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Promocje doktorów 
i doktorów 
habilitowanych

21 czerwca w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa 
i Administracji odbyły się uroczyste promocje dok-
torów i doktorów habilitowanych. Tego dnia sto-

pień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 23 osoby, tym 
samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1119 doktorów habilitowa-
nych wypromowanych w swojej historii. Wypromowanych zo-
stało także 44 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu 
osiągnął liczbę 4219 doktorów. Zgodnie z tradycją akademicką  
uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O opra-
wę muzyczną uroczystości zadbał Chór Wydziału Artystyczne-
go pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

Fot. Bartosz Proll
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Kalendarium  
władz rektorskich

1.06
– prorektor R. Dobrowolski wygło-

sił referat podczas XVI Międzynaro-
dowych Warsztatów dla Młodych Na-
ukowców „BioPhys Spring 2017”, które 
odbyły się w dn. 1–3.06 w Instytucie 
Agrofizyki PAN w Lublinie. •
2.06

– prorektor A. Orłowska otworzyła 
II etap III Ogólnopolskiego Turnieju All-
-chemicznego, dedykowanego w tym 
roku Marii Curie-Skłodowskiej. •
3.06 

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w Pikniku Naukowym z oka-
zji dnia dziecka w Ogrodzie Bota-
nicznym. •
4.06

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w regatach kajakowych na 
rzece Wieprz, współorganizowanych 
przez Gminę Serniki, Lokalną Grupę 
Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 
Szlakiem” w Lubartowie, Starostwo 
Lubartowskie oraz Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet 
Przyrodniczy;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w święcie ukraińskiej społeczności 
prawosławnej Lublina z okazji świę-
ta Pięćdziesiątnicy oraz zakończenia 
roku szkolnego 2016/2017 w Ukraiń-
skiej Szkole Niedzielnej w Lublinie. •
5.06

– rektor S. Michałowski otworzył 
wystawę poświęconą prof. Romanowi 
Kamienikowi w ramach w Starożytni-
czej Konferencji Naukowej pt. „Spar-
tacus – history and tradition”, która 
odbyła się w Lubelskim Towarzystwie 

Naukowym w dn. 5–6.06; prorekto-
rzy A. Orłowska i A Bereza uczest-
niczyli w tej konferencji.

5–6.06
– prorektor U. Bobryk wzięła udział 

w Uniwersyteckim Forum Dyrygen-
tów – Konfrontacjach Młodych Chór-
mistrzów w Chatce Żaka. •
6.06 

– prorektor A. Orłowska reprezen-
towała UMCS podczas uroczystości 
uhonorowania stypendystów Progra-
mu wspierania laureatów i finalistów 
zawodów stopnia centralnego olim-
piad oraz turniejów studiujących na 
terenie miasta Lublin oraz laureatów 
konkursów przedmiotowych dla ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych. •
7.06

– rektor S. Michałowski otworzył 
„Dni Meksyku w UMCS” na Wydzia-
le Politologii;

– prorektor A. Orłowska spotkała 
się z dyrektor Centrum Językowego 
i Certyfikacji Instytutu Kształcenia 
Międzynarodowego Uniwersytetu 
w Czelabińsku Nadieżdą Wiedia-
kową w celu omówienia współpra-
cy w zakresie wymiany studentów, 
prowadzenia badań naukowych, sta-
ży dla kadry akademickiej oraz or-
ganizacji szkół letnich. •
7–9.06 

– prorektor R. Dobrowolski uczest-
niczył w Preliminary Programme  
ICLEA Final Symposium 2017 w Pocz-
damie. •
8.06

– prorektor U. Bobryk otworzyła 
Dni Animacji Kultury, które odbyły się 
w dn. 8–9.06 w Chatce Żaka, a tak-
że wystawę i prezentację prac absol-

wentów gospodarki przestrzennej pt. 
„Region oczami młodych planistów”;

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w spotkaniu Partnerów Lubel-
skiego Partnerstwa Publiczno-Spo-
łecznego na rzecz aktywizacji osób 
młodych znajdujących się w najtrud-
niejszej sytuacji na rynku pracy. •
8–9.06 

– rektor S. Michałowski wziął udział 
w posiedzeniu plenarnym Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz posiedzeniu Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich na 
Politechnice Wrocławskiej. •
9.06

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w finale VIII Lubelskiego Tur-
nieju Chemicznego na Wydziale Che-
mii, a także w spotkaniu „Lalka i inne. 
W 170. rocznicę urodzin Bolesława 
Prusa” na Wydziale Humanistycznym;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w uroczystym odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej Mikołaja Kopernika 
i Abaskula aga Bakichanowa (azer-
skiego uczonego i popularyzatora 
prac Kopernika w Azerbejdżanie), 
które odbyło się w Zespole Szkół 
im. M. Kopernika w Bełżycach. •
11.06 

– prorektor A. Orłowska uczestniczy-
ła w koncercie galowym uczniów Spo-
łecznego Ogniska Baletowego. •
12.06 

– prorektor U. Bobryk uczestni-
czyła w konferencji „Lublin: 700 lat 
chrześcijańskiej kultury” na Zamku 
Lubelskim. •
13.06 

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w jubileuszu 50-lecia pozosta-

Z ŻYCIA
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Opracowanie: Redakcja

UCZELNI
wania we wspólnocie akademickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. 
Grażyny Ulickiej, który odbył się na 
Wydziale Historycznym UW. •
19–20.06 

– na Uniwersytecie Warszawskim 
odbywała się konferencja progra-
mowa Narodowego Kongresu Nauki 
pt. „Ustrój i zarządzanie w szkolni-
ctwie wyższym”, w której udział wzię-
li rektor S. Michałowski i prorektor  
A. Bereza. •
20.06 

– prorektor U. Bobryk otworzyła 
konferencję „Nauka i przemysł – lu-
belskie spotkania studenckie” w In-
stytucie Informatyki. •
21.06

– odbyła się konferencja prasowa 
dot. konferencji „Przeszłość – Teraź-
niejszość – Przyszłość. Stosunki pol-
sko-ukraińskie w XX i XXI w.”, w któ-
rej udział wziął rektor S. Michałowski;

– rektor S. Michałowski spotkał się 
z przedstawicielami Legii Akademi-
ckiej Oddział Terenowy UMCS w celu 
omówienia ściślejszej współpracy 
jednostki z Wydziałem Politologii;

– rektor S. Michałowski otworzył 
konferencję „Nauka i przemysł – 
metody spektroskopowe w prakty-
ce, nowe wyzwania i możliwości”, 
zorganizowanej w dn. 21–23.06 na 
Wydziale Chemii. •
22.06 

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w 5th International Confe-
rence and Workshop „Plant – the 
source od research material”, zor-
ganizowanych przez Lubelskie Towa-
rzystwo Wspierania Nauk Farmaceu-
tycznych, Ogród Botaniczny UMCS 
i PAN o. Lublin. •

22–23.06
– prorektor A. Orłowska uczest-

niczyła w posiedzeniu Uniwersyte-
ckiej Komisji Kształcenia w Toruniu;

– rektor S. Michałowski i prorek-
tor A. Bereza wzięli udział w konfe-
rencji „Przeszłość – Teraźniejszość – 
Przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie 
w XX i XXI w.”, która odbyła się na 
Wydziale Humanistycznym. •
23.06

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w posiedzeniu Komitetu Nauk 
Geograficznych PAN w Warszawie;

– prorektor U. Bobryk uczestniczy-
ła w mszy św. z okazji Święta Patro-
nalnego KUL. •
24.06 

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w zakończeniu roku Uniwer-
sytetu Dziecięcego. •
26.06

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w sympozjum poświęconym 
filozofii prof. Zdzisława Cackowskie-
go pt. „Kategorie ludzkiego doświad-
czenia, poznania i działania” na Wy-
dziale Filozofii i Socjologii;

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w otwarciu konferencji „Lub-
lin 1317 – narodziny miasta euro-
pejskiego”, zorganizowanej w dn. 
26–28.06 na Wydziale Humani-
stycznym przez Instytut Historii, Gei-
steswissenschaftliches Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas 
(GWZO) Leipzig oraz Urząd Miasta  
Lublin. •
28.06 

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w pierwszym posiedzeniu Rady 
Klastra Lubelska Medycyna drugiej 
kadencji w ratuszu. •

29.06
– rektor S. Michałowski przewod-

niczył posiedzeniu Rady Fundacji 
UMCS w likwidacji;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w otwarciu wystawy „Portret miasta. 
Lublin w malarstwie, rysunki i gra-
fice” na Zamku Lubelskim. •
30.06

– rektor S. Michałowski i prorek-
tor A. Orłowska wzięli udział w uro-
czystościach z okazji 40-lecia pracy 
naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. 
Jana Pomorskiego;

– prorektor A. Orłowska otworzyła 
XIX Ogólnopolską Konferencję Na-
ukowo-Szkoleniową powiązaną z Wal-
nym Zgromadzeniem Członków PTL 
„Terapia Logopedyczna. Metody po-
stępowania w zaburzeniach mowy”; 
prorektor U. Bobryk poprowadzi-
ła Chór Akademicki UMCS podczas 
tego spotkania. •
1.07 

– prorektor A. Orłowska wzięła udział 
w obchodach Dnia Unii Lubelskiej. •
4.07 

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w naradzie konsultacyjnej pro-
gramu „Study in Poland”, która odby-
ła się na Politechnice Opolskiej. •
8.07 

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w sportowym spotkaniu przedsta-
wicieli lubelskich środowisk praw-
niczych, które odbyło się na stadio-
nie Arena Lublin. •
9.07 

– prorektor A. Orłowska uczest-
niczyła w Międzynarodowym Wie-
czorze Tańca w Społecznym Ogni-
sku Baletowym w Lublinie. •
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11.07 
– prorektor A. Orłowska wzięła 

udział w VI Seminarium Rankingo-
wym Perspektywy 2017 na Politech-
nice Warszawskiej. •
14.07 

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w uroczystej inauguracji Lata Polo-
nijnego CJKP w Chatce Żaka. •
19.07 

– prorektor U. Bobryk otworzy-
ła wystawę drzeworytu traconego 
w Chatce Żaka. •
14.08

– rektor S. Michałowski spotkał 
się z delegacją z Nancy – przedsta-
wicielami władz miasta oraz tam-

tejszych uniwersytetów w celu na-
wiązania współpracy trójstronnej 
między UMCS, uczelniami z Nancy 
oraz z Ukrainy;

– rektor S. Michałowski spotkał się 
z młodzieżą z Akademii Liderów, po-
sługującą się językiem polskim, dele-
gowaną przez Zrzeszenie Nauczycieli 
Polskich w Ameryce, a przebywającą 
w Lublinie w dn. 10–17.08 na obo-
zie edukacyjnym. •
14–16.08 

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w Szkole letniej dla doktoran-
tów „Lokata Rozwoju”, zorganizowa-
nej w Zakopanem przez Samorząd 
Doktorantów UMCS, Radę Dokto-
rantów KUL i Radę Doktorantów 
Uniwersytetu Gdańskiego. •

15.08
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w uroczystej Sesji Rady Mia-
sta Lublin z okazji 700. rocznicy na-
dania Lublinowi praw miejskich;

– prorektor U. Bobryk popro-
wadziła Chór Akademicki UMCS 
podczas koncertu z okazji 700-le-
cia Lublina pt. „Zakochani w Lub- 
linie”. •
25.08 

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w przyjęciu z okazji 26. rocz-
nicy niepodległości Ukrainy. •
31.08 

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w obchodach Dnia Solidarno-
ści i Wolności w Lublinie. •

31 maja delegacja UMCS 
w składzie prorektor 
Urszula Bobryk, dyrek-

tor Centrum Promocji Marcin Go-
łębiowski oraz pracownik Centrum 
Promocji Taras Bondarenko spotka-
ła się w Urzędzie Miasta Chmielnicki 
z zastępcą prezydenta miasta Galiną 
Melnyk, dyrektorami departamentów 

oraz z zastępcą wojewody obwodu 
chmielnickiego Valerym Olijnykiem.

Prorektor U. Bobryk poinformo-
wała uczestników spotkania o ot-
warciu w Chmielnickim Centrum In-
formacyjno-Konsultacyjnego UMCS, 
w którym kandydaci zainteresowani 
podjęciem studiów na naszej Uczel-
ni mogą skorzystać z bezpłatnych 

konsultacji. Zaproponowała również 
podjęcie współpracy międzynarodo-
wej w dziedzinie nauki, edukacji, kul-
tury i sztuki, polegającej zwłaszcza 
na organizacji wymian studenckich, 
wykładów otwartych oraz konkursu 
dla uczniów szkół obwodu chmielnic-
kiego dotyczącego integracji euro-
pejskiej. •

Wizyta delegacji UMCS na Ukrainie
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Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław 
Michałowski. Przed przy-

stąpieniem do realizacji porządku 
uczczono chwilą ciszy pamięć zmar-
łych prof. Stanisława Hałasa i mgr 
Jolanty Jędrak. Następnie rektor zło-
żył gratulacje i wręczył nagrody prof. 
Piotrowi Łuczkiewiczowi, dr Jolancie 
Polak i dr. Pawłowi Mergo za aktyw-
ne pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Laureatami tej nagrody zosta-
li również prof. Wiesław Gruszecki 
i prof. Jerzy Dudek, którzy nie mogli 
uczestniczyć w posiedzeniu Senatu. 

Obrady rozpoczęły się od przedsta-
wienia informacji nt. działalności Kole-
gium Rektorskiego od ostatniego po-
siedzenia Senatu. Dotyczyły one m.in.:
• przygotowanego planu rzeczowo-

-finansowego Uczelni na 2017 r.;
• dotacji projakościowej w wysoko-

ści ponad 570 tys. zł, którą otrzy-
maliśmy ze względu na zrekruto-
wanie na studia bardzo dobrych 
absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych. W związku z tym pod-
jęto decyzję o zwiększeniu środ-
ków na stypendia dla studentów 
i doktorantów w ramach Włas-
nego Funduszu Stypendialnego, 
a zwłaszcza przyznaniu tych sty-
pendiów dla najlepszych absolwen-
tów szkół średnich, którzy podejmą 
u nas studia od nowego roku aka-
demickiego. Wprowadzone będą 
zmiany w Regulaminie przyzna-
wania stypendiów z WFS;

• decyzji o wręczeniu nagród rekto-
ra I stopnia dla naukowców, którzy 

otrzymali znaczne środki finanso-
we zewnętrzne. Uczelnia przygoto-
wała także zasady mające na celu 
pobudzenie aktywności w pozyski-
waniu tych środków. Osoby, które 
otrzymają dofinansowanie, uzyska-
ją również czasowe zwiększenie wy-
nagrodzenia zasadniczego;

• aktywnego uczestnictwa w spot-
kaniach dot. przygotowania nowej 
Ustawy o szkolnictwie wyższym 
(KRUP, Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego);

• dalszych działań podejmowanych 
na rzecz wykorzystania potencja-
łu badawczego Ecotech-Com-
plex (w fazie końcowej jest przy-
gotowanie wniosku o uzyskanie 
MAB, otrzymaliśmy pierwsze środ-
ki finansowe z tytułu wydzierża-
wienia powierzchni oraz decyzję 
o przyznaniu dotacji w wysoko-
ści ponad 330 tys. zł na utrzyma-
nie Centrum w ramach programu  
PANDA);

• uczestnictwa prorektor Aliny Or-
łowskiej w uroczystości wręcze-
nia studentom stypendiów Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie. 
Z naszej Uczelni stypendia otrzy-
mało aż 84 studentów;

• prac nad uzyskaniem wsparcia fi-
nansowego dla przeniesienia sie-
dzib Wydziału Politologii i Insty-
tutu Psychologii na teren tzw. 
kampusu zachodniego;

• wsparcia finansowego koszykarek 
AZS UMCS grających w Basket Li-
dze Kobiet przez Polski Cukier i Fa-
brykę Cukierków Pszczółka;

• Festiwalu Chórów Miast Partner-
skich, który koordynowała prorek-
tor Urszula Bobryk.
Następnie Senat przyjął Uchwały 

ws. uroczystego odnowienia dyplo-
mów doktorskich prof. dr hab. Marii 
Poźniak-Niedzielskiej i prof. dr. hab. 
Artura Korobowicza.

Senatorowie przyjęli także pakiet 
uchwał ws.: nadania imienia Stani-
sława Leszczyńskiego Zespołowi Tań-
ca Ludowego UMCS; zasad przyjęć 
na I rok studiów jednolitych magi-
sterskich, I i II stopnia w roku aka-
demickim 2018/2019; liczby miejsc 
na I roku poszczególnych kierunków 
studiów stacjonarnych w roku akade-
mickim 2017/2018 finansowanych ze 
środków publicznych; zmiany Uchwa-
ły nr XXIII-26.7/15 Senatu UMCS 
z 27 maja 2015 r. ws. uprawnień 
przysługujących laureatom i finali-
stom olimpiad stopnia centralnego 
oraz laureatom konkursów między-
narodowych i ogólnopolskich, w tym 
organizowanych przez Uczelnię, przy 
ubieganiu się o przyjęcie na I rok 
studiów I stopnia i jednolitych magi-
sterskich; utworzenia profilu ogólno-
akademickiego i określenia efektów 
kształcenia na kierunkach: fizyka, fi-
zyka techniczna oraz inżynieria nowo-
czesnych materiałów prowadzonych 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i In-
formatyki; ustalenia zasad funkcjo-
nowania studiów na kierunku praw-
no-biznesowym; likwidacji studiów 
stacjonarnych I stopnia na kierunku 
monitoring i analityka środowiska; 
wyrażenia opinii dot. przystąpienia 

Komunikat z obrad 
Senatu UMCS z 31 maja
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przez UMCS do realizacji zadania 
publicznego pn. „Przeprowadzenie 
dwusemestralnych studiów pody-
plomowych, których celem będzie 
doskonalenia kompetencji wycho-
wawczych oraz umiejętności rozpo-
znawania i przeciwdziałania sytua-
cjom kryzysowym, dla nauczycieli 
i wychowawców w szczególności 
szkół ponadgimnazjalnych/ponad-
podstawowych, w tym branżowych 
szkół I stopnia”; wyrażenia zgody 
na realizację szkolenia metodycz-
nego przez CJKP dla kandydatów 
na lektorów języka polskiego, kiero-
wanych przez MNiSW do zagranicz-
nych ośrodków akademickich w roku 
akademickim 2017/2018.

W kolejnych punktach przyjęto: 
Uchwały ws. przyjęcia sprawozda-
nia z wykonania planu rzeczowo-fi-
nansowego za rok 2016 i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2016; plan rzeczowo-finansowy 
na rok 2017 oraz wybrano biegłego 
rewidenta, który przeprowadzi ba-
danie finansowe za 2017 r.; przyję-
to Uchwałę ws. zasad finansowania 
przewodów doktorskich oraz postę-
powań habilitacyjnych pracowników 
Uniwersytetu i Uchwałę ws. zmian 

w Regulaminie Własnego Funduszu 
Stypendialnego.

Senatorowie wyrazili zgodę na rea-
lizację uchwał inwestycyjnych w na-
stępujących sprawach: „Budowa Aka-
demickiego Centrum Sportowego 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, 
parkingiem i drogą dojazdową przy 
ul. Głębokiej w Lublinie”; „Przebudo-
wa budynku Chatki Żaka przy ul. Ra-
dziszewskiego 16 w Lublinie – część 
A – związana z dostosowaniem bu-
dynku do przepisów p.poż.”; „Prze-
budowa i remont budynku Instytutu 
Pedagogiki związana z dostosowa-
niem budynku do obowiązujących 
przepisów oraz podniesieniem stan-
dardów nauczania”; „Przebudowa 
budynku Wydziału Politologii zwią-
zana z dostosowaniem budynku do 
obowiązujących przepisów oraz pod-
niesieniem standardów nauczania”; 
„Budowa budynku Wydziału Poli-
tologii wraz z parkingiem i drogą 
dojazdową”; „Przebudowa i remont 
budynku Instytutu Psychologii zwią-
zana z dostosowaniem budynku do 
obowiązujących przepisów oraz pod-
niesieniem standardów nauczania”; 
„Budowa budynku Instytutu Psy-
chologii wraz z parkingiem i drogą 

dojazdową”; „Dostosowanie budyn-
ku Wydziału Prawa i Administracji 
oraz drogi pożarowej przy pl. M. Cu-
rie-Skłodowskiej 5 w Lublinie do 
obowiązujących przepisów p.poż.”. 
Powyższe inwestycje będą mogły 
być zrealizowane pod warunkiem 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych. 

Ponadto głosowano nad odwoła-
niem od oceny okresowej nauczycie-
li akademickich. Senat utrzymał oce-
nę negatywną. 

Wśród spraw bieżących znalazły 
się informacje dot. m.in.: promocji 
doktorów i doktorów habilitowa-
nych (21.06), dnia wolnego od pracy 
(16.06), terminu kolejnego posiedze-
nia Senatu (28.06), apelu o aktyw-
ność w aplikowaniu o środki na 
rozwój polskich uczelni, pierwszych 
statystyk z trwającej rekrutacji kan-
dydatów na studia.

W punkcie dotyczącym interpelacji 
i wolnych wniosków rektor poinfor-
mował o odpowiedzi udzielonej na 
interpelację dr. Jakuba Kosowskiego 
dot. problemu ptaków na Miastecz-
ku Akademickim. 

Aneta Adamska
Rzecznik prasowy

1 czerwca na naszym Uniwer-
sytecie rozpoczęło działal-
ność Biuro Rozwoju Kompe-

tencji, które powstało w miejsce 
Biura Karier. Będzie ono prowadzi-
ło działalność edukacyjną, dorad-
czą i informacyjną dla studentów, 

absolwentów i pracowników UMCS 
na rzecz ich rozwoju zawodowego  
i osobistego.

Powstanie Biura Rozwoju Kompe-
tencji podyktowane jest dynamicz-
nie zmieniającą się sytuacją na rynku 
pracy, oczekiwaniami pracodawców 

względem absolwentów szkół wyż-
szych w zakresie posiadanych przez 
nich kompetencji, a także koniecz-
nością budowania wizerunku uczelni 
otwartej dla przedstawicieli środo-
wiska pozaakademickiego, dzielącej 
się wiedzą i gotowej do współpra-
cy nie tylko na płaszczyźnie nauko-
wej, ale również praktycznej, zaan-
gażowanej w budowanie gospodarki 
opartej na wiedzy, wykorzystującej 
naukę i wiedzę w procesie rozwoju 
jednostki i społeczeństwa. •

Biuro Rozwoju 
Kompetencji UMCS
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1 czerwca zawarto umowę 
o współpracy badawczo-
-rozwojowej i dydaktycznej 

pomiędzy naszym Uniwersytetem 
a Zespołem Lubelskich Parków Kra-
jobrazowych. Umowę podpisali pro-

rektor Radosław Dobrowolski i po. 
dyrektor Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Justyna Jędruch. 

Współpraca obejmować będzie pro-
jekty naukowo-badawcze i badaw-
czo-rozwojowe, wspomaganie transfe-

ru wiedzy, technologii oraz innowacji 
do sektora publicznego i prywatne-
go, wspieranie rozwoju wschodnich re-
gionów Polski, popularyzację walorów 
przyrodniczych i kulturowych parków 
krajobrazowych oraz prowadzenie dzia-
łań edukacyjnych i badawczych. •

7 czerwca w Chatce Żaka odby-
ła się Kozienaliowa Gala Na-
ukowca, podczas której wyróż-

niającym się studentom i opiekunom 
kół wręczono nagrody w czterech 
kategoriach:

Współpraca z Zespołem 
Lubelskich Parków Krajobrazowych

Kozienaliowa Gala 
Naukowca 2017

• Najlepsze koło – zwycięzcą zosta-
ło Koło Naukowe Biologów, wy-
różniające się licznymi projektami 
naukowymi promującymi UMCS, 
skierowanymi m.in. do licealistów;

• Najaktywniejszym studentem zo-
stała Anna Wuls, studentka Wy-
działu Humanistycznego oraz czło-
nek Studenckiego Koła Naukowego 
„Cyberkultury”;

• Studencki Projekt Warty Uwagi – 
zwyciężyło Studenckie Koło Naukowe 
Planistów „SmartCity” zaangażowane 
w projekt „Moje = idealne miasto”;
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W  dn. 9–10 czerwca w Cen-
trum Ecotech-Complex 
odbyło się I Forum Mło-

dych Naukowców „Młodzi Interdy-
scyplinarni”, zorganizowane przez 
UMCS we współpracy z Instytutem 
Agrofizyki PAN w Lublinie. Spotka-
nie otworzyła prorektor Alina Or-
łowska, a w uroczystym zakończe-
niu udział wziął prorektor Ryszard 
Dobrowolski.

• Opiekun na 5! – zwyciężyła dr Dag-  
mara Kociuba z Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.
Podczas Gali władze rektorskie 

reprezentowała prorektor Urszula 
Bobryk. W części artystycznej wy-
stąpiły grupa taneczna „zMYsł” 
i zespoł Vestige. Całe wydarzenie 
oficjalnie zakończyło XXVI Lubel-
skie Dni Kultury Studenckiej „Kozie- 
nalia” 2017. •

I Forum Młodych 
Naukowców

Forum skierowane było do dokto-
rantów i młodych pracowników na-
ukowych (do 35. roku życia), którzy 
prowadzą lub chcieliby prowadzić 

badania interdyscyplinarne. Podczas 
Forum poruszano tematykę interdy-
scyplinarności z perspektywy nauk 
ścisłych i humanistycznych. Odbyły 
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9 czerwca odbył się II Wielki Test Języka Angielskie-
go „Challenge Accepted”, zorganizowany przez 
Biuro Promocji oraz Centrum Nauczania i Cer-

tyfikacji Języków Obcych. W Auli Uniwersyteckiej Wy-
działu Prawa i Administracji zgromadziło się ponad sto 
osób, które chciały sprawdzić swoje umiejętności po-
sługiwania językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu 
kultury anglosaskiej. W imieniu władz rektorskich na-
grody wręczyła prorektor Alina Orłowska. Zwycięzcą zo-
stał Przemysław Bojczuk, II miejsce zajął Mikołaj Spy-
tek, a III zajęła Magdalena Parcheta. •

II Wielki Test Języka Angielskiego

się także różnego rodzaju warszta-
ty, m.in. z design thinking czy aca-
demic writing.

Celem wydarzenia było zainspiro-
wanie młodych naukowców do pro-
wadzenia badań interdyscyplinarnych 
oraz integracja lubelskiego środo-
wiska naukowego. Podjęte dysku-
sje mają stanowić początek szerszej 
debaty nad szansami, wyzwaniami 
i zagrożeniami, jakie niosą badania 
interdyscyplinarne. •
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Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław 
Michałowski. Przed przy-

stąpieniem do realizacji porząd-
ku uczczono chwilą ciszy pamięć 
zmarłych: prof. Artura Korobowi-
cza, prof. Marka Kwapiszewskie-
go, prof. Adama Marczewskiego, 
dr Danuty Kozak i studenta Wojcie-
cha Laska. Następnie rektor złożył 
gratulacje i wręczył nagrodę prof. 
Janowi Ferencowi z okazji jubileu-
szu pracy zawodowej.

Obrady rozpoczęły się od przed-
stawienia informacji nt. działalności 
Kolegium Rektorskiego od ostatnie-
go posiedzenia Senatu. Dotyczyły 
one m.in.:

9 czerwca nasz Uniwersytet 
odwiedziła delegacja z Pań-
stwowego Uniwersytetu Pe-

dagogicznego im. Mychaila Ko-
ciubynskiego z Winnicy (VSPU). 
W spotkaniu z prorektor Aliną Or-
łowską wzięli udział m.in. rektor Na-
talia Lazarenko, prorektorzy Serhij 
Gusiev, Alla Kolomijec i Andrij Bez-
ugly, dziekani poszczególnych wy-
działów oraz przewodniczący wy-
branych instytutów i katedr.

Podczas spotkania prorektor A. Or-
łowska przedstawiła możliwości na-
ukowe i dydaktyczne UMCS oraz 
innowacyjne jednostki i osiągnię-
cia naszej Uczelni. Zwróciła także 
uwagę na program obchodów jubi-
leuszu 150-lecia urodzin Marii Cu-
rie-Skłodowskiej na Uniwersytecie. 

Goście opowiedzieli o swojej uczelni 
i przedstawili pomysły na współpracę, 
takie jak m.in. wymiana kadry nauko-

wo-dydaktycznej, realizacja wspólnych 
projektów badawczych w zakresie ar-
cheologii, języków obcych, zarządza-
nia przestrzenią miejsc sakralnych, ob-
liczeń matematycznych. W ramach 

Wizyta delegacji ukraińskiej 

• aktywnego uczestnictwa w spot-
kaniach dot. przygotowania nowej 
Ustawy o szkolnictwie wyższym 
(KRASP, Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego, spotkanie przedkon-
gresowe w Warszawie dot. ustro-
ju uczelni wyższych);

• złożonego projektu Międzynarodo-
wej Agendy Badawczej do Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej;

• wizyty delegacji z Uniwersyte-
tu Technologicznego w Zhejiang 
w Chinach;

• prac nad uzyskaniem wsparcia fi-
nansowego dla przeniesienia sie-
dzib Wydziału Politologii i Insty-
tutu Psychologii na teren kampusu 
zachodniego;

• grantu TEAM na kwotę 3 265 068 zł, 
który uzyskał prof. Wiesław Grusze-
cki wraz z zespołem;

• opublikowanych rankingów „Per-
spektyw” i trwającej rejestracji 
kandydatów na studia;

• rozpoczętego sezonu remontów 
i modernizacji wielu obiektów (Bi-
blioteka Główna, pawilon AZS, 
akademiki, park akademicki, bu-
dynek Instytutu Psychologii itd.);

• środków na nagrody rektorskie, któ-
re otrzymali dziekani Wydziałów;

• sportu oraz rozstrzygniętego kon-
kursu na nazwę perfum stworzonych 
dla uczczenia 150. rocznicy urodzin 
Marii Curie-Skłodowskiej. Będą one 
nosiły nazwę pol’Ona. Pomysło-
dawczynią nazwy jest mgr Małgo-
rzata Tokarska (Centrum Naucza-
nia i Certyfikacji Języków Obcych).
Następnie Senat przyjął Uchwa-

łę ws. nadania prof. Timothy’emu  

współpracy dydaktycznej wskazano 
na możliwości tradycyjnej wymiany 
grup studenckich oraz możliwość pro-
wadzenia wspólnych programów stu-
diów (podwójny dyplom). •

Komunikat z obrad Senatu 
UMCS z 28 czerwca
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Snyderowi tytułu doktora honoris cau-
sa UMCS, zatwierdził sprawozdanie 
z realizacji przedsięwzięć naukowo-
-badawczych w 2016 r. oraz wysłu-
chał sprawozdania Samorządu Stu-
dentów za rok 2016/2017.

W dalszej kolejności Senatorowie 
przyjęli pakiet uchwał zw. z procesem 
kształcenia, a dot.: efektów kształ-
cenia na studiach III stopnia; efek-
tów kształcenia dla profilu ogólnoa-
kademickiego na studiach I stopnia 
na kierunku chemia; przekształcenia 
profilu ogólnoakademickiego w pro-
fil praktyczny na studiach I stopnia 
na kierunku public relations i do-
radztwo medialne (Wydział Zamiej-
scowy w Puławach); zmiany Uchwa-
ły nr XXIII – 9.5/13 Senatu UMCS 
z 26 czerwca 2013 r. ws. szczegó-
łowych zasad ustalania, pobierania 
oraz trybu i warunków zwalniania 
z opłat za usługi edukacyjne na stu-
diach podyplomowych oraz kursach 
dokształcających.

Następnie przyjęto Uchwałę dot. 
utworzenia Związku Uczelni Lubel-
skich. Senat zatwierdził wzory dyplo-
mów ukończenia studiów wyższych 
wydawanych przez nasz Uniwersy-
tet oraz przyjął temat wykładu inau-
guracyjnego: „Maria Curie-Skłodow-
ska – dokonania i ich znaczenie dla 
współczesnej nauki”, który wygłosi 
prof. Jerzy Dudek z Wydziału Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki. 

Senatorowie wyrazili zgodę na rea-
lizację uchwał inwestycyjnych w na-
stępujących sprawach: „Budowa bu-
dynku dydaktycznego Roztoczańskiej 
Stacji Naukowej UMCS w Guciowie, 
Gmina Zwierzyniec” o wartości kosz-
torysowej 810 031 zł; „Przebudowa 
i rozbudowa budynku głównego Roz-
toczańskiej Stacji Naukowej UMCS 
związana z dostosowaniem do obo-
wiązujących przepisów p.poż. w Gu-
ciowie, Gmina Zwierzyniec” o war-

tości kosztorysowej 2 109 457 zł. 
Inwestycje będą mogły być zreali-
zowane pod warunkiem pozyska-
nia zewnętrznych środków. 

Senat pozytywnie zaopiniował 
zmiany w strukturze organizacyj-
nej następujących Wydziałów: Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej (likwidacja Pracowni Dydakty-
ki Geografii; utworzenie Zakładu 
Edukacji Geograficznej i Turystycz-
nej); Humanistycznego (utworzenie 
Międzyuczelnianego Naukowego 
Centrum Badawczego „Filioque”); 
Artystycznego (zmiana nazwy Za-
kładu Grafiki Warsztatowej I na 
Zakład Wypukłodruku; zmiana na-
zwy Zakładu Grafiki Warsztatowej 
i Eksperymentalnej na Zakład Wklę-
słodruku i Grafiki Eksperymental-
nej; zmiana nazwy Zakładu Eduka-
cji Plastycznej na Zakład Edukacji  
Artystycznej).

Senat UMCS zatwierdził także 
wnioski Rad Wydziałów:
• Biologii i Biotechnologii ws. za-

trudnienia na stanowisko profe-
sora zwyczajnego: w Zakładzie 
Biologii Molekularnej prof. Marka 
Tchórzewskiego, w Zakładzie Wi-
rusologii i Immunologii – dr hab. 
Barbary Zdzisińskiej;

• Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej ws. zatrudnienia na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Geografii Regional-
nej i Turyzmu dr. hab. Waldema-
ra Kociuby;

• Prawa i Administracji ws. zatrud-
nienia na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego: w Katedrze Pra-
wa Karnego i Kryminologii dr. hab. 
Marka Kulika, w Katedrze Teorii 
i Filozofii Prawa – dr. hab. Barto-
sza Liżewskiego, w Katedrze Pra-
wa Administracyjnego i Nauki 
o Administracji – dr. hab. Piotra 
Szreniawskiego;

• Humanistycznego ws. zatrudnie-
nia na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego: w Centrum Języka 
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cu-
dzoziemców dr hab. Anny Dunin-
-Dudkowskiej, w Zakładzie Języko-
znawstwa Romańskiego – dr hab. 
Anny Krzyżanowskiej, w Zakładzie 
Kultury Wizualnej – dr hab. Ewy 
Głażewskiej, w Zakładzie Edukacji 
Polonistycznej i Innowacji Dydak-
tycznych – dr hab. Iwony Moraw-
skiej i dr hab. Małgorzaty Latoch-
-Zielińskiej, w Zakładzie Historii 
XVI–XVIII wieku – dr. hab. Leszka 
Wierzbickiego, w Instytucie Histo-
rii – dr. hab. Krzysztofa Latawca;

• Pedagogiki i Psychologii ws. za-
trudnienia na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego w Zakła-
dzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent;

• Politologii ws. zatrudnienia na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Dziennikarstwa dr hab. 
Danuty Kępy-Figury i dr hab. Ewy 
Nowak-Teter.
Następnie Senat UMCS przyjął Sta-

nowisko ws. doktoratu honoris cau-
sa Wiktora Juszczenki.

Wśród spraw bieżących znalazły 
się informacje dot. m.in.: kolejnego 
posiedzenia Senatu (27.09); wyło-
nienia laureatów nagrody naukowej 
Marii Curie za 2016 r., którą otrzy-
ma zespół z Wydziału Ekonomicz-
nego UMCS w składzie: prof. Jerzy 
Węcławski, prof. Helmut Pernsteiner, 
dr Robert Zajkowski, dr Marcus Dick 
za nowatorskie osiągnięcia i wkład 
naukowy w rozwój badań firm ro-
dzinnych w Polsce.

W punkcie dot. interpelacji i wol-
nych wniosków rektor poinformował 
o interpelacji prof. Andrzeja Kidy-
by dot. papierowej wersji indeksów.

Aneta Adamska
Rzecznik prasowy
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Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej, Politechnika Lu-
belska i Uniwersytet Przy-

rodniczy utworzyły Związek Uczelni 
Lubelskich. Współpraca obejmo-
wać będzie m.in. wsparcie w za-
kresie kształcenia, komercjalizacji  

29 czerwca nasz Uniwer-
sytet gościł słuchaczy 
Uniwersytetu Złotego 

Wieku w Bieczu. Delegacja złożo-
na z ok. 50 osób, na czele z burmi-
strzem Mirosławem Wędrychowiczem 
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej 
Grzegorzem Nosalem, zwiedziła mia-
steczko akademickie UMCS i spot-
kała się z prorektor Aliną Orłowską. 
Na zakończenie słuchacze z Biecza 
wysłuchali wykładu prof. dr. hab. 
Krzysztofa Murawskiego pt. „Dyna-
miczne Słońce” oraz obejrzeli poka-
zy fizyczne.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Bieczu to wynik współpracy UMCS 
oraz Gminy Biecz. W ramach umowy 
patronackiej, podpisanej 24 marca 
2016 r. przez rektora Stanisława Mi-
chałowskiego oraz burmistrza Miro-
sława Wędrychowicza, UMCS zobo-
wiązał się do dbania o wysoki poziom 
zajęć merytorycznych oraz współtwo-
rzenie harmonogramu i tematyki za-
jęć. Uroczysta inauguracja Bieckiego 
Uniwersytetu Złotego Wieku odbyła 
się 8 października 2016 r. •

Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Bieczu

Związek 
Uczelni 

Lubelskich
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• Od lewej: rektor Uniwersytetu Przyrodniczego Zygmunt Litwińczuk, rektor UMCS Stani-
sław Michałowski i rektor Politechniki Lubelskiej Piotr Kacejko
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badań, biur karier, a także rozwo-
ju działalności artystycznej i spor-
towej, wymianę informacji nt. 
zasobów kadrowych i bazy dydak-
tycznej, wspólne prowadzenie kur-
sów oraz badanie losów zawodowych  
absolwentów.

Informację o powołaniu Związku 
Uczelni Lubelskich przekazali rek-
torzy: Stanisław Michałowski, Piotr 
Kacejko i Zygmunt Litwińczuk pod-
czas konferencji prasowej, która od-
była się w Sali Senatu UMCS 4 lipca.

Jak zaznaczał rektor S. Micha-
łowski, idea powołania związku nie 
jest nowa; od lat były prowadzo-
ne rozmowy na ten temat. Nasz re-
gion wciąż walczy o swoją pozycję, 
a dzięki powołaniu związku może 
stać się silniejszy i bardziej konkuren-
cyjny. Rektor Uniwersytetu Przyrod-
niczego Z. Litwińczuk przekonywał, 
że współpraca między uczelniami 
była od dawna, jednak teraz została 
usankcjonowana formalnie w pew-
nych obszarach – przy jednoczes-
nym zachowaniu autonomii każdego  
podmiotu. 

Jako prekursorów tego typu współ-
pracy rektorzy przedstawiali uczel-
nie krakowskie, które założyły taki 
związek dwa lata temu. Lubelskie 
porozumienie jest drugą taką ini-
cjatywą w Polsce. Rektor S. Micha-
łowski podkreślał, że Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego po-
piera integrację środowiskową, choć 
ustawa jeszcze do końca nie pre-
cyzuje kompetencji związków. In-
tegracja może jednak pozytywnie 
wpłynąć na pozyskiwanie środków 
finansowych. Jak podkreślał rektor 
Politechniki Lubelskiej P. Kacejko, 
współpraca przyniesie także korzy-
ści dla studentów, może chociażby 
zoptymalizować dostęp do specjali-
stycznego sprzętu i obiektów. •

W  naszym Uniwersytecie 
powstało Polsko-Chińskie 
Centrum Badawcze Green 

Pharmaceuticals. Stosowną umowę 
w tej sprawie pomiędzy Zhejiang 
University of Technology i UMCS 
5 lipca podpisali: prof. Weike Su – 
dyrektor wykonawczy Collaborative 
Innovation Center of Yangtze River 
Delta Region Green Pharmaceuticals 
oraz rektor Stanisław Michałowski.

To kolejna umowa zawarta przez 
UMCS z Zhejiang University of Tech-

nology. Pierwsza, podpisana w listo-
padzie 2016 r., dotyczy współpracy 
w zakresie promocji i rozwoju wy-
miany akademickiej i naukowej, zaś 
ta będzie obejmować także prowa-
dzenie wspólnych badań (w zakresie 
otrzymywania, separacji i oczyszcza-
nia substancji aktywnych pochodze-
nia roślinnego z różnego typu eks-
traktów roślinnych, mogących znaleźć 
zastosowanie w medycynie) w pierw-
szej tego typu polsko-chińskiej insty-
tucji naukowo-badawczej.

Polsko-Chińskie 
Centrum 
Badawcze Green 
Pharmaceuticals 
w UMCS
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Działalność Polsko-Chińskiego Cen-
trum Badawczego Green Pharma-
ceuticals prowadzona będzie przede 
wszystkim w laboratoriach Centrum 
Ecotech-Complex UMCS, z wykorzy-
staniem znajdującej się tam aparatury  
badawczej.

Podpisanie umowy poprzedziły: 
spotkanie delegacji chińskiej z wła-
dzami UMCS (rektorem S. Michałow-
skim i prorektorami Urszulą Bobryk 
i Radosławem Dobrowolskim), zwie-
dzanie laboratoriów UMCS, a także 
dwudniowa Polsko-Chińska Konfe-
rencja Naukowa „Farmacja – Bio-
logia – Chemia – IT, nowe aspekty 
i innowacje”, zorganizowana w Eco-
tech-Complex, w której uczestniczy-
li naukowcy z UMCS i ZJUT. •
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4 lipca w Centrum Kultury i Sztu-
ki Chińskiej He Shuifa UMCS 
odbył się wernisaż wystawy 

„1+5”. Jest to kontynuacja większej 
ekspozycji „Exhibition of Poland 
Art Works 5+1”, która znajduje się 

Wystawa „1+5” 
w Centrum He Shuifa
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w Green Pharmaceutical Art Muse-
um w Hangzhou. Podczas otwarcia 
wystawy władze rektorskie Uniwersy-
tetu reprezentowali rektor Stanisław 
Michałowski oraz prorektorzy Urszu-
la Bobryk i Radosław Dobrowolski.

Wystawa ma wymiar symboliczny, 
jest konfrontacją trzech środowisk 
akademickich. Polskie reprezentują 
dr Anna Beata Barańska i dr hab. 
Maria Sękowska z Wydziału Arty-
stycznego UMCS, a także mgr Ewa 
Kalinowska-Bajek, dr Magda Kulesza-
-Fedkowicz i mgr Ewa Wein z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
zaś przedstawicielką naukowego śro-
dowiska chińskiego jest dr Zhang 
Biyun z Zhejiang University of Tech-
nology w Hangzhou, która eduka-
cję z malarstwa chińskiego pobie-
rała w słynnej szkole Mistrza He  
Shuifa. •



18    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • w r z e s i e ń  2 0 17 •

W y d a r z e n i a

atce ww. olimpiady, która przyleciała 
do Polski wraz z rodziną. Główną na-
grodą dla zwycięzców były indeksy na 
studia geograficzne na UMCS. •

20 lipca w Ogrodzie Bo-
tanicznym odbyło się 
uroczyste otwarcie 

wystawy „Maria Skłodowska-Curie 
i kwiaty”, przygotowanej przez pra-
cowników Wydziału Chemii UJ. Ze-
branych przywitały prorektor Ur-

Wystawa „Maria 
Skłodowska-Curie i kwiaty”

W  lipcu w naszym Uniwersy-
tecie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Pol-

skiej Katolickiej Szkoły im. św. Bła-
żeja w Chicago, w tym m.in. z dy-
rektorem Małgorzatą Tys. UMCS 
reprezentowali: prorektor Urszula 
Bobryk, dyrektor Centrum Promo-
cji Marcin Gołębiowski, pełnomoc-
nik rektora ds. studenckich Ewelina 
Panas oraz dr hab. Grzegorz Jani-
cki z Zakładu Geoekologii i Paleo-
geografii. W trakcie spotkania pod-
pisano porozumienie o utworzeniu 
Honorowego Centrum Informacyj-
no-Konsultacyjnego UMCS.

Nasza Uczelnia oraz Szkoła. im. św. 
Błażeja miały okazję współpracować 
już wcześniej. Wydział Nauk o Zie-
mi i Gospodarki Przestrzennej wraz 
z placówką zorganizowały I Polonij-

szula Bobryk oraz dyrektor Ogrodu 
Grażyna Szymczak. Gościem specjal-
nym była kurator wystawy dr Alicja 
Rafalska-Łasocha z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Ekspozycja prezentowała niezwy-
kłą pasję Marii Curie-Skłodowskiej, 

Współpraca ze szkołą w Chicago
ną Olimpiadę Geograficzną w USA 
dla uczniów szkół średnich. Podczas 
spotkania prorektor U. Bobryk miała 
okazję osobiście pogratulować laure-

która fascynację światem natury pie-
lęgnowała w sobie od dziecka, kie-
dy to spędzała wakacje u rodziny 
na wsi. Chętnie odpoczywała poza 
miastem, w czasie pieszych wędró-
wek i rowerowych wycieczek. Bu-
dując Instytut Radowy w Paryżu, 
noblistka zadbała, aby obok budyn-
ku rosły drzewa. Znana była tak-
że z tego, że uwielbiała róże, które 
samodzielnie uprawiała. Na cześć 
uczonej powstała specjalna odmia-
na tych kwiatów nazwana „Maria  
Curie”. •
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P rof. Wiesław Gruszecki z Za-
kładu Biofizyki (Instytut Fizy-
ki) znalazł się w gronie laurea-

tów trzeciego konkursu w programie 
TEAM Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej. Tytuł projektu: „Ksantofile 
w siatkówce oka”. Przyznana kwo-
ta dofinansowania: 3 265 068 zł.

Celem projektu jest szczegółowe 
poznanie mechanizmów molekular-
nych, na drodze których barwniki 
ksantofilowe obecne w plamce żół-
tej oka, luteina oraz zeaksantyna, 
chronią fotoreceptory w siatkówce 
przed uszkodzeniami spowodowa-
nymi silnym światłem.

W ramach realizacji projektu we-
ryfikowana będzie oryginalna hi-

poteza badawcza, według której 
barwniki ksantofilowe dynamicznie 
regulują poziom filtrowanego pro-
mieniowania docierającego do foto-
receptorów w celu ich ochrony przed 
fotouszkodzeniami. W badaniach za-
stosowane będą nowoczesne tech-
niki spektroskopii molekularnej oraz 
obrazowania w nano-skali, umożli-
wiające prowadzenie precyzyjnych 
analiz na poziomie pojedynczych  
molekuł.

Oczekiwane wyniki badań przyczy-
nią się do poznania mechanizmów 
odpowiedzialnych za związaną z wie-
kiem degenerację siatkówki, umożli-
wiając opracowanie strategii jej za-
pobiegania. •

Fundacja na rzecz Nauki Pol-
skiej rozstrzygnęła trzeci kon-
kurs w programie FIRST TEAM, 

którego celem jest wspieranie mło-
dych doktorów w tworzeniu pierw-
szych zespołów badawczych. Gran-
ty w łącznej wysokości 25,6 mln zł 
zdobyło 13 młodych badaczek  
i badaczy.

Program wspiera młodych naukow-
ców na kluczowym etapie kariery, 
kiedy rozpoczynają oni budowanie 
swojej samodzielności naukowej, 
i pomaga im w podejmowaniu naj-
ciekawszych wyzwań badawczych. Na 
prace badawczo-rozwojowe można 
otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. 
Granty są finansowane ze środków 
pochodzących z Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój.

NASZE        SUKCESY
Prof. Wiesław Gruszecki 
laureatem programu TEAM

2 mln zł na badania 
w Ecotech-Complex

• Prof. Wiesław Gruszecki
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Jedną z laureatek została dr Agata 
Starosta z Newcastle University, któ-
ra dzięki grantowi w wysokości bli-
sko 2 mln zł będzie realizować pro-
jekt w Centrum Ecotech-Complex.

Dr A. Starosta będzie prowadzić 
badania mające na celu pokazanie 
zmiennej natury rybosomów bakte-
ryjnych, tzw. wyspecjalizowanych ry-
bosomów. Używając nowoczesnych 
metod z dziedziny biologii molekular-
nej, biochemii i biologii strukturalnej,  
jej zespół będzie badać aparat trans-
lacyjny, a przede wszystkim jego 
zmiany, w trakcie cyklu życiowego 

Podczas tegorocznej konferencji 
Science Fiction Research Asso-
ciation, która odbyła się w Ri-

verside (Kalifornia) w dn. 28 czerwca 
– 1 lipca, prof. Paweł Frelik z Zakładu 
Literatury i Kultury Amerykańskiej 
(Instytut Anglistyki) został uhono-
rowany nagrodą Thomasa D. Clare-
sona. Nagroda przyznawana jest co 
roku przez SFRA za wyjątkowe zasłu-
gi i całokształt działań na rzecz dy-

Podczas IX Kongresu Arktycz-
nych Nauk Społecznych (The 
9th International Congress on 

Arctic Social Sciences w Umeå, Szwe-
cja 8–12.06), organizowanego przez 
International Arctic Social Sciences 
Association (IASSA), do władz tego 
światowego stowarzyszenia został 
wybrany dr hab. Michał Łuszczuk 

Prof. P. Frelik z nagrodą 
Thomasa D. Claresona

scypliny badań nad science fiction: 
promocję badań naukowych, autor-
stwo, redagowanie i recenzowanie 
publikacji naukowych i popularno-
naukowych dotyczących sf, organi-
zację spotkań, mentoring i kiero-
wanie towarzystwami naukowymi. 

Prof. P. Frelik jest pierwszym ba-
daczem spoza Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady i Wielkiej Brytanii, 
który otrzymał nagrodę Claresona.

bakterii Bacillus subtilis. Bakteria ta 
ma niezwykłe właściwości, ponie-
waż tworzy formy przetrwalniko-
we, tzw. spory, które są niezwykle 
odporne na wszelkie formy dezyn-
fekcji i są w stanie przeżyć bardzo 
wysokie i niskie temperatury, pro-
mieniowanie jonizujące czy wpływ 
silnych chemikaliów.

Badania zespołu utworzonego 
przez dr A. Starostę będą ukierun-
kowane na analizę cyklu życiowego 
B. subtilis, ze szczególnym uwzględ-
nieniem procesu translacji, identyfi-
kacji i roli wyspecjalizowanych rybo-

somów. Szczególny nacisk zostanie 
położony na znalezienie czynników, 
które są niezbędne do funkcjonowa-
nia spor, ponieważ może to dopro-
wadzić do opracowania nowych an-
tybiotyków. Szczegółowe poznanie 
cyklu życiowego bakterii sporulują-
cych pozwoli na otwarcie nowej dro-
gi do opracowania specyficznych in-
hibitorów translacji, a tym samym 
poszerzenie wachlarza antybioty-
ków, który w ostatnich latach uległ 
znaczącemu uszczupleniu, ponieważ 
pojawiły się bakterie oporne na wie-
le znanych antybiotyków. •

Sukces dr. hab. 
Michała Łuszczuka

SFRA jest najstarszą i największą or-
ganizacją naukową, której celem jest 
badanie science fiction w literaturze, 
filmie i innych mediach. Pierwotnie za-
łożona przez amerykańskich naukow-
ców i krytyków, w chwili obecnej jest 
organizacją międzynarodową, a wśród 
jej członków znajdują się pracownicy 
naukowi, badacze, bibliotekarze, archi-
wiści, pisarze, redaktorzy i wydawcy 
science fiction. •

z Zakładu Stosunków Międzynaro-
dowych (Wydział Politologii). Po raz 
pierwszy w prawie 30-letniej histo-

rii tej prestiżowej organizacji do oś-
mioosobowej Rady IASSA został wy-
brany badacz z Polski. •
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28 lipca Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
ogłosiło listę projektów 

zakwalifikowanych do finansowania 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki w module 
Dziedzictwo Narodowe.

W konkursie, do którego nabór za-
kończył się w październiku 2016 r., 
złożono 249 wniosków. Do finanso-
wania zakwalifikowano 28 najlep-
szych projektów na łączną kwotę 
30 984 232 zł. Na liście rekomendo-

18 sierpnia Narodowe Cen-
trum Nauki opublikowało 
listę laureatów w konkur-

sie MINIATURA 1. Wśród laureatów 
znalazły się:
• dr Bożena Czech z Wydziału Chemii 

(„Wpływ dodatku CNT na właściwo-
ści fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu 
farmaceutyków z wód i ścieków”);

• dr Anna Gąsior z Wydziału Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki („Szu-
kanie niezmienników rozmaitości 
zwartych”);

• dr Małgorzata Marczak z Wydzia-
łu Biologii i Biotechnologii („Fosfo-
rylacja białek Pss zaangażowanych 
w biosyntezę egzopolisacharydu Rhi-
zobium leguminosarum bv. trifolii);

• dr Barbara Mirosław z Wydziału 
Chemii („Badanie wpływu struk-
tury na właściwości luminescencyj-
ne związków koordynacyjnych 3d 
i 4f elektronowych metali z klesz-
czowymi zasadami Schiffa”);

• dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzał-
ka z Wydziału Chemii („Biokom-
pozyty chitozanowo-srebrowe 
jako nowe układy membranowe 
w adsorpcji związków biologicz-
nie aktywnych”).
MINIATURA 1 to konkurs na finan-

sowanie pojedynczych działań nauko-
wych. Osoby starające się o finanso-
wanie muszą spełniać następujące 
warunki: uzyskać stopień naukowy 
doktora w okresie do 12 lat przed 

wanych projektów znalazły się dwa 
projekty z naszej Uczelni:
• „Lubelska Biblioteka Staropolska. 

Series Nova”. Edycja krytyczna 
tekstów staropolskich – kontynu-
acja serii wydawniczej – wnio-
sek złożony przez prof. dr. hab. 
Dariusza Chemperka wraz z zes- 
połem;

• Krytyczna edycja notatników Józe-
fa Łobodowskiego – wniosek zło-
żony przez prof. dr. hab. Jerzego 
Święcha wraz z zespołem. •

W   indeksie czasopisma 
„Nature” znalazło się kil-
ka artykułów pracowni-

ków Wydziałów Matematyki, Fizyki 
i Informatyki oraz Chemii. Pierwsze 
miejsce w rankingu zajął artykuł Va-
riation of Acoustic Cutoff Period with 
Height in the Solar Atmosphere: Theory 
Versus Observations autorstwa K. Mu-
rawskiego (UMCS), Z.E. Musielaka, 
P. Konkola oraz A. Wiśniewskiej. •

Artykuły 
pracowników 
UMCS 
w czasopiśmie
„Nature”

rokiem wystąpienia z wnioskiem; 
nie mieć doświadczenia w realizacji 
projektów badawczych oraz nie być 
laureatem konkursów na stypendia 
doktorskie lub staże po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora, finan-
sowanych ze środków NCN; mieć za-
trudnienie na umowę o pracę w jed-
nostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-mie-
sięcznego działania będzie można 
uzyskać od 5000 do 50 000 zł (bez 
możliwości finansowania wynagro-
dzeń, stypendiów, zakupu, moder-
nizacji i wytworzenia aparatury 
i oprogramowania; koszty pośred-
nie nie więcej niż 10% kosztów bez 
pośrednich). •

Sukces humanistów 
w konkursie NPRH

Sukcesy pracowników UMCS 
w konkursie MINIATURA
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Rozprawa doktorska dr Marze-
ny Myślińskiej (Katedra Teo-
rii i Filozofii Prawa) pt. „Rola 

mediatora w porządku prawnym – 
analiza teoretycznoprawna” otrzy-
mała wyróżnienie w LII Ogólnopol-
skim Konkursie „Państwa i Prawa” na 
najlepsze prace habilitacyjne i dok-
torskie z dziedziny nauk prawnych. 

Konkurs miesięcznika „Państwo 
i Prawo”, jednego z najbardziej pre-
stiżowych naukowych czasopism 
prawniczych, organizowany jest od 
przeszło pół wieku, cieszy się du-
żym uznaniem zarówno w prawni-
czym środowisku akademickim, jak 
i wśród praktyków prawa.

Sąd Konkursowy, powołany przez 
Prezydium Komitetu Nauk Prawnych 

PAN, dokonał wyboru spośród 12 roz-
praw habilitacyjnych oraz 15 rozpraw 
doktorskich przedstawionych mu do 
oceny przez organy kolegialne wydzia-
łów prawa polskich uczelni. W treści 
rozprawy dr M. Myślińska rozważała 
szereg zagadnień zw. z wykonywaniem 
oraz pozycją zawodu mediatora w wy-
miarze sprawiedliwości, w tym m.in. 
zagadnienia związane z rolą media-
tora w mediacji, odpowiedzialnością 
prawną mediatora, a także udziałem 
prawników w mediacji – w perspek-
tywie polskiego porządku prawnego. 

Promotorem rozprawy był dr hab. 
Andrzej Korybski, prof. nadzw. Uro-
czystość wręczenia nagród odbyła się 
26 czerwca w Pałacu Staszica w War-
szawie. •

12 czerwca na Zamku Lu-
belskim odbyła się kon-
ferencja pt. „Lublin: 700 

lat chrześcijańskiej kultury”. Podczas 
wydarzenia zostały wręczone Meda-
le Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, 
przyznawane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Srebr-

26 lipca Narodowe Cen-
trum Nauki rozstrzyg-
nęło piątą edycję kon-

kursu ETIUDA. Wśród laureatów 
znalazła się doktorantka z Insty-
tutu Fizyki mgr Anna Zdeb (temat 
pracy doktorskiej: „Badanie rozkła-
dów mas fragmentów rozszczepie-
nia”). ETIUDA to konkurs na stypen-
dia doktorskie, skierowany do osób 
przygotowujących rozprawę dok-
torską, który umożliwia także od-
bycie stażu w wybranym przez sty-
pendystów zagranicznym ośrodku  
naukowym. •

ny Medal otrzymała dr hab. Tere-
sa Krasowska, prof. nadzw. z Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu oraz 
adiunkt w Zakładzie Chóralistyki 
UMCS. Wyróżnieniem został uho-
norowany także ks. prof. dr hab. 
Andrzej Maryniarczyk z KUL. Od-
znaczenia w imieniu wicepremiera 

Nasz Uniwersytet otrzymał 
prestiżowe logo HR Excellen-
ce in Research przyznawane 

przez Komisję Europejską.
O logo HR mogą ubiegać się in-

stytucje, które stwarzają naukowcom 
najlepsze warunki pracy oraz zapew-
niają przejrzyste procesy rekrutacji 
i odpowiednią przestrzeń do roz-
woju nauki, zgodnie z europejski-
mi standardami. Posiadanie logo HR 
jest premiowane m.in. w międzyna-
rodowych konkursach grantowych 

Wyróżnienie dla 
dr M. Myślińskiej

Doktorantka UMCS 
ze stypendium NCN

Wręczenie odznaczeń Gloria Artis
wręczali poseł Elżbieta Kruk oraz 
wojewoda lubelski Przemysław Czar-
nek. Po uroczystości odbył się kon-
cert muzyki dawnej w wykonaniu 
Orkiestry Barokowej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Lublinie z udziałem dyrygentki  
prof. T. Krasowskiej. •

UMCS otrzymał logo 
HR Excellence in Research

KE (takich jak Horyzont 2020), kra-
jowych konkursach grantowych NCN 
i NCBiR oraz konkursach i progra-
mach finansowania nauki MNiSW. 

Pozostałe korzyści dla Uczelni 
wynikające z posiadania logo HR:
• Komitet Ewaluacji Jednostek Na-

ukowych przy ocenie parametrycz-
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Doktor Zbigniew Jóźwik, eme-
rytowany pracownik Wydzia-
łu Biologii i Biotechnologii, 

przyrodnik-humanista, artysta-gra-

10 sierpnia w lubelskim ratuszu odbyło się 
z Malwiną Kopron i Maciejem Hołubem. 

M. Kopron to zawodniczka AZS UMCS 
Lublin i studentka Wydziału Prawa i Administracji, któ-
ra zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Lon-
dynie w rzucie młotem. Zawodniczka zachwyciła już 
w kwalifikacjach, podczas których wygrała swoją grupę 
eliminacyjną. Złoty medal w finale zdobyła Anita Wło-
darczyk. M. Hołub to również zawodnik AZS UMCS Lub-

Spotkanie 
z medalistami AZS UMCS

Nagroda dla dr. Z. Jóźwika

1 J.G., Jubileusz dr. Zbigniewa Jóźwika, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2017, nr 3 (232), 
s. 20–21.
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nej jednostek naukowych będzie 
przyznawał odpowiednią liczbę 
punktów (punkt 16 ankiety – in-
formacja o najważniejszych osiąg-
nięciach jednostki w okresie, któ-
rego dotyczy ankieta w zakresie 
pozostałych efektów działalności 
naukowej lub działalności w za-
kresie sztuki);

• prestiż i wyróżnienie dla uczelni 
jako instytucji stwarzającej naukow-
com najlepsze warunki pracy przy 
realizacji działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej (B+R), zgod-
ne z europejskimi standardami;

• znaczący wzrost poziomu atrak-
cyjności zatrudnienia na uczelni, 
stwarzającej przyjazne środowi-
sko pracy naukowej i respektują-
cej transparentne zasady przy re-
krutacji pracowników;

• prawo do zamieszczania ogłoszeń 
na europejskiej platformie rekruta-
cji naukowców EURAXESS.
Logo HR jest jednym z działań Ko-

misji Europejskiej w ramach strategii 

Human Resources Strategy for Rese-
archers, nakierowanej na zwiększanie 
atrakcyjności warunków pracy i roz-
woju kariery naukowców w UE. Jest 
to także wyróżnienie dla instytucji 
działających w sferze B+R (w tym 
uczelni) oraz organizacji finansują-
cych badania, które wdrożą zasady 
Europejskiej Karty Naukowca i Ko-
deksu Postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych oraz stwa-
rzają przyjazne środowisko pracy 
i rozwoju. •

lin, który zdobył brązowy medal w sztafecie 4×400 m 
na Mistrzostwach Europy do lat 20 we włoskim  
Grosseto.

Sukcesu sportowcom gratulowali rektor Stanisław Mi-
chałowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Da-
riusz Gaweł, prezes AZS UMCS i Leszek Dunecki, pre-
zes Lubelskiego Związku Lekkiej Atletyki. W spotkaniu 
udział wzięli także trenerzy Witold Kopron i Marek  
Jaros. •

fik1, został uhonorowany nagrodą 
jubileuszową za całokształt twór-

czości plastycznej (grafika i exli-
bris) przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w czerwcu  
2017 r.

J.G.
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NA WYDZIAŁACH

Wydział 
Artystyczny

Wyjazdy
W dn. 3–9 lipca dr Krzysztof Sta-
chyra brał udział w XV Światowym 
Kongresie Muzykoterapii w Japo-
nii pt. „Moving forward with Mu-
sic Therapy – Inspiring the Next 
Generation”. W Kongresie brało 
udział 2800 specjalistów z 49 kra-
jów. Dr K. Stachyra wygłosił dwie 
prezentacje w ramach okrągłego 
stołu pt. „The Color of Us: Moving 
Forward with Inclusion Program-
ming Worldwide” oraz „Global Equi-
valency Certificate for Music The-
rapists part II: Professional identity 
and competences”. Jako członek Za-
rządu Światowej Federacji Muzyko-
terapii (World Federation of Music 
Therapy – WFMT) brał także udział 
w obradach Zarządu WFMT. 

Wkład dr. K. Stachyry w rozwój sy-
stemu profesjonalizacji muzykoterapii 
na świecie został uhonorowany wy-
borem na Przewodniczącego Komisji 
Akredytacji i Certyfikacji Muzykote-
rapeutów (Accreditation & Certifica-
tion Commission WFMT). W kadencji 
2017–2020 będzie kierował pracami 
komisji, w skład której wchodzą spe-
cjaliści m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, 
Argentyny, Australii, Japonii, Hiszpa-
nii i Austrii. Jej zadaniem jest moni-
torowanie poziomu muzykoterapii na 
świecie oraz opracowywanie standar-
dów wykonywania zawodu muzyko  - 
terapeuty. •
W dn. 12–15 lipca dr Krzysztof Sta-
chyra brał udział w spotkaniu pro-
jektowym w Bolonii we Włoszech. 
Program „LINK – Learning in a New 
Key. Engaging vulnerable young pe-

ople in school education”, finanso-
wany przez Unię Europejską, ma na 
celu wypracowanie działań, które po-
mogą młodym ludziom doświadcza-
jącym traumy lub trudnych sytuacji 
w zaangażowanie się w edukację 
szkolną. Dr K. Stachyra jest polskim 
koordynatorem projektu w konsor-
cjum złożonym z instytucji terapeu-
tycznych i edukacyjnych w Pol-
sce, Portugalii, Włoszech i Wielkiej  
Brytanii. •

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Wydarzenia
9 czerwca w Instytucie Biologii 
i Biochemii odbyły się eliminacje 
VII Wojewódzkiego Konkursu Bio-
logicznego „Powtórka przed Ma-
turą” dla uczniów szkół ponadgim - 
nazjalnych. •
Wystąpienia
7 czerwca w ramach posiedzenia Lu-
belskich Oddziałów Polskich Towa-
rzystw Naukowych referat pt. „Grzyby 
białej zgnilizny drewna jako poten-
cjalne narzędzie biomedyczne” wy-
głosiła dr hab. Magdalena Jaszek 
(Zakład Biochemii). •
13 czerwca w ramach posiedzenia 
Lubelskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Botanicznego dr hab. 
Joanna Czarnecka (Zakład Ekolo-
gii) wygłosiła referat pt. „Pomaga-
ją i przeszkadzają – zwierzęta inży-
nierowie w życiu roślin”. •
26 czerwca w ramach posiedzenia 
Lubelskich Oddziałów Polskich Towa-
rzystw Naukowych dr n. med. Elżbie-
ta Sarnowska z Centrum Onkologii 

Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Warszawie wygłosiła referat 
„Nowe układy modelowe w bada-
niu zaburzeń metabolicznych w jas-
nokomórkowym raku nerki”. •
Wyjazdy
Dr hab. Andrzej Mazur, prof. nadzw. 
i dr Piotr Koper (Zakład Genetyki 
i Mikrobiologii) w dn. 26–28 czerw-
ca przebywali w Amsterdamie w celu 
udziału w końcowym sprawozda-
niu programu Eurostar „Regulowa-
na ekspresja genów w terapii geno-
wej choroby Huntingtona”. •
Dr Aneta Ptaszyńska (Zakład Bo-
taniki i Mykologii) w dn. 2–22 lip-
ca przebywała w Natural History 
Museum w Londynie w celu wy-
konania badań w ramach projek-
tu „Pinning down Francis Walker’s 
insects with the first zoological  
epitypes”. •
Dr hab. Marta Palusińskia-Szysz (Za-
kład Genetyki i Mikrobiologii) w dn. 
26–30 września przebywała w Rzy-
mie na „The 9th International Con-
ference on Legionella”. •
Prof. dr hab. Wanda Małek, dr. hab. 
Andrzej Mazur, prof. nadzw., mgr 
Kamil Żebracki, dr Małgorzaty 
Marczak, dr Piotr Koper (Zakład 
Genetyki i Mikrobiologii) oraz 
dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, 
prof. nadzw., dr Grzegorz Janusz, 
dr Anna Pawlik, dr Jolanta Polak, 
dr Justyna Sulej i dr Marcin Grąz 
(Zakład Biochemii) w dn. 26–30 
września przebywali we Lwowie 
w Institute of Cell Biology, Natio-
nal Academy of Sciences of Ukraine 
w celu prezentacji wyników badań 
na 7. Międzynarodowej Konferencji  
Weiglowskiej. •
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Wydział 
Chemii

Powołania
Z dniem 17 sierpnia Minister Rozwo-
ju i Finansów powołał na członków 
Rady Naukowej Instytutu Nowych Syn-
tez Chemicznych w Puławach na czte-
roletnią kadencję dwóch pracowni-
ków Wydziału Chemii: dr hab. Dorotę 
Kołodyńską, prof. nadzw. oraz prof. 
dr. hab. Janusza Ryczkowskiego. Na 
pierwszym posiedzeniu, które odbyło 
się 31 sierpnia, prof. J. Ryczkowski zo-
stał wybrany na wiceprzewodniczące-
go Rady Naukowej oraz na przewod-
niczącego komisji ds. rozwoju i oceny 
kadry, a prof. D. Kołodyńska została 
wiceprzewodniczącą tej komisji. •
Wyjazdy
Dr hab. Beata Podkościelna (Zakład 
Chemii Polimerów) oraz dr Małgorza-
ta Gil (Pracownia Technologii Świat-
łowodów) w dn. 24 czerwca – 1 lipca 
uczestniczyły w „Materials, Methods 
& Technologies 19th International 
Conference”, Bulgarian Academy of 
Sciences, Bułgaria. •
Dr Oleh Demchuk (Zakład Chemii 
Organicznej) w dn. 10–18 czerwca 
uczestniczył w „International Sym-
posium on Metal Complexes”, Uni-
versity of Bourgogne, Francja. •
Mgr Justyna Bąk (Zakład Chemii Nie-
organicznej) w dn. 21–24 czerwca 
uczestniczyła w konferencji nauko-
wej „Sustainable Solid Waste Mana-
gement”, National Technical Univer-
sity of Athens, Grecja. •
Dr hab. Ryszard M. Janiuk (Za-
kład Dydaktyki Chemii) w dn. 12–

–15 czerwca uczestniczył w Sym-
pozium „Science and Technology 
Education: Engaging the New Ge-
neration” oraz w posiedzeniu Ko-
mitetu Redakcyjnego czasopisma 
„Journal Baltic Science Education”, 
Uniwersytet w Szawlach, Litwa. •
Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, 
prof. dr hab. Małgorzata Borówko 
oraz dr hab. Wojciech Rżysko (Zakład 
Modelowania Procesów Fizykochemicz-
nych) w dn. 21–24 czerwca uczestni-
czyli w konferencji naukowej „Ulam 
Computer Simulations Workshop Chal-
lenges & Opportunities in Molecular 
Simulations”, Lwów, Ukraina. •
Dr Magdalena Rogulska oraz dr Mar- 
ta Grochowicz (Zakład Chemii Poli-
merów) w dn. 5–10 czerwca uczestni-
czyły w „6th V4 Joint Czech-Hunga-
rian-Polish-Slovakian, Termoanalytical 
Conference”, Budapeszt, Węgry. •
Dr Mariusz Barczak (Zakład Che-
mii Teoretycznej) w dn. 5 lipca – 
24 sierpnia w ramach stypendium 
Fulbrighta uczestniczył w badaniach 
naukowych w City College of New 
York, USA. •
Dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. 
oraz dr hab. Irena Choma, prof.  
nadzw. (Zakład Chromatografii Pla-
narnej) w dn. 3–9 lipca uczestniczyły 
w „International Symposium for High 
– Performance Thin – Layer Chroma-
tography”, Berlin, Niemcy. •
Prof. dr hab. Małgorzata Borówko 
oraz dr hab. Wojciech Rżysko (Za-
kład Modelowania Procesów Fizy-
kochemicznych) w dn. 16–21 lip-
ca uczestniczyli w „10th Liquid 
Matter Conference”, Lublana, Sło- 
wenia. •

Dr hab. Wojciech Gac oraz dr Witold 
Zawadzki (Zakład Technologii Che-
micznej) w dn. 5–8 lipca uczestni-
czyli w spotkaniu sprawozdawczym 
w ramach międzynarodowego pro-
jektu „Development of an Innovati-
ve Concept for Carbon Dioxide Uti-
lization as Side Stream of Integrated 
Biorefinery Concepts, Fraunhofer 
ICT-IMM, Moguncja, Niemcy. •
Dr hab. Irena Malinowska, prof. 
nadzw. oraz dr Marek Studziński 
(Zakład Chromatografii Planarnej) 
w dn. 14 lipca – 17 sierpnia prowa-
dzili badania naukowe w Laborato-
rium Wysokich Energii w Zjednoczo-
nym Instytucie Badań Jądrowych, 
Dubna, Rosja. •
Dr Konrad Terpiłowski (Zakład Zja-
wisk Międzyfazowych) oraz mgr 
Małgorzata Sęczkowska i mgr Ag-
nieszka Chrzanowska (Zakład Fizy-
kochemii Powierzchni Ciała Stałego) 
w dn. 1 lipca – 9 sierpnia uczestni-
czyli w realizacji grantu międzyna-
rodowego Marie Curie (PEOPLE) – 
IRSES, akcji 7. Programu Ramowego 
UE, Chuiko Institute of Surface Che-
mistry, National Academy of Scien-
ce of Ukraine, Kijów, Ukraina. •
Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski 
(Zakład Chemii Analitycznej i Anali-
zy Instrumentalnej) w dn. 9–13 lipca 
uczestniczył w seminarium poświę-
conym zagadnieniom jakości i me-
trologii chemicznej, Vrije Universi-
teit Brussel, Litwa. •
Dr hab. Dorota Ko łodyńska, 
prof. nadzw., dr Agnieszka Gładysz-
-Płaska i mgr Justyna Bąk (Zakład 
Chemii Nieorganicznej) oraz mgr 
Marta Goliszek i mgr Karolina Fila 
(doktorantki) w dn. 22–26 sierpnia 
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uczestniczyły w konferencji nauko-
wej „Nanotechnology and Nanoma-
terials NANO-2017”, Yuriy Fedkovych 
Chernivtsi National University, Ukra-
ina. •
Dr hab. Wojciech Gac i dr Magdale-
na Greluk (Zakład Technologii Che-
micznej) w dn. 26 sierpnia – 1 wrześ-
nia uczestniczyli w „13th European 
Congress on Catalysis”, Florencja, 
Włochy. •
Prof. dr hab. Lucyna Hołysz oraz 
dr Konrad Terpiłowski (Zakład Zja-
wisk Międzyfazowych) w dn. 27– 
–31 sierpnia uczestniczyli w „19th 
International Conference – School: 
Advances Materials and Technolo-
gies, Palanga”, Kaunas University 
of Technology, Litwa. •
Dr hab. Paweł Szabelski, prof. nadzw. 
(Zakład Chemii Teoretycznej) w dn. 
26 sierpnia – 1 września uczestni-
czył w „31st European Conference 
on Surface Science ECOSS-31”, Sze-
ged, Węgry. •
Studenci Jacek Borucki, Kacper Przy-
kaza, Paulina Caruk, Monika Brycz-
kowska, Patryk Pucułek, Natalia 
Jeffery, Karolina Fila, Konrad Dyk, 
Dominika Gołąb, Agnieszka Hame-
ra, Katarzyna Jaszczuk, Paulina Illek, 
Monika Markowska, Janusz Kacz-
marski, Alicja Kahlan w dn. 1 lipca 
– 30 września uczestniczyli w stażu 
międzynarodowym w ramach pro-
gramu „Wiza na rynku pracy” w Hi-
szpanii, Słowenii, Portugalii, Polsce, 
we Włoszech i na Węgrzech. •

Wydział 
Ekonomiczny

Habilitacje
13 lipca Rada Wydziału Ekonomicz-
nego nadała stopień doktora habi-
litowanego w dziedzinie nauk eko-
nomicznych w dyscyplinie ekonomia 
dr. Bartoszowi Jóźwikowi. Osiągnię-
cie naukowe: „Realna konwergencja 
gospodarcza państw członkowskich 

Unii Europejskiej z Europy Środko-
wej i Wschodniej. Transformacja, in-
tegracja i polityka spójności”. Recen-
zenci: prof. dr hab. Maciej Bałtowski 
(UMCS), prof. dr hab. Krzysztof Mala-
ga (Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu), prof. dr hab. Ryszard Rapa-
cki (SGH). •
Doktoraty
22 czerwca odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Renaty Kwiatkowskiej. Tytuł „Proble-
my racjonalizacji kosztów w sądach 
powszechnych”. Promotor: dr hab. 
Henryk Ronek, prof. nadzw. Recen-
zenci: dr hab. Alina Kozarkiewicz, 
prof. nadzw. (Wydział Zarządzania, 
AGH w Krakowie) i prof. dr hab. Cze-
sław Skowronek (Wydział Nauk Sto-
sowanych, Collegium Mazovia Inno-
wacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach).
 •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Wyjazdy
Czworo pracowników Wydziału Fi-
lozofii i Socjologii wzięło udział 
w 40. Międzynarodowym Sympozjum 
Wittgensteinowskim odbywającym 
się w dn. 6–12 sierpnia w Kirchber-
gu am Wechsel w Austrii. Wygłosili 
referaty: „Perceptual Metaphors” – 
prof. dr hab. Marek Hetmański, „The 
Extended Cognition Thesis in the Ser-
vice of Direct Perception. A Critical 
Survey” – dr Barbara Trybulec, „Paleo-
lithic Pictures beyond Constructivist 
and Ecological Accounts” – dr Mar-
cin Trybulec, „Perceptual Know ledge. 
An Evolutionary Approach” – dr Mar-
cin Rządeczka. •
Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, 
prof. nadzw. (Instytut Socjologii) 
uczestniczyła w dn. 28 sierpnia – 
1 września w 13. Konferencji Europej-
skiego Towarzystwa Socjologicznego 
w Atenach. Konferencja, organizowa-
na co dwa lata, tym razem odbyła się 
pod hasłem „(Un)Making Europe: Ca-
pitalism, Solidarities, Subjectivities”. 

Prof. A. Kolasa-Nowak uczestniczy-
ła w obradach Research Network 
36 „Sociology of Transformations: 
East and West”. Jest też członkiem 
zarządu tej sieci badawczej. Przed-
stawiła referat pt. „The problem of 
civilizational gap: past, present and 
future in Polish discourse on trans-
formation”. •

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
7 czerwca dr Edyta Jabłonka (Instytut 
Filologii Romańskiej) uzyskała tytuł 
doktora habilitowanego w zakresie 
językoznawstwa. Osiągnięcie nauko-
we: „Zapożyczenia we współczesnym 
języku portugalskim. Studium oparte 
na portugalskich i brazylijskich blo-
gach kobiecych”. Recenzenci: prof. 
dr hab. Wiaczesław Nowikow (UŁ), 
prof. dr hab. Bohdan Bogacki (UW), 
dr hab. Jacek Pleciński (Wyższa Szko-
ła Filologiczna we Wrocławiu). •
7 czerwca dr Aneta Wysocka (Instytut 
Filologii Polskiej) uzyskała tytuł dokto-
ra habilitowanego w zakresie języko-
znawstwa. Osiągnięcie naukowe: „Fak-
ty–język–podmiotowość. Stylistyczne 
osobliwości reportaży Ryszarda Kapuś-
cińskiego”. Recenzenci: dr hab. Jolanta 
Chojak (UW), dr hab.Anna Kozłowska 
(UKSW), dr hab. Anna Wojciechow-
ska (UZ) •
Doktoraty
5 czerwca odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr Neonili Pawluk. 
Temat: „Ciało i transgresja cielesności 
w emigracyjnej twórczości Iwana Bu-
nina”. Promotor: prof. dr hab. Maria 
Cymborska-Leboda (UMCS), promo-
tor pomocniczy: dr Agnieszka Gozdek 
(UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. 
Jelena Andruszczenko (Uniwersytet 
w Charkowie), prof. dr hab. Franci-
szek Apanowcz (UG). •
8 czerwca odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr. Wojciecha Lip-
skiego. Temat: „Zaburzenia konotacji 
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w schizofrenii”. Promotor: dr hab. To-
masz Woźniak, prof. nadzw. (UMCS). 
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Zgół-
ka (UAM w Poznaniu), prof. dr hab. 
Stanisław Grabias (UMCS). •
21 czerwca odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa 
Snarskiego. Temat: „Współczesna toż-
samość kulturowa staroobrzędowców 
zamieszkałych na Suwalszczyźnie”. Pro-
motor: prof. dr hab. Jan Adamowski 
(UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Ma-
rian Pokropek (UW), dr hab. Michał 
Głuszkowski (UMK w Toruniu). •
5 lipca odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Wiolety 
Anny Malickiej. Temat: „Ezop nowy 
polski Jana Stanisława Jabłonowskie-
go – monografia”. Promotor: prof. 
dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS), 
promotor pomocniczy: dr Renata Ryba 
(UŚ). Recenzenci: prof. dr hab. Danu-
ta Künstler-Langer (UMK w Toruniu), 
prof. dr hab. Maria Wichowa (UŁ). •
Konferencje
W dn. 1–3 czerwca w New York City 
odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa „Conradian Cross-
currents: Creativity and Critique”, 
zorganizowana przez Joseph Conrad 
Society of America, Fordham Univer-
sity, Konsulat Generalny RP w New 
York City oraz Fundację Kościusz-
kowską. Prof. dr hab. Wiesław Kraj-
ka (Zakład Studiów Conradoznaw-
czych) wygłosił referat naukowy pt. 
„The dramatic in Conrad’s ‘To-mor-
row’, One Day More, and Tadeusz 
Baird’s Jutro” (w sekcji „Media cross-
currents”). •
12 czerwca w Instytucie Archeologii 
odbył się wykład otwarty dr. hab. inż. 
Adama Michczyńskiego z Instytutu 
Fizyki – Centrum Naukowo-Dydak-
tycznego Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach pt. „Datowanie radiowęglo-
we – możliwości i ograniczenia”. •
W dn. 16–18 czerwca prof. dr hab. 
Anna Brzozowska-Krajka (Zakład Hi-
storii Literatury Polskiej) uczestniczyła 
w Sixth World Congress on Polish Stu-

dies, który odbywał się w Krakowie, 
a jego organizatorami były: The Po-
lish Institute of Arts&Sciences of Ame-
rica, Polska Akademia Umiejętności 
i Uniwersytet Gdański. Podczas kon-
gresu prof. A. Brzozowska-Krajka wy-
głosiła referat pt. „A spiritual leader 
in Polonian reality: a cultural analy-
sis of Jan Władysław Gromada’s cor-
respondence (on the 70th anniver-
sary of The Tatra Eagle)”, w panelu: 
„Individual Contributions in the Po-
lish North American Diaspora”. •
20 czerwca gościnny wykład pt. „On 
or about 1910 (and 1924). Politics, 
modernity and technology in the 
works of Virginia Woolf and Karel 
Čapek” wygłosiła dr Verita Sriratana 
z Chulalongkorn University w Bang-
koku (Tajlandia). •
W dn. 22–23 czerwca dr hab. Adam 
Głaz wziął udział w konferencji „Po-
ints of View in Translation and Inter-
preting”, zorganizowanej przez Uni-
wersytet Jagielloński. Dr hab. A. Głaz 
wygłosił referat pt. „Viewpoints on 
and of ’the Other’. Ryszard Kapuś-
ciński in Translation”. •
W dn. 23–25 czerwca na Wydziale 
Humanistycznym odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa 
poświęcona fonologii i fonetyce pt. 
„Approaches to Phonology and Pho-
netics” (APAP), zorganizowana przez 
Zakład Fonetyki i Fonologii Instytu-
tu Anglistyki. Spotkanie zgromadziło 
47 badaczy z ośrodków naukowych 
z Polski, Holandii, Francji, Niemiec, 
Brazylii, Austrii, USA, Tajwanu, Indii, 
Japonii, Węgier i Łotwy. •
23 czerwca w siedzibie Polskiej Aka-
demii Umiejętności w Krakowie od-
była się sesja naukowa Komisji Pa-
leogeografii Czwartorzędu PAU 
poświęcona wynikom badań zespo-
łu osadniczego w Ulowie przeprowa-
dzonych w trakcie realizacji projektu 
pt. „Roztocze – starożytna terra incog-
nita? Mikroregion osadniczy w rejo-
nie Ulowa na Roztoczu Środkowym 
w pradziejach i jego tło. Studium 
interdyscyplinarne”, którym kieruje 

dr Barbara Niezabitowska-Wiśniew-
ska z Instytutu Archeologii, a finan-
sowany jest ze środków Narodowego 
Centrum Nauki. W programie znala-
zły się m.in. wystąpienia pracowników 
IA: dr B. Niezabitowskiej-Wiśniew-
skiej, „Wyniki badań archeologicz-
nych zespołu osadniczego w okoli-
cach Ulowa na Roztoczu Środkowym 
w świetle projektu »Roztocze – sta-
rożytna terra incognita?«” oraz mgr. 
Tadeusza Wiśniewskiego „Najstarsze 
ślady osadnictwa w Ulowie”. •
Prof. dr hab. Halina Pelc (Zakład Hi-
storii Języka Polskiego i Dialektolo-
gii) wygłosiła referat „Stare i nowe 
słowa w przekazie międzypokolenio-
wym” na międzynarodowej konfe-
rencji naukowej „Stare i nowe słowa 
w różnych typach dyskursu”, zorga-
nizowanej przez Wydział Polonisty-
ki UW i Towarzystwo Kultury Języ-
ka w Warszawie w dn. 17–23 lipca 
w Sejnach. Konferencji towarzyszyły 
warsztaty dialektologiczno-etnogra-
ficzne dla uczniów i nauczycieli z Ma-
zowsza i Podlasia (program realizo-
wany w ramach grantu Narodowego 
Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”), na których prof. H. Pelc 
prowadziła cykl zajęć warsztatowych 
pt. „Portrety słów gwarowych”. •
Pracownice Zakładu Historii Języka Pol-
skiego i Dialektologii: prof. dr hab. Ha-
lina Pelc (z referatem „Drzewa i krzewy 
w językowej interpretacji mieszkańców 
wsi”) i mgr Ilona Gumowska (z refera-
tem „Czy łomżing się przyjął? O me-
dialnej »karierze« słowa”) uczestniczyły 
w dn. 27–29 lipca w Łomży w ogólno-
polskiej konferencji „Językowa przeszłość 
i współczesność Mazowsza i Podlasia 
na tle innych regionów”, zorganizowa-
nej przez Towarzystwo Kultury Języka 
w Warszawie, Łomżyńskie Towarzy-
stwo Naukowe im. Wagów i Państwo-
wą Wyższą Szkołę Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. •
Publikacje
Nakładem wydawnictwa IRF Press 
ukazał się tom poezji Full stop, które 
go współredaktorką jest mgr Alek-
sandra Tryniecka. •
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Wydział 
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

Doktoraty
12 czerwca odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr Renaty Ro-
soszczuk. Temat: „Podprzestrzenie wa-
żonej przestrzeni Bergmana”. Promo-
tor: prof. dr hab. Maria Nowak (Instytut 
Matematyki). Recenzenci: prof. dr hab. 
Eligiusz Złotkiewicz (Instytut Matematy-
ki) i dr hab. Adam Lecko, prof. nadzw. 
(Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie). Mgr R. Rososzczuk 
ukończyła Studia Doktoranckie Mate-
matyki na Wydziale Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki. •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrzennej

Doktoraty
14 czerwca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Jaku-
ba Kuny. Tytuł: „Kartograficzna re-
konstrukcja historycznego układu 
zabudowy na przykładzie Bychawy 
w 1938 roku”. Promotor: dr. hab. An-
drzej Czerny, prof. nadzw. •
12 lipca odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr. Karola Ko-
walczyka. Tytuł: „Pasażerski transport 
kolejowy na obszarach aglomeracyj-
nych w Polsce a rozwiązania multi-
modalne w codziennych dojazdach 
do pracy”. Promotor: prof. dr. hab. 
Tomasz Komornicki. •
Konferencje
W dn. 24–25 sierpnia mgr inż. Anna 
Sawicka (Zakład Polityki Przestrzen-
nej i Planowania) brała udział w kon-
ferencji Re-City 2017: the 2nd City 
Regeneration Congress „(Im)Possible 
Cities”, zorganizowanej w University 
of Technology w Tampere (Finlandia). 
Wygłosiła tam referat pt. „Crystalli-
zing the city – rebuilding the identi-
ty. Evolving urban form in the prio-

rity landscape area as a challenge 
to identifying principles for spatial 
policy in Lublin, Poland”. •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Habilitacje
3 lipca Rada Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii nadała stopień dokto-
ra habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie pedagogika dr Barba-
rze Kalinowskiej-Witek. Osiągnięcie 
naukowe: „Dla dobra szkoły i dla 
»dobra służby«… Kwestie ustrojo-
we szkolnictwa i sprawy zawodowe 
nauczycieli w czasopismach Towa-
rzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych oraz Związku Zawodo-
wego Nauczycielstwa Polskich Szkół 
Średnich (1918–1939)” oraz pozosta-
ły dorobek naukowy. •
Doktoraty
23 czerwca odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Katarzyny Kozickiej. Temat: „Osobo-
wościowe determinanty regulacji za-
chowania a sukces menadżera”. Pro-
motor: prof. dr hab. Stanisław Popek. 
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Bie-
la, dr hab. Witold Dobrołowicz, prof. 
nadzw. •
7 lipca odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Pie-
tryczuk. Temat: „Socjalizacja rodza-
jowa dzieci w przedszkolu”. Promo-
tor: dr hab. Dorota Pankowska, prof. 
nadzw. Recenzenci: prof. dr hab. Bar-
bara Smolińska-Theiss, dr hab. Joanna 
Ostrouch-Kamińska, prof. nadzw. •

Wydział 
Politologii

Doktoraty
2 czerwca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Karoliny 
Anny Pałczyńskiej. Temat: „Polityka 
ubezpieczeń majątkowych i życio-
wych w III Rzeczypospolitej”. Promo-

tor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki. 
Recenzenci: dr hab. Teresa Bednar-
czyk, prof. nadzw. (Wydział Ekono-
miczny UMCS), dr hab. Ireneusz Kraś, 
prof. nadzw. (UJK). •
2 czerwca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Miguela 
Naueje. Temat: „Prezydent w syste-
mie politycznym Republiki Ango-
li w latach 1992–2010”. Promotor: 
dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw. 
(UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. 
Arkadiusz Żukowski (UWM), prof. 
dr hab. Jacek Wojnicki (UW). •
26 czerwca odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Anny Bartnik. Temat: „Mniejszość 
żydowska w Republice Białoruś po 
1991 roku”. Promotor: prof. dr hab. 
Konrad Zieliński (UMCS). Recenzenci: 
prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz 
(Uniwersytet w Białymstoku), prof. 
dr hab. Szymon Rudnicki (UW). •
26 czerwca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Patrycji 
Olchowskiej. Temat: „Społeczna kon-
strukcja problemu niepodległości Cze-
czenii”. Promotor: prof. dr hab. Marek 
Pietraś (UMCS), promotor pomocni-
czy: dr Katarzyna Mojska (UMCS). 
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Łoś-
-Nowak (UWr), prof. dr hab. Alicja 
Stępień-Kuczyńska (UŁ). •
Spotkania
Prof. dr hab. Iwona Hofman wzięła 
udział w jubileuszu 75-lecia i 25-lecia 
przyznania tytułu naukowego profeso-
ra Tomasza Goban-Klasa. Uroczystość 
odbyła się 2 czerwca w Instytucie 
Dziennikarstwa, Mediów i Komu-
nikacji Społecznej UJ i przebiegała 
w formule panelu dyskusyjnego pt. 
„Diagnoza medialna a badania me-
diów”. W panelu wystąpili Jubilat, 
prof. dr hab. Walery Pisarek (auto-
rytet i nestor studiów nad mediami 
w Polsce), prof. dr hab. Janusz Ada-
mowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, 
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski. 
Wiele uwagi poświęcono sformalizo-
wanej inicjatywie poszerzenia opisu 
dyscypliny nauki o mediach o człon 
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„komunikacji społecznej”, co odpo-
wiada merytorycznie wykazowi dy-
scyplin naukowych OECD. •
Prof. dr hab. Iwona Hofman współor-
ganizowała i moderowała panel „De-
mokratyzacja demokracji miejskiej”, 
który odbył się 3 czerwca w związku 
z rocznicą wolnych wyborów w Pol-
sce. W panelu udział wzięli prof. 
dr hab. Jerzy Hausner, red. Edwin 
Bendyk („Polityka”), dr Krzysztof Żuk 
(prezydent Lublina), Anna Dąbrow-
ska („Homo Faber”), Piotr Franaszek 
(Centrum Spotkania Kultur). Wystą-
pienia programowe prof. J. Hausne-
ra i red. E. Bendyka wywołały żywą 
dyskusję m.in. nt. mechanizmów po-
budzenia aktywności obywatelskiej, 
kultury włączania wykluczonych, idei 
miasta innowacyjnego. Rocznicowe 
seminarium w Lublinie wpisuje się 
w cykl konferencji „Open Eyes Eco-
nomy Summit”. •
Wyjazdy
Dr Ewelina Podgajna i dr Eleonora 
Kirwiel (Zakład Myśli Politycznej) 
w dn. 25–28 kwietnia uczestniczyły 
w programie Erasmus+ Staff Mobili-
ty for Teaching Mobility Agreement 
na Uniwersytecie Łotwy. Podczas wi-
zyty, oprócz serii wykładów i dysku-
sji ze studentami, możliwe było także 
dopracowanie szczegółów projektów 
naukowych planowanych do przy-
szłej realizacji. Niewątpliwym suk-
cesem było przygotowanie przez 
dr E. Podgajną, a następnie podpi-
sanie Ramowej Umowy o Współpra-
cy Wydziału Politologii UMCS (prof. 
dr hab. Iwona Hofman) oraz Wydzia-
łu Historii i Filozofii Uniwersytetu 
Łotwy ( Assoc. prof. Valda Kļava, Fa-
culty of History and Philosophy Uni-
versity of Latvia). Podpisana umowa 
stwarza warunki do współpracy na-
ukowej, realizowania wspólnych pro-
jektów badawczych, udostępniania 
zasobów bibliotecznych i archiwal-
nych oraz wymiany studentów. •
Dr hab. Danuta Kępa-Figura (Zakład 
Dziennikarstwa) w dn. 2–6 lipca wzię-
ła udział w II Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej „Language in the co-

ordinates of the mass media”, podczas 
której wygłosiła referat „Fatyczność 
i sprawczość w komunikacji medial-
nej”. Konferencja została zorganizo-
wana w Petersburgu przez Media 
Linguistic Commission under the In-
ternational Committee of Slavists oraz 
Uniwersytet Państwowy w Petersbur-
gu. Wzięło w niej udział ponad 200 
osób reprezentujących europejskie 
ośrodki naukowe zajmujące się ba-
daniami nad językiem w mediach. 
Sympozjum było okazją do spotka-
nia Komisji Mediolingwistycznej Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Slawi-
stycznego. Podczas zebrania dr hab. 
D. Kępa-Figura weszła w skład Ko-
misji Mediolingwistycznej. •
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. 
nadzw. wzięła udział jako recenzent 
i członek komisji w obronie pracy 
doktorskiej pt. „Media impact on hu-
manitarian intervention after the cold 
war and before September 11, 2001: 
the cases of Somalia, Rwanda and Li-
beria”, autorstwa mgr Mercedes Lan-
dete Sánchez, napisanej pod kierun-
kiem prof. dr Delii Contreras García. 
Obrona odbyła się 7 lipca w Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad 
CEU San Pablo, w Madrycie. •
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. 
nadzw. wzięła udział w XVIII Kongre-
sie Federación Internacional de Estu-
dios sobre América Latina y el Caribe 
(FIEALC), który odbył się w dn. 25–28 
lipca w Megatrend University („John 
Naisbitt”) w Belgradzie, Serbia. W ra-
mach kongresu prof. K. Krzywicka zor-
ganizowała i moderowała dwa sym-
pozja, podczas których wygłosiła dwa 
referaty w języku hiszpańskim: sym-
pozjum „Revistas científicas de estu-
dios sobre América Latina y el Caribe”, 
referat: „Anuario Latinoamericano – 
Ciencias Políticas y Relaciones Inter-
nacionales – calidad, visibilidad e im-
pacto” oraz sympozjum „MERCOSUR 
– Balcanes – Cuenca del Mar Negro: 
nuevos desafíos para la integración 
regional en el actual contexto mun-
dial”, referat: „El papel de Venezuela 
en Mercosur: entre el pragmatismo 

y la ideología”. Udział w kongresie 
FIEALC stworzył możliwość nawiąza-
nia współpracy z Department for La-
tin American and Caribbean Studies 
(DEALC) Uniwersytetu Megatrend oraz 
z latynoamerykanistami z Uniwersy-
tetów w Szeged i Pécs, Węgry. •

Wydział Prawa 
i Administracji

Doktoraty
8 czerwca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Piotra 
Nastaja. Temat: „Administracyjno-
prawne zagadnienia ochrony śro-
dowiska w uzdrowisku”. Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak. Re-
cenzenci: dr hab. Piotr Korzeniow-
ski, prof. nadzw. (UŁ), prof. dr hab. 
Marian Zdyb (UMCS). •
Wyróżnienia
Wydział Prawa i Administracji zajął 
trzecie miejsce wśród wydziałów pra-
wa w kategorii „Jakość kształcenia” 
w tegorocznym rankingu „Rzeczpo-
spolitej”. •
Współpraca zagraniczna
W dn. 1–3 czerwca Wydział Prawa 
i Administracji był gospodarzem do-
rocznego spotkania organizowane-
go w ramach Zintegrowanych Stu-
diów Europejskiej Praktyki Prawniczej 
(European Legal Practice Integra-
ted Studies – ELPIS). Podczas spot-
kania dziekan prof. dr hab. Anna 
Przyborowska-Klimczak przedstawi-
ła najważniejsze osiągnięcia Wydzia-
łu w zakresie współpracy zagranicz-
nej. Tematami dyskusji, z udziałem 
przedstawicieli uniwersytetów uczest-
niczących w ELPIS, były: zastosowa-
nie nowych technologii w nauczaniu 
i nauce prawa, wyzwania i możliwo-
ści procesu nauczania prawa oraz 
nowe programy ELPIS. Zagraniczni 
goście zwiedzili zabytki Lublina i Pa-
łac Zamoyskich w Kozłówce. Zostali 
też podjęci uroczystą kolacją przez 
prezydenta Lublina dr. Krzysztofa 
Żuka i obiadem w Dworku Kościusz-
ków przez władze Wydziału. •
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Z  ramienia UMCS zorganizowały 
ją Centrum Europy Wschodniej, 
Wydział Politologii i Wydział 

Humanistyczny. Z ukraińskiej strony 
w spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Kijowskiego Uniwersytetu Na-
rodowego im. T. Szewczenki, Podkar-
packiego Uniwersytetu Narodowego 
im. W. Stefanyka, Lwowskiego Naro-
dowego Uniwersytetu im. I. Franki 
oraz Czerniowieckiego Uniwersyte-
tu Narodowego im. J. Fed’kowycza.

Konferencję otworzył Rektor UMCS 
prof. dr hab. Stanisław Michałow-
ski, a następnie głos zabrali Rektor 
Czerniowieckiego Uniwersytetu prof. 
dr hab. Stepan Melnyczuk, Prezydent 
Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz 
Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie 
Wasyl Pawluk. Pod koniec części po-
witalnej wręczono Medale Centrum 

Europy Wschodniej św. Cyryla i Meto-
dego prof. dr. hab. Ihorowi Cependzie, 
Rektorowi Podkarpackiego Uniwersy-
tetu Narodowego oraz dr. Janowi Ma-
lickiemu, Dyrektorowi Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego w uznaniu zasług dla współpra-
cy i pojednania polsko-ukraińskiego. 

Po części powitalnej nastąpiła część 
merytoryczna. Mottem spotkania były 
słowa: „Pamiętamy o historii. Żyjemy 
teraźniejszością. Budujemy przyszłość”, 
a za cele uznano: budowanie atmo-
sfery wzajemnej wrażliwości historycz-
nej, ustalenie protokołu rozbieżności 
we wzajemnych relacjach, wypracowa-
nie formuły dialogu i pojednania oraz 
nakreślenie modelu stosunków polsko-
-ukraińskich. Konferencję podzielono 
na trzy panele: „Polska i Ukraina. Hi-
storia, która dzieli i łączy”; „Polska 

i Ukraina. 25 lat zmian systemowych” 
oraz „Polska i Ukraina. Partnerstwo 
strategiczne”. Każdy z prelegentów 
przedstawiał swoje przemyślenia w ob-
rębie określonej wcześniej tematyki, 
a następnie odbywała się dyskusja. 

W pierwszym panelu uczestnicy 
zastanawiali się nad zagadnieniami: 
Czy ukraińskie dążenia do budowy 
własnego państwa i niepodległości 
w XIX i XX w. kolidowały z polską 
racją stanu (vice versa)?; Skutki wyda-
rzeń II wojny światowej dla Polaków 
i Ukraińców. Protokół rozbieżności; 
Jak odmienne postrzeganie własnej 
historii przez oba narody wpływa na 
wzajemne stosunki obydwu państw?; 
Na ile trudna historia jest i będzie 
przeszkodą w budowaniu przyszłych 
relacji polsko-ukraińskich w XXI w.? 

Panel moderowali prof. dr hab. Ja-
nusz Wrona z Wydziału Humanistycz-
nego UMCS oraz prof. dr hab. Ihor 
Cependa, a prelegentami byli: prof. 
dr hab. Włodzimierz Mędrzecki z In-
stytutu Historii PAN, dr hab. Roman 
Wysocki z Wydziału Humanistyczne-
go UMCS, prof. dr hab. Jurij Makar 
z Wydziału Historii, Politologii i Sto-
sunków Międzynarodowych Czernio-
wieckiego Uniwersytetu Narodowego, 
prof. dr hab. Jan Pisuliński z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. 
Bohdan Hud’ z Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych Lwowskiego Uni-
wersytetu Narodowego. Jak słusznie za-
uważył prof. dr hab. Jan Pisuliński, od 
historii nie da się uciec, ale też nie po-
winniśmy pozostawać jej zakładnika-
mi. Panel historyczny wzbudził bardzo 
duże zainteresowanie i żywą dyskusję.

Drugi panel dotyczył zmian syste-
mowych w Polsce i na Ukrainie. Prele-
genci przedstawiali swoje rozważania 
na temat następującej problematyki: 

Polsko-ukraińska 
konferencja na UMCS

W dniach 22–23 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej odbyła się Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa pt. „Przeszłość – 
teraźniejszość – przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”. 
Poprzedziło ją spotkanie z mediami 21 czerwca 2017 r. w Sali Senatu.
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Panel trzeci poświęcony był partner-
stwu strategicznemu pomiędzy Polską 
a Ukrainą, w którym uczestnicy sku-
pili się na następujących zagadnie-
niach: Specyfika polsko-ukraińskich 
stosunków bilateralnych; Formuła 
partnerstwa strategicznego; Wymia-
ry partnerstwa strategicznego (poli-
tyczny, ekonomiczny, społeczny); Part-
nerstwo strategiczne Polski i Ukrainy 
w kontekście rywalizacji mocarstw 
w Europie Wschodniej. Wykład wpro-
wadzający do tego panelu pt. „Ro-
sja–Polska–Ukraina a zmieniający się 
ład międzynarodowy” wygłosił prof. 
dr hab. Adam Daniel Rotfeld, dr h.c. 
UMCS, minister spraw zagranicznych 
RP w 2005 r. 

Ostatni panel moderowali prof. 
dr hab. Markijan Malśkyj, były Am-
basador Ukrainy w RP, a obecnie Dzie-
kan Wydziału Stosunków Międzynaro-
dowych LUN oraz prof. dr hab. Marek 
Pietraś, Prodziekan Wydziału Politolo-
gii UMCS. W gronie panelistów zna-
leźli się: prof. dr hab. Mykoła Doroszko 
z Instytutu Stosunków Międzynaro-
dowych KUN, dr Ihor Hurak z Wy-

Punkty wyjścia zmian systemowych 
w Polsce i na Ukrainie (legitymiza-
cja władzy, gospodarcze i społecz-
ne konsekwencje przemian); Zmiany 
ustrojowe (instytucje demokratycz-
ne, kierunek i jakość zmian, mecha-
nizmy rywalizacji); Dynamika i etapy 
zmian: Ukraina (1991–1994 – rządy 
nomenklatury, prezydentura L. Kraw-
czuka; 1994–2004 – kształtowanie 
systemu oligarchicznego, prezyden-
tura L. Kuczmy; 2005–2010 – rzą-
dy obozu pomarańczowego, prezy-
dentura W. Juszczenki; 2010–2014 
– rządy obozu biało-błękitnego, pre-
zydentura W. Janukowycza). Polska 
(1989–1993 – transformacja syste-
mowa: „okrągły stół”, zmiany syste-
mowe, wolne wybory; 1993–2017 – 
konsolidacja demokracji: alternacja 
władzy, uchwalenie konstytucji, wy-
bory, kompozycja i dekompozycja sce-
ny politycznej, kształtowanie umiar-
kowanie wielopartyjnego systemu). 

Moderatorami tego panelu byli: prof. 
dr hab. Marian Harasimiuk, Rektor 
UMCS w latach 1999–2005 oraz prof. 
dr hab. Walerij Kopijka, Dyrektor In-
stytutu Stosunków Międzynarodo-
wych KUN. Wśród prelegentów znaleźli 
się: prof. dr hab. Hryhorij Perepeły-
cia z Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych KUN, prof. dr hab. Wasyl 
Kłymonczuk z Wydziału Historii, Po-
litologii i Stosunków Międzynarodo-
wych PUN, prof. dr hab. Grzegorz Ja-
nusz oraz prof. dr hab. Wojciech Sokół 
z Wydziału Politologii UMCS. Paneli-
ści porównywali potencjał obu państw 
na początku transformacji, analizowali 
przebieg przemian i przyczyny obec-
nego stanu spraw. Wśród zagadnień, 
które były przedmiotem dyskusji, zna-
lazła się m.in. kwestia roli młodzieży 
w zmianach systemowych.

działu Historii, Politologii i Stosun-
ków Międzynarodowych PUN, prof. 
dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Cen-
trum Europy Wschodniej, Wydział Po-
litologii UMCS, Krzysztof Stanowski 
z Komitetu Obywatelskiego Solidar-
ności z Ukrainą, podsekretarz stanu 
w MSZ Polski (2010–2012) oraz Bog-
dan Kawałko, Dyrektor Departamen-
tu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie. Uczestnicy 
tego panelu zastanawiali się nad for-
mułą i wypełnieniem treścią strate-
gicznego partnerstwa polsko-ukraiń-
skiego, analizowali problemy, które 
stoją na przeszkodzie w relacjach po-
między krajami, oraz rozwiązania, któ-
re to partnerstwo mogą usprawnić.

Konferencja wzbudziła duże zainte-
resowanie i zaowocowała ciekawymi 
wystąpieniami i dyskusjami, z którymi 
można będzie zapoznać się po wyda-
niu planowanej publikacji. Uczestnicy 
byli zgodni, że jest ona dobrym począt-
kiem do dalszych i głębszych refleksji 
nad relacjami polsko-ukraińskimi i że 
kolejna mogłaby się odbyć na Ukrai-
nie. Organizacja spotkania odbyła się 
dzięki osobistemu zaangażowaniu, rów-
nież merytorycznemu, Rektora UMCS 
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskie-
go oraz wspólnym wysiłkom i ścisłej 
współpracy prof. dr. hab. Roberta Li-
twińskiego, Dziekana Wydziału Huma-
nistycznego, prof. dr. hab. Grzegorza 
Janusza z Wydziału Politologii UMCS, 
prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, 
b. Rektora UMCS, dr. hab. Romana 
Wysockiego z Wydziału Humanistycz-
nego, prof. dr. hab. Marka Pietrasia, 
Prodziekana Wydziału Politologii oraz 
Dyrektora Centrum Europy Wschod-
niej prof. dr. hab. Walentego Baluka.

Nadia Gergało-Dąbek
Centrum Europy Wschodniej
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Konferencje Zakładów Teorii 
Polityki są cyklicznymi, od-
bywającymi się raz w roku 

w maju wydarzeniami stricte na-
ukowymi o elitarnym charakterze, 

których organizacji podejmują się 
pracownicy zakładów teorii polity-
ki poszczególnych uniwersytetów. 
Stałym ich elementem są dyskusje 
kierowników zakładów teorii poli-

tyki, podczas których omawiane są 
najistotniejsze problemy związane 
z tą dziedziną wiedzy. Dotychczas 
nad zagadnieniami teoriopolityczny-
mi dyskutowano na UJ, UW, UAM, 
UG, UWr. W tym roku konferencję 
zorganizował Zakład Filozofii i So-
cjologii Polityki Wydziału Politologii 
UMCS, a spiritus movens tego na-
ukowego przedsięwzięcia byli prof. 
dr hab. Jan P. Hudzik i dr Waldemar 
Bulira. Spotkanie odbyło się w uro-
kliwym Nałęczowie w dniach  23–25 
maja 2017 r. 

Lublin Business  
Run 2017

Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Pracowników 
Zakładów Teorii Polityki

Nasz czas zdaje się biec szybciej, szybciej niż my – nauka – jeste-
śmy w stanie go zarejestrować i narzucić ramy konceptualne – taka 
konstatacja wobec zmieniającej się w sposób niezwykle dynamicz-
ny rzeczywistości społeczno-politycznej XXI w. zainspirowała organi-
zatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pracowników Zakła-
dów Teorii Polityki do dyskusji nad teorią i praktyką polityczną. 

3 września 2017 r. odbyła się szósta edycja Poland Business Run. Rywa-
lizacja toczyła się w ośmiu polskich miastach, w tym po raz pierwszy 
w Lublinie. Na starcie pojawiła się także reprezentacja Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Nasza sztafeta uplasowała się na 22. miejscu.

Poland Business Run to charyta-
tywny wyścig, który pomaga 
osobom po amputacjach. Pie-

niądze zbierane w Lublinie mają zo-
stać przeznaczone na zakup endopro-
tezy dla Mateusza Krzeszczyka, który 
w wieku dziewięciu lat stracił nogę.

W naszym mieście w zawodach 
wzięło udział prawie 90 drużyn! Każ-
da z nich składała się z pięciu zawod-
ników. Skład sztafety „UMCS Biega” 
stanowili: Damian Szacawa, Anna 
Grzegorczyk, Monika Hejduk, Andrzej 
Mazur oraz Przemysław Matuła. Ry-
walizację ukończyli na 22. miejscu, 
uzyskując czas 01:17:48. Zwyciężył 
zespół „lubelskibiegacz.pl TEAM” 
z czasem 00:55:59.

Oprócz Lublina biegacze ścigali się 
także w Krakowie, Poznaniu, Kato-
wicach, Łodzi, Warszawie, Gdańsku 
i we Wrocławiu. Zawody, oprócz wy-
miaru charytatywnego, mają za za-
danie promocję zdrowego stylu życia 
oraz integrację społeczności lokalnej 
z biznesem. Od pierwszej edycji tego 
przedsięwzięcia udało się pomóc już 
138 osobom.

K.W.• Sztafeta „UMCS Biega”



• w r z e s i e ń  2 0 17 • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e •  33

N a u k a  i  l u d z i e

Ideą tych unikatowych w uniwer-
syteckim życiu spotkań jest dysku-
sja nad stanem wiedzy, stanem ba-
dań politologicznych, metodologią, 
warsztatem badawczym politologa 
oraz metodyką i dydaktyką naucza-
nia. Cel, jaki przyświeca uczestni-
kom konferencji, wynika z refleksji 
nad zjawiskami rozgrywającymi się 
w przestrzeni polityki, a dyktowa-
ny jest potrzebą tworzenia i umac-
niania teoretycznych fundamentów 
opisu i eksplanacji zjawisk politycz-
nych. Bez wątpienia jest to intelektu-
alne spotkanie, podczas którego zde-
rzają się ze sobą różne perspektywy 
badawcze, podejścia, dziedziny wie-
dzy, tradycje, wyrażane różnymi języ-
kami nauki. Teoretyzowanie o tym, 
co można określić politycznością, 
stawia przed uczestnikami wysokie 
wymagania konceptualne, także ko-
nieczność poszukiwania nowych pól 
eksploracji, stąd transgraniczność, in-
terdyscyplinarność i inkluzyjność dys-
kursu naukowego. Otwartość idzie 
w parze z ekskluzywnością deba-
ty, bowiem naukowe poszukiwania 
inspirowane są przez elitę środowi-
ska naukowego teoretyków polity-
ki, zarazem wpisując się w global-
ny dyskurs teoriopolityczny, a fakt 
ten przesądza o wysokim poziomie 
merytorycznym konferencji.

Rysem charakterystycznym tych 
spotkań jest specyficzna atmosfe-
ra, nacechowane są one bowiem 
swobodą w wyrażaniu opinii, rów-
nością wszystkich dyskutantów, bra-
kiem sztywnych ram czasowych na 
zaprezentowanie opinii. Pluralizmowi 
wypowiedzi sprzyja aranżacja prze-
strzeni, tj. kameralna sala, stół usytu-
owany w podkowę, aneks, w którym 
uczestnicy mogą wypocząć, śledząc 
jednocześnie przebieg dyskusji. 

Konferencja została zainaugurowa-
na przez szacownych gości – Rektora 
prof. dr. hab. Stanisława Michałow-
skiego i Dziekana Wydziału Poli-
tologii UMCS prof. dr hab. Iwonę 
Hofman. Obecni byli także Prodzie-
kani – prof. dr hab. Marek Pietraś 
i dr hab. Wojciech Ziętara. W gronie 
panelistów znaleźli się: prof. Walde-
mar Paruch (UMCS), prof. Zbigniew 

Blok (UAM), prof. Piotr Borowiec 
(UJ), prof. Tadeusz Klementewicz 
(UW), dr Sławomir Czapnik (UO), 
prof. Henryk Chałupczak (UMCS) 
i dr Magdalena Lesińska (UW). 

Program konferencji tworzyły czte-
ry panele dyskusyjne: „Od politolo-
gii teoretycznej do politologii stoso-
wanej: politolog w świecie polityki”; 
„Przyszłość modelu społeczeństwa/
państwa demokratyczno-liberalne-
go”; „Kapitalizm – kryzys – radyka-
lizm”; „Polityki migracyjne jako po-
lityki publiczne: teoria i praktyka”. 
Referaty wprowadzające wygłosili: 
prof. Waldemar Paruch (Od politolo-
gii teoretycznej do politologii stoso-
wanej: politolog w świecie polityki); 
prof. Zbigniew Blok (Wprowadze-
nie do dyskusji na temat przyszłości 
modelu państwa liberalno-demo-
kratycznego), prof. Piotr Borowiec 
(Kryzys mainstreamu – przyczyną 
słabnięcia zaufania do porządku li-
beralno-demokratycznego?), prof. 
Tadeusz Klementewicz (Magia kry-
zysu. Kolejna konfiguracja kapitali-
zmu?), dr Sławomir Czapnik (Smart 
city: cui prodest? Metaanaliza inte-
ligentnych miast w kategoriach póź-
nego Zygmunta Baumana) oraz prof. 
Henryk Chałupczak (Polityki migra-
cyjne jako polityki publiczne: teoria 
i praktyka w ujęciu politologicznym) 
i dr Magdalena Lesińska (Granice 
teorii polityki: świat zachodni w sta-
nie zagrożenia).

Organizatorzy tegorocznej kon-
ferencji poddali weryfikacji hipo-
tezy o tym, iż jesteśmy świadka-
mi nowego przełomu w opisanym 
tu znaczeniu tego słowa. Wszystko 
bowiem wskazuje na to, że wcho-
dząc w XXI w., świat zachodni może 
czuć się zagrożony w warunkach 
zmian politycznych, które albo już 
się dokonały, albo też najpewniej 
dokonają się w najbliższym czasie 
w poszczególnych państwach. Po-
nadto, dotychczasowe kategorie po-
lityczne, przy pomocy których teo-
retycy tłumaczyli i systematyzowali 
rzeczywistość, stracą swą moc eks-
planacyjną wobec tego, co dzieje 
się dziś w polityce w skali lokalnej 
i międzynarodowej. 

Żyjemy w świecie, który stał się 
płynny, w którym wyraźne dotych-
czas granice pomiędzy rodzajami/
gatunkami zjawisk, procesów czy 
ludzkich zachowań/postaw zaciera-
ją się; w świecie, którego specyfikę 
najlepiej zdaje się oddawać katego-
ria hybrydy. Problem polega jednak 
na tym, że kategoria ta ma charak-
ter jedynie opisowy – tak naprawdę 
nic nam ona nie wyjaśnia. Postaw-
my zatem zasadnicze pytania: Czy 
przed współczesną teorią polityki, 
po raz kolejny w jej bogatej historii, 
stoi zdanie redefinicji własnych zało-
żeń, celów, podejść badawczych, ję-
zyka i stosowanych przez nią pojęć? 
Czy Zachód w walce z terroryzmem 
i zmaganiach z milionami uchodź-
ców i emigrantów, opuszczających 
swoje kraje nękane okrucieństwami 
wojny i biedy, może/powinien (?) 
wygenerować nowe sposoby samo-
rozumienia i formy organizacji spo-
łeczeństw demokratycznych? A więc 
także i nowe teorie polityki? Czy rze-
czywiście dotychczasowa teoria poli-
tyki wyczerpała swe możliwości wy-
jaśniania współczesnego świata? Jaka 
jest w tym wszystkim rola i pozycja 
teoretyka polityki (intelektualisty)? 
Jak on sam siebie postrzega, jakie 
zadania sobie stawia? Czy nie jest 
czasem tak, co zresztą zdaje się po-
twierdzać jego chroniczna nieobec-
ność w zmediatyzowanej debacie 
publicznej, że jego rolę w stopniu wy-
starczającym pełnią niezliczone rze-
sze „specjalistów”, „komentatorów” 
czy dziennikarzy, w wyniku czego 
on sam stał się zwyczajnie zbędny? 

Tegorocznej konferencji towarzy-
szyła prezentacja nowego czaso-
pisma naukowego „Teoria polityki”, 
poświeconego zagadnieniom zwią-
zanym z teorią i metodologią nauki 
o polityce, a także monografii pt. 
Zagadnienia teorii polityki pod red. 
J. Noconia, na którą złożył się sze-
reg tekstów teoriopolitycznych. Pod-
czas spotkania uczestnicy mogli za-
poznać się z zawartością „Przeglądu 
Politycznego” poświęconego m.in. 
kryzysowi imigracyjnemu w Europie. 

Dorota Litwin-Lewandowska
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
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Doktor Margarita Jiménez 
Badillo, politolog z Między-
narodowego Instytutu Poli-

tycznych Studiów Zaawansowanych 
Uniwersytetu Autonomicznego Gu-
errero w Meksyku, jest sekretarzem 
Komitetu Wykonawczego Meksykań-
skiego Stowarzyszenia Nauk Politycz-
nych (AMECIP), członkiem Narodo-
wego Zespołu ds. Badań (SNI) oraz 
Narodowego Centrum Nauki i Tech-
nologii (CONACYT). Prowadzi bada-
nia w ramach projektu naukowego 
na temat jakości demokracji w Meksy-
ku. Na zaproszenie dr hab. Katarzyny 
Krzywickiej, prof. nadzw. – Redaktor 
naczelnej czasopisma „Anuario Lati-
noamericano – Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales”, wydawane-
go przez Wydział Politologii UMCS, 
dr M.J. Badillo wzięła udział w kon-
ferencji naukowej „Dylematy, wyzwa-
nia, zagrożenia demokracji w Mek-
syku”, która odbyła się na Wydziale 
Politologii UMCS 7 czerwca 2017 r.

Dr Margarita Jiménez Badillo wy-
głosiła wykład w języku hiszpańskim 
na temat deficytu demokracji w Mek-

syku w kontekście spadku zaufania 
społecznego do instytucji politycz-
nych. W rozmowie z Kornelią Plizgą, 
przewodniczącą Koła Latynoamery-
kanistów UMCS w latach 2013–2016, 
wyjaśnia przyczyny spadku zaufania 
społeczeństwa meksykańskiego do 
własnego państwa.

Kornelia Plizga: Jakie czynniki 
przyczyniają się do spadku za-
ufania obywateli do instytucji pań-
stwowych w Meksyku i jakie ro-
dzi to konsekwencje?
Margarita Jiménez Badillo: Głów-
nym czynnikiem determinującym 
brak zaufania do instytucji politycz-
nych w Meksyku jest brak odpowie-
dzi na potrzeby społeczne, głównie 
dotyczy to bezpieczeństwa publicz-
nego, wobec wzrostu przemocy i ko-
rupcji. Politycy odpowiedzialni za tę 
sytuację często sami zamieszani są 
w przestępstwa, a ponadto nie po-
noszą żadnej odpowiedzialności, bo-
wiem nie są stawiani przed wymia-
rem sprawiedliwości. A to oznacza, 
że bezkarność w Meksyku jest po-

wszechna i nie omija klasy politycz-
nej. W tej sytuacji społeczeństwo 
oczekuje skutecznego działania pań-
stwa, a także liczy na zmianę po-
stępowania przedstawicieli władzy, 
którzy, dążąc do pomnożenia włas-
nych dóbr materialnych, nielegalnie 
wykorzystują majątek publiczny, co 
zakłóca funkcjonowanie instytucji 
państwowych.

Czy można zatem stwierdzić, że 
jedną z przyczyn spadku zaufania 
społecznego jest wzrost korupcji?
Tak, deficyt demokracji przejawia-
jący się w utracie legitymacji spo-
łecznej przez polityków wybranych 
w wyborach powszechnych jest tak-
że rezultatem zjawiska malwerso-
wania przez nich środków z budże-
tu państwa, a to psuje wizerunek 
władzy i wpływa na obniżenie oce-
ny ich pracy.

Co cechuje przeciętnego obywate-
la, który nie ufa instytucjom poli-
tycznym w Meksyku?
Utrata zaufania do instytucji politycz-
nych jest praktycznie powszechna, 
dotyczy zarówno pracownika umy-
słowego, jak i fizycznego, murarza, 
studenta, przedsiębiorcy itd. Wszy-
scy podzielają złą opinię na temat 
naszego państwa. Różnica pomiędzy 
nimi może polegać na tym, że ich sta-
tus społeczno-materialny jest inny, 
co powoduje, iż ich stosunek wobec 
istniejących problemów oraz spadek 
zaufania do władzy politycznej wy-
raża się w inny sposób. Na przykład 
uboższa część społeczeństwa podej-
muje natychmiastowe działania, wy-
chodząc na ulice, aby protestować. 
Natomiast przedstawiciele środo-
wisk akademickich swoje niezado-
wolenie wyrażają najczęściej na ła-
mach środków masowego przekazu, 
udzielając wywiadów i komentując 
istniejące problemy.

Jak ocenia Pani kondycję gospo-
darczą i instytucjonalną Meksyku?
W Meksyku mamy deficyt demo-
kracji zarówno w systemie ekono-
micznym, jak i polityczno-instytucjo-
nalnym. Klasa polityczna musiałaby 
wzmocnić swoją rolę w obszarach, 

,,W Meksyku mamy 
deficyt demokracji”
Wywiad z dr Margaritą 
Jiménez Badillo
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• Margarita Jiménez Badillo podczas konferencji w Lublinie
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w których dokonuje się proces po-
dejmowania decyzji. Problem korup-
cji jest złożony, bywa, że nie jest ła-
two odróżnić uczciwe intencje osób 
od tych nieuczciwych. Faktem jest 
osłabienie władzy. Potrzebny jest 
nowy projekt, nowy model progra-
mowania polityki rozwoju. Gospo-
darka kraju pogarsza się z uwagi na 
nieskuteczne podejmowanie decyzji. 
Widzimy to na przykładzie negocja-
cji dotyczących umowy o wolnym 
handlu ze Stanami Zjednoczonymi 
(NAFTA) i w rezultacie w nieko-
rzystnych dla nas warunkach pro-
ponowanych przez naszego pół-
nocnego sąsiada. Władze Meksyku 
powinny przyjąć takie stanowisko, 
które zapewni ochronę interesów 
narodowych.

Przez dziesiątki lat obserwujemy 
ograniczenia wolności słowa oraz 
prześladowania meksykańskich 
dziennikarzy walczących o wol-
ność mediów. Jak ta sytuacja wy-
gląda obecnie?
Prasa nigdy nie była wolna. Istnie-
ją wprawdzie obszary, gdzie dzien-

28 marca 2017 r. w budynku Starej Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście w Warszawie odby-

ło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. W ze-
braniu uczestniczył pracownik Muzeum UMCS mgr Da-
riusz Boruch, członek tego stowarzyszenia i reprezen-
tant naszej Uczelni w tym gremium.

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań Zarządu 
(merytorycznego i finansowego) i przegłosowali udzie-
lenie zarządowi absolutorium. Wybrano również nowy 
Zarząd w składzie: dr hab. Hubert Adam Kowalski – 
prezes, dr Marek Bukowski – wiceprezes, dr Magdale-
na Grassmann – wiceprezes, mgr Joanna Ślaga – sekre-
tarz, mgr Marta Piszczatowska – skarbnik oraz Komisję 
Rewizyjną w składzie: dr Andrzej Ulmer – przewodni-
czący, dr Marek Stępisiewicz – sekretarz, mgr Katarzy-
na Mazur-Kulesza – członek.

W dalszej części zabrania Prezes Stowarzyszenia przed-
stawił plany działań na najbliższe miesiące, np. dalszej 
współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa 

nikarze swobodnie wykonują swoje 
obowiązki zawodowe, jednak środ-
ki masowego przekazu funkcjonują 
nadal na podstawie dawniej usta-
lonych zasad. Pracownicy mediów 
to sektor narażony ze strony prze-
stępczości zorganizowanej na róż-
nego rodzaju naciski i ataki, łącznie 
z utratą życia. W ostatnich latach 
odnotowano około 25 przypadków 
zabójstw dokonanych na dziennika-
rzach w różnych stanach Republiki 
Federalnej Meksyku.

Czy można dokładnie zmierzyć ja-
kość demokracji?
Pod względem ilościowym mamy 
dane liczbowe, które pokazują, o ile 
zmniejszył się np. odsetek ludności 
żyjącej poniżej granicy ubóstwa; o ile 
wzrosła efektywność systemu ochro-
ny zdrowia lub wartość mierników 
oceniających dobrobyt i jakość życia 
obywateli. Natomiast pod względem 
jakościowym możemy to oszacować 
w oparciu o spadek liczby ulicznych 
protestów społecznych i manifesto-
wanego niezadowolenia społeczne-
go. Te wskaźniki można z pewnoś-

cią uznać za użyteczne dla pomiaru 
jakości demokracji.

Powiedziała Pani, że instytucje 
demokracji przedstawicielskiej 
w Meksyku utraciły swoją legi-
tymację. Czy istnieje zatem ja-
kaś instytucja polityczna, której 
społeczeństwo nadal może ufać?
Nieufność wobec instytucji politycz-
nych jest rezultatem niedopełnienia 
zobowiązań przez wybranych w wy-
borach powszechnych reprezentan-
tów społeczeństwa w zakresie zadań 
publicznych. Im lepiej zatem będą 
oni spełniać swoje funkcje, w tym 
większym stopniu sprostają ocze-
kiwaniom społecznym, takim jak 
podniesienie poziomu jakości życia 
i kondycji demokracji. Problem po-
lega na tym, że nie da się tego wy-
pracować w naszym państwie dopó-
ki nie zostaną rozwiązane problemy, 
m.in. dotyczące łamania praw czło-
wieka, nie będą przestrzegane nor-
my uczciwego procesu sądowego 
itd., do tego czasu nie osiągniemy 
widocznej poprawy stanu demokra-
cji w Meksyku. •

i Ochrony Zbiorów. Omówił również projekty złożo-
ne w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, m.in. projekt stworzenia inwentarza zasobów Mu-
zeów Uczelnianych. Zarząd uważnie wysłuchał uwag 
i sugestii uczestników zebrania co do dalszego działa-
nia, ustalono, że II konferencja naukowa organizowana 
przez Stowarzyszenie odbędzie się w listopadzie 2017 r. 
w Krakowie, a jej gospodarzem będzie Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem.
Dariusz Boruch

Spotkanie Stowarzyszenia 
Muzeów Uczelnianych
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• Dariusz Boruch z Muzeum UMCS – trzeci od lewej



36    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • w r z e s i e ń  2 0 17 •

N a u k a  i  l u d z i e

Wydarzenie zostało obję-
te patronatem honoro-
wym przez Rektora prof. 

dr. hab. Stanisława Michałowskiego 
oraz Ambasadę Meksyku w Polsce. 

„Dzień Meksyku w UMCS” otwo-
rzył Rektor prof. Stanisław Micha-
łowski. Wystąpienia wygłosili także 
przedstawiciele władz Wydziału Po-
litologii – Dziekan prof. dr hab. Iwo-
na Hofman i Prodziekan ds. Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagra-
nicą prof. dr hab. Marek Pietraś oraz 
organizatorka wydarzenia dr hab. 
Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw., 
redaktor naczelna „Anuario Latino-
americano” i opiekun naukowy Koła 
Latynoamerykanistów. 

Podczas uroczystej inauguracji ot-
warto czasową wystawę fotogra-
ficzną pt. „Oblicza Meksyku”, której 
autorki prof. Katarzyna Krzywicka 
i mgr Magdalena Wątróbka ukazały 
w barwnych obrazach historię, spo-
łeczeństwo oraz kulturę Meksyku. 
Ekspozycja dostępna do 30 czerw-
ca w holu Wydziału Politologii cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających.

„Dzień Meksyku w UMCS” stwo-
rzył także znakomitą okazję do zapre-
zentowania czasopisma naukowego 
„Anuario Latinoamericano – Cien-
cias Políticas y Relaciones Interna-
cionales”, a szczególnie wydanego 
w 2017 r. czwartego tomu, które-

go wiodącym tematem jest zjawi-
sko przemocy w Meksyku i Ameryce 
Środkowej. Redaktor naczelna prof. 
Katarzyna Krzywicka dokonała pre-
zentacji periodyku w ramach wykła-
du pt. „Anuario Latinoamericano – 
jakość, widoczność, oddziaływanie”. 
Natomiast dr Paweł Trefler, sekre-
tarz Redakcji i redaktor tematyczny 
czwartego tomu dokonał szczegóło-
wej analizy jego zawartości. 

Część naukową „Dnia Meksyku 
w UMCS” zainaugurował wykład ple-
narny na temat deficytu demokra-
cji w Meksyku („Desconfianza en las 
instituciones políticas: un déficit de-
mocrático en México”), który wygło-
siła współpracująca z „Anuario Lati-
noamericano” politolog dr Margarita 
Jiménez Badillo z Instituto Interna-
cional de Estudios Políticos Avanza-
dos, Universidad Autónoma de Gu-
errero w Meksyku. 

Wykład okazał się wartościowym 
i inspirującym wprowadzeniem do 
konferencji naukowej pt. „Dylema-
ty, wyzwania, zagrożenia demokra-
cji w Meksyku”, wydarzenia finalizu-
jącego „Dzień Meksyku w UMCS”. 
W spotkaniu wzięli udział naukowcy, 
politolodzy i prawnicy z pięciu pol-
skich ośrodków akademickich, spe-
cjalizujący się w badaniach meksy-
kańskich i publikujący na łamach 
czasopisma „Anuario Latinoame-
ricano”. Debacie zostały poddane 

aktualne uwarunkowania, zjawiska 
i czynniki o charakterze między-
narodowym i wewnętrznym, które 
wpływają na funkcjonowanie syste-
mu politycznego Meksyku.

Do tematu wprowadziła i dyskusję 
moderowała prof. Katarzyna Krzywi-
cka. Wpływ stosunków Meksyku z USA 
na stan demokracji meksykańskiej prze-
analizowała dr Anita Oberda-Monkie-
wicz (UW). Dr Karol Derwich (UJ) omó-
wił temat bezpieczeństwa publicznego 
w Meksyku w kontekście zjawiska dys-
funkcyjności państwa. Natomiast dr Pa-
weł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Prze-
myślu przedstawił temat współpracy 
w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy 
Meksykiem i Kolumbią. Analizę wpły-
wu problemu narkotykowego na funk-
cjonowanie meksykańskiego systemu 
politycznego przeprowadziła dr Urszula 

„Dzień Meksyku 
w UMCS”

W dniu 7 czerwca 2017 r. na 
Wydziale Politologii UMCS 

odbył się cykl wydarzeń na-
ukowych w ramach „Dnia 
Meksyku w Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej”. 

Organizatorem przedsięwzię-
cia była Redakcja „Anua-

rio Latinoamericano – Cien-
cias Políticas y Relaciones 
Internacionales”, czasopis-

ma wydawanego przez Wy-
dział Politologii UMCS oraz 
Koło Latynoamerykanistów 
UMCS i Zakład Stosunków 
Międzynarodowych UMCS. 
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Tym razem było ono tematycznie związane z re-
aktywowaniem jesienią ubiegłego roku miejsco-
wego liceum ogólnokształcącego i przekazaniem 

go nowemu organowi zarządzającemu, zaś obecnie – 
z poświęceniem i nadaniem szkole sztandaru przez 

Drzewiecka (UJ). Z kolei lic. Aleksandra 
Jargiełło, seminarzystka w Zakładzie 
Stosunków Międzynarodowych UMCS 
omówiła temat militaryzacji zwalczania 
przestępczości narkotykowej w Meksy-
ku. Mgr Magdalena Wątróbka, dokto-
rantka w Zakładzie Stosunków Między-
narodowych UMCS wygłosiła referat 
na temat roli Grupos de Autodefensa 
Comunitaria w walce z przestępczoś-
cią zorganizowaną w Meksyku. Temat 
dylematów i wyzwań wolności sumie-
nia i religii w Meksyku był przedmio-
tem rozważań dr Marty Osuchowskiej 
(UKSW w Warszawie). Dr Marta Wój-
towicz-Wcisło (UW) przedstawiła temat 
konfliktu wokół praw reprodukcyjnych 
i seksualnych jako wyzwania dla de-
mokracji meksykańskiej. Mgr Maria 
Ochab, doktorantka w Zakładzie Sto-

sunków Międzynarodowych UMCS do-
konała analizy stosunków politycznych 
Unii Europejskiej z Meksykiem. Nato-
miast mgr Paweł Kwiatkowski, dokto-
rant w Zakładzie Stosunków Międzyna-
rodowych UMCS zajął się stosunkami 
dyplomatycznymi Polski i Meksyku. 

Zagadnienia analizowane podczas 
konferencji spotkały się z dużym zain-
teresowaniem studentów i pracowni-
ków UMCS, którzy wzięli udział w kon-

ferencji jako słuchacze i uczestnicy 
dyskusji. 

„Dzień Meksyku w UMCS” był 
ważnym wydarzeniem naukowym, 
stworzył możliwość popularyzowa-
nia i pogłębienia wiedzy na temat 
Meksyku, a także rozwijania trwałej 
współpracy naukowej z badaczami 
z polskich i zagranicznych ośrodków 
akademickich. 

Katarzyna Krzywicka

VII sympozjum naukowe 
w Jodłowej i dożynki gminne

Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Tarnowie.

Z Jodłową jako jednostką samorządu terytorialnego 
i parafią od lat związany jest Instytut Filologii Słowiań-
skiej UMCS. Kilkakrotnie obejmował on swym patro-
natem naukowym przywołane już sympozja naukowe, 
w trakcie których z referatami występowali pracownicy 
naukowi UMCS – prof. dr hab. Feliks Czyżewski i dr Le-
szek Mikrut z IFS oraz dr hab. Marek Florek z Instytutu 
Archeologii. Właśnie podczas kuluarowej dyskusji, będą-
cej pokłosiem takiego sympozjum w 2012 r., wójt gminy 
Jodłowa mgr Robert Mucha oraz sołtys wsi Jodłowa Ma-
rek Leja w rozmowie z prof. dr. hab. Feliksem Czyżewskim 
i dr. Leszkiem Mikrutem poinformowali o zbliżającym się 
wówczas zamknięciu miejscowego liceum ogólnokształ-
cącego, szkoły z wielkimi tradycjami,  sięgającymi jeszcze 

Tradycyjnie już w celu uświetnienia Dni Stanisła-
wowskich, organizowanych w jedynym w Polsce 
Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, nie-
wielkiej podkarpackiej miejscowości na Pogórzu 
Ciężkowickim, w powiecie dębickim, której istnie-
nie w 1354 r. usankcjonował prawem magde-
burskim król Kazimierz Wielki, 19 maja 2017 r. 
miało miejsce kolejne sympozjum naukowe.

Ar
ch

iw
um

 W
yd

zia
łu

 P
ol

ito
lo

gi
i

Ar
ch

iw
um

 W
yd

zia
łu

 P
ol

ito
lo

gi
i



38    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • w r z e s i e ń  2 0 17 •

N a u k a  i  l u d z i e

okresu tajnego nauczania w czasie II wojny światowej, 
placówki, która wykształciła wielu wspaniałych absol-
wentów. Czas realizacji tej decyzji, będącej wręcz wyro-
kiem dla miejscowej społeczności, zbliżał się nieuchronnie, 
a władze powiatu nie miały wtedy ani gotowej recepty 
dla grona pedagogicznego, ani alternatywnej propozy-
cji dla uczniów, ani też nie przewidywały utworzenia in-
nej placówki oświatowej w tej miejscowości. 

Zaabsorbowany tą problematyką prof. Feliks Czyżew-
ski sformułował kilka rad, które mogły doprowadzić do 
uratowania szkoły, a następnie żywo interesował się 
trwającą z jednej strony w starostwie dębickim pro-
cedurą urzędniczą zmierzającą do całkowitego wyga-
szenia placówki, z drugiej zaś – heroiczną wręcz walką 
wójta Roberta Muchy i podległych mu służb gminnych, 
miejscowych radnych, proboszcza dr. Zenona Tomasia-
ka oraz wielu ludzi dobrej woli dążących do zachowania 
jodłowskiej szkoły. Starania te pomyślnie sfinalizowane 
zostały w październiku ubiegłego roku, kiedy nastąpiło 
uroczyste przekazanie szkoły przez Starostwo Powiato-
we w Dębicy nowemu organowi prowadzącemu – Izbie 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Tarnowie. Jodłowska szkoła obejmuje odtąd już trzy 
odrębne placówki: Liceum Ogólnokształcące, Rzemieślni-
czą Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Policealną. 

Obrady tegorocznego sympozjum, którego organi-
zatorami tradycyjnie już były: Urząd Gminy Jodłowa, 
Parafia Jodłowa oraz Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Jodłowej, po raz pierwszy nie były zlo-
kalizowane w zabytkowym modrzewiowym kościół-
ku z XVII w., ale w nowym Centrum Parafialnym. Po 
zakończeniu uroczystości religijnych pod przewodni-
ctwem ks. bp. dr. Andrzeja Jeża nastąpiła część refera-
towa. Tematem spotkania był „Wpływ Liceum Ogólno-
kształcącego im Bartosza Głowackiego w Jodłowej na 
kształtowanie umysłów i postaw patriotyczno-religij-
nych młodzieży”. Wystąpienia poświęcone były histo-
rii tej zasłużonej jodłowskiej placówki oświatowej, jak 
również perspektywom jej rozwoju. 

Dr Leszek Mikrut z IFS UMCS wygłosił odczyt ilustro-
wany prezentacją fotografii pt. „Wspomnienia rodziny 
i bliskich prelegenta”, w którym ukazał powojenne losy 
wybranych jodłowian – absolwentów ówczesnego gim-

nazjum – w kontekście ich edukacji szkolnej w Jodłowej 
oraz akademickiej w Lublinie – przede wszystkim na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale także na Akademii 
Medycznej, UMCS i Akademii Rolniczej, kiedy tworzyli 
nieformalne stowarzyszenie „Lubelska Jodłowa”. Prele-
gent przekazał dyrekcji szkoły w Jodłowej pozostające 
w jego dyspozycji archiwum mgr. Czesława Wojewody – 
nieżyjącego już twórcy i pierwszego dyrektora placówki. 

Wychodząc naprzeciw nowej narodowej tradycji i idei 
propagowania dzieł polskich klasyków, organizatorzy 
uroczystości w roku Narodowego Czytania dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego Wesele i dla uczczenia posta-
ci patrona swego liceum Bartosza Głowackiego, blisko 
związanego z tradycją tegoż utworu, przygotowali in-
scenizację fragmentów dzieła Wyspiańskiego. Najmłod-
si zaś jodłowianie – uczniówie szkoły podstawowej – 
zaprezentowali dwa ludowe tańce. 

Trzy miesiące później, 20 sierpnia 2017 r., w Jodłowej 
odbyły się Dożynki Gminne. Zaproszeni zostali na nie 
pracownicy IFS UMCS: prof. dr hab. Feliks Czyżewski 
oraz dr Leszek Mikrut, który już wcześniej, jako kierow-
nik Pracowni Glottodydaktyki UMCS, zadeklarował go-
towość przyszłej współpracy zarówno kierowanej przez 
siebie jednostki organizacyjnej, całego Instytut Filolo-
gii Słowiańskiej, jak i Centrum Języka i Kultury Rosyj-
skiej UMCS z jodłowskim liceum w zakresie naucza-
nia języka rosyjskiego, metodyki jego wykładania oraz 
popularyzowania innych języków słowiańskich i kul-
tury wschodniej Słowiańszczyzny. W ten sposób Lice-
um Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Jodłowej 
może być w stosunkowo niedalekiej przyszłości pierw-
szą tego typu placówką spoza województwa lubelskie-
go objętą umową patronacką z IFS UMCS. 

Dotychczasowa, trwająca już siedem lat, współpra-
ca pomiędzy IFS UMCS a podkarpacką gminą Jodło-
wa i miejscową parafią rzymskokatolicką jest bardzo 
dobrym przykładem owocnych związków szkoły wyż-
szej z jednostką samorządu terytorialnego i parafią. 
W ubiegłym roku współpraca ta wzbogacona została 
o dodatkowy obszar – szkolnictwo ponadpodstawowe. 

Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Instytut Filologii Słowiańskiej
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P rojekt był współfinansowany 
przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach zadania 

publicznego „Współpraca z Polo-
nią i Polakami w roku 2017”. Jest 
to kontynuacja przedsięwzięcia re-
alizowanego w poprzednich latach 
w Nowym Jorku i Chicago.

Celem projektu jest udzielenie 
wsparcia dla nauczycieli i uczniów 
polskich szkół w Stanach Zjednoczo-
nych w przygotowaniach do egza-
minu certyfikatowego z języka pol-
skiego jako obcego/drugiego. To 
szczególnie ważne zadanie zwłasz-
cza w obliczu zmian w państwowym 
systemie poświadczania znajomo-
ści języka polskiego, polegających 
na umożliwieniu ośrodkom zagra-
nicznym organizowania egzaminów 
certyfikatowych. Centrala Polskich 
Szkół Dokształcających w Nowym 
Jorku to pierwszy i dotychczas jedy-
ny ośrodek za oceanem posiadają-
cy uprawnienia do przeprowadzania 
tych egzaminów. W szkoleniu uczest-
niczyło 25 nauczycieli szkół polonij-
nych, którzy spełniają warunki sta-
wiane członkom lokalnych komisji 
egzaminacyjnych.

Podczas pobytu wykładowców 
z Polski odbyła się kolejna sesja eg-

zaminów certyfikatowych z języ-
ka polskiego jako obcego, w której 
wzięło udział 115 uczniów szkół ze 
stanu Nowy Jork, Connecticut i Flo-
ryda. Szkolenie dla egzaminatorów 
prowadzili doświadczeni nauczyciele 
i metodycy nauczania języka polskie-
go jako obcego – pracownicy CJKP 
UMCS, w tym dr hab. Anna Dunin-
-Dudkowska – Dyrektor CJKP (bę-
dąca jednocześnie członkiem Pań-
stwowej Komisji ds. Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego przy Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego) oraz człon-
kowie Zespołu Autorów Zadań i Eg-
zaminatorów oraz Weryfikatorów 
i Wizytatorów przy tejże Komisji: 
dr Grażyna Przechodzka (pełniąca 
również funkcję koordynatora prac 
Zespołu) i dr hab. Małgorzata Rze-
szutko-Iwan. Uczestnicy warsztatów 
w anonimowej ankiecie bardzo wy-
soko ocenili przydatność warsztatów, 
wyrażając jednocześnie nadzieję na 
ich kontynuację w przyszłości. Pod-
czas dodatkowych konsultacji wszy-
scy mieli możliwość uzyskania od-
powiedzi na indywidualne pytania 
i wątpliwości. 

W czasie pobytu w Nowym Jorku 
nasza delegacja spotkała się z Macie-

Poloniści 
z CJKP 
w USA

W dniach 7–14 czerwca 2017 r. pracownicy Centrum Języka i Kultu-
ry Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS we współpracy z Fun-
dacją Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” prze-
prowadzili zajęcia w ramach szkolenia dla kandydatów na członków 
komisji egzaminacyjnych (przeprowadzających państwowe egzami-
ny certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Nowym Jorku) 
w połączeniu z warsztatami językowymi dla młodzieży polonijnej. 

jem Golubiewskim – Konsulem Ge-
neralnym RP w Nowym Jorku oraz 
Markiem Skulimowskim – Prezesem 
Fundacji Kościuszkowskiej. Mamy na-
dzieję, że spotkania te zaowocują dal-
szą współpracą lubelskiego środowiska 
glottodydaktycznego z Polonią ame-
rykańską. Szczególnie zależy nam na 
promocji egzaminów certyfikatowych 
z języka polskiego jako obcego, które 
są egzaminami państwowymi o naj-
wyższej randze. Jesienią planowany jest 
drugi wyjazd w ramach tego same-
go projektu – tym razem do Chicago. 

Działania nasze wpisują się w sze-
roki nurt współpracy CJKP UMCS ze 
środowiskami zajmującymi się oświa-
tą polonijną w USA. Przypomnijmy, 
że w latach 2013, 2015 i 2016 CJKP 
UMCS organizowało w Nowym Jor-
ku i Chicago warsztaty metodyczno-
-psychologiczne dla nauczycieli po-
lonijnych i warsztaty językowe dla 
młodzieży szkół polonijnych (każdora-
zowo dla ok. 200 osób), a wcześniej 
przeprowadziliśmy dwie amerykań-
skie edycje studiów podyplomowych 
dla nauczycieli języka polskiego jako 
obcego, w których w sumie wzięło 
udział ponad 110 słuchaczy. 

Anna Dunin-Dudkowska
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Tematem tegorocznej konferencji 
były dyskursy o sztuce – próba 
odpowiedzi na pytania o źródło, 

kontekst i determinanty naszego ro-
zumienia sztuki, a także to, co i jak 
kształtuje horyzont, w którym pew-
ne działania i przedmioty rozpozna-
wane są jako praktyka artystyczna.

Naukowcy i artyści z 17 ośrodków 
akademickich oraz przedstawiciele 
instytucji kultury w czasie obrad zasta-
nawiali się nad tym, czy istnieje i jak 
silny jest obecnie związek pomiędzy 
dyskursem filozoficznym a estetycz-
nym i artystycznym; jakie linie gra-
niczne zakreśla pole sztuki i jakie ma 
to znaczenie dla samego jej przedmio-
tu, a także, czy to jedynie dziejowe 
i teraźniejsze zróżnicowanie działań 
i przedmiotów artystycznych spra-
wia, że możemy widzieć w nich sztu-
kę i postutopijną i zaangażowaną.

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS 
reprezentowali: prof. Teresa Pękala 
– kierownik naukowy konferencji, 
dr hab. Andrzej Ostrowski, dr Ra-
fał Czekaj – sekretarz konferencji, 
dr Marcin Krawczyk oraz doktoran-
ci: mgr Joanna Jawiczuk mgr Tomasz 
Kłusek, mgr Liliana Kozak, mgr Mo-
nika Krzykała, mgr Krzysztof Trojnar 
oraz mgr Marta Tużnik.

Obrady zostały podzielone na 11 pa-
neli tematycznych, w czasie których 
wygłoszono 39 referatów i prezentacji. 

Konferencję otworzyła prof. Teresa Pę-
kala, wprowadzając w tematykę spot-
kania referatem „Dyskurs o dyskursie”. 
W drugim dniu prelegenci i słucha-
cze przenieśli się na Małą Scenę Tea-
tru Witkacego w Zakopanem, gdzie 
oprócz prezentacji referatów i multime-
dialnych prelekcji dr hab. Anna Chęć-
ka, prof. nadzw. (UG) uświetniła obra-
dy krótkim recitalem fortepianowym, 
będącym częścią wystąpienia „Zmysł 
dotyku w wykonawstwie muzycznym 
i chirurgii: pomiędzy intencjonalnością 

Konferencja 
pt. „Dyskursy sztuki. 
Dyskursy o sztuce”

W dniach 1–4 czerwca 
2017 r. w Zakopanem odby-

ła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa pt. „Dyskur-

sy sztuki. Dyskursy o sztuce”, 
zorganizowana przez Zakład 

Estetyki Instytutu Filozofii 
UMCS we współpracy z Tea-
trem im. Stanisława Ignace-
go Witkiewicza. Było to już 

piąte spotkanie w rozpoczę-
tym przez prof. Teresę Pękalę 

w 2009 r. cyklu poświęco-
nym filozoficznym i este-

tycznym kontekstom sztuki.
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• Uczestnicy konferencji przed Teatrem Witkacego
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• Spektakl Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze na podstawie 
prozy Aglai Veteranyi w reż. Justyny Kowalskiej
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a intuicją”. Ten dzień zakończył występ 
artystyczny prof. Włodzimierza Szymań-
skiego (ASP w Warszawie), który spe-
cjalnie na potrzeby konferencji wykonał 
performance multimedialny i prezen-
tację „Dyskurs z dyskursem światła”.

W trzecim dniu wygłoszono 11 re-
feratów, odbyło się także spotkanie 
promocyjne poświęcone książce Prze-
strzenie autonomii – sztuka, filozofia, 
kultura (red. Teresa Pękala), wydanej 
nakładem Wydawnictwa UMCS, która 
była inspirowana zeszłoroczną zako-
piańską konferencją pod tym samym 
tytułem. Prezentacja publikacji zosta-
ła zorganizowana po przedstawieniu 
Dlaczego dziecko gotuje się w mama-
łydze w reżyserii Justyny Kowalskiej. 
W spotkaniu autorskim – moderowa-
nym przez dyrektora Teatru Andrze-

ja Dziuka oraz redaktor tomu prof. 
dr hab. Teresę Pękalę – udział wzięli: 
autorzy artykułów, aktorzy, reżyserka 
spektaklu oraz publiczność zgroma-
dzona na przedstawieniu. Książka Prze-
strzenie autonomii jest zbiorową mono-
grafią poświęconą próbie odpowiedzi 
na pytanie, co współcześnie pozosta-
ło z historycznego pojęcia autonomii 
sztuki oraz na czym miałaby polegać 
nowa formuła autonomii. Książka 
spotkała się z bardzo dobrym przyję-
ciem ze strony zgromadzonych gości.

W ostatnim dniu konferencji wy-
głoszono sześć referatów, w których 
podjęto temat konferencji w ujęciu 
praktycznym – w odniesieniu do sztu-
ki miasta, street artu i dizajnu, a tak-
że przedstawiono niezwykle inspiru-
jące teoretyczne analizy filozoficzne.

Konferencję zakończyło podsumo-
wanie prof. Teresy Pękali, w którym 

• Promocja książki Teatr, teatralizacja, performatywność w Teatrze Witkacego prowadzona 
przez dyrektora A. Dziuka i prof. T. Pękalę
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podziękowała wszystkim uczestni-
kom za udział w naukowym spot-
kaniu, zapowiadając wydanie ko-
lejnej monografii, której inspiracją 
będą wygłoszone podczas tegorocz-
nej konferencji referaty.

I choć artystyczna twórczość i ar-
tystyczny artefakt nadal stanowią 
tajemnicę dla logicznych definicji, 
dzięki pracy podjętej podczas burz-
liwych intelektualnie czterodniowych 
obrad udało się uchylić rąbka tej ta-
jemnicy. A dzięki połączeniu – obec-
nemu w każdej z dotychczasowych 
konferencji – intelektualnej formy 
spotkania z artystyczną praktyką, 
zgromadzonym prelegentom i słu-
chaczom dane było uczestniczyć 
wprost w „świecie sztuki” rozlewa-
jącym się coraz częściej poza grani-
ce instytucjonalne. 

Krzysztof Trojnar

• Performance prof. Włodzimierza Szymań-
skiego (ASP Warszawa) pt. „Dyskurs z dys-
kursem światła”
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VI Zjazd Katedr i Zakładów 
Systemów Politycznych

W dniach 22–23 maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą miał miejsce VI Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Poli-
tycznych. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym 
m.in.: Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnow-
skiego, Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka oraz Rek-
tora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego. 

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia 
poświęcona została tematyce roz-
liczalności we współczesnych sy-

stemach politycznych, a trud jej przy-
gotowania spoczął na pracownikach 
Zakładu Systemów Politycznych Wy-
działu Politologii UMCS, kierowanego 
przez prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła.

Zasadniczym celem konferencji 
było przedstawienie stanu badań do-
tyczących rozliczalności horyzontalnej 
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rujących w swoich badaniach za-
gadnienia z zakresu współczesnych 
systemów politycznych i ustrojów 
państwowych, spośród których naj-
liczniej reprezentowane były: Uniwer-
sytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Uniwersytet Opol-
ski, Uniwersytet Gdański, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Uniwersytet War- 
szawski i oczywiście Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po przywitaniu przybyłych gości 
i przybliżeniu tematyki oraz progra-
mu konferencji przez prof. dr. hab. 
Wojciecha Sokoła, uroczystego ot-
warcia obrad dokonał prof. dr hab. 
Marek Pietraś (Prodziekan ds. Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagrani-
cą), który podziękował organizato-
rom za wysiłek włożony w organiza-
cję spotkania, życząc owocnych obrad. 

Konferencja składała się z dwóch 
paneli eksperckich. Pierwszemu z nich 
przewodniczył prof. dr hab. Andrzej 
Antoszewski z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, drugi zaś moderował prof. 
dr hab. Marek Żmigrodzki reprezentu-
jący Wyższą Szkołę Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie. W ramach pierwsze-
go panelu pt. „Dylematy rozliczalności 
wertykalnej i horyzontalnej” wystą-
pienia zaprezentowali: dr hab. Wal-
demar Wojtasik (UŚ), dr hab. Bar-
tłomiej Michalak (UMK w Toruniu) 
oraz prof. dr hab. Magdalena Musiał-
-Karg (UAM). W panelu drugim pt. 

„Instytucje i mechanizmy rozliczal-
ności horyzontalnej i wertykalnej” re-
zultaty swoich badań zaprezentowa-
li prof. dr hab. Robert Alberski (UWr) 
i dr hab. Tomasz Słomka (UW).

Rozważania na temat zachowań 
wyborczych stanowią bardzo istot-
ną i wciąż rozwijającą się gałąź ta-
kich dziedzin jak marketing politycz-
ny, psychologia, socjologia czy teoria 
polityki. Jak się słusznie zauważa, ob-
serwowane od połowy XX w. rozwój 
marketingu politycznego, profesjonali-
zacja kampanii wyborczych i mediaty-
zacja polityki wpływają na upodmio-
towienie wyborcy i sprowadzenie go 
do roli klienta na rynku politycznym. 

Dr hab. Waldemar Wojtasik w re-
feracie pt. „Paradoksy wyborów jako 
instrument rozliczalności wertykalnej” 
w obrazowy sposób przedstawił zawi-
łości rozliczalności wertykalnej mają-
cej zapewnić obywatelom możliwość 
wyboru swoich reprezentantów, a na-
stępnie ich oceny i egzekwowania 
sankcji we współczesnej demokracji.

Prelegent zaprezentował szereg 
przykładowych sytuacji obnażających 
złożoność tego zjawiska. Jako pierw-
szą z sytuacji utrudniających obecnie 
rozliczalność rządzących wskazał asy-
metrię informacyjną, przejawiająca się 
m.in. w agendyzacji współczesnych 
mediów, a pozwalającą przeciwdziałać 
obligowaniu rządzących do ujawnia-
nia i upublicznienia informacji o po-
dejmowanych działaniach. Kolejne 
utrudnienie stwarzają same kompe-
tencje obywatelskie. Z jednej strony 
głosowanie retrospektywne wymaga 
od wyborców kompetencji do wstecz-

i  wertykalnej we współczesnych sy-
stemach politycznych, wskazanie no-
wych problemów badawczych i spo-
sobów ich rozwiązania. W wymiarze 
wertykalnym kluczową instytucją sy-
stemu politycznego są cykliczne i ry-
walizacyjne wybory stanowiące szan-
sę odsunięcia rządzących od władzy 
i zastąpienia ich innymi osobami. Ho-
ryzontalny wymiar rozliczalności – uzu-
pełniający poprzedni – opiera się na 
systemie hamulców i równowagi w sy-
stemach politycznych, co ma zapew-
nić rozdział współzależnych od siebie 
władz ustawodawczych, wykonawczych 
i sądowniczych oraz danie im autono-
mii, tak aby wzajemnie mogły nadzo-
rować i kontrolować swoje działania. 

W związku z tym, w ramach tak ro-
zumianej rozliczalności, istotną rolę od-
grywają takie procedury i instytucje jak: 
odpowiedzialność polityczna i konsty-
tucyjna, trybunały konstytucyjne czy 
niezależne organy audytu. W analizach 
politologicznych oraz w dyskursach 
politycznych synonimem rozliczalno-
ści pozostają takie terminy jak: przej-
rzystość, skuteczność, odpowiedzial-
ność, efektywność czy dobre rządzenie.

Nie mniej ważnym celem konferen-
cji pozostawało pogłębienie współ-
pracy pomiędzy ośrodkami krajowy-
mi i zagranicznymi zajmującymi się 
badaniem różnych aspektów współ-
czesnych systemów politycznych. 
Na zaproszenie organizatorów przy-
byli przedstawiciele 17 ośrodków 
naukowych z całego kraju eksplo- Fo
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nej oceny efektów działań podjętych 
przez rządzących, a z drugiej strony 
głosowanie prospektywne wymaga 
kompetencji do oceny kierunku, za-
sadności i możliwości wprowadzania 
proponowanych im programów poli-
tycznych w życie. Dodatkowo, jeżeli 
pretendenci nie są postrzegani jako 
mogący lepiej zastąpić dotychczaso-
wych urzędujących, to wyborcy mogą 
nie zdecydować się na ich poparcie, 
nawet mimo deklaratywnego sprze-
ciwu wobec dotychczasowych rzą-
dów. Także podejmowanie decyzji 
wyborczych na podstawie przesła-
nek aksjologicznych może na przy-
szłość, zdaniem dr. hab. W. Wojtasika, 
osłabiać mechanizmy rozliczalności.

W ciekawej formule przedstawione 
zostały ponadto przez autora takie 
zjawiska jak: paradoks tzw. złudze-
nia pozytywnej sankcji (pomimo iż 
rządzący uzyskują lepsze wyniki niż 
w wyborach legitymizujących ich 
władzę, to tracą ją), wielkiej koalicji 
(gdy dwie dominujące siły politycz-
ne tworzą gabinet, a kolejne wybory 
rozstrzygają, która z będzie rządzić 
samodzielnie), mechanizm „farbowa-
nego lisa” (objawiający się w zmia-
nie „szyldu” partyjnego ugrupowania 
czy „barw” partyjnych pojedyncze-
go polityka) czy paradoks „bezsilno-
ści” (istotny w przypadku rozliczal-
ności indywidualnej, a występujący, 
gdy w okręgu wyborczym mamy do 
czynienia z trwałą przewagą jednej 
opcji politycznej). W podsumowa-
niu prelegent wnioskował, iż funk-
cje systemowo przypisywane wybo-
rom są w rzeczywistości odmienne 
na poziomie ich praktycznych skut-
ków i nie należy tym samym po-
przestawać na idealizacji rozliczal-
ności wertykalnej, ale zmierzać do 
jej skuteczniejszego zapewnienia.

Od dłuższego czasu tak w naszym 
kraju, jak i w wielu innych państwach 
toczy się ożywiona dyskusja nad tym, 
jaki system wyborczy implemento-
wać i rozwijać w danym państwie, 
tak by dzięki niemu osiągać pożąda-
ne rezultaty, zapewniając stabilność 
i efektywność rządów przy zmie-
niających się warunkach otoczenia. 
Dr hab. Bartłomiej Michalak w wy-

stąpieniu pt. „Mieszane systemy wy-
borcze i realizacja dwóch sprzecznych 
celów reprezentacji politycznej” za-
jął się najmłodszą rodziną systemów 
wyborczych, zwaną przez niektórych 
hybrydową, a łączącą w sobie for-
mułę proporcjonalną i większościo-
wą systemu wyborczego.

Zdaniem niektórych badaczy wyna-
lezienie mieszanych systemów wybor-
czych było jednym z najważniejszych 
osiągnięć inżynierii wyborczej minio-
nego stulecia, oferującym obietnicę 
realizacji najlepszych cech obydwu 
modeli wyborczych przy wykorzy-
staniu tylko jednej ordynacji. Refe-
rent zauważył, iż w ostatnim czasie 
w międzynarodowym rozwoju syste-
mów wyborczych wyraźnie widoczna 
stała się tendencja do odchodzenia 
od „klasycznych” na rzecz „kombino-
wanych” systemów wyborczych, które 
w zamierzeniu mają równoważyć re-
lacje pomiędzy odmiennymi a często 
wręcz rozbieżnymi celami. Prelegent 
zaprezentował przegląd definicji sa-
mego pojęcia systemu mieszanego 
tak w ujęciu prawniczym, jak i po-
litologicznym, po czym w klarowny 
sposób przybliżył słuchaczom zagad-
nienia związane z istotą działania i ce-
chami mieszanych systemów wybor-
czych oraz ich typologizacją. Systemy 
te bowiem, jak wykazała praktyka, 
wytworzyły zupełnie nową jakość, 
nie dającą się przy tym zredukować 
jedynie do sumy efektów wytwarza-
nych przez ich składowe komponen-
ty tak na poziomie efektów mecha-
nicznych (wynikających z warunków 
instytucjonalno-technicznych), jak 

i psychologicznych (będących kon-
sekwencją adaptacyjnych zachowań 
uczestników procesu wyborczego). 

Dr hab. B. Michalak poprzez swoje 
badania podejmuje próbę skonkrety-
zowania odpowiedzi na pytanie: jakie 
konsekwencje polityczne wywołują 
mieszane systemy wyborcze? Przede 
wszystkim, jakimi tylko sobie właści-
wymi konsekwencjami politycznymi 
ich praktyczne zastosowanie skutku-
je w zakresie strategii nominowania 
kandydatów partyjnych, zachowań 
wyborczych elektoratu, poziomu dys-
proporcjonalności wyników oraz stop-
nia partyjnego rozproszenia.

Na koniec pierwszego panelu 
w wystąpieniu pt. „Innowacje wy-
borcze i dobre rządzenie (wybrane 
przykłady)” prof. dr hab. Magdale-
na Musiał-Karg za główny cel posta-
wiła sobie przybliżenie problematy-
ki „good governance” i rozpoczęcie 
dyskusji w danym obszarze, prezen-
tując doświadczenia w tym zakre-
sie takich państw jak Szwajcaria czy 
Estonia. Nie ma bowiem, jak wskazy-
wała prof. M. Musiał-Karg, jedynie 
słusznej odpowiedzi na pytanie, jak 
dobrze rządzić. Powszechnie przyj-
muje się jednak, że wszystkie ewen-
tualne strategie muszą opierać się 
na efektywnych, partycypacyjnych 
systemach rządzenia i instytucjach 
bazujących na potrzebach i zaanga-
żowaniu wszystkich obywateli oraz 
charakteryzować się przede wszyst-
kim gotowością do przejmowania od-
powiedzialności za zadania, których 
się podjęto.  Rozliczalność  traktowana 
jest bowiem jako swoisty synonim 
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dobrego rządzenia i wiąże się bez-
pośrednio z możliwością rozliczenia 
władzy publicznej przez społeczeń-
stwo z podjętych decyzji i działań 
oraz z ustaleniem zakresu odpowie-
dzialności poszczególnych instytucji.

Tematyka „good governance” 
to w ocenie badaczy zagadnienie 
o ogromnym znaczeniu dla jako-
ści rządzenia i sprawowania wła-
dzy w państwie. Pojęcie to, tłuma-
czone jako „dobre rządzenie”, po 
raz pierwszy wprowadził do swo-
ich dokumentów Bank Światowy na 
początku lat 90. ubiegłego wieku, 
który jako jego zasadnicze kryteria 
przyjął: prawo wyrażania opinii przez 
obywateli, jakość stanowionego pra-
wa, efektywność administracji pub-
licznej. Dla porównania, dla Komi-
sji Europejskiej kryteriami dobrego 
rządzenia pozostają: otwartość, par-
tycypacja, koherencja, efektywność 
oraz rozliczalność; a zgodnie z Eu-
ropejskim Kodeksem Dobrej Prak-
tyki Administracyjnej dobre rządze-
nie oznacza podejmowanie decyzji 
oraz działań charakteryzujące się an-
gażowaniem wszystkich zaintereso-
wanych stron celem jak najpełniej-
szej realizacji występujących potrzeb 
społecznych, dążeniem do konsensu-
su z maksymalnym uwzględnianiem 
głosów mniejszości, przejrzystością, 
praworządnością, efektywnością, jak 
również szeroko rozumianą odpowie-
dzialnością wobec społeczeństwa. 

Zasada ta postuluje więc poprawę 
jakości zarządzania w instytucjach 
publicznych oraz wzmacnianie po-
tencjału administracyjnego. Wyso-
ki stopień realizacji tej zasady przy-
czyniać ma się do wzrostu zaufania 
społeczeństwa dla działań podejmo-
wanych przez państwo i jego ad-
ministrację, jak i stanowić jedną 
z kluczowych przesłanek budowy 
potencjału państwa sprzyjającego 
rozwojowi społeczeństwa obywatel-
skiego. A upodmiotowienie obywa-
teli winno odbywać się m.in. poprzez 
dostęp do informacji bez biurokracji 
i stworzenie możliwości podejmowa-
nia działań partycypacyjnych z wy-
korzystaniem nowoczesnych środ-
ków technologiczno-informacyjnych.

Drugi panel rozpoczął się od wy-
stąpienia prof. dr. hab. Roberta Al-
berskiego, które poświęcone zostało 
sądowi konstytucyjnemu jako insty-
tucji rozliczalności horyzontalnej rea-
lizowanej przede wszystkim poprzez 
kontrolę legalności norm prawnych 
w państwie, obok kontroli funkcjona-
riuszy publicznych poprzez egzekucję 
ich odpowiedzialności konstytucyjnej 
czy kontroli legalności działania partii 
politycznych. Zdaniem prof. R. Alber-
skiego, największy wpływ na zwięk-
szenie efektywności działań w tym 
obszarze sądownictwa konstytucyjne-
go mają takie kryteria jak: wszczyna-
nie postępowania, procedura wyboru 
składu członkowskiego sądu, możli-
wość realizacji kontroli prewencyjnej 
czy styl orzekania. Argumentował, że 
to danie możliwości działań z własnej 
inicjatywy sądownictwu konstytucyj-
nemu (co jest dzisiaj rzadko spotyka-
nym rozwiązaniem prawnym) lub choć-
by zapewnienie opozycji politycznej 
proceduralnie sposobności jego ini-
cjowania, a nie ugruntowanie praw-
nie takiej możliwości jedynie podmio-
tom kontrolowanym przez większość 
parlamentarną, sprzyja rzetelniejszej 
rozliczalności z podejmowanych dzia-
łań aktualnej władzy. Podobnie jest 
w przypadku wyboru składu człon-
kowskiego Sądu Konstytucyjnego. 
Pożądane byłoby bowiem każdora-
zowe oparcie procedury jego wybo-
ru o mechanizm zakładający przede 
wszystkim konsensus polityczny (np. 
poprzez wybór większością kwalifiko-
waną czy zwiększoną różnorodność 
podmiotową w zakresie samego decy-
dowania personalnego), a nie bezwa-
runkowe oddanie owej decyzji w ręce 
aktualnej większości politycznej.

Nie zapominajmy też o praktyce 
działań samego sądu. Zdaniem pre-
legenta, z większą rozliczalnością bę-
dziemy mieli do czynienia w przypad-
ku zawarowania prawem możliwości 
jego działania zarówno w formule 
kontroli następczej, jak i prewen-
cyjnej. Także sam styl orzekania sę-
dziowskiego może wydatnie wpłynąć 
na rozliczalność horyzontalną, a to 
przede wszystkim poprzez oderwa-
nie się od formuły działania Sądu 

Konstytucyjnego tylko w formule 
tzw. „ustawodawcy negatywnego” 
na rzecz wzmocnienia i poszerze-
nia jego roli interpretacyjnej. Pod-
sumowując swoje wystąpienie, prof. 
R. Alberski potwierdził, iż sądy kon-
stytucyjne mają duży potencjał do 
rozliczalności horyzontalnej i są ku 
temu naturalnie predysponowane.

Na zakończenie seminarium dr hab. 
Tomasz Słomka zaprezentował wy-
stąpienie pt. „Relacje między władzą 
a opozycją jako egzemplifikacja roz-
liczalności wertykalnej. Casus polski”, 
skupiając się na opisie relacji między 
władzą a opozycją w parlamencie 
i przyjmując reżim czasowy obowią-
zywania Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 r. Dokonał przy tym w sposób 
obrazowy opisu owych relacji zarów-
no na tle warunków kohabitacji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
sytuację „odświeżonego” mandatu 
prezydenckiego, dającego mu szcze-
gólnie silną legitymację do działań 
i kreującego prezydenta na ewentu-
alny ośrodek opozycyjny, jak i w sy-
tuacji pojawienia się organizacji po-
zaparlamentarnej (przykład Komitetu 
Obrony Demokracji), co autor od-
czytał jako wyraz negatywnej oceny 
i dezaprobaty działań opozycji par-
lamentarnej ze strony społeczeństwa 
oraz przejaw kształtowania się spo-
łecznej opozycji pozaparlamentarnej. 
W ciekawy sposób przybliżył instru-
menty, którymi dysponuje opozycja 
w zakresie odpowiedzialności praw-
no-politycznej w naszym państwie. 

Każda część seminarium została 
podsumowana przez uczestników dys-
kusją nad pojawiającymi się w trak-
cie referatów pytaniami. Na zakoń-
czenie prof. dr hab. Wojciech Sokół 
w imieniu organizatorów podzięko-
wał uczestnikom oraz słuchaczom za 
udział konferencji, a prof. dr hab. Ali-
cja Stępień-Kuczyńska (UŁ) zachęca-
ła zgromadzonych do wzięcia udziału 
w kolejnym Zjeździe Katedr i Syste-
mów Politycznych, którego przygo-
towania podjął się ośrodek łódzki, 
a które poświęcone zostanie proble-
matyce sukcesji władzy w niedemo-
kratycznych systemach politycznych.

Monika Kowalska
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Pytanie, czy i czym nasz region 
inspiruje młodzież, było ha-
słem przewodnim pierwsze-

go konkursu na reportaż dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, zorgani-
zowanego przez Pracownię Badań 
nad Reportażem i Wydział Politologii 
UMCS, pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Lubelskiego, 
przy współpracy ze sponsorem wy-
darzenia firmą PGE Dystrybucja SA. 

Uroczysty finał i wręczenie nagród 
odbyło się 11 maja 2017 r. na Wydzia-
le Politologii. Jury w składzie: red. 
Katarzyna Michalak, dr hab. Mag-
dalena Piechota, dr hab. Grażyna 
Stachyra, dr Elżbieta Pawlak-Hejno 
wyróżniło prace 18 uczniów z całego 
regionu. Reportaże poruszały różne 
tematy: od lokalnych tradycji, które 
zyskują nowe, nieoczekiwane życie, 
przez poruszające historie osobiste, 
spotkania z nietypowymi bohatera-
mi, po zjawiska kulturalne i społecz-
ne. Zdaniem jurorek autorzy wszyst-
kich prac wyróżnili się wrażliwością 
i umiejętnością głębszego wejrze-
nia w na pozór codzienne i oczy-
wiste sprawy.

Nagrody laureatom i finalistom 
wręczała Dziekan Wydziału Polito-
logii UMCS prof. dr hab. Iwona Hof-
man oraz rzecznik prasowy Urzę-
du Marszałkowskiego Beata Górka. 
Oprócz nagród rzeczowych, wśród 
których znalazł się sprzęt elektro-
niczny i książki reportażowe, ucznio-
wie mogli uczestniczyć w specjalnie 
dla nich przygotowanym warsztacie 
reportażowym, prowadzonym przez 
mistrzynię słowa i dźwięku red. Ka-
tarzynę Michalak z Radia Lublin, wie-
lokrotnie nagradzaną reportażystkę 
radiową. W trakcie spotkania mło-
dzi adepci dziennikarstwa mogli po-
znać narzędzia do budowania struk-
tury i linii dramaturgicznej reportażu 
oraz porozmawiać z red. K. Michalak.

Jeszcze raz gratulujemy sukcesu 
wszystkim wyróżnionym oraz na-
uczycielom, którzy czuwają nad roz-
wojem talentów swoich podopiecz-
nych. Zapraszamy też do udziału 
w następnej edycji konkursu, o któ-
rej będziemy informować na stronie 
Wydziału Politologii.

Elżbieta Pawlak-Hejno

Lubelszczyzna – 
region inspiracji!

Lista laureatów i finalistów

1. Monika Mielnicka, Nadbużańskie perebory, I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podla-
skiej – I miejsce

2. Paula Polak, Samotny Król, III LO im. C.K. Norwida w Zamościu – ex aequo II miejsce
3. Agata Grudzień, Z  dala od krajowej szosy, I  LO w  Radzyniu Podlaskim – ex aequo  

II miejsce
4. Aniela Łukasik, Lubelszczyzna – region inspiracji, XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lub-

linie – III miejsce
5. Samanta Proć, Historia pewnego listu, III LO im. C.K. Norwida w Zamościu – wyróżnienie 
6. Dariusz Maryńczak, Niepełnosprawność nie musi być barierą, III LO im. C.K. Norwida 

w Zamościu – wyróżnienie 
7. Karolina Hejduk, Chedery zostały zamknięte, II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie – 

wyróżnienie 
8. Karolina Krasoń, Turyści nie wiedzą, gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą, gdzie będą, Zespół 

Szkół im. S. Staszica w Wysokiem – wyróżnienie 
9. Monika Pachocka, Zwykli ludzie i wielkie inspiracje, II LO im. KEN w Puławach – wyróżnienie 

10. Wiktoria Kozuń, Niezwykłość można spotkać na ścieżkach zwykłych ludzi, LO im. 15. Pułku 
Piechoty „Wilków” w Dęblinie – finalistka konkursu

11. Karolina Wójcik, Lubelszczyzna – region inspiracji?, II LO im. KEN w Puławach – finalist-
ka konkursu

12. Kacper Kozłowski, Nigdzie indziej, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku – finalista konkursu
13. Klaudia Duma, Lubelskie pierogi, forszmak, nasutowskie zawijasy – Inspiracje kulinarne 

babci Basi, Zespół Szkół im. S. Staszica w Wysokiem – finalistka konkursu
14. Maciej Kozłowski, Wrota przyszłości, II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu – finalista konkursu
15. Tomasz Wójcik, Kulturalna Lubelszczyzna, V LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie – fi-

nalista konkursu
16. Agata Kowalska, (Nie)idealne miejsce zamieszkania, IV LO im. S. Sempołowskiej w Lubli-

nie – finalistka konkursu
17. Wiktoria Bocian, Truskawkowy raj, II LO im. KEN w Puławach – finalistka konkursu
18. Karol Tudrujek, Wywiad z Mistrzynią, Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bycha-

wie – finalista konkursu
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W związku z dużym zainte-
resowaniem studentów tą 
inicjatywą postanowiono 

zmagania konkursowe systematycz-
nie ponawiać, organizując spotkania 
w kolejnych miastach uniwersyteckich.

W dniach 5–7 czerwca 2017 r. Insty-
tut Muzyki Wydziału Artystycznego 
2017 r. zorganizował III Ogólnopolskie 
Uniwersyteckie Forum Dyrygentów 
Lublin 2017. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem przyjął Rektor UMCS 
prof. dr hab. Stanisław Michałow-
ski. W składzie jury pracowali: prof. 
dr hab. Urszula Bobryk, prorektor 
UMCS (przewodnicząca), prof. dr hab. 
Benedykt Błoński (Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. 
dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
oraz dr Piotr Wijatkowski (UMCS).

Celem konfrontacji było dosko-
nalenie warsztatu dyrygenckiego 
uczestników, promocja utalentowa-
nych dyrygentów, poznawanie no-
wej literatury chóralnej, wymiana 
doświadczeń, umożliwienie studen-
tom pracy z najlepszymi chórami 
szkolnymi i akademickimi, a prze-
de wszystkim popularyzacja zawodu 
dyrygenta chóralnego wśród studen-
tów kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej.

W wydarzeniu wzięli udział stu-
denci reprezentujący ośrodki uniwer-
syteckie z całej Polski: Jakub Biskup 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy), Agata Bobrowska 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy), Mateusz Hrynkie-
wicz (Uniwersytet Śląski, Wydział Ar-
tystyczny w Cieszynie), Daria Kliks 

(Uniwersytet Zielonogórski), Milena 
Kowalska (UMCS), Żaneta Kucharska 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), 
Dariya Lahotska (UMCS), Sebastian 
Sikora (UAM w Poznaniu, Wydział 
Pedagogiczno-Artystyczny w Kali-
szu), Grzegorz Strzelczyk (Uniwer-
sytet Zielonogórski), Maria Wrona 
(Uniwersytet Jana Kochanowskie-
go w Kielcach).

Organizatorem Forum był Zakład 
Chóralistyki UMCS. Kierownikiem 
artystycznym i organizacyjnym kon-
frontacji była dr hab. Małgorzata 
Nowak, prof. nadzw., natomiast kie-
rownictwo naukowe i organizacyjne 
konferencji sprawowała dr hab. El-
żbieta Krzemińska, prof. nadzw., oba 
wydarzenia przy współpracy dr. Pio-
tra Wijatkowskiego. 

Zespołami warsztatowymi, z któ-
rymi pracowali uczestnicy konkursu, 
były: Chór „Gaudeamus” Zespołu 
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełży-
cach (przygotowanie Marzena Goc), 
Chór „Kantylena” III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Unii Lubelskiej 
(przygotowanie dr hab. Małgorzata 
Nowak, prof. nadzw.), Akademicki 
Chór Politechniki Lubelskiej (przy-
gotowanie dr hab. Elżbieta Krzemiń-
ska, prof. nadzw.), Akademicki Chór 
Uniwersytetu Medycznego (przygo-

III Ogólnopolskie 
Uniwersyteckie 
Forum Dyrygentów

Idea konfrontacji młodych 
dyrygentów – studentów uni-
wersyteckich wydziałów arty-

stycznych powstała w 2011 r. 
w Instytucie Muzyki Akade-

mii Pomorskiej w Słupsku. 
W 2015 r. Instytut Muzyki 

Wydziału Artystycznego UMCS 
zorganizował konkurs dyrygen-
cki o podobnej formule, adre-
sowany do swoich studentów. 
Połączono go z Ogólnopolską 

Konferencją Naukową pt. „Mu-
zyka jako wsparcie”. Kontynuo-

wania konkursu o zasięgu ogól-
nopolskim podjął się w 2016 r. 

Wydział Edukacji Muzycz-
nej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 
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towanie dr hab. Monika Mielko-Re-
miszewska, prof. nadzw.). 

Dwudniowa praca w poszczegól-
nych etapach konkursu polegała na 
poprowadzeniu utworu obowiązko-
wego, nauczeniu utworu nieznanego 
chórowi oraz pracy nad interpretacją 
utworu z zespołami akademickimi. 
Zmagania odbywały się w Inkuba-
torze Medialno-Artystycznym Aka-
demickiego Centrum Kultury „Chat-
ka Żaka”.

Następnie w ramach Uniwersyte-
ckiego Forum Dyrygentów odbyła 
się Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa pt. „Chóralistyka – między 
tradycją a nowoczesnością”. Pierw-
szym punktem programu było odczy-
tanie werdyktu jury, według którego: 
I miejsce zdobyła Dariya Lahotska, 
II miejsce zajął Jakub Biskup, III miej-
sce ex aequo zajęli Sebastian Siko-
ra oraz Żaneta Kucharska. Nagrody 

dodatkowe – Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
– otrzymała Maria Wrona, a prywat-
ną nagrodę kompozytora i pedago-
ga, a obecnie prorektora Akademii 
Muzycznej w Katowicach dr. hab. 
Jacka Glenca, prof. nadzw. otrzy-
mała Dariya Lahotska. Ponadto, na-
grody przyznały chóry warsztatowe 
Akademicki Chór Politechniki Lubel-
skiej i Akademicki Chór Uniwersy-
tetu Medycznego, które otrzymali: 
Dariya Lahotska, Żaneta Kucharska 
i Jakub Biskup.

Wspomnianą konferencję otwo-
rzyła prof. dr hab. Urszula Bobryk. 

Wskazała na konieczność podej-
mowania ważnego tematu zmian, 
które dokonują się w chóralistyce 
i konieczność wspierania się na tra-
dycji tej ważnej muzycznej dziedzi-
ny. Następnie z referatami wystą-
pili: dr hab. Bartłomiej Stankowiak, 
prof. nadzw. (Uniwersytet Zielono-
górski) – „Czy potrzebne są nam jesz-
cze chóry? Próba subiektywnej oce-
ny aktualnych uwarunkowań rozwoju 
chóralistyki”; prof. dr hab. Anna Ja-
nosz (Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy) – „Profesjonal-
ny dyrygent w amatorskim chórze 
– nuda czy satysfakcja”; dr hab. Bo-
gumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. 
nadzw. (Uniwersytet Zielonogór-
ski) – „Między dźwiękiem a arty-
styczną kreacją. Ciało i wyobraźnia 
chórzysty”; prof. dr hab. Grzegorz 
Oliwa (Uniwersytet Rzeszowski) – 
„Jak dyrygować chórem gospel”; 

dr Anna Marek-Kamińska (Uniwer-
sytet Rzeszowski) – „Specyfika war-
sztatu dyrygenckiego w kontekście 
pracy z chórem dziecięcym, doro-
słym i seniorskim”; prof. dr hab. 
Bernard Mendlik (Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
– „Dzieła wokalno-instrumentalne 
w repertuarze chóru akademickie-
go”; dr hab. Joanna Glenc (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Wydział 
Artystyczny w Cieszynie) – „Mu-
zyka do tekstu czy tekst do muzy-
ki? Zależności zachodzące pomię-
dzy warstwą muzyczną i literacką 
jako istotny element kształtowa-

nia narracji dzieła”; dr hab. Ewa Ro-
bak (Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach) – „Możliwości 
adap tacji poezji śpiewanej na grunt 
chóralistyki. Transkrypcja utworów 
Marka Grechuty na chór a cappel-
la”; dr hab. Lesław Podolski, prof. 
nadzw. (Akademia Jana Długosza 
w Częstochowie) – „Muzyka chó-
ralna w literaturze orkiestr dętych 
– współczesna interpretacja jako 
problem badawczy”; prof. dr hab. 
Mariusz Kończal (Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
– „Piotr Jańczak. Kompozytor nie-
dwuznaczny”; prof. dr hab. Bene-
dykt Błoński (Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski) – „Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Felik-
sa Nowowiejskiego w Barczewie”; 
dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, 
prof. nadzw. (UMCS) – „Duży może 
więcej. Przynależność a identyfiko-
wanie się z Polskim Związkiem Chó-
rów i Orkiestr w 70-lecie Oddziału 
w Lublinie”; dr hab. Mirosław Gru-
siewicz (UMCS) – „Muzyka w edu-
kacji przyszłości”.

Uczestnicy konferencji przybliżyli 
różnorodność kontekstów, jakich dzie-
dzina chóralistyki dotyczy, jak szero-
ki jest krąg jej oddziaływania oraz 
jakie są realia i perspektywy jej roz-
woju. Udział jednocześnie studentów 
w części praktycznej i pedagogów 
w konferencji naukowej daje obraz 
wyrazistej, prężnej i wciąż żywo się 
zmieniającej dziedziny sztuki, wskazu-
je jednocześnie ważne miejsce śpie-
wu zespołowego w kształtowaniu 
się edukacji przyszłości.

Elżbieta Krzemińska
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GMP w pływaniu – zwycięstwo 
w klasyfikacji drużynowej

W  dniach 18–21 maja 2017 r. 
w Aqua Lublin odbyły się 
najważniejsze zawody pły-

wackie w kraju. Wśród seniorów nasi 
zawodnicy zdobyli 12 medali (5 zło-
tych, 4 srebrne i 3 brązowe), co dało 
im drugie miejsce w tabeli medalo-
wej. W zestawieniu młodzieżowców 
dołożyli oni od siebie 10 krążków 
(7 złotych, 1 srebrny oraz 2 brązo-
we). Ten wynik pozwolił im trium-
fować w zestawieniu medalowym 
wśród młodzieżowców. 

Wspólny rezultat wszystkich na-
szych zawodników na Głównych Mi-
strzostwach Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców dał reprezentacji KU 
AZS UMCS Lublin pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. Nasza 
ekipa wyprzedziła drugi AZS AWF 
Katowice oraz trzecią w zestawie-
niu Juvenię Wrocław.

Na zawodach znakomicie zaprezen-
tował się Jan Świtkowski, który trzy 
razy stawał na najwyższym stopniu 
podium w rywalizacji seniorskiej. 
Zwyciężał w wyścigach stylem mo-
tylkowym na 100 i 200 m oraz na 
200 m stylem dowolnym. Ponadto, 
zdobył srebro na „setkę” stylem do-

wolnym. Wszystkie te starty dały na-
szemu zawodnikowi pierwsze miej-
sca w zestawieniu młodzieżowców 
na wymienionych dystansach.

Oprócz tego drużyna w składzie 
Dominik Niedziałek, Konrad Ka-
drow, Jan Świtkowski i Przemysław 
Lis zdobyła pierwsze miejsce w ka-
tegorii młodzieżowców w sztafecie 
4 x 100 m stylem zmiennym. W ry-
walizacji seniorskiej uplasowali się 
na czwartej pozycji. Kapitalnie za-
prezentowała się również inna na-
sza sztafeta. W wyścigu 4 x 200 m 
stylem dowolnym zawodniczki KU 
AZS UMCS (Kamila Andrzejewska, 
Julia Adamczyk, Wiktoria Czarnecka 
i Ewa Osiniak) po świetnym wyścigu, 
z czasem 8:27.19, zdobyły złoto Mi-
strzostw Polski. Trzy medale zdobył 
Konrad Czerniak. Nasz zawodnik oka-
zał się najlepszy na dystansie 50 m 
„motylkiem”. Tym samym stylem na 
100 m Konrad zajął drugie miejsce. 
Również srebro zdobył w rywaliza-
cji 50-metrowców stylem dowolnym.

Złoto piłkarek ręcznych!
Zawodniczki KU AZS UMCS zdoby-
ły złote medale Akademickich Mi-
strzostw Polski w piłce ręcznej ko-
biet! Turniej finałowy był rozgrywany 
w Warszawie w dniach 25–28 maja 
2017 r.

Na majowe finały Akademickich 
Mistrzostw Polski podopieczne Iza-
beli Puchacz pojechały, aby popra-
wić zeszłoroczne trzecie miejsce. Od 
samego początku turnieju było widać 
po dziewczynach, że będą walczyły 
o najwyższe cele. W pierwszym spot-
kaniu rozegranym przeciwko druży-
nie gospodyń z Warszawy – zespo-
łowi Uniwersytetu Warszawskiego 

AZS UMCS Lublin był zdecydowa-
nym faworytem, co udowodnił na 
parkiecie, nie dając przeciwniczkom 
szans i ostatecznie triumfując 20:10. 
Kolejnym grupowym rywalem był ze-
spół Politechniki Poznańskiej. Mecz 
od początku przebiegał pod dyktan-
do naszych dziewczyn. Wynik końco-
wy 20:12 nie wymaga komentarza. 
AZS UMCS Lublin z każdym kolej-
nym spotkaniem prezentował się co-
raz bardziej imponująco. W ostatnim 
meczu grupowym przeciwko Uni-
wersytetowi Medycznemu z Łodzi 
podopieczne Izabeli Puchacz rów-
nież zrobiły swoje, deklasując prze-
ciwniczki 27:12.

Przyszedł czas na fazę play-off. 
W ćwierćfinale AZS UMCS Lublin 
trafił na Politechnikę Śląską. Pew-
na wygrana 20:5 i ekipa z Lublina 
znalazła się w strefie medalowej. 
W półfinale na ich drodze stanęły 
obrończynie tytułu AMP z zeszłego 
roku – AWF Katowice. Nasza druży-
na była jednak dobrze przygotowa-
na. Cel, jakim było złoto, wymagał, 
aby to spotkanie wygrać. Tak się też 
stało. AZS UMCS Lublin – AWF Ka-
towice – 24:15. Wynik z ubiegłego 
sezonu został poprawiony, jednak 
to nie satysfakcjonowało naszego 
zespołu. Ostatnim rywalem okazał 
się zespół AWF Warszawa. Spotkanie 
było wyrównane tylko w pierwszej 
połowie, która zakończyła się wy-
nikiem 6:5. Druga odsłona to popis 
naszych zawodniczek, które pokaza-
ły klasę, kończąc pojedynek rezulta-

Występy zawodników  
KU AZS UMCS (maj–lipiec 2017)

Koniec wiosny i początek lata był dla naszych reprezentantów in-
tensywnym czasem. Startowali oni bowiem na wielu imprezach, co 
więcej – zdobywali na nich medale. Niektóre występy przeszły do 
historii. Przypomnijmy sobie, co takiego właściwie się wydarzyło.
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tem 18:11 i zdobywając tym samym 
upragniony tytuł AMP.

MVP turnieju została wybrana Edy-
ta Charzyńska (AZS UMCS Lublin), 
zawodniczka MKS Selgros Lublin.

Świetna postawa młodych 
lekkoatletów AZS UMCS Lublin
Drugie miejsce w klasyfikacji medalo-
wej i trzecie w punktowej wywalczyli 
nasi zawodnicy podczas 71. Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w lekkiej 
atletyce, które odbyły się w Toru-
niu w dniach 7–9 lipca 2017 r. To 
pierwszy w historii tak dobry wynik 
AZS UMCS Lublin.

Nasi reprezentanci na MMP w To-
runiu zdobyli 4 medale, w tym 2 zło-
te. To bardzo dobry rezultat. Oprócz 
wyników cieszy również styl, w ja-
kim je wywalczyli. Michał Sierocki, 
mimo iż przed zawodami nie był sta-
wiany w roli faworyta, po fenome-
nalnym biegu wygrał wyścig finało-
wy na 110 m przez płotki z czasem 
13.83, ustanawiając jednocześnie 
swój nowy rekord życiowy. 

Złota okazała się także sztafeta 
męska 4 x 400 m. Drużyna w skła-
dzie Karol Kania, Michał Kitliński, 
Kamil Oleszek, Maciej Hołub wyni-
kiem 3:17.20 zanotowała najlepszy 
start w sezonie. Na drugim miejscu 
rywalizację w biegu na 800 m ukoń-
czył Michał Kitliński, który poprawił 
swoją dotychczasową życiówkę. Od 
8 lipca wynosi ona 1:51.35. Brązowy 
medal w konkursie rzutu młotem zdo-
była Aleksandra Osiak, uzyskując od-
ległość 53.58 m. Do drugiego miejsca 
zabrakło naprawdę niewiele. Srebrny 

medal rzutem na 53.95 m wywalczy-
ła Natalia Cuppa z LKS Jantar Ustka.

Koszykarze z brązowym 
medalem Akademickich 
Mistrzostw Europy!
Koszykarze AZS UMCS Lublin zdoby-
li brązowy medal Akademickich Mi-
strzostw Europy 2017! Zespół pro-
wadzony przez trenera Przemysława 
Łuszczewskiego w całym turnieju do-
znał tylko jednej porażki.

Prawo gry w AME w węgierskim 
Miszkolcu nasza drużyna zdobyła 
już w zeszłym roku, kończąc sezon 
2015/2016 jako Akademiccy Mistrzo-
wie Polski. Tam jako jedyna ekipa 
z naszego kraju reprezentowała Pol-
skę w walce o medale. Zadanie łatwe 
nie było, bowiem trafiła nam się silna 
grupa. Obok Niemców i gospodarzy 
turnieju – zespołu z Węgier przyszło 
nam się zmierzyć także z drużyną Sło-
wenii, z którą to nasi zawodnicy roze-
grali swój pierwszy mecz na turnieju.

Pierwsze spotkanie i pierwsze zwy-
cięstwo. Podopieczni trenera Przemy-
sława Łuszczewskiego pokazali swo-
ją siłę, wygrywając bez większych 

problemów ten pojedynek 95:55. 
Taki wynik musiał zrobić wrażenie 
na potencjalnych rywalach w walce 
o medale. Wyróżniającymi postacia-
mi w zespole akademików z Lublina 
byli Jan Grzeliński (21 punktów) oraz 
Jarosław Trojan i Mateusz Dziemba, 
którzy zapisali na swoim koncie po 
18 punktów. 

W drugiej batalii nasi koszykarze 
zmierzyli się z gospodarzami, którzy 
w pierwszym spotkaniu ulegli Niem-
com. Ten mecz był zatem dla Węgrów 
arcyważny. Dobry początek w wyko-
naniu studentów z Lublina szybko po-
stawił rywali pod ścianą. Przewaga na-
szego zespołu po pierwszej kwarcie 
wynosiła 8 oczek. Węgrzy cały czas 
gonili wynik, jednak nasz zespół, po-
mimo delikatnej nerwowości w ostat-
niej kwarcie, zdołał dowieźć zwycię-
stwo do końca. Po dwóch spotkaniach 
mieliśmy komplet punktów. Podob-
nie jak my, oba swoje mecze wygra-
li nasi kolejni przeciwnicy – Niemcy. 

Pojedynek z naszym zachodnim 
sąsiadem – zespołem z Münster 
był decydujący w kontekście zaję-
cia pierwszego miejsca w grupie. 
Dobry początek i znakomita trze-
cia kwarta, którą lublinianie wygrali 
21:10, przesądziły o zwycięstwie na-
szej ekipy. Po końcowej syrenie na 
tablicach widniał wynik 58:53 na ko-
rzyść naszych koszykarzy. Tym samym 
z kompletem zwycięstw AZS UMCS 
Lublin zameldował się w ćwierćfinale. 
Tu jego rywalem po raz kolejny była 
drużyna niemiecka. Tym razem byli 
to studenci Uniwersytetu z Bayreuth. 

Rywalizacja była zacięta. Wynik 
końcowy przez dłuższy czas spotka-
nia pozostawał sprawą otwartą. Lep-
sza skuteczność w końcówce meczu 
zdecydowała o triumfie lublinian, 
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a tym samym awansie do półfinału. 
Mecz zakończył się rezultatem 70:61. 
Wiodącymi postaciami naszej ekipy 
byli rozgrywający Jan Grzeliński oraz 
Przemysław Tradecki i Jarosław Tro-
jan. Rywalem w półfinale okazał się 
zespół z Włoch – Uniwersytet Bolonii, 
który w ćwierćfinale pewnie wygrał 
z drużyną z Petersburga 71:51.

Przed podopiecznymi trenera Prze-
mysława Łuszczewskiego stanęła na-
prawdę bardzo trudna do pokonania 
przeszkoda. Nasi zawodnicy, mimo 
walki, serc i potu pozostawionych na 
parkiecie, musieli uznać wyższość ry-
wala. Końcowy wynik – 70:62 dla ze-
społu włoskiego. Przed nami został 
już tylko jeden mecz – o brązowy 
medal AME. Naszym rywalem była 
drużyna z Estonii.

Od początku spotkania widać było, 
że koszykarze z Lublina są bardzo 
zmotywowani. Pierwsza kwarta padła 
naszym łupem. Wygraliśmy ją różni-
cą trzech punktów (19:16). Kluczowa 
dla losów spotkania okazała się ko-
lejna odsłona pojedynku. AZS UMCS 
zwyciężył ją wynikiem 22:12, co sta-
nowiło pokaźną zaliczkę przed dal-
szą częścią meczu. Mimo przegra-
nej trzeciej kwarty (17:9), lublinianie 
nie podłamali się, wprost przeciw-
nie, pokazali pełnię swoich umiejęt-
ności. Zwyciężając ostatnią kwartę 
17:4, postawili przysłowiową kropkę 
nad i. Sięgnęli tym samym po histo-
ryczny brązowy medal AME.

Uważam, że drużyna pozytywnie 
podeszła do turnieju. Od początku 
byliśmy mocni. Pomimo małej liczby 
treningów, z meczu na mecz się do-
cieraliśmy. Moim zdaniem my i Włosi 
byliśmy najlepszymi drużynami na tym 
turnieju, jednak drabinka ułożyła się 
tak, że trafiliśmy na siebie w półfina-

le. W pewnych momentach zabrakło 
doświadczenia i Jarka Trojana, które-
go wyeliminował uraz – mówi trener 
Przemysław Łuszczewski.

Na AME doceniony został jeden 
z naszych zawodników. Janek Grze-
liński trafił do najlepszej piątki tur-
nieju. Generalnie jest to bardzo duży 
sukces. Szczerze mówiąc, nie spodzie-
wałem się, ale w każdym meczu na-
stawialiśmy się na zwycięstwo. Każdy 
spełnił swoją rolę. Oczywiście cieszy 
mnie indywidualne wyróżnienie, ale 
przede wszystkim osiągnięcie druży-
ny. Uważam, że gdyby był Jarek Tro-
jan, moglibyśmy wygrać – komen-
tuje rozgrywający Janek Grzeliński.

Dwa medale 93. PZLA 
Mistrzostw Polski
Trzecie miejsce w biegu na 5000 m 
oraz srebrny medal w rzucie mło-
tem. To dorobek, z jakim wrócili z Mi-
strzostw Polski w lekkiej atletyce w Bia-
łymstoku nasi sportowcy w tym roku.

Drugie miejsce naszej młociarki 
Malwiny Kopron oraz trzecia loka-
ta biegaczki Izabeli Trzaskalskiej. 
Tyle udało nam się zdobyć na lek-
koatletycznych Mistrzostwach Polski, 
rozgrywanych w dniach 21–23 lip-
ca 2017 r. w Białymstoku. Oprócz 
miejsc na podium cieszą wyniki, ja-
kie zapewniły naszym zawodnicz-
kom te osiągnięcia. M. Kopron po-
słała młot na odległość 75.11 m, co 
jest jej nowym rekordem życiowym 
i trzecią odległością w historii rzutu 
młotem kobiet w Polsce. Lepsza od 
reprezentantki KU AZS UMCS Lub-
lin była tylko rekordzistka i mistrzy-
ni świata Anita Włodarczyk.

Na najniższym stopniu podium 
w biegu na 5000 m stanęła inna 
nasza zawodniczka – Izabela Trza-

skalska. Do mety dobiegła z cza-
sem 16:16.74, co jest jej nowym 
rekordem życiowym na bieżni. Lep-
sze wyniki uzyskiwała już w bie-
gach ulicznych. Jak sama przyzna-
je, właśnie w takim biegu liczyłaby 
na złoto, na bieżni cieszy ją brąz.

Spektakularny sukces naszych 
młodych pływaków
W czasie XXIII Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Letnich 
– Mazowsze 2017 reprezentacja AZS 
UMCS Lublin zdobyła aż 23 me-
dale i wyprzedziła drugą w kla-
syfikacji ekipę UKS G-8 Bielany aż 
o 11 krążków.

8 złotych, 10 srebrnych i 5 brą-
zowych – łącznie 23 medale. 
Z takim dorobkiem z OOM wrócili 
przedstawiciele KU AZS UMCS Lub-
lin. Fenomenalna postawa naszych 
pływaków nie pozostaje bez echa. Ju-
lia Adamczyk, która aż ośmiokrotnie 
stawała na najwyższym stopniu po-
dium, została nawet okrzyknięta mia-
nem nowej Otylii Jędrzejczak. Jednak 
nie tylko ona pokazała się z dobrej 
strony. Cała reprezentacja zasługu-
je na słowa pochwały. Wynik, jaki 
uzyskała podczas OOM, nie zdarza 
się często. Wiktoria Samuła zdobyła 
6 medali, w tym jeden złoty. Rów-
nież 6, w tym 2 złota, wywalczyła 
Kamila Andrzejewska. 5 medali wy-
walczyła Ewa Osiniak, a 4 razy na 
podium stawała Wiktoria Czarnecka. 
Wyróżniającą postacią w naszej eki-
pie był też Kamil Bryła, który dwu-
krotnie kończył swoje starty finało-
we na drugich miejscach. 2 medale 
zdobyła Karolina Smyłek. Weronika 
Żmuda i Olimpia Prochownik przy-
wiozły po jednym krążku.

Kamil Wojdat
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Wśród nich były trzy Polki. Oprócz dru-
giej Kopron, na piątej pozycji znajdo-
wała się Joanna Fiodorow, a na szóstej 
Anita Włodarczyk. W drugiej części od-
paliła startująca z urazem Włodarczyk. 
77.39 m dało jej prowadzenie, a tym 
samym Malwina spadła na trzecią po-
zycję, na której zakończyła rywalizację.

W Mistrzostwach Polski w siatków-
ce plażowej rozgrywanych w Mysło-
wicach świetnie spisała zawodniczka 
AZS UMCS TPS Lublin Kinga Koło-
sińska, która zdobyła złoty medal. To 
już szósty tytuł Kingi, która od tego 
sezonu występuje w parze z Jagodą 
Gruszczyńską (UKS SMS Łódź)

W dniach 19–20 sierpnia 2017 r. 
w hali Globus odbyła się kolejna edy-
cja Lublin Futsal Cup, organizowana 
przez KU AZS UMCS Lublin. W tym 
roku do Lublina oprócz czołowych 
polskich drużyn po raz pierwszy w hi-
storii przyjechała ekipa zagraniczna – 
Amatar Brześć z Białorusi. W zawo-
dach najlepsza okazała się drużyna 
aktualnego wicemistrza Polski – Gat-
ta Active Zduńska Wola. Akademi-
cy z Lublina zajęli czwarte miejsce.

Mistrzostwo Polski w Biegu Ulicz-
nym na dystansie 10 km podczas star-
tu w Łodzi zdobyła zawodniczka KU 
AZS UMCS Lublin Izabela Trzaskal-
ska. Do mety przybiegła z czasem 
34:41, wyprzedzając drugą Ewę Ja-
gielską o 14 sekund i trzecią Alek-
sandrę Brzezińską o 23 sekundy.

Bardzo dobrze podczas Uniwersja-
dy w Tajpej zaprezentowali się nasi 
sportowcy. Zdobyli tam dwa meda-
le. Złoto w konkursie rzutu młotem 
wywalczyła bezkonkurencyjna Mal-
wina Kopron, która „złoty rzut” od-
dała już w swojej pierwszej próbie. 
76.85 m to od tego dnia jej nowy 
rekord życiowy, a także nowy rekord 
Uniwersjady! Dla naszej młociarki 

do drugi największy sukces w ka-
rierze po trzecim miejscu na lekko-
atletycznych Mistrzostwach Świata 
w Londynie.

Kolejny medal dołożyła Małgo-
rzata Kołdej w biegu sztafetowym 
4 x 100 m. Reprezentacja w skła-
dzie: Kamila Ciba, Agata Forkasie-
wicz, Małgorzata Kołdej i Karolina 
Zagajewska w finałowym starcie 
uzyskała rezultat 44.19 sekundy. To 
pozwoliło przybiec Polkom na metę 
na trzeciej pozycji, za Szwajcarkami 
i pierwszymi reprezentantkami Ka-
zachstanu, które jednak po zakoń-
czeniu wyścigu zostały zdyskwalifi-
kowane za przekroczenie linii. Tym 
samym polska sztafeta przesunęła 
się z trzeciego na drugie miejsce.

Wymienieni wyżej reprezentan-
ci KU AZS UMCS Lublin to studenci 
lub absolwenci UMCS. Sportowcom 
oraz całemu sztabowi szkoleniowe-
mu gratulujemy sukcesów i życzy-
my kolejnych w przyszłości.

K.W.

Znakomicie rozpoczęli miesiąc 
nasi młodzi sportowcy. Pod-
czas Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski U18, odbywających się w ra-
mach 23. Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, lekkoatleci KU AZS 
UMCS Lublin zdobyli 6 medali (3 zło-
te, 1 srebrny, 2 brązowe). Dało im to 
zwycięstwo zarówno w klasyfikacji 
medalowej imprezy, jak i w zesta-
wieniu punktowym (116 punktów). 
Zawody rozegrane zostały w dniach 
4–6 sierpnia 2017 r. w Warszawie.

Ogromny sukces na lekkoatletycz-
nych Mistrzostwach Świata w Londy-
nie osiągnęła młociarka KU AZS UMCS 
Lublin Malwina Kopron, która zdoby-
ła brązowy medal. Rzut na miarę po-
dium zawodów Malwina Kopron odda-
ła już w swojej pierwszej próbie. Młot 
posłany na odległość 74.76 m dawał 
jej nawet prowadzenie przed drugą se-
rią rzutów. Po niej jednak Polka została 
zepchnięta na drugą lokatę przez Chin-
kę Zheng Wang, która uzyskała wynik 
75.94 m. Z tego też miejsca awanso-
wała do wąskiego finału, gdzie znala-
zło się osiem najlepszych zawodniczek. 

Sukcesy 
zawodników 
AZS UMCS

Końcówka wakacji dla zawod-
ników KU AZS UMCS Lublin 
okazała się bardzo udana. 
W swoich występach dali 
wiele radości swoim kibicom. 
Zobaczmy, co takiego wyda-
rzyło się w sierpniu 2017 r.

Ar
ch

iw
um

 A
ZS

 U
M

CS
 L

ub
lin

Ar
ch

iw
um

 A
ZS

 U
M

CS
 L

ub
lin

Ar
ch

iw
um

 A
ZS

 U
M

CS
 L

ub
lin

Ar
ch

iw
um

 A
ZS

 U
M

CS
 L

ub
lin



52    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • w r z e s i e ń  2 0 17 •

S p r a w y  s t u d e n c k i e

P raktyka zawodowa studen-
tów turystyki historycznej, po-
dobnie jak i całe studia, jest 

odpowiedzią na zachodzące od lat 
przemiany na światowym rynku tu-
rystycznym, który dziś preferuje kon-
sumenta odchodzącego na ogół od 
biernej rekreacji i wypoczynku na 
rzecz podróżnika, który pragnie po-
szerzać swe horyzonty myślowe, po-
znawać wciąż nowe zakątki, jakże róż-
ne od położonych nad błękitem mórz 
i oceanów słonecznych plaż z palma-
mi, jest spragniony wiedzy i nowych 
wrażeń, nietuzinkowych doświadczeń. 

Współcześni touroperatorzy takie 
właśnie wyzwania stawiają przed 

współpracującymi z nimi podmiota-
mi, gdyż pragną pozyskać wymagają-
cego klienta z zasobnym portfelem. 
A tym wyzwaniom mają sprostać 
absolwenci turystyki historycznej, 
stanowiący zaczyn nowego syste-
mu kształcenia kadr dla biznesu tu-
rystycznego. Oni bowiem, jak mało 
kto na tym wąskim rynku pracy, dys-
ponują szeroką, interdyscyplinarną 
i wieloaspektową wiedzą. A jej hu-
manistyczna warstwa w połącze-
niu z praktycznymi umiejętnościa-
mi dotyczącymi mechanizmów, reguł 
i trendów obecnych w funkcjonowa-
niu nowoczesnej turystyki, z pew-
nością wykreuje równie nowoczesne 

kadry, które będą gotowe do pracy 
w realiach złożonego biznesu tury-
stycznego. To ci absolwenci staną 
się praktykami w branży turystycz-
nej i historykami z niekonwencjonal-
nym podejściem do kart przeszłości. 

Wyjątkowość lubelskiego progra-
mu studiów w zakresie turystyki hi-
storycznej polega na wprzęgnięciu 
doń przedmiotów wymaganych jesz-
cze do niedawna na państwowych 
egzaminach na pilotów wycieczek 
i przewodników. Jego twórcy bowiem 
doszli do słusznego wniosku, iż najle-
piej, jeśli o historii rzetelnie opowia-
dać będą sami historycy! W efekcie 
takiego podejścia do zagadnienia na 
lubelskim rynku pracy już rok temu 
pojawiły się pierwsze osoby z tytu-
łem magistra o niemal uniwersalnym 
przygotowaniu, właściwym dla cha-
rakteru pracy w branży turystycznej. 

Absolwent studiów I stopnia uzy-
skuje wszechstronną wiedzę w zakre-
sie historii Polski i historii powszech-
nej oraz współczesnych trendów 
rozwoju turystyki. W trakcie zajęć 
składa on też egzamin na wycho-
wawcę, opiekuna zorganizowanych 
form wypoczynku dzieci i młodzie-
ży (lub kierownika zorganizowanych 
form turystyki). Poza tytułem licen-
cjata absolwent uzyskuje zaświadcze-
nie o sfinalizowaniu programu szko-
lenia pilota wycieczek (określonego 
przez Ministra Sportu i Turystyki), 
które jeszcze niedawno uprawnia-
ło do złożenia egzaminu zawodo-
wego w Urzędzie Marszałkowskim. 
Na stopniu II ma miejsce zawężenie 
określonej specjalizacji turystycznej. 

Jednakże w obliczu przeprowa-
dzonej przez byłego Ministra Spra-
wiedliwości Jarosława Gowina de-
regulacji zawodu pilota wycieczek 
sytuacja kadrowa w branży tury-
stycznej mocno skomplikowała się, 
pomimo przewidywanego przez po-
mysłodawcę uproszczenia i ułatwie-
nia dostępu do zawodu. Uwolnienie 
profesji związanych z obsługą tury-
stów (przewodnik turystyczny, pilot 
grup turystycznych), dokonane bez 
konstruktywnych konsultacji ze śro-
dowiskiem praktyków, nie wpłynęło 
bynajmniej w znaczącym stopniu na 
samo podejście rzetelnych tourope-

Druga trzyaspektowa 
praktyka zawodowa 
studentów turystyki 
historycznej

W październiku 2012 r. Instytut Historii UMCS uruchomił nowy kieru-
nek studiów – turystykę historyczną. Po prawie czterech semestrach 
pierwsi jego studenci stanęli w szranki z prawdziwą codziennością 
pilota wycieczek – pracą z rzeczywistym już i bardzo wymagającym 
turystą – w autokarze, porcie lotniczym, na przejściu granicznym 
wyposażonym w najprawdziwsze szlabany i strzeżonym przez Straż 
Graniczną oraz Służbę Celną, w realiach zabytków miejskich i przy-
rodniczych swego kraju oraz zagranicy, w hotelu i w bazie tury-
stycznej, o różnych porach doby. W 2014 r. wyjazd taki miał miej-
sce na Białoruś, zaś w dniach 8–11 maja 2017 r. – na Ukrainę. 
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ratorów do kwestii zatrudniania bez 
jakichkolwiek uprawnień. Nadal więc 
do obsługi wycieczek, specjalistycz-
nych grup turystycznych preferują oni 
specjalistów z dokumentami, które 
utraciły ważność, oraz z nowymi – 
branżowymi, które jednakże nie po-
siadają statusu uprawnień państwo-
wych. Ale ponieważ życie nie znosi 
próżni, dlatego należy mieć nadzieję, 
że weryfikacja umiejętności młodych 
adeptów tej trudnej sztuki znów sta-
nie się rzeczywistością, choć zapew-
ne w zmienionej już formie. Bo tego 
wymaga dobro dzisiejszego turysty, 
który winien być obsługiwany przez 
fachowo wyedukowanego i zwery-
fikowanego specjalistę, a nie przez 
przypadkowego dyletanta.

Takie zaś rozwiązanie nadal będzie 
stwarzało absolwentom turystyki 
historycznej możliwość znalezienia 
na trudnym rynku pracy atrakcyj-
nego zawodu, udokumentowane-
go – dawniej – licencją, niedługo 
zaś – certyfikatem pilota wycieczek 
– lokalnym, regionalnym lub bran-
żowym. Dodatkowym atutem jest 
fakt, iż na podstawie akademickie-
go cyklu nauczania młodzi ludzie 
uzyskują potwierdzoną dyplomem 
uniwersyteckim znajomość języka 
obcego. A zapotrzebowanie na ta-
kich właśnie specjalistów jest wy-
starczająco duże.

Trzyaspektowa zawodowa prak-
tyka pilocka studentów turystyki hi-
storycznej to integralna część ich 
przedmiotowego szkolenia. Obligu-
je ona do zrealizowania jednodnio-
wej programowej wycieczki krajowej, 
dwudniowej programowej wyciecz-
ki zagranicznej oraz jednodniowej 
praktyki w porcie lotniczym. Iden-
tyczne wymogi były przewidziane 
obowiązującym dawniej rozporzą-
dzeniem Ministra Sportu i Turysty-
ki. Jednakże mimo wprowadzenia 
deregulacyjnych zmian przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, Instytut Hi-
storii UMCS słusznie nie dokonał do 
chwili obecnej weryfikacji zasad od-
bywania praktyk zawodowych przez 
studentów tego kierunku. Taki krok 
podyktowany został spodziewanym 
zalegalizowaniem certyfikacji upraw-
nień w zakresie pilotowania grup. 

Najbardziej żmudne dla studentów 
są same teoretyczne przygotowania 
do poszczególnych etapów prakty-
ki. Opracowanie każdego kilome-
tra całej trasy, nabycie umiejętności 
omawiania przeszłości i dzisiejszych 
osobliwości każdej mijanej miejsco-
wości, cech fizjogeograficznych te-
renu, oprowadzanie grupy turystów 
po kilkunastu miastach na trasie, po 
licznych obiektach muzealnych, prze-
kazywanie informacji o klimacie, flo-
rze i faunie, o życiu codziennym lud-
ności zamieszkującej mijane tereny 
– to tylko niektóre z zawiłości, z ja-
kimi musieli zmierzyć się praktykanci. 

Powyższe należy jeszcze uzupełnić 
o cały kompleks zagadnień związa-
nych z opieką nad turystami, a więc: 
o rozmieszczenie grupy w obiekcie ho-
telowym, realizację usług żywienio-
wych, rozwiązywanie sytuacji nieprze-
widzianych, dbałość o bezpieczeństwo 
w czasie podróży, w trakcie przekra-
czania granic, podczas realizacji pro-
gramu, czuwanie nad samopoczuciem 
podopiecznych, troskę o program 
kulturalny, organizację czasu wolne-
go i ciągłe przestrzeganie właściwe-
go postrzegania pilota przez klientów 
firmy organizującej imprezę turystycz-
ną. Nie bez znaczenia jest też właści-
we prowadzenie dokumentacji finan-
sowej i sprawozdawczej, współpraca 
z kierowcami, przewodnikami, obsłu-
gą hotelową i restauratorami, właś-
ciwymi władzami polskimi, państw 
tranzytowych i kraju docelowego.

Cały ten niezwykle bogaty zakres 
zagadnień, który studenci przerobili 
teoretycznie w trakcie czteroseme-
stralnej edukacji akademickiej oraz 
podczas bezpośrednich przygotowań 
do szkoleniowych wycieczek progra-
mowych, mieli następnie okazję prze-
testować podczas czterodniowego 
wyjazdu (8–11 maja 2017 r.). 

Pierwszy dzień praktyki zawodo-
wej przewidywał wycieczkę krajową 
po południowo-wschodniej części 
Polski. Studenci odwiedzili Jarosław 
i Przemyśl – dwa ważne miasta wo-
jewództwa podkarpackiego, kiedyś 
znajdujące się na styku wschodniej 
Małopolski i Rusi Halickiej. W Jaro-
sławiu grupa skoncentrowała się na 
zabytkach starego miasta, na opa-
ctwie sióstr benedyktynek i zespole 
kościelno-klasztornym dominikanów. 
W Przemyślu zaś oprócz oprowadza-
nia po zabudowie staromiejskiej i ele-
mentach nowej architektury miasta 
studenci ćwiczyli również tę spraw-
ność w miejscu kultu religijnego – ar-
chikatedrze rzymskokatolickiej Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Jana Chrzciciela.

Jeszcze tego samego dnia wie-
czorem, po przekroczeniu granicy 
polsko-ukraińskiej na przejściu dro-
gowym w Medyce-Szeginie i wje-
chaniu na dawny szlak solny, grupa 
prezentowała swoją wiedzę w Droho-
byczu nad Tyśmienicą, koncentrując 
się głównie na zabytkach sakralnych 
trzech religii, ale także na pamiątkach 
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 związanych z życiem i działalnością 
artystyczną Brunona Schulza. Ostat-
nim etapem przed noclegiem w ba-
zie turystycznej „Kniażyj” we Lwowie, 
gdzie późną nocą przyszli piloci ćwi-
czyli kwaterowanie grupy, był krótki 
pobyt w miejscu pochówku polskie-
go komediopisarza Aleksandra Fre-
dry – w niewielkim mieście Rudki, 
w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny oraz w tamtejszym 
muzeum przykościelnym.

Drugi dzień praktyki grupa rozpoczę-
ła od zwiedzania starego fortu armii 
austrowęgierskiej pod Tarakanowem. 
Objazd zaś Złotej Podkowy Lwowa 
rozpoczął się od Dubna położone-
go w obwodzie rówieńskim nad rze-
ką Ikwą. W programie, oprócz zamku 
z bastionami i pałacem Lubomirskich, 
gdzie studenci ćwiczyli oprowadzanie 
po dziedzińcach i zabudowaniach za-
mkowych, znalazł się były klasztor ber-
nardynów, a obecnie cerkiew i Brama 
Łucka. Kolejnym etapem był położo-
ny już na Wołyniu w obwodzie tar-
nopolskim u podnóża Góry Królo-
wej Bony – Krzemieniec (z słynnym 
Liceum Krzemienieckim i muzeum 
Juliusza Słowackiego oraz z zespo-
łem klasztornym jezuitów). Jedynym 
zaś punktem wizyty w Poczajowie – 
ośrodku pielgrzymkowym prawosław-
nych i grekokatolików, jakim jest Ła-
wra Poczajowska (dawniej monaster 
bazyliański, a obecnie jeden z naj-
ważniejszych klasztorów Ukraińskiego 
Kościoła Prawosławnego Patriarcha-
tu Moskiewskiego) – było przewodni-
ckie oprowadzanie przez studentów po 
ośrodku kultu religijnego religii chrześ-
cijańskiej innej niż katolicka. 

Głównym celem krótkiego pobytu 
w Podhorcach był zamek rodziny Ko-

niecpolskich, Rzewuskich i Sangusz-
ków wraz z zamkowym kościołem 
pw. Józefa i Podwyższenia Krzyża Św. 
I choć niewiele już czasu tego dnia 
pozostało do dyspozycji, to grupa 
i tak odwiedziła jeszcze miejsce na-
rodzin Jana III Sobieskiego – Olesko, 
a w nim zamek wzniesiony na sa-
motnej skale wśród rozległych pól, 
stawów i moczarów, gdzie oprowa-
dzający mieli okazję zmierzenia się 
z bogatą ekspozycją obrazów, rzeźb, 
przedmiotów sztuki użytkowej.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczął się 
od praktyki w Porcie Lotniczym Lwów 
im. Daniela Halickiego. W obiekcie 
tym, obsługującym zarówno połą-
czenia międzynarodowe, krajowe, 
jak i rejsy czarterowe, studenci pod 
nadzorem ukraińskiej opiekunki Olhy 
Kovalyk, szefowej Działu Public Rela-
tions, weszli od wszystkich pomiesz-
czeń, zarówno przeznaczonych dla 
ruchu pasażerskiego, jak i obsługi 
technicznej, granicznej i celnej por-
tu. Miłą niespodzianką były upomin-
ki dla każdego uczestnika od dyrek-
cji obiektu. 

Uzupełnieniem programu w tym 
dniu było oprowadzanie po Lwowie 
– mieście na pograniczu Roztocza 
Wschodniego i Wyżyny Podolskiej 
nad rzeką Pełtwią. Kontynuacja zaś 
jego zwiedzania nastąpiła w ostat-
nim dniu praktyki. Góra Zamkowa 
z kopcem Unii Lubelskiej i z roz-
pościerającą się stamtąd przepięk-
ną panoramą miasta, kościół NMP 
Śnieżnej, dworzec kolejowy, Politech-
nika Lwowska, Uniwersytet Lwowski 
im. Iwana Franki, Ossolineum, cer-
kiew św. Jerzego – to tylko niektóre 
miejsca odwiedzone przez lubelskich 
studentów. Nie pominęli oni także 
Cmentarza Łyczakowskiego i kwa-
tery Orląt Lwowskich. Największe 
wrażenie wywarł na wszystkich sek-
tor ofiar represji stalinowskich i ko-
munistycznych, na którym cały czas 
pojawiają się świeże mogiły, będące 
mrocznym pokłosiem wojny toczą-
cej się od trzech już lat na wschodzie 
Ukrainy. W celu urozmaicenia niektó-
re fragmenty zwiedzania miały cha-
rakter wycieczki w stylu japońskim, 
a więc z okien autokaru. Program 
trzeciego dnia zakończył się znów 

późnym wieczorem, zaś dzień na-
stępny rozpoczął się od zajęć prak-
tycznych z zakresu wykwaterowy-
wania turystów i zdawania pokoi. 

Na ostatnie chwile pobytu we Lwo-
wie – mieście czterech katedr – grupa 
pozostawiła oprowadzanie po rynku 
z ratuszem i jego najbliższych okoli-
cach. Odwiedziła pomnik Adama Mi-
ckiewicza, Wały Hetmańskie i Operę 
Lwowską, Basztę Prochową i Arsenał, 
Stare Miasto, a na nim m.in.: kaplicę 
Boimów, Aptekę-Muzeum, kamieni-
ce Królewską i Czarną, pałac Lubo-
mirskich, katedrę łacińską, dzielni-
cę ormiańską z katedrą ormiańską, 
cerkiew wołoską. Następnie grupa 
wyruszyła autokarem w stronę pol-
skiej granicy. 

Po drodze studenci odwiedzili 
nadbużański Sokal, gdzie jedynie 
z pewnej odległości mogli podzi-
wiać zdewastowaną przez pożar 
monumentalną barokową budow-
lę – klasztor bernardynów z kościo-
łem Maryi Dziewicy. Również z au-
tokaru obejrzeli zabytkową część 
miasta. W Mostach Wielkich na 
niewielkiej miejscowej nekropolii 
złożyli hołd pod pomnikiem pamię-
ci pomordowanym ofiarom zbrod-
ni dokonanych przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińską Powstańczą Armię. A w Zim-
nie w obwodzie wołyńskim odwie-
dzili żeński stauropigialny monaster 
Zaśnięcia Matki Bożej, należący do 
Ukraińskiego Kościoła Prawosław-
nego Patriarchatu Moskiewskiego. 
Natomiast w dawnym prywatnym 
mieście szlacheckim nad Świną – 
Żółkwi, założonej przez hetmana 
polnego koronnego Stanisława Żół-
kiewskiego, uczestnicy praktyki do-
skonalili oprowadzanie po zamku 
Sobieskich z początku XVII w., po 
zespole dominikańskim i bazyliań-
skim, uwzględnili też bramę Zwie-
rzyniecką i Krakowską, neobaroko-
wy ratusz, rynek miejski, synagogę, 
kolegiatę św. Wawrzyńca.

 Ostatnim punktem programu 
praktyki był Włodzimierz Wołyński 
– byłe miasto królewskie Korony Kró-
lestwa Polskiego, a w nim głównie 
utrzymany w stylu staroruskim so-
bór Zaśnięcia Matki Bożej oraz pa-Fo
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łac biskupi, ale także XVI-wieczna 
cerkiew św. Bazylego i pierwotnie 
unicka cerkiew św. Mikołaja (dziś 
prawosławna). 

Powrót do kraju nastąpił przez nie-
wielkie przejście graniczne w Korczo-
wej-Krakowcu, gdzie studenci mieli 
kolejną możliwość przećwiczenia pro-
cedur związanych z przygotowaniem 
grupy do odprawy paszportowo-cel-
nej i dewizowej, jak również z prze-
biegiem samej odprawy. W późnych 
godzinach nocnych grupa powróci-
ła do Lublina.

Wszyscy biorący udział w wyjeź-
dzie na Ukrainę i Podkarpacie stu-
denci, w ocenie zarówno obserwa-
tora imprezy – wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie 
Katarzyny Komisarczuk, jak i kierow-
ników praktyk – dr Małgorzaty Ko-
łacz-Chmiel z Instytutu Historii UMCS 
oraz pilota wycieczek z 40-letnim sta-
żem dr. Leszka Mikruta z Instytutu 
Filologii Słowiańskiej UMCS, wyka-
zali się bardzo dobrym przygotowa-
niem merytorycznym, wcześniejszym 
niezwykle starannym opracowaniem 
powierzonych im przez wykładow-
ców – mgr Małgorzatę Nakonieczną 
i dr. Leszka Mikruta – zadań i przy-
dzielonych do realizacji zagadnień, 
fachowym podejściem do rozwiązy-
wania kwestii dnia codziennego pilo-
ta, wyczuciem tematu oraz umiejęt-
nością przewidywania, rozstrzygania 
sytuacji konfliktowych. 

13 czerwca 2017 r. została podpisana umo-
wa o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk 
o Zie mi i Gospodarki Przestrzennej, repre-

zentowanym przez Dziekana Wydziału dr. hab. Sławo-
mira Terpiłowskiego, prof. nadzw. a Stowarzyszeniem 
Świdnik Miasto dla Rowerów, reprezentowanym przez 
Prezesa Stowarzyszenia Klaudię Waryszak-Lubaś.

Umowa jest zwieńczeniem wspólnych działań prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie wraz ze Studenckim Kołem 
Naukowym Planistów „Smart City” pod opieką dr Dag-
mary Kociuby. Od kilku lat studenci aktywnie włączają 
się w prowadzenie badań natężenia ruchu rowerowego 
w Świdniku. Efekty współpracy znajdą wkrótce odzwier-
ciedlenie we wspólnym wydawnictwie. Współpraca ze Sto-
warzyszeniem jest znakomitą okazją dla studentów do pod-
niesienia jakości działań i sprawdzenia wiedzy w praktyce.

Dominika Bielak 
SKNP „SmartCity”

Przebieg i wyniki drugiej zawo-
dowej praktyki pilockiej potwier-
dziły bardzo dobre przygotowanie 
studentów turystyki historycznej do 
egzaminu akademickiego zarów-
no z obsługi ruchu turystycznego, 
całokształtu szkolenia dla pilotów 
wycieczek w trakcie stacjonarnych 
studiów licencjackich, jak i do ewen-
tualnego egzaminu lokalnego, re-
gionalnego czy branżowego z tego 
zakresu. Wszystkie kończące studia 
I stopnia grupy studentów tego kie-
runku miały dotychczas w różnych 
konfiguracjach temporalnych moż-
liwość skorzystania z tego jedyne-
go w swym rodzaju wyjazdu szko-
leniowego, jakże pomocnego przy 
weryfikacji akademickiej teorii z co-
dzienną praktyką na turystycznych 
szlakach. 

Bardzo źle się więc stało, że ko-
lejne roczniki turystyki historycznej 
pozbawione zostały już takiej moż-
liwości, tym bardziej, iż wyjazdy te 
częściowo finansowane były ze środ-
ków własnych studentów. Zarówno 
w opiniach wykładowców, opieku-
nów praktyk, jak i samych ich uczest-
ników tego rodzaju wyjazdy (oferowa-
ne dotychczas w programie danych 
studiów dziennych) stanowiły nie-
ocenioną i niezastąpioną możliwość 
zmierzenia się z trudnym zawodem 
pilota oraz przewodnika turystycz-
nego, z funkcją lidera grupy, będąc 
przy okazji świetną reklamą kierunku 

i elementem wpływającym na po-
zyskiwanie nowych adeptów. Należy 
ufać, że w przyszłości zostaną one 
reaktywowane decyzją Rady Nauko-
wej Instytutu Historii przy akcepta-
cji Rady Wydziału Humanistyczne-
go UMCS.

Szkoda też, że już dana grupa stu-
dentów nie będzie miała możliwości 
podejścia do egzaminu państwowe-
go na pilotów wycieczek ze względu 
na przywoływaną już wcześniej przed-
miotową ustawę deregulacyjną byłe-
go ministra Jarosława Gowina i roz-
wiązanie wspomnianej komisji przy 
Urzędzie Marszałkowskim. Pozosta-
je jedynie mieć nadzieję, iż środowi-
sko praktyków branży turystycznej, 
które w większości nie jest przeko-
nane do zasadności i skuteczności 
tego aktu, stworzy warunki do szyb-
kiego wprowadzenia certyfikatów, 
potwierdzających fakt nabycia i we-
ryfikacji stosownych umiejętności. 

Zapewne więc do wykonywania 
odpowiedzialnego zawodu pilo-
ta wycieczek nadal nie będzie wy-
starczała jedynie sama chęć zosta-
nia liderem grupy turystycznej, które 
to uczucie w większości wypadków 
okazuje się jakże złudne i wywołu-
je niezadowolenie turystów z ob-
sługi prowadzonej przez nieprofe-
sjonalnie przygotowanego pilota.

Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Instytut Filologii Słowiańskiej

Współpraca ze 
Stowarzyszeniem Świdnik 
Miasto dla Rowerów
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W iększość uczestników po-
chodziła z krajów naszych 
sąsiadów: Ukrainy, Biało-

rusi, Litwy czy Niemiec, ale przyje-
chali też słuchacze z tak odległych 
zakątków jak Nowa Zelandia, Ka-
zachstan czy Kanada. Wszystkie pro-
jekty współfinansowane były w ra-
mach grantów Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.

Na inaugurację Lata Polonijnego do 
Chatki Żaka licznie przybyli dostojni 
goście: Kanclerz Lubelskiej Kurii Bi-
skupiej ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, 
ks. mitrat Andrzej Konachowicz z Pra-
wosławnej Diecezji Lubelsko-Chełm-
skiej, Mariusz Tokarski z Wydziału 
Oświaty Polskiej za Granicą w Depar-
tamencie Strategii i Współpracy Mię-
dzynarodowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Teresa Misiuk – Lubel-
ski Kurator Oświaty z listem od Mi-
nister Edukacji Narodowej Anny Za-
lewskiej, przedstawicielka Wojewody 
Lubelskiego Angelika Konaszczuk – 
Dyrektor Wydziału Sprawa Obywa-
telskich i Cudzoziemców, Małgorza-
ta Błaszczyk-Osik, przedstawicielka 
Sławomira Sosnowskiego – Marszał-
ka Województwa Lubelskiego oraz 
w imieniu władz UMCS prof. dr hab. 
Urszula Bobryk – Prorektor ds. Stu-
denckich, prof. dr hab. Irmina Waw-
rzyczek – Prodziekan Wydziału Hu-

manistycznego, prof. dr hab. Halina 
Pelc – Kierownik Zakładu Historii Ję-
zyka Polskiego i Dialektologii w In-
stytucie Filologii Polskiej, prof. dr. hab. 
Feliks Czyżewski – Kierownik Zakła-
du Filologii Ukraińskiej, prof. dr. hab. 
Jan Adamowski – Kierownik Zakła-
du Kultury Polskiej w Instytucie Kul-
turoznawstwa, Alicja Borzęcka-Szaj-
ner – Dyrektor Centrum Kształcenia 
i Obsługi Studiów, Marcin Gołębiow-
ski – Dyrektor Centrum Promocji, 
Aneta Adamska – Rzecznik Prasowy 
UMCS, dr Grzegorz Żuk – Dyrektor 
Wydawnictwa UMCS, dr Tomasz Bie-
lecki – Dyrektor Centrum Kultury Fi-
zycznej UMCS i były Rektor UMCS 
prof. dr hab. Wiesław Kamiński.

Obecnością swoją zaszczycili nas 
także: prof. dr hab. Jan Mazur – 
współzałożyciel i wieloletni Dyrek-
tor CJKP UMCS, a także prof. dr hab. 
Jerzy Święch i wizytujący profesor 
Michał Mikoś z Uniwersytetu Wis-
consin w USA, Konsul Swietłana Hor-
bowska z Konsulatu Generalnego 
Ukrainy w Lublinie, Tadeusz Sławe-
cki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Lublinie, Dariusz 
Śladecki – Prezes lubelskiego od-
działu Wspólnoty Polskiej i Dyrek-
tor „Domu Polskiego” w Lublinie 
oraz Krystyna Romer-Patyra – Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Zie-
mi Wileńskiej. Obecni byli także byli 

przedstawiciele sponsorów, zaprzy-
jaźnionych instytucji i lokalnych me-
diów. W sali zasiedli słuchacze Lata 
Polonijnego, kierownicy kursów, na-
uczyciele i pracownicy CJKP UMCS. 
Zgromadzeni uczcili minutą ciszy pa-
mięć zmarłego niedawno mgr. Stani-
sława Leszczyńskiego – założyciela 
i wieloletniego Dyrektora Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS. Następnie 
odbył się koncert polskich tańców 
narodowych i regionalnych w wy-
konaniu Zespołu pod kierunkiem 
Dyrektora Lecha Leszczyńskiego. 

Przez trzy tygodnie Lata Polonij-
nego jego uczestnicy zgłębiali tajni-
ki języka polskiego, kultury, literatu-
ry, historii i geografii oraz poznawali 

Poloneza czas zacząć!
Lato Polonijne 2017

14 lipca 2017 r. w Cen-
trum Języka i Kultury Pol-
skiej UMCS rozpoczęła się 

kolejna edycja Lata Polonij-
nego. Na trzy kursy: War-
sztaty kwalifikacyjne dla 

nauczycieli polonijnych pod 
kierunkiem dr hab. Agaty 

Małyski; Staż przedmiotowo-
-metodyczny dla nauczycie-
li uczących języka polskie-
go i po polsku, kierowany 

przez dr Grażynę Przechodzką 
i Letnią Szkołę Języka i Kul-

tury Polskiej, którą kiero-
wała dr hab. Anna Dunin-

-Dudkowska, przyjechało 130 
osób z ponad 20 państw. • Inauguracja Lata Polonijnego, 14 lipca 2017 r.
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zagadnienia specjalistyczne takie jak 
m.in. metodyka nauczania języka pol-
skiego jako obcego (fonetyka, grama-
tyka, literatura, kultura, sprawności 
językowe), psychologia, pedagogika, 
polityka. Zwiedzili Lublin i jego oko-
lice: Kazimierz, Nałęczów, Kozłówkę 
Zamość i Zwierzyniec. 

Obok uczestniczenia w zajęciach 
dydaktycznych i wycieczkach, słu-
chacze Lata Polonijnego oglądali 
najnowsze polskie filmy, brali udział 
w warsztatach translatorycznych i te-
atralnych, w licznych koncertach, 
spotkaniach, konkursach i impre-
zach obrzędowych. Nauczyli się tań-
czyć poloneza i odtańczyli go wraz 
z nauczycielami wokół pomnika Ma-
rii Curie-Skłodowskiej. Poznali popu-
larne polskie piosenki i wiersze. Na 
zakończenie przygotowali insceni-
zację teatralną związaną z jubileu-
szem 700-lecia Lublina oraz tomik 

tłumaczeń literatury polskiej na róż-
ne języki pt. Nasze małe tłumaczenia.

Jak co roku program zajęć waka-
cyjnych był bardzo bogaty i urozma-
icony. W dzień nauka, wieczorem – 
zabawa! Mimo iż pogoda czasami 

sprawiała psikusa, słuchaczom do-
pisywał dobry humor i nie opusz-
czała ich energia do uczestnictwa 
w licznych zajęciach i wydarzeniach 
kulturalnych. Nasi słuchacze wyje-
chali z Lublina zakochani w języku 
polskim, polskiej kulturze i naszych 
przepięknych krajobrazach. Wierzy-
my, że będą naszymi ambasadora-
mi w swoich krajach, a to najlepsza 
promocja dla naszego Uniwersyte-
tu, miasta, regionu i kraju. 

Cieszy nas ogromnie zainteresowa-
nie językiem polskim i naszą kultu-
rą, ale również fakt, że ośrodek nasz 
i nasz Uniwersytet znane są na ca-
łym świecie i stale przyciągają rze-
sze miłośników polskości. Większość 
uczestników planuje wrócić do Lub-
lina za rok. Serdecznie zapraszamy!

Anna Dunin-Dudkowska
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na lingwistyce stosowanej 
stają się tradycją!

1 Patrz: sprawozdanie w WU 6/225, s. 64.

Konkursy wymowy 
dla studentów

W  ostatnich miesiącach 
przed wakacjami odbyły 
się w naszej Uczelni kon-

kursy wymowy dwóch języków ob-
cych nauczanych i studiowanych na 

Konkursy wymowy

Wydziale Humanistycznym. 5 czerw-
ca 2017 r. miał miejsce Konkurs wy-
mowy angielskiej dla uczelni, który 
odbył się już po raz drugi (pierw-
szy odbył się 16 maja 2016 r.)1, 
a 14 czerwca 2017 r. – Konkurs wy-
mowy niemieckiej. Oba wydarzenia 

zorganizowane zostały przez dr. Mar-
cina Mizaka i dr Jolantę Knieję z Za-
kładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, 
którzy od wielu lat z zaangażowa-
niem prowadzą zajęcia z fonetyki 
tych języków na kierunku lingwisty-
ka stosowana.

Celem konkursów było krzewie-
nie wśród studentów kultury fone-
tycznej języka angielskiego i nie-
mieckiego. Ponadto, była to okazja 
do ciekawie i pożytecznie spędzo-
nego wspólnie czasu, w atmosferze 
zdrowej rywalizacji, poprzedzona 
intensywnym treningiem wymowy 
obydwu języków podczas zajęć, ale  
i poza nimi.
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Przedstawione prezentacje (indywi-
dualne i grupowe) były zróżnicowane: 
od żartów słownych, poprzez wiersz 
i piosenkę, aż po scenki rodzajowe, 
sceny z literatury i filmu czy parodie.

Wyniki Konkursu wymowy an-   
gielskiej:

I  miejsce – Monika Kalitka 
(gr. AH)2 za wystąpienie pt. Please, 
please, people. Let’s put the ‚awe’ 
back in‚ awesome’, tj. odtworzony 
z pamięci rodzaj opowiadania;

II miejsce – Dominika Trzcińska 
(gr. AF) za bardzo poprawnie prze-
czytany fragment książki Harry Pot-
ter i Insygnia Śmierci;

III miejsce – Krystian Kamiński 
(gr. AN) za oryginalną prezentację 
multimedialną pt. Word(l)d of animals.

Wyniki Konkursu wymowy nie- 
mieckiej:

I miejsce – Anton Tsvidow (gr. NA) 
za umiejętności zaprezentowania ak-
centu rosyjskiego w pięknie zapre-
zentowanym tekście niemieckim;

II miejsce – Natalia Kolasa (gr. AN) 
za wzruszającą, profesjonalną in-
terpretację ballady J.W. Goethego 
Erlkönig (Król olch);

III miejsce – Kacper Kobylski (gr. AN) 
za piękną recytację wiersza-hymnu 
A.H. Hoffmana von Fallersleben Das 
Lied der Deutschen (Pieśń Niemców).

Komisja z przyjemnością wyróżni-
ła za wymowę w językach obcych 

w omawianych konkursach także: 
Weronikę Bury i Lenę Trofimiuk 
(gr. NA) za przygotowanie rekwizy-
tów i odegranie dowcipnej scenki te-
lewizyjnej Sportnachrichten (Wiado-
mości Sportowe); Anastasję Doroshuk 
(gr. AN) za odwagę, własną aranżację 
i wykonanie piosenki do słów wier-
sza J.W. Goethego Heidenröslein (Ró-
życzka); Sarę Kwiatkowską (gr. AF) za 
przedstawienie piosenki brytyjskie-
go zespołu Years&Years Take shelter; 
Magdalenę Wojciechowską (gr. AF) 
za pieśń z gatunku gospel Oceans; 
Sandrę Załęgowską (gr. AH) za za-
prezentowanie Monologue ‚I ate the 
divorce papers’ Gabriela Davisa; Olę 
Sałagę i Julię Jężak (gr. NA) za bra-
wurowe odegranie fragmentu z fil-
mu Shrek; Agatę Górniak (gr. AF) za 
piękne odczytanie fragmentu książki 
Kafka on the shore Harukiego Mura-
kamiego oraz Sonię Kamizelę (gr. AF) 
za recytację wiersza Elizabeth Ba-
chinsky Wolf Lake.

Warto też wspomnieć pozostałych 
studentów I roku lingwistyki, którzy 
zasługują na wyróżnienie innego ro-
dzaju. W roli konferansjerów znako-
micie spisali się Agata Dimitrewska, 
Marcela Dutkiewicz, Izabela Kop-
cza, Andrzej Koszałka, Anton Tsvid 
(gr. NA), Zuzanna Sławińska (gr. AF), 
a Kamil Stram (gr. AN) okazał nie-
ocenioną pomoc w sprawach orga-
nizacyjnych i technicznych. 

By upamiętnić udział w oma-
wianym przedsięwzięciu, każdy 
z uczestników i pomocników otrzy-
mał pamiątkowy dyplom, a dzięki 
przychylności Kierownika Zakładu 
Lingwistyki Stosowanej i uprzejme-
mu wsparciu finansowemu Dzieka-
na Wydziału Humanistycznego prof. 
dr. hab. Roberta Litwińskiego, laure-
aci oprócz dyplomów zostali obda-
rowani trofeami w postaci szklanych 
statuetek. Osoby wyróżnione otrzy-
mały nagrody rzeczowe ufundowane 
przez zaprzyjaźnione wydawnictwa 
i księgarnie językowe w Lublinie oraz 
upominki z Biura Promocji UMCS. 

Konkursy rozpoczęły się od krótkie-
go wystąpienia organizatorów, którzy 
powitali zebranych pracowników i stu-
dentów lingwistyki stosowanej UMCS 
oraz przedstawili członków komisji 
oceniającej. Inspirujące słowo wstępne 
wygłosił i Konkursy otworzył Dyrektor 
Instytutu Germanistyki i Lingwistyki 
Stosowanej UMCS prof. dr hab. Jaro-
sław Krajka, który – zawsze obecny – 
serdecznie wspiera wszelkie inicjaty-
wy i wydarzenia na naszym kierunku.

W obydwu wydarzeniach uczestni-
czyli studenci pierwszego i drugiego 
roku lingwistyki stosowanej. W Konkur-
sie wymowy angielskiej wzięło udział 
47 studentów i studentek. Uczestni-
ków konkursu oceniali: dr hab. Aga-
ta Brajerska-Mazur (przewodnicząca), 
dr Rafał Augustyn, mgr Jolanta Sta-
niuk i dr Agnieszka Potyrańska (sekre-
tarz). Natomiast w Konkursie wymo-
wy niemieckiej wzięło udział 19 osób, 
a w jury zasiedli: prof. dr hab. Je-
rzy Żmudzki (przewodniczący) oraz 
dr Halina Maleńczyk-Boguszew-
ska i dr Marta Michaluk (sekretarz).

2 Oznaczenia są skrótami typów grup zajęciowych na kierunku lingwistyka stosowana: 
AH – angielski z hiszpańskim, AF – angielski z francuskim, AN – angielski z niemieckim, 
AP – angielski z portugalskim, AR – angielski z rosyjskim, NA – niemiecki z angielskim.

• Laureaci Konkursu dla szkół
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To bardzo miły gest i akt życzliwo-
ści dla omawianych inicjatyw, zachę-
cający do podejmowania i brania 
udziału w podobnych w przyszłości. 

Zamykając Konkurs wymowy nie-
mieckiej, dr Jolanta Knieja zapowie-
działa, że w nadchodzącym roku 
akademickim pojawią się następne, 
szersze zakresowo, konkursy wymowy 
tego języka. Tym razem skierowane 
będą do wszystkich studentów na-
szego Wydziału oraz – wzorem kon-
kursu wymowy angielskiej – do ucz-
niów ze szkół.

Konkurs wymowy dla szkół
Zamykając Konkurs wymowy an-
gielskiej dla studentów w ubiegłym 
roku, dr Marcin Mizak zapowiadał, że 
nie była to inicjatywa ostatnia i że 
w przyszłości odbędą się następne 
konkursy, w których będą mogli za-
prezentować swoje umiejętności ucz-
niowie. Słowa dotrzymał! I tak anon-
sowany wcześniej także na stronie 
internetowej Languageissues.umcs.pl3  
Konkurs wymowy angielskiej dla 
szkół to kolejny turniej zorganizowany 
w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej. 
Skierowany był do uczniów wszyst-
kich typów szkół i poziomów naucza-
nia języka angielskiego, a jego celem 
było krzewienie wśród nich kultu-
ry fonetycznej tego języka obcego.

Uczestnicy konkursu mieli za zada-
nie przedstawić jurorom i zgromadzo-
nej publiczności krótkie wystąpienie 
w języku angielskim, które mogło 
przyjąć formę wiersza, piosenki, dia-
logu, żartu, łamańca językowego itp. 
Wydarzenie spotkało się z dużym za-
interesowaniem nauczycieli i uczniów 
lubelskich szkół. Konkurs, który od-
był się 31 maja 2017 r., zgromadził 
25 uczestników z Gimnazjów nr 10, 
11 i 18, Liceów Ogólnokształcących 
nr 1 i 4 oraz Liceum im J. Paderew-
skiego. Przybyli oni wraz ze swoimi 
nauczycielami, koleżankami i kole-
gami, którzy jako słuchacze oklaski-
wali ich występy. Wśród publiczno-
ści nie zabrakło naszych studentów 
lingwistyki stosowanej.

Popularną formą prezentacji wybie-
raną przez uczniów okazał się wiersz, 
ale mogliśmy usłyszeć też piosenkę 

w języku angielskim, trudne łamań-
ce językowe, fragment książki, a na-
wet odegrano scenkę z szekspirow-
skiego dramatu.

Ze względu na wyrównany poziom 
fonetyczny prezentowanych wystą-
pień niełatwo było wyłonić laurea-
tów Konkursu. Komisja w składzie 
dr dr Agnieszka Mierzwińska-Haj-
nos (przewodnicząca), Karolina Maj-
kowska, Rafał Augustyn, Agnieszka 
Potyrańska (sekretarz) i mgr Jolan-
ta Staniuk zdecydowała się na na-
stępująca klasyfikację:

I miejsce – Kasha Alagaratnam 
(2 klasa I LO) za wystąpienie z wier-
szem The Love song of J. Alfred Pruf-
rock T.S. Eliota;

II miejsce – Matthias Hacker (1 kla-
sa Liceum im. J. Paderewskiego) za 
sprawne przedstawienie łamańców 
językowych Oh say, can you say au-
torstwa Dr. Seussa;

III miejsce – Juliusz Kotowski (1 kla-
sa I LO) za recytację wiersza Portrait  
of a Lady T.S. Eliota.

Jury wyróżniło ponadto kilkoro 
uczniów, których występy bardzo się 
podobały także publiczności: Ane-
tę Sitarz (1 klasa Gimnazjum nr 18) 
za History Test; Jakuba Wysockiego 
(3 klasa Gimnazjum nr 11) za wystą-
pienie z wierszem The Golden Gate 
W.H. Rhodesa oraz Katarzynę Mikul-
ską i Wojciecha Ozimkiewicza (3 kla-
sa Gimnazjum nr 11) za uroczo przy-
gotowaną i pięknie wyrecytowaną 
słynną scenę balkonową ze sztuki 
W. Szekspira Romeo i Julia.

Laureaci w nagrodę otrzymali pięk-
ne szklane statuetki, a wyróżnione 
osoby zostały obdarowane książ-
kami o tematyce wymowy angiel-
skiej, a wszystko to ufundowane 
przez Dziekana Wydziału Humani-
stycznego, który zawsze z aprobatą 
i sympatią odnosi się do tego typu 
promocyjnych przedsięwzięć na Wy-
dziale. Pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs przebiegał w miłej atmo-
sferze i wydaje się, że zakończył się 
sukcesem. Był dobrym doświadcze-
niem zarówno dla nauczycieli, jak 
i uczniów, pożyteczną wspólną za-
bawą, miło spędzonym czasem, a dla 
samych uczniów okazją do wyka-
zania się odwagą i zaprezentowa-
nia swoich umiejętności przed szer-
szym gronem, znakomitą lekcją oraz 
treningiem fonetyki języka, które-
go uczą się w szkole i być może 
zwiążą z nim dalsze życiowe plany, 
np. wybiorą studia językowe na na-
szym Uniwersytecie. Czego sobie 
życzymy, a im na razie serdecznie  
gratulujemy!

Jolanta Knieja

3 Jest to internetowa strona tematyczna Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS dla 
osób zainteresowanych problematyką języków w kontekście nauki i edukacji. Zapraszamy 
do jej regularnego odwiedzania wszystkich, którzy pragną pogłębić wiedzę o naturze języ-
ka i jego związkach z życiem człowieka. Systematyczne wizyty na stronie stworzą ponadto 
sposobność do czynnego uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych i edu-
kacyjnych, takich jak konferencje, debaty, prelekcje, wywiady czy konkursy.

• Nagrody ufundowane przez Dziekana 
Wydziału Humanistycznego dla uczniów
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• Jeden z uczestników Konkursu wymowy 
dla szkół podczas występu
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Wydział Chemii UMCS był 
reprezentowany przez 
koordynatora MSC prof. 

dr. hab. Ryszarda Dobrowolskiego. 
Głównym organizatorem Szkoły był 
prof. dr Philip Taylor ze Wspólnotowe-
go Centrum Badawczego Komisji Eu-
ropejskiej (EC-JRC) Instytutu Pomia-
rów i Materiałów Odniesienia (IRMM) 
w Geel w Belgii. IRMM zapewnił 
wszechstronnie wsparcie aparatu-
rowe i merytoryczne. W tegorocz-
nej Szkole Letniej uczestniczyły dwie 
studentki Wydziału Chemii UMCS 
– Aleksanda Robak oraz Marcelina 
Jóźwiak. Ich udział został sfinanso-
wany przez władze Wydziału Chemii. 

Usługi laboratoryjne w Polsce 
i na świecie rozwijają się bardzo 
dynamicznie. Postępy w anality-
ce chemicznej powodują zwiększe-
nie zakresu analiz chemicznych pod 
względem jakościowym i ilościowym, 
a tym samym wzrost wymagań od-
nośnie do jakości wykonywanych 
pomiarów. Laboratoria badawcze, 

by potwierdzić swoje kompetencje, 
wiarygodność wyników badań, ana-
liz i wzorcowań, wprowadzają sy-
stem zarządzania oparty na normie  
EN ISO/IEC – 17025. Spełnienie wy-
magań w niej zawartych pozwala na 
uzyskanie akredytacji przyznawanej 
przez krajowe centra akredytacyjne 
(w Polsce jest to Polskie Centrum 
Akredytacyjne – PCA). Akredytacja 
jest istotnym kryterium wyboru la-
boratorium zarówno na rynku krajo-
wym, jak i międzynarodowym, przez 
co placówki nieposiadające akredyta-
cji stają się niekonkurencyjne.

Wzrost znaczenia akredytacji przy-
czynił się do powstania w 2008 r. 
Konsorcjum „Measurement Science 
in Chemistry, MSC”, które uzyskało 
międzynarodową akredytację Euro-
master®, przyznawaną przez stowa-
rzyszenie European Chemistry The-
matic Network (ECTN). Pozwoliło to 
na ujednolicenie i poprawę progra-
mu nauczania w zakresie zarządza-
nia jakością pomiarów chemicznych. 

W ramach programu „Measurement 
Science in Chemistry” od 2008 r. or-
ganizowana jest Międzynarodowa 
Szkoła Letnia MSC. Pierwsza z nich 
odbyła się w Słoweńskim mieście 
Celje, kolejne miały miejsce w Bła-
gojewgradzie (Bułgaria 2009), Tar-
tu (Estonia 2010), Poznaniu (Polska 
2011), Fatimie (Portugalia 2012), Lyo-
nie (Francja 2013), Casablance (Ma-
roko 2014), Puławach (Polska 2015) 
i Malle (Belgia 2016). Poziom prowa-
dzonych zajęć w ramach Międzynaro-
dowej Szkoły Letniej MSC jest zawsze 
wysoki dzięki wykwalifikowanej mię-
dzynarodowej kadrze naukowej. Każ-
dego roku przyciąga ona wiele osób: 
studentów II stopnia, doktorantów, 
a także osoby pracujące chcące pod-
nieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

W tegorocznej Szkole Letniej MSC 
wzięło udział 30 uczestników z 15 kra-
jów na czterech kontynentach (Euro-
pa, Azja, Afryka oraz Ameryka Połu-
dniowa). W ramach integracji każda 
z obecnych osób miała możliwość 
zaprezentowania swojej ojczyzny, jej 
kultury, zwyczajów oraz typowych dla 
niej produktów. Była to niepowtarzal-
na okazja, by spróbować prawdziwe-
go francuskiego szampana, brazylij-
skiej cachaçy czy konfitury z gujawy, 
pysznych słodyczy z Filipin oraz nie 
mogło oczywiście zabraknąć polskich 
pierniczków. Uczestnicy dzielili się cie-
kawostkami dotyczącymi swoich kra-
jów i mogli opowiedzieć nieco więcej 
o produktach, które ze sobą przywieź-
li. Pozwoliło to na bliższe poznanie 
się i przełamanie pierwszych lodów. 

W dniach 9–22 lipca 2017 r. w litewskim mieście Druskienniki odby-
ła się X Międzynarodowa Szkoła Letnia MSC (Measurement Science 
in Chemistry), zorganizowana przez konsorcjum dziewięciu uniwer-
sytetów, w tym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

• Uczestnicy Szkoły Letniej MSC Druskienniki 2017
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X Szkoła Letnia MSC 
w Druskiennikach
I ty zostań ekspertem 
w metrologii chemicznej
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Przez dwa intensywne tygodnie po-
ruszane były zagadnienia dotyczą-
ce walidacji procedur analitycznych, 
spójności pomiarowej, kalibracji, sza-
cowania niepewności pomiarowej 
oraz wewnętrznej i zewnętrznej kon-
troli laboratoryjnej, a wszystko to 
w oparciu o normę EN ISO/IEC – 
17025. Uczestnicy mieli możliwość 
aktywnego uczestnictwa w wykła-
dach oraz ćwiczeniach. Wspólne roz-
wiązywanie problemów, przepro-
wadzanie rozmów z potencjalnym 
klientem oraz uczestnictwo w au-
dytach zewnętrznych przeprowadzo-
nych w dwóch laboratoriach akre-
dytowanych pozwoliło na zdobycie 
wiedzy na temat zarządzania jakoś-
cią w takim laboratorium. Rozwi-
nęło to również umiejętności pracy 
w grupie oraz pozwoliło na dosko-
nalenie umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim.

Uczestnicy zostali podzieleni na 
dziesięć międzynarodowych zespo-
łów, które zostały zaangażowane 
w grę analityczną, by w jak najwięk-
szym stopniu oddać realizm postę-
powania w prawdziwym laborato-
rium. Każdy zespół reprezentował 
odrębne laboratorium analityczne 
i był zobowiązany do zaprojekto-
wania nazwy, logo firmy oraz po-
działu obowiązków zgodnie z syste-
mem zarządzania w laboratorium 
akredytowanym. Kolejnym zada-
niem zespołu było opracowanie pro-
cedury analitycznej, jej walidacja, 
przeprowadzenie analizy, oszaco-
wanie niepewności pomiarowej oraz 

opracowanie uzyskanych wyników 
zgodnie z normą EN ISO/IEC – 17025. 

Każda drużyna otrzymała ekstrakt 
z kawy bezkofeinowej firmy VIETCAF 
i musiała oznaczyć w nim zawartość 
kofeiny. Po wykonaniu niezbędnych 
pomiarów i opracowaniu otrzyma-
nych wyników decydowano, w opar-
ciu o zarządzenie Unii Europejskiej 
dotyczące dopuszczalnej zawartości 
kofeiny w kawie bezkofeinowej, czy 
otrzymana ilość jest zgodna europej-
ską normą. Drużyna, która osiąg-
nęła wynik najbardziej zbliżony do 
rzeczywistego, zwyciężyła w grze 
analitycznej i otrzymała symbolicz-
ną nagrodę. 

Zorganizowano również zawody 
w szukaniu najbardziej zasolonej 
wody w Druskiennikach. Uczestnicy 
pobierali próbki z jezior, źródeł wody 
mineralnej czy nawet ścieków. Po-
mysłów było co niemiara! Zasolenie 
oznaczano metodą refraktometrycz-
ną, a na koniec sporządzono ranking 
próbek o największej zawartości soli. 

Kolejną aktywnością był udział 
w dwóch audytach zewnętrznych. 
Uczestnicy zadawali pytania pra-
cownikom laboratoriów w opar-
ciu o różne rozdziały normy EN 
ISO/IEC – 17025. Pracownicy od-
powiedzieli rzetelnie na każde za-
dane im pytanie oraz rozwiali 
wszelkie wątpliwości uczestników 
związane z pracą w laboratorium 
akredytowanym. Zwiedzanie labo-
ratoriów pozwoliło na zapoznanie 
się ze sprzętem, metodami przepro-
wadzanych analiz oraz funkcjonowa-
niem takich placówek w praktyce. 

Pierwszy audyt odbył się w labora-
torium akredytowanym w Druskien-
nikach, zajmującym się analizą metali 
szlachetnych takich jak złoto, miedź, 
platyna i srebro. Uczestnicy mieli 
możliwość weryfikacji autentyczności 
swojej biżuterii oraz poznania metod, 
dzięki którym można to sprawdzić. 
Całe szczęście wszystkie pierścionki 
i kolczyki poddane analizie okaza-
ły się prawdziwe. Drugi audyt odbył 
się w Wilnie w National Food and 
Veterinary Risk Assesment Institute 
(NFVRAI), gdzie główne czynności la-
boratoryjne związane są z nadzorem 
i monitorowaniem wirusa wścieklizny.

Szkoła Letnia MSC to nie tylko czas 
intensywnej nauki. Bogaty program 
socjalny pozwalał na chwilę wytchnie-
nia i odpoczynku od zajęć oraz na po-
znanie kraju organizatora. Zwiedza-
nie Druskiennik, Wilna czy wspólny 
grill to tylko część atrakcji, jakie przy-
gotowali dla uczestników organiza-
torzy. Niewielu z nas wie, że jednym 
z kuracjuszy Druskiennik, czyli naj-
popularniejszego litewskiego uzdro-
wiska, był sam Józef Piłsudski, który 

• Uczestnicy przed Instytutem NFVRAI w Wilnie
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prezy postanowili zorganizować kon-
kurs na wzór telewizyjnego show – 
„Mam Talent”.

Udział w nim wzięło 12 osób i dru-
żyn – w prezentacjach indywidu-
alnych i zbiorowych. Poszczególni 
uczestnicy zaprezentowali się w kate-
goriach: śpiew, taniec, rysunek (por-
tretowanie na czas!) oraz w scenkach 
teatralnych nt. życia w CJKP.

Szczególne zróżnicowanie – od 
ostrego rocka, poprzez pop, aż do 
poetyckiej ballady – objawiło się 
w kategorii śpiew. I spośród uczestni-
ków tej kategorii publiczność (w taj-
nym głosowaniu) przyznała swoją 
nagrodę. A bezapelacyjnym jej zdo-
bywcą okazał się Kamran Karimow 
z Azerbejdżanu, który już w czasie 
tegorocznej edycji konkursu recy-

O  tym, że wśród studentów 
uczących się języka polskie-
go w CJKP UMCS jest wie-

le artystycznie utalentowanych osób, 
wiadomo nie od dziś. Świadczy o tym 
coroczny ich udział w jasełkach i wy-
stępach chóru podczas uroczystych 
wigilii czy też liczny udział w dwu-
języcznych konkursach recytator-
skich, o czym już nieraz pisaliśmy 
na łamach „Wiadomości Uniwersy-
teckich”. Ale jakie inne talenty skry-
wają jeszcze w sobie cudzoziemcy, 
można było się przekonać 17 maja 
2017 r. w auli CJKP. Inicjatorzy im-

w  okolicy miał skromną, parterową wil-
lę. Podczas zwiedzania miasta uczest-
nicy podążali jego śladami, niestety 
wspomniana posiadłość została zbu-
rzona, a z materiałów z jej rozbiórki 
powstał dom, który stoi do dziś. Ko-
lejną atrakcją było zwiedzanie Anta-
nas Cesnulis Sculpture Park, który znaj-
duję się nieopodal miasta. Zrobił on 
niesamowite wrażenie na wszystkich. 
Cała infrastruktura parku i wszystkie 
rzeźby zostały wykonane przez same-
go właściciela na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat. Na wspólnym grillu, który 

odbył się pośrodku lasu, również nie 
zabrakło atrakcji. Animatorzy dwoili 
się i troili, by zapewnić jak najlepszą 
rozrywkę. Drużynowe wyścigi z konku-
rencjami, naukę strzelania z łuku i wia-
trówki czy jazdę konną na pewno każ-
dy będzie jeszcze długo wspominał.

Międzynarodowa Szkoła Letnia 
MSC Euromaster® pozwala na zdo-
bycie wiedzy w zakresie metrologii, 
zrozumienie i praktyczne zastoso-
wanie normy EN ISO/IEC – 17025. 
Umiejętności te zwiększają szanse 
na zatrudnienie w przyszłości w la-

boratorium akredytowanym i pod-
wyższają kwalifikacje, które obecnie 
są wymagane przez pracodawców. 
Szkoła Letnia stanowi jednocześnie 
wspaniałe doświadczenie, szansę na 
nawiązanie nowych znajomości i po-
znanie nowych kultur. Kolejna Szko-
ła Letnia MSC Euromaster® 2018 od-
będzie się w Tallinie, w Estonii. Być 
może właśnie ty poszukasz razem 
z nami kolejnych pięknych przygód 
wartych zapamiętania?

Marcelina Jóźwiak
Ryszard Dobrowolski

tatorskiego podbił serca publiczno-
ści swoim występem. Innych na-
gród nie przyznawano. Laureatowi 
tej głównej nagrody, jak i wszyst-
kim uczestnikom I Konkursu „Mam 
Talent” w CKP UMCS serdecznie  
gratulujemy.

Agnieszka Przechodzka
Jacek Brzeziński

„Mam Talent” w CJKP UMCS
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Tego rodzaju akcje mają na 
Wydziale Humanistycznym już 
ponad 25-letnią tradycję. Nie-

wielka przerwa w ich przebiegu na-
stąpiła jedynie po roku milenijnym. 
Od początku lat 90. ubiegłego stu-
lecia zbierano bowiem na Wydziale 
kody kreskowe „z czwórkami”, które 
wycinano z różnych opakowań. Tak 
gromadzono środki na pomoc dla 
niepełnosprawnych dzieci, wymie-
niając te kody na wózki inwalidzkie 
dla najmłodszych. Na jeden egzem-
plarz takiego sprzętu potrzeba było 
aż dziewięć tysięcy pojedynczych ko-
dów kreskowych. Studenci ówczesne-
go Instytutu Filologii Rosyjskiej i Sło-
wiańskiej, a następnie (od 1992 r.) 
Instytutu Filologii Słowiańskiej po-
mogli potrzebującym dzieciom, prze-
kazując łącznie aż pięć wózków dla 
niepełnosprawnych.

Dziś studenci Instytutu Filologii 
Słowiańskiej kontynuują tradycje 

zapoczątkowane przed laty. I po-
dobnie jak wtedy – za namową jed-
nego z wykładowców dr. Leszka Mi-
kruta – osiem lat temu rozpoczęli 
gromadzenie plastikowych zakrę-
tek. Plon już pierwszej zbiórki pro-
wadzonej wtedy przez rusycystów, 
rosjoznawców, slawistów i ukraini-
stów, do których przyłączyli się rów-
nież studenci kulturoznawstwa, prze-
szedł wszelkie oczekiwania. Młodzi 
ludzie z Wydziału Humanistycznego 
w ciągu tylko pięciu miesięcy zebra-
li w aż 12 worków zakrętek, a każdy 
z nich o niebagatelnej pojemności  
120 litrów! 

W kolejnych semestrach do rusycy-
stów i ukrainistów dołączali studenci 
turystyki historycznej, germanistyki, 
romanistyki, portugalistyki oraz ibe-
rystyki. Wiosną bieżącego roku tego 
typu zbieractwem zainteresowali się 
także studenci lingwistyki stosowa-
nej. W ciągu roku akademickiego 
2016/2017 młodzi humaniści z UMCS 
zgromadzili w dwóch semestralnych 
edycjach akcji łącznie 16 worków za-
krętek. Dar swojego serca przezna-
czyli jednomyślnie i już tradycyjnie 
dla pacjentów Lubelskiego Hospicjum 
dla Dzieci im. Małego Księcia. Insty-
tucja ta zebrane zakrętki przekazuje 
firmie recyklingowej, która zajmuje 
się przetwarzaniem surowców odna-

wialnych, a jednym z nich są właśnie 
zakrętki ze względu na dużą zawar-
tość w nich plastiku bardzo dobrej 
jakości. W zamian za zakrętki firma 
przekazuje na rzecz Hospicjum sto-
sowne wynagrodzenie, które nali-
czane jest według wagi pozyskane-
go surowca.

Za środki otrzymane ze sprzedaży 
zakrętek Hospicjum spełnia marze-
nia swoich podopiecznych: organizu-
je dla nich wyjazdy wakacyjne, ferie, 
kupuje prezenty urodzinowe i miko-
łajkowe. Nagradzana stosownymi dy-
plomami działalność studentów Insty-
tutu Filologii Słowiańskiej, turystyki 
historycznej, lingwistyki stosowanej 
i innych kierunków Humanika po-
świadcza, iż „zakręcona akcja” zata-
cza coraz szersze kręgi i jest dosko-
nałym dowodem na to, że zbieranie 
zakrętek staje się niezwykle popular-
ne nie tylko wśród dzieci i młodzie-
ży, dokumentując jednocześnie fakt, 
iż bezinteresowne zbieractwo bardzo 
przydaje się potrzebującym, który-
mi w tym wypadku są pacjenci Lu-
belskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia.

Młodzi ludzie z Instytutu Filologii 
Słowiańskiej, Instytutu Historii oraz 
Instytutu Germanistyki i Lingwistyki 
Stosowanej obiecują, że nie była to 
ich ostatnia akcja, zaś władze Wydzia-
łu Humanistycznego UMCS prolon-
gują zgodę, aby obok drzwi wiodą-
cych do Biblioteki Wydziałowej wciąż 
stał specjalny firmowy pojemnik na 
plastikowe zakrętki, które pomagają 
poodopiecznym z „Małego Księcia”. 

Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Instytut Filologii Słowiańskiej 

Zakończyła się siódma 
charytatywna akcja studentów 
Wydziału Humanistycznego

Od roku 2010 w trakcie każ-
dego semestru studenci Wy-

działu Humanistycznego 
UMCS gromadzą, a następ-

nie przekazują plastikowe za-
krętki po napojach dla osób 
potrzebujących materialne-

go wsparcia. Ze względu na 
prostotę i powszechną do-

stępność tego surowca jest to 
jeden z najskuteczniejszych 

i najszybszych sposobów po-
mocy. Wystarczy chcieć.

Fo
t. 

Le
sz

ek
 M

ik
ru

t

Fo
t. 

Le
sz

ek
 M

ik
ru

t

Fo
t. 

Le
sz

ek
 M

ik
ru

t



64    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • w r z e s i e ń  2 0 17 •

S p r a w y  s t u d e n c k i e

Dnia 13 czerwca 2017 r. od-
była się druga edycja „Dnia 
kreatywności” – otwartego 

spotkania dla młodzieży i dorosłych, 
zorganizowanego przez studentów 
kierunku kreatywność społeczna na 
Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. 
W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 
uczestników, w tym m.in. uczniowie 
ze szkół ponadgimnazjalnych z Lubli-
na oraz studenci. Głównym organiza-
torem akcji było Koło Naukowe „Krea-
TyVni” pod opieką dr Doroty Tymury, 
a w części organizacyjnej uczestniczy-
li studenci wspomnianego kierunku.

Studencką akcję sponsorował Bank 
Zachodni WBK (Grupa Santander), 
a patronat medialny nad wydarze-
niem objęły: Polformance – Magazyn 
Studentów UMCS; Polskie Radio Lub-
lin; Radio Centrum oraz portal kozio-
łek.pl. Wydarzenie cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Program obejmował m.in. wykład 
Kamila Szymańskiego poświęcony per-
spektywom zawodowym osób krea-
tywnych, test kreatywności, kreatyw-
ne gry i zabawy, portret filozoficzny 
oraz dodatkowe atrakcje przygotowa-
ne przez studentów pierwszego i trze-
ciego roku kreatywności społecznej.

Szczególnie warto wspomnieć o bo-
gatym wyborze warsztatów. Pierw-
szy pt. „Kreatywność – jak zacząć?” 
(przygotowany przez Paulinę Szym-
czyk i Patrycję Radkowiak) skupiał 
się wokół praktycznych oraz plastycz-
nych form wyrażania własnej (nieraz 
ukrytej) kreatywności. Autorzy dru-

giego warsztatu (Aleksandra Wierzej-
ska i Sebastian Peret) postawili przed 
uczestnikami niełatwe zadanie tzw. 
„Marshmallow challenge”, którego wy-
konanie wymagało nie tylko umysło-
wej, ale i ruchowej sprawności. Ćwi-
czenie miało wykazać, jakie czynniki 
wpływają na osiąganie przez grupy 
projektowe sukcesów. Uczestnicy mo-
gli zmierzyć się z wyzwaniami, przed 
którymi stają wielkie organizacje, nie-
zależnie od projektów, które realizują.

Kolejny warsztat „Improwizacje 
teatralne” autorstwa Pawła Bana-
szczyka i Bartosza Kielocha stano-
wił doskonałą okazję do integracji, 
redukcji stresu, pobudzenia sponta-
niczności oraz twórczego potencjału, 
który tkwi w każdym człowieku. Pod-
czas warsztatu „Internetowe memy 
a kreatywność” (Krzysztof Rojek) 
uczestnicy mieli okazję sprawdzić, na 
ile możliwe jest dziś tworzenie kre-

„Dzień kreatywności” na 
Wydziale Filozofii i Socjologii

W  tegorocznej edycji Stypendium im. Leopolda 
Ungera do grona Laureatów dołączyli: Kaja 
Puto – stypendium w wysokości 5 tys. zło-

tych na realizację cyklu reportaży na temat drobnych 
przedsiębiorców okresu transformacji ustrojowo-go-
spodarczej; Tadeusz Kolasiński – dwutygodniowy staż 
w dzienniku „Le Soir”; Magdalena Dudka – jednomie-
sięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Martyna 
Siudak – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”; 

atywnych memów oraz na co war-
to zwrócić uwagę, aby stać się auto-
rem oryginalnego przekazu.

„Dzień kreatywności”, jako kolejna 
z inicjatyw Koła Naukowego „Krea-
TyVni”, spotkała się ze znacznym zain-
teresowaniem osób pragnących roz-
winąć swoje kreatywne umiejętności 
oraz z entuzjastycznym odbiorem. 
Na kolejną edycję „Dnia kreatywno-
ści” przyjdzie nam niestety poczekać 
najwcześniej do nowego roku akade-
mickiego. Nie jest to jednak jedyne 
wydarzenie organizowane przez studen-
tów kreatywności. Aby być na bieżąco 
z najbliższymi planami organizacyjny-
mi kreatywnych studentów (do realiza-
cji których przystąpią już we wrześniu, 
podczas XIV Lubelskiego Festiwalu Na-
uki oraz w październiku), zachęcamy do 
odwiedzania strony kierunku „Kreatyw-
ność społeczna UMCS” na Facebooku.

Krzysztof Rojek

Laureaci 
V edycji Stypendium 
im. Leopolda Ungera

Natalia Kurek – obsługa prasowa w trakcie Forum Eko-
nomicznego w Krynicy.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicja-
tywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 r. 
Wyróżnienia przyznawane są dziennikarzom do 35. roku 
życia, którzy wykażą się osiągnięciami dziennikarskimi 
m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych. 

W skład Kapituły Stypendium wchodzą następujące 
osoby: Rodzina Patrona, Rektor UMCS – prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam 
Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hof-
man, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, prof. dr hab. 
Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Ja-
nusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski. 

Justyna Maguś

• Studenci kreatywności społecznej –  
organizatorzy imprezy
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• Kreatywne gry i zabawy
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