blok 2.

Przerwa 16:30-16:45

Sesja Plenarna: Prezentacja projektu „Polish female migrants and their families 
                                – a study of care de�cit” 
                                                        

godz. 12:30 - 13:30
Projekt współ�nansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-
Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   

Migracje blok 3.

Sala obrad Rady Wydziału Sala 101 Czytelnia Instytutu Filozo�i

Przerwa obiadowa 13:30-15:00
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