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października br. w Auli
Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2018/2019. Wydarzenie zgromadziło
społeczność akademicką naszej uczelni oraz licznych gości: przedstawicieli
władz administracji państwowej i samorządowej, środowiska naukowego,
służb mundurowych i władz sądowniczych. Obecni byli również reprezentanci instytucji kulturalnych, gospodarczych i oświatowych Lubelszczyzny.
Podczas przemówienia inauguracyjnego Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski podkreślił, że nadchodzący rok akademicki będzie szczególny
z uwagi na nowe wyzwania dotyczące dostosowania uczelni do wymogów
tzw. Ustawy 2.0. Przybliżył także bogaty dorobek naukowy UMCS-u i przypominał o najważniejszych sukcesach
z minionego roku akademickiego.
JM Rektor po raz kolejny zwrócił
uwagę, że jesteśmy uczelnią kompletną, w której studenci mogą uzyskać
dobre wykształcenie oraz przygotowanie do pracy zawodowej, jednocześnie
mając szansę realizacji swoich pasji.
W trakcie uroczystości ogłoszono,
że UMCS otrzymał obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwesty-

cyjnych. W dalszej części inauguracji
odbyły się immatrykulacje studenckie oraz uroczyste wręczenia nagród i odznaczeń. Złotym Krzyżem
Zasługi odznaczeni zostali prof. Antoni Hanusz oraz prof. Zofia Palak.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały:
prof. Barbara Pazur, prof. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. Monika Mielko-Remiszewska oraz dr Renata Gozdecka. Brązowy Krzyż Zasługi trafił do
rąk prof. Agaty Ziętek. Odznakę honorową za zasługi dla wynalazczości
przyznano prof. Marcie Palusińskiej-Szysz oraz prof. Monice Janczarek.
Nagrodę „Marii Curie” – przyznawaną za wyjątkowo ważne dla danej

dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe
uzyskane w ostatnim roku – otrzymał
zespół w składzie: dr Paweł Mergo,
mgr Krzysztof Poturaj, mgr inż. Grzegorz Wójcik, mgr Lidia Czyżewska,
mgr Aleksander Walewski, dr Wiesław Podkościelny, dr Małgorzata Gil,
Janusz Pędzisz oraz Jarosław Kopeć
za „Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
woj. lubelskiego”.
Następnie wręczono Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia, która
od 2001 r. przyznawana jest corocznie za badania nad dziedzictwem
paryskiej „Kultury” lub za twórczą
kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. W tym
roku Kapituła Nagrody spośród 7 nominowanych postanowiła uhonorować Jerzego Kochanowskiego za
książkę Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957.
Tytuł Najlepszego Absolwenta
UMCS, złoty medal oraz nagrodę
pieniężną przyznano Annie Heleniak
– absolwentce Wydziału Filozofii i Socjologii. Najlepszymi absolwentami
poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród
pieniężnych zostali:
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• Karolina Włodarczyk – Wydział
Biologii i Biotechnologii,
• Aniela Krupińska – Wydział Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
• Bartłomiej Kiczek – Wydział Ma
tematyki, Fizyki i Informatyki,
• Izabela Jaworska – Wydział Chemii,
• Dominika Wołczyńska – Wydział
Prawa i Administracji,
• Kamila Bigos – Wydział Humanistyczny,
• Jan Choma – Wydział Ekonomiczny,
• Agnieszka Kotek – Wydział Pedagogiki i Psychologii,
• Maciej Wodziński – Wydział Filozofii i Socjologii,
• Liliia Hrytsai – Wydział Politologii,
• Kamil Jerzyk – Wydział Artystyczny,
• Tomasz Strzałka – Wydział Zamiejscowy w Puławach.
W tym roku po raz czwarty wręczono także Nagrody Fundacji Absolwentów UMCS. Nagrodę w kategorii
najlepszy absolwent studiów I stopnia otrzymała Katarzyna Tuszyńska
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Laureatem w kategorii najlepszy
absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich została Karolina Trykacz z Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej.
Wykład inauguracyjny pt. Geografia w stuleciu niepodległości Polski
– rozbijanie mitu tradycyjnej nauki
przygotował prof. Wojciech Janicki
z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Inaugurację nowego roku akademickiego zwieńczył uroczysty koncert „Muzyka polska 1918–2018”. Podczas wydarzenia można było usłyszeć
utwory autorstwa słynnych polskich
kompozytorów: Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego
oraz Henryka Wieniawskiego, a także współczesne aranżacje Piotra Selima (do słów Hanny Lewandowskiej).
W koncercie wzięli udział: Chór Dziecięcy OSM I i II st. im. K. Lipińskiego
w Lublinie (przygotowanie: Renata Kołodyńska-Pyda), Chór Akademicki UMCS
im. J. Czerwińskiej w Lublinie (przygotowanie: prof. Urszula Bobryk), Piotr Selim, Ladies Quartet, Tomasz Krawczyk,
dr hab. Małgorzata Krzemińska, Martiros Dawtian oraz Magdalena Celińska.
Katarzyna Skałecka
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Przemówienie inauguracyjne

Rektora prof. Stanisława
Michałowskiego

D

ostojni Goście, Prześwietny
Senacie, Szanowni Państwo,
Pracownicy UMCS, Drogie
Studentki i Studenci, dziś po raz 74 zabrzmi Gaudeamus, inaugurując nowy
rok akademicki naszej Almae Matris.
Studenci już 1 października rozpoczęli naukę. Dla najstarszych
z nich jest to ostatni, dyplomowy
rok spędzony w murach uczelni, dla
najmłodszych zaś to rok oswajania się
z Uniwersytetem, poznawania tajników życia studenckiego, pierwszych
zaliczeń i egzaminów, pierwszy rok
studenckiej przygody.
Drodzy studenci pozwólcie, że zacytuję słowa greckiego historyka i pisarza
Plutarcha: „Umysł nie jest naczyniem,
które należy napełniać, lecz ogniem,
który trzeba rozniecić”. Naszym celem jest rozbudzanie waszej naturalnej
ciekawości, inspirowanie do rozwoju
i samodoskonalenia. Chcemy was zarażać naszą pasją, abyście w przyszłości mogli powiedzieć: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim
życiu. Wszystko to była przyjemność”. Tego życzę Wam, ale też naszym pracownikom. Raz jeszcze
witam młodzież studencką, a zwłaszcza studentów pierwszego roku.
Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla
naszych pracowników, gdyż przed
nami rok szczególnych wyzwań i nowych przestrzeni do pracy. Zmieniła
się ustawa konstytuująca funkcjonowanie uczelni. Jesteśmy zobowiązani
stawić czoła wielu zadaniom, m.in.
musimy na nowo określić strategiczną rolę Uniwersytetu, jego strukturę
organizacyjną, przyjąć nowy statut,
utworzyć szkoły doktorskie, a także
zoptymalizować warunki do prowadzenia badań naukowych.
Drodzy pracownicy Uniwersytetu
pamiętajmy jednak o tym, tu znów
posłużę się mądrością Plutarcha, że
„początkiem zwycięstwa jest odwaga”. Mam nadzieję, że nam tej odwa-
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gi nie brakuje. Wierzę, że wspólnie
sprostamy wymogom ustawy i dostosujemy uczelnię do zachodzących
właśnie zmian.
Dzisiejszy dzień jest także świętem
naszych absolwentów – tej potężnej
armii liczącej ponad 240 tys. osób,
stanowiących wspaniałą wizytówkę
uczelni. Dziękuję za Państwa udział
w życiu UMCS oraz godne reprezentowanie Uniwersytetu w kraju
i poza jego granicami.
Gorąco pozdrawiam również naszych
seniorów. Dziękuję Państwu za wszystkie lata aktywności i pracy na rzecz
uczelni, za Państwa wysiłki i starania,
dzięki którym możemy mówić, że jesteśmy największą uczelnią na wschód od
Wisły, o dużym potencjale naukowo-badawczym. Dziękuję i mam nadzieję, że nadal będziemy mogli czerpać
z Państwa mądrości i doświadczenia. Szczególnie serdecznie pragnę
pozdrowić pierwszego seniora naszej
Alma Mater, prof. Wiesława Skrzydło, życząc mu dużo, dużo zdrowia.
Niestety dzisiejszego święta nie
możemy dzielić z osobami, które
przez lata były członkami naszej
wspólnoty akademickiej, a które
odeszły od nas na zawsze.
Proszę o powstanie.
Z żalem muszę poinformować, że
w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmarło wiele zasłużonych dla naszej uczelni osób: prof. Marcel Storme (doktor honoris causa UMCS), prof. Adam
Sobiczewski (doktor honoris causa
UMCS), prof. Erich Robens (honorowy
profesor UMCS), prof. Halina Ludorowska, prof. Ewa Kurek, prof. Irena
Nowicka-Koźluk, prof. Barbara Perczyńska, prof. Stefan Nieznanowski,
prof. Halina Wiśniewska, dr hab. Kazimierz Jurkiewicz, dr hab. Ireneusz
Wydrzyński, dr Anna Kulczycka-Woźniak, dr Adam Gąsiorowski, dr Ryszard Mitaszko, dr Janusz Matusiewicz, dr Anna Wolińska-Welcz,
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dr Zbigniew Sudrawski, Józef Wiktorowicz, Zenon Skrzeczkowski, Małgorzata Mikłaszewicz, Renata Zawada, Barbara Szczepaniak, Stanisław
Mazurek, Janusz Michalczuk, Zofia
Kruczko, Maria Jaksim.
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo, Pracownicy
UMCS, Drogie Studentki i Studenci,
pozwólcie, że przedstawię zaledwie
kilka wybranych osiągnięć naukowych pracowników uczelni w roku
akademickim 2017/2018.
W minionym roku akademickim
79 nauczycieli akademickich zatrudnionych w naszej uczelni uzyskało
wyższe stopnie i tytułu naukowe.
Stopień doktora uzyskało 28 osób,
doktora habilitowanego – 46 osób,
a tytuł profesora – 5.
Po raz pierwszy w historii UMCS
rozpoczęto realizację dwóch projektów finansowanych z Programu Ramowego w zakresie badań naukowych
i innowacji HORYZONT 2020. Jeden
z nich to projekt indywidualny (drugi
tego rodzaju projekt w Polsce), realizowany przez prof. Patryka Oleszczuka z Wydziału Chemii. Kolejny to projekt, w którym UMCS jest partnerem,
realizowany przez zespół dr. Pawła
Mergo również z Wydziału Chemii.
W mijającym roku akademickim
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie otrzymał Polską Nagrodę
Innowacyjności 2017. Naszym sukcesem jest wdrożenie na polski rynek we współpracy z przedsiębiorcą
– firmą BIOWET Puławy preparatu
APISTYM podnoszącego odporność
pszczół. Preparat bazuje na patencie,
którego twórcami są pracownicy naukowi z UMCS, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym przede
wszystkim dr hab. Aneta Ptaszyńska
z Wydziału Biologii i Biotechnologii.
Preparat został nagrodzony złotymi
medalami na wystawach wynalazków we Francji i Rumunii.
W związku z prowadzoną pracą
naukową na rzecz odporności pszczół
dr hab. Aneta Ptaszyńska została
zwyciężczynią IX edycji konkursu „Innowacja jest kobietą”, organizowanego przez fundację Kobiety Nauki
– Polska Sieć Kobiet Nauki.
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Pragnę podkreślić, że UMCS uplasował się na wysokiej, 5. pozycji
w kraju pod względem ilości wniosków, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym konkursie MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na
pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.
Dynamicznie rozwija się współpraca naszego Uniwersytetu z gospodarką, przychody z tytułu komercjalizacji wzrosły w ciągu ubiegłego
roku ponad dwukrotnie, podobnie
jak liczba projektów w konsorcjach
naukowo-przemysłowych.
Dzięki działaniom Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS we
współpracy z pracownikami Wydziałów nasz Uniwersytet znalazł się
wśród laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. W ramach
konkursu rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
uczelnia otrzyma prawie 10 mln zł na
realizację projektu pod nazwą: „Zintegrowany UMCS”, którego celem jest
podniesienie kompetencji u ponad
850 studentów. Warto podkreślić, że
w zeszłym roku akademickim uczelnia realizowała blisko 30 projektów
o charakterze edukacyjnym.
Karol Pomykała, asystent w Zakładzie Wypukłodruku na Wydziale Artystycznym UMCS, otrzymał Grand
Prix Międzynarodowego Triennale
Grafiki 2018 za pracę „Jeden kierunek | One Direction”.
Dr Agata Starosta z Wydziału Biologii i Biotechnologii otrzymała stypendium naukowe Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania
i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym.
Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, kierownik Studiów Portugalistycznych UMCS, Konsul Honorowy
Brazylii w Lublinie, została uhonorowana jednym z najwyższych odznaczeń państwowych Brazylii „Orderem
Rio Branco”, przyznanym przez prezydenta Republiki Brazylii.
Nasza uczelnia utrzymuje także
aktywne kontakty z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi i aktualnie
posiada ponad 180 umów o współ-

pracy. Ważnym wydarzeniem w zeszłym roku akademickim było rozpoczęcie współpracy z 8 uczelniami
z całej Europy w ramach projektu
koordynowanego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo, Pracownicy
UMCS, Drogie Studentki i Studenci,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie prowadzi kształcenie na
11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach,
na 73 kierunkach studiów studiuje
około 20,5 tys. studentów. Aktualnie
na pierwszy rok studiów przyjęliśmy
ponad 8,5 tys. osób, w tym ponad
800 cudzoziemców. Obecnie studiuje
u nas ponad 1800 żaków z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku po
raz pierwszy przyjęliśmy grupę młodzieży z Indii. Zgodnie z najnowszym raportem „Studenci zagraniczni w Polsce” UMCS znajduje się na
1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienia uniwersytetów”.
Warto również przedstawić kilka
przykładów osiągnięć naszych studentów. Dwóch studentów z Wydziału
Chemii UMCS zostało laureatami „Diamentowego Grantu” – prestiżowego
programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W minionym roku
akademickim 65 naszych studentów
otrzymało stypendia przyznane przez
Marszałka Województwa Lubelskiego.
W ramach „Miejskiego programu
stypendialnego dla studentów i doktorantów” 10 studentów i 7 doktorantów UMCS zostało wyróżnionych
za działalność naukową lub artystyczną, która służy rozwojowi nauki oraz
Lubelszczyzny.
Dziewięćdziesięciu pięciu najlepszych studentów i 5 doktorantów
UMCS zostało wyróżnionych w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego. Ze środków Funduszu wsparcie otrzymali także absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych rozpoczynający
kształcenie na pierwszym roku studiów UMCS, którzy będąc jeszcze
w szkole średniej, wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi i sportowymi.
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo, Pracownicy
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UMCS, Drogie Studentki i Studenci,
od wielu lat staramy się kształtować
Uniwersytet jako uczelnię kompletną,
zatem dużą wagę przywiązujemy do
aktywności kulturalnej i sportowej
naszych pracowników i studentów.
W obszarze kultury niezwykle istotne znaczenie mają działania podejmowane przez Akademickie Centrum
Kultury „Chatka Żaka”, które od lat
dociera do coraz szerszego grona
studentów oraz członków społeczności akademickiej. W minionym roku
akademickim w ACK udział wzięło w różnorodnych działaniach ok.
20 tys. widzów. Blisko 1000 studentów włączyło się w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w Chatce.
Dzięki rządowemu wsparciu finansowemu nasza kultowa Chatka Żaka
jest aktualnie modernizowana. Szczególnie cieszy, że odnowiona zostanie
sala widowiskowa, w której wykorzystamy nowe rozwiązania w zakresie techniki scenicznej, nagłośnienia
oraz oświetlenia.
Również sportowy rok akademicki
2017/2018 był dla naszej uczelni niezwykle udany, o czym świadczą liczne
sukcesy naszych sportowców na arenie
międzynarodowej. Paulina Guba została złotą medalistką Mistrzostw Europy Seniorów z Berlina w pchnięciu
kulą. Na uwagę zasługuje cały nasz
zespół lekkoatletów, który w tym
roku sięgnął po tytuł Drużynowego Mistrza Polski, oraz nasi pływacy
– Konrad Czerniak i Jan Świtkowski,
którzy zdobyli historyczny dla Polski
brązowy medal Mistrzostw Europy na
dystansie 4 x 100 m stylem dowolnym. Koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS i inne zespoły klubowe nadal godnie reprezentują UMCS
w rozgrywkach ligowych. W rywalizacji akademickiej Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajął
2. miejsce w Polsce, a od lat jest niedościgniony w ramach Akademickich
Mistrzostw Województwa Lubelskiego.
Na pochwałę zasługują także występy naszych wychowanków, juniorów i młodzieżowców AZS UMCS,
których świetna postawa i osiągniecia sportowe zaowocowały awansem Klubu o 160 pozycji w rankingu
Sportu Dzieci i Młodzieży opracowa-
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nym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie jesteśmy pod tym
względem najlepsi w województwie
lubelskim oraz plasujemy się na 9.
miejscu w skali całej Polski.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować za wsparcie dla działalności sportowej naszej uczelni Wiceministrowi Sportu i Turystyki Panu
Jarosławowi Stawiarskiemu, władzom
miasta Lublina z Prezydentem Krzysztofem Żukiem, województwa lubelskiego z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem, zarządowi Krajowej
Spółki Cukrowej z Prezesem Krzysztofem Kową, zarządowi Lubelskiej Fabryki Cukierków „Pszczółka” z Prezesem Robertem Rudnickim, Panu
Dyrektorowi Andrzejowi Rutkowskiemu z Lubelskiej PERŁY, Prezesowi
firmy LUK Jackowi Wysokińskiemu,
wszystkim członkom KLUBU 100 AZS
oraz tym, którzy tak licznie przekazali 1% podatku na rzecz AZS UMCS.
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo, Pracownicy
UMCS, Drogie Studentki i Studenci,
w ubiegłym roku społeczność akademicka naszego Uniwersytetu świętowała 150. rocznicę urodzin Patronki uczelni – Marii Curie-Skłodowskiej. Z tej
okazji odbyło się wiele ciekawych wydarzeń oraz inicjatyw upamiętniających
tę wielką uczoną. Na szczególne wyróżnienie zasługuje prestiżowa wizyta
najbliższych członków rodziny Noblistki: jej wnuczki prof. Hélène Langevin-Joliot oraz wnuka prof. Pierre’a Joliota,
którzy wraz z pracownikami Muzeum Curie w Paryżu odwiedzili Lublin.
W grudniu 2017 roku został powołany Związek Uczelni Lubelskich.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin w obecności rektorów 3 uczelni wyższych:
Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz UMCS podpisał decyzję o utworzeniu Związku.
Uważam, że uczelnie powinny się integrować, chociażby w formie federacji, jeśli chcą być konkurencyjne.
Należy wspomnieć, że poprzedni
rok był dla nas pomyślny również
pod względem kondycji finansowej.
Działalność w roku 2017 po raz kolejny zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym. Dodatni wynik fi-

nansowy planujemy również w roku
2018. Jednocześnie otrzymaliśmy dotację podstawową wyższą o kwotę
ponad 3 mln zł.
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo, Pracownicy
UMCS, Drogie Studentki i Studenci,
realizacja celów uczelni, w tym przede wszystkim doskonalenie warunków studiowania, prowadzenia badań i współpracy z otoczeniem oraz
dążenie do dalszego umiędzynarodowienia UMCS, wymaga stworzenia
przyjaznego otoczenia, które przyczyni się do wzmocnienia potencjału
naszego Uniwersytetu. Cieszymy się,
że w dniu 3 kwietnia 2018 r. podpisaliśmy z Wicepremierem, Ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem umowę dotyczącą finansowania nowych inwestycji
uczelni. UMCS otrzymał 70 mln zł
rządowego wsparcia na rozbudowę
kampusu zachodniego, w którym
powstaną nowoczesne siedziby Wydziału Politologii, Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki, a także Akademickie Centrum Sportowe.
Mimo dużych kłopotów w realizacji zadania, gdyż wykonawcy żądają zdecydowanie większych środków
finansowych na jego realizację, jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym
roku rozpoczniemy inwestycję.
W tym miejscu pragnę przekazać
Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Pani Minister Finansów prof. Teresie Czerwińskiej
szczególne wyrazy uznania i podziękowania za ogromne wsparcie, jakiego udzielili Państwo naszej uczelni.
Serdecznie dziękuję również za pomoc w ich pozyskaniu Panu Profesorowi Waldemarowi Paruchowi.
Kończąc swe wystąpienie, pragnę
podziękować naukowcom, nauczycielom akademickim, pracownikom technicznym, administracyjnym oraz obsługi za troskę o naszą uczelnię, za dbanie
o jej dobre imię i rozwój. Jednocześnie podkreślam, że to od nas wszystkich zależy, jaki będzie nadchodzący
rok akademicki 2018/2019 i co może
ważniejsze – kolejne 2–3 lata. One zdecydują o naszej pozycji na akademickiej mapie Polski i efektach współpracy międzynarodowej.
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Z ŻYCIA
Kronika
władz rektorskich
1.10
– rektor S. Michałowski wziął
udział w immatrykulacji studentów
na Wydziale Politologii;
– rektor S. Michałowski reprezentował nasz Uniwersytet podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie;
– prorektor R. Dobrowolski uczestniczył w immatrykulacji studentów
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii, Wydziale Biologii i Biotechnologii i Wydziale Humanistycznym;
– prorektor A. Orłowska uczestniczyła w immatrykulacji studentów
na Wydziale Humanistycznym.

•

2.10
– rektor S. Michałowski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;
– rektor S. Michałowski i prorektor U. Bobryk uczestniczyli w immatrykulacji studentów na Wydziale
Zamiejscowym UMCS w Puławach;
– prorektor R. Dobrowolski spotkał
się z naukowcami z China Nuclear
Data Center w Pekinie. Goście przyjechali do Lublina na zaproszenie profesorów UMCS – Bożeny i Krzysztofa
Pomorskich. Głównym celem wizyty
delegacji zagranicznej było nawiązanie bliskiej współpracy z Lubelską Grupą Teorii Jądra Atomowego,
a w szczególności skorzystanie z jej
doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie teorii rozszczepiania jądra atomowego. Spotkanie dotyczyło także rozszerzenia współpracy między
stroną chińską a UMCS-em.

•
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3.10
– rektor S. Michałowski reprezentował UMCS podczas inauguracji roku
akademickiego na Politechnice Lubelskiej.

•

4.10
– prorektor U. Bobryk brała udział
w uroczystościach inaugurujących rok
akademicki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
– prorektor A. Orłowska uczestniczyła w XXI Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej
w Kazimierzu Dolnym „Terminologia
onomastyczna – Nazwotwórstwo”;
– prorektor A. Orłowska brała
udział w inauguracji roku akademickiego Puławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

•

5.10
– prorektor U. Bobryk uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego
2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na zaproszenie Rektora
i Senatu ASP w Warszawie.

•

6.10
– rektor S. Michałowski wręczył
list gratulacyjny Marcie Witkowskiej
– koszykarce z drużyny Pszczółka
Polski-Cukier AZS UMCS;
– rektor S. Michałowski uczestniczył
w Gali Jubileuszowej 25-lecia Lubelskiego Forum Naukowców. Podczas
uroczystości odebrał Medal LFP.

8.10
– rektor S. Michałowski, prorektorzy A. Orłowska i R. Dobrowolski
uczestniczyli we mszy świętej inaugurującej rok akademicki 2018/2019
w Archikatedrze Lubelskiej;
– rektor S. Michałowski brał udział
w VI posiedzeniu Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Lublin.

•

9.10
– rektor S. Michałowski podczas
Kongresu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisał akt Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie;
– rektor S. Michałowski oraz prorektor R. Dobrowolski spotkali się
z delegacją z Ukrainy w sprawie nawiązania współpracy UMCS-u z Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy
National University.

•

10.10
– prorektor R. Dobrowolski spotkał się z gościem z National Chengchi University Taiwan – prof. Tsoyu
Calvinem Linem;
– prorektor U. Bobryk uczestniczyła w uroczystej Gali obchodów
20. rocznicy istnienia lubelskiego
„Gościa Niedzielnego” .

•

•

10–11.10
– prorektor A. Orłowska brała
udział w szkoleniu „Sprawy dotyczące kształcenia oraz szkoły doktorskie”
w Warszawie.

7.10
– rektor S. Michałowski uczestniczył w Gali Koncertowej z okazji
stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę;
– prorektor R. Dobrowolski brał
udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

11.10
– rektor S. Michałowski uczestniczył w debacie kandydatów na urząd
prezydenta Lublina na Wydziale Politologii UMCS;
– prorektor A. Bereza przewodniczył obradom Zespołu Statutowego
UMCS.

•

•
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UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

13.10
– prorektor A. Orłowska uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu
Złotego Wieku i wygłosiła wykład
inauguracyjny Wampir w literaturze
i kulturze Słowian Wschodnich.

•

15.10
– rektor S. Michałowski oraz prorektor A. Orłowska uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– prorektor R. Dobrowolski otworzył konferencję „Mikroprzedsiębiorstwa – małe firmy, duże wyzwania”
na Wydziale Ekonomicznym.

•

16.10
– prorektor R. Dobrowolski otworzył I Międzynarodowy Plener Kartograficzny na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

•

17.10
– rektor S. Michałowski uczestniczył w debacie kandydatów na urząd
prezydenta Lublina;
– prorektor A. Orłowska brała udział w komisji kwalifikacyjnej
pracowników naukowo-dydaktycznych zgłaszających się do programu Erasmus+ w roku akademickim
2018/2019;
– prorektor A. Bereza uczestniczył
w konferencji naukowej „Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim zamku. Historia, teologia, sztuka, konserwacja.
100 lat konserwacji fresków”. Konferencja odbyła się w Muzeum Lubelskim na Zamku.

•

17–20.10
– prorektor U. Bobryk i prorektor
A. Bereza uczestniczyli w wydarzeniu „W rytmie wolności”, które odbyło się w ACK „Chatka Żaka”.

•

•
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18.10
– rektor S. Michałowski podpisał umowę w Fabryce Cukierków
„Pszczółka” Sp. z o.o.;
– rektor S. Michałowski otworzył
wystawę „W rytmie wolności” w ACK
„Chatka Żaka”;
– prorektor U. Bobryk otworzyła wernisaż wystawy 35-lecia Pracy Twórczej Mariusza Drzewińskiego (CSK w Lublinie);
– prorektor A. Orłowska wzięła
udział w uroczystych obchodach jubileuszu 20-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

•

19.10
– prorektor A. Orłowska spotkała się z laureatami konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną
z życiem, twórczością lub osiągnieciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej zorganizowanego z okazji
zeszłorocznego jubileuszu 150. urodzin Noblistki;
– prorektor A. Orłowska brała
udział w XI edycji Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym.

•

19–20.10
– prorektor U. Bobryk uczestniczyła w Chatka Blues Festival 2018.
20–22.10
– rektor S. Michałowski brał udział
w posiedzeniu Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

•

21.10
– prezydent RP Andrzej Duda wraz
rektorem S. Michałowskim, prorektor U. Bobryk, prorektorem A. Berezą i dziekanem I. Hofmanem złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową

poświęconą Ignacemu Daszyńskiemu przy Wydziale Politologii.

•

22.10
– rektor S. Michałowski oraz prorektorzy: U. Bobryk, A. Orłowska, A. Bereza i R. Dobrowolski uczestniczyli w uroczystości nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Timothy’emu Snyderowi;
– rektor S. Michałowski brał udział
w obradach sesji planarnej KRUP;
– rektor S. Michałowski wziął
udział w posiedzeniu Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS
w Dworku Kościuszków w Ogrodzie
Botanicznym;
– prorektor R. Dobrowolski uczestniczył w sympozjum naukowym „Integracja europejska a prawa czło
wieka”.

•

24.10
– odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych z regionu z dyrektorem
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Łukaszem Wojdygą na
KUL-u, a następnie spotkanie rektora S. Michałowskiego oraz dr hab.
Anny Dunin-Dudkowskiej – dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej
dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
z dyrektorem NAWA na UMCS-ie;
– prorektor A. Orłowska uczestniczyła w spotkaniu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

•

24–26.10
– prorektor R. Dobrowolski brał
udział w Uniwersyteckiej Komisji
Nauki w Toruniu, gdzie m.in. omawiano finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, uczelnie w globalnych rankingach „by subject – gdzie
jesteśmy, gdzie być możemy” oraz
aspekty wdrażania Ustawy 2.0.
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25.10
– rektor S. Michałowski uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród Akademickich Mistrzostw Polski
w Katowicach podczas Gali Sportu
Akademickiego;

scyplinarne konteksty współczesnej
pedagogiki i psychologii”;
– prorektor U. Bobryk uczestniczyła w uroczystym koncercie z okazji
100-lecia KUL-u „W służbie wolności
i prawdzie”.

•

26.10
– rektor S. Michałowski otworzył
I Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne w Instytucie Muzyki.

•

•

26–27.10
– prorektor A. Orłowska brała udział
w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Gdańsku.

28.10
– prorektor U. Bobryk uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego w Metropolitalnym Seminarium
Duchownym.

27.10
– rektor S. Michałowski wygłosił
wykład pt. Ja tu rządzę, czyli dlaczego warto wybierać samorząd lokalny
dla Uniwersytetu Dziecięcego UMCS;

29.10
– prorektor A. Bereza spotkał się
z pracownikami UMCS-u obchodzącymi jubileusze pracy i wręczył im
listy gratulacyjne.

•

– prorektor A. Bereza uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych z okazji 45-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz otworzył
Ogólnopolską Konferencję „Interdy-

– rektor S. Michałowski uczestniczył w Gali Akademickich Mistrzostw
Województwa Lubelskiego połączonej z inauguracją Nowego Sportowego Roku Akademickiego;
– prorektor R. Dobrowolski uczestniczył we wręczeniu nagród na XXXII
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia”.

•
•

P

Fot. Bartosz Proll

rof. Timothy Snyder otrzymał
tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość odbyła się
22 października br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administra-
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cji UMCS, gdzie zgromadziło się wiele
osób chcących uhonorować Profesora.
Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski, kierownik Zakładu Metodologii Historii UMCS,
a jednocześnie promotor nadania tytułu
doktora honoris causa prof. Snyderowi.
Osiemdziesiąty doktor honoris causa
UMCS to amerykański historyk, profesor Yale University specjalizujący się
we współczesnych dziejach Europy
Środkowej i Wschodniej. Tytuł doktora honoris causa został mu przyznany
przez Senat UMCS (na wniosek Rady
Wydziału Humanistycznego UMCS)
za wybitny wkład w rozumienie historii XX stulecia i odwagę głoszenia
prawd trudnych, za stałe przypomina-

Fot. Bartosz Proll

Prof. Timothy Snyder
doktorem honoris causa UMCS

• Prof. Timothy Snyder

nie o etycznym wymiarze pracy historyka i społecznej odpowiedzialności
intelektualisty, za wyjątkową umiejętność pokazywania dziejów Polski
w szerszej, europejskiej perspektywie
oraz za długoletnią i owocną współpracę z Uniwersytetem.
Katarzyna Skałecka

• Wiadomości Uniwersyteckie
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Lubelscy badacze
na XVI Międzynarodowym
Kongresie Slawistów w Belgradzie

W

dn. 20–27 sierpnia br.
w Belgradzie odbył się
XVI Międzynarodowy
Kongres Slawistów. Kongresy gromadzą uczestników z wielu krajów.
W Belgradzie gościło ponad 700 badaczy z Europy, Azji oraz Ameryki
Północnej. W skład polskiej delegacji weszło 55 osób, w tym emerytowani i czynni pracownicy Instytutu
Filologii Polskiej: prof. Jerzy Bartmiński (członek Komisji Etnolingwistycznej oraz Komisji Słowiańskiego
Folkloru MKS), prof. Anna Brzozowska-Krajka (członek Komisji Słowiańskiego Folkloru oraz Komisji Emigrantologii Słowian MKS) i dr hab. prof.
UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (członek Komisji Etnolingwistycznej oraz Komisji Bibliografii Slawistycznej MKS). W kongresie
uczestniczyła też dr hab. Joanna Szadura jako sekretarz Komisji Etnolingwistycznej MKS.
Organizacja pracy na Kongresie
przebiegała w sprawdzonych w trakcie wcześniejszych kongresów formułach. Zorganizowano:
1) Posiedzenie plenarne. Podczas otwierającego kongres posiedzenia
plenarnego wygłoszono 5 referatów wybranych drogą negocjacji
przez Międzynarodowy Komitet
Slawistów. Jednym z nich był referat prof. Jerzego Bartmińskiego pt. Język w kontekście kultury czyli co dziś znaczy metafora
„europejski dom”, zaproponowany organizatorom przez Komitet
Słowianoznawstwa PAN. Pełny
tekst referatu został opublikowany w postaci 67-stronicowej bro-

•
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2)

3)

4)
5)

szurki w dwu wersjach językowych
(polskiej i angielskiej, ta ostatnia
pn. Language in the Context of
Culture. The Metaphor of „Europe as Home” in This Day and Age
w tłumaczeniu prof. Adama Głaza). Obie wersje ukazały się w katowickim wydawnictwie „Śląsk”
w ramach Biblioteki Przeglądu
Rusycystycznego pod redakcją
Piotra Fasta.
Posiedzenia w sekcjach. Uczestnicy Kongresu pracowali w 43 sekcjach (językoznawczych, literaturoznawczych oraz z historii
slawistyki). Referaty sekcyjne wygłosiły m.in.: prof. dr hab. Anna
Brzozowska-Krajka: Między oralnością a piśmiennością: list ludowy jako gatunek folkloru (wariant
emigracyjny) (sekcja: Słowiański
folklor, folklorystyka, mitologia)
oraz dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej – od zasady do
postulatu (sekcja: Etnolingwistyka).
Bloki tematyczne. Zgłoszono
32 bloki tematyczne. Organizatorem językoznawczego bloku
tematycznego „Historyczna pamięć w języku” był prof. dr hab.
Jerzy Bartmiński, który wystąpił
również w roli referenta (Tradycja
i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiona).
Okrągłe stoły. Odbyło się 12 tego
typu spotkań naukowych.
Prezentacje publikacji. W trakcie
kongresu autorzy wielu wydanych
w ostatnim pięcioleciu znaczących
publikacji slawistycznych zaprezen-

towali wydawnicze efekty swoich
badań. Kongresowi towarzyszyła
wystawa wydanych w ostatnim
pięcioleciu książek, które dostarczyły komitety narodowe. Nie zabrakło wśród nich publikacji Wydawnictwa UMCS, w tym m.in.
czasopisma Etnolingwistyka t. 25–
30, Słownika stereotypów i symboli ludowych (t. I: Kosmos, z. 3:
Meteorologia, z. 4: Światło, świat,
metale; t. II: Rośliny, z. 1: Zboża), 3 tomów Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów
(t. 1: Dom, t. 3: Praca, t. 5: Honor). Książki te zostały przekazane
jako dar Bibliotece Uniwersyteckiej
w Belgradzie.
6) Posiedzenia Komisji akredytowanych przy MKS. Przewidziano
posiedzenia 31 komisji działających w latach 2013–2018. Podczas tych spotkań zostały złożone sprawozdania i wybrane nowe
władze. Przewodniczącym Komisji Etnolingwistycznej MKS na
kadencję 2018–2023 został ponownie wybrany prof. Jerzy Bartmiński, sekretariat KE powierzono
dr hab. Joannie Szadurze (UMCS,
Lublin).
7) Podczas zamykającego Kongres
posiedzenia Międzynarodowego
Komitetu Slawistów zadecydowano, że kolejne spotkanie slawistów
odbędzie się za 5 lat w Paryżu.
Obradom Kongresu towarzyszył
program kulturalny (koncerty, wycieczki) i oficjalne spotkania – z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučiciem oraz merem Belgradu.
Joanna Szadura

Wiadomości Uniwersyteckie • 
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Spotkanie z laureatami
najlepszych prac związanych
z Marią Skłodowską-Curie

W

Wizyta prezydenta RP
na Wydziale Politologii

21

października br. Prezydent RP Andrzej Duda
złożył wieniec przed tablicą znajdującą się
na budynku Wydziału Politologii UMCS.
Upamiętnia ona I posiedzenie Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej. Prezydent odwiedził także salę, w której 7 listopada 1918 r. obradował Rząd
Ignacego Daszyńskiego. Głowie państwa towarzyszyli
przedstawicieli władz rektorskich: prof. Stanisław Michałowski, prof. Urszula Bobryk, dr hab. Arkadiusz Bereza,
prof. nadzw.; dziekan Wydziału prof. Iwona Hofman
oraz Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.
Wizyta Andrzeja Dudy na UMCS-ie miała związek z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji prezydent ogłosił listę 25 wybitnych

Polaków, którzy 11 listopada br. zostali pośmiertnie uhonorowani Orderem Orła Białego. Na liście znaleźli się
m.in. Ignacy Daszyński oraz patronka naszej uczelni –
Maria Curie-Skłodowska.
Katarzyna Skałecka

Fot. Bartosz Proll

Fot. Bartosz Proll

ramach ubiegłorocznego jubileuszu 150. urodzin Marii Curie-Skłodowskiej nasza uczelnia
zorganizowała konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Noblistki. 19 października br. z laureatami w kategorii „najlepsza praca licencjacka” spotkała
się Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Alina Orłowska,
prof. nadzw. Z rąk Pani Prorektor dyplomy otrzymali: zdobywca I nagrody – Grzegorz Chwesewicz za
pracę pt. Rad w środowisku naturalnym oraz laureatka wyróżnienia – Agnieszka Łagód za pracę Rad, jego
właściwości, otrzymywanie i oznaczenia. Obie prace dyplomowe powstały na Wydziale Chemii UMCS, a ich
promotorem był dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw.
Katarzyna Skałecka

Wokół wartości. EUROJOS XIV

W

dn. 11–13 września br.
w Nałęczowie odbyła się
XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu EUROJOS
(Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym). Motywem przewodnim spotkania blisko 50 polskich i zagranicznych
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naukowców były wartości: rodzina,
zdrowie, naród, demokracja, patriotyzm, ojczyzna, sprawiedliwość, solidarność, tolerancja, przyjaźń, dusza. XIV edycję pod nazwą Jedność
w różnorodności. Wokół słowiańskiej
aksjosfery zorganizowały 3 podmioty: Instytut Slawistyki PAN, Instytut

Filologii Polskiej UMCS oraz Fundacja Slawistyczna. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało liczne
grono naukowców z innych krajów
– z Rosji (Moskwa, Jekaterynburg),
Belgii (Gandawa), Finlandii (Helsinki), Bułgarii (Sofia, Błagojewgrad),
Białorusi (Mińsk), Ukrainy (Lwów, Ki-

• Wiadomości Uniwersyteckie
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Źródło: Strona internetowa EUROJOS

jów, Odessa), Litwy (Wilno), Chorwacji (Zagrzeb), Macedonii (Skopje),
Serbii (Belgrad, Nowy Sad), Austrii
(Wiedeń) i Meksyku. Polskie ośrodki reprezentowali naukowcy z Warszawy, Krakowa, Lublina, Przemyśla, Poznania, Torunia i Wrocławia.
Konferencję otworzyli organizatorzy
– twórca lubelskiej szkoły etnolingwistycznej i inicjator projektu EUROJOS prof. dr hab. Jerzy Bartmiński,
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska – kierownik Zakładu
Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS oraz
dr Dorota Pazio-Wlazłowska z Instytutu Slawistyki PAN. Na obradach plenarnych uczestnicy wysłuchali referatu
prof. Jerzego Bartmińskiego pt. Koncept wolności w sieci sprzecznych relacji: semantyka, retoryka i pragmatyka
i prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej pt. O sposobach eksplikowania konceptów aksjologicznych.
Znaczna grupa uczestników konferencji to naukowcy od lat współpracujący z lubelskimi etnolingwistami.
W tym roku grono badaczy w ramach projektu EUROJOS poszerzyło
się o kolejne osoby (m.in. prof. Ga-

• prof. Jerzy Bartmiński

•
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• Uczestnicy konferencji

linę Jaworską i dr Julię Pyśmennę
z Kijowa, dr Julię Antonenko ze Lwowa, mgr Olgę Konstantinową z Odessy, dr. hab. Andrzeja Szuberta, prof.
UAM, i mgr. Aleksandra Kasprzaka
z Poznania). Wśród stałych gości zagranicznych była m.in. prof. Ludmiła Fiodorowa, doc. dr hab. Walentyna Kulpina i prof. Olga Frołowa
z Moskwy, prof. Marija Kitanowa-Markowa z Sofii, prof. Natalia Korina z Wiednia, prof. Alena Rudenka z Mińska, prof. dr Aleksey Yudin
z Gandawy i in. Z naszej Alma Mater
w konferencji udział wzięli: dr hab.
Joanna Szadura (Instytut Filologii
Polskiej) oraz dr hab. Petar Sotirow,
prof. UMCS, dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda i dr Ewa Białek (Instytut
Filologii Słowiańskiej). Prof. Petar
Sotirow wraz z doc. dr Gerganą Padarevą-Ilievą (Błagojewgrad) wygłosił referat pt. Współczesne bułgarskie
rozumienie demokracji w zwierciadle
dyskursu medialnego. Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda wystąpiła z referatem pt. Białoruski dom w ankietach wypełnionych po rosyjsku. Język
a konceptualizacja kulturowa. Dr hab.
Joanna Szadura przedstawiła wyniki
badań ankietowych na temat językowego obrazu zdrowia, z kolei dr
Ewa Białek swoje wystąpienie poświęciła konceptowi przyjaźń w dyskursie dyplomatycznym. W sekcjach
obradowały zespoły skupione wokół wybranych konceptów. W referatach najchętniej podejmowano te-

matykę pojęcia/konceptu: rodzina,
dom, naród, solidarność, zdrowie.
Zagadnienia badano na materiale
kilkunastu języków i kultur. Jak zaznaczyli organizatorzy w zaproszeniu: „Te same słowa i pojęcia są […]
różnie interpretowane nawet przez
sąsiadujące ze sobą społeczności”.
Obradom poświęconym jedności
i różnorodności w rozumieniu wybranych wartości towarzyszyły głębokie dyskusje naukowe. W ostatnim
dniu konferencji odbyło się otwarte
posiedzenie redakcji Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów,
które prowadzili prof. Jerzy Bartmiński oraz dr Beata Żywicka. Zgodnie z tradycją na zakończenie konferencji uczestnicy zapozowali do
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Ewa Białek

Wiadomości Uniwersyteckie • 

Sprostowanie
Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” informuje, że w tekście
Matematycy z UMCS wydali monografię w Oxford University Press
(WU nr 8/247) autorstwa Anety
Adamskiej i Katarzyny Skałeckiej
dokonano błędnej korekty. Tekst
przekazany przez autorki był poprawny gramatycznie i powinien
brzmieć: „Prace nad ok. dwustustronicową publikacją trwały półtora
roku”.

•
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NASZE

Sukces grafików Wydziału
Artystycznego UMCS na
10. Triennale Grafiki Polskiej

Źródło: archiwum ISP

Źródło: Strona UMCS

Nagroda SWSW
„Gaudeamus 2018”
dla Wydawnictwa
UMCS

SUKCESY

Z

radością informujemy, że w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych nagrodę „Gaudeamus – Nagroda SWSW” otrzymało Wydawnictwo
UMCS za książkę Metody terapii logopedycznej
pod redakcją Anety Domagały i Urszuli Mireckiej.
Ponadto Wydawnictwu UMCS zostały przyznane dwie nominacje do Nagrody za wydanie książek Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie autorstwa Andrzeja
Trzcińskiego oraz Leksykon uchodźstwa polskiego
w Rosji w latach I wojny światowej pod redakcją
Moniki Gabryś-Sławińskiej, Mariusza Korzeniowskiego, Krzysztofa Latawca, Dariusza Tarasiuka.
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas 22. Targów Książki w Krakowie.

•

• Nagrodzona praca graficzna mgr. Karola Pomykały pt. Przestrzeń osobista. Jeden kierunek 4, linoryt-VR, 2018

J

ubileuszowa 10. edycja Triennale
Grafiki Polskiej przyniosła prestiżowe laury dla artystów-grafików
związanych z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS. To ważne wyróżnienie, potwierdzające wysoką pozycję lubelskiego środowiska grafiki warsztatowej.
Nagrodę im. Pawła Stellera ufundowaną przez Muzeum Historii Katowic otrzymał prof. dr hab. Krzysztof
Szymanowicz, nagrodę im. Haliny
Chrostowskiej ufundowaną przez
ASP w Warszawie otrzymał mgr Karol Pomykała. W wystawie pokon-

D

r hab. Irma Słomczyńska z Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii wygrała Konkurs Polskiego Towarzystwa
Studiów Europejskich na najlepszą monografię
z zakresu studiów europejskich za książkę Europejska polityka kosmiczna.

•
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Sukces dr hab.
Irmy Słomczyńskiej
• Nagrodzona praca graficzna prof. dr. hab.
Krzysztofa Szymanowicza

kursowej wzięli udział także dr Małgorzata Bałdyga i dr Lech Mazurek.
Triennale Grafiki Polskiej jest renomowanym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, ukazującym dokonania artystów tworzących w medium
graficznym – począwszy od odbitek
wykonanych za pomocą klasycznych
technik warsztatowych, takich jak litografia czy miedzioryt, przez serigrafię,
druk cyfrowy, aż po animacje i formy
przestrzenne. Ambicją Triennale Grafiki Polskiej jest wyłonienie najbardziej interesujących tendencji artystycznych w tej dziedzinie sztuki. Otwarcie
najnowszej edycji imprezy odbyło się
26 października br. w Muzeum Śląskim
w Katowicach. Do konkursu zgłosiło
się 264 artystów, do wystawy zakwalifikowano prace 97 artystów, a laureatów wyłoniło międzynarodowe jury
w składzie: Modhir Ahmed (Szwecja),
Ciprian Ciuclea (Rumunia), Paul Coldwell (Wielka Brytania), Ingrid Ledent
(Belgia), Krzysztof Tomalski (Polska).
Piotr Majewski

• Wiadomości Uniwersyteckie
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NA WYDZIAŁACH
Wydział
Artystyczny
Wydarzenia
W związku z 220. rocznicą wynalezienia przez Alojzego Senefeldera techniki chemigraficznej – litografii Zakład
Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował
w dn. 25–27 października 2018 r. Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne. Tematem wiodącym było hasło „Litografia - możliwości i wyzwania”.

•

Sukcesy
Animacja „Ból!” dr Anny Beaty Barańskiej otrzymała 2. nagrodę na 13. Festiwalu Filmów Jednominutowych. Gala
wręczenia nagród połączona z pokazem filmów odbyła się 11 października
w Centrum św. Jana w Gdańsku.

•

Książka Kultura. Narodziny pisma w opracowaniu edytorskim dr. hab. Krzysztofa Rumowskiego znalazła się w grupie
książek nominowanych do prestiżowej
Nagrody im. Jana Długosza. Kapituła
Nagrody każdego roku wyróżnia dzieła
naukowe z dziedziny humanistyki wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Wydawcami nominowanej książki
są Instytut Literacki Kultura w Paryżu
i Instytut Książki w Krakowie.

•

Wydział
Biologii
i Biotechnologii

dziernika 2018 r. nadała stopień
doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia mgr Barbarze Gierobie – absolwentce studiów
doktoranckich na kierunku biotechnologia. Temat pracy: Organizacja
molekularna oraz aktywność przeciwnowotworowa ksantohumolu w odniesieniu do modelowych błon lipidowych
i wybranych linii komórek nowotworowych. Promotor: prof. dr hab. Mariusz Gagoś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Promotor
pomocniczy: dr Marta Arczewska
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab.
n. farm. Anna Oniszczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

•

Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. nadała stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie
biotechnologia mgr Adriannie Dudek
– absolwentce studiów doktoranckich
na kierunku biotechnologia. Temat
pracy: Indukowanie różnicowania monocytów do makrofagów czynnikami
wydzielanymi przez komórki raka jelita grubego. Promotor: prof. dr hab.
Martyna Kandefer-Szerszeń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Sawa-Wejksza (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata
Polz-Dacewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Dariusz
Bednarek (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).

•

Doktoraty

Wyjazdy

Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 24 paź-

Dr hab. Aneta Ptaszyńska z Zakładu
Botaniki i Mykologii w dn. 9–13 paź-

•
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dziernika 2018 r. przebywała w Amsterdamie w celu uczestnictwa w International Probiotics, Nutrition
& Microbiome Conference w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”.

•

Wystąpienia
16 października br. dr hab. n. med.
Adolfo Rivero-Müller z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w ramach posiedzenia Lubelskich Oddziałów Towarzystw Naukowych wygłosił referat pt. A practical guide to genome
editing.

•

Wydarzenia
30 października w ramach posiedzenia Lubelskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Botanicznego odbył
się pokaz 4 diaporam pod wspólnym tytułem Tajemnice Poleskich
Bagien autorstwa Rafała Sieka, na
który składały się diaporamy: Zima
na Polesiu, Żółw błotny w Poleskim
Parku Narodowym, Historia bocianiego gniazda, Sowy – Puszczyk
mszarny.

•

W dn. 16–19 sierpnia 2018 r. na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego
Parku Krajobrazowego odbyły się
ogólnopolskie terenowe Warsztaty
Entomologiczne „Niesamowity świat
owadów”. Warsztaty koordynowane
przez doktoranta Zakładu Zoologii
UMCS mgr. Adama Tarkowskiego
zostały zorganizowane przez SKN
Biologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze
SKN Pszczelarzy „Apis” Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz
SKN Entomologów „Pasikonik” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

Wiadomości Uniwersyteckie • 
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Na Wydziałach

Wydział
Chemii
Doktoraty
25 września 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Joanny Wasąg. Temat rozprawy: Procedury oznaczania śladowych stężeń Ga(III), In(III) i Ti(IV)
w próbkach wód naturalnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem
różnych elektrod pracujących. Promotor: dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: dr hab. inż. Bogusław Baś
(Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie),
dr hab. Sławomir Michałkiewicz
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu
29 października 2018 r. podjęła
uchwałę o nadaniu mgr Joannie
Wasąg stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia.

•

19 października 2018 r. odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Ochaba. Temat
rozprawy: Zastosowanie nowej konstrukcji elektrod do oznaczeń i specjacji wybranych jonów i związków organicznych metodą woltamperometrii
stripingowej. Promotor: prof. dr hab.
Mieczysław Korolczuk. Recenzenci: prof. dr hab. Witold Ciesielski
(Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż.
Przemysław Sanecki (Politechnika
Rzeszowska). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 r. podjęła uchwałę
o nadaniu mgr. Mateuszowi Ochabowi stopnia doktora w dziedzinie
nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia.

•

22 października 2018 r. odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Buczak. Temat rozprawy: Synteza C-chilarnych pochodnych fosfin oraz difosfin na drodze
de symetryzacji grup metylenowych.
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Promotor: dr hab. Marek Stankevič (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab.
Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Dariusz Witt (Politechnika Gdańska). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu
29 października 2018 r. podjęła
uchwałę o nadaniu mgr Ewelinie
Buczak stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia.

•

25 października 2018 r. odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Garbaczewskiej. Temat rozprawy: Właściwości przeciwgrzybiczne wybranych ekstraktów
roślinnych, w tym z pozostałości roślinnej stanowiącej rolniczy materiał
odpadowy, a skład chemiczny ekstraktów. Promotor: dr hab. Dorota Wianowska. Recenzenci: prof. dr hab.
Andrzej Niewiadomy (Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie), dr hab.
n. med. Krystyna Tyrpień-Golder (Śląski Uniwersytet Medyczny).
Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 r.
podjęła uchwałę o nadaniu mgr Sylwii Garbaczewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych
w dyscyplinie chemia.

•

Goście
W dn. 1–28 października 2018 r.
na Wydziale Chemii gościła dr Olena Goncharuk i dr Kyrylo Honcharuk z Instytutu Chemii Powierzchni
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Celem przyjazdu były konsultacje naukowe w ramach realizacji
projektu o współpracy bilateralnej
między Rządem RR a Rządem Ukrainy (grant No M/118-2018).

•

Wyjazdy
Dr hab. Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów oraz mgr Marta Goliszek – doktorantka Wydziału
Chemii w dn. 3–5 października
2018 r. uczestniczyły w 1st Management Committee Meeting of COST
Action CA17128 – Establishment of
a Pan-Europen Network on the Sustainable Valorisation of Lignin, Brussels, Belgia.

•

Wydział Filozofii
i Socjologii
Konferencje, wyjazdy
W dn. 12–16 października odbyła się
VIII edycja Zakopiańskich Prezentacji
Artystycznych „Pępek Świata” organizowanych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza
w Zakopanem we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, Urzędem Miasta Zakopane i Zakopiańskim Centrum Kultury. Tegoroczna edycja poświęcona
była kategorii twórczości, o której dyskutowano w ramach wykładów i spotkań seminaryjnych. Wykład pt. Kategoria twórczości we współczesnej praktyce
artystycznej wygłosił dr Rafał Czekaj
z Zakładu Estetyki WFiS. Program wydarzenia wraz z abstraktami wystąpień
dostępny na stronie witkacy.pl

•

Dr hab. Leszek Kopciuch prof. nadzw.
(Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
i Współczesnej) uczestniczył w obradach
konferencji „Globalności – Ideologie –
Utopie” która w dniu 19 października
została zorganizowana we Wrocławiu.
Była to już 11 konferencja odbywająca
się w ramach cyklu zainicjowanego przez
redakcję pisma „Kultura–Historia–Globalizacja” i rozwijanego dzięki współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa oraz
Instytutem Historycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego. Tytuł referatu: Wartości
utopii i... utopia wartości.

•

Inne
Dr hab. Włodzimierz Piątkowski,
prof. UMCS (Zakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny) oraz dr Joanna Bielecka-Prus (Zakład Socjologii Kultury i Wychowania) otrzymali nominację
w plebiscycie „Nauczyciel na medal” organizowanym przez Kurier Lubelski.

•

Wydział
Humanistyczny
Gratulacje
Gratulujemy Prof. dr hab. Annie Brzozowskiej-Krajce z Zakładu H
 istorii

• Wiadomości Uniwersyteckie
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Literatury Polskiej IFP UMCS prestiżowego medalu przyznanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
–„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Odznaczenie to stanowi wyraz uznania zwłaszcza dla Jej dokonań badawczych i działalności zarówno
w obszarze Polski, jak i w Europie i w diasporze amerykańskiej
– prof. A. Brzozowska-Krajka przez
wiele kadencji pełniła i pełni nadal
funkcję wiceprzewodniczącej Rady
Naukowej Stowarzyszenia Twórców
Ludowych, jest członkiem Sekcji Literatury Ludowej w ramach tejże
organizacji, członkiem 2 międzynarodowych komisji przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
(Folkloru i Emigrantologii Słowian),
członkiem The Slavic and East European Folklore Association (USA), ekspertem UNESCO w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
przewodniczącą Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO, przewodniczącą
Europejskiej Komisji Nauki i Badań
IOV, organizatorem i współorganizatorem europejskich konferencji kultury ludowej IOV, a Jej publikacje
naukowe od ponad 40 lat promują badania kultury i literatury polskiej i polonijnej w wymiarze regionalnym oraz narodowym na całym
świecie.

•

Habilitacje
3 października dr Michał Tomaszek
(Instytut Historii UMCS) uzyskał tytuł
doktora habilitowanego w zakresie
historii. Osiągnięcie naukowe: monografia autorska Dzieje opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru. Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, prof. dr hab. Józef Dobosz.

•

Doktoraty
24 października odbyła się publiczna
obrona pracy doktorskiej mgr. Sławomira Niemca. Temat: Odbiorca w polityce kulturalnej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989–2004. Promotor:
prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska

•
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•

(UMCS). Recenzenci: dr hab. Robert
Ptaszek (KUL), dr hab. Sławomir Zalewski (UP w Krakowie).

•

Konferencje
W dn. 11–13 października 2018 r.
3 pracowników Instytutu Anglistyki UMCS wzięło udział w konferencji Norweskiego Towarzystwa
Studiów Amerykanistycznych (American Studies Association of Norway,
ASANOR), która odbyła się na Uniwersytecie Agder w norweskim Kristiansand. Tematem przewodnim
konferencji była refleksja nad zjawiskiem kosmopolityzmu (The Past and
Future of Cosmopolitanism) nie tylko w kontekście badań amerykanistycznych, lecz także w odniesieniu
do zjawisk politycznych, społecznych
i kulturowych występujących w wielu innych częściach świata. Pracownicy lubelskiej anglistyki w swoich
referatach poruszyli kwestie kosmopolityzmu w literaturze (dr Izabella
Kimak, Cosmopolitanism Rethought:
Bharati Mukherjee’s Miss New India),
kosmopolitycznego obrazu Tadeusza Kościuszki w prasie amerykańskiej (dr hab. Zbigniew Mazur, Those who gave the greatest benefits to
mankind: Representation of Tadeusz
Kosciuszko and Other ‘Cosmopolitan
Patriots’ in the American Press, 1776–
–183) oraz hybrydowej i kosmopolitycznej tożsamości (dr hab. Adam
Głaz, prof. UMCS, From Hybrid Identities to the Cosmopolitan Self). Zaproszeni na konferencję wykładowcy
plenarni to wysokiej klasy specjaliści: profesor Cyrus R. K. Patell (NYU
Abu Dhabi), profesor Ifeoma Kiddoe Nwanko (Vanderbilt University)
i profesor Nicole Waller (University
of Potsdam). Ważnymi wydarzeniami podczas konferencji były panele
dyskusyjne poświęcone nauczaniu literatury i kultury amerykańskiej na
uniwersytetach poza USA – są to
kwestie ważne również dla polskiego
życia akademickiego. Warto dodać,
iż Instytut Anglistyki UMCS od 2 lat
prowadzi z Uniwersytetem Agder
w Kristiansand współpracę naukową, a od tego roku realizuje również
program wymiany Erasmus na po-

ziomie pracowników naukowo-dydaktycznych.

•

W dn. 17–18 września 2018 r.
dr hab. Agnieszka Gozdek (Zakład
Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS)
wzięła udział w I Międzynarodowej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Lektury dramatu/teatru”, zatytułowanej „Maski wolności
w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”. Jej organizatorami były: Zakład
Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie
Towarzystwo Rusycystyczne. Dr hab.
A. Gozdek wygłosiła referat na temat
Lidia Zinowjewa-Annibał o miłości,
wyborze i wolności. Próba interpretacji
dramatu „Кольца”.

•

W dn. 22–23 października 2018 r.
dr Małgorzata Ułanek i mgr Sylwia
Iwańczuk, reprezentujące Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS, wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – «Душа вещи: быт
и бытие русской эмиграции в ее
книгах, письмах и воспоминаниях».
Było to czwarte spotkanie z cyklu
„Luminarze Rosyjskiej Emigracji”.
Konferencja zorganizowana została przez Instytut Słowiańszczyzny
Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
Dom Rosyjskiej Emigracji im. A. Sołżenicyna w Moskwie. Dr M. Ułanek
wystąpiła z referatem na temat: Pisarz na wygnaniu: wymiary emigracji
w opowiadaniu Vladimira Nabokova
„Письмо в Россию”, a mgr S. Iwańczuk wygłosiła odczyt pt. Duchowy
symboliczny wymiar relacji mistrz–
uczeń w korespondencji Mariny Cwietajewej i Nikołaja Gronskiego.

•

W dn. 22–24 października 2018 r.
w Wiśle odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa „W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra
Kochanowskiego (w czterechsetną
rocznicę opublikowania Gofreda abo
Jeruzalem wyzwolonej)”. Organizatorem konferencji był Zakład Historii
Literatury Baroku i Dawnej Książki
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Na Wydziałach

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z redakcją czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura
i Kultura”. Do udziału w konferencji zaproszono zarówno doświadczonych badaczy literatury dawnej, jak
i debiutantów, licząc na inspirujące i owocne poznawczo spotkanie
w malowniczej Wiśle, nie bez powodu nazywanej „perłą Beskidów”.
Konferencja zgromadziła 28 badaczy polskiej literatury i kultury dawnej reprezentujących najważniejsze
ośrodki badawcze i uniwersyteckie
w Polsce (UW, UJ, UŚ, UŁ, UMCS, IBL
PAN, USz). W spotkaniu uczestniczyli
pracownicy Zakładu Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej IFP
UMCS: prof. dr hab. Dariusz Chemperek, który wygłosił referat: Nowości z Królewca. Książki formacyjne z lat
40. XVI wieku, oraz dr Anna Nowicka-Struska z wystąpieniem: O relikwii
czy o sobie samym? Źródła, realizacja
i cel utworu Andrzeja Wargockiego
„O Krzyżu i Ukrzyżowanym” (1620).


•

W dn. 24–25 września 2018 r.
dr hab. Joanna Tarkowska, prof.
UMCS oraz dr hab. Agnieszka Gozdek, reprezentujące Zakład Literatury
i Kultury Rosyjskiej IFS, wzięły udział
w IV Międzynarodowej Konferencji
Naukowej zatytułowanej „W kręgu
problemów antropologii literatury:
Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”. Jej organizatorem był Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Dr hab. J. Tarkowska wygłosiła referat na temat Koncepcja pamięci
a myśl o kobiecie w publicystyczno-biograficznej powieści Ludmiły Ulickiej „Swiaszczennyj musor”; dr hab.
A. Gozdek wystąpiła z referatem Antropologiczny aspekt pisarstwa Lidii
Zinowjewej-Annibał. Wokół dramatu „Кольца”.

•

26 października odbyła się II edycja
ogólnopolskiej konferencji „Filozoficzne aspekty literatury”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej
UMCS oraz Fundację TYGIEL. W tym
interdyscyplinarnym spotkaniu wzięli

18

udział badacze z ponad 20 u
 czelni
i instytutów naukowych. Gośćmi honorowymi konferencji byli dr hab.
Marzenna Jakubczak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
oraz dr hab. Dariusz Trześniowski,
prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Pomysłodawczyni projektu dr hab.
Agata Skała (Komitet organizacyjny) zapowiada III edycję konferencji
– 25 października 2019. Pasjonatów
i badaczy literatury i filozofii zapraszamy za rok.

•

Prof. dr hab. Jan Adamowski i dr Agnieszka Kościuk-Jarosz z Zakładu Kultury Polskiej UMCS (Instytut Kulturoznawstwa) wzięli udział
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wieś w XX wieku. Wybrane
problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne”, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w dn. 26–28 września 2018 r.
w Lublinie. Podczas spotkania wygłoszono referaty: prof. dr hab. Jan
Adamowski – Pieśni ludowe okresu II wojny światowej jako swoisty
dokument historyczny i społeczny;
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – Wierzenia i zwyczaje związane z domem
zachowane w pamięci mieszkańców
Dubienki i okolic – wybrane zagadnienia.

•

W dniu 18 października 2018 r.
dr Małgorzata Kołacz-Chmiel z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej
i Dziejów Gospodarczych Instytutu
Historii UMCS przedstawiła wyniki swoich badań na Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej organizowanym
przez Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla i Towarzystwo
Naukowe Warszawskie. Temat sesji
brzmiał: Medium Aevum i gender.
O zastosowaniu perspektywy płci kulturowej w (polskich) badaniach nad
średniowieczem. Warszawskie spotkania w ramach seminarium odbywają
się cyklicznie (4 razy w roku) i służą
wymianie wiedzy i poglądów wśród
badaczy zajmujących się historią kobiet na przestrzeni dziejów.

•

Nagrody
Pani Doktor Marta Chodkiewicz (Zakład Lingwistyki Stosowanej) w październiku 2018 r. otrzymała nagrodę
naukową Rektora UMCS III stopnia
za wyróżniającą się pracę na rzecz
uczelni. Nagroda została przyznana
za wyróżnioną rozprawę doktorską
pt. Rozwój kompetencji tłumaczeniowej polskich studentów translatoryki:
studium wielu przypadków (The development of translation competence
in Polish student translators: a multiple case study).

Wydział
Matematyki,
Fizyki
i Informatyki

•

Doktoraty
W dniu 17 września 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgr. Kamila Powroźnika pt. Zagadnienia gęstości w sensie Turána dla grafów i hipergrafów.
Promotorem rozprawy była dr hab.
Halina Bielak, prof. nadzw. z Instytutu Matematyki UMCS. Recenzentami byli: prof. dr hab. Adam Wojda
z Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. Ewa Drgas-Burchardt,
prof. nadzw. z Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 24 września
2018 r. Rada Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki nadała mgr. Kamilowi Powroźnikowi stopień doktora
w dziedzinie nauk matematycznych
w dyscyplinie matematyka. Dr Kamil Powroźnik ukończył studia doktoranckie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
UMCS.

•

W dniu 19 września 2018 r. odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kraczek-Dąbrowskiej
pt. Liczby Ramseya dla grafów. Promotorem rozprawy była dr hab. Halina Bielak (UMCS). Recenzentami byli:
dr hab. Tomasz Dzido (Uniwersytet
Gdański) oraz dr hab. Elżbieta Sidorowicz (Uniwersytet Zielonogórski).
24 września 2018 r. Rada Wydziału

• Wiadomości Uniwersyteckie
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Matematyki, Fizyki i Informatyki nadała mgr Kindze Kraczek-Dąbrowskiej stopień doktora w dziedzinie
nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Dr Kinga Kraczek-Dąbrowska ukończyła studia doktoranckie matematyki na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Informatyki
UMCS.

•

W dniu 5 października 2018 r.
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny
Barańskiej pt. Markowowskie dynamiki skokowe w przestrzeniach ciągłych. Promotorem rozprawy był
prof. dr hab. Jurij Kozicki z Instytutu Matematyki UMCS. Recenzentami byli: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz (Uniwersytet Warszawski)
i prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (Instytut Matematyczny PAN w Katowicach). 22 października 2018 r. Rada
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki nadała mgr Joannie Barańskiej stopień doktora w dziedzinie
nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Dr Joanna Barańska ukończyła studia doktoranckie
matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

•

W dniu 5 października 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jurasik
pt. Własności asymetrycznych obciętych operatorów Toeplitza. Promotorem rozprawy był prof. dr hab.
Marek Ptak z Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, promotorem pomocniczym był dr Bartosz
Łanucha z Instytutu Matematyki
UMCS. Recenzentami byli: dr hab.
Andrzej Sołtysiak (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab.
Michał Wojtylak (Uniwersytet Jagielloński). 22 października 2018 r. Rada
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki nadała mgr Joannie Jurasik
stopień doktora w dziedzinie nauk
matematycznych w dyscyplinie matematyka. Dr Joanna Jurasik ukończyła studia doktoranckie matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i jest zatrudniona

•
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•

na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki UMCS.

•

zakończony startem w Ogólnopolskiej Konsultacji Seniorów.

W dniu 15 października 2018 r. odbyła
się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Szukiewicz pt. Termoelektryczne właściwości transportowe
nanostruktur na bazie kropek kwantowych. Promotorem rozprawy był prof.
dr hab. Karol I. Wysokiński z Instytutu
Fizyki UMCS. Recenzentami były: prof.
dr hab. Renata Świrkowicz (Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab.
Elżbieta Zipper (Uniwersytet Śląski
w Katowicach). 22 października 2018
r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki nadała mgr Barbarze
Szukiewicz stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie
fizyka. Dr Barbara Szukiewicz ukończyła studia doktoranckie fizyki na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Prof. dr hab. Maria Łanczont została
uwzględniona w gronie kobiet mających największy wkład w badania
lessów w skali całego globu. Artykuł podsumowujący osiągnięcia naukowe 20 kobiet-lessologów został
opublikowany na łamach czasopisma
„Open Geosciences” (vol. 10, 1).

•

•

W dn. 22–24 października 2018 r. na
Wydziale odbywały się XI Warsztaty Młodych Geomorfologów będące efektem działań lubelskich geografów w ramach Stowarzyszenia
Geomorfologów Polskich. Informacje na temat warsztatów będą prezentowane w oddzielnej notatce.

•

•

Wydział
Nauk o Ziemi
i Gospodarki
Przestrzennej
Wystąpienia

W dniu 5 października br. dr Przemysław Mroczek wygłosił referat Antropocen – epoka człowieka podczas
konferencji „Edukacja globalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – program działań, wymiana
myśli i dobrych praktyk szkolnych”
organizowanej przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Było to spotkanie naukowe nauczycieli przyrody województwa lubelskiego.

Wydział
Pedagogiki
i Psychologii
Doktoraty
10 października odbyła się publiczna
obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Dąbrowskiej-Żmudy. Tytuł pracy: Modyfikacja postaw uczniów szkoły
podstawowej wobec osób odmiennych
kulturowo. Recenzenci: dr hab. Anna
Szafrańska, prof. nadzw. oraz dr hab.
Mirosław Sobecki, prof. nadzw. Promotor: dr hab. Mariusz Korczyński,
prof. nadzw., promotor pomocniczy:
dr Marzena Okrasa.

•

•

Sukcesy
W dn. 12–14 października odbyły się
75. Mistrzostwa Polski w Zjeździe
Kajakowym w Szczawnicy. Nasz student Wiktor Wieruszewski (kierunek
turystyka i rekreacja IIo) startował
w konkurencji K-1 3,5 km seniorów
i zajął 3. miejsce, zdobywając trzeci brązowy medal Mistrzostw Polski
w tym roku. Ponadto w dn. 17–28
października przebywał on na zgrupowaniu w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Wałczu. Obóz został

Wydział
Politologii
Konferencje
Prof. dr hab. Iwona Hofman uczestniczyła w konferencji jubileuszowej
„Wiedza – Komunikacja – Działanie.
20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ”, którą zorganizowano w Krakowie w dn.
25–26 października br. Prof. I. Hofman,
jako gość honorowy konferencji, brała udział w dyskusji panelowej zatytułowanej „Czy prasa przetrwa? Od prasoznawstwa do medioznawstwa”.
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Dr hab. Michał Łuszczuk na zaproszenie MNiSW uczestniczył w Arctic
Science Ministerial 2 – konferencji
ministrów nauki z 26 państw oraz
UE dotyczącej współpracy badawczej w regionie Arktyki (Berlin, 24–
27.10.2018). W ramach tego wydarzenia, oprócz spotkania ministrów,
odbyły się także warsztaty nt. ochrony środowiska w Arktyce z perspektywy państw spoza regionu oraz konferencja naukowa – Arctic Science
Forum.

•

Wydział Prawa
i Administracji
Wyróżnienia
Prof. dr hab. Antoni Hanusz, kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA
UMCS, został powołany w skład Rady
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji. W dniu 23 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego prof. dr hab.
Antoni Hanusz otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi.

•

Habilitacje
24 października Rada WPiA po zapoznaniu się z uchwałą opiniującą komisji habilitacyjnej powołanej przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (UJ), sekretarz – dr hab.
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. nadzw. (UMCS), recenzenci: dr hab. Aleksander Kappes,
prof. nadzw. (UŁ), dr hab. Zbigniew
Kuniewicz, prof. nadzw. (USz), dr hab.
Piotr Wiórek (UWr), członkowie:
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. (UG), dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. nadzw. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) oraz
po przeprowadzeniu dyskusji podjęła uchwałę o nadaniu dr. Adrianowi
Niewęgłowskiemu stopnia doktora
habilitowanego nauk prawnych.

•

Konferencje
25 października Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS zorganizowało
studencko-doktorancką konferencję
naukową nt. „Prawo rzymskie jako
fundament europejskiej kultury prawnej”. Wystąpienia referentów obejmowały m.in. następujące zagadnienia:
1. Prawo rzymskie we współczesnym
orzecznictwie polskim (mgr Arkadiusz Sobiech); 2. Agentes in rebus
jako funkcjonariusze służb specjalnych
w starożytnym Rzymie (Piotr Reszka);
3. Status kobiety w świetle rzymskich
uregulowań prawnych (Sylwia Michalczewska, Eliza Wiśniewska); 4. Prawo rzymskie w europejskiej kulturze
prawnej (Marlena Jurecka).

•

Wyjazdy

•

W dn. 22–30 września dr Paweł
Szczęśniak, asystent w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UMCS, przebywał na wyjeździe badawczym na
holenderskich uniwersytetach w Tilburgu i Lejdzie.

22 października w Trybunale Koronnym odbyło się Sympozjum Naukowe

W d n . 2 9 –30 p a ź d z i e r n i k a
prof. dr hab. Anna Przyborowska-

Sympozja
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zorganizowane przez Centrum Europejskie UMCS, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Wydział Politologii UMCS, przy udziale Prezydenta
Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka nt.
„Integracja europejska a prawa człowieka”. Sympozjum zostało poświęcone problematyce praw człowieka
w kontekście integracji europejskiej w związku z 25. rocznicą ratyfikowania przez Polskę Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Podczas
sympozjum prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dziekan WPiA
UMCS, wygłosiła referat pt. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – po 65 latach
obowiązywania. W tym samym dniu
odbyło się też pierwsze posiedzenie
Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS, w skład której z WPiA
UMCS zostali powołani przez Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława
Michałowskiego: dr hab. Arkadiusz
Bereza, prof. nadzw. i prof. dr hab.
Anna Przyborowska-Klimczak.

•

-Klimczak uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. „Wpływ zmian klimatu na prawo
międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy i Katedrę Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego
WPiA UKSW w Warszawie, podczas
której wygłosiła referat pt. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie spraw związanych
ze zmianami klimatycznymi.

•

Wydarzenia
Podczas Tygodnia Mediacji obchodzonego w dn. 15–19 października 2018 r. Koło Naukowe Mediacji
i Negocjacji UMCS zorganizowało
18 października stoisko informacyjne na temat mediacji i przeprowadziło rekrutację nowych członków
Koła.

•

25 października uczniowie klas humanistycznych z XXX Liceum Ogólnokształcącego im księdza Jana Twardowskiego w Lublinie wysłuchali na
WPiA wykładu prof. dr hab. Anny
Przyborowskiej-Klimczak nt. Organizacji Narodów Zjednoczonych
i uczestniczyli w quizie wiedzy
o ONZ zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UMCS. Spotkanie
z uczniami liceum, z którym WPiA
UMCS zawarł umowę o współpracy, zostało zorganizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia ONZ, obchodzonego 24 października.

•

Spotkania z praktykami
29 października odbyło się spotkanie
informacyjno-rekrutacyjne z CBA zorganizowane przez WPiA UMCS. Było
to spotkanie otwarte, adresowane do
wszystkich zainteresowanych pracą lub służbą w CBA. Ramowy program spotkania obejmował następujące zagadnienia: 1. Główne obszary
działania i struktura organizacyjna
CBA; 2. Pojęcie i społeczne koszty korupcji; 3. Sposoby postępowania w przypadku zaistnienia korupcji; 4. Procedura rekrutacyjna w CBA
oraz możliwe ścieżki kariery.

• Wiadomości Uniwersyteckie
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Fot. B. Proll

Konferencja naukowa z okazji
45-lecia Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS

W dn. 25–26 października na 2018 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem
gości zagranicznych pt. „Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii”. Wydarzenie odbyło się pod honorowymi patronatami: Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, Wojewody Lubelskiego dr. hab. Przemysława Czarnka,
Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego,
Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Ecotech Complex UMCS.

K

onferencja poprzedzona została
uroczystościami jubileuszowymi zorganizowanymi z okazji
45-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Uroczystości zainaugurowane zostały mszą świętą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
w Lublinie. Podczas spotkania jubileuszowego goście wysłuchali koncertu
instrumentalnego w wykonaniu dr.
hab. Mirosława Grusiewicza (fortepian) oraz studentki Barbary Danilczuk
(flet). W imieniu władz rektorskich
UMCS-u spotkanie otworzył dr hab.
Arkadiusz Bereza, prof. UMCS. Krótkie przemowy okolicznościowe wygłosili również zaproszeni goście – Wo-

•
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•

jewoda Lubelski dr hab. Przemysław
Czarnek oraz Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk, którzy uhonorowali
odznaczeniami i dyplomami zasłużonych pracowników Wydziału. Wydział
Pedagogiki i Psychologii otrzymał
z rąk Prezydenta Medal 700-lecia
Miasta Lublin. Na zakończenie uroczystości dr Renata Bednarz-Grzybek
wygłosiła wykład okolicznościowy
nt. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość, zaś studenci zaprezentowali
miniaturę sceniczną, której zwieńczeniem był krótki recital Pauliny Okoń.
Celem konferencji było podjęcie dyskursu naukowego w zakresie interdy-

scyplinarnych kontekstów współczesnej
pedagogiki i psychologii w wymiarze teoretycznym i praktycznym.
W wydarzeniu uczestniczyło około 250 naukowców z wielu ośrodków
akademickich z Polski i z zagranicy,
m.in. takich jak: Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Dolnośląska Szkoła
Wyższa we Wrocławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Pile, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska,
Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet
Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński,
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa
Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. J. Korczaka w Warszawie, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warsza
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wie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
w Warszawie, Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, National Academy of Educational Sciences
of Ukraine, Department of Professional Education and Education of Adults
of NAES, Pavlo Tychyna Uman State
Pedagogical University, The Lviv National Academy of Arts, University
of South Bohemia Česke Budějovice,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, Zhytomyr Ivan Franko State University.
Po powitaniu gości przez Dziekana
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr. hab. Janusza Kirenkę uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS. W sesji plenarnej

referaty wygłosili wybitni przedstawiciele nauk pedagogicznych i psychologicznych: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Dariusz
Doliński, prof. dr hab. Nella Nyczkało,
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski,
prof. dr hab. Grażyna Kwiatkowska
oraz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.
W drugi dzień konferencji obrady
odbywały się w 13 zespołach problemowych, w których koncentrowano
się na zagadnieniach wyrażonych tytułami sekcji: „Wychowanie wobec wyzwań współczesności”; „Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych
wyzwań – tradycja a nowoczesność”;
„Interdyscyplinarność w teorii, badaniach i praktyce pedagogiki specjalnej”; „Rzeczywistość w aspekcie zdrowie

i edukacji”; „Historyczne i współczesne konteksty twórczości”; „Współczesne inspiracje w pracy socjalnej – ujęcia
teoretyczne a realia”; „Obszary diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”;
„Ekspresja – Emocje – Znaczenie”; „Konteksty historyczne współczesnych problemów pedagogicznych”; „Aktualne
problemy kształcenia i rozwoju zawodowego dorosłych”; „Doświadczanie świata przez dziecko – konteksty
edukacyjne, kulturowe i społeczne”;
„Związki kulturowe sztuki i edukacji”;
„Meandry edukacji wczesnoszkolnej”.
W trakcie głoszonych referatów, wystąpień i dyskusji odbywały się wieloprofilowe analizy podjętej problematyki,
które stały się podstawą do refleksji,
pytań i wniosków zaprezentowanych
przez moderatorów poszczególnych
sekcji w podsumowaniu konferencji.
Wydarzenie było nie tylko okazją
do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń zaangażowanych pedagogów oraz psychologów, ale również służyło inicjowaniu i umacnianiu
współpracy środowiska naukowego,
co wydaje się mieć szczególnego znaczenie w kontekście współczesności
i zmian przez nią generowanych.
Anna Dudak
Teresa Zubrzycka-Maciąg
Danuta Wosik-Kawala
Urszula Lewartowicz

Odsłonięcie tablicy poświęconej
prof. Teresie Skubalance

Fot. I. Gumowska-Grochot

D
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nia 15 października 2018 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. dr hab. Teresie Skubalance
– wybitnej lingwistce, badaczce stylów, zwłaszcza stylu
literackiego, fleksji i historii języka polskiego, twórczyni
ośrodka językoznawstwa polonistycznego na UMCS-ie
i doktor honoris causa naszego uniwersytetu. Podczas
tego spotkania uczniowie i przyjaciele – prof. dr hab. Halina Pelc, prof. dr hab. Anna Pajdzińska oraz prof. dr hab.
Maria Wojtak z Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz
prof. dr hab. Władysław Makarski z KUL-u – przybliżyli
sylwetkę naukową Pani Profesor Skubalanki; był również
czas na bardziej osobiste wspomnienia i anegdoty z życia akademickiego na lubelskiej polonistyce, w czasach
gdy Pani Profesor kierowała Katedrą Języka Polskiego.
Aneta Wysocka
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I Międzynarodowe
Sympozjum Litograficzne w Lublinie

Fot. I. Kucharska

Z okazji 220. rocznicy wynalezienia techniki litograficznej w Lublinie miało miejsce
pierwsze międzynarodowe
sympozjum poświęcone historii, dzisiejszym możliwościom i wyzwaniom tej odmiany grafiki warsztatowej.

•

l i s to p a d 2 018

•

Fot. I. Kucharska

N

a program spotkania złożyły
się dwie wystawy, konferencja naukowa oraz warsztaty
litograficzne. Sympozjum zorganizowano z inicjatywny prof. Piotra Lecha
w dn. 25–27 października br. Okazało
się ono nie tylko żywym forum dyskusji o litografii, ale umożliwiło spotkanie przedstawicieli różnych środowisk
akademickich w kraju i z zagranicy, dla
których litografia jest istotnym elementem procesu dydaktycznego, praktyki
artystycznej i namysłu teoretycznego.
Litografia jest techniką płaską druku, która miała wielkie znaczenie dla
rozwoju grafiki wydawniczej w XIX w.
Podstawowym novum tej techniki była
nowa matryca – kamień litograficzny
(gr. lithos) i sposób nanoszenia rysunku
na to specjalnie przygotowane podłoże,
najczęściej nie na drodze rysunku rytego (jak w drzeworycie czy w starszych
technikach metalowych), lecz z wykorzystaniem właściwości tłuszczu i wody.
Farba przyjmowana jest w miejscu zatłuszczonym kredką lub tuszem litograficznym, a odpychana z miejsc na kamieniu zwilżonych wodą. Przy czym
zarówno partie drukujące, jak i niedrukujące znajdują się na tej samej płaszczyźnie, stąd zaliczenie litografii do
rodziny graficznych technik płaskich.
Litografia pozwala na wykonywanie odbitek czarno-białych i barwnych
(wówczas mówi się o chromolitografii
albo litografii barwnej), niekiedy wykorzystuje się też matryce metalowe
lub wykonane z innych materiałów.
W XIX w. litografia była niezwykle
rozpowszechnioną techniką graficzną
na gruncie grafiki reprodukcyjnej, cza-

sopiśmiennictwa, a także sztuki plakatu. Oczywiście techniką tą posługiwali się również artyści uprawiający
grafikę warsztatową, nakierowaną na
efekty artystyczne, a nie użytkowe.
W XX w. ten nurt litografii był dalej
rozwijany przez twórców tej rangi,
co: Picasso, Miro, Rauschenberg czy
Warhol. W ten sposób litografia weszła do repertuaru grafiki artystycznej sztuki współczesnej.
Towarzysząca sympozjum wystawa ukazała możliwości litografii dzisiaj. W przestrzeni Centrum Spotkania Kultur zgromadzono kilkadziesiąt
przykładów współczesnych prac litograficznych zarówno czarno-białych,
jak i barwnych autorstwa 27 krajowych i zagranicznych artystów.
Ekspozycja ukazała szerokie spektrum możliwości technicznych litografii oraz różnorodność stylistyczną
i ikonograficzną współczesnej grafiki artystycznej. Wśród uczestników
zagranicznych znaleźli się artyści z Chorwacji, Słowenii, Holandii i Niemiec.
Niezwykle cennym elementem sympozjum była sesja naukowa, która odbyła się w siedzibie Wydziału Artystycznego UMCS. Podczas obrad omawiane
były zagadnienia szczegółowe związane z tradycją, teraźniejszością i przyszłością litografii. Przypomniano historię powstania techniki i jej przemiany
w XIX i XX w. Zaprezentowano osiągnięcia i specyfikę poszczególnych szkół

graficznych, m.in. toruńskiej, katowickiej, a także lubelskiej. Można było
też zapoznać się z historią i zasobami ważnej, jeśli nie najważniejszej na
świecie kolekcji litografii, która znajduje się w zbiorach Międzynarodowego
Centrum Sztuk Graficznych w Lublanie. Kolekcja ta powstawała w związku
z najstarszą międzynarodową imprezą
konkursową dedykowaną grafice artystycznej, czyli Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1955 r. Ponadto
prelegenci prezentowali własne dokonania w zakresie litografii eksperymentalnej oraz ścieżki dydaktyczne rozwijane w poszczególnych ośrodkach.
Warto dodać, że sympozjum lubelskie, choć przygotowane po raz
pierwszy w takiej skali i o międzynarodowym zasięgu, nie jest pierwszym projektem dedykowanym litografii w lubelskiej uczelni artystycznej.
W 2015 r. z inicjatywy Tomasza Malca i Jolanty Gmur powstała platforma
wymiany idei, doświadczeń i praktyk
litografów, a także ośrodek organizujący ekspozycje o nazwie Fundacja Polska Republika Litografii. Obecne sympozjum, koncentrując uwagę wokół
dwóch zasadniczych idei – możliwości i wyzwań litografii, sprowokowało
nie tylko żywą dyskusję nad historią
i teraźniejszością litografii, ale pokazało potrzebę kontynuacji spotkań
i wymiany doświadczeń w przyszłości.
W związku z wydarzeniem przygotowano obszerną publikację, która która
objęła katalog wystawy i zbiór tekstów zaprezentowanych podczas sesji.
Piotr Majewski
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XI Warsztaty Młodych Geomorfologów
„Modelowanie i wizualizacja 3D form,
zjawisk i procesów geomorfologicznych”

Fot. Ł. Franczak

W dn. 22–24 października 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyły się XI
Warsztaty Młodych Geomorfologów pt. „Modelowanie i wizualizacja 3D form, zjawisk i procesów geomorfologicznych”,
których głównym inicjatorem i współorganizatorem było
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP).

K

omitet organizacyjny pod przewodnictwem dr. hab. Waldemara Kociuby, prof. nadzw. UMCS,
reprezentowali: dr hab. Grzegorz Janicki, dr Piotr Demczuk, dr Grzegorz
Gajek, dr Marcin Winowski (skarbnik) oraz dr Łukasz Franczak (sekretarz). W skład Komitetu Naukowego
weszli: dr hab. Małgorzata Mazurek,
prof. nadzw. UAM (Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich),
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS), dr hab.
Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
UMCS (Dziekan WNoZiGP UMCS),
prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zbigniew
Zwoliński (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw. UMCS
i dr Anna Orłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Warsztaty skierowane były do studentów i doktorantów, którzy realizują prace badawcze z zakresu geomorfologii. Lublin już po raz drugi
w historii warsztatów (poprzednio
w 2013 r.) gościł młodych geomorfologów reprezentujących ośrodki badawcze z różnych regionów Polski.
W Warsztatach wzięło udział 16 młodych adeptów geomorfologii. Wśród
uczestników byli przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego (6), Uniwersytetu Wrocławskiego (5), Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(2), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1) i Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie (1).
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Ideą tegorocznych warsztatów było
zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w nauce z zakresu
pomiarów, modelowania i wizualizacji form, zjawisk i procesów geomorfologicznych oraz zaznajomienie ich
z podstawami planowania i organizowania badań naukowych, strategiami pozyskiwania środków na badania naukowe, zasadami tworzenia
projektów badawczych, a także regułami przygotowywania wystąpień
i publikacji naukowych.
Program Warsztatów obejmował
3 dni zajęć o zróżnicowanej formule.
Pierwszego dnia w oficjalnym otwarciu i powitaniu uczestników wzięły
udział władze UMCS-u oraz przedstawiciele SGP. Część merytoryczną spotkania zainicjował Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
wprowadzając uczestników w tematykę tegorocznych warsztatów oraz
prezentując możliwości zastosowania nowoczesnych metod pomiarowych w badaniach geomorfologicznych. W dalszej części, w ramach
pierwszego bloku problemowego,
odbyły się dwie równoległe sesje
warsztatowe. Pierwsza, prowadzona przez dr. Piotra Demczuka w formie zajęć laboratoryjnych, poświęcona była analizie stateczności pokryw
stokowych. Druga sesja, realizowana
pod kierownictwem dr. hab. Grzegorza Janickiego w formie warsztatów
terenowych, poruszała zagadnienia
związane z geomodelowaniem wąwozów lessowych.
Kolejny blok problemowy obejmował zajęcia wykładowo-warsztatowe,

w ramach których prof. dr hab. Piotr
Migoń zapoznał uczestników z historią, strukturą oraz funkcjonowaniem
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Geomorfologów (IAG), a słuchacze
mogli dowiedzieć się o korzyściach
wynikających z działalności w tej organizacji. W dalszej części dr Anna
Orłowska zaprezentowała zagadnienia dotyczące zasad przygotowywania prezentacji naukowej. Następnie
uczestnicy mieli możliwość praktycznej
weryfikacji wiedzy uzyskanej w trakcie powyższych zajęć przez prezentację wybranego tematu badawczego.
Drugi dzień warsztatów rozpoczął się sesją referatową od wystąpienia dr hab. Małgorzaty Mazurek,
prof. nadzw. UAM, w którym nawiązując do wykładu prof. dr. hab. Piotra Migonia (World Geomorphology)
zaprezentowano rys historyczny powstania i rozwoju Stowarzyszenia
Geomorfologów Polskich oraz funkcjonowanie i zakres jego działań,
ze szczególnym zwróceniem uwagi
na miejsce młodych adeptów nauki
w strukturze tej organizacji. W dalszej cześci sesji referatowej głos zabrał
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński. Wystąpienie dotyczyło planowania i organizacji badań naukowych. Następnie omówione zostały zagadnienia
z zakresu szeroko pojętego geomodelowania oraz geowizualizacji danych. Przedpołudniowa część spotkania zakończyła się tematyką strategii
pozyskiwania środków na badania naukowe oraz zasad przygotowywania
projektu badawczego przedstawioną
przez prof. dr. hab. Piotra Migonia.
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Sesja popołudniowa koncentrowała się na opracowaniach wyników badań laboratoryjnych oraz terenowych. Prowadzona była przez
dr. hab. Grzegorza Janickiego oraz
dr. Piotra Demczuka. Zajęcia odbywały się w pracowniach komputerowych i dały możliwości zapoznania
się ze specjalistycznymi aplikacjami
służącymi do modelowania form
lub procesów geomorfologicznych
na podstawie danych pochodzących
z naziemnego i lotniczego skaningu
laserowego czy uzyskanych podczas
laboratoryjnych badań prowadzonych
na aparacie trójosiowego ściskania.
Sesja wieczorna poświęcona była
wystąpieniu prof. dr. hab. Piotra Migonia i dotyczyła tematyki przygotowania publikacji naukowych. Mi-

łym, mniej oficjalnym zakończeniem
drugiego dnia warsztatów był „Wieczór geomorfologiczny” w formie
uroczystej kolacji połączonej z pokazem slajdów prezentujących georóżnorodność wybranych regionów
świata i prowadzone w ich obrębie
badania geomorfologiczne.
W trakcie ostatniego (trzeciego)
dnia warsztatów kontynuowano omawianie zagadnień związanych z przygotowaniem publikacji naukowych
oraz zasadami ich recenzowania. Pod
okiem dr Anny Orłowskiej uczestnicy mieli za zadanie wykonać samodzielną recenzję artykułu naukowego. Następnie przed audytorium
każdy z zainteresowanych prezentował koncepcję własnego projektu badawczego.

Podsumowania tegorocznego spotkania dokonali dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. nadzw. UAM oraz dr hab.
Waldemar Kociuba, prof. nadzw.
UMCS. Każdemu uczestnikowi wręczony został certyfikat ukończenia XI Warsztatów Młodych Geomorfologów.
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem
dr. hab. Jacka Forysiaka, prof. nadzw.
UŁ, wiceprezesa Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, na kolejną edycję warsztatów, które w przyszłym
roku odbędą się na Uniwersytecie
Łódzkim. Żywimy nadzieję, że kolejne
spotkanie zgromadzi jeszcze większą
liczbę uczestników i w przyszłości
przyniesie wymierne efekty w ich
pracy naukowej.
Łukasz Franczak
Waldemar Kociuba

Fot. P. Cebrykow

I Międzynarodowy
Plener Kartograficzny
Lublin – Zwierzyniec 2018

• Pamiątkowe zdjęcie uczestników I Pleneru Kartograficznego

W dn. 16–19 października
2018 r. odbył się I Międzynarodowy Plener Kartograficzny poświęcony tematyce
określonejw tytule – „Treść,
formy i funkcje map tematycznych w erze systemów
informacji geograficznej”.

W

ydarzenie miało miejsce
na Wydziale Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie oraz w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym

•
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Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Inicjatorem i głównym organizatorem Pleneru był Zakład Kartografii
i Geomatyki UMCS. W założeniu impreza ma mieć charakter cykliczny,
a jej głównym celem jest działanie na
rzecz poszerzenia wykorzystania mapy
jako formy komunikacji oraz metody badawczej w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych.
I Międzynarodowy Plener Kartograficzny odbył się pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Głównego Geodety Kraju dr. hab. Waldemara Izdebskiego.

Współorganizatorami Konferencji
były krajowe i zagraniczne ośrodki
naukowe oraz inne instytucje: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego, Roztoczański Park Narodowy,
Pracownia Geoinformacji UMCS, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskie Towarzystwo
Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski, Centro de Investigación de Geografía Aplicada
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Sociedad Geográfica de
Lima (Peru), Universidad de Manizales (Kolumbia).
Oficjalne otwarcie Pleneru odbyło
się 16 października o godzinie 11.00
w Auli im. E. Romera na Wydziale
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Otwarcia dokonali prof. dr hab.
Mirosława Czerny, kierownik Katedry
Geografii Miast i Planowania Przestrzennego UW, oraz prof. dr hab.
Andrzej Czerny, kierownik Zakładu
Kartografii i Geomatyki UMCS. Powitali oni gości honorowych i wszystkich uczestników Pleneru oraz wyrazili
gorące podziękowania współorganizatorom krajowym i zagranicznym
za wsparcie, podkreślając ważną rolę
Roztoczańskiego Parku Narodowego
polegającą na udostępnieniu swoich obiektów na potrzeby Pleneru.
W imieniu JM Rektora UMCS zabrał
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• Prof. Ciro Alfonso Serna Mendoza z Universidad de Manizales w Kolumbii podczas
sesji inauguracyjnej

kom owocnych obrad. Dyrektor Parku
przekazał gościom zagranicznym wydawnictwa dokumentujące badania
naukowe oraz ilustrujące piękno roztoczańskiej przyrody. W ramach rewanżu goście przekazali komplet map
turystycznych Peru. Równie miłym
akcentem zakończyło się wystąpienie prof. Algimantasa Česnulevičiusa
z Litwy (zatytułowane Struktura oraz
wizualizacja kartograficzna społeczno-gospodarczej części narodowego atlasu Litwy), który przekazał prezentowany atlas na ręce prof. Andrzeja
Czernego. W sumie drugiego dnia
odbyło się 6 sesji referatowych, z których 4 były prowadzone równolegle.
Trzeci dzień, w merytorycznej części,
obejmował 3 sesje, a czwarty dzień
– 2. Tematyka wszystkich wystąpień
koncentrowała się wokół kilku bloków tematycznych:
• współczesne kierunki rozwoju kartografii tematycznej,
• teoretyczne i metodyczne problemy opracowania map,
• funkcje i jakość map,
• dane i bazy danych przestrzennych
oraz ich wykorzystanie,
• wizualizacja w yników analiz
przestrzennych,
• nowe formy wizualizacji,
• teledetekcja w kartografii te-
matycznej,
• kartografia społecznościowa i nowe
formy publikacji,
• innowacje technologiczne,
• mapy tematyczne w atlasach regionalnych i narodowych,
• wykorzystanie map w monitoringu
środowiska przyrodniczego i zarządzaniu przestrzenią.
W trakcie imprezy zorganizowano także sesję posterową. Odbyła
się ona drugiego dnia konferencji.

Plenerowi towarzyszyły 2 wystawy:
Dawne mapy z obszaru Peru oraz
Roztoczański Park Narodowy na mapach dawnych i współczesnych. Uzupełnieniem merytorycznej części Pleneru było zwiedzanie wystaw stałych
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
RPN oraz wycieczka ścieżką edukacyjną na Bukową Górę. Przewodnicy parkowi, w tym jego dyrektorzy
– Andrzej Tittenbrun i Tadeusz Gra-

Fot. P. Cebrykow

głos Prorektor UMCS prof. dr hab.
Radosław Dobrowolski, który powitał uczestników konferencji, przedstawił krótką charakterystykę Uniwersytetu, jego działalność naukową oraz
dydaktyczną. Na zakończenie życzył
uczestnikom owocnych obrad. W równie życzliwym tonie przywitała gości Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
prof. dr hab. Irena Pidek, która otrzymała w symbolicznym darze komplet turystycznych map Peru z rąk
prof. Nicole Bernex reprezentującej
Pontificia Universidad Católica del
Perú. Podobny gest wykonali goście
z Łotwy, Gunars Goba wraz z dr. Aivarsem Markotsem, którzy ofiarowali
album zawierający 100 map ilustrujących historię obszaru dzisiejszej Łotwy.
Po oficjalnym otwarciu głos oddano prelegentom. Uczestnicy Pleneru
w ramach inauguracyjnej sesji plenarnej wysłuchali 3 referatów. Jako
pierwsza wystąpiła prof. Nicole Bernex (Pontificia Universidad Católica
del Perú) z referatem pod tytułem:
La experiencia cartográfica en la Sociedad Geográfica de Lima. Kolejnym
prelegentem był prof. dr hab. Marek
Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii), który zaprezentował temat
Związki kartografii z nauką o geoinformacji. Sesję zakończyło wystąpienie
dr. Ciro Alfonso Serny Mendozy (Universidad de Manizales, Colombia) zatytułowane La concepción del medioambiente en la obra de Hans Jonas.
Kolejnym i zarazem ostatnim punktem programu w pierwszym dniu
konferencji była wizyta w Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce, którą należy uznać za bardzo udaną, bowiem
przybliżyła ona gościom, w większości pochodzącym z odległego kontynentu, bogactwo historii naszego
kraju. Następnie uczestnicy Pleneru
udali się do Zwierzyńca – docelowego miejsca obrad.
W drugim dniu Pleneru obrady odbywały się w pięknej scenerii roztoczańskiej przyrody w Roztoczańskim
Centrum Naukowo-Edukacyjnym
RPN. Na początku pierwszej sesji
uczestników konferencji przywitał
gospodarz obiektu – dyrektor RPN,
Andrzej Tittenbrun, życząc uczestni-

Fot. P. Cebrykow
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• Prorektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski na uroczystym otwarciu Pleneru

bowski, oraz pracownik Zbigniew Maciejewski przekazali wiele informacji
na temat przyrody Roztocza, a także bolesnej historii Zamojszczyzny
związanej z okupacją hitlerowską.
Podsumowania merytorycznego Pleneru dokonał dr hab. Wiesław Ostrowski. Ostatnim akcentem
wydarzenia było wręczenie wszystkim uczestnikom Pleneru certyfikatów uczestnictwa. Gromkimi brawami podziękowano organizatorom
konferencji. Prof. Mirosława Czerny i prof. Andrzej Czerny zamknęli
oficjalnie obrady.
W Plenerze wzięło udział blisko
100 uczestników, z których zdecydowana większość pochodziła z takich krajów, jak: Boliwia, Ekwador,
Haiti, Kolumbia, Litwa, Łotwa i Peru.
Podczas 12 sesji uczestnicy wysłuchali 62 referatów w języku polskim,
hiszpańskim oraz angielskim, które tłumaczone były symultanicznie.
Podsumowując I Międzynarodowy
Plener Kartograficzny, należy podkreślić ważną rolę studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej z kierunków geoinformatyka i geografia, którzy z zaangażowaniem godnym pochwały włączyli
się w prace organizacyjne i w pomoc
nad sprawnym przebiegiem Pleneru.
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Studenci z zaciekawieniem wysłuchali również wygłoszonych referatów.
W sumie I Międzynarodowy Plener
Kartograficzny należy uznać za bardzo
udane wydarzenie naukowe, bowiem
potwierdziło ono słuszność założeń
organizatorów, którzy utwierdzili się

w przekonaniu, że w dobie powszechnie panujących systemów informacji
geograficznej (GIS) warto rozmawiać,
dyskutować i prezentować mapy jako
przedmiot i narzędzie badań oraz
jako formę komunikacji społecznej.
Organizatorzy mają nadzieję, że ini-

Światowy Kongres
Draculi w Braszowie
w Rumunii

W dn. 17–19 października
w siedzibie Transylwańskiego Uniwersytetu w Braszowie
w Rumunii odbył się Światowy Kongres Draculi poświęcony badaniom zagadnień
związanych z literacką i historyczną postacią Draculi.

K
Źródło: zbiory własne M. Grabias

• Magdalena Grabias Brasov 2018

W dn. 17–19 października
2018 r. odbyła się w Łodzi
konferencja „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”. Obrady
pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
Gowina, Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów zebrały
licznych przedstawicieli coraz
prężniej działającego ruchu
muzealników uczelnianych.
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cjatywa prowadzenia szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie
naukowców reprezentujących różne
specjalności i praktyków na powyższe tematy będzie kontynuowana.
Paweł Cebrykow
Krzysztof Kałamucki

ongres zorganizowany został
przez organizację naukową
The Children of the Night we
współpracy z Uniwersytetem w Braszowie. Członkini komitetu organizacyjnego i naukowego kongresu, dr
Magdalena Grabias – filmoznawca,
adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej w Instytucie Kulturoznawstwa,
w ramach sesji plenarnej wygłosiła
referat na temat kina grozy w Polsce zatytułowany: Vampires, Werewolves, Demons: The Nature of the
Polish Horror Film. Kongres okazał
się ogromnym sukcesem. Organizatorom (w składzie: dr Magdalena
Grabias, mgr Hans de Roos z Filipin,
dr Florin Nechita z Rumunii) udało

się zgromadzić specjalistów i entuzjastów z najbardziej prestiżowych
uczelni z najodleglejszych zakątków świata: z Filipin, Japonii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Portugalii, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Rumunii i Polski. Rozległe kontakty z pewnością zaowocują ciekawą
międzynarodową współpracą. Kongres zdobył rozgłos i poparcie lokalnych mediów, a kolejna edycja
konferencji została zaplanowana na
październik 2020 roku. Wygłoszone
w ramach braszowskiego kongresu referaty zostaną opublikowane
w tomie pokonferencyjnym wydanym w Wielkiej Brytanii.
Magdalena Grabias

„Muzea uczelniane:
wyzwania, zagrożenia,
możliwości”

W

przestrzeni kampusu Politechniki Łódzkiej debatowano zarówno nad aktualnymi problemami wynikającymi ze
zmian organizacyjnych czekających
w najbliższych miesiącach uczelnie
wyższe, jak i nad kwestiami codziennej pracy muzealnika.
Pierwsza część obrad rozpoczęła
się uroczystym powitaniem uczest-

ników przez prof. dr. hab. inż. Piotra
Niedzielskiego, Prodziekana ds. Nauki
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a także przemówieniami prezesa SMU – dr. hab. Huberta
Kowalskiego i dr. hab. Piotra Majewskiego, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczyście przypomniano również postać
zmarłego niedawno prof. dr. hab.
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Muzealników Polskich, Komitet Narodowy ICOM Polska, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu
w Polsce, Fundacja Muzeów Wielkopolskich, Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Stowarzyszenie, „Muzea i Skarbce Kościelne
Ars Sacra”, Stowarzyszenie „Forum
Edukatorów Muzealnych” weszło
również Stowarzyszenie Muzeów
Uczelnianych.
Po części prezentacyjnej rozpoczęły się obrady problemowe dotyczące kwestii organizacyjnych, ważnych dla działalności muzeum, jak
zagadnienia formalne, regulaminy
czy sprawy finansowe. Wszystkie
zaś omawiane problemy zbiegały
się w jeden punkt, kierując uwagę
zebranych ku gorącemu w ostatnich miesiącach tematowi zagrożeń
i wyzwań związanych z koniecznością odnalezienia się muzeów w nowej rzeczywistości, jaką tworzy Konstytucja dla Nauki. Pierwszy dzień
konferencji zwieńczyło walne zebranie członków SMU, podsumowujące dotychczasową działalność
stowarzyszenia.
Drugi dzień rozpoczął się interesującym i przydatnym szkoleniem z zakresu zabezpieczania zbiorów muzealnych, przeprowadzonym przez mgr
Elżbietę Zygier z Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach. Następnie w planie przewi-

Fot. R. Muskała

Zbigniewa Beli, dyrektora Muzeum
Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka Stowarzyszenia Muzeów
Uczelnianych. Po rozpoczęciu zaprezentowano łódzkie muzea działające w ramach szkół wyższych, a następnie uczestnicy konferencji mieli
przyjemność zapoznać się z nowymi
jednostkami muzealnymi z różnych
stron kraju, których przedstawiciele postanowili wejść we współpracę ze SMU.
Koncepcja utworzenia Stowarzyszenia narodziła się w 2012 r. i wywodzi się ze współpracy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum
Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
oraz Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z biegiem lat
rozrosła się, zrzeszając jednostki nie
tylko z największych państwowych
uniwersytetów, ale i coraz liczniejszych uczelni prywatnych. Stowarzyszenie stanowi nie tylko platformę
wymiany doświadczeń i wiedzy, ale
również współpracuje z najważniejszymi instytucjami świata muzealnego, jak: ICOM, ICOM Polska czy
UMAC. 4 października br. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego zostało podpisane porozumienie powołujące Forum Polskiego
Muzealnictwa, w którego skład obok
najważniejszych polskich instytucji muzealnych, jak: Stowarzyszenie
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dziano rozbudowany tematycznie
panel dotyczący powszedniej pracy muzealnika, czyli kwestiom ewidencjonowania zbiorów, organizacji ekspozycji czy kryteriom doboru
obiektów na przykładzie konkretnych instytucji. Powrócono również
do sprawy funkcjonowania jednostek muzealnych wewnątrz struktur
uczelni wyższych.
Ciekawe wystąpienia poświęcone
zostały kwestiom edukacji w muzeach oraz promocji internetowej.
O edukacji jako jednym z ważniejszych zadań muzeów w zakresie dziedzictwa akademickiego opowiadały
dr Magdalena Grassmann oraz mgr
Marta Piszczatowska z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
zaś nowatorskie spojrzenie na sprawę promowania muzeów przedstawił
mgr Rafał Muskała, reprezentujący
Studio produkcyjne Go out!, zwracając uwagę na siłę przekazu internetowego kanału YouTube.
Na zakończenie drugiego dnia obrad uczestnicy zostali zaproszeni na
zwiedzanie muzeów Uniwersytetu
Łódzkiego: Muzeum Przyrodniczego oraz Muzeum Geologicznego.
Trzeci dzień konferencji poświęcony został budowaniu fundamentów dla działań grup roboczych,
które w sposób praktyczny skoncentrują się na najważniejszych zagadnieniach funkcjonowania muzeów, będą służyć komunikowaniu się
w zakresie współpracy i wymiany
doświadczeń.
Podsumowując minioną konferencję, należy zwrócić uwagę na ogromny entuzjazm środowiska pracowników muzeów uczelnianych dążących
do podniesienia własnych kwalifikacji
i jakości prezentowanych przez swoje jednostki działań. Muzeum przez
swoje najważniejsze obowiązki, jakimi są gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie
zbiorów, zachowuje naszą wspólną
pamięć i poczucie wspólnoty jako
społeczności akademickiej. Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej reprezentowała mgr Anna Dubis.
Anna Dubis
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X Dzień Historyka
w Instytucie Historii UMCS

W dniu 23 października 2018 r. miała miejsce kolejna edycja Dnia
Historyka organizowana na Wydziale Humanistycznym przez Instytut Historii UMCS i lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie raz w roku
pod hasłem: „Poznaj przeszłość, kreuj przyszłość”. Celem organizatorów jest nie tylko popularyzacja wiedzy historycznej, ale także prezentacja osiągnięć naukowych pracowników Instytutu Historii wśród młodzieży szkolnej i osób zainteresowanych przeszłością.

T

egoroczne spotkanie pt. Granice
i pogranicza miało na celu ukazanie roli i znaczenia obszarów
pogranicznych w dziejach od czasów
najdawniejszych do ubiegło stulecia.
Podkreślić należy, że głównym dążeniem organizatorów było przedstawienie wieloaspektowego spojrzenia
na proponowaną tematykę. Starano
się ukazać tereny położone na styku dwóch różnych organizmów państwowych nie tylko jako obszar nieustannych sporów i konfliktów, ale
także strefę wzajemnego przenikania się etnosów, kultury i tradycji.
Uroczystego otwarcia X Dnia Historyka dokonał dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw., dyrektor Instytutu
Historii UMCS. Przywitał przybyłych
na spotkanie gości oraz zapoznał
uczestników z ideą odbywających
się już od 10 lat cyklicznych spotkań. Zaprezentował także temat bę-
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dący myślą przewodnią tegorocznego spotkania.
Program wydarzenia składał się
z 2 części. W pierwszej z nich przybyła młodzież miała możliwość wysłuchania 3 wykładów obrazujących
problem granic i obszarów pogranicznych na przestrzeni kilku stuleci,
a także aktywnego udziału w spotkaniu autorskim. Natomiast w drugiej uczestnikom zaproponowano
udział w wybranych warsztatach
tematycznych.
Pierwszy wykład wygłosił dr hab.
Ireneusz Łuć z Zakładu Historii Starożytnej. W interesujący sposób przedstawił znaczenie limesu Imperium
Rzymskiego ze światem barbarzyńskim w starożytności. Zwrócił on
uwagę nie tylko na rolę militarną,
ale także gospodarczo-kulturową,
jaką odgrywał ten obszar w stosunku do ludności zamieszkałej poza

cesarstwem. W podobnej konwencji utrzymane było wystąpienie dr.
hab. Mariusza Bartnickiego z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej
i Dziejów Gospodarczych, który zaprezentował procesy formowania się
pogranicza polsko-ruskiego na obszarze międzyrzecza Wisły i Bugu.
Zwrócił on uwagę na zmagania zbrojne o przynależność państwową tych
obszarów, ale w szczególności zajął
się kwestiami przenikania się wpływów kulturowych i kształtowania
tożsamości etnicznej mieszkańców.
Współpraca Instytutu Historii z instytucjami zewnętrznymi umożliwia
zaproszenie do udziału w wydarzeniu specjalnych gości. W tym roku takim punktem programu było spotkanie autorskie z redaktorem Leszkiem
Wiśniewskim z TVP3 Lublin, reżyserem filmu dokumentalnego Błękitna Armia 1917–1919. Uczestnicy mieli
możliwość wysłuchać relacji samego
autora dokumentu na temat tworzenia filmu i wydarzeń w nim przedstawionych, a także obejrzeć fragmenty
fabuły. Po projekcji nastąpiła dyskusja panelowa moderowana przez dr.
hab. Marka Siomę, prof. nadzw. W ten
niekonwencjonalny sposób uczestnicy
mogli zapoznać się z tematem tworzenia we Francji armii polskiej pod
dowództwem generała Józefa Hallera
i jej udziałem w walce o granice odradzającego się państwa polskiego.
Do tej problematyki, wpisującej
się w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości, nawiązywał również
wykład dr. hab. Marka Wysockiego
z Zakładu Historii Najnowszej, który
przedstawił nie tylko proces formowania się wschodniej granicy II Rzeczpospolitej, ale omówił także w sposób
szczegółowy wizje i koncepcje odnośnie jej kształtu pojawiające się w różnych kręgach w latach 1918–1923.
Po części wykładowej uczestnicy
wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach tematycznych. Prof.
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W

dn. 25–28 października
2018 r. we Lwowie odbyło się spotkanie robocze
polsko-ukraińskiego zespołu pracującego nad serią podręczników do
nauczania języka polskiego jako obcego w ukraińskich szkołach w klasach V–XI. W skład zespołu autorów wchodzą pracownicy Centrum
Języka i Kultury Polskiej dla Polonii
i Cudzoziemców UMCS oraz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
W ramach wizyty odbyło się także
spotkanie ze wspierającym inicjatywę Konsulem Marianem Orlikowskim.
Projekt realizowany jest dzięki środkom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyznanym z funduszu Senatu
RP na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
Kamila Kwiatkowska
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z możliwościami wykorzystania badań
genetycznych w dziedzinie historii na
przykładzie badań prowadzonych na
pograniczu słowiańsko-germańskim.
Kolejne dwa warsztaty, przygotowane przez studentów z Koła Naukowego Archiwistów kierowanego przez
prof. dr. hab. Janusza Łosowskiego,
skupiły się na okresie wojny polsko-bolszewickiej. Pierwszy z nich prezentował życie codzienne lotników polskich na podstawie analizy fotografii
z albumu 2. Eskadry Wywiadowczej.
Natomiast kolejny umożliwiał zapo-

Pracownicy CJKP
UMCS we Lwowie

Fot. K. Kwiatkowska

dr hab. Grzegorz Jawor z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów
Gospodarczych zaprezentował funkcjonowanie systemu pieniężnego na
pograniczu polsko-rusko-litewskim
w wiekach średnich. W trakcie zajęć
można było nie tylko obcować z oryginalnymi monetami, ale także poszerzyć swoje wiadomości z zakresu
numizmatyki i kolekcjonerstwa. Natomiast prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński z Zakładu Historii Powszechnej
Średniowiecznej w ciekawy i przystępny sposób zapoznał uczestników

znanie z działalnością propagandową
obu stron konfliktu. Uczestnicy mogli
ocenić skuteczności jej oddziaływania na odbiorcę dzięki bezpośredniej
styczności z treściami prezentowanymi w formie plakatu propagandowego i analizie jego przekazu.
Tak bogata i różnorodna oferta programowa spowodowała, że jubileuszowy Dzień Historyka spotkał się z rekordowo dużym zainteresowaniem.
Wzięła w nim udział młodzież szkolna
z 11 szkół z następujących miast: Lublin, Biłgoraj, Lubartów, Kraśnik i Tomaszów Lubelski, a także, co godne
podkreślenia, z położonego w sąsiednim województwie Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród audytorium znaleźli
się także studenci KUL-u i macierzystej uczelni. W efekcie liczba uczestników przybyłych na wydarzenie przekroczyła liczbę 270 osób.
Przyciągnięcie uwagi tak licznego
grona zainteresowanych nie byłoby
możliwe bez aktywnego udziału pracowników Instytut Historii zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia, którym niniejszym w imieniu
organizatorów chciałam serdecznie
podziękować.
Małgorzata Kołacz-Chmiel
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„Z perspektywy czasu…” –
absolwenci ambasadorami UMCS

O

d zawsze instytucja uniwersytetu wpływała na kształtowanie rzeczywistości, sposób
szerzenia konkretnych idei i ważność
problemów przez wspieranie i promowanie określonych działań, postaw
i wartości. To dzięki uniwersytetom
kształtują się nowe poglądy i myśli, które odnaleźć można w założeniach teoretycznych oraz praktyce dnia codziennego. Rzeczywistość kreowana jest nie
tylko przez pracowników i studentów,
lecz również przez absolwentów uczelni.
Od ponad 70 lat absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
kształtują tożsamość uczelni, wspierają akademicką tradycję i rozwój, mając jednocześnie znaczący wpływ nie
tylko na rozwój najbliższego otoczenia Uniwersytetu, ale także Lublina,
regionu, a nawet całego kraju. Ze
względu na znaczenie i rolę absolwentów w budowaniu pozycji Uniwersytetu na zewnątrz oraz chęć utrzymywania trwałych relacji stworzony
został Program Absolwent UMCS.
Absolwenci UMCS to specjaliści
z wielu dziedzin, eksperci pracujący
w różnorodnych instytucjach i organizacjach zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, odnoszący sukcesy zawodowe w kraju i za granicą.
O swoich ścieżkach rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów, ale również
o czasach, w jakich przyszło im studiować, znaczących miejscach i ludziach,
z którymi zetknęli się w okresie studiów
opowiedzieli absolwenci zaproszeni do
udziału w nagraniu pierwszego cyklu
filmów poświęconych absolwentom
UMCS pt.: „Z perspektywy czasu…”.
Postanowiliśmy pokazać ich nieszablonowe osobowości, wyjątkowe historie, które mogą stać się inspiracją dla kolejnych pokoleń studentów.
W pierwszym cyklu przeprowadzonych zostało 10 wywiadów z absolwentami reprezentującymi środowisko
biznesowe oraz naukowe. W części
pierwszej poświęconej przedstawicielom biznesu przedstawione zostały sylwetki następujących osób:
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– Piotra Romańczuka, absolwenta
filologii germańskiej na Wydziale
Humanistycznym, obecnie wiceprezesa zarządu Lubella Food. Przedsiębiorstwo produkcyjne Lubella z ponad 130-letnią tradycją to obecnie
zdecydowany lider na rynku makaronów w Polsce. To również znany i ceniony producent wyrobów
zbożowych, takich jak: mąki, kasze, paluszki i płatki śniadaniowe.
– Izabeli Krawczyk-Rudzińskiej,
absolwentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
prezesa zarządu Neuroedukacji Sp.
z o.o. To pierwsza w Polsce firma,
która od ponad 25 lat regularnie
kształci pedagogów, psychologów
i terapeutów, propagując najlepsze
zastosowania metody neurolingwistycznego programowania, wydając
certyfikaty na poziomie Praktyka,
Mistrza i Trenera. Oferuje także szkolenia aplikacyjne, czyli zastosowania
NLP, m.in. w terapii i biznesie, oraz
szkołę przyspieszonego uczenia języka angielskiego. Wielu uznanych
dzisiaj coachów, trenerów grupowych, właścicieli firm szkoleniowych
to byli uczniowie Neuroedukacji.
– Aleksandra Batorskiego, absolwenta geografii na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi (obecnie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej), w latach 2017–2018
prezesa zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka”. Obecnie to jeden
z największych w Polsce producent cukierków. Wśród produktów
„Pszczółki” znajdują się cukierki czekoladowe, praliny, galaretki, karmelki twarde i nadziewane, które możemy znaleźć na sklepowych
półkach m.in. w USA, Rosji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Jordanii, Niemczech, Łotwie, Słowacji, Czechach, Estonii, Azerbejdżanie czy Mongolii.
– Krzysztofa Kozieła i Tomasza
Kuryły, absolwentów Wydziału
Ekonomicznego, właścicieli fir-

my ENZO. Na co dzień zajmują się
prowadzeniem działań marketingowych, wymyślaniem nazw, pisaniem tekstów, projektowaniem
materiałów wizualnych, prowadzeniem kampanii reklamowych.
Tworzą sieć doświadczonych marketerów, projektantów, copywriterów i analityków, którzy pracują
w różnych miejscach na świecie.
– dr Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej,
absolwentki Wydziału Ekonomicznego, dyrektor Oddziału Okręgowego
NBP w Lublinie, a także adiunkta
w Laboratorium Praktyki Biznesu
na Wydziel Ekonomicznym UMCS.
– Pawła Rafalskiego, absolwenta
studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki, prezesa zarządu Solet Sp. z o.o., firmy
z 20-letnim doświadczeniem w realizacji projektów z obszaru Business Intelligence, zaawansowanej
analityki, hurtowni danych, self-service i controllingu. Przez pewien
czas związanego również z Zakładem Informatyki UMCS, gdzie
prowadził zajęcia z technik programowania, projektowania i obsługi systemów relacyjnych baz danych oraz administracji siecią LAN.
W części drugiej: Nauka zaprezentowane zostały osoby, które po
ukończeniu studiów postanowiły
rozwój i karierę zawodową związać
ze swoją Alma Mater. Wśród bohaterów rozmów znaleźli się:
– dr hab. Rafał Ohme, absolwent
psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ekspert w dziedzinie emocji, komunikacji i zarządzania, przedsiębiorca, profesor UMCS,
Honorary Professor na Uniwersytecie Stellenbosch w Kapsztadzie
oraz Visiting Professor na Uniwersytecie Renmin w Pekinie; założyciel
dwóch firm: NEUROHM – firmy badawczej realizującej neurobadania
emocji dla działów HR, sprzedaży
i marketingu oraz INEMO – firmy
szkoleniowej realizującej warsztaty
w formule infotainment.
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– dr hab. Aneta Ptaszyńska, absolwentka biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii, autorka
licznych publikacji i grantów naukowych poświęconych m.in. nowym
substancjom leczniczym przeciwko
grzybom chorobotwórczym. Zajmuje się badaniami dotyczącymi nosemozy – groźnej choroby pszczoły miodnej. Prowadzi także prace
eksperymentalne nad substancjami
syntetycznymi i naturalnymi, które
mogłyby stać się podstawą środków
zwalczających nosemozę i poprawiających kondycje pszczół. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a wyniki
jej badań stały się podstawą 3 zgłoszeń patentowych i wielu publikacji

naukowych. Zwyciężczyni 9. edycji
konkursu „Innowacja jest Kobietą”.
– dr hab. Piotr Celiński, absolwent politologii na Wydziale Politologii; medioznawca, zajmuje się nowymi mediami,
Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną
i popularną; współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „Instytut Kultury Cyfrowej”, współtwórca wydarzeń
kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware, EPCC), w latach 2015–2018 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Video UMCS.
– prof. dr hab. Wiesław Gruszecki,
absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (obecnie
Matematyki Fizyki i Informatyki).
Jego działalność badawcza koncen-

„Twórczy umysł” – II edycja
Letniej Szkoły Kognitywistyki

W

dn. 5–8 września w Kazimierzu Dolnym odbyła
się II edycja Letniej Szkoły
Kognitywistyki zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne,
Wydział Filozofii KUL, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe
Studentów Kognitywistyki KUL. Tegorocznym tematem szkoły był „Twórczy
umysł”, a motyw przewodni stanowiła szeroko pojmowana kreatywność
w kontekście dziedzin kognitywistyki,
m.in. neurobiologii, psychologii, filozofii i lingwistyki. W trakcie 4 dni pobytu
w Domu Pracy Twórczej KUL profesorowie, doktoranci, magistranci i studenci
zapoznali się z najnowszymi wynikami
z obszarów badań nad kreatywnością,
a także mieli szansę przedstawić własne
badania w wybranym obszarze. W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników reprezentujących 6 ośrodków
akademickich (UMCS, KUL, US, UAM,
UG, UwB), wygłoszono 27 referatów.
Konferencja rozpoczęła się w środę
od wykładu prof. Stanisława Popka –
psychologa, poety, wykładowcy na
UMCS-ie. Wykład Społeczne uwarunkowania twórczości koncentrował się
na twórczości widzianej przez pryzmat
społeczny i uwzględniał zarówno kulturę materialną, jak i duchową. Następ-
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nie odbyły się warsztaty prowadzone
przez dr Małgorzatę Kuśpit (UMCS),
które dotyczyły zagadnienia inhibitorów jako barier utrudniających lub blokujących potencjalną działalność kreatywną człowieka, a także zagadnienia
stymulatorów, które twórczość pobudzają. Środową sesję zakończył wykład
pt. Bogactwo znaczenia, gramatyka rozszerzona i twórczy aspekt komunikacji wygłoszony przez dr. hab. Macieja
Witka – prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, profesora
Uniwersytetu Szczecińskiego. Referat
poświęcony został bogactwu znaczeń
i komplikacji z tego wynikających.
Czwartkowa sesja obejmowała kolejne wykłady oraz warsztaty. Uczestnicy
mogli się dowiedzieć, jak potocznie rozumiemy kreatywność, co zostało zilustrowane na podstawie badań porównawczych Chiny–Polska przeprowadzonych
przez prof. Arkadiusza Guta i dr Monikę Chylińską z KUL-u. Prof. Piotr Przybysz omawiał zagadnienie, jaką rolę
pełnią emocje w twórczym odbiorze
sztuki, dr Andrzej Zykubek przedstawił
referat, w którym śledził, jak kreatywność ewoluowała wraz z rozwojem człowieka, począwszy od pierwszych ludzi
rozumnych, na Homo Sapiens Sapiens
kończąc. Zagadnieniu, jak teoria umy-

truje się wokół biofizycznych aspektów fotosyntezy, roli karotenoidów
w biomembranach, antybiotykach
polienowych, foto-fizyce i spektroskopii molekularnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, pracownik naukowy i profesor
wizytujący w wielu miejscach na
świecie, m.in. w Kanadzie, Francji, Szwajcarii, Niemczech i USA.
Wszystkie filmy z przeprowadzonych rozmów z naszymi absolwentami opublikowane zostały na stronie
głównej UMCS w zakładce Absolwent,
mediach społecznościowych Uniwersytetu oraz Kurierze Lubelskim. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!
dr Izabela Łucjan
Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS

słu rozszerzonego może być widziana
przez pryzmat kreatywności, poświęcony był referat prof. Zbysława Muszyńskiego (UMCS). Ponadto zostały
zorganizowane warsztaty: „Od wyobraźni kontrfaktycznej do kreatywności”
prowadzony przez Monikę Chylińską,
obejmujący szkolenie z kreatywnego
myślenia i zmodyfikowanego sposobu przeprowadzania burzy mózgów,
oraz „W świecie alternatywnej komunikacji” prowadzony przez Marcina Matysa. Zwieńczeniem czwartkowej sesji
była uroczysta kolacja, podczas której
omawiano m.in. propozycje tematyki
kolejnej Letniej Szkoły Kognitywistyki.
W piątek po wykładach plenarnych (Twórczość w nauce i życiu codziennym – mgr Adrianna Smurzyńska, Pamięć niepamięci – przekład
symboli na ludzkie cierpienie. Wczesnonowożytny proces odczłowieczenia
‘czarownicy’ – dr Bożena Ronowska)
rozpoczęła się sesja doktorancko-studencka, podczas której adepci kognitywistyki prezentowali swoje badania.
Sobotnia sesja była kontynuacją
obrad studencko-doktoranckich,
a także ostatnim dniem II edycji LSK.
Organizatorzy wraz z prelegentami
oficjalnie zakończyli pobyt w Kazimierzu Dolnym i zapowiedzieli kolejny zjazd w przyszłym roku, którego tematyka powinna w najbliższym
czasie zostać ogłoszona.
Albert Łukasik
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Hieronimki 2018 –

V Święto Tłumaczy

Fot. B. Proll

„Przekładając tekst, otwieramy Innym nowy świat,
tłumaczymy go, a tłumacząc – przybliżamy,
pozwalamy w nim przebywać,
uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia”
(Ryszard Kapuściński, Tłumacz – postać XXI wieku1)

W dniu 28 września 2018 r. w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyła się V edycja Heronimek – Święta Tłumaczy organizowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej. Głównym celem
tego wydarzenia jest popularyzacja języków obcych wśród młodzieży szkolnej oraz przybliżenie im specyfiki zawodu tłumacza.

W

tym roku Wydział Humanistyczny gościł uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i średnich nie tylko
z województwa lubelskiego, ale także z województwa podkarpackiego.
Uczestnikami licznych warsztatów,
prezentacji, wykładów i konkursów
byli uczniowie następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie, IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Białej Podlaskiej, ZS nr 1
w Kraśniku, Gimnazjum nr 5 ze Stalowej Woli, Szkoły Podstawowej nr 19
im. J. Czechowicza w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, XXIII Liceum

Ogólnokształcącego im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Lublinie, Szkoły
Podstawowej nr 57 w Lublinie, Szkoły
Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie, Liceum
Ogólnokształcącego w Bełżycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.
Zgormadzonych gości powitała
przewodnicząca komitetu organizacyjnego – mgr Maria Bąk. Następnie
głos zabrał prof. Jarosław Krajka, dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, który przybliżył
uczniom bogatą ofertę kształcenia na
lingwistyce stosowanej. Ksiądz prof.
Jarosław Popławski w interesującym

1 Referat wygłoszony w Krakowie 12 maja 2005 r. podczas I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej zorganizowanego przez Instytut Książki.
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wykładzie odpowiedział na pytanie:
„Dlaczego św. Hieronim został patronem tłumaczy?”, a dr Agata Kozielska wygłosiła prelekcję nt. Misja VIP
– a gdzie tu miejsce dla tłumacza?.
Podczas Hieronimek uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach ze wszystkich języków nauczanych na lingwistyce stosowanej. Uczniowie z podstawową znajomością
języka niemieckiego mogli uczestniczyć
w projektach pt. „Reisen macht klug”
oraz „Niemieckie przysłowia ukryte za
internetowymi emoji” przygotowanych
pod okiem dr Moniki Janickiej. Ekipa
Alliance Française zaprezentowała warsztaty pt. „Gestes écologiques quotidiens – naturalnie francuski”, a mgr
Agnieszka Kruk – „Portugalskie rozmówki i gry językowe (od podstaw)”.
Dr Jolanta Knieja przygotowała dla
naszych gości warsztat pt. „Z czego
śmieją się Francuzi, Niemcy, Anglicy
i Polacy, czyli o przekładzie wybranych imion bohaterów z komiksowej
serii Asteriks”. Z kolei dr Marcin Mizak
przybliżył znaczenie wymowy w pracy tłumacza. Poszerzyć znajomość języka rosyjskiego można było na warsztatach pt. „Gramatyka nie musi być
nudna! – warsztaty z języka rosyjskiego dla początkujących” oraz „Człowiek
w wirtualnym świecie – Facebook po
rosyjsku”, przygotowanych przez dr Agnieszkę Potyrańską i studentów lingwistyki stosowanej. Warsztaty w nowoczesnym laboratorium do tłumaczeń
symultanicznych przybliżyły uczniom
specyfikę pracy tłumacza ustnego.
Zasady pracy w kabinach objaśniła naszym gościom dr hab. Joanna
Pędzisz. Niekwestionowanym hitem
Hieronimek okazały się stacje uczenia się oraz konkursy językowe. Sponsorem nagród było Biuro Promocji
UMCS, za co serdecznie dziękujemy.
Prezentowane warsztaty i konkursy
nie mogłyby odbyć się bez zaangażowania studentów lingwistyki stosowanej. To właśnie oni chętnie opowiadali przyszłym kandydatom na
studia o zaletach naszego kierunku.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy za rok na kolejną edycję
Święta Tłumaczy.
Agnieszka Potyrańska
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Nasza delegacja
na festiwalu języka
rosyjskiego w Bułgarii

Fot. D. Głuszak

W

dn. 10–16 września br. na
czarnomorskim wybrzeżu
w pięknym bułgarskim
kurorcie Kamczija (Kamchia) niedaleko Warny odbywał się VII Międzynarodowy Festiwal Studentów
Rusycystów. Głównym organizatorem festiwalu była rosyjska Fundacja „Russkij Mir” oraz bułgarska organizacja „Stały Rozwój Bułgarii”,
zaś funkcję koordynatora ze strony
lubelskiego ośrodka akademickiego pełniło Centrum Języka i Kultury
Rosyjskiej UMCS. Jak co roku, w wydarzeniu wzięła udział również delegacja naszych studentów (Katarzyna Matczuk, Dominika Szubarczyk,
Monika Borys, Wojciech Czajka, Jurij
Seniuta, Piotr Gontaruk) pod opieką
dr Doroty Głuszak (Instytut Filologii
Słowiańskiej). Tym razem żacy z Instytutu Filologii Słowiańskiej udali się
na Bałkany samolotem z Krakowa.
10 września miała miejsce artystyczna prezentacja wszystkich drużyn poprzedzona demonstrowaniem
przez każdą ekipę narodowych strojów swego kraju, a także macierzystej uczelni i miasta, rzecz jasna –
w języku rosyjskim.
Pozostałe dni były równie bogate w wydarzenia. Wypracowana
przez lata w ramach festiwalu idea
współzawodnictwa zastąpiona została twórczą pracą, odbywającą się

• Grupa z UMCS-u w Warnie

w trakcie tematycznych warsztatów
prowadzonych przez rosyjskich fachowców. Ponad 300 młodych rusycystów (28 drużyn z 20 krajów)
uczestniczyło w 11 zaproponowanych przez organizatorów wydarzenia grupach zajęciowych – artystycznych, literackich, językowych,
publicystycznych i związanych z innymi dziedzinami wiedzy. Nasi studenci wybrali warsztaty znawców
języka rosyjskiego. W ramach tej
grupy przez 3 kolejne dni pracowali
nad projektem, który zaprezentowali

w ostatnim dniu festiwalu. Wszędzie
królował duch rosyjskiej i słowiańskiej kultury, ale każda narodowość
miała okazję do zaprezentowania
również swojej odrębności kulturowej i historycznej.
Tradycyjnie festiwal zakończył się
uroczystym pochodem przez Warnę,
wspólnymi fotografiami oraz wieczorem kultury narodowej wzbogaconym występami studentów i dyskoteką. Kolejny festiwal już za rok.
Leszek Mikrut (IFS)
Elwira Michalska (CJKR)

Studenci z Briańska znowu w Lublinie

J

Fot. z archiwum D. Głuszak

uż tradycyjnie do Instytutu Filologii Słowiańskiej
na Wydziale Humanistycznym UMCS przyjechała
delegacja z Briańskiego Uniwersytetu Państwowego. Tym razem odwiedziny Rosjan przypadły na ostatnie dni października (24–31.10.2018), jednak jesienna
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aura nie przeszkodziła gościom w aktywnym zwiedzaniu Lublina i okolic oraz w czynnym udziale w życiu
akademickim i kulturalnym UMCS-u. Koordynatorem
pobytu i opiekunem grupy ze strony UMCS-u, podobnie
jak w roku ubiegłym, była dr Dorota Głuszak z Zakładu Języka Rosyjskiego IFS. Studenci z Rosji rozpoczęli
wizytę od spotkania z prodziekan prof. dr hab. Irminą
Wawrzyczek. Dziewięcioosobowa grupa wraz z przewodnikiem zwiedziła Zamek Lubelski i lubelską starówkę, odwiedziła Ogród Botaniczny oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. W ramach zorganizowanych wycieczek w tym
roku żacy wybrali się do Kazimierza Dolnego oraz Kozłówki. Rosyjscy studenci mieli również niepowtarzalną okazję posłuchać koncertów na Festiwalu Piosenki
Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia”, które odbyły
się w ACK UMCS „Chatka Żaka”.
Dorota Głuszak
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Lublin w Mińsku, Mińsk w Lublinie
Pod koniec lipca 2006 r. między Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku
a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarta została bezterminowa
umowa o współpracy. Podpisali ją rektorzy obydwu uczelni – prof. dr hab. Wasilij Strażau
i prof. dr hab. Wiesław Kamiński.
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ści z Białorusi przyjmowała dr Natalia Rusiecka z Zakładu Białorutenistyki i Bułgarystyki tegoż Instytutu.
Nasi studenci zakwaterowani byli
w Mińsku w świeżo wyremontowanym akademiku nad samym brzegiem rzeki Świsłocz. Mieli zajęcia
dydaktyczne głównie z zakresu
współczesnego języka rosyjskiego
i białoruskiego, problematyki kulturalnej i społecznej współczesnej
Białorusi, związków kulturowych białorusko-polskich. Zwiedzali stolicę
naszego wschodniego sąsiada zarówno z przewodnikiem, jak i samodzielnie, poznając najbardziej reprezentatywne obiekty Mińska – Plac
Niepodległości z budynkami rządowymi i municypalnymi oraz kościołem pw. św. Szymona i św. Heleny,
Plac Zwycięstwa z monumentalną
iglicą i „wiecznym ogniem”, Pałac
Kultury Związków Zawodowych i usytuowany w jego pobliżu „Kilometr
zerowy”, Muzeum Narodowe, Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wraz
z górującą nad okolicą wielką rzeźbą Matki-Ojczyzny, Narodowy Akademicki Teatr Wielki Opery i Baletu, Pałac Republiki, mińską Starówkę
z Troickim Przedmieściem i Górnym
Miastem, Wyspę Łez poświęconą ofiarom walk w Afganistanie, Białoruski

Fot. z archiwum L. Mikruta

Fot. z archiwum L. Mikruta

N

a podstawie przedmiotowego dokumentu od 13 już lat
studenci białoruteniści i rusycyści z Instytutu Filologii Słowiańskiej wyjeżdżają na staże językowo-kulturowe na Wydział Filologiczny
BUP w Mińsku, na Katedrę Językoznawstwa Słowiańskiego i Teoretycznego, zaś na Wydział Humanistyczny UMCS przyjeżdżają studenci
białoruscy, których pobyt organizowany jest przez Instytut Filologii Słowiańskiej we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej.
Dotychczasowe staże w ramach powyższej umowy trwały po 3 tygodnie,
jednakże w bieżącym roku na wniosek strony białoruskiej ze względu na
jej perturbacje finansowe obustronne
wyjazdy i przyjęcia studentów skrócono do 10 dni. Dodatkowo do ostatniej chwili przed rozpoczęciem wymian nie wiadomo było, czy w ogóle
dojdą one do skutku, lecz dzięki zaangażowaniu władz instytutowych
i wydziałowych po obydwu stronach
granicy, a także władz konsularnych
obu państw, a szczególnie Konsula Generalnego Republiki Białoruś
w Białej Podlaskiej, wszystko dobrze
się skończyło i zarówno lubelscy studenci dojechali do Mińska, jak i mińszczanie zameldowali się na UMCS-ie.
Obydwie grupy składały się z 10 studentów oraz z 1 opiekuna. Studentami, którzy wyjechali do Mińska (10–22
września br.), opiekował się dr Leszek
Mikrut z Pracowni Glottodydaktyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS,
a w Lublinie (11–21 września br.) go-

Cyrk Państwowy. Duże wrażenie na
grupie wywarły wspaniałe perły architektoniczne Mińska – Białoruska
Biblioteka Narodowa, Dworzec Kolejowy, zmodernizowany stadion miejscowego klubu piłkarskiego „Spartak”, „szklany” Wydział Ekonomiczny
Mińskiego Uniwersytetu Państwowego, zabytkowy budynek rektoratu, metro, Wrota Mińska, miejscowy
ratusz, gmachy i muzea uniwersyteckie, cerkwie, monastery i kościoły.
Niezapomniane chwile żacy
z UMCS-u spędzili w Parku Gorkiego, korzystając z wielu dostępnych
tam atrakcji, w Parku Łoszyckim ze
świetnym muzeum folwarcznym, jak
również nad Zalewem Zasławskim
w pobliżu Mińska, gdzie zwiedzali miejscowe muzeum krajoznawcze,
ruiny zamku, cerkiew Przemienienia
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Pańskiego i kościół NMP. Uczestniczyli również w organizowanym przez
władze stolicy Dniu Kultury Mołdawskiej oraz Dniu Kultury Żydowskiej.
Gdy do tego dodamy samodzielne
spacery po mieście zarówno w dzień,
jak i wieczorem, a nawet nocą, wizyty w galeriach handlowych, w Narodowym Teatrze Akademickim im. Janki Kupały na kilku spektaklach oraz
we wszelkiego rodzaju restauracjach,
a nawet w… szpitalu, to obraz wizyty w Mińsku będzie w miarę pełny.
Natomiast grupa białoruskich studentów zakwaterowana została w DS
„Ikar” w Lublinie. W ramach kursu
języka i kultury polskiej na UMCS-ie
uczestniczyła ona w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu
Filologii Polskiej oraz z Instytutu Historii. Oscylowały one wokół zagadnień z zakresu kultury języka polskiego, wiedzy o współczesnej Polsce,

praktycznej nauki języka polskiego,
współczesnej literatury polskiej, kultury naszego kraju. Goście z Mińska zwiedzali zabytki i interesujące
miejsca Koziego Grodu: obejrzeli Stare Miasto, byli na Zamku Lubelskim
i w Kaplicy Świętej Trójcy, zapoznali
się z osobliwościami Muzeum Wsi Lubelskiej. Za dnia i w nocy bywali na
Placu Litewskim, z zachwytem oglądając jego świetlne fontanny, spacerując po deptaku. Byli także w Centrum Spotkania Kultur, gdzie obejrzeli
spektakl operowy Orfeusz i Eurydyka
przygotowany przez Operę Wrocławską, a w kameralnym Teatrze Starym
podziwiali spektakl Wieloryb The Globe z Krzysztofem Globiszem w roli
głównej. Zachwycili się nadwiślańską perłą architektoniczną – Kazimierzem Dolnym, zwiedzili ruiny zamku i basztę, weszli na Górę Trzech
Krzyży, a przede wszystkim spacerowali po kazimierskim rynku i pene-

trowali zbiory jego galerii artystycznych i sklepów z pamiątkami.
Obydwie grupy studenckie wraz
z opiekunami były zachwycone pobytem zarówno na Białorusi, jak
i w Polsce. Choć w ostatniej chwili
ich merytoryczne i kulturalne programy zostały skrócone, to i tak korzyści, jakie studenci wynieśli z obydwu
przedsięwzięć (zarówno merytoryczne, jak i poznawcze, a głównie realioznawcze), są bardzo duże. Dlatego też
właściwym radom naukowym organizatorów obydwu przedsięwzięć osoby,
które je nadzorowały, rekomendowały
utrzymanie dotychczasowej współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym
w Mińsku z niewielkimi zmianami dotyczącymi terminów wymiany, urealnieniem jej programu i finansowania.
Leszek Mikrut
Natalia Rusiecka

Wyróżnikiem nowego roku
akademickiego są niewątpliwie zmiany. Na wydziałach
pojawiły się nowe twarze,
a studenci zmagają się z całkiem innym planem zajęć.
Zmiany dokonują się również w Samorządzie Studentów. Początek roku akademickiego obfituje w świeże
pomysły, kolejne wyzwania i nowy zapał do pracy.
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Fot. M. Wiechnik: Zakaz Zdjęciowania

Początek roku akademickiego
okiem samorządowca

• Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów

Wybory Zarządu Uczelnianego
Samorządu Studentów

1

0 października 2018 r. podczas
posiedzenia Parlamentu Studentów został wybrany nowy

skład Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS. W roku akademickim 2018/2019 funkcję Przewodniczącego objął Maciej Bień
(Wydział Prawa i Administracji),
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a cały skład ZUSS UMCS prezentuje
się następująco: Wiceprzewodnicząca,
Komisja Roz woju Studentów:
Oktawia Banach (Wydział Prawa
i Administracji); Sekretarz, Komisja
Promocji i Marketingu: Aleksandra
Szastak (Wydział Politologii); Komisja Informatyzacji: Magdalena Wróbel
(Wydział Filozofii i Socjologii); Komisja Kultury: Magdalena Maksymiuk
(Wydział Pedagogiki i Psychologii);
Komisja Sportu: Bartosz Snopek (Wydział Filozofii i Socjologii); Komisja
Socjalna: Mateusz Kisielewski (Wydział Ekonomiczny); Komisja Prawna: Paweł Wermiński (Wydział Prawa
i Administracji); Komisja Dydaktyki
i Jakości Kształcenia: Paweł Mikszyński (Wydział Prawa i Administracji);
Komisja Wymian Międzyuczelnianych: Filip Pinzuł (Wydział Prawa
i Administracji); Komisja Współpracy
z Organizacjami Studenckimi: Joanna Tomasiak (Wydział Ekonomiczny).

się również nabór do Samorządu
Studentów UMCS. Podczas spotkania rekrutacyjnego wszyscy zainteresowani działalnością w samorządzie zostali przydzieleni do
zespołów projektowych, których celem jest stworzenie niecodziennego projektu i jego samodzielna realizacja. Podczas zorganizowanych
w latach ubiegłych wydarzeń takich
jak Uniwersytecka Miłosna Chatka
Studentów czy Jeden z UMCS studenci mieli okazję nie tylko lepiej
poznać samorządowców, ale również opanowali zasady organizowania wydarzeń w obrębie Uniwersytetu oraz pozyskiwania sponsorów.
W tym roku frekwencja podczas
spotkania rekrutacyjnego przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Do zespołów projektowych zgłosiło się aż 50 osób. Pierwsze efekty
ich pracy będzie widać już pod koniec listopada.

Spotkanie rekrutacyjne

Forum Uniwersytetów Polskich

Zgodnie z dotychczasową tradycją 10 października 2018 r. odbył

Podczas zorganizowanego w dniach
26–28 października br. Zjazdu Fo-

W

Katowicach odbyła się
gala podsumowująca występ w Akademickich Mistrzostwach Polski 2017/2018. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
z dorobkiem 1946,5 punktu zajął
2. miejsce w typach uczelni w kategorii uniwersytetów. Wyprzedził
go jedynie Uniwersytet Warszawski.
W klasyfikacji generalnej wszystkich
szkół wyższych UMCS uplasował się
na 7. miejscu. Szósty był w zestawie-

•
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Szkolenia dla nowych
studentów
Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia we współpracy z Samorządami Wydziałowymi na przełomie października i listopada przeprowadziła
cykl Szkoleń z Praw i Obowiązków
Studenta skierowanych do studentów I roku. Celem spotkań było zaznajomienie uczestników z zasadami obowiązującymi na naszym
Uniwersytecie oraz podstawowymi
prawami i obowiązkami studenta.
Wśród zagadnień omawianych na
szkoleniach znalazły się m.in. regulamin studiów, sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna oraz ubezpieczenie
zdrowotne, a wszystko po to, by ułatwić nowym studentom wdrażanie
się w życie uniwersyteckie.
Aleksandra Szastak

UMCSport

Fot. M. Piłat

Skoro październik, to rozgrywki ligowe w pełni.
Wszystkie sekcje AZS UMCS
Lublin weszły już w sezon. Jedni z lepszym, drudzy z gorszym początkiem.
O medale w minionym miesiącu walczyli też pływacy.
Uczelnia została wyróżniona natomiast za Akademickie Mistrzostwa Polski.

rum Uniwersytetów Polskich naszą
Alma Mater reprezentowali Maciej
Bień oraz Oktawia Banach. Uczestnicy zjazdu wzięli udział w licznych
szkoleniach, których organizatorem
był Uniwersytet Warszawski.

niu medalowym (7 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale).
Z dorobkiem 14 medali wrócili
pływacy AZS UMCS Lublin z zawodów Arena Grand Prix Pucharu Polski w Oświęcimiu. W klasyfikacji drużynowej akademicy zajęli 9. miejsce.
Podczas imprezy, która odbyła się
w dn. 27–28 października, wystartowało 26 zawodników z Lublina.
Podopieczni trenera Piotra Kasperka
popłynęli po 1 złoty, 4 srebrne oraz

9 brązowych medali. Był to pierwszy
ogólnopolski start drużyny w sezonie
zimowym. Sportowcy przygotowują
się do Zimowych Mistrzostw Polski
Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów
(17–18 lat), które w dn. 18–22 grudnia odbywać się będą w Aqua Lublin.
W październiku ligę zaczęły Pszczółki. Na inaugurację zawodniczki trenera
Wojciecha Szawarskiego wygrały we
własnej hali z Ostrovią Ostrów Wielkopolski 76:67. Kolejne 4 spotkania aka-

Wiadomości Uniwersyteckie • 
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• Julia Adamowicz

Trzy z nich zakończyli zwycięstwem.
W dwóch musieli uznać wyższość
rywali. Mimo porażki na uwagę zasługuje spotkanie z drugim zespo-

Fot. M. Piłat

demiczki przegrały. Kolejno z: InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski,
Wisłą CanPack Kraków, Ślęzą Wrocław oraz Artego Bydgoszcz. W międzyczasie rozwiązano kontrakt z amerykańską podkoszową – Kai James.
Trzy mecze rozegrały szczypiornistki MKS AZS UMCS Lublin. Dwa wyjazdowe spotkania zakończyły zwycięstwem, natomiast u siebie uległy
SPR-owi Sośnica Gliwice. Z dorobkiem 9 oczek plasowały się tuż za
podium Grupy B.
Udany miesiąc za futsalistami.
W październiku przegrali tylko raz. Wygrali trzykrotnie. Miesiąc kończyli na
4. miejscu w ligowej tabeli. W porównaniu do początku sezonu poprawie
uległa przede wszystkim gra obronna.
Pięć meczów na drugoligowych
parkietach w październiku rozegrali
koszykarze U!NB AZS UMCS Lublin.

Fot. M. Piłat

Sprawy studenckie

• Jagoda Lasek
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Fot. M. Piłat

Fot. M. Piłat

• Szymon Jaworski

łem TBV Startu Lublin. W jego szeregach grali zawodnicy na co dzień
występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. Różnicy na boisku nie
było widać. To AZS prowadził przez
większość pojedynku. Rywale dopiero w końcówce przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Sezon zainaugurowały siatkarki. Na
początek wygrały 3:1 w Krzeszowicach z tamtejszym Maratonem. Potem
przyszedł dla nich gorszy czas: 3 przegrane z kolei spowodowały, że znalazły się na ostatnim miejscu w tabeli.
Po 3 wrześniowych porażkach przełamali się szczypiorniści. Podopieczni trenera Patryka Maliszewskiego wyglądają
coraz lepiej. Zwyciężyli w 3 z 4 październikowych spotkań. Pierwszą rundę zakończyli na 5. miejscu.
Kamil Wojdat

• Paulina Konop i Karolina Karpiuk
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Uroczystość nadania
tytułu doktora
honoris causa
prof. Timothy’emu
Snyderowi
22.10.2018 r
Fot. Bartosz Proll

Nagroda SWSW „Gaudeamus 2018”
dla Wydawnictwa UMCS
Nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „GAUDEAMUS” otrzymało w 2018 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za książkę
Metody terapii logopedycznej pod
redakcją naukową Anety Domagały
i Urszuli Mireckiej.
Monografia Metody terapii logopedycznej
jest, zdaniem recenzenta tomu prof. UG
dra hab. Stanisława Milewskiego, pierwszą
na polskim rynku wydawniczym, udaną
i pod wieloma względami pionierską publikacją poświęconą prezentacji – w ujęciu
teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej – najistotniejszych kierunków prac
nad metodami terapeutycznymi stosowanymi w logopedii; jest książką inspirującą, która odegra niezwykle ważną rolę w nauczaniu uniwersyteckim logopedów.
Monografia Metody terapii logopedycznej adresowana jest, przede wszystkim, do logopedów
praktyków, badaczy i dydaktyków akademickich reprezentujących logopedię oraz dyscypliny
z nią związane, a także do studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej, neurologopedii, surdologopedii, gerontologopedii,
wczesnej interwencji logopedycznej.
Sądzimy, że zainteresuje również innych specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami mowy, zwłaszcza tych, którzy współpracują z logopedami na etapie tworzenia programów terapii i w toku jej prowadzenia – m.in. psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów.
Ponadto Wydawnictwu UMCS zostały przyznane dwie nominacje do Nagrody za wydanie książek:
Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie autorstwa Andrzeja Trzcińskiego
oraz Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej pod redakcją Moniki
Gabryś-Sławińskiej, Mariusza Korzeniowskiego, Krzysztofa Latawca, Dariusza Tarasiuka.

Książki można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa UMCS
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
tel. 81 537 53 04, www.wydawnictwo.umcs.eu
e-księgarnia: www.wydawnictwo.umcs.eu

