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Z ŻYCIA
Kronika władz rektorskich
6.11

– rektor S. Michałowski uczestniczył 
w seminarium z okazji 100-lecia po-
wstania rządu Ignacego Daszyńskie-
go na Wydziale Politologii. •
7.11

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w Salonie „Polityki” na Wydzia-
le Politologii;

– prorektor U. Bobryk brała udział 
w obchodach jubileuszu 70-lecia 
istnienia V Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. •
8.11

– rektor S. Michałowski otworzył 
konferencję „Ludowa wizja Niepod-
ległej. Rząd Ludowy w Lublinie” na 
Wydziale Politologii;

– prorektor A. Orłowska brała 
udział w ogólnopolskiej konferen-
cji naukowej „Równouprawnienie ko-
biet w Polsce. Między teorią a prak-
tyką” zorganizowanej na Wydziale 
Politologii w 100-lecie praw wybor-
czych kobiet w Polsce;

– prorektor U. Bobryk poprowadziła 
spotkanie z przedstawicielami Wydzia-
łowych Samorządów Studentów. •
9.11

– rektor S. Michałowski spotkał się 
z dyrektorem Wydawnictwa UMCS 
i redaktorkami książki nagrodzonej 
w konkursie organizowanym przez 
SWSW „Gaudeamus 2018” – p. Ane-
tą Domagałą i Urszulą Mirecką. •
9–11.11

– rektor U. Bobryk uczestniczyła 
w uroczystościach związanych z ob-
chodami 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. •

11.11
– rektor S. Michałowski złożył 

kwiaty pod pomnikami Nieznane-
go Żołnierza i Marszałka J. Piłsud-
skiego na placu Litewskim, a także 
brał udział w uroczystej Sesji Rady 
Miasta Lublin. •
12.11

– rektor S. Michałowski brał udział 
w obchodach setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę organizowanych przez KZ NSZZ 
„Solidarność” w Dworku Kościusz-
ków w Ogrodzie Botanicznym. •
13.11

– prorektor A. Orłowska brała 
udział w „Koncercie Dla Niepodle-
głej. Darius Brucbeck Quortet”. •
14.11

– rektor S. Michałowski wraz z pro-
rektorem R. Dobrowolskim uczestni-
czyli w otwarciu II Forum Młodych 
Naukowców w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym;

– prorektor A. Orłowska uczest-
niczyła w Posiedzenie Kapituły – 
Fundacja Perspektywy (Warszawa);

– prorektor U. Bobryk zorgani-
zowała spotkanie z prodziekanami 
Wydziałów ds. Studenckich w celu 
poruszenia problematyki spraw do-
tyczących studentów oraz omówie-
nia możliwości wsparcia młodzie-
ży dotkniętej problemami natury 
osobistej. Część spotkania poświę-
cona została również dyskusji nad 
projektem zmian w Uchwale Rekru- 
tacyjnej. •
15.11

– rektor S. Michałowski uczest-
niczył w posiedzeniu Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Warszawie. •

15.11–16.11
– rektor S. Michałowski brał udział 

w zgromadzeniu planarnym KRASP 
w ASP w Krakowie. •
16.11

– prorektor U. Bobryk uczestniczy-
ła w uroczystości z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę oraz jubileuszu 100-lecia Szkoły 
Podstawowej im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Zawieprzycach;

– prorektor R. Dobrowolski brał 
udział w otwarciu wystawy Puławy-
-Włostowice, wielokulturowe stanowi-
sko Zachodniej Lubelszczyzny w Mu-
zeum UMCS;

– prorektor A. Bereza uczestni-
czył w odbywającej się na Wydzia-
le Humanistycznym uroczystości ju-
bileuszu 45-lecia pracy zawodowej 
prof. Henryka Gmiterka. •
17.11

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w otwarciu wystawy pokonkur-
sowej Międzynarodowego Konkur-
su na Rysunek im. M. E. Andriollego 
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury 
w Nałęczowie. •
19.11

– prorektor U. Bobryk przewodni-
czyła obradom Komisji Stypendialnej 
Stypendium z Własnego Funduszu 
Stypendialnego w celu rozpatrzenia 
przyjętych wniosków; 

– prorektor A. Orłowska wygłosi-
ła wykład dla słuchaczy Lubelskie-
go Uniwersytetu III Wieku Fenomen 
ikony, czyli o widzialności niewidzial-
nego (Uniwersytet Przyrodniczy);

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w sesji z okazji setnej rocznicy po-
wstania administracji konserwator-
skiej w Polsce Ochrona historii i mate-
rii. Wybrane realizacje konserwatorskie 
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UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

na terenie woj. lubelskiego w Trybu-
nale Koronnym w Lublinie. •
20.11

– rektor S. Michałowski oraz pro-
rektor R. Dobrowolski spotkali się 
z uczestnikami III Międzynarodowej 
Konferencji Latynoamerykańskiej. •
21.11

– prorektor R. Dobrowolski uczestni-
czył w spotkaniu Nowy system ewaluacji 
nauki w Polsce z ministrem Jarosławem 
Gowinem w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii w Warszawie;

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w inauguracji III Międzynaro-
dowej Konferencji Latynoamerykani-
stycznej, organizowanej przez redakcję 
czasopisma naukowego „Anuario La-
tinoamericano – Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales”, Wy-
dział Politologii UMCS i Polską Aka-
demię Nauk – Oddział w Lublinie;

– prorektor A. Orłowska brała udział 
w uroczystości 5-lecia działalności Koła 
Młodych Dydaktyków oraz debacie Hu-
manista wobec wyzwań współczesności 
(uczestnicy debaty: dr hab. Alina Orłow-
ska, prof. UMCS, dziekan Wydziału Hu-
manistycznego dr hab. Robert Litwiński, 
prof. UMCS, dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, 
prof. UMCS, prowadzenie prof. dr hab. 
Małgorzata Karwatowska). •
23.11

– rektor S. Michałowski oraz pro-
rektor A. Bereza uczestniczyli we 
wręczeniu odznaczeń państwowych 
z udziałem Wojewody Lubelskiego 
i Wicekuratora Oświaty w Lublinie;

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w otwarciu XXI Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej „Modele 
organizacyjne doskonalące zarządza-
nie jakością w warunkach różnorod-

ności. Quality & Variety 2018” w Ka-
zimierzu Dolnym. •
23–24.11 

– prorektor U. Bobryk zasiadała 
w Komisji Konkursu chóralnego od-
bywającego się w ramach III Ogól-
nopolskiego Festiwalu Muzyki Chó-
ralnej CANTANTES LUBLINENSIS. •
26.11

– rektor S. Michałowski brał udział 
w otwarciu placówki Santander w Bi-
bliotece Głównej UMCS;

– prorektor A. Bereza został zapro-
szony przez dyrektora TVP3 Lublin 
R. Montusiewicza do udziału w au-
dycji Tu i teraz. Tematem progra-
mu było przedstawienie głównych 
założeń reformy szkolnictwa wyż-
szego, jak będzie wyglądał nowy 
ustrój uczelni. Uczestnicy programu 
rozmawiali o tym, jak nowa refor-
ma może wpłynąć na rozwój uczel-
ni, czy te zmiany mogą zahamować 
jej rozwój czy wręcz przeciwnie. •
26–28.11

– prorektor A. Orłowska podpisała 
porozumienie w sprawie Konsorcjum 
ds. Badań i Edukacji między Uniwersy-
tetami i Instytutami Badawczymi Bia-
łorusi i Polski w Białoruskim Państwo-
wym Uniwersytecie Technologicznym 
w Mińsku oraz uczestniczyła w sesji 
Konsorcjum poświęconej kształceniu 
specjalistów w zakresie zaawansowa-
nych technologicznie i innowacyjnie 
gałęzi przemysłu Polski i Białorusi oraz 
prowadzenia projektów zaawansowa-
nych technologicznie. •
26.11–1.12

– prorektor R. Dobrowolski, dr hab. 
J. Czarnecka, dr hab. A. Jarosz-Wilko-
łazka, prof. dr hab. M. Tchórzewski 
oraz dr hab. D. Kołodyńska wyjechali 

na Zhejiang University of Technology 
Hangzhou w Chinach w ramach współ-
pracy między uniwersytetami. •
28.11

– rektor S. Michałowski podpisał 
porozumienie o współpracy z firmą 
RABEN i Wydziałem Ekonomicznym;

– rektor S. Michałowski i prorektor 
A. Bereza uczestniczyli w koncercie 
Studenckich Zespołów Folklorystycz-
nych Dla Ciebie, Polsko zorganizowa-
nym z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości w Centrum Kongre-
sowym UP. •
29.11

– rektor S. Michałowski oraz pro-
rektor A. Orłowska uczestniczyli w ju-
bileuszu prof. Jana Adamowskiego 
na Wydziale Humanistycznym;

– prorektor A. Orłowska uczest-
niczyła w spotkaniu „Inny Herbert” 
poświęconym życiu i twórczości Zbi-
gniewa Herberta, połączonym z kon-
certem Jestem tu, jestem z tobą Piotra 
Selima wraz z Chórem Akademickim 
UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod 
dyrekcją Mileny Wnuk. •
30.11

– rektor S. Michałowski oraz prorek-
tor A. Orłowska brali udział w posiedze-
niu Rady Związku Uczelni Lubelskich;

– prorektor A. Orłowska spotkała się 
z przedstawicielami wydziałów w spra-
wie szkół doktorskich oraz programów 
kształcenia w szkołach doktorskich; 

– prorektor A. Bereza uczestniczył 
w uroczystości otwarcia biura Konsula 
Honorowego Republiki Peru w Lublinie;

– prorektor A. Bereza otworzył 
spotkanie informacyjne z eksperta-
mi z Narodowego Centrum Nauki 
dotyczące konkursów naukowych na 
projekty badawcze w konsorcjach 
międzynarodowych. •
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Pełną salę zgromadził Koncert 
Studenckich Zespołów Folklo-
rystycznych, który odbył się 

28 listopada br. w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie. Wydarzenie muzyczne 
pt. Dla Ciebie, Polsko zorganizowa-
no dla społeczności akademickiej 

oraz mieszkańców miasta z okazji 
100-lecia odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości.

Publiczność przywitali przedstawi-
ciele władz rektorskich uczelni lubel-
skich: Rektor UMCS prof. Stanisław 
Michałowski – inicjator koncertu, 
Rektor Uniwersytetu Przyrodnicze-
go prof. Zygmunt Litwińczuk, Rek-
tor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr 
Kacejko oraz Prorektor ds. Kształce-
nia Uniwersytetu Medycznego prof. 
Barbara Jodłowska-Jędrych. Wystę-
py muzyczno-taneczne poprzedziło 
także wprowadzenie prof. Ewy Maj 
z Zakładu Myśli Politycznej UMCS 
pt. O niepodległości w Lublinie.

Na scenie wystąpiły: Zespół Tań-
ca Ludowego UMCS im. Stanisława 
Leszczyńskiego, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Jawor” Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Lublinie, Zespół Pieśni 
i Tańca Politechniki Lubelskiej oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie. Pod-
czas koncertu zaprezentowane zo-
stały pieśni patriotyczne oraz tańce 
lubelskie i narodowe, takie jak: kra-
kowiak, mazur, kujawiak czy polo-
nez. Każde wystąpienie nagradza-
ne było przez publiczność gromkim 
aplauzem. Członkowie zespołów re-
cytowali też wiersze Jana Lechonia 
i Jana N. Kamińskiego. Wydarzenie 
zakończyło się pięknym, wspólnym 
wykonaniem utworu Piękna nasza 
Polska cała.

Za scenariusz oraz reżyserię od-
powiadał dyrektor, kierownik arty-
styczny i choreograf ZTL UMCS – 
Lech Leszczyński.

Katarzyna Skałecka

Koncert Studenckich
Zespołów Folklorystycznych
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Rok 2018 to rok, w którym 
obchodzimy setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-

podległość. Wydział Politologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie aktywnie włączył się w or-
ganizację uroczystości upamiętnia-
jących wydarzenia sprzed 100 lat.

Siedziba Wydziału Politologii to 
miejsce historyczne, dawny Pałac 
Lubomirskich, gdzie w nocy z 6 na 
7 listopada 1918 r. ukonstytuował się 
Tymczasowy Rząd Ludowej Republi-
ki Polskiej pod przewodnictwem Ig-
nacego Daszyńskiego, jeden z regio-
nalnych ośrodków władzy w Polsce.

Upamiętniając tę rocznicę i miej-
sce, przygotowaliśmy w dn. 4–9 li-
stopada 2018 r. szereg wydarzeń 
o tematyce niepodległościowej. Na-
szymi partnerami byli: Zakład My-
śli Politycznej, Wydział Kultury UM, 
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Poła-
wiacze Pereł Improv Teatr, Centrum 
Kultury w Lublinie, tygodnik „Polity-
ka”, Towarzystwo Nauk Politycznych, 
Centrum im. Ignacego Daszyńskie-
go, Teatr NN i „Gazeta Wyborcza”.

Obchody zainaugurowało Muzeum 
Lubelskie w ramach projektu „Lublin 
– Wschód Niepodległej” inscenizacją 
historyczną przemówienia Ignacego 
Daszyńskiego z 7 listopada 1918 r. 

z balkonu Pałacu Lubomirskich. 
Oprócz wysłuchania przemówienia 
można było zapoznać się z umundu-
rowaniem, wyposażeniem i uzbroje-
niem żołnierzy formacji, które wtedy 
brały udział w przejmowaniu władzy.

W następnych dniach odbyło się 
m.in. seminarium naukowe pt. O ak-
tualności manifestu Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
współorganizowane z Centrum im. Ig-
nacego Daszyńskiego, gdzie do dysku-
sji zaproszono prof. dr. hab. Stanisła-
wa Michałowskiego – rektora UMCS, 
prof. dr hab. Iwonę Hofman – dziekan 
Wydziału Politologii, Bogusława Gor-
skiego – przewodniczącego Rady Na-
czelnej PPS, Włodzimierza Czarzaste-
go – przewodniczącego SLD, dr hab. 
Danutę Waniek z Krakowskiej Akade-
mii oraz dr. hab. prof. UMCS Stefana 
Stępnia. Ponadto panel dyskusyjny 
Wolność inspiruje kreatywność, projekt 
Creative Sprits, podczas którego wraz 
z lubelskimi przedstawicielami przemy-
słów kreatywnych rozmawiano o wi-
zji wolności, jaką w swoich pomysłach 
i projektach realizują lubelscy przed-
siębiorcy, tworząc unikalne i nieszab-
lonowe rozwiązania, są inspiracją dla 
innych. Podczas panelu zaprezento-
wano potencjał lubelskich środowisk 
kreatywnych, podkreślając, jak ważna 

jest idea wolności w działaniu. Orga-
nizatorem panelu było Miasto Lublin.

Pod hasłem „Następne 100 lat. 
Lublin, Polska, Europa, Świat” od-
był się Salon „POLITYKI”, gdzie pod-
czas polityczno-wizjonerskiej dysku-
sji z udziałem Justyny Kieruzalskiej, 
Katarzyny Radzik-Maruszak, Kuby 
Karpińskiego, Anny Dąbrowskiej, Pa-
wła Rabieja, Edwina Bendyka, Iwo-
ny Hofman i Krzysztofa Żuka zasta-
nawiano się nad wizją miasta Lublin 
jako metropolii otwartej, tolerancyj-
nej, demokratycznej i praworządnej, 
niedyskryminującej i bezpiecznej.

Zakład Myśli Politycznej wraz 
z Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego w Warszawie oraz 
Ludowym Towarzystwem Nauko-
wo-Kulturalnym Oddział w Lubli-
nie przygotował konferencję nauko-
wą pt. „Ludowa wizja Niepodległej. 
Rząd Ludowy w Lublinie”. Konferen-
cję zorganizowano w ramach projek-
tu „Polski ruch ludowy w kształtowa-
niu odrodzonego w 1918 r. państwa 
polskiego” finansowanego ze środ-
ków Województwa Mazowieckiego.

Kolejnym wydarzeniem nauko-
wym była ogólnopolska konferen-
cja pt. „Równouprawnienie kobiet 
w Polsce. Między teorią a praktyką”, 
która wpisując się w tematykę niepod-

„100 lat Niepodległej” – Wydział Politologii  
świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości
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ległościową, przypomniała o setnej 
rocznicy uzyskania przez Polki czyn-
nego i biernego prawa wyborczego. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
Henryka Strojnowska – Kongres Ko-
biet, Magdalena Długosz – Inicjaty-
wa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczy-
zna 2018, dr Tomasz Kitliński, Joanna 
Prochowicz – Inicjatywa 100-lecie gło-
su Polek. Lubelszczyzna 2018, Maja 
Zaborowska – Inicjatywa 100-lecie 
głosu Polek. Lubelszczyzna 2018. 
Obok Wydziału Politologii współor-
ganizatorem konferencji było Pol-
skie Towarzystwo Nauk Politycznych. 

Odbyło się również spotkanie z lau-
reatami drugiej edycji Akademii Opo-
wieści – ogólnopolskiego konkursu 
pod hasłem „Nieznani bohaterowie 
naszej Niepodległości”. Podczas uro-
czystego finału Adam Michnik wrę-
czył tegorocznym laureatom nagrody, 
a Witold Dąbrowski z Ośrodka Bra-
ma Grodzka-Teatr NN odczytał zwy-
cięski tekst. Akademia Opowieści to 
inicjatywa lubelskiej instytucji kultu-
ry Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN. 
Ideą konkursu jest wiara w człowieka 
i w jego dobro. Nadesłane do redak-
cji „Gazety Wyborczej” teksty to wspo-

mnienia rodzinne, sylwetki zwykłych 
ludzi, cichych bohaterów tamtych cza-
sów. Tegoroczna edycja nawiązują-
ca do tematyki niepodległościowej 
znakomicie wpisała się w kalendarz 
obchodów uroczystości przygotowa-
nych przez Wydział Politologii. Pod-
czas gali wręczenia nagród laureatom 
wysłuchano także wykładu Adama 
Michnika, w którym mówił o teks-
tach przesyłanych do redakcji „Gaze-
ty Wyborczej” w ramach Akademii 
Opowieści, o historiach ludzi w nich 
przedstawionych. Wspominał także 
o wieloletnim cenzurowaniu historii, 
o jej przedwojennym wielonarodowym 
charakterze, o roli kościoła i ducho-
wieństwa w państwie, o stosunkach 
polsko-ukraińskich i polsko-niemie-
ckich, a także o prawdzie, którą po-
winniśmy poznać bez względu na to, 
jak ona jest. Partnerami wydarzenia 
byli: „Gazeta Wyborcza” i Teatr NN.

Podczas tych kilku dni obchodów 
święta odzyskania przez Polskę nie-
podległości historyczna aula im. Ig-
nacego Daszyńskiego za sprawą Po-
ławiaczy Pereł Improv Teatr stała się 
miejscem obrad Rządu Tymczasowe-
go. Lubelscy aktorzy przygotowali 

wyjątkową inscenizację historyczną 
Lublin. Stolica. Ponownie po 100 la-
tach odbyło się pierwsze posiedzenie 
Tymczasowego Rządu Ludowego Re-
publiki Polskiej, Rządu Ignacego Da-
szyńskiego, pierwszego rządu niepod-
ległej Polski. Aktorzy wcielili się w role 
m.in. Edwarda Rydza Śmigłego, Ire-
ny Kosmowskiej, Wincentego Witosa, 
Ignacego Daszyńskiego. Reżyserami 
spektaklu byli: Przemysław Buksiński 
i Marcin Wąsowski. Scenariusz napi-
sał Marcin Wąsowski, a w głównych 
rolach wystąpili: Magda Stec-Turo-
wicz, Jacek Brzeziński, Przemysław 
Buksiński, Remigiusz Jankowski, Mi-
chał Łysiak, Grzegorz Pudło oraz Mar-
cin Wąsowski. Przedstawienie odbyło 
się w dn. 7–8 listopada i za każdym 
razem gromadziło pełną widownię.

Wszystkie wydarzenia naukowo-
-artystyczne skierowane były zarów-
no do środowiska akademickiego, 
jak i do mieszkańców Lublina. Cie-
szyły się ogromnym zainteresowa-
niem szkół, przedszkoli, studentów, 
pracowników naszego Uniwersytetu, 
władz i mediów lokalnych. Niewątpli-
wie była to znakomita lekcja historii.

Sylwia Skotnicka

W Dworku Kościuszków Uni-
wersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej 12 listopada 2018 r. 

przedstawiciele Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” UMCS uroczyście 
uczcili, wraz z przybyłymi dostojnymi 
gośćmi: Jego Magnificencją Rektorem 
UMCS prof. dr. hab. Stanisławem Mi-
chałowskim, senatorem RP Stanisławem 
Gogaczem oraz wiceprzewodniczącym 
Regionu Środkowowschodniego Mar-
kiem Wątorskim, setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęto wspólnym 
odśpiewaniem hymnu państwowe-
go. Po czym nastąpił występ arty-
styczny dzieci z przedszkola nr 7 
w Lublinie. Przedszkolaki z ogrom-
nym wdziękiem zatańczyły polone-
za Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego, 
zadeklamowały wiersze (m.in. Kate-
chizm polskiego dziecka) i zaśpiewa-
ły pieśni patriotyczne. Ich wzruszają-
cy i gorąco przyjęty przez obecnych 
popis doskonale wkomponował się 
w patriotyczny klimat całego wie-

„Solidarność”. UMCS dla Niepodległej 
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czoru, nad którym osobiście pieczę 
sprawował Przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” UMCS Jacek Kot. 

Gdy rzęsiste oklaski wybrzmiały, 
rozpoczęła się oficjalna część obcho-
dów – uroczyste wręczanie osobom 
wyjątkowo zasłużonym dla NSZZ 
„Solidarność” UMCS pamiątkowych 
ryngrafów „Wiernym Solidarności 
w 100. rocznicę Niepodległości”. 
Indywidualnym pamiątkowym ryn-
grafem z wykaligrafowaną na nim 
dedykacją: „Niech ten ryngraf »Wier-
nym Solidarności w Setną Rocznicę 
Niepodległości« będzie skromnym 
dowodem wdzięczności ludzi pra-
cy i uznania dla Pana niezłomności 
w propagowaniu wartości Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna” uhonorowany został 
Jan Olszewski – premier RP w latach 
1991–1992. Zasługi Pana Premiera dla 
„Solidarności” to przede wszystkim: 
pełnienie przez niego funkcji eksper-
ta związkowego w latach 1980–81 
oraz występowanie na sali rozpraw 
w roli adwokata broniącego opo-
zycjonistów. Następnym punktem 
uroczystości było odczytanie skie-
rowanych do Pana Premiera przez 
przewodniczącego zebrania Jacka 
Kota specjalnych podziękowań Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
UMCS „za zaangażowanie i wkład 
w rozwój i działalność Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawo-
dowego »Solidarność«, a szczegól-
nie za współtworzenie pierwszego 
statutu »Solidarności« i rejestrację 
związku. Dziękujemy za wielkie po-
świecenie, serce i bezinteresowność, 
propagowanie wartości patriotycz-
nych oraz idei wolności i solidar-
ności. Pana działalność zawodowa, 
polityczna i społeczna jest wielkim 
wkładem w trwanie »Niepodległej«”. 
W imieniu Jana Olszewskiego ryn-
graf odebrał senator Stanisław Go-
gacz. On także pozwolił sobie odczy-

tać list Pana Premiera skierowany do 
KZ „Solidarność” UMCS, w którym 
Jan Olszewski, dziękując pięknie za 
zaproszenie, jednocześnie wyraził 
ubolewanie z powodu niemożności 
uczestnictwa w zaplanowanym na 12 
listopada spotkaniu, a także przesłał 
dla wszystkich zgromadzonych naj-
lepsze życzenia z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

W dalszej części spotkania uhono-
rowani zostali pamiątkowymi ryn-
grafami także zasłużeni członkowie 
NSZZ „Solidarność” UMCS: Marek 
Wątorski, Andrzej Bartnicki, Wiesław 
Grzegorczyk, Mieczysława Ewa Jak-
son, Józef Kaczor, Jacek Kot, Elżbieta 
Kowalczyk, Wanda Małek, Wieńczy-
sław Niemirowski, Maria i Grzegorz 
Nowakowie, Aleksander Padewski, 
Kazimierz Parfianowicz, Wiesław Per-
deus, Jan Sarzyński, Ewa Skrzetuska, 
Marek Sowa, Ryszard Taranko, An-
drzej Trembaczowki i Wiesław Wój-
cik. Ryngrafy wraz z pisemnymi po-
dziękowaniami wręczali: JM Rektor 
UMCS prof. dr. hab. Stanisław Mi-
chałowski i wiceprzewodniczący Ma-
rek Wątorski.

Po zakończeniu ceremonii JM Rek-
tor podziękował związkowcom za za-
proszenie na tę niecodzienną uro-
czystość, przy okazji podkreślając 
także dobrą współpracę ze związ-
kiem w sprawach pracowniczych, 
a senator Gogacz wyraził wdzięcz-
ność za wieloletni udział „Solidar-
ności” w akcji „Polacy Rodakom na 
Wschodzie”.

Część artystyczną spotkania menu-
etem G-dur op. 14 nr. 1 Ignacego Pa-
derewskiego rozpoczął pianista Kamil 
Turczyn. Następnie zebrani wysłuchali 
recitalu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Małgorzaty Rudnickiej (so-
pran) przy akompaniamencie Kamila 
Turczyna (fortepian). Zaprezentowa-
ne zostały takie znane utwory wo-

kalne jak: Gdy ostatnia róża zwiędła 
I.J. Paderewskiego, Leci liście z drze-
wa K. Szymanowskiego, Hymn do 
miłości ojczyzny W. Sowińskiego ze 
słowami I. Krasickiego oraz popular-
ne piosenki żołnierskie: Ostatni ma-
zur, Wojenka, Białe róże, Żeby Polska 
była Polską. Zachęcani przez panią 
Małgosię słuchacze ochoczo przy-
łączali się do jej śpiewu. W miłej 
i pełnej nostalgicznych wspomnień 
atmosferze trwającej podczas uro-
czystej kolacji zwieńczającej spotka-
nie spontanicznie intonowano kolej-
ne pieśni patriotyczne i wojskowe: 
Marsz I Brygady, Piechota, Rozkwitały 
pąki białych róż, Polskie kwiaty, Ser-
ce w plecaku, Rozszumiały się wierz-
by płaczące oraz Czerwone maki na 
Monte Cassino. Obecność zaproszo-
nych członków Lubelskiej Chorąg-
wi Husarskiej w strojach szlache-
ckich i husarskich oraz samo miejsce 
spotkania – zabytkowy, pochodzą-
cy z XVIII w. Dworek Kościuszków 
– sprawiły, że zgromadzeni na uro-
czystości mieli poczucie godnego 
włączenia się w ogólnopolskie ob-
chody świętowania 100-lecia niepod-
ległości naszej Ojczyzny.

Aleksander Padewski
Anna Trębska-Kerntopf
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10 listopada 2018 r. od-
był się wyjątkowy wy-
kład pt. 100 lat Polsko! 

Z historią za pan brat. Wygłosił go 
dziekan Wydziału Humanistycznego 
dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. 
Nasi mali studenci odśpiewali cztery 
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Byli-
śmy ogromnie i mile zaskoczeni wie-
dzą słuchaczy na temat hymnu i hi-
storii naszego kraju. Był też konkurs 
z nagrodami. Za najpiękniejsze ry-
sunki dotyczące odzyskania niepod-
ległości dziekan wręczył flagi naro-
dowe. W relacji fotograficznej widać 
zaangażowanie studentów i wykła-
dowcy, któremu pomagali studenci 
Wydziału Humanistycznego.

Po wykładzie odbyły się warszta-
ty m.in. z robotyki, fizyki i chemii, 

ale najbardziej zaskakujące były za-
jęcia Polak potrafi – śladami polskich 
odkrywców. Studenci mogli wypró-
bować wynalazki naszych rodaków, 
takie jak wykrywacz min, kamizel-
ka kuloodporna czy lampa nafto-
wa. Największe zdziwienie budził 
fakt, że cała współczesna elektro-
nika wykorzystuje prace prof. Jana 
Czochralskiego, wynalazcy do dzi-
siaj powszechnie stosowanej me-
tody otrzymywania monokryszta-
łów krzemu. Metoda ta – nazwana 
później metodą Czochralskiego – 
jest podstawą procesu produkcji 
układów scalonych. Mamy nadzie-
ję, że mali studenci pójdą w ślady 
naszych wielkich, często zapomnia-
nych, rodaków.

Wirginia Gieryng-Cieplak

II Forum Młodych Naukowców od-
było się w tym roku pod hasłem 
„Innowacyjność – Interdyscypli-

narność – Interaktywność”. W dn. 14– 
–15 listopada br. w Lubelskim Cen-
trum Konferencyjnym młodzi przed-
stawiciele nauki z regionu mieli okazję 
spotkać się, porozmawiać o prowa-
dzonych badaniach, zainspirować się 
wzajemnie i nauczyć czegoś nowego. 
Organizatorem wydarzenia był Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
we współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Lubelskiego.

Inicjatywa adresowana była do 
młodych pracowników nauki i dok-
torantów ze wszystkich uczelni pub-
licznych w naszym mieście i regio-
nie. Głównym celem przedsięwzięcia 
było zainspirowanie młodych na-
ukowców do prowadzenia nowator-
skich i interdyscyplinarnych badań 
oraz integracja lubelskiego środowi-
ska naukowego. 

Program wydarzenia był niezwy-
kle bogaty. Pierwszego dnia odby-

Uniwersytet Dziecięcy UMCS świętuje 
odzyskanie przez Polskę niepodległości

II Forum Młodych 
Naukowców 
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ła się tzw. debata mistrzów. Wzo-
rem pierwszej edycji Forum wzięli 
w niej udział wybitni naukowcy 
z różnych dziedzin naukowych: fi-
zyk prof. dr hab. Wiesław Gruszecki 
oraz archeolog prof. dr hab. Andrzej 
Kokowski. Spotkanie reprezentan-
tów tak odmiennych obszarów na-
ukowych zaowocowało interesującą  
dyskusją. 

Z kolei w panelu zatytułowanym 
Historie sukcesu uczestniczyli wyróż-
niający się naukowcy wywodzący się 
z różnych uniwersytetów. Opowie-
dzieli oni o własnej recepcie na suk-
ces naukowy oraz o szansach, wy-
zwaniach i zagrożeniach, jakie niosą 
badania interdyscyplinarne. 

Uczestnikom Forum organizato-
rzy zaoferowali także udział w roz-

W  dniu 24 października br. 
w Centrum Języka i Kul-
tury Polskiej dla Polonii 

i Cudzoziemców UMCS odbyła się 
oficjalna inauguracja roku akademi-
ckiego 2018/2019 dla stypendystów 
Rządu RP będących uczestnikami 
rocznego kursu przygotowawczego 
do studiów w Polsce. Uroczystość 
uświetniła swoją obecnością dele-
gacja z Narodowej Agencji Wymia-
ny Akademickiej z dyrektorem Łu-
kaszem Wojdygą na czele. Po części 
oficjalnej studenci mieli możliwość 
zadawania pytań, na które odpowie-
dzi udzielały p. Anna Chylak – kie-
rownik Pionu Komunikacji i Promo-
cji oraz p. Beata Domagała z Pionu 
Programów dla Studentów. Na za-
kończenie części oficjalnej stypendy-

ści otrzymali zestawy upominkowe 
przygotowane przez NAW-ę. Na-
stępnie goście zwiedzili budynek 
CJKP, rozmawiali z uczestnikami kur-
su na temat programu zajęć, plano-
wanych studiów, kwestii związanych 
z otrzymaniem stypendium i warun-
kami bytowymi. Po wspólnym lun-
chu wszyscy udali się na spacer na 
Stare Miasto, a następnie zwiedzili 
Muzeum w Bramie Grodzkiej. 

Przed rozpoczęciem uroczystości 
szacowni goście spotkali się z JM 
Rektorem UMCS prof. dr. hab. Sta-
nisławem Michałowskim i dyrek-
cją CJKP. Omawiane były plany dal-
szej współpracy i kwestie związane 
z nowym statusem uczestnika kur-
su przygotowawczego. Planowane 
są dalsze konsultacje i spotkania 

dotyczące nowych zasad rekruta-
cji na tzw. zerówkę i wyboru ośrod-
ków, w których w przyszłości będą 
odbywać się takie kursy. 

Mamy nadzieję, że goście wyjechali 
z UMCS z pozytywnymi wrażeniami.

Anna Dunin-Dudkowska

Inauguracja roku akademickiego dla 
stypendystów Rządu RP w CJKP UMCS 

budowanym bloku warsztatów na-
ukowych, które pomogły wzmocnić 
tzw. kompetencje twarde i mięk-
kie. Tematyka warsztatów obejmo-
wała m.in.: design thinking, sztukę 
wystąpień publicznych, zarządza-
nie projektem badawczym, kreowa-
nie wizerunku naukowca i planowa-
nie ścieżki młodego naukowca, stres 
w pracy naukowca czy współpracę 
naukowców z biznesem na przykła-
dzie fotoniki. 

Podczas wydarzenia można było 
również wysłuchać wykładów i pre-
zentacji, m.in. na temat reformy szkol-
nictwa wyższego oraz naukowych baz 
danych, a także zwiedzić Centrum 
ECOTECH-COMPLEX i obejrzeć po-
kaz drukarki 3D.

Katarzyna Skałecka
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27 października 2018 r. 
w Auli Wydziału Eko-
nomicznego UMCS od-

był się kolejny wykład dla studentów 
Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. 
Tym razem wystąpił gość specjalny 
– JM Rektor UMCS, prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski. Było to bar-
dzo podniosłe wydarzenie dla dzieci.

Wykład Rektora UMCS pt. Ja tu 
rządzę, czyli dlaczego warto wybierać 
samorząd lokalny przybliżył dzieciom 
wiedzę z zakresu polityki lokalnej. 
Po wysłuchaniu wykładu studenci 
sami przeprowadzili wybory lokalne, 
opierając się na wygłoszonych pro-
gramach wyborczych nowych par-
tii, stworzonych specjalnie na po-

trzeby tego wydarzenia. Przekonali 
się, co to znaczy demokracja i jak 
duże znaczenie ma każdy oddany 
głos w wyborach.

Spotkanie z Profesorem cieszyło 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Nasi studenci czekali, żeby móc zoba-
czyć i poznać samego Rektora UMCS. 
Nie zawiedli się. Uśmiechnięte buzie 
i duża aktywność podczas wykładu 
świadczą o tym, że szybko oswoili 
się z tak ważnym gościem, a zdo-
byta wiedza, dobra zabawa i zdję-
cie z JM Rektorem UMCS pozosta-
ną z nimi na długo. Tym bardziej, 
że młodzi studenci wyszli z wykładu 
z upominkami od rektora.

Wirginia Gieryng-Cieplak

Rektor UMCS na wykładzie 
Uniwersytetu Dziecięcego 

P romocja oferty kształcenia 
oraz życia i pracy w Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodow-

skiej w Lublinie coraz mocniej za-
korzeniona jest w szeroko pojętych 
mediach społecznościowych. Warto 
na wstępie przybliżyć nieco, czym są 
media społecznościowe i jaka idea 
im przyświeca. Otóż są to specjal-
ne aplikacje służące nawiązywaniu 
wielopoziomowych interakcji w po-
staci rozbudowanego zestawu na-
rzędzi komunikacyjnych wykracza-
jących poza dotychczasowe formy 
przekazywania treści.

W mijającym roku kalendarzo-
wym UMCS rozwijał aktywność na 
Facebooku, Instagramie, Youtube 
i innych platformach społecznoś-
ciowych. Aktywność ta opierała się 
przede wszystkim na publikowaniu 

UMCS w mediach 
społecznościowych 

bliskiej studentom oraz pracowni-
kom, uczestniczącej w ich codzien-
nych zmaganiach z nauką i wypeł-
nianiem obowiązków. Dlatego też 
szczególnie istotna jest tutaj komu-
nikacja z użytkownikami mediów 
społecznościowych UMCS-u, po-
legająca na bliskiej rozmowie, zro-
zumieniu drugiego człowieka oraz 
udzielaniu mu możliwie najlepszego  
wsparcia.

Profil UMCS-u na Facebooku lubi 
i obserwuje już niemal 53 000 osób, 
zaś na Instagramie naszymi fana-

treści, które w możliwie jak najbar-
dziej efektywny sposób zaangażują 
odbiorców. Filmy, atrakcyjne zdję-
cia i grafiki, pliki gif… To wszystko, 
udostępniane o szczególnych po-
rach i okraszone wyjątkowymi opi-
sami, sprawia, że treści publikowane 
przez Uniwersytet są nie tylko atrak-
cyjne, ale również w określony spo-
sób angażują fanów naszej uczelni 
w Internecie. 

Misją uczelni w mediach spo-
łecznościowych jest przede wszyst-
kim tworzenie wizerunku instytucji 
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mi jest prawie 7 000 użytkowni-
ków. Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie jest uczelnią 
bodaj najbardziej angażującą użyt-
kowników w Internecie – wyraźnie 
wskazują na to statystyki Faceboo-
ka i coroczne podsumowania czo-
łowych portali społecznościowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
promocja rekrutacji na studia w na-
szej uczelni i szeroka promocja na-
szej oferty kształcenia w mediach 
społecznościowych. Uczniowie szkół 
średnich, a przede wszystkim matu-
rzyści swoją wiedzę i inspirację do-
tyczącą własnej przyszłości czerpią 
z Internetu – jest to już fakt. Dlatego 
też działania Biura Promocji UMCS 
w dużej części skupiają się na takim 

kreowaniu wizerunku naszego Uni-
wersytetu, aby stał się on swoistą 
marką, miejscem nowoczesnej na-
uki i praktycznej wiedzy.

Specyfika aktywności UMCS-u 
w przestrzeni Internetu polega prze-
de wszystkim na zwracaniu uwagi 
na najważniejsze oraz najciekawsze 
wydarzenia, jakie mają miejsce na 
naszej uczelni i w całym Lublinie. 
Na profilach społecznościowych czę-
sto publikowane są ciekawe i pięk-
ne zdjęcia, często organizowane są 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
(m.in. wygrać można książki, bluzy, 
kubki termiczne i inne uniwersyte-
ckie gadżety). Prowadzone są trans-
misje z wielu wydarzeń, tworzone 
ciekawe wydarzenia… A to tylko 
część z wielu aktywności, które po-
dejmowane są, aby nasz Uniwersy-
tet odbierany był pozytywnie oraz 
by kreować na naszej uczelni przy-
jazną atmosferę.

Marta Kostrzewa
Redaktor mediów  

społecznościowych UMCS
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Obradom Senatu prze -
wodniczył Rektor UMCS 
prof. dr hab. Stanisław 

Michałowski.
Przed przystąpieniem do realizacji 

porządku Senat uczcił chwilą ciszy pa-
mięć zmarłych: prof. Kazimierza Pę-
kali, Krzysztofa Rott-Żebrowskiego, 
Krystyny Stanikowskiej. Następnie 
z okazji jubileuszu pracy zawodowej 
Rektor UMCS przekazał gratulacje: 
prof. Zofii Palak, prof. Urszuli Mire-
ckiej, prof. Agnieszce Kolasie-No-
wak, prof. Janowi Fiedurkowi, prof. 
Mariuszowi Mazurowi, prof. Sergie-
jowi Kowalowowi, prof. Cezaremu 
Domańskiemu.

Realizacja porządku obrad rozpo-
częła się od przedstawienia przez 
Rektora UMCS informacji na temat 
działalności Kolegium Rektorskiego 
od ostatniego posiedzenia Senatu. 
Dotyczyły one m.in.:
• dyskusji i spotkań na wydziałach 

dotyczących strategii reformo-
wania uczelni oraz jej struktury 
organizacyjnej;

• analizy skutków wprowadzenia 
nowego algorytmu finansowania 
uczelni oraz przygotowań do nie-
zbędnych regulacji płac, wynika-
jących z przepisów ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce;

• inwestycji uczelni: jesteśmy w prze-
dedniu podpisania umowy na bu-
dowę nowych gmachów Wydziału 
Politologii oraz Instytutu Psycholo-
gii. Trwa modernizacja ACK „Chat-
ka Żaka” oraz dawnej stołówki nr 
3. Zakończyliśmy termomoderni-
zację Biblioteki Głównej, w final-

nym stadium są też prace związane 
z remontem wejścia do Rektoratu;

• wzrostu aktywności pracowników 
w pozyskiwaniu środków na finan-
sowanie badań, co bardzo cieszy. 
W ostatnim czasie uzyskaliśmy 
środki na osiem projektów OPUS 
15 i PRELUDIUM 15. Na uwagę 
zasługuje też kolejne wyróżnienie 
dr hab. Anety Ptaszyńskiej wraz 
z zespołem, która otrzymała srebr-
ny medal na 70. Międzynarodo-
wych Targach „Pomysły, Wynalazki, 
Nowe Produkty” w Norymberdze 
za preparaty do zwalczania cho-
rób pszczół; 

• zbliżających się obchodów 75-le-
cia Uniwersytetu. Przygotowuje-
my kalendarz wydarzeń na ten 
jubileusz i planujemy m.in. nową 
statuetkę Marii Curie-Skłodow-
skiej, remont pomnika Patronki 
UMCS czy doktorat honoris causa 
dla prof. Pierre’a Joliota;

• otrzymanych medali za osiągnię-
cia w sporcie akademickim (II miej-
sce wśród uniwersytetów oraz VII 
wśród wszystkich uczelni w Pol-
sce) oraz rozpoczęcia rywalizacji 
przez drużyny ligowe;

• delegacji uczelni do Chin pod prze-
wodnictwem prof. Radosława Do-
browolskiego, której celem jest 
zwieńczenie założeń współpracy 
naukowej i dydaktycznej, m.in. stu-
dia doktoranckie i tzw. Zie  l o na 
farmacja;

• organizacji koncertu uczelnianych 
zespołów folklorystycznych pt. Dla 
Ciebie, Polsko z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości;

• działań podejmowanych wspól-
nie z Samorządem Studenckim na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa na-
szych studentów. 
Następnie senatorowie przyjęli 

uchwały w sprawach:
• nadania prof. Ronaldowi Langa-

ckerowi tytułu doktora honoris 
causa UMCS,

• nadania red. Marianowi Turskiemu 
Medalu Amicis Universitatis Ma-
riae Curie Skłodowska na wniosek 
Wydziału Politologii,

• zmian w statucie UMCS,
• uzupełnienia składów komisji se-

nackich i dyscyplinarnych,
• zmiany Uchwały dot. warunków 

i trybu kierowania pracowników, 
doktorantów i studentów Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie za granicę w celach na-
ukowych, dydaktycznych i szkole- 
niowych,

• zmiany Uchwały dot. szczegóło-
wych zasad ustalania, pobierania 
oraz trybu i warunków zwalnia-
nia z opłat za usługi edukacyjne 
na studiach podyplomowych oraz 
kursach dokształcających,

• wystąpienia przez Centrum Języka 
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cu-
dzoziemców do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej o zlecenie realiza-
cji zadań publicznych w roku 2019.
W dalszej kolejności przyjęto rów-

nież pakiet uchwał związanych z pro-
cesem kształcenia, dotyczących:
• likwidacji studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku 
filologia,

Komunikat z obrad Senatu 
UMCS z dnia 28 listopada
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• likwidacji studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku 
glottodydaktyka polonistyczna 
oraz studiów stacjonarnych dru-
giego stopnia na kierunku tury-
styka historyczna,

• likwidacji studiów stacjonarnych 
oraz niestacjonarnych pierwsze-
go i drugiego stopnia na kierun-
ku studia wschodnioeuropejskie 
oraz studiów stacjonarnych pierw-
szego stopnia na kierunku studia 
wschodnie,

• likwidacji studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stop-
nia na kierunku analityka gospo-
darcza oraz studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku 
business management,

• ustalenia programu dla nowou-
tworzonych studiów podyplomo-
wych na kierunku superwizja pracy 
socjalnej na Wydziale Pedagogiki 
i Psychologii,

• przypisania poziomu Polskiej Ramy 
Kwalifikacji kwalifikacjom nadawa-
nym po ukończeniu studiów pody-
plomowych na kierunku superwi-
zja pracy socjalnej oraz włączeniu 
tych kwalifikacji do Zintegrowane-
go Systemu Kwalifikacji.
W kolejnych punktach porządku 

obrad Senat zatwierdził następują-
ce wnioski Rad Wydziałów: 
• Wydziału Biologii i Biotechnologii 

w sprawie zatrudnienia na stano-
wisku: profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Genetyki i Mikrobio-
logii dr hab. Iwony Komanieckiej;

• Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej w sprawie za-
trudnienia na stanowisku: profesora 
zwyczajnego w Zakładzie Geologii 
i Gleboznawstwa prof. dr. hab. Je-
rzego Nawrockiego; 

• Wydziału Ekonomicznego w spra-
wie zatrudnienia na stanowisku: 
profesora nadzwyczajnego w Ka-

tedrze Teorii i Historii Ekonomii 
dr. hab. Piotra Kozarzewskiego;

• Wydziału Pedagogiki i Psycholo-
gii w sprawie zatrudnienia na sta-
nowisku: profesora nadzwyczajne-
go w Zakładzie Pedagogiki Pracy 
i Andragogiki dr. hab. Andrzeja 
Różańskiego, profesora nadzwy-
czajnego w Zakładzie Pedeutolo-
gii i Edukacji Zdrowotnej dr hab. 
Izabelli Marii Łukasik, profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Te-
orii Wychowania – dr hab. Danu-
ty Wosik-Kawali;

• Wydziału Filozofii i Socjologii 
w sprawie zatrudnienia na stano-
wisku: profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Logiki i Kognitywisty-
ki – dr. hab. Artura Koterskiego;

• Wydziału Artystycznego w sprawie 
zatrudnienia na stanowisku: profe-
sora nadzwyczajnego w Zakładzie 
Wklęsłodruku i Grafiki Ekspery-
mentalnej dr hab. Alicji Snoch-
-Pawłowskiej, profesora nadzwy-
czajnego w Zakładzie Muzyki 
Rozrywkowej dr. hab. Mariusza 
Bogdanowicza;

• Wydziału Prawa i Administracji 
w sprawie zatrudnienia na stano-
wisku: profesora nadzwyczajne-
go w Katedrze Postępowania Kar-
nego dr hab. Ewy Kruk, profesora 
nadzwyczajnego w Katedrze Pra-
wa Gospodarczego i Handlowego 
dr hab. Małgorzaty Dumkiewicz, 
profesora nadzwyczajnego w Ka-
tedrze Teorii Organizacji i Kierow-
nictwa dr. hab. Grzegorza Kozieła.
Wśród spraw bieżących znalazły się 

informacje dotyczące m.in.:
• miejsca UMCS-u w rankingu świa-

towym CWTS Leiden,
• listu otwartego dotyczącego pseu-

donauki na uczelniach, który zo-
stał przekazany dziekanom,

• listu od prof. Helmuta Jurosa, 
w którym Profesor podziękował 

za przyznanie mu Medalu Amicis 
Universitatis Mariae Curie Skło- 
dowska,

• uroczystych promocji doktorów 
i doktorów habilitowanych, które 
odbędą się 6 grudnia br. o godz. 
16:00 w Auli Uniwersyteckiej na 
Wydziale Prawa i Administracji,

• uroczystości nadania tytułu dok-
tora honoris causa UMCS prof. 
Jerzemu Marianowi Brzezińskie-
mu: 12 grudnia br. o godz. 12:00 
w Auli Instytutu Pedagogiki,

• wigilii akademickiej: 19 grudnia br. 
o godz. 15:30 na Wydziale Prawa 
i Administracji.
Prof. Przemysław Matuła poinfor-

mował o sztafecie biegowej z okazji 
74. rocznicy powstania UMCS-u oraz 
zapowiedział kolejne tego typu ini-
cjatywy w przyszłości. 

Pani Anna Bukowska w imieniu 
Uniwersytetu Dziecięcego zaprosi-
ła dzieci pracowników uczelni na za-
bawę choinkową 8 grudnia 2018 r. 
w Instytucie Informatyki.

Z kolei prof. Zofia Bernatowicz 
przedstawiła działalność Lubelskiej 
Akcji Charytatywnej i zaprosiła na 
spektakl charytatywny Rzeczpospo-
lita babska (5–6 grudnia br. w CSK), 
z którego dochód przeznaczony zo-
stanie na wsparcie leczenia onkolo-
gicznego dzieci.

W punkcie dotyczącym interpe-
lacji i wolnych wniosków dr Jakub 
Kosowski podjął temat zwiększe-
nia nadzoru nad prowadzoną in-
westycją przebudowy wejścia do 
budynku Rektoratu. Rektor poin-
formował także o udzieleniu odpo-
wiedzi na wcześniejsze interpelacje 
dr. Kosowskiego.

Ostatnim punktem porządku ob-
rad było przyjęcie protokołu z po-
siedzenia Senatu w dniach 26 wrześ-
nia i 7 listopada 2018 r.

Katarzyna Skałecka
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Nauka w Polsce jest dla wielu 
młodych ludzi pochodzących 
ze Wschodu ogromną szansą 

na osiągnięcie sukcesu w przyszło-
ści. Dla części osób niepochodzących 
z Polski oraz nieposiadających Kar-
ty Polaka taka szansa jest praktycz-
nie nie do zrealizowania z powodu 
dość sporych kosztów związanych 
z nauką w obcym kraju. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej wyszedł z inicjatywą skierowaną 
do takich osób, ogłaszając konkurs 
„Talenty na UMCS”. Spośród prawie 
200 zgłoszeń, po przeprowadzonych 
rozmowach kwalifikacyjnych oraz za-
poznaniu się z dodatkową aktywnoś-
cią, komisja przyznała 46 bezpłat-
nych miejsc dla najaktywniejszych 
kandydatów z dziewięciu krajów.

– „Zawsze chciałam studiować 
w Polsce, marzyłam o darmowych 
studiach, gdyż moja rodzina nie mo-
głaby pokryć wszystkich kosztów 
związanych ze studiami płatnymi, 
a nie posiadam Karty Polaka. Uwa-
żam, że UMCS daje najpiękniejszą 
ofertę dla studentów zagranicznych, 
i jestem bardzo za to wdzięczna” – 
mówi Alina Taran, studentka I roku 
animacji kultury.

Bezpłatne studia to nie jedyne, 
co w ramach projektu oferuje im 
uczelnia. Wszyscy laureaci zaczęli 
bardzo aktywną współpracę z Cen-
trum Promocji UMCS. Powstały dwie 
główne podgrupy – jedna zajmu-

je się projektem „Culture Nights at 
UMCS”, zaś druga – vlogami/bloga-
mi internetowymi.

– „Należę do grupy »Culture 
Nights«, w ramach którego organi-
zujemy cykl spotkań z przedstawicie-
lami krajów, z których pochodzą nasi 
koledzy – laureaci konkursu Talenty 
na UMCS. Najwięcej wśród nas jest 
studentów z Ukrainy, ale są również 
przedstawiciele innych krajów m.in. 
Białorusi, Kazachstanu, Azerbejdża-
nu, Ugandy. Niezwykle ciekawe jest 
poznanie ich bliżej. Bardzo się cie-
szę, że UMCS dał mi możliwość nie 
tylko studiów za darmo, ale rów-
nież rozwoju osobistego oraz zdo-
bywania doświadczenia, co z pew-
nością przyda mi się w przyszłości” 
– mówi Kateryna Drozdiuk, student-
ka I roku II stopnia na kierunku sto-
sunki międzynarodowe.

Projekt „Culture Nights at UMCS” 
to cykl comiesięcznych spotkań, któ-
rych celem jest przybliżenie studen-
tom i mieszkańcom Lublina kultu-
ry, historii oraz obyczajów krajów, 
z których pochodzą zagraniczni żacy.

Innym projektem realizowanym 
przez utalentowanych studentów są 
vlogi/blogi internetowe. Ma on na 
celu pokazanie „od kuchni” codzien-
nego życia zagranicznych studentów 
i stworzenie swojego rodzaju prze-
wodnika dla ich młodszych kolegów. 
Jest to nowa forma komunikacji mię-
dzy studentami a uniwersytetem.

– „Projekt vlogów/blogów inter-
netowych bardzo mnie zaintereso-
wał, gdyż łączy się z moim kierun-
kiem studiów – produkcją medialną 
i doświadczenie, które mogę zdobyć 
uczestnicząc w nim, jest niezbędne 
w rozwoju mojej przyszłej kariery. Po 
studiach chciałabym wrócić na Ukra-
inę i tam wykorzystywać doświad-
czenie, które tutaj nabędę. Każdy 

powinien spróbować wziąć udział 
w następnych edycjach konkursu, bo 
jest to niesamowita szansa na speł-
nienie swoich marzeń” – mówi Ire-
na Popsui, studentka I roku II stop-
nia produkcji medialnej.

Konkurs „Talenty na UMCS” odbył 
się w tym roku po raz pierwszy. Dzię-
ki niemu staramy się odkrywać osoby, 
które wyróżniają się wśród innych dzię-
ki swojej pasji, aktywości, działalości. 

– „Studia na UMCS to jest cudow-
na możliwość i wspaniała szansa pra-
cy w międzynarodowym gronie dla 
mnie jak i dla innych moich kolegów. 
Zdobywam doświadczenie i cieszę 
się, że zgłosiłem się do konkursu Ta-
lenty na UMCS i udało mi się. Mię-
dzynarodowość, kreatywność, szansa 
– tak trzema słowami scharakteryzo-
wałbym konkurs” – Ivan Kysloshchuk 
student I roku produkcji medialnej.

mgr Anna Tymiec
Koordynator Projektu  

„Culture Nights at UMCS”

Talenty na UMCS 
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XV Lubelski Festiwal Nauki 
odbył się 15–21 wrześ-
nia 2018 r. pod ha-

słem „Człowiek inspiracją nauki”. 
Głównym organizatorem tegorocz-
nej edycji wydarzenia był Uniwer-
sytet Medyczny w Lublinie, a także 
Politechnika Lubelska, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-
nie, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Urząd Miasta Lub-
lin oraz 21 instytucji, zarówno z sa-
mej stolicy regionu, jak i Lubelszczy-
zny. Patronat nad Festiwalem objęło 
m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego, Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Prezydent Miasta Lublin. W Komite-
cie Honorowym zaszczytne miejsce 
zajął prof. dr hab. Stanisław Micha-
łowski – JM Rektor Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś 
w Komitecie Naukowym prof. dr hab. 
Radosław Dobrowolski – Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy Międzyna-
rodowej Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczysta Inauguracja XV Lubel-
skiego Festiwalu Nauki odbyła się 
w dniu 15 września 2018 r. w Auli 
Collegium Maius Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. Podczas otwar-
cia Festiwalu można było obejrzeć 
występ Akademickiego Chóru Dzie-
cięcego „Pueri Nostri” pod dyrekcją 
dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej 
oraz premierę filmu o nauce w lubel-
skich uczelniach, a także posłuchać 
rozmowy wybitnych naukowców na 
temat inspiracji w nauce. W deba-
cie udział wzięli dr Marcin Bobiński 
z Uniwersytetu Medycznego w Lub-
linie, dr inż. Aneta Tor-Świątek z Po-
litechniki Lubelskiej, prof. dr hab. Re-

nata Urban-Chmiel z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. 
Michał Wyrostkiewicz z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa-
wła II. Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie był reprezento-
wany przez prof. dr. hab. Wiesława 
Gruszeckiego – kierownika Zakładu 
Biofizyki w Instytucie Fizyki UMCS.

W dniu 16 września 2018 r. po 
raz pierwszy w historii Lubelski Pik-
nik Naukowy odbył się na Placu Te-
atralnym przed Centrum Spotkania 
Kultur. W trakcie Pikniku Naukowe-
go w Lublinie zaprezentowano 104 
projekty, zaś podczas Festynu Na-
ukowego w Stalowej Woli – 12 pro-
jektów. Sprzyjająca aura pogodowa 
i chęć poznania tajemnic nauki „od 
kuchni” przyciągnęły pod CSK bar-
dzo liczne grono lublinian i miesz-
kańców okolicznych miejscowości. 
W ramach projektów przygotowa-
nych przez UMCS odwiedzający uczel-
niane stoiska mogli m.in. uczestni-
czyć w naukowej zabawie z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości, 
samodzielnie wytworzyć kolorowy 

barwnik za pomocą biomasy grzy-
bów, wykonać własny krem do rąk, 
balsam do ust czy mydło i zabrać je 
ze sobą do domu, obejrzeć prace wy-
konane techniką serigrafii o tema-
tyce związanej z Lublinem, a także 
rozegrać partię szachów z Maciejem 
Koziejem – Mistrzem Świata Amato-
rów w Szachach 2017, absolwentem 
lingwistyki stosowanej na UMCS-ie 
i byłym reprezentantem sekcji aka-
demickiej szachów AZS UMCS Lublin. 

Projekty upowszechniające naukę 
w społeczeństwie, prezentowane przez 
uczelnie oraz instytucje współtworzące 
Festiwal, odbyły się nie tylko podczas 
niedzielnego Pikniku Naukowego, ale 
również od 17 do 21 września 2018 
r. Przez niemalże pięć dni na terenie 
Lublina, Puław, Zamościa, Stalowej 
Woli, Dęblina oraz Chełma uczelnie, 
instytuty, jednostki naukowe, muzea, 
biblioteki i archiwa prezentowały naj-
ciekawsze osiągnięcia naukowe, na-
ukowo-techniczne i artystyczne. Na 
UMCS-ie największym zainteresowa-
niem cieszył się projekt Różnorodność 
świata zwierząt. Muzeum Zoologiczne 

Czy człowiek może inspirować 
do wielkich odkryć naukowych? 
XV Lubelski Festiwal Nauki już za nami… 
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na Wydziale Biologii i Biotechnologii 
odwiedziło ponad 320 osób. Rów-
nie dużą popularność zyskały ma-
jące się odbyć 28 września 2018 r. 
na Wydziale Humanistycznym Hie-
ronimki 2018 – Piąte Święto Tłuma-
czy, a także Pokazy chemiczne – świat 
kolorowych i ciekawych eksperymen-
tów z Wydziału Chemii. Na obydwa 
projekty zarezerwowano łącznie ok. 
530 miejsc. Co warte podkreślenia, 
pierwszy z projektów był najbardziej 
popularny nie tylko na uczelni, ale 
i całym Festiwalu, gdyż znalazł się 
w pierwszej trójce projektów z naj-
większą liczbą dokonanych rezerwacji.

Lubelski Festiwal Nauki na  UMCS-ie  
to wykłady, prezentacje multime-
dialne, ćwiczenia, dyskusje, bada-
nia, laboratoria i konkursy, a także 
warsztaty, pokazy, doświadczenia 
i koncerty. Adresatami projektów są 
nie tylko dzieci, ale również młodzież, 
dorośli, seniorzy oraz osoby niepeł-
nosprawne. Dla uczestników Festi-
walu uczelnia przygotowała wiele 
inspirujących, niezwykle ciekawych 
i wartościowych projektów. Na Wy-
dziale Artystycznym UMCS odbyły 
się m.in. Warsztaty z serigrafii uka-
zujące praktyczne aspekty techno-
logii sitodruku oraz koncert instru-
mentalny Muzyczne natchnienie wraz 
z pokazem i zajęciami artystycznymi 
z improwizacji. Na Wydziale Biolo-
gii i Biotechnologii UMCS uczestni-
cy warsztatów Barwy w nauce po-
znali etapy produkcji barwnej „pasty 
do zębów” i skaczących piłeczek, zaś 
Laboratorium Ekspresji Genów w bu-
dynku ECOTECH-COMPLEX przepro-
wadziło warsztaty mikrobiologiczne 
dla małych naukowców. W trakcie 
Laboratorium Małego Mikrobiologa 
dzieci otrzymały możliwość wyhodo-
wania własnych bakterii, dowiedzia-
ły się również, co lubią jeść bakte-

rie, gdzie mieszkają i jak wyglądają. 
Wydział Chemii UMCS zaproponował 
m.in. projekt Czy Vincent van Gogh 
był dobrym chemikiem?, podczas któ-
rego uczniowie stworzyli własną tę-
czę, kolorową lawę oraz obejrzeli, jak 
powstają kolory w sztuce malarskiej. 
Z kolei na warsztatach Zafascynuj się 
chemią prezentowane były efektowne 
doświadczenia, takie jak lampa Alla-
dyna, babka cukrowa czy chemiczna 
herbata. Ciekawe projekty odbyły się 
również na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS. W trakcie projektu Jak widzi, 
słyszy i…czuje robot? Zobacz świat 
jego „zmysłami” uczestnicy pozna-
li zastosowanie czujników w budo-
wie robotów edukacyjnych oraz pró-
bowali „ożywić elektronikę”, z kolei 
na wykładzie Jak technologia zmie-
nia gospodarkę i co możemy zrobić, 
żeby lepiej przygotować się na nad-
chodzące zmiany? można się było 
dowiedzieć, czy Bitcoin to waluta 
przyszłości oraz kiedy będziemy mo-
gli podróżować latającymi taksów-
kami. Wydział Filozofii i Socjologii 
UMCS zaproponował m.in. wykład 
Teoria względności Alberta Einsteina, 
podczas którego młodzież uzyska-
ła wiedzę na temat tego, co by się 
stało, gdybyśmy dogonili promień 
światła i czy to możliwe, aby dzia-
dek po powrocie z długiej podróży 
kosmicznej był młodszy od swoje-
go wnuczka, który pozostał na Zie-
mi. Z kolei dzięki projektowi Umysł 
rozszerzony w działaniu: jak wydostać 
się z escape room? uczniowie otrzy-
mali możliwość zrozumienia mecha-
nizmów działania ludzkiego umy-
słu. Na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w trakcie warsztatu Przepis 
na książkę uczestnicy poznali histo-
rię książki i druku, tajniki pracy re-
daktora i korektora oraz wykonali 
projekt własnej książki, a podczas 
projektu Jak zrobić wiersz? Zajęcia 

• Pokazy chemiczne
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typograficzno-literackie nauczyli się 
tworzyć współczesne wiersze-kola-
że. Egzamin z matematyki często 
okazuje się zmorą dla maturzystów, 
dlatego Wydział Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki UMCS zaoferował 
młodzieży ponadgimnazjalnej pro-
jekt Jak przygotować się do matu-
ry z matematyki i nie stracić wia-
ry w życie?. Podczas wrześniowych, 
słonecznych popołudni pojawiła się 
również okazja do obserwacji protu-
berancji i plam słonecznych. Poka-
zy Słońca przez teleskop przyciągały 
liczne grono odwiedzających uczelnię 
osób. Różnorodna oferta projektów 
pojawiła się także na Wydziale Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS. Na zajęciach warsztatowych 
Modelarz minerałów uczestnicy bu-
dowali własne modele różnych sieci 
kryształów, zaś w trakcie laborato-
rium Gleba dla człowieka – człowiek 
dla gleby poznali podstawowe właś-
ciwości gleby, czynniki wpływające 
na erozję gruntu i metody jej zapo-
biegania. Wydział Pedagogiki i Psy-
chologii UMCS zrealizował projekt 
Osoby starsze widziane oczami dzie-
ci niepełnosprawnych skierowany 
do dzieci niepełnosprawnych, któ-
re otrzymały możliwość przedstawie-
nia wizerunku osób starszych widzia-
nych własnymi oczami. Prace zostały 
zaprezentowane w formie wystawy 
w Szkole Podstawowej Specjalnej 
nr 26 im. Janusza Korczaka w Lub-
linie. Niezwykle ciekawa okazała się 
również dyskusja Jak osiągnąć suk-
ces w życiu i nie zwariować, w trak-
cie której młodzież nie tylko pozna-
ła narzędzia ułatwiające pracę nad 
celami, ale stworzyła wizję własne-
go życiowego sukcesu. Na Wydzia-
le Politologii UMCS odbył się m.in. 
wykład Wojna we współczesnych sto-
sunkach międzynarodowych, pod-
czas którego przedstawione zostały 

nowe sposoby prowadzenia konflik-
tów zbrojnych, dokonano również 
analizy wyzwań i zagrożeń bezpie-
czeństwa międzynarodowego. Z kolei 
w trakcie warsztatu Elfy, trolle i nie-
widzialni ludzie w Islandii uczestni-
cy poznali islandzkie sagi i opowia-
dania o elfach, a także ciekawostki 
związane z Álfaskólinn – islandzką 
szkołą elfów. Ciekawe projekty zapro-
ponował także Wydział Prawa i Ad-
ministracji UMCS. W trakcie prelekcji 
Budynki parlamentów i ich tajemnice 
oraz Rzymski proces karny – jego for-
my i zasady słuchacze poznali histo-
rię i tajemnice najważniejszych bu-
dynków w każdym państwie, a także 
formy i zasady rzymskiego procesu 
karnego, w tym katalog orzekanych 
kar oraz sposoby ich wykonywania. 

Poza wydziałami inspirującą ofer-
tę projektów przygotowały również 
jednostki Uniwersytetu. Akademi-
ckie Centrum Kultury UMCS „Chatka 
Żaka” przeprowadziło m.in. Warsztaty 
gry na bębnach i instrumentach per-
kusyjnych świata, takich jak djembe, 
congi i marakasy, a także warsztaty 
plastyczne Zbigniew Herbert w akwa-
reli, w trakcie których studenci poznali 
życiorys Herberta, technikę akwareli 

oraz zilustrowali wybrane fragmen-
ty wierszy poety. W Centrum Języka 
i Kultury Rosyjskiej UMCS odbyły się 
warsztaty w stylu decoupage polega-
jące na kolorowaniu matrioszek Moja 
własna matrioszka oraz warsztaty lal-
karskie Rosyjskie lalki ludowe obejmu-
jące wykonanie tzw. „pielienaszek” 
i „motanek”. Z kolei Centrum Na-
uczania i Certyfikacji Języków Ob-
cych UMCS, oprócz projektów do-
tyczących certyfikatów językowych 
i prezentacji Niestandardowe meto-
dy nauczania języków obcych”, zaofe-
rowało warsztat „Korpomowa – co to 

• Rosyjskie lalki ludowe – warsztaty w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.
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takiego?, podczas którego studen-
ci poznali tajniki rozszyfrowywania 
języka korporacyjnego w biznesie. 
Centrum Promocji UMCS oprócz war-
sztatu Praca rzecznika prasowego za-
proponowało warsztat Gdy człowiek 
się nudzi..., w trakcie którego obalono 
niechlubne stereotypy dotyczące leni-
stwa, uczestnicy szukali zaś korzyści 
z nudy oraz rozwijali sztukę nicniero-
bienia. Dzięki projektom Ergometr wio-
ślarski dla każdego oraz Historia lubel-
skiego sportu – AZS na przestrzeni lat 
Klubu Uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego UMCS uczest-
nicy Lubelskiego Pikniku Naukowe-
go mogli sprawdzić swoją kondycję 
w stanowiącej prawdziwe wyzwanie 
dyscyplinie sportu oraz obejrzeć wy-
stawę fotograficzną poświęconą hi-
storii sportu w Lublinie. Szczególnie 
dużym zainteresowaniem cieszyły się 
projekty Uniwersytetu Dziecięcego 
UMCS. Warsztaty Ty też możesz zostać 
Skłodowską. Chemiczny detektyw oraz 
Warsztaty chemiczne z odrobiną sztuki 
– SLIME, w których uczestniczyło 250 
uczniów szkół podstawowych, stano-
wiły doskonałe preludium do mają-
cych się odbyć w przyszłym roku ob-
chodów jubileuszu 75-lecia UMCS-u.

Program XV edycji  LFN-u dedyko-
wany był również młodemu środowi-
sku akademickiemu Lubelszczyzny. 
W dniu 18 września 2018 r. w Lu-
belskim Centrum Konferencyjnym, 
w ramach Europejskiego Tygodnia 
Innowacji, odbyło się Forum Mło-
dych Naukowców. Uczestnicy forum 
mieli okazję skorzystać m.in. z war-
sztatów tematycznych dotyczących 
szeroko pojmowanej współpracy na-
uki i biznesu.

Zakończenie XV Lubelskiego Fe-
stiwalu Nauki miało miejsce w dniu 
21 września 2018 r. w Sali Operowej 
Centrum Spotkania Kultur. Podczas 
uroczystej gali odbył się występ lu-

belskiej grupy improwizacji teatral-
nej „Poławiacze Pereł” oraz koncert 
lubelskiego wokalisty i gitarzysty 
– Łukasza Jemioły. Kulminacyjnym 
punktem wieczoru było przekaza-
nie przechodniej statuetki Festiwa-
lu przez prof. dr hab. n. med. Hannę 
Trębacz – Prorektor do Spraw Współ-
pracy z Zagranicą i Szkolenia Pody-
plomowego Uniwersytetu Medyczne-
go w Lublinie na ręce prof. dr hab. 
inż. Anny Halickiej, pełniącej funk-
cję Prorektor ds. współpracy z oto-
czeniem społeczno-biznesowym na 
Politechnice Lubelskiej. W 2019 r. 
to właśnie ta uczelnia przejmie rolę 
głównego organizatora XVI edycji 
Lubelskiego Festiwalu Nauki. 

W 2018 r. UMCS przygotował 200 
projektów, z dodatkowymi edycjami 
ponad 360, w tym 16 projektów na 
Lubelski Piknik Naukowy. Na wszyst-
kie wydarzenia organizowane w ra-
mach Festiwalu zarezerwowano łącz-
nie 6625 miejsc, co plasuje uczelnię 
na drugim miejscu, tuż po Uniwer-
sytecie Medycznym, na którym do-
konano 7047 rezerwacji. Na trzeciej 
pozycji znalazł się Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski z liczbą 4503 uczest-
ników wydarzenia. W przypadku Lu-
belskiego Festiwalu Nauki to jednak 
nie statystyki są najważniejsze. Festi-
wal tworzony jest przede wszystkim 
na podstawie wzajemnego zaufania 
i współpracy wszystkich instytucji, 
które już od 15 lat partycypują w jego 
organizacji. Powstanie LFN-u datuje 
się na 21 maja 2004 r., kiedy rekto-
rzy pięciu lubelskich uczelni (UMCS-u, 
KUL-u, UM, UP, PL) wspólnie z dyrek-
torem Instytutu Agrofizyki PAN pod-
pisali porozumienie odnośnie powoła-
nia cyklicznej imprezy popularyzującej 
naukę w społeczeństwie. Wraz z bie-
giem lat Lubelski Festiwal Nauki zy-
skał miano bezprecedensowego i naj-
większego w południowo-wschodniej 

części Polski wydarzenia o charak-
terze naukowo-kulturalnym. Od sa-
mego początku wstęp na wszystkie 
przedsięwzięcia organizowane w ra-
mach LFN-u jest bezpłatny, a różno-
rodny program sprawia, że co roku 
uczestniczą w nim coraz większe rze-
sze osób. O dużym zainteresowaniu 
tegorocznym Festiwalem świadczy za-
równo liczba zgłoszonych projektów 
– 1224, jak i ok. 30 000 zarezerwo-
wanych miejsc. Czas trwania wszyst-
kich edycji, poza wystawami, wyniósł 
aż 3 280 godzin! 

W trakcie XV edycji LFN-u Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, jak 
co roku, położył nacisk na najwyż-
szą jakość merytoryczną projektów, 
a głównym celem uczelni była nie 
tylko prezentacja najciekawszych pro-
jektów badawczych, ale też zachęce-
nie wszystkich do wspólnego odkry-
wania fascynującego świata nauki. 
Cel ten został zrealizowany, a uczel-
nia odniosła kolejny duży sukces. Tak 
ogromne przedsięwzięcie nie było-
by możliwe bez zaangażowania ca-
łego Uniwersytetu. W tym miejscu 
szczególne podziękowania należy 
złożyć zarówno na ręce koordynato-
rów wydziałów i jednostek, jak też 
wszystkich kierowników i organiza-
torów projektów. Wszyscy pokaza-
li, że w pracy naukowej liczy się pa-
sja, a służba innym w połączeniu 
z pracą i oddaniem nauce prowa-
dzi do urzeczywistnienia idei dobra 
wspólnego.

Artykuł powstał na podstawie informacji 
i opisów projektów zawartych na stronie 
www.festiwal.lublin.pl oraz dzięki uprzej-
mości administratora serwisu dr. Andrzeja 
Zykubka, który udostępnił dane statystycz-
ne tegorocznej edycji Festiwalu.

dr Monika Baczewska-Ciupak
Koordynator UMCS
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NASZE       SUKCESY

Powołana przy Pol-
skim Towarzystwie 
Dysleksji Kapituła 

w składzie: prof. zw. dr hab. 
Marta Bogdanowicz (Uni-
wersytet SWPS), dr hab. 
Ewa Czaplewska, prof. UG 
oraz dr hab. Aneta Borkow-
ska, prof. UMCS, przyzna-
ła Nagrodę Naukową PTD 
dr hab. Anecie Domagale, 
prof. UMCS oraz dr hab. Urszuli Mire-
ckiej, prof. UMCS za koncepcję i redak-
cję naukową monografii pt. Zaburzenia 
komunikacji pisemnej (Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk 2017), podkreślając 
istotny wkład laureatek w upowszech-
nianie najnowszej wiedzy na temat 
specyficznych zaburzeń w uczeniu się 
czytania i pisania. Nagrodę wręczy-
ła Przewodnicząca Kapituły NN PTD 
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz 
24 listopada 2018 r. w Gdańsku podczas 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„W poszukiwaniu sposobów efektyw-
nego uczenia się”, zorganizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz In-
stytut Psychologii Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka Zaburzenia komunikacji pi-
semnej to monografia wieloautorska, 
wieloośrodkowa – prezentuje interdy-
scyplinarne podejście do zagadnień 
komunikacji pisemnej i jej zaburzeń ze 

szczególnym uwzględnie-
niem trudności w czytaniu 
i pisaniu w różnych jed-
nostkach patologii mowy. 
Zdaniem recenzenta tomu 
prof. zw. dr. hab. Edwarda 
Łuczyńskiego „to nie tylko 
wartościowa od strony na-
ukowej publikacja, ale też 
książka o walorach prak-
tycznych, pozwalająca na-

uczycielom, wychowawcom, logopedom 
czy rodzicom zrozumieć istotę proble-
mów, które mogą występować w związ-
ku z opanowaniem sztuki w posługiwa-
niu się słowem pisanym […] autorami są 
najwybitniejsi polscy specjaliści w za-
kresie problematyki trudności w czyta-
niu i pisaniu […] tytułowe zaburzenia 
są ukazane wieloaspektowo i z punk-
tu widzenia różnych dziedzin wiedzy”. 
Aneta Domagała i Urszula Mirecka
Zakład Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego UMCS

Nagroda Naukowa Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji Na początku listopada w Norymberdze 

odbyły się 70. Międzynarodowe Targi 
„Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” 

iENA 2018. Jest to jedna z największych euro-
pejskich wystaw tego typu. Podczas wydarzenia 
Polacy otrzymali 4 złote, 10 srebrnych i 14 brązo-
wych medali. Miło nam poinformować, że wśród 
nagrodzonych znaleźli się także przedstawiciele 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie – srebrne odznaczenie zdobyła dr hab. Ane-
ta Ptaszyńska wraz z zespołem.

Nasi naukowcy zaprezentowali na Targach 
w Norymberdze preparaty przeznaczone do 
zwalczania choroby pszczół – nosemozy. Juro-
rzy przyznali im srebrny medal za opracowanie 
metody leczenia infekcji grzybiczej oraz wspo-
magania układu odpornościowego przez wzbo-
gacenie diety zimowej owadów bakteriami z ro-
dzaju Lactobacillus.

W skład zespołu prowadzącego badania nad 
nosemozą wchodzą reprezentanci UMCS-u: dr hab. 
Aneta Ptaszyńska, prof. Małgorzata Cytryńska, 
prof. Wiesław Mułenko, dr hab. Agnieszka Zdy-
bicka-Barabas, a także dr hab. Grzegorz Borsuk 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
dr Daniel Załuski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Gratulujemy!
Katarzyna Skałecka

Wynalazek 
naukowców 
z UMCS 
doceniony

Nagroda dla dr Anny Beaty Barańskiej  
na Międzynarodowym Biennale Fotografii  
DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 

w BWA w Kielcach

M iło nam poinformować, że dr Anna Be-
ata Barańska otrzymała nagrodę BWA 
w Kielcach za film wideo Open struc-

ture na III Międzynarodowym Biennale Fotogra-
fii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 
w BWA w Kielcach. Jury, jak zostało napisane 
w katalogu, przyznało nagrodę „znakomitemu, 
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Z  przyjemnością informujemy, że dr hab. 
Katarzyna Smyk, prof. UMCS, pracownik 
Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kultu-

roznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie została uhonorowana dyplo-
mem uznania przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Prof. Smyk wyróżniono „za pełną 
pasji i zaangażowania działalność społeczną na 
rzecz kultywowania lokalnej tradycji i kultury”.

Uroczyste wręczenie pamiątkowego grawer-
tonu odbyło się 17 października 2018 r. w Try-
bunale Koronnym w Lublinie podczas jubileu-
szowego spotkania z okazji 50-lecia działalności 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych – ogólnopol-
skiej organizacji zrzeszającej artystów ludowych 
wszystkich dziedzin i wspomagającej meryto-
rycznie ich działalność.

Prof. Katarzyna Smyk współpracuje z STL od bli-
sko 20 lat (w tym od 2005 r. w sposób sforma-
lizowany) jako członek Rady Naukowej STL, czło-
nek jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Jana Pocka, ale przede wszystkim jako sekre-
tarz redakcji czasopisma z listy B Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego „Twórczość Ludowa. 
Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”.

Zaangażowanie Pani Profesor przyczynia się do 
wzmocnienia pozycji Wydziału Humanistycznego 
UMCS i naszej uczelni na ogólnopolskim i regio-
nalnym forum działań na rzecz upowszechniania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Urszula Kurzątkowska

Doktorant Instytutu Filologii 
Polskiej UMCS Bartłomiej Bo-
rek zajął I miejsce w powia-

towym etapie plebiscytu „Kuriera Lu-
belskiego” Nauczyciel na medal oraz 
II miejsce w etapie wojewódzkim 
w kategorii nauczyciel klas IV–VIII 
i gimnazjum. Gala podsumowująca 
plebiscyt odbyła się 4 grudnia 2018 r. 
w Trybunale Koronnym w Lublinie. 
Wydarzenie zostało objęte honoro-
wym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego. Partnerami 
akcji byli: Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Chełmie, Lu-
belskie. Smakuj życie!, Pro Scin Clinic, 
Bombardino Aperitivo, Bounce, Laser 
Estetic, Czarna Magia. Studio tatuażu.

Laureat tytułu „Nauczyciel na me-
dal” jest doktorantem literaturoznaw-
stwa polonistycznego pod opieką na-
ukową dr hab. Agaty Skały. Mgr Borek 

W  środę 21 listopada br. 
w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie odbyła się 

uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi 
za Dzielność oraz Medali za Ofiarność 
i Odwagę. Jednym z odznaczonych 
był student UMCS-u – szer. Szymon 
Duher, żołnierz 2 Lubelskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Medal stano-
wi nagrodę dla osób, które z nara-
żeniem życia lub zdrowia ratowały 

Doktorant z UMCS-u 
nauczycielem na medal

prowadzi badania z zakresu literatu-
ry modernizmu. Do jego osiągnięć na-
ukowych należy zaliczyć udział w po-
nad 15 ogólnopolskich konferencjach 
naukowych. Bartłomiej Borek to autor 
wielu artykułów drukowanych w mo-
nografiach pokonferencyjnych oraz 
w czasopismach punktowanych z listy 
MNiSW (krajowych i międzynarodo-
wych). Jest założycielem prężnie dzia-
łającego Koła Naukowego Miłośników 
Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS 
(w roku akademickim 2016/2017 peł-
nił w nim funkcję przewodniczącego, 
a do chwili obecnej administruje stro-
ną internetową koła). Po zakończeniu 
studiów magisterskich (w 2017 r.) na 
kierunku filologia polska (specjalność 
nauczycielska) został zatrudniony na 
stanowisku nauczyciela języka polskie-
go i wychowawcy w Szkole Podstawo-
wej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 
w Lublinie. Od 2018 r. jest członkiem 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

Student UMCS-u odznaczony 
Medalem za Ofiarność i Odwagę

życie ludzkie lub mienie. Szer. Szy-
mon Duher jest pierwszym żołnie-
rzem WOT, który odebrał tak cenne 
odznaczenie państwowe.

13 kwietnia br. w jednym z bloków 
przy ul. Hallera w Świdniku doszło do 
wybuchu. Jedną z pierwszych osób, 
która była w pobliżu i natychmiast 
zareagowała był szer. Szymon Duher 
– żołnierz obrony terytorialnej, który 
na co dzień pełni służbę w 24 Batalio-
nie Lekkiej Piechoty w Chełmie. Jako 
pierwszy wbiegł do płonącego miesz-
kania, wyniósł poparzonego mężczy-
znę i przystąpił do gaszenia pożaru 
w mieszkaniu. Ewakuował również 
dzieci znajdujące się w bloku kilka pię-
ter wyżej, które z powodu intensywne-
go dymu były zagrożone podtruciem.

Dyplom Marszałka 
Województwa 
Lubelskiego dla 
prof. Katarzyny Smyk

czysto i przejrzyście skomponowanemu filmowi 
Open structure”. Wernisaż pokonkursowej wysta-
wy, podczas którego licznie zgromadzona pub-
liczność poznała laureatów nagród i wyróżnień 
Międzynarodowego Biennale Fotografii DEFINI-
CJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 2018, od-
był się 9 listopada w Galerii Górnej Biura Wy-
staw Artystycznych w Kielcach.
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NA WYDZIAŁACH

Wydział 
Biologii 
i Biotechnologii

Habilitacje
Rada Wydziału Biologii i Biotechno-
logii na posiedzeniu w dniu 21 li-
stopada 2018 r. podjęła uchwałę 
o nadaniu stopnia doktora habili-
towanego nauk biologicznych w dy-
scyplinie biologia dr Dorocie Tchó-
rzewskiej zatrudnionej na stanowisku 
asystenta w Zakładzie Anatomii i Cy-
tologii Roślin. 

Uchwałę popierającą wniosek o na-
danie stopnia doktora habilitowane-
go dr Dorocie Tchórzewskiej przedło-
żyła Komisja Habilitacyjna powołana 
przez Centralną Komisję do Spraw Stop-
ni i Tytułów w składzie: prof. dr hab. 
Zofia Szweykowska-Kulińska (UAM) – 
przewodnicząca komisji; dr hab. Mał-
gorzata Wójcik (UMCS) – sekretarz 
komisji; prof. dr hab. Małgorzata Gaj 
(UŚ) – recenzent; prof. dr hab. Janusz 
Maszewski (UŁ) – recenzent; dr hab. 
Bożena Denisow (UP w Lublinie) – 
recenzent; dr hab. Janusz Niedojad-
ło (UMK) – członek komisji; dr hab. 
Sławomir Dresler (UMCS) – członek 
 komisji. •
Dr Grzegorz Janusz jako osiągnięcie na-
ukowe, stanowiące podstawę postępo-
wania habilitacyjnego, zgłosił 6 orygi-
nalnych pracach eksperymentalnych 
pod wspólnym tytułem Wybrane aspek-
ty rozwoju męskiego gametofitu roślin 
oraz badania porównawcze Allium sa-
tivum, A. ampeloprasum i A. ampelo-
prasum var. ampeloprasum. •
Doktoraty
Rada Wydziału Biologii i Biotechnolo-
gii na posiedzeniu w dniu 21 listopada 

2018 r. nadała stopień doktora nauk 
biologicznych w dyscyplinie biotech-
nologia mgr inż. Jagodzie Adamczyk-
-Grochali zatrudnionej na stanowisku 
asystenta w Zakładzie Biochemii Ko-
mórki Wydziału Biotechnologii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Temat pra-
cy: Rola metylotransferazy DNMT2 
w odpowiedzi na stres komórkowy 
oraz w regulacji starzenia komórkowe-
go fibroblastów ssaczych. Promotor: 
dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ (In-
stytut Zootechniki; Państwowy Insty-
tut Badawczy w Balicach). Promotor 
pomocniczy: dr hab. Anna Lewińska, 
prof. UR (Zakład Biochemii Komór-
ki; Wydział Biotechnologii; Uniwer-
sytet Rzeszowski). Recenzenci: prof. 
dr hab. Michał Woźniak (Katedra 
i Zakład Chemii Medycznej, Gdański 
Uniwersytet Medyczny); prof. dr hab. 
n. med. Ryszard Słomski (Instytut Ge-
netyki Człowieka Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu). •
Wyjazdy
Prof. dr. hab. Kazimierz Trębacz – 
Dziekan Wydziału Biologii i Biotech-
nologii w dn. 12–18 listopada 2018 r. 
przebywał w Japonii (Tokyo Uni-
versity of Science, Departament of 
Applied Biological Science) w celu 
udziału w seminarium, wygłosze-
nia referatu oraz zaplanowania przy-
szłych wspólnych badań. •
Dr hab. Aneta Ptaszyńska z Zakładu 
Botaniki i Mykologii w dn. 2–9 li-
stopada 2018 r. przebywała w Ka-
nadzie w celu wygłoszenia referatu 
podczas konferencji w Edmonton (Al-
berta Beekeepers Commission). •
Dr hab. Grzegorz Janusz z Zakładu 
Biochemii w dn. 25–30 listopada 
przebywał w Wielkiej Brytanii (Bir-
mingham City University) w celu 

udziału w międzynarodowym szko-
leniu z zakresu design thinking. •
Dr hab. Joanna Czarnecka – prodzie-
kan Wydziału Biologii i Biotechnolo-
gii, dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, 
prof. UMCS z Zakładu Biochemii oraz 
prof. dr hab. Marek Tchórzewski Kie-
rownik Zakładu Biologii Molekularnej 
od 26 listopada do 1 grudnia 2018 r. 
przebywali w Chinach (Zhejiang Uni-
versity of Technology) w celu udzia-
łu w konferencji naukowej 4th Mo-
gan Mountain International Summit 
on Green Pharmaceuticals 2018. •
Wystąpienia
13 listopada br. prof. dr hab. Wiesław 
Mułenko z Zakładu Botaniki i My-
kologii UMCS w ramach posiedze-
nia Lubelskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego wygłosił 
wykład pt. Wyniki badań botanicz-
nych Wincentego Pola w opinii Profe-
sora Władysława Szafera (Kilka reflek-
sji o florze Tatr i jej przemianach). •
27 listopada br. prof. dr hab. Bo-
żena Czarnecka z Zakładu Ekologii 
UMCS w ramach posiedzenia Lu-
belskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Botanicznego wygłosiła 
wykład pt. Botaniczne gusła i czary 
– Chełmskie i Podkarpackie, czyli co 
kraj to obyczaj. •
Wydarzenia
W dn. 17–18 listopada 2018 r. na 
Wydziale Biologii i Biotechnologii 
odbyła się IV Konferencja Naukowa 
ENZYMOS „Enzymy w nauce i prze-
myśle”. Tematyka konferencji obej-
mowała zagadnienia szeroko po-
jętej enzymologii, w szczególności 
z zakresu właściwości, budowy oraz 
mechanizmu działania enzymów. 
W  ramach  tegorocznej edycji  wykłady 
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 plenarne wygłosili goście honoro-
wi: prof. dr hab. Ryszard Ostaszew-
ski (Instytut Chemii Organicznej Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie), 
dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. 
(Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, In-
stytut Nowych Syntez Chemicznych 
w Puławach), dr hab. Grzegorz Janusz 
(Zakład Biochemii, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie). •

Wydział 
Chemii

Doktoraty
19 listopada 2018 r. odbyła się pub-
liczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Alicji Skiby. Temat rozprawy: Ba-
danie wybranych materiałów polime-
rowych pod kątem ich wykorzystania 
w otrzymywaniu nawozów mikroskład-
nikowych. Promotor: dr hab. Dorota 
Kołodyńska, prof. nadzw. UMCS. Re-
cenzenci: prof. dr hab. Józef Hoffmann 
(Politechnika Wrocławska), dr hab. Re-
nata Jastrząb, prof. UAM (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu w dniu 26 listopada 2018 r. pod-
jęła uchwałę o nadaniu mgr Alicji Ski-
bie stopnia doktora w dziedzinie nauk 
chemicznych w dyscyplinie chemia. •
Goście
W listopadzie i grudniu na Wydziale 
Chemii gościła dr Iryna Sulym z Insty-
tutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej 
Akademii Nauk w Kijowie, laureat-
ka Nagrody im. Iwana Wyhowskiego 
(w ramach stażu naukowego przysłu-
gującego laureatom). Celem przyjazdu 
była współpraca naukowa dotyczą-
ca badań polimerowych materiałów 
kompozytowych. •
Wyjazdy
Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Za-
kładu Modelowania Procesów Fizy-
kochemicznych w dn. od 10 listopa-
da do 1 grudnia 2018 r. uczestniczył 
w konsultacjach naukowych w ra-
mach współpracy z prof. Orest Pi-
zio, UNAM Mexico City, Meksyk. •

i edukacja – kapitał społeczny osób 
z niepełnosprawnością. •
W dn. 14–18 października dr Artur 
Wysocki (Zakład Socjologii Ogólnej 
i Badań Nad Migracjami) jako Re-
gionalny Koordynator Programu Kir-
klanda reprezentował Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej na zjeździe 
stypendystów Programu Stypendial-
nego im. Lane’a Kirklanda w Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. •
21 października w Instytucie Pileckie-
go w Warszawie dr A. Wysocki wziął 
udział w premierze książki Doświad-
czenie dwóch totalitaryzmów. Interpre-
tacje (red. Paweł Kaczorowski, Marek 
Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Ma-
dajczyk, Wyd. Ośrodek Badań nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pile-
ckiego, Warszawa 2018). W książce 
znajduje się artykuł dr. Wysockiego: 
Pamięć zbiorowa o okupacji hitlerow-
skiej, sowieckiej i o PRL jako element 
współczesnej tożsamości narodowej Po-
laków. Publikacja jest pokłosiem pro-
jektu badawczego, w którym dr Wy-
socki brał udział. •
Wydział Filozofii i Socjologii był 
współorganizatorem interdyscypli-
narnej konferencji naukowej VII Ot-
warte Seminarium Filozoficzno-Psy-
chiatryczne pt. „Antoni Kępiński: 
psychiatra, człowiek, filozof”, któ-
ra odbyła się 16 listopada 2018 r. 
w Warszawie. Wydział reprezentowali 
dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS 
(Zakład Antropologii Kultury i Filo-
zofii Społecznej) oraz mgr Grzegorz 
Michalik. •
W dn. 19–23 października dr Domi-
nika Polkowska (Zakład Socjologii 
Gospodarki i Organizacji) uczestni-
czyła w Brukseli w ocenie projek-
tów w ramach programu Horyzont 
2020 w charakterze eksperta. Był 
to kolejny etap ewaluacji wniosków 
w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Komisję Europejską. •
Dr Marcin Rządeczka (Zakładu On-
tologii i Teorii Poznania) wziął udział 
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Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS 
(prodziekan Wydziału Chemii) z Zakładu 
Chemii Nieorganicznej w dn. od 26 li-
stopada do 1 grudnia 2018 r. uczest-
niczyła w konferencji naukowej „4th 
Mogan Mountain International Sum-
mit on Green Pharmaceuticals 2018” 
(Hangzhou, China). •
Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS 
z Zakładu Metod Chromatogra-
ficznych w dn. od 26 listopada do 
1 grudnia 2018 r. uczestniczyła w „In-
ternational Symposium for High Per-
formance Thin-Layer Chromatograp-
hy” (Bangkok, Tajlandia). •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Doktoraty
28 października 2018 r. odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej 
mgr. Eugeniusza Wyszyńskiego. Ty-
tuł pracy: Wyobrażenia społeczne cy-
wilizacji zachodniej w myśli Charle-
sa Taylora. Recenzentami rozprawy 
byli: dr hab. Aneta Gawkowska (UW) 
oraz prof. dr hab. Tadeusz Paleczny 
(UJ). Promotorem pracy doktorskiej 
mgr. Eugeniusza Wyszyńskiego była 
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS, 
zaś promotorem pomocniczym dr Ka-
rolina Szczęśniak. •
Konferencje, wyjazdy
Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Bu-
trym (Zakład Socjologii Ogólnej i Ba-
dań Nad Migracjami) uczestniczyła 
w II Międzynarodowej Konferencji 
Opieki Długoterminowej na Lubel-
szczyźnie, zorganizowanej 25 paź-
dziernika przez Instytut Nauk Me-
dycznych Państwowej Wyższej Szkoły 
zawodowej w Chełmie. Temat wy-
kładu: Emocjonalny kontekst starości 
w relacjach społecznych. W dn. 25– 
–26 października wzięła udział 
w ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej „Interdyscyplinarne konteksty 
współczesnej pedagogiki i psycho-
logii” zorganizowanej przez Wydział 
Pedagogiki i Psychologii UMCS, na 
której wygłosiła wykład: Zdrowie 
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w konferencji „Filozofia w Informaty-
ce” organizowanej przez Politechnikę 
Warszawską i Wojskową  Akademię 
Techniczną w Warszawie w dn. 23– 
–24 października. Wygłosił referat 
pt. Silicon-free computing. Do the 
advances in biological computing 
and the bioinformatics redefine the 
classical problems of the philosophy 
of computer science?. •

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
21 listopada dr Małgorzata Kołacz-
-Chmiel (Instytut Historii UMCS) uzy-
skała tytuł doktora habilitowanego 
w zakresie historii. Osiągnięcie na-
ukowe: monografia autorska Mulier 
honesta et laboriosa. Kobieta w rodzi-
nie chłopskiej w późnośredniowiecznej 
Małopolsce. Recenzenci: prof. dr hab. 
Zdzisław Noga (UP w Krakowie), 
prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwer-
sytet w Białymstoku), dr hab. Tomasz 
Wiślicz-Iwańczyk (UW). •
Doktoraty
14 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Anny 
Niedziółki. Temat: Językowy obraz ro-
dziny jako nośnika wartości w czaso-
pismach laickich i katolickich w latach 
2010-2015 na podstawie „Twojego 
Stylu”, „Wysokich Obcasów”, „Zadry”, 
„Miłujcie się”, „W Drodze”, „W Naszej 
Rodzinie”. Promotor: prof. dr hab. 
Jan Mazur (UMCS). Recenzenci: 
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW), 
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uni-
wersytet Rzeszowski). •
Konferencje, wykłady
W dn. 19–20 listopada br. odbyła się 
w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej 
międzynarodowa konferencja nauko-
wa „Dydaktyk, badacz, ekspert… Role 
i kompetencje nauczyciela języka spe-
cjalistycznego we współczesnej glot-
todydaktyce”. •
3 listopada 2018 r. dr hab. Elżbieta 
Flis-Czerniak (Instytut Filologii Pol-

skiej) na zaproszenie Zamku Królew-
skiego w Warszawie – Muzeum wy-
głosiła prelekcję pt. Kraków 1901 jako 
komentarz do jednego z odcinków 
serialu Andrzeja Wajdy Z biegiem 
lat, z biegiem dni…, w którym słyn-
ny reżyser zmierzył się z wybitnymi 
dziełami literatury polskiej przeło-
mu XIX i XX w. •
W dn. 27–28 listopada 2018 r. od-
była się w Lublinie ogólnopolska 
konferencja naukowo-szkoleniowa: 
GENOM-NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ-EDU-
KACJA-PACJENT-TECHNOLOGIE. Jej 
współorganizatorami byli oprócz Wy-
działu Humanistycznego UMCS, w tym 
Zakładu Edukacji Polonistycznej i Inno-
wacji Dydaktycznych IFP, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie i Politechnika Lu-
belska. Uczestnikami i autorami jednej 
z wielu sesji referatowych pt. Nowo-
czesna edukacja jako przestrzeń wspie-
rania osób niepełnosprawnych byli 
pracownicy i studenci Instytutu Filo-
logii Polskiej UMCS. Obradom prze-
wodniczyli: dr hab. Leszek Tymiakin, 
prof. UMCS i dr Beata Jarosz. Refe-
raty wygłosili m.in.: prof. dr hab. Bar-
bara Myrdzik: Co może wyczarować 
wyobraźnia? O roli wyobraźni w edu-
kacji; dr hab. prof. UMCS Iwona Mo-
rawska, dr hab. prof. UMCS Małgorza-
ta Latoch-Zielińska: Niepełnosprawność 
jako motyw literacki w książkach dla 
młodych czytelników; lic. Sylwia Kata-
rzyna Gierczak: Uczeń ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na lekcjach 
języka polskiego. Refleksje nauczycie-
la stażysty; mgr Sebastian Biadun: Al-
fabetyzm funkcjonalny młodzieży z lu-
belskich techników. •
W dn. 26–27 listopada 2018 r. 
w Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie odbyła się XVIII Jesienna 
Szkoła Dydaktyków Literatury i Ję-
zyka Polskiego. Przewodnim tema-
tem sesji były: Dylematy kształcenia 
polonistycznego w zreformowanej 
szkole podstawowej. Udział w ob-
radach wzięli pracownicy Wydziału 
Humanistycznego UMCS z Zakła-
du Edukacji Polonistycznej i Inno-
wacji Dydaktycznych IFP. Podczas 
obrad plenarnych referaty wygłosi-

ły: prof. dr hab. Barbara Myrdzik Czy 
„nowe” jest nowe, czy też jest „poligo-
nem orwellowskiej utopii”? Refleksje 
na temat ostatniej reformy edukacyj-
nej; dr hab. prof. UMCS Małgorza-
ta Latoch-Zielińska Stracone pokole-
nie? O trudnościach siódmoklasistów 
z realizacją nowej podstawy progra-
mowej; dr hab. prof. UMCS Iwona 
Morawska „Działanie” czy „milcze-
nie” wyobraźni w świetle wypraco-
wań uczniów klas siódmych (w roku 
szkolnym 2017/2018). •
Dr Agnieszka Kuczyńska wzięła udział 
w międzynarodowej konferencji „Hen-
ryk Siemiradzki and the International 
Artistic Milieu in Rome”, która odbyła 
się w Stacji Naukowej Polskiej Akade-
mii Nauk w Rzymie w dn. 8–9 listo-
pada 2018 r. Konferencja związana 
była z przygotowywaną publikacją 
Korpus dzieł malarskich Henryka Siemi-
radzkiego. Konferencja została zorga-
nizowana przez Polski Instytut Studiów 
nad Sztuką Świata we współpracy 
z Narodowym Instytutem Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
POLONIKA. Dr Kuczyńska wygłosiła 
referat pt. The Limits of Painting: The-
atrical Curtains by Henryk Siemiradzki, 
reprezentując Instytut Kulturoznaw-
stwa UMCS na międzynarodowym 
forum specjalistów zajmujących się 
środowiskiem artystycznym w Rzy-
mie w 2 poł. XIX w. •
W dn. 22–23 listopada 2018 r. we 
Wrocławiu odbyła się Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa „Big Data 
w humanistyce i naukach społecz-
nych”, zorganizowana przez Instytut 
Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W obradach uczestniczył 
prof. dr hab. Zbigniew Osiński z In-
stytutu Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa UMCS, który wy-
głosił referat pt. Big data w praktyce 
badawczej humanistów – problemy 
metodyczne. •
W dn. 29–30 listopada 2018 r. w Ka-
towicach odbyła się VII Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Zarządzanie 
informacją w nauce”, zorganizowana 
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przez Polskie Towarzystwo Informacji 
Naukowej we współpracy z Instytu-
tem Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Instytutem Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W konferencji wziął 
udział prof. dr hab. Zbigniew Osiń-
ski z Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa UMCS, który 
wygłosił referat pt. Przydatność baz 
Web of Science i Scopus do analizo-
wania i diagnozowania stanu dyscy-
pliny naukowej – analiza porównaw-
cza i problemy metodyczne. Przypadek 
dyscypliny library and information 
science. •
Wydarzenia
W dniu 27 listopada odbył się Dzień 
Gotycki – seria wykładów i prezenta-
cji przygotowana przez Zakład Litera-
tury Angloirlandzkiej i Koło Naukowe 
Anglistów w Instytucie Anglistyki. •
28 listopada wykład pod tytułem 
Desire Paths, Border Walls, and What 
Gertrude Stein Said about Oakland In-
digenous Belonging in Current Ame-
rican and Australian Fiction wygłosił 
prof. Johna S. Schecktera (Long Is-
land University, NY, USA). •
W dniu 29 listopada br. odbyło się 
w połączonych aulach Wydziału Hu-
manistycznego spotkanie pt. Inny 
Herbert, zorganizowane przez Insty-
tut Filologii Polskiej dla Szkół Part-
nerskich IFP. Wydarzenie zgromadzi-
ło ponad 420 uczniów i nauczycieli 
ze szkół ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa lubelskiego, mazowieckie-
go i świętokrzyskiego. W programie 
spotkania znalazły się panel dyskusyj-
ny, wykłady i warsztaty prowadzo-
ne przez pracowników naukowych 
IFP, a także koncert Piotra Selima 
wraz Chórem Akademickim UMCS 
im. Jadwigi Czerwińskiej. W wyda-
rzeniu uczestniczyli również laureaci 
regionalnego konkursu literacko-ar-
tystycznego, poświęconego Herber-
towi, którym wręczono nagrody i pa-
miątkowe dyplomy. Szczegółową 
relację zamieścimy w kolejnym nu-
merze pisma. •

Wydział 
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

Doktoraty
W dniu 21 listopada 2018 r. odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Szymona Dudka pt. Twierdzenia 
o punktach stałych i miary niezwartości 
w przestrzeniach Banacha i Frécheta oraz 
ich zastosowania do nieliniowych równań 
całkowych. Promotorem rozprawy był 
dr hab. Leszek Olszowy, prof. nadzw. 
z Wydziału Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej Politechniki Rzeszowskiej. Recen-
zentami byli: dr hab. Dariusz Cichoń 
z Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie i dr hab. Aldona Dutkiewicz z Wy-
działu Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 
26 listopada 2018 r. Rada Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki nada-
ła mgr. Szymonowi Dudkowi stopień 
doktora w dziedzinie nauk matema-
tycznych w dyscyplinie matematyka. 
Dr Szymon Dudek jest zatrudniony na 
stanowisku asystenta na Wydziale Ma-
tematyki i Fizyki Stosowanej Politech-
niki Rzeszowskiej. •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrzennej

Doktoraty
W dniu 7 listopada br. odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej mgr. Grzegorza Siwka. Temat 
rozprawy: Występowanie i dynamika 
wezbrań w zlewni górnego Wieprza. 
Promotor pracy: dr hab. Jarosław 
Dawidek, prof. UMCS – Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Recenzenci: dr hab. Roman Cieśliń-
ski, prof. UG – Uniwersytet Gdański; 
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ – 
Uniwersytet Śląski. •
W dniu 14 listopada br. odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej mgr Kamili Kosturskiej. Temat 
rozprawy: Uwarunkowania widzialno-

ści poziomej na lotniskach cywilnych 
w Polsce. Promotor pracy: dr hab. 
Marek Nowosad, prof. UMCS – Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Recenzenci: dr hab. Doro-
ta Matuszko – Uniwersytet Jagielloń-
ski; dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW 
– Uniwersytet Warszawski. •
Sukcesy
Dr inż. arch. Anna Sawicka oraz dr inż. 
arch. Anna Polska (Zakład Polityki 
Przestrzennej i Planowania UMCS) 
otrzymały pierwszą równorzędną na-
grodę w konkursie urbanistycznym na 
„Koncepcję zagospodarowania cen-
trum Radzymina” organizowanym 
przez Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich Oddział w Warszawie. Projekt 
lubelskiej pracowni architektoniczno-
-urbanistycznej RE:PLAN został doce-
niony za koncepcję atrakcyjnego po-
wiązania trzech istniejących placów 
w duży park miejski oraz wytworzenie 
nowego założenia urbanistycznego na 
osi kościoła na kierunku północ–po-
łudnie, ideę stworzenia dwóch krzy-
żujących się osi, na których utworzo-
ne zostały najważniejsze przestrzenie 
publiczne o odmiennym charakterze 
i funkcji, a także ciekawą propozy-
cję systemu przestrzeni publicznych 
i wzbogacenie programu usługowe-
go w zachodniej części parku. •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Doktoraty
19 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Justy-
ny Sali-Suszyńskiej. Tytuł pracy: Kom-
petencje metaforyczne gimnazjalistów 
z dysleksją rozwojową a ich osiągnię-
cia szkolne. Recenzenci: prof. dr hab. 
Kazimiera Krakowiak oraz dr hab. 
Małgorzata Muszyńska, prof. nadzw. 
Promotor: dr hab. Urszula Oszwa, 
prof. nadzw., promotor pomocni-
czy: dr Katarzyna Wiejak. •
19 listopada odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr  Małgorzaty 
Brodackiej. Tytuł pracy: Inteligencja 
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emocjonalna a kompetencje społecz-
ne niewidomej młodzieży gimnazjal-
nej. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej 
Sękowski oraz prof. dr hab. Marzen-
na Zaorska. Promotor: dr hab. Zofia 
Palak, prof. nadzw. •
5 listopada odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr. Jacka Szmal-
ca. Tytuł pracy: Efektywność terapii in-
tegracji sensorycznej w usprawnianiu 
funkcji motorycznych i kształtowaniu 
gotowości szkolnej dzieci 5–6 letnich. 
Recenzenci: dr hab. Beata Jachim-
czak, prof. nadzw. oraz dr hab. Do-
rota Podgórska-Jachnik, prof. nadzw. 
Promotor: dr hab. Aneta Borkowska, 
prof. nadzw., promotor pomocniczy: 
dr hab. Barbara Kalinowska-Witek. •
Wydarzenia
W ramach akredytowanych zajęć 
statystyka w psychologii (program 
ARIADNA realizowany przez Predictive 
Solutions, dawniej SPSS Polska) pro-
wadzonych w Instytucie Psychologii 
przez dr. Wojciecha Błaszczaka trzy-
nastu studentów psychologii otrzyma-
ło certyfikaty SPSS Technology Junior 
Expert. Czterech studentów (Natalia 
Sławińska, Dagmara Bojarczuk, Alek-
sandra Sirak, Jakub Łubianka) zdało 
zewnętrzny egzamin i uzyskało Cer-
tyfikaty SPSS Technology Expert, tym 
samym zajęcia statystyka w psycho-
logii (CA, studia stacjonarne) otrzy-
mały akredytację na rok 2018/2019. 
Uroczyste wręczenie certyfikatów od-
było się 17 października 2018 r. pod-
czas Rady Instytutu Psychologii. •
W dn. 22–24 października 2018 r. za-
jęcia ze studentami II roku pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej z języ-
kiem angielskim w Instytucie Pedago-
giki UMCS w Lublinie prowadziła Eva 
Baekkel, ekspert w zakresie pedago-
giki Marii Montessori oraz zarządza-
nia placówką edukacyjną. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, prowadzi przed-
mioty związane z kształceniem według 
zasad pedagogiki Montessori. •
Konferencje, wyjazdy
W dn. 7–9 listopada 2018 r. w Zako-
panem odbyła się XXVI Międzynaro-

dowa Konferencja Naukowa z cyklu 
„Edukacja XXI wieku. Lifelong lear-
ning w życiu współczesnego człowie-
ka z perspektywy nauk społecznych, 
humanistycznych i medycznych”. 
Dr Sara Filipiak z Zakładu Psycho-
logii Rozwoju Człowieka i Psycho-
logii Przemysłowej wraz z dr Beatą 
Łubianką z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Kielcach wygłosiły referat 
pt. „Sukces czy niepowodzenie? Psy-
chologiczna analiza poczucia kontro-
li wśród ostatniego rocznika gimna-
zjalistów – badania podłużne”. •
W dn. 19–23 listopada 2018 r. dr Łu-
cja Domańska z Zakładu Psychologii 
Klinicznej i Neuropsychologii oraz 
dr Sara Filipiak z Zakładu Psycholo-
gii Rozwoju Człowieka i Psychologii 
Przemysłowej brały udział w wyjeź-
dzie dydaktycznym w ramach wy-
miany dla nauczycieli akademickich 
programu ERASMUS+ na Universi-
dad Católica San Vincente Mártir 
w Hiszpanii. •

Wydział 
Politologii

Habilitacje
16 listopada 2018 r. Rada Wydziału Po-
litologii na podstawie wniosku Komisji 
Habilitacyjnej w składzie: prof. dr hab. 
Konstanty Wojtaszczyk (przewodni-
czący), dr hab. Małgorzata Podolak, 
prof. UMCS (sekretarz), recenzenci: 
dr hab. Rafał Glajcar, dr hab. Tomasz 
Słomka, prof. dr hab. Bożena Dziemi-
dok-Olszewska, członkowie: dr hab. El-
żbieta Kużelewska, prof. dr hab. Ma-
rek Pietraś podjęła uchwałę o nadaniu 
dr Monice Kowalskiej z Zakładu Sy-
stemów Politycznych stopnia dokto-
ra habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o polityce. Temat 
osiągnięcia naukowego: Odpowiedzial-
ność członków egzekutywy przed Try-
bunałem Stanu w III Rzeczypospolitej 
Polskiej. •
Doktoraty
5 listopada 2018 r. odbyła się pub-
liczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Pawła Porzucka pt. Komuni-
styczna Partia Czech i Moraw w sy-
stemie politycznym Republiki Czeskiej. 
Promotor: dr hab. Wojciech Sokół, 
prof. UMCS; recenzenci: prof. dr hab. 
Marek Żmigrodzki (UMCS), dr hab. El-
żbieta Kużelewska (UwB). •

Wydział Prawa 
i Administracji

Habilitacje
21 listopada Rada WPiA, uwzględnia-
jąc pozytywną opinię komisji habili-
tacyjnej powołanej przez Centralną 
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 
w następującym składzie: przewod-
niczący – prof. dr hab. Roman Hau-
ser (UAM), sekretarz – dr hab. Sła-
womir Patyra, prof. nadzw. (UMCS), 
recenzenci: dr hab. Zbigniew Cie-
ślak (UKSW), dr hab. Jacek Chlebny 
(UŁ), prof. dr hab. Jan Szreniawski 
(UMCS), członkowie: dr hab. Małgo-
rzata Masternak-Kubiak (Uniwersy-
tet Wrocławski), ks. dr hab. Sławomir 
Fundowicz (KUL), podjęła uchwałę 
o nadaniu dr. Kamilowi Sikorze stop-
nia doktora habilitowanego nauk 
prawnych. •
21 listopada Rada WPiA, po zapo-
znaniu się z uchwałą opiniującą ko-
misji habilitacyjnej powołanej przez 
Centralną Komisję do Spraw Stop-
ni i Tytułów w składzie: przewodni-
czący – prof.  dr hab. Tomasz Giaro 
(UW), sekretarz – dr hab. Grzegorz 
Smyk, prof. nadzw. (UMCS), recen-
zenci: prof. dr hab. Wojciech Dajczak 
(UAM), dr hab. Leszek Bosek (UW), 
prof. dr hab. Wojciech Witkowski 
(UMCS), członkowie: prof. dr hab. Bro-
nisław Sitek (SWPS Uniwersytet Hu-
manistycznospołeczny w Warszawie), 
dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw. 
(UMCS), podjęła uchwałę o nadaniu 
dr. Andrzejowi Adamczykowi stop-
nia doktora habilitowanego nauk  
prawnych. •
Doktoraty
8 listopada odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr  Agnieszki 
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Sznajder. Temat rozprawy: Pozwole-
nie wodnoprawne jako instrument za-
rządzania zasobami wodnymi. Pro-
motor: prof. dr hab. Marian Zdyb. 
Recenzenci: dr hab. Piotr Ruczkow-
ski, prof. nadzw. (UJK), dr hab. Woj-
ciech Lis, prof. nadzw. (KUL). Uchwała 
o nadaniu Agnieszce Sznajder stopnia 
doktora nauk prawnych została podję-
ta przez Radę WPiA 21 listopada. •
Wyróżnienia
Prof. dr hab. Lech Dubel został uho-
norowany przez Prezydenta Miasta 
Lublin Krzysztofa Żuka Medalem 
700-lecia Lublina, przyznawanym 
osobom szczególnie zasłużonym dla 
miasta. •
Decyzją Ministra Finansów Kierownik 
Katedry Prawa Finansowego UMCS 
prof. dr hab. Antoni Hanusz został 
powołany na członka Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradz-
twa Podatkowego. •
Konferencje
9 listopada odbyła się Lokalna Kon-
ferencja Naukowa pt. „Mediacja i ar-
bitraż w sprawach z zakresu ochrony 
własności intelektualnej” zorganizo-
wana przez Koło Naukowe Media-
cji i Negocjacji UMCS. Wystąpienia 
uczestników konferencji były prezen-
towane w ramach trzech paneli. Wy-
głoszone referaty obejmowały m.in. 
następujące problemy: 1) Zdatność 
arbitrażowa sporów z zakresu własno-
ści intelektualnej w wybranych syste-
mach prawnych – Marlena Jurecka; 
2) Rozstrzyganie sporów dotyczących 
domen internetowych – Paulina Juda, 
Ewa Matwiejczuk; 3) Mediacja jako 
alternatywna metoda rozwiązywania 
sporów w sprawach z zakresu prawa 
własności intelektualnej w różnych sy-
stemach – Ewelina Tyburska; 4) Me-
diacja przed Urzędem Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – 
Bartłomiej Tobiasz; 5) Spór patentowy 
Apple vs Samsung – analiza prawna 
sporu pod kątem jego polubownego 
załatwienia – Barbara Pietrzyk. •
28 listopada Studenckie Koło Na-
ukowe Prawa Międzynarodowego 

UMCS zorganizowało konferencję 
naukową pt. „Międzynarodowe kon-
flikty zbrojne”. Wystąpienia uczest-
ników konferencji przedstawiono 
w ramach trzech paneli: polityczno-
-historycznego, prawnego i społecz-
nego. Wygłoszone referaty dotyczyły 
m.in. następujących kwestii: 1) Brytyj-
sko-izraelskie relacje w perspektywie 
kryzysu sueskiego (Wojciech Szczot-
ka, Oliwier Grzywaczewski – UMCS); 
2) „Zimna wojna” na Bliskim Wscho-
dzie? Analiza stosunków Królestwa 
Arabii Saudyjskiej z Islamską Republi-
ką Iranu (Marlena Jurecka – UMCS); 
3) Ochrona dóbr kultury w konfliktach 
zbrojnych (mgr Piotr Krzyżanowski 
– KUL); 4) Uchodźcy, bezpaństwow-
cy i migranci w prawie międzynaro-
dowym (Tomasz Słapczyński – UJ); 
5) Międzynarodowe prawo humani-
tarne konfliktów zbrojnych (mgr Lilia 
Hrytsai – UMCS). •
Seminaria
21 listopada ELSA Lublin zorganizo-
wała Seminarium Prawa Medyczne-
go pt. „Formy zatrudniania lekarzy, 
działalność lecznicza”, które poprowa-
dzili: dr Grzegorz Lubeńczuk z Kate-
dry Prawa Administracyjnego i Nauki 
o Administracji UMCS oraz student-
ka II roku kierunku prawno-mene-
dżerskiego WPiA UMCS i V roku 
ekonomii WE UMCS Natalia Grabo-
wiec. Seminarium było skierowane 
do szerokiej grupy słuchaczy, prze-
de wszystkim studentów prawa i kie-
runków medycznych. •
Spotkania z praktykami
6 listopada zostało zorganizowane 
przez Samorząd Studentów WPiA 
UMCS i Koło Naukowe Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego UMCS kolejne 
spotkanie w ramach cyklu spotkań 
z praktykami. Spotkanie z udzia-
łem funkcjonariuszy z Sekcji Doboru 
Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem wśród studentów. •
21 listopada Studenckie Penalne Koło 
Naukowe zorganizowało spotkanie 
z aplikantem prokuratorskim. Wy-
darzenie to rozpoczyna cykl spot-

kań z aplikantami zawodów praw-
niczych. •
28 listopada Sekcja Prawa Karnego 
SKNP UMCS zorganizowała spot-
kanie z prokuratorem z Wydziału 
ds. Wojskowych Prokuratury Rejo-
nowej w Lublinie. •
Warsztaty
20 listopada odbyły się certyfikowane 
warsztaty zorganizowane przez ELSA 
Lublin przy współpracy z retoryką sto-
sowaną. Każdy uczestnik warsztatów 
mógł sprawdzić swoje umiejętności 
w zakresie przemawiania publiczne-
go. Warsztaty odbyły się w ramach 
cyklu sześciu spotkań zaplanowanych 
na listopad, grudzień, styczeń, marzec, 
kwiecień oraz maj. •
22 listopada Studenckie Koło Na-
ukowe Prawa Własności Intelektual-
nej UMCS zorganizowało warsztaty 
pt. „Plagiat. Na co trzeba uważać?”. 
Zostały one przeprowadzone przez 
dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego 
– opiekuna koła. Podczas warszta-
tów poruszono problematykę poję-
cia plagiatu w prawie i praktycznych 
porad dotyczących pisania prac na-
ukowych oraz działania systemu an-
typlagiatowego. •
22 listopada Studenckie Koło Nauko-
we Prawa Rzymskiego UMCS zorga-
nizowało warsztaty pt. „Prawo oso-
bowe”. W trakcie warsztatów odbył 
się konkurs. Warsztaty zostały po-
prowadzone przez opiekuna koła 
dr. Andrzeja Chmiela. Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem wśród 
studentów I roku prawa. •
Wydarzenia
5–7 listopada ELSA Poland wraz od-
działem wojewódzkim ELSA Lublin 
zorganizowało XXII edycję Dni Edu-
kacji Prawniczej (DEP). Jest to ogól-
nopolski projekt organizowany przez 
16 ośrodków akademickich na terenie 
całego kraju. Dni Edukacji Prawniczej 
mają na celu przybliżenie studentom 
– w formie warsztatów i prelekcji – 
spraw związanych z wykonywaniem 
zawodów  prawniczych. W  ramach 
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DEP adiunkt z Katedry Prawa Cy-
wilnego UMCS dr Piotr Piskozub wy-
głosił prelekcję nt. Pisanie pozwu roz-
wodowego z uwzględnieniem kwestii 
władzy rodzicielskiej i świadczeń ali-
mentacyjnych. •
7 listopada Studenckie Koło Naukowe 
Prawa Międzynarodowego UMCS zor-
ganizowało klub dyskusyjny pt. „Kształ-
towanie się armii europejskiej”. •
13 listopada Forum Młodych Dyplo-
matów Lublin zorganizowało dyskusję 
panelową pt. „Rola Polski w Europie”. 
Wydarzenie to zostało zorganizowane 
w ramach II Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Dyplomacji i stanowiło okazję 
do podjęcia debaty nad historycz-
nym i współczesnym znaczeniem 
Polski na kontynencie europejskim. 
Podczas dyskusji przedstawiono na-
stępujące zagadnienia: 1) Do jakie-
go subregionu Europy należy Pol-
ska? 2) Czy Polska była dla Europy 
„Winkelriedem narodów”? 3) Człon-
kostwo w jakich organizacjach mię-
dzynarodowych jest szczególnie istot-
ne dla interesów polskich? 4) Jakie 
państwa są najważniejszymi partne-
rami Polski na arenie międzynaro-
dowej? 5) W jakich sektorach Polska 
może stać się europejskim liderem?. 
W ramach debaty zostały też poru-
szone kwestie partnerstwa i uczestni-
ctwa Polski w organizacjach między-
narodowych. W debacie uczestniczył 
Prezes Studenckiego Koła Prawa Mię-
dzynarodowego UMCS – Patryk Ma-
tysiuk oraz prelegenci z Akademickie-
go Klubu Myśli Społeczno-Politycznej 
VadeMecum oraz KoLiber Lublin. •
15 listopada Studenckie Koło Naukowe 
Prawa Międzynarodowego UMCS oraz 
Studenckie Koło Naukowe Prawa Eu-
ropejskiego UMCS zorganizowały klub 
dyskusyjny pt. „Kształtowanie się armii 
europejskiej”. Podczas dyskusji zostały 
poruszone kwestie związane z WPBiO, 
PESCO i geopolityką na gruncie obo-
wiązującego prawa. •
20 listopada Forum Młodych Dyplo-
matów Lublin zorganizowało wizy-
tę w siedzibie konsula honorowego 

RFN w Lublinie. Podczas wizyty jej 
uczestnicy mogli wysłuchać wystą-
pienia pt. Konsul honorowy – aspek-
ty praktyczne prof. dr. hab. Andrze-
ja Kidyby. Podczas spotkania zostały 
poruszone praktyczne aspekty dzia-
łalności konsula honorowego oraz 
urzędu konsularnego. Wydarzenie 
zostało zorganizowane dzięki współ-
pracy Forum Młodych Dyplomatów 
Lublin oraz Regionalnego Ośrodka 
Debaty Międzynarodowej w Lubli-
nie. Odbyło się w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Dyplomacji. •
22 listopada Samorząd Studentów we 
współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie zorganizował akcję „Zo-
stań Bohaterem – edycja 3”. Podczas 
tego wydarzenia można było oddać 
krew oraz przyłączyć się do zbiórki 
darów na rzecz dzieci z lubelskiego 
domu dziecka. Każdy, kto przyłączył 
się do akcji, mógł wziąć udział w lo-
terii. To wydarzenie, podobnie jak po-
przednie edycje, cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród stu-
dentów i pracowników uczelni. Pa-
tronat honorowy nad tym wydarze-
niem objęli: Prezydent Miasta Lublin 
dr Krzysztof Żuk, JM Rektor UMCS 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski, 
Dziekan WPiA UMCS prof. dr hab. 
Anna Przyborowska-Klimczak oraz 
AZS UMCS Lublin. •
28 listopada Fundacja Court Watch 
Polska zorganizowała szkolenie dla 
przyszłych obserwatorów sądów. •
Wykłady
16 listopada Dziekan WPiA UMCS 
prof. dr hab. Anna Przyborowska-
-Klimczak poprowadziła wykład ot-
warty pt. Ścieżka kariery do zawodu 
dyplomaty. Wydarzenie to odbyło 
się w ramach Ogólnopolskiego Ty-
godnia Dyplomacji. •
29 listopada odbył się wykład dr. An-
drzeja Chmiela dla młodzieży lice-
alnej pt. Małpa, kogut, pies i żmija, 
czyli o tym jak karano w starożytnym 
Rzymie. Organizatorami tego wyda-
rzenia byli: dr Andrzej Chmiel oraz 

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego 
UMCS. Wydarzenie to odbyło się 
w ramach projektu dla Szkół Part-
nerskich UMCS. W wykładzie wzięli 
udział uczniowie XXIX Liceum Ogól-
nokształcącego im. cc. mjra Hieroni-
ma Dekutowskiego ps. Zapora. •
Wyjazdy
14 listopada Studenckie Koło Nauko-
we Prawników UMCS zorganizowało 
wyjazd połączony z wizytą studyjną 
w Sądzie Najwyższym oraz Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. •
20 listopada Studenckie Koło Nauko-
we Prawa Podatkowego UMCS zor-
ganizowało wyjazd studyjny do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu 
brali udział w rozprawach odbywa-
jących się tego dnia przed NSA. •
Konkursy
9 listopada odbył się w Lublinie I Tur-
niej Eliminacyjny w ramach III Akade-
mickich Mistrzostw Polski Debat Oks-
fordzkich (AMPDO). W turnieju WPiA 
UMCS reprezentowali członkowie Koła 
Naukowego Doktryn Politycznych 
i Prawnych przy Katedrze Doktryn 
Politycznych i Prawnych UMCS: Nata-
lia Szajowska, Mirosław Żyła, Kacper 
Sordyl, Dominik Majchrowski. Turniej 
rozpoczął się fazą grupową, w której 
drużyna KNDPiP odniosła dwa zwy-
cięstwa. Zwyciężyła też w fazie fina-
łowej w debacie na temat: W inte-
resie walki o prawa kobiet zachodni 
ruch feministyczny powinien stanowczo 
poprzeć Dziewczyny Rewolucji i awan-
sowała do finałów III AMPDO, które 
odbędą się w maju 2019 r. w Kra-
kowie. •
Studenckie Koło Naukowe Prawni-
ków UMCS, we współpracy z Kate-
drą Prawa Konstytucyjnego UMCS, 
zorganizowało ogólnopolski konkurs 
na artykuł do monografii naukowej 
pt. Naczelne zasady ustrojowe w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wy-
brane zagadnienia. Termin nadsyłania 
prac upływa 21 grudnia. Monografia 
zostanie opublikowana on-line. Prze-
widziano udział 20 autorów. •
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P rofesor Kazimierz Pękala uro-
dził się 28 sierpnia 1936 r. 
Studia geograficzne w Uni-

wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie ukończył w 1961 r. Uni-
wersytetowi poświęcił ponad 45 lat 
pracy – całe swoje życie zawodowe. 
Zatrudniony został, jeszcze jako stu-
dent, w Zakładzie Geografii Fizycz-
nej kierowanym przez znakomitego 
geografa o lwowskiej proweniencji – 
prof. dr. hab. Adama Malickiego. To 
tutaj prof. Pękala rozwijał swoje pa-
sje naukowe i pogłębiał zaintereso-
wania geomorfologiczne. W 1969 r. 
uzyskał stopień naukowy doktora, 
11 lat później doktora habilitowa-
nego, a w roku 1990 otrzymał ty-
tuł profesora. W 1992 r. stworzył 
od podstaw Zakład Geomorfolo-
gii jako odrębną jednostkę organi-
zacyjną w strukturach ówczesnego 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
UMCS. Był jego liderem i formal-
nym kierownikiem aż do odejścia 
na emeryturę w 2006 r.

Prof. Kazimierz Pękala od początku 
kariery naukowej był niezrównanym 
badaczem terenowym, zaangażowa-
nym w bezpośrednie poznawanie 
współczesnych procesów morfoge-
netycznych. Z tego względu wielo-
krotnie był zapraszany do udziału 
w naukowych ekspedycjach geo-
graficznych, a następnie stał się 
ich samodzielnym organizatorem. 
Jako jeden z pierwszych geogra-
fów w ośrodku lubelskim brał udział 
w wyprawach na Półwysep Kolski, 
do Mongolii i na Spitsbergen. Ten 

ostatni kierunek stał się pasją i na-
ukowym wyborem Profesora. Ba-
dania nad rozwojem rzeźby w wa-
runkach peryglacjalnych okazały się 
tematem, któremu poświęcił najwięk-
szą część swojego twórczego życia. 

Udział w wyprawach organizowa-
nych przez inne ośrodki naukowe 
oraz doświadczenie zdobyte pod-
czas ich trwania zostały wykorzy-
stane przez Profesora Pękalę do 
rozwoju lubelskiej szkoły geomor-
fologii polarnej. Z Jego inicjatywy 
w Calypsobyen na Spitsbergenie 
powstała Stacja Naukowa UMCS, 
a wyprawy naszego ośrodka przy-
brały charakter ciągły. Profesor był 
uczestnikiem 12 z nich, spośród któ-
rych 11 odbyło się pod Jego kierow-
nictwem. Są one kontynuowane do 
dziś przez kolejnych uczniów Profe-
sora. Realizują oni to wielkie dzieło 

poznawania Spitsbergenu i proce-
sów morfologicznych zachodzących 
w strefie peryglacjalnej rozpoczę-
te przed laty.

Życie zawodowe Profesora Pękali 
było bardzo owocne. Opublikował bli-
sko 200 prac naukowych. Wychodząc 
ze znanej szkoły lubelskiej geomor-
fologii, z wielkim zaangażowaniem 
i znakomitym efektem pomnażał jej 
dorobek, stając się jednym z czoło-
wych polskich geomorfologów. Pod 
Jego kierunkiem powstało ponad 
100 prac magisterskich i pięć roz-
praw doktorskich.

Zaangażowanie Profesora w ba-
danie środowiska polarnego zawsze 
było doceniane w kraju i poza jego 
granicami. Był wiceprzewodniczącym 
Komitetu Badań Polarnych Polskiej 
Akademii Nauk, pełnił funkcję prze-
wodniczącego Klubu Polarnego Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego, 
Rady Naukowej Instytutu Geofizyki 
Polskiej Akademii Nauk. Był człon-
kiem sześciu komitetów redakcyj-
nych czasopism naukowych, m.in. 
„Biuletynu Peryglacjalnego” i „Po-
lish Polar Research”. Reprezentował 
Polskę w International Permafrost 
Association. 

Za swoje dokonania został odzna-
czony honorowym członkostwem Pol-
skiego Towarzystwa Geograficzne-
go, medalem Zasłużony dla UMCS, 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Profesor Kazimierz Pękala był wzo-
rem pracowitości i dociekliwości ba-
dawczej, znakomitym przewodni-
kiem, nauczycielem i wychowawcą 
kilku pokoleń lubelskich geografów, 
a nade wszystko wspaniałym, życz-
liwym, pełnym energii i optymizmu 
człowiekiem. Na zawsze pozosta-
nie w pamięci tych, którzy Go znali.

Łączymy się w żalu z małżonką 
Profesora, a naszą koleżanką i współ-
pracowniczką, dr Janiną Repelewską-
-Pękalową. Wyrażamy nasze współ-
czucie i głęboką wdzięczność za 
obecność Pana Profesora wśród nas.

Kolegium dziekańskie  
i społeczność Wydziału Nauk  

o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w Lublinie

Wspomnienie 
o Profesorze 
Kazimierzu Pękali

W dniu 20 listopada 2018 r. odszedł na zawsze śp. prof. dr hab. Ka-
zimierz Pękala – geomorfolog, wybitny badacz terenowy i nauczyciel 
akademicki, twórca i organizator lubelskiego ośrodka badań polarnych. 
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Doc. dr hab. Jan Kowalczyk 
(1918–2007) był badaczem 
zagadnień młodszej epoki 

kamienia na ziemiach polskich i na 
sąsiadujących terenach europejskich. 
Pamiętamy Go przede wszystkim jako 
pracownika w Zakładzie, a następ-
nie w Katedrze Archeologii UMCS 
w Lublinie. Dał się poznać jako nie-
zwykle życzliwy studentom, znakomi-
ty dydaktyk oraz badacz terenowy. 
Prowadził prace archeologiczne na 
stanowiskach z młodszego odcinka 
neolitu na Płaskowyżu Nałęczowskim 
(w Klementowicach, Stoku i Lesie 
Stockim), a także na Wyżynie Zacho-
dniowołyńskiej (w Gródku koło Hru-
bieszowa). Warto wspomnieć o Jego 

zainteresowaniach pierwszą kopal-
nią głębinową na ziemiach polskich, 
założoną w Krzemionkach Opatow-
skich przez ludność kultury pucha-
rów lejkowatych, która wydobywa-
ła w tym miejscu znakomitej jakości 
surowiec do wytwarzania narzędzi – 
krzemień pasiasty. 

Jan Kowalczyk pracował także 
w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim oraz w Państwowym Muze-
um Archeologicznym w Warszawie 
i w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Wszędzie zdobywał uznanie nie tylko 
jako aktywny badacz (autor ponad 
80 publikacji naukowych), ale też jako 
wspaniały kolega i dobry człowiek.

Organizatorzy konferencji zaprosili 
do wygłoszenia referatów wybitnych 
badaczy zajmujących się problema-
tyką początków neolitu i niekiedy 
związanych zawodowo z osobą Jana 
Kowalczyka. Reprezentowali oni ar-
cheologiczne placówki m.in. Warsza-
wy, Rzeszowa i Torunia. W spotka-
niu wzięli również udział liczni goście 
z muzeów i ośrodków konserwa-
torskich Lublina, Rzeszowa, Cheł-
ma, Hrubieszowa, Zamościa, Kras-
negostawu i Kazimierza Dolnego. 
Licznie przybyli studenci archeologii 
w UMCS-ie. Wszystkich gości powita-
ła dr hab. Halina Taras z Instytutu Ar-
cheologii UMCS w Lublinie, główna 
organizatorka konferencji naukowej.

Obrady otworzył dziekan Wydziału 
Humanistycznego prof. dr hab. Ro-
bert Litwiński, nadmieniając, że jest 
to kolejna konferencja wspomnie-
niowa poświęcona pamięci jedne-
go z badaczy, którzy położyli wielkie 
zasługi dla rozwoju lubelskiej arche-
ologii1. Następnie zaprezentowana 
została sylwetka Jana Kowalczyka 
w referacie autorstwa doc. dr. Jana 
Gurby (Lublin), dr Hanny Kowalew-
skiej-Marszałek (Warszawa), mgr mgr 
Barbary i Sławomira Sałacińskich 
oraz dr. Wojciecha Borkowskiego 
(Warszawa). Odczytany również zo-
stał list do uczestników konferencji 
napisany przez prof. dr. hab. Jerzego 
Maika, dyrektora Instytutu Archeo-
logii i Etnologii PAN w Warszawie.

Pierwszy referat programowy wy-
głosił prof. dr hab. Stefan Karol Ko-
złowski, nestor badań nad zagadnie-

Konferencja naukowa o początkach 
neolitu poświęcona pamięci 
doc. dr. hab. Jana Kowalczyka

W dniu 22 listopada 2018 r. Instytut Archeologii UMCS, wspól-
nie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie oraz Państwowym Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie, zorganizował na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w Lublinie konferencję naukową „Początki neolitu na zie-
miach polskich. W setną rocznicę urodzin Jana Kowalczyka”. Spot-
kanie odbyło się w celu upamiętnienia tej wybitnej postaci pol-
skiej nauki, związanej zawodowo z Lublinem i Warszawą.

1 W Lublinie odbyły się dwa spotkania tego typu – w roku 2007 konferencja poświęco-
na prof. dr. hab. Stefanowi Noskowi oraz w roku 2014 konferencja poświęcona prof. dr. hab. 
Aleksandrowi Gardawskiemu.

• Dr Wojciech Borkowski – wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w War-
szawie i mgr Sławomir Sałaciński prezentują warszawski etap pracy Jana Kowalczyka
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niami epoki kamienia w Polsce, były 
wykładowca w Katedrze Archeologii 
UMCS, obecnie związany z Uniwer-
sytetem Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Jego wystąpie-
nie zatytułowane Nasze geny, nasze 
krzemienie, nasze skorupy przyciąg-
nęło uwagę słuchaczy nie tylko ze 
względu na interesującą problema-
tykę styku świata myśliwych i pierw-
szych rolników, ale też na dynamicz-
ny i niezwykle obrazowy charakter 
wykładu prelegenta. Prof. dr hab. 
Sławomir Kadrow, reprezentujący 
Instytut Archeologii w Rzeszowie, 
w wystąpieniu zatytułowanym Nad-
dunajska neolityzacja ziem polskich 
nawiązał do nowatorskiej i budzącej 
dyskusję rozprawy habilitacyjnej Jana 
Kowalczyka pt. Początki neolitu na 
ziemiach polskich, która ukazała się 
drukiem na łamach 34 tomu „Wiado-
mości Archeologicznych”, wydanego 
w roku 1969. Poglądy Jana Kowal-
czyka ze współczesnym stanem ba-
dań konfrontował prof. dr hab. Sta-
nisław Kukawka (Instytut Archeologii 
w Toruniu) w referacie pt. Subneo-
lit wschodnioeuropejski na ziemiach 
polskich w ujęciu Jana Kowalczyka 
i pięćdziesiąt lat później. 

Kolejne wystąpienia odnosi-
ły się do odkryć, jakie poczynio-
no na stanowiskach eneolitycznych 

na terenach wyżynnych. Dr Han-
na Kowalewska-Marszałek z Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie przedstawiła referat 
pt. Kultura pucharów lejkowatych 
i kultura amfor kulistych na Wyży-
nie Sandomierskiej – zarys proble-
matyki, w którym nawiązała m.in. 
do własnych badań w Kicharach 
Nowych. Z kolei dr Jolanta Nogaj-
-Chachaj (Instytut Archeologii UMCS 
w Lublinie) i mgr Andrzej Bronicki 
(Muzeum Chełmskie w Chełmie) za-
prezentowali referat pt. Kultura pu-
charów lejkowatych i amfor kulistych 
na Wyżynie Lubelskiej w świetle ba-
dań Jana Kowalczyka, w którym od-
nieśli się również do obecnego stanu 
badań nad problematyką tych kul-
tur w środkowowschodniej Polsce. 

Obrady zamknęła inspirująca dys-
kusja, w której rozważano, na ile po-
glądy Jana Kowalczyka wytrzymały 
próbę czasu.

Warto dodać, że wystąpienia kon-
ferencyjne wzbogaciła jeszcze sesja 
posterowa. W posterach przywoła-
no m.in. zainteresowania Jana Ko-
walczyka kulturami południowymi 
(Anna Zakościelna), kopalnictwem 
surowców krzemiennych (Wojciech 
Borkowski, Barbara i Sławomir Sała-
cińscy) czy początkami epoki brązu 
(Halina Taras). Przedstawiono także 

dawną wiedzę o kulturze pucha-
rów lejkowatych i kulturze trypol-
skiej na tle współczesnych znale-
zisk z terenu zachodniego Wołynia 
(Małgorzata Rybicka), a także wy-
niki badań nad uwarunkowaniem 
osadnictwa wczesnoneolitycznego 
w obrębie północnego przedpo-
la Wyżyny Sandomierskiej (Marcin 
Szeliga, Radosław Dobrowolski, Ja-
cek Chodorowski, Przemysław Mro-
czek, Daniel Makowiecki, Irena Ag-
nieszka Pidek).

Organizację konferencji naukowej 
koordynowali pracownicy Zakładu 
Archeologii Pra- i Protohistorycz-
nej Instytutu Archeologii UMCS – dr 
hab. Halina Taras, dr hab. Jerzy Libe-
ra, prof. UMCS, dr hab. Anna Zakoś-
cielna, prof. UMCS, dr hab. Elżbieta 
M. Kłosińska, dr Jolanta Nogaj-Cha-
chaj, dr Marcin Szeliga i mgr Tade-
usz Wiśniewski. Szczególne słowa 
podziękowania skierować trzeba do 
studentów archeologii, członków Koła 
Naukowego Studentów Archeologii 
– Eweliny Bogudzińskiej, Magdale-
ny Król, Aleksandry Makaruk, Anny 
Sendłak, Agnieszki Naworol, Sewe-
ryna Szymczaka i Mirona Kwietnia. 
Ich zaangażowanie sprawiło, że kon-
ferencja przebiegła sprawnie i mia-
ła odpowiednią oprawę.

Elżbieta M. Kłosińska
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Zamysł stworzenia czasopisma 
naukowego poświęconego poli-
tologicznym badaniom latyno-

amerykanistycznym nawiązywał do 
doświadczenia wydawniczego pub-
likowanej przez Wydział Politologii 
UMCS serii wydawniczej Studia Ibe-
roamerykańskie UMCS, utworzonej 
w 2011 r. przez prof. Katarzynę Krzy-
wicką, która pełni funkcję redaktor 
naukowej serii.

W rezultacie wypracowanie kon-
cepcji zawartości merytorycznej cza-
sopisma “Anuario Latinoamericano” 
oraz założeń edytorskich było proce-
sem przemyślanym, opartym na do-
świadczeniu i systematycznej pra-
cy, która została zapoczątkowana 
18 marca 2014 r. Opracowana kon-
cepcja czasopisma została skonsul-
towana ze środowiskiem wydawców 
czasopism naukowych oraz badaczy 
latynoamerykanistów w Polsce i za 
granicą. Utworzenie czasopisma wpi-
sało się w potrzeby polskiego śro-
dowiska politologów, badaczy Ame-
ryki Łacińskiej i Karaibów, bowiem 
w ostatnich latach można zaobser-
wować stały wzrost zainteresowania 

naukowego tym regionem. „Anuario 
Latinoamericano” jest pierwszym pol-
skim czasopismem naukowym o pro-
filu politologicznym specjalizującym 
się w problematyce latynoamerykań-
skiej i jednym z niewielu czasopism 
o tej specjalizacji w Europie.

Redaktor naczelna “Anuario Latino-
americano” przyjęła jako podstawo-
wy cel zagwarantowanie czytelnikom, 
badaczom i studentom możliwości 
stałego kontaktu z aktualnymi te-
matami międzynarodowej politolo-
gicznej debaty naukowej na temat 
regionu Ameryki Łacińskiej. W zało-

żeniu redakcji czasopismo ma służyć 
integracji środowiska politologów la-
tynoamerykanistów i pogłębieniu 
współpracy naukowej, umożliwiając 
wymianę poglądów i rezultatów ba-
dań naukowcom z krajowych i za-
granicznych ośrodków badawczych 
i uniwersyteckich.

“Anuario Latinoamericano” jest 
rocznikiem, na którego łamach pub-
likowane są oryginalne artykuły na-
ukowe, eseje, recenzje książek i spra-
wozdania z wydarzeń naukowych 
w języku hiszpańskim, portugalskim 
i angielskim.

 Pięciolecie czasopisma naukowego 
“Anuario Latinoamericano – Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales” 

1 Dr hab. Katarzyna Krzywicka – prof. nadzw. w Zakładzie Stosunków Międzynarodo-
wych Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Politolog, 
latynoamerykanistka i religioznawca. Założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Anuario 
Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. Założycielka i redaktor 
naukowa serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS. Autorka monografii nauko-
wych: Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice (2009), El continente en cambio. 
Ensayos para un debate sobre América Latina (2009), América Latina y el Caribe. Estudios 
Políticos (2002), Kuba w środowisku międzynarodowym (1998). Redaktor lub współredaktor 
naukowa monografii: Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie (1999), Christian 
Democracy in the Modern World (2000), Oblicza Ameryki Łacińskiej (2010), Bicentenario de 
la Independencia de América Latina. Cambios y realidades (2012), Dwieście lat niepodległości 
państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (2012), Trans-
formacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy – wyzwania – implikacje (2014), Prze-
obrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej – Transformaciones geopolíti-
cas y nuevas amenazas en América Latina (2016), Política y religión en América Latina (2017).

Czasopismo “Anuario La-
tinoamericano” powstało 

w 2014 r., gdy 29 sierpnia 
zostało wpisane do rejestru 

dzienników i czasopism pod 
tytułem “Anuario Latinoame-

ricano – Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales” 
w pozycji Rej. Pr. 1355. Zało-
życielką i redaktorem naczel-

nym czasopisma jest polito-
log i latynoamerykanistka 

dr hab. Katarzyna Krzywicka1, 
prof. nadzw. w Zakładzie Sto-

sunków Międzynarodowych 
Wydziału Politologii UMCS.

Fo
t. 

Ba
rto

sz
 P

ro
ll



34    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • g r u d z i e ń  2 0 1 8 •

K a r t k a  z  k a l e n d a r z a

Czasopismo jest indeksowane 
w kilku bazach zagranicznych: ERIH 
PLUS – The European Reference In-
dex for the Humanities and the Social 
Sciences (od 2016 r.); Index Coperni-
cus – International Journals Master 
List (ICV: 100.00 w 2017 r.); Central 
European Journal of Social Sciences 
and Humanities (od 2017 r.); Latin-
dex – Sistema Regional de Informa-
ción en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (od 2015 r.); REDIB – Red 
Iberoamericana de Innovación y Co-
nocimiento Científico (od 2017 r.); RE-
DIAL – Red Europea de Información 
y Documentación sobre América La-
tina (od 2015 r.) oraz w polskiej ba-
zie cytowań POL-index (od 2015 r.). 
Aktualnym celem redakcji “Anuario 
Latinoamericano” jest indeksowa-
nie czasopisma w bazie Scopus-Else-
vier. Informacje na temat czasopisma 
są dostępne na stronach: Interna-
tional Political Science Association 
(IPSA) i Asociación Latinoameri-
cana de Ciencia Política (ALACIP).

Czasopismo “Anauario Latinoame-
ricano” jest także obecne podczas 
ważnych międzynarodowych wyda-
rzeń naukowych z zakresu studiów 
latynoamerykańskich. Było prezen-
towane podczas VIII Międzynarodo-
wego Kongresu Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales en América 
Latina – CEISAL (2016), Simposio In-
ternacional del Centro de Estudios 
Ibero-Americanos – Uniwersytet Ka-
rola w Pradze (2016), Seminario La-
tinoamericano: Estudios latinoameri-

canos en Europa Central y Oriental 
– Uniwersytet Jagielloński (2017), Jor-
nada de México – Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej (2017), XVIII Kon-
gresu Międzynarodowego Federa-
ción Internacional de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe – FIEALC 
(2017), I Jornada sobre la historia 
y desarrollo de la Ciencia Política en 
Iberoamérica – Uniwersytet Grana-
dy (2018), IV Congreso Inernacional 
sobre Iberoamérica (2018), „Spotkań 
naukowych z Ameryką Łacińską” – 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
(2018), II Międzynarodowych Spot-
kań Politologicznych: “Construyendo 
una disciplina desde la región: Insu-
ficiencias en las Democracias Lati-
noamericanas ¿Cuáles son las alter-
nativas?” – Universidad del Cauca, 
Kolumbia (2018), 56 Międzynaro-
dowego Kongresu Amerykanistów 
– ICA (2018) oraz III Międzynaro-
dowej Konferencji Latynoameryka-
nistycznej zorganizowanej z oka-
zji pięciolecia czasopisma (2018).

Od 2014 r. wydano pięć tomów 
“Anuario Latinoamericano – Cien-
cias Políticas y Relaciones Internacio-
nales”. Pierwszy tom zatytułowany 
América Latina: cambios a nivel regio-
nal y en su inserción internacional zo-
stał przygotowany pod redakcją na-
ukową Marthy Ardili z Universidad 
Externado de Colombia i Katarzy-
ny Krzywickiej z Wydziału Politolo-
gii UMCS. Temat tomu inspirowany 
był debatą naukową, która miała 
miejsce podczas 54 Międzynaro-
dowego Kongresu Amerykanistów 
w Wiedniu w 2012 r. w ramach pa-
nelu zorganizowanego i koordyno-
wanego przez obie redaktorki tomu. 

Tematem drugiego tomu “Anuario 
Latinoamericano”, pod redakcją na-
ukową Katarzyny Krzywickiej, są pro-
cesy i tendencje wyborcze w pań-
stwach Ameryki Łacińskiej. Wybór 
tematu Dossier został zainspirowany 
zakończeniem w regionie kolejnego 
cyklu wyborów do władz ustawodaw-
czych i wykonawczych, który ujawnił 
nowe, zasługujące na analizę nauko-
wą rezultaty i tendencje wyborcze. 

W trzecim tomie „Anuario Lati-
noamericano” głównym tematem 
artykułów są stosunki między poli-

tyką i religią w państwach Amery-
ki Łacińskiej. Inspiracją do podjęcia 
tego zagadnienia była interdyscy-
plinarna debata, która odbyła się 
podczas II Międzynarodowej Kon-
ferencji Latynoamerykanistycznej 
na temat Las relaciones entre políti-
ca y religión en América Latina – de-
terminantes y nuevos paradigmas 
w dn. 3–4 listopada 2015 r. w Lubli-
nie. Organizatorki konferencji: Kata-
rzyna Krzywicka z Wydziału Politolo-
gii UMCS i Renata Siuda-Ambroziak 
z Centrum Studiów Latynoamerykań-
skich Uniwersytetu Warszawskiego 
podjęły się redakcji naukowej trze-
ciego tomu „Anuario Latinoameri-
cano”, zapraszając badaczy-specja-
listów do przygotowania artykułów, 
które zostały zamieszczone w sekcji 
Dossier zatytułowanej América Lati-
na: política y religión. 

W czwartym tomie „Anuario La-
tinoamericano” tematykę artykułów 
zdominował problem przemocy. Re-
daktorami naukowymi Dossier zaty-
tułowanego América Latina: Violen-
cia en México y Centroamérica w tym 
tomie są specjaliści z zakresu bez-
pieczeństwa i sił zbrojnych w Ame-
ryce Łacińskiej – Pablo Marcos Mo-
loeznik z Uniwersytetu Gudalajara 
w Meksyku i Paweł Trefler z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-
europejskiej w Przemyślu. 

Wydanie piątego tomu „Anuario 
Latinoamericano” zostało zainspiro-
wane prowadzoną aktualnie w mię-
dzynarodowym środowisku polito-
logicznym debatą na temat rozwoju 
i oceny stanu dyscypliny nauk poli-
tycznych. Przygotowane pod redak-
cją naukową Pablo Bulcourfa, Kata-
rzyny Krzywickiej i Paulo Ravecca 
Dossier zatytułowane América Lati-
na: desarrollo y balance de la ciencia 
política zawiera rezultaty badań na-
ukowców, którzy zajmują się analizą 
historii i rozwoju dyscypliny nauk po-
litycznych. Temat jest nie tylko aktu-
alny, ale także ważny dla środowiska 
politologicznego w Ameryce Łaciń-
skiej i Europie. Świadczą o tym orga-
nizowane seminaria, sympozja i kon-
ferencje oraz monografie naukowe na 
ten temat opublikowane przez poli-
tologów: Víctor Alarcón Olguín (red.) 
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• Prof. Manuel Alcantara i prof. Katarzyna Krzywicka
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2011; Fernando Barrientos del Mon-
te 2014; Leonardo Avritzer, María do 
Socorro Braga, Carlos S. Milani (red.) 
2016; Flavia Freidenberg (red.) 2017. 
Artykuły zawarte w Dossier piątego 
tomu “Anuario Latinoamericano” wpi-
sują się w aktualną debatę, bez wąt-
pienia wzbogacając ją i uzupełniając. 

W 2018 r. redakcja “Anuario Lati-
noamericano” przygotowała szósty 
tom, którego redakcji naukowej pod-
jęli się Katarzyna Krzywicka i Karol 
Derwich. Dossier zatytułowane Améri-
ca Latina: fronteras y zonas fronterizas 
zostało poświęcone aktualnemu te-
matowi istoty, dynamiki i zagrożeń 
granic w Ameryce Łacińskiej.

Na łamach “Anuario Latinoameri-
cano” w latach 2014–2017 opubli-
kowano 56 artykułów. Systematycz-
nie wzrasta zainteresowanie autorów 
publikowaniem wyników badań na-
ukowych na łamach czasopisma, co 
jest m.in. rezultatem wzrostu jego 
widoczności i oddziaływania. 

Zgodnie z założeniami wydawniczy-
mi “Anuario Latinoamericano” głów-
nym językiem publikacji na łamach 
czasopisma jest język hiszpański, zaś 
dodatkowymi językami są portugal-
ski i angielski. Wśród 56 opubliko-
wanych artykułów 50 opublikowa-
no w języku hiszpańskim, co stanowi 
89% wszystkich wydanych artykułów, 
zaś w języku angielskim opubliko-
wano 6 artykułów, co stanowi 11%.

Autorzy artykułów opublikowa-
nych do 2017 r. w 73% pochodzą 
z państw Ameryki Łacińskiej, zaś 
27% z państw europejskich. Repre-
zentują kilkanaście państw: Argenty-
nę, Boliwię, Brazylię, Francję, Gwate-
malę, Hiszpanię, Kolumbię, Meksyk, 
Niemcy, Paragwaj, Polskę, Portuga-
lię, Szwecję, Urugwaj, Wenezuelę. 

Wiodącymi tematami analizowany-
mi przez autorów na łamach “Anua-
rio Latinoamericano” są stosunki mię-
dzynarodowe, bezpieczeństwo i siły 
zbrojne, systemy polityczne, stosun-
ki wyznaniowe, administracja pub-
liczna. Należy dodać, iż autorzy ar-
tykułów opublikowanych w “Anuario 
Latinoamericano” skupiali uwagę na 
analizie następujących państw: Mek-
syk, Brazylia, Kolumbia, a ponad-
to Argentyna, Boliwia, Gwatemala, 

Salwador, Honduras, Kuba, Urug-
waj, Wenezuela. 

Warto również zwrócić uwagę, iż 
poza działalnością wydawniczą re-
dakcja “Anuario Latinoamericano – 
Ciencias Políticas y Relaciones Inter-
nacionales” podejmuje się organizacji 
wydarzeń naukowych, których celem 
jest pogłębienie wiedzy na temat re-
gionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
Należą do nich cyklicznie odbywają-
ce się na Wydziale Politologii UMCS 
“Spotkania naukowe z Ameryką Ła-
cińską”. Od 2015 r. odbyły się trzy 
edycje tego wydarzenia. Pierwsza 
edycja miała miejsce na Wydziale Po-
litologii UMCS w dn. od 23 marca 
do 2 kwietnia 2015 r. Gośćmi “Anu-
ario Latinoamericano” byli politolo-
dzy z trzech państw: Meksyku, Nie-
miec i Szwajcarii. Drugie „Spotkania 
naukowe z Ameryką Łacińską” odby-
ły się w dn. od 31 stycznia do 3 lute-
go 2017 r. Gośćmi Wydziału Politolo-
gii UMCS byli naukowcy, politolodzy 
z Argentyny i Czech współpracujący 
z „Anuario Latinoamericano”. Trzecia 
edycja “Spotkań naukowych z Amery-
ką Łacińską” odbyła się z okazji pięcio-
lecia czasopisma „Anuario Latinoame-
ricano – Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales” w dn. 19–21 czerwca 
2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. 
Wydarzenie zostało zorganizowane 
w roku jubileuszu 25-lecia Wydzia-
łu Politologii. Wykłady wygłosili na-
ukowcy z uniwersytetów argentyń-
skich oraz polskich. Trzecie spotkania 
naukowe uświetniła wystawa fotogra-
ficzna na temat Ameryka Łacińska i Ka-
raiby: społeczeństwo – kultura – natu-
ra. Autorkami zdjęć były Katarzyna 
Krzywicka, Maria Ochab, Magdalena 
Wątróbka. Wystawę można było oglą-
dać od 6 czerwca do 7 lipca 2018 r.

Z inicjatywy redakcji czasopisma 
“Anuario Latinoamericano – Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales” 
są organizowane Międzynarodowe 
Konferencje Latynoamerykanistyczne 
w Lublinie. W dn. 21–22 listopada 
2018 r. odbyła się III Międzynarodo-
wa Konferencja Latynoamerykani-
styczna na temat Ameryka Łacińska 
jako region w stosunkach międzyna-
rodowych w XXI wieku. Jest to kolej-
na z cyklu konferencji naukowych 

mających na celu stworzenie forum 
interdyscyplinarnej i międzynaro-
dowej debaty badaczy latynoame-
rykanistów oraz rozwój i promowa-
nie polskich badań politologicznych 
na temat regionu Ameryki Łaciń-
skiej i Karaibów. W konferencji wzię-
li udział politolodzy z Argentyny, 
Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Czech, 
Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii oraz Polski. Konferencję zor-
ganizowała dr hab. Katarzyna Krzy-
wicka, prof. UMCS, politolog, latyno-
amerykanistka i redaktor naczelna 
czasopisma “Anuario Latinoamerica-
no – Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales”, wydawanego przez 
Wydział Politologii UMCS. 

Aktywność i rozwój czasopisma 
„Anuario Latinoamericano” są moż-
liwe i stale postępują dzięki współ-
pracy z naukowcami, politologami 
i latynoamerykanistami z polskich 
i zagranicznych ośrodków nauko-
wych, którzy są autorami artyku-
łów, recenzji książek, zasiadają w Ra-
dzie Naukowej i są recenzentami 
czasopisma.

Redakcja “Anuario Latinoamerica-
no – Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales” dziękuje wszystkim 
autorom, recenzentom i członkom 
Rady Naukowej za efektywną współ-
pracę. Mamy nadzieję, że łamy cza-
sopisma będą nadal miejscem waż-
nych i aktualnych debat naukowych, 
pogłębiania współpracy akademi-
ckiej oraz internacjonalizacji badań, 
a tym samym rozwoju dyscypliny 
nauk politycznych. 

Katarzyna Krzywicka
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N iedawno można było prze-
czytać o sukcesie naukow-
ców współpracujących przy 

budowie najnowocześniejszego tomo-
grafu pozytonowego J-PET w kurie-
rze CERN1 w artykule zatytułowa-
nym J-PET’s plastic revolution (https://
cerncourier.com/j-pets-plastic-revo-
lution/). W projekt, zainicjowany 
w 2009 r. przez prof. Pawła Moskala 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za-
angażowane są grupy z Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie, Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku, Uniwersyte-
tu Wiedeńskiego (Austria) i Naro-
dowego Laboratorium we Frascati 
(Włochy). Projekt ma interdyscypli-
narny charakter – przy jego realiza-
cji współpracują fizycy, informatycy, 
matematycy, elektronicy i biolodzy.

Uznawane za najbardziej precyzyj-
ne urządzenia wykorzystywane aktu-
alnie w diagnostyce medycznej po-
zytonowe tomografy emisyjne (PET) 
oparte są na ideach detekcji opra-
cowanych w latach 60. poprzednie-
go stulecia. Rewolucyjność detekto-
ra Jagiellonian – PET (J-PET) polega 
m.in. na innowacyjnym podejściu do 
detekcji umożlwiającym jednoczes-
ne obrazowanie większego obszaru, 
z wyższą dokładnością, w krótszym 
czasie, a do tego samo urządzenie 
będzie kilkukrotnie tańsze od aktu-
alnie oferowanych układów diag-
nostycznych PET. Wprowadzenie na 
rynek J-PET przyczyni się do wzro-
stu powszechności i dostępności tej 
techniki diagnostycznej. Konstruk-
cja urządzenia bazuje na 17 paten-
tach, w tym również opracowanych 

Współtworzymy 
innowacyjne 
urządzenie 
diagnostyczne

1 Europejska Organizacja Badań Jądro-
wych CERN (fr. Organisation Européenne 
pour la Recherche Nucléaire)

Kilkuletnia współpraca pra-
cowników Zakładu Metod 
Jądrowych Instytutu Fizyki 
UMCS z fizykami Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego owocu-
je sukcesami docenianymi 
i wyróżnianymi na między-
narodowej arenie naukowej. 

• Zdjęcia funkcjonującego prototypu detektora J-PET. Detektor tworzą 192 moduły detek-
cyjne (plastik o wymiarze 500 x 19 x 7 mm, z dopiętymi do jego końców fotopowielaczami) 
ustawione w trzech pierścieniach. Zarejestrowane kwanty anihilacyjne generują w plasti-
kach sygnały, na podstawie których określane jest miejsce anihilacji. Na zdjęciu od lewej: 
B. Jasińska, M. Gorgol, B. Zgardzińska (UMCS), Sz. Niedźwiedzki (UJ). Na pierwszym pla-
nie: układ próżniowy i komora pomiarowa skonstruowane przez grupę lubelską umieszczo-
ne wewnątrz detektora J-PET. 
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przy współudziale pracowników na-
szej uczelni.

Pozyton (e+) jest antycząstką elek-
tronu (e-). W wyniku spotkania mate-
rii i antymaterii następuje anihilacja – 
zamiana mas tych cząstek na energię 
dwóch kwantów gamma, które emito-
wane są wzdłuż jednego kierunku, ale 
w przeciwne strony od miejsca anihi-
lacji. Zjawisko to stanowi podstawę 
działania tomografów pozytonowych. 

Organizm człowieka zbudowany 
jest z materii, a zatem by zainicjować 
zjawisko anihilacji, należy dostarczyć 
do niego antymaterię. Radionuklidy 
emitujące e+ dołącza się do gluko-
zy i podaje się pacjentom przed ba-
daniem (najczęściej stosowany jest 
izomer glukozy 18FDG). Glukoza jest 
chętnie konsumowana przez komór-
ki nowotworowe i tam jej koncen-
tracja, a zatem również koncentracja 
izotopu emitującego pozytony, jest 
największa. Na obrazach tomogra-
fi cznych obszary zmienione nowotwo-
rowo wyróżniają się zatem intensyw-
niejszym „świeceniem”, co związane 
jest z większą liczbą rejestrowanych 
aktów anihilacji w tych miejscach.

W standardowych tomografach PET 
detektory ustawione w pierścień re-
jestrują kwanty, co umożliwia rekon-
strukcję miejsca anihilacji. Detektory 
te wykonane są z drogich kryształów, 
co nakłada ograniczenia na rozmiar 
urządzeń. Tym samym skanowany ob-
szar ciała nie przekracza kilkunastu 
cm długości, co stanowi istotną wadę 
obecnie używanych w diagnostyce 
urządzeń. Powszechność diagnostyki 
jest ograniczona ze względów ekono-
micznych – badanie jest kosztowne.

W J-PET rezygnowano z detekto-
rów wykonanych z kryształów nie-
organicznych, zastępując je znacznie 
tańszymi detektorami plastikowymi, 
które dodatkowo można wykonać 
w postaci długich pasków detekcyj-
nych. Takie podejście dało możliwości 
konstruowania urządzenia niedrogie-
go i nieograniczonego ze względu na 
geometrię. Aktualnie testowany pro-
totyp tomografu J-PET wykonany jest 
z plastikowych pasków detekcyjnych 
o długości 50 cm. Obszar aktyw-

ny poddawany diagnostyce będzie 
zatem znacznie większy niż w stan-
dardowych detektorach PET, czas 
badania krótszy, a koszt niższy. Roz-
poczęto już prace nad modułową wer-
sja urządzenia, umożliwiającą nie tyl-
ko skan jednoczesny całego ciała, ale 
też łatwy transport i montaż urządze-
nia (paski detekcyjne można przewo-
zić nawet samochodem osobowym).

Lubelska grupa fi zyków współpracu-
jąca przy projekcie J-PET jest zaanga-
żowana w konstrukcje komór pomia-
rowych imitujących badany obiekt, 
opracowywanie metodologii pomiarów 
i prowadzenie badań pilotażowych na 
tkankach ludzkich. Wcześniejsze prace 
grupy koncentrujące się wokół zjawi-
ska anihilacji, 40-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu badań z wykorzysta-
niem próbnika pozytonowego decydu-
ją o dużym wkładzie grupy lubelskiej 
w postęp prac nad J-PET. Aktualnie 
prowadzone badania pokazują, że zało-
żenia konstrukcyjne J-PET umożliwiają 
nie tylko obrazowanie medyczne, ale 
być może w przyszłości pozwolą rów-
nież na nieinwazyjne diagnozowanie 
charakteru zmian nowotworowych/
zwyrodnieniowych obrazowanych tka-
nek. Za zgodą Komisji Bioetycznej gru-
pa prowadzi już badania na tkankach 
ludzkich i liniach komórkowych. Uczel-
nia nawiązała współpracę z Uniwer-
sytetem Medycznym i Szpitalem im. 
Kardynała S. Wyszyńskiego w Lubli-
nie – jednostki te zaangażowane są 
w pozyskiwanie i przygotowywanie 
materiału do badań. Pierwsze wyni-
ki badań są obiecujące – być może 
w przyszłości biopsja wykonywana 
w celu oceny złośliwości zmian no-
wotworowych zostanie zastąpiona 
obrazowaniem tomografem J-PET.

J-PET może być wykorzystywany 
nie tylko w diagnostyce medycznej, 
badaniu fi zjologii i metabolizmu. 
Jego unikatowa konstrukcja pozwoli 
w przyszłości na umieszczenie urzą-
dzenia wewnątrz  MRI (rezonans mag-
netyczny) i stworzenie jedynego na 
świecie urządzenia umożliwiającego 
jednoczesną (w tym samym czasie 
i bez konieczności transportu pacjen-
ta między urządzeniami) diagnostykę 

2 C – ładunek, P – parzystość, T – odwrócenie w czasie.

z wykorzystaniem pola magnetycz-
nego i cząstek elementarnych. Nie-
wykluczone, że tego typu testy będą 
prowadzone we współpracy z uni-
kalnym wysokopolowym rezonan-
sem magnetycznym zlokalizowanym 
w ECOTECH-COMPLEX Centrum.

Prototyp J-PET wykorzystywany jest 
aktualnie w badaniach podstawowych 
z dziedziny fi zyki, m.in. łamania sy-
metrii CPT2 w układzie leptonowym, 
co jest kluczowym zagadnieniem dla 
wyjaśnienia asymetrii materia–anty-
materia we wszechświecie. Pomiary 
zapoczątkowane w 2016 r. dostar-
czyły już 1 PB danych (peta bajtów, 
1 PB = 1000 TB = 1 000 000 MB). 
Wykorzystanie plastikowych detek-
torów umożliwia również badanie 
polaryzacji fotonów, a w konsekwencji 
– splątanie kwantowe.

W ramach współpracy i wymia-
ny wiedzy pracownicy Zakładu Me-
tod Jądrowych uczestniczyli ostat-
nio w konferencji „New Quantum 
Horizons: From Foundations to Bio-
logy” organizowanej przez Narodo-
we Laboratorium we Frascati, pre-
zentując aktualny stan badań nad 
wykorzystaniem możliwości detek-
tora J-PET w nieinwazyjnej diagno-
styce zmian nowotworowych i oce-
nie stopnia ich złośliwości. 

Członkowie grupy J-PET z UJ-otu 
są częstymi gośćmi w Zakładzie Me-
tod Jądrowych, a współpraca owo-
cuje szeregiem wielu wspólnych prac 
naukowych w czołowych periodykach 
naukowych o wysokim IF. 

Bożena Zgardzińska 
Bożena Jasińska 

• Schematyczna prezentacja procesu detekcji w urządzeniach PET
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Podstawowym celem, jaki przy-
świecał organizacji tego wy-
darzenia, była popularyzacja 

filozofii nie tylko jako dziedziny na-
uki, ale też jako pewnego sposobu 
myślenia, który od najmłodszych lat 
może nam pomóc spojrzeć na ota-
czający nas świat z nieco innej per-
spektywy. Tak rozumiana filozofia 
może pomóc nam go lepiej zrozu-
mieć i odnaleźć w nim własne, wy-
jątkowe miejsce. Z roku na rok ota-
czająca nas rzeczywistość zmienia się 
coraz bardziej dynamicznie, a nauka 
i technologia stale ułatwiają nam 

dostęp do coraz większej ilości infor-
macji, z czego oczywiście należy się 
cieszyć. Rozwój to rzecz dobra i po-
żądana chyba przez wszystkich. Lecz 
dając się porwać temu nurtowi, jed-
nocześnie musimy pamiętać, że na 
tym świecie nie żyjemy sami.

Właśnie podkreśleniu tej istotnej 
kwestii służyć miało hasło przewodnie 
tegorocznych obchodów Dnia Filo-
zofii: „Po nitce do kłębka”. Ma ono 
przypominać nam to, co zauważy-
li już starożytni Grecy: że nasz los 
– niczym zwinięta w kłębek włócz-
ka – zawsze przeplata się w niemal 

niekontrolowany sposób z losami 
innych ludzi, których spotykamy na 
swojej drodze. Każda nasza decy-
zja zostawia po sobie historyczny 
ślad, który wpłynąć może na kole-
je losu innego człowieka, i na od-
wrót – sami jesteśmy też na takie 
wpływy podatni. Naszym zadaniem 
jest starać się ten zawiły kłębek lo-
sów rozplątywać, jakoś go wyjaś-
niać, starać się zrozumieć i oswoić. 

W ciągu dwóch dni obchodów 
ŚDF ponad 600 osób – zarówno ucz-
niów szkół podstawowych, gimna-
zjów, liceów, jak i dorosłych uczest-
ników – miało okazję wziąć udział 
w kilkunastu wydarzeniach, takich 
jak interaktywna wystawa w CSK 
Życio-opowieści, popularnonaukowe 
wykłady filozofów z UMCS-u, war-
sztaty społeczno-filozoficzne Wolność, 
równość, niepodległość, warsztaty kre-
atywnego pisania czy warsztaty reto-
ryczne, podczas których uczestnikom 
przybliżaliśmy antyczne wzorce edu-
kacji. Podczas warsztatu egzystencjal-
nego oraz popołudniowej Kinozofii 
młodzież miała okazję zmierzyć się 
z istotnymi w życiu każdego z nas 
pytaniami o naturę szczęścia, mo-
ralność czy sens życia. 

Pierwszy dzień obchodów Świa-
towego Dnia Filozofii zakończyli-
śmy wieczorną dyskusją przy kawie 

Światowy Dzień Filozofii 
na UMCS-ie

• Otwarcie obchodów Światowego Dnia Filozofii przez dyrektora Instytutu Filozofii dr. hab. 
Andrzeja Łukasika, prof. UMCS 
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15 i 16 listopada 
świętowaliśmy Światowy 
Dzień Filozofii ustanowiony 
z inicjatywy UNESCO. W tym 
roku lubelskie obchody ŚDF 
zostały zorganizowane wspól-
nie przez trzy instytucje: Wy-
dział Filozofii i Socjologii 
UMCS, ośrodek artystyczno-
-edukacyjny Dom Słów oraz 
Międzynarodowe Szkoły Pa-
derewski. Wspólna praca nad 
tym wydarzeniem zaowo-
cowała licznymi atrakcyjny-
mi warsztatami, wystawami, 
seminariami czy wykłada-
mi w wielu lokalizacjach 
na terenie całego Lublina.

• Warsztat egzystencjalny dla licealistów Co nam się kłębi w głowie? 
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W spółorganizatorem i go-
spodarzem konferencji był 
Wydział Humanistyczny 

UMCS w Lublinie we współpracy 
z Komitetem Językoznawstwa PAN 

oraz przy wsparciu Oddziału Lubel-
skiego Towarzystwa Miłośników Języ-
ka Polskiego. Przez trzy dni uczestnicy 
tego wydarzenia mieli przyjemność 
korzystać z uroków polskiej złotej je-
sieni, a także oddać się swojej pa-
sji, jaką jest onomastyka, czyli dzie-
dzina wiedzy o nazwach własnych. 

XXI Międzynarodowa i Ogólno-
polska Konferencja Onomastyczna 
była ważnym wydarzeniem nauko-
wym w skali krajowej i międzyna-
rodowej. Temat konferencji połączył 
dwa bloki zagadnień: terminologię 
onomastyczną i nazwotwórstwo. 
Podczas obrad plenarnych i w sek-
cjach uczestnicy konferencji z Pol-

ski, Czech, Słowacji, Rosji, Białorusi, 
Ukrainy, Litwy, Chorwacji, Macedo-
nii, Węgier i Włoch wygłosili refera-
ty w różnych językach europejskich 
(były to języki słowiańskie i kongre-
sowe: angielski i francuski). Na obra-
dach plenarnych uczestnicy wysłucha-
li referatów Barbary Czopek-Kopciuch 
z IJP PAN w Krakowie (Jeszcze o ko-
nieczności uporządkowania polskiej 
terminologii onomastycznej) i Artura 
Gałkowskiego z Uniwersytetu Łódz-
kiego (Przegląd międzynarodowych 
ujęć terminologii onomastycznej), 
które dotyczyły polskiej i między-
narodowej terminologii w zakresie 
onomastyki, a także Rudolfa Šram-

Międzynarodowa i Ogólnopolska 
Konferencja Onomastyczna 
w Kazimierzu Dolnym

W dn. 4–6 października 
2018 r. w malowniczym Ka-
zimierzu Dolnym na Lubel-
szczyźnie (w Domu Pracy 
Twórczej Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich) odbyła się 
XXI edycja MiOKO – Między-
narodowej i Ogólnopolskiej 
Konferencji Onomastycznej.

w ramach zorganizowanej na Starym 
Mieście Socrates Cafe oraz kolejną Ki-
nozofią – tym razem dla starszych wi-
dzów – w ramach której po projekcji 
filmu odbyła się dyskusja publiczno-
ści z zaproszonymi na tę okazję goś-
ćmi: dziennikarzem Maciejem Tuorą 
oraz filozofami Tomaszem Kitlińskim 
i Grzegorzem Michalikiem.

Uczestnicy drugiego dnia obcho-
dów, skierowanego do bardziej za-
awansowanych amatorów filozofii, 
mieli okazję wziąć udział w poran-
nym seminarium oraz cieszącej się 
dużym zainteresowaniem pierwszej 
z cyklu debat studenckich Jeden 
człowiek, dwa spojrzenia, w której 
studenci filozofii oraz kognitywisty-
ki starali się przedstawić i sprob-
lematyzować zagadnienie wolnej 
woli oraz decyzyjności człowie-
ka z dwóch odmiennych perspek-
tyw: tradycyjnej i neuronaukowej.

Większość wydarzeń odbywają-
cych się na terenie Wydziału Filozo-
fii i Socjologii opracowali, zorgani-
zowali i przeprowadzili członkowie 
Studenckiego Koła Naukowego Ety-
ków i Filozofów Kultury, wspierani 
przez studentów pozostałych kierun-

ków WFiS – kognitywistyki, kreatyw-
ności społecznej oraz europeistyki. 
Wszystkim osobom zaangażowanym 
w obchody ŚDF należą się serdeczne 
podziękowania i gratulacje za urze-
czywistnienie tak ciekawego i orga-
nizacyjnie wymagającego wydarze-
nia na niezwykle wysokim poziomie.

Jako organizatorów i pasjonatów 
filozofii niezwykle ucieszyła nas tak 
wysoka frekwencja oraz niezwykła 
aktywność i zaangażowanie młodzie-
ży w prowadzone warsztaty i dys-

kusje, która swoją pomysłowością 
i dociekliwością rzuciła prowadzą-
cym nie lada wyzwanie!

 Tegoroczne wydarzenie patrona-
tem honorowym objęli: JM Rektor 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej prof. dr hab. Stanisław Micha-
łowski, Polski Komitet ds. UNESCO, 
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof 
Żuk, Marszałek Województwa Lu-
belskiego Sławomir Sosnowski oraz 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Maciek Wodziński

• Kinozofia – panel dyskusyjny. Na zdjęciu od lewej: G. Michalik, M. Tuora, T. Kitliński
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ka z Uniwersytetu w Brnie w Cze-
chach (Model obecného konceptu 
a struktury onomastiky) i Eleny Bere-
zovich z Uralskiego Uniwersytetu Fe-
deralnego w Jekaterynburgu w Ro-
sji (Топонимия в заговорах Русского 
Севера: этнолингвистический 
и этимологическийанализ), z któ-
rych pierwszy miał charakter teore-
tyczny i dotyczył ogólnej koncepcji 
w podejściu do nazw własnych, dru-
gi zaś w bardzo interesujący sposób 
łączył opis toponimii Rosyjskiej Pół-
nocy z ujęciem etnolingwistycznym 
i analizą etymologiczną nazw. Wy-
stąpienia referentów podczas wszyst-
kich dni obrad dotyczyły zagadnień 
związanych z refleksją metaonoma-
styczną w zakresie terminologii stoso-
wanej do nazw własnych, wynikającą 
z potrzeby uzgodnień teoretyczno-
-terminologicznych w tym zakresie 
w różnych krajach i językach (wśród 
zgłoszonych i podejmujących ten te-
mat referatów znalazły się m.in. teks-
ty Pavola Odaloša: Systémy a typy 
terminologii proprií oraz Urszuli Bi-
jak i Halszki Górny, dotyczące pol-
skiej terminologii toponomastycznej 
i antroponomastycznej), ponadto 
odnosiły się do rozmaitych sposo-
bów tworzenia i wprowadzania nazw 
własnych w obieg językowy. Ucze-
ni z różnych ośrodków naukowych 
referowali wyniki badań i przemy-

śleń w tym zakresie, przedstawia-
jąc zróżnicowane metodologicznie 
rozwiązania w realizacji zagadnień 
związanych z teoretyczno-terminolo-
gicznymi aspektami badań nad na-
zwami własnymi i mechanizmami 
nazwotwórczymi. Referenci zagra-
niczni dzielili się osiągnięciami ba-
dawczymi oraz rozwojem opisywanej 
dyscypliny naukowej własnych kra-
jów (interesujący referat na temat 
terminologii w onomastyce węgier-
skiej wygłosiła Andrea Bölcskei: Mo-
dern terminological approaches within 
Hungarian Onomastics). Prace ono-
mastyczne prowadzone w ośrodkach 
polskich i zagranicznych omawia-
ne były na posiedzeniu Sekcji Ono-
mastycznej przy Komitecie Języko-
znawstwa Polskiej Akademii Nauk 
i Komisji Onomastyki Słowiańskiej 
przy Międzynarodowym Kongresie 
Slawistów (posiedzeniu przewodni-
czyli prof. Barbara Czopek-Kopciuch  
i prof. Artur Gałkowski).

Problematyka wystąpień – zgod-
nie z tematem konferencji – obejmo-
wała szerokie spektrum zagadnień: 
rozwój terminologii onomastycznej 
i onomastyczno-terminologiczne 
projekty naukowe, tworzenie oni-
mów różnych kategorii, badanie nazw 
własnych w aspekcie historycznojęzy-
kowym i we współczesnym świecie, 
leksykologia i leksykografia onoma-

styczna (to zagadnienie najwyraźniej 
doszło do  głosu  w wystąpieniu Na-
talii Vasilievej: Словарь терминов 
литературной ономастики: русская 
версия oraz Mieczysława Balowskie-
go: Polska i czeska terminologia ono-
mastyczna [koncepcja słownika]).

Przedmiotem rozważań były onimy 
reprezentujące różne klasy materia-
łowe: nazwy ludzi, czyli antroponi-
my (imiona i nazwiska, tu np. Zenon 
Lica z referatem na temat nazwisk 
mieszkańców Gołdapi w materia-
łach historycznych, Andrzej Sieradz-
ki o modelach nazwiskotwórczych 
w antroponimii staro- i średnio-
polskiej, Jaromír Krško o średnio-
wiecznej antroponimii na przykładzie 
Hontu, w innym niż słowiańskie oto-
czeniu językowym – Tamás Farkas: 
Novák and the most frequent surna-
mes of Slavic origin in the Hungarian 
surname stock, pseudonimy i prze-
zwiska, np. Iza Matusiak-Kempa: Ce-
chy myślenia potocznego utrwalo-
ne w dawnych przezwiskach, Iwona 
Nobis: Pseudonimy polskich YouTu-
berów) oraz nazwy miejsc, czyli to-
ponimy (m.in. Hanna Mezenka o bia-
łoruskiej terminologii toponimicznej, 
w ujęciu materiałowym – Romana 
Łobodzińska o polskiej toponimii od 
strony struktur nazwotwórczych: Pol-
skie ojkonimy bezsufiksalne – prob-
lemy badawcze w ramach prac nad 
Słowiańskim Atlasem Onomastycz-
nym, Urszula Wójcik o nazwotwór-
stwie toponimicznym w perspek-
tywie diachronicznej, referat Meri 
Josifovskiej z zakresu macedońskiej 
hydronimii i inne, w tym referat, któ-
ry wygłosiła Kristýna Bílková: Are 
Place Names Euphonic?; tezy zwią-
zane z teorią badań toponimicznych 
przedstawił Wojciech Włoskowicz, 
o kartografii onomastycznej i zwią-
zanych z nią metodach badań i źród-
łach danych mówił Paweł Swobo-
da itd.), tu też nazwy w przestrzeni 
miasta (np. referat Mariny Golomi-
dowej o lingwokreatywnych techni-
kach w zakresie toponimii miejskiej, 
kwestie terminologiczne dotyczące 
nazewnictwa ulic w wystąpieniach 
Agnieszki Myszki i Ewy Oronowicz-
-Kidy), ponadto szeroko rozumiane 
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w różnych ośrodkach polskich i za-
granicznych, wymianą myśli nauko-
wej między onomastami. Konferencja 
jako płaszczyzna wymiany poglądów 
i dyskusji była też okazją do spot-
kania młodych adeptów onomasty-
ki z doświadczonymi badaczami i 
do poszerzania wiedzy oraz dosko-
nalenia warsztatu onomastycznego 
ze strony tych pierwszych. Wymia-
na myśli onomastycznej przyniesie 
efekty zwłaszcza po opublikowaniu 
wygłoszonych referatów.

Na potrzeby XXI Międzynarodowej 
i Ogólnopolskiej Konferencji Onoma-
stycznej została utworzona strona in-
ternetowa w serwisie internetowym 
UMCS o adresie www.onomastyka.
umcs.pl. W strukturze strony znala-
zły się ważne i potrzebne informacje 
dotyczące konferencji. W odpowied-
nich zakładkach zostały opubliko-
wane program obrad i streszcze-
nia referatów. Strona redagowana 
jest w języku polskim, angielskim 
i rosyjskim. Planowane jest dalsze 
prowadzenie strony dla celów pro-
pagowania badań onomastycznych 
prowadzonych w UMCS-ie.

Komitet Organizacyjny konferen-
cji podjął wszelkie działania, by XXI 
MiOKO w Kazimierzu Dolnym była 
spotkaniem naukowym na najwyż-
szym poziomie oraz by tematyka 

onomastyczna miała odpowiedni re-
zonans społeczny. Służyły temu ak-
cje promocyjne, współpraca z Ra-
diem Lublin i telewizją TVP3 Lublin, 
w której w programie Między Wisłą 
i Bugiem Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego – dr hab. Adam 
Siwiec z Instytutu Filologii Polskiej 
UMCS kilka dni przed rozpoczęciem 
XXI MiOKO informował o mającym 
się odbyć w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą wydarzeniu. Podczas trwa-
nia obrad przekazywał też informa-
cje, które były następnie emitowane 
w Panoramie Lubelskiej i jako au-
dycja w Radiu Lublin. Organizatorzy 
nawiązali również współpracę z Ka-
zimierskim Portalem Internetowym 
www.KazimierzDolny.pl. 

Konferencja to nie tylko refera-
ty i dyskusje naukowe, ale też po-
wiązane z nimi wydarzenia. Nale-
ży w związku z tym wspomnieć, że 
w trakcie konferencji została zor-
ganizowana prezentacja publikacji 
Wydawnictwa UMCS, która cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem ze 
strony uczestników. Bardzo atrak-
cyjna okazała się także wyciecz-
ka po Kazimierzu Dolnym połą-
czona ze zwiedzaniem wybranych  
zabytków.

Kamila Pawluk  
Kinga Wyskiel

chrematonimy (np. marketingowe, 
tu np. Henryk Kardela odwołują-
cy się do koncepcji światów za sło-
wami: The worldview behind words: 
What’s in a drug name?, Patryk Bo-
rowiak o projektowaniu graficznym 
w kontekście chrematonimii marke-
tingowej). Nie zabrakło też refera-
tów dotyczących nazw związanych 
z określonymi obszarami komunikacji 
i różnymi rodzajami mediów (np. Be-
ata Afeltowicz o nazwach własnych 
w tekstach dziennikarskich, Elena Gu-
deleva, Ekaterina Sudarkina: Chrono-
nyms in the Nominative Paradigm of 
Modern Cinema Discourse [Case Stu-
dy of Russian and European Movie 
Titles]), nazw w Internecie (np. Ali-
na Naruszewicz-Duchlińska: Nazwy 
własne w hejcie, Danuta Lech-Kirste-
in: Blogi kulinarne źródłem nowych 
nazw własnych), w grach kompute-
rowych i w literaturze pięknej (kwe-
stie terminologiczne w referatach Ire-
ny Sarnowskiej-Giefing i Magdaleny 
Graf oraz w wystąpieniu Natalii Va-
silievej, analiza onomastykonu wy-
branego utworu, np. Giorgio Sale: 
Jeux de noms. Fantaisies onomasti-
ques dans „L’enfant Léopard” (1999)  
de Daniel Picouly). 

W trakcie konferencji ujawniło się 
bogactwo wątków problemowych 
i sposobów prowadzenia badań nad 
nazwami własnymi w języku i teks-
tach. Obok referatów reprezentują-
cych onomastykę w tradycyjnym, fi-
lologicznym wydaniu znalazły się też 
wystąpienia odwołujące się do róż-
nych nowszych założeń badawczych, 
np. w referacie Katarzyny Skowro-
nek i Mariusza Rutkowskiego: Ono-
mastyczna analiza dyskursu. 

XXI Międzynarodowa i Ogólno-
polska Konferencja Onomastyczna 
była wydarzeniem naukowym, któ-
re przyczyniło się do pokazania do-
robku i kierunków rozwoju polskiej 
onomastyki na forum międzynaro-
dowym, w kontekście wymiany po-
glądów z zagranicznymi badaczami. 
Wygłoszone referaty i przeprowa-
dzone dyskusje skutkowały zapre-
zentowaniem naukowych dokonań 
i najważniejszych zagadnień wyni-
kających z badań onomastycznych Fo
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Spotkanie rozpoczął wykład Bi-
blioteki akademickie w dobie 
cyfryzacji. Wyzwania, nadzie-

je, obawy dr. hab. Artura Jazdona – 
bibliotekarza i nauczyciela akade-
mickiego, wieloletniego dyrektora 
Biblioteki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Przedmio-
tem prelekcji były współczesne tren-
dy w bibliotekach zachodnich i kie-
runki zachodzących w nich przemian, 

wizje bibliotek przyszłości oraz per-
spektywy modernizacji, które wciąż 
czekają polskie biblioteki. 

Kolejnym punktem wydarzenia 
była prezentacja książki dr Krysty-
ny Kwapisiewicz-Hudzik (kierownika 
Oddziału Gromadzenia i Uzupełnia-
nia Zbiorów BG UMCS) Bibliote-
ki uniwersyteckie w Niemczech 
w epoce cyfrowej: ciągłość i zmia-
na (Wyd. SBP, Warszawa 2017; pub-
likacja otrzymała wyróżnienie Rek-
tora Uniwersytetu Warszawskiego 
w 12. edycji konkursu ACADEMIA 
2018 na najlepszą książkę akademi-
cką i naukową w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych). 
Prowadzona przez mgr Barbarę Woź-
niak z Oddziału Informacji Nauko-
wej BG UMCS rozmowa z autorką 
o funkcjonowaniu bibliotek akade-
mickich w Niemczech wzbogacona 
została o punkt widzenia bibliolo-

ga, zaprezentowany przez dr hab. 
Annę Dymmel z Instytutu Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa UMCS. 

Zwieńczeniem spotkania była 
dyskusja panelowa poświęcona 
zadaniom bibliotek uczelnianych 
w kontekście nowej ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
wpływowi otwartych zasobów wie-
dzy na tradycyjny obieg informa-
cji, dziedzinowej organizacji zaso-
bów cyfrowych oraz zmianom usług 
bibliotecznych w czasach nowych 
technologii. Uczestnikami panelu 
byli: dr Radosław Bomba z Instytu-
tu Kulturoznawstwa UMCS (badacz 
cyberkultury, nowych mediów i ich 
wpływu na przeobrażenia społecz-
no-kulturowe), prof. dr hab. Piotr Ce-
liński z Wydziału Politologii UMCS 
(medioznawca, badacz kultury cyfro-
wej, komunikacji społecznej, kultury 

Biblioteki i nauka w procesie 
transformacji cyfrowej

„Biblioteka jest sercem uczel-
ni” – powiedział dr hab. Ar-
tur Jazdon podczas spotka-
nia naukowego „Biblioteki 
i nauka w procesie trans-
formacji cyfrowej”, któ-
re odbyło się 19 listopada 
2018 r. w Czytelni Ogólnej 
Biblioteki Głównej UMCS.

• Wykład dr. hab. Artura Jazdona
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W  dn. 19–20 listopada 
2018 r. odbyła się mię-
dzynarodowa konferen-

cja pt. „Dydaktyk, badacz, ekspert… 
Role i kompetencje nauczyciela języ-
ka specjalistycznego we współczesnej 
glottodydaktyce”, która została zor-
ganizowana przez Zakład Lingwistyki 
Stosowanej Wydziału Humanistyczne-
go UMCS. Komitet naukowy składał 
się z wybitnych specjalistów, którzy 
reprezentowali wiele krajów europej-
skich, m.in. byli to goście z Francji, 
Hiszpanii, Turcji, Niemiec i Włoch.

Istotą konferencji było omówienie 
roli posługiwania się językiem obcym 
we współczesnym świecie oraz kluczo-
wej pozycji nauczycieli języków ob-
cych w tym procesie. Rosnące zapo-
trzebowanie na sprawne posługiwanie 
się językiem obcym w środowisku za-
wodowym powoduje, że nauka języ-
ków specjalistycznych wpisuje się coraz 
mocniej w wachlarz propozycji dydak-
tycznych dostępnych w różnych kon-
tekstach edukacyjnych. Osoby uczące 
języków obcych muszą umieć spro-
stać wymaganiom różnorakich pro-
fili odbiorców i zleceniodawców, ich 
potrzebom i oczekiwaniom, docelo-
wym efektom kształcenia itp. Celem 
niniejszego spotkania była refleksja 
na temat roli oraz kompetencji na-
uczyciela języka specjalistycznego 
na różnych etapach planowania oraz 
realizowania procesu dydaktyczne-
go, a także pożądanych form kształ-
cenia, dokształcania i wsparcia na-
uczycieli języków obcych pracujących 
z grupami o potrzebach, celach za-
wodowych. W szczególności pochylo-
no się nad zagadnieniami: konteksty 
nauczania języków specjalistycznych: 
zleceniodawcy i odbiorcy kształcenia, 

potrzeby i uwarunkowania instytu-
cjonalne/środowiskowe, ogranicze-
nia, potencjał, perspektywy; treści 
kształcenia w zakresie języków spe-
cjalistycznych: wiedza i umiejętno-
ści językowe, wiedza i kompetencje 
przedmiotowe; programy kształcenia 
w zakresie języków specjalistycznych: 
planowanie, realizacja, ocena; metody, 
narzędzia, techniki nauczania języków 
specjalistycznych; analiza dyskursu 
i korpusy; dydaktyzacja dokumentów 
autentycznych; ewaluacja umiejętno-
ści w języku specjalistycznym: treści, 
techniki, narzędzia; kultura w na-
uczaniu języków specjalistycznych; 
współpraca nauczyciela z otocze-
niem zewnętrznym/zawodowym: re-
alne możliwości i formy współdziała-
nia, doświadczenia i dobre praktyki; 
kształcenie nauczycieli języków spe-
cjalistycznych: programy kształcenia 
przygotowujące do wykonywania 
zawodu nauczyciela, formy wspar-
cia, możliwości samodoskonalenia.

W pierwszym dniu podczas otwar-
cia ceremonii prof. Sambor Grucza 
(Uniwersytet Warszawski) wygłosił wy-
kład pt. Kompetencje nauczyciela języ-
ka specjalistycznego w świetle glotto-
dydaktyki antropocentrycznej, a zaraz 
po nim było wystąpienie prof. Floren-
ce Mourhlon-Dallies (Université Pa-
ris V René Descartes,) pt. Le français 
de spécialité et ses déclinaisons: vers 
une dé-spécialisation?. Następnie od-
były się trzy sesje tematyczne rozło-
żone na dwa kolejne dni. Konferen-
cja odbywała się w języku angielskim 
i polskim. Należy podkreślić rolę stu-
dentów, którzy pomagali w trakcie 
trwania konferencji, symultanicznie 
tłumacząc wystąpienia uczestników.

Olga Iakovleva

wizualnej i popularnej), dr hab. Ar-
tur Jazdon z Biblioteki Uniwersyte-
ckiej w Poznaniu, prof. dr hab. Maria 
Juda – dyrektor Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
UMCS (badaczka historii książki), 
dr Bogusław Kasperek – dyrektor 
Biblioteki UMCS, prof. dr hab. Ja-
nusz Ryczkowski z Wydziału Che-
mii UMCS (Przewodniczący Rady 
Bibliotecznej), dr Paulina Studzińska-
-Jaksim – dyrektor Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, dr Przemysław Wiatr 
z Wydziału Politologii UMCS (ba-
dacz teorii mediów i komunikacji), 
dr hab. Piotr Witek z Instytutu Hi-
storii UMCS (historyk, badacz roli 
nowych mediów w przedstawianiu 
przeszłości historycznej). Podczas 
dyskusji, moderowanej przez mgr 
Monikę Jaworską i mgr Ewę Rzeską 
z Oddziału Opracowania i Groma-
dzenia Zbiorów BG UMCS, poruszo-
no wiele ważnych kwestii dotyczą-
cych zadań współczesnej biblioteki 
uniwersyteckiej: potrzeb i oczekiwań 
pracowników naukowych wobec bi-
bliotek uczelnianych; zakresu moż-
liwości wspomagania procesu ba-
dawczego i dydaktycznego przez 
biblioteki akademickie; domina-
cji świata cyfrowego nad światem 
analogowym i związanej z nią ko-
nieczności podjęcia przez bibliote-
ki wyzwań, jakie stawia przed nimi 
dzisiejsza kultura; wagi wsparcia 
dla bibliotek ze strony władz uczel-
ni i wydziałów; przewagi ukutego 
w krajach zachodnich terminu „na-
uka N.0” nad „nauką 2.0”; wresz-
cie wzrastającej roli otwartych za-
sobów wiedzy. 

Wymiana myśli i poglądów między 
panelistami, a także udział w dysku-
sji zgromadzonego w czytelni audy-
torium wzbudziły pierwsze, na pew-
no nie ostatnie, refleksje o obecnej 
kondycji i przyszłości bibliotek uni-
wersyteckich w erze cyfrowej. Bu-
dująca jest chęć dialogu między śro-
dowiskiem stricte naukowym i stricte 
bibliotekarskim, która została wyra-
żona w potrzebie organizacji kolej-
nych tego typu debat.

Lidia Jarska

Konferencja „Dydaktyk, 
badacz, ekspert… Role 
i kompetencje nauczyciela 
języka specjalistycznego 
we współczesnej 
glottodydaktyce”
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Postulat przyznania praw wy-
borczych był wiodącym, ale 
nie jedynym roszczeniem tzw. 

pierwszej fali feminizmu określonej 
mianem sufrażyzmu. Wejście do sfery 
publicznej w wyniku wyborów parla-
mentarnych pozwoliło polskim kobie-
tom na rozpoczęcie aktywnej walki 
o realizację pozostałych postulatów 
politycznych oraz postulatów ekono-
micznych i społecznych, ponieważ ich 
głos zaczął być słyszalny w miejscu 
dotychczas dla nich niedostępnym, 
tj. mównicy sejmowej, a następnie 
senackiej. Stopień i perspektywy re-
alizacji postulatów gwarantujących 
równouprawnienie płci w Polsce wy-
magało więc wnikliwej analizy nauko-
wej w celu podjęcia próby określe-
nia i usystematyzowania marginesu 
wciąż istniejących w tym zakresie róż-

nic między stanem faktycznym a po-
stulowanym, mimo że od przyznania 
czynnego i biernego prawa wybor-
czego właśnie upłynęło 100 lat.

Główne zagadnienia merytorycz-
ne podejmowane podczas konferen-
cji przez naukowców z: Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Akademii Igna-
tianum w Krakowie oraz Społecznej 
Akademii Nauk w Warszawie na cze-
le z prof. dr hab. Małgorzatą Fuszarą 
z Uniwersytetu Warszawskiego – Peł-
nomocnik Rządu ds. Równego Trakto-
wania w latach 2014–2015 również za-
angażowaną w działalność Kongresu 
Kobiet ogniskowały się wokół następu-

jących kwestii, a mianowicie: 1) stanu 
i perspektyw realizacji postulatów I, II 
i III fali feminizmu w Polsce (prawa 
wyborcze nie były jedynym postulatem 
I fali feminizmu) w latach 1918–2018; 
2) partycypacji kobiet w organach 
władzy publicznej w Polsce w latach 
1918–2018 (organy władzy: ustawo-
dawczej, wykonawczej, sądowniczej, 
organy kontroli: RPO, NIK, KRRiTV; or-
gany samorządowe); 3) stereotypów 
jako zasadniczej przeszkody na drodze 
do równouprawnienia płci; 4) prawa 
jako narzędzia przezwyciężania barier 
między statusem kobiet i mężczyzn.

Patronat naukowy nad konferen-
cją sprawowali: Polskie Towarzystwo 
Nauk Politycznych (PTNP) reprezen-
towane przez prof. dr. hab. Arkadiu-
sza Żukowskiego – Prezesa oraz Wy-
dział Politologii reprezentowany przez 
prof. dr hab. Iwonę Hofman – Dzie-
kan; natomiast Matronat Kongres Ko-
biet reprezentowany był przez Hen-
rykę Strojnowską – Pełnomocniczkę 
Kongresu Kobiet w regionie lubelskim. 
Patronatem medialnym konferencję 
objęły: TVP 3 Lublin, Polskie Radio 
Lublin, TV UMCS, Radio Centrum.

Kierownikiem merytorycznym i or-
ganizacyjnym konferencji była dr hab. 
Krystyna Leszczyńska z Zakładu Dzien-
nikarstwa Wydziału Politologii UMCS. 
Funkcję sekretarzy konferencji spra-
wowały: dr Elżbieta Pawlak-Hejno, 
dr Magdalena Pataj oraz dr Anna 
Szwed z Wydziału Politologii UMCS. 
Zarówno kierownik, jak i sekretarze 
konferencji są zaangażowane naukowo 
w szeroko rozumianą „kwestię kobiecą”.

Konferencja wpisała się w przedsię-
wzięcie Inicjatywa 100-lecie Głosu Ko-
biet Lubelszczyzna 2018 reprezentowa-
ną m.in. przez: Henrykę Strojnowską, 
Justynę Syrokę, Magdalenę Długosz, 
Grażynę Jackowską, Maję Zaborowską.

Krystyna Leszczyńska

„Równouprawnienie kobiet w Polsce. 
Między teorią a praktyką” –  
ogólnopolska konferencja naukowa  
na Wydziale Politologii UMCS 

Stulecie przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce było przy-
czynkiem do podjęcia szerszej refleksji nad zagadnieniem rów-
nouprawnienia płci w naszym kraju. Punktem wyjścia rozważań 
naukowych podjętych podczas konferencji stała się okrągła rocz-
nica uzyskania przez Polki 28 listopada 1918 r. czynnego i bierne-
go prawa wyborczego, które umożliwiło im wzięcie udziału w elek-
cji do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzonej 26 stycznia 1919 r. 
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Znaczenie networkingu, rozumia-
nego jako proces wymiany za-
sobów informacji i wiedzy dzię-

ki korzystnej sieci wzajemnych relacji, 
systematycznie wzrasta. Konkuren-
cyjność absolwentów uczelni wyż-
szych na rynku pracy zależy m.in. 
od tego, jaki kapitał relacyjny uda 
im się zgromadzić w trakcie studiów. 
Organizowane na uczelni spotkania 
studentów z pracodawcami, przed-
siębiorcami, przedstawicielami insty-
tucji okołobiznesowych czy admini-
stracji publicznej są doskonałą okazją 
do poznania realiów rynku pracy 
i nawiązania wartościowych relacji. 

14 listopada br. na Wydziale Ekono-
micznym UMCS ok. 300 studentów 
i absolwentów naszej uczelni uczest-
niczyło w konferencji networkingowej 
„Dzień dobry Biznes”, współorgani-
zowanej przez Wydział Ekonomiczny 
i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wy-
darzenie odbyło się w ramach Aka-
demii Przedsiębiorczości (www.aka-
demia.umcs.pl), która funkcjonuje na 
naszej uczelni od października 2017 r.

Celem konferencji było zainspi-
rowanie uczestników do zachowań 
przedsiębiorczych, w tym do prowa-
dzenia własnej działalności gospo-
darczej oraz ukazanie im możliwości 
zdobycia środków finansowych „na 
start”. Gościem wydarzenia był Mi-
chał Gołkiewicz, Co-Founder i CEO 
w Sundose – innowacyjnym star-
tupie, który oferuje saszetki z su-
plementami diety dobieranymi do 
indywidualnego zapotrzebowania 
organizmu każdego klienta. Zapre-
zentował on model biznesowy swo-
jej firmy oraz opowiedział o własnej 
drodze do sukcesu, która nie była ła-
twa. Następnie Tomasz Mielniczuk, 
zarządzający współpracą z uczelnia-
mi wyższymi w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, przedstawił możliwości 
pozyskania wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie własnego biznesu. 

Praktycznym uzupełnieniem konfe-
rencji były warsztaty. Pierwszy z nich 
został poświęcony kreatywności w bi-
znesie, zaś drugi nosił tytuł Od pasji 
do biznesu – jak stworzyć model bi-
znesowy firmy. 

W związku z dużym zainteresowa-
niem wydarzeniem i jego pozytyw-
nym odbiorem ze strony społeczności 
akademickiej planowane są kolejne.

dr Bartłomiej Twarowski
Uniwersytecki Konsultant  

ds. Przedsiębiorczości

W  dn. 17–18 listopada 
2018 r. w Centrum Języ-
ka i Kultury Polskiej dla 

Polonii i Cudzoziemców UMCS od-
była się kolejna – w bieżącym roku 
kalendarzowym już ostatnia – sesja 
egzaminów certyfikatowych z języka 
polskiego jako obcego. Od 2016 r. na-
sza uczelnia posiada uprawnienia do 
organizowania egzaminów państwo-
wych, które oparte są na europejskich 
standardach wymagań egzaminacyj-
nych zgodnych z zaleceniami Rady 
Europy. Certyfikat uzyskiwany po zda-
niu egzaminu jest jedynym państwo-
wym dokumentem poświadczającym 
znajomość języka polskiego na okre-
ślonym poziomie zaawansowania. Do 
egzaminów mogą przystąpić cudzo-
ziemcy i obywatele polscy na stałe 
mieszkający za granicą zaintereso-
wani udokumentowaniem stopnia 
swojej biegłości w języku polskim. 
W obecnej sesji wzięła udział rekor-
dowa liczba 102 zdających na po-
ziomach A2, B1, B2, C1 i C2 w gru-
pie dostosowanej do potrzeb osób 
dorosłych. W skład komisji egzami-
nacyjnej weszli doświadczeni pra-
cownicy UMCS-u, posiadający sto-
sowne uprawnienia oraz wieloletnie 
doświadczenie w nauczaniu i testo-
waniu znajomości języka polskiego, 
a także organizowaniu egzaminów 
certyfikatowych. Egzaminy certyfika-
towe na naszej uczelni cieszą się na-
dal niesłabnącym zainteresowaniem 
osób, które z powodów prywatnych 
lub zawodowych pragną potwierdzić 
swoją znajomość języka polskiego.

Agata Małyska

„Dzień dobry Biznes” – 
konferencja networkingowa  
na Wydziale Ekonomicznym

Egzaminy 
certyfikatowe 
z języka polskiego 
jako obcego 
w CJKP UMCSFo
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• Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS  – dziekan Wydziału Ekonomicznego
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O rganizatorami konferen-
cji były Zakład Socjologii 
Kultury i Wychowania, Za-

kład Antropologii Kultury i Filozo-
fii Społecznej (WFiS) oraz Zakład 
Filozofii i Socjologii Polityki (Wy-
dział Politologii UMCS). Uczestni-
ków spotkania, w którym ogółem 
wzięło udział ponad 70 osób, po-
proszono o udzielenie odpowiedzi 
na pytania o kształt i kondycję kul-
tury współczesnej, a także o reflek-
sję nad nowymi zjawiskami pojawia-
jącymi się w niej. Fenomen kultury 
wydaje się bowiem problematycz-
ny zwłaszcza dziś, o czym świad-
czyć może już choćby to, że samo 
pojęcie kultura wprost uznaje się za 
kłopotliwe, „skompromitowane” – 
jako takie popadło ono w niełaskę 
badaczy. Zarazem wiedza o kształ-
cie i dynamice kultury, tak jak i zro-
zumienie jej mechanizmów, wydają 
się dziś niezwykle potrzebne. Moż-
na wręcz powiedzieć, że to właśnie 
dziś w wyjątkowy sposób odczuwa-
my ogromne „zapotrzebowanie” na 
kulturę. Kultura współczesna jest nie-
ustannie „zapylana” (inspirowana, 
ale i rozmywana) przez różne dzie-
dziny i formy życia społecznego czy 
też przez odmienne „tradycje” nauko-
we. Kultura to forma praxis, czyli to, 
co ludzie myślą, czynią, i to, jak or-

ganizują sens życia. Fenomen ten 
„wędruje” dziś po świecie i „zadoma-
wia się” niemal we wszystkim tym, 
co społeczne. Ale – co paradoksal-
ne – ujawnia się niezwykle rzadko. 
Przede wszystkim wtedy, kiedy zo-
staje poddane krytycznej analizie. 

Taka też była idea konferencji – 
poddać analizie tę niezwykle ważną 
i zarazem niezwykle problematycz-
ną kwestię, jaką jest kultura współ-
czesna. Zgodnie z intencją organiza-
torów debata wokół tego problemu 
odnosiła się do dwóch porządków: 
z jednej strony była to teoria (teorie) 
kultury, zaś z drugiej – jej praktyki. 
I właśnie z uwagi na fakt, że w trak-
cie trwania konferencji uczestnicy sta-
rali się zatem „badać” zjawisko kul-
tury zarówno od strony teoretycznej, 
jak i praktycznej, w wydarzeniu bra-
li udział nie tylko naukowcy, którzy 
przybyli do Lublina z wielu ośrod-
ków badawczych w Polsce – socjo-
logowie, filozofowie, kulturoznawcy, 
antropologowie, literaturoznawcy, 
politolodzy oraz wielu innych przed-
stawicieli dyscyplin humanistycznych 
i społecznych, ale i „praktycy kul-
tury”, osoby bezpośrednio zaanga-
żowane w jej tworzenie i animację. 
Albowiem również dla nich prob-
lem kondycji kultury współczesnej 
ma znaczenie zasadnicze, a samo 

uchwycenie i zrozumienie mechani-
zmów nią rządzących jest swoistym 
warunkiem sine qua non powodze-
nia ich codziennej pracy.

Symboliczną formą podkreślenia 
nierozerwalnego związku, jaki łączy 
praktyki kulturowe z poświęconą nim 
refleksją teoretyczną, było to, że kon-
ferencja „wyszła” poza mury akade-
mii: jej obrady odbywały się oczywi-
ście w zaciszu sal uniwersytetu, ale 
uczestnicy mieli również okazję poroz-
mawiać ze sobą w dwóch lubelskich 
instytucjach kultury. Pierwszego dnia 
konferencji spotkali się w Warszta-
tach Kultury na ul. Grodzkiej, gdzie 
gości przywitali: prof. Urszula Ku-
sio – prodziekan Wydziału Filozofii 
i Socjologii UMCS, mgr Michał Ka-
rapuda – dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Lublin oraz prof. Sta-
nisław Lachowski – dyrektor Instytu-
tu Socjologii Wydziału Filozofii i So-
cjologii UMCS. Tego dnia odbyła się 
też pierwsza sesja plenarna, w któ-
rej udział wzięli prof. Dariusz Czaja, 
znany w Polsce antropolog i kulturo-
znawca z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, prof. Halina Rarot z Politechniki 
Lubelskiej, prof. Krzysztof Abriszew-
ski – dyrektor Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz 
prof. Agnieszka Kolasa-Nowak z In-
stytutu Socjologii UMCS. Drugiego 

Kultura ma znaczenie
W dn. 20–22 listopada 

2018 r. odbyła się w Lub-
linie na Wydziale Filozofii 

i Socjologii UMCS ogólno-
polska konferencja naukowa 
Kultura współczesna: teorie 

i praktyki. Zgodnie z intencją 
pomysłodawców konferen-

cja zainicjowała cykl spotkań 
naukowych pod nazwą Kul-
tura ma znaczenie, w któ-
rych będą uczestniczyć wy-

bitni – rodzimi i zagraniczni 
– badacze szeroko rozumia-

nej kultury współczesnej. 
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dnia konferencji obrady rozpoczęły 
się już w budynkach uniwersyteckich 
wykładem prof. Zofii Rosińskiej-Zie-
lińskiej z Uniwersytetu Warszawskie-
go, która mówiła na temat granicy, 
jej przekraczania – oporu i konse-
kwencji, następnie głos zabrała prof. 
Maria Flis z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, która przedstawiła referat Kło-
poty z kulturą. Kultura jako mecha-
nizm i narzędzie zmiany społecznej, 
oraz prof. Paweł Możdżyński z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Następ-
nie obrady toczyły się w ramach kil-
ku równoległych sesji tematycznych. 
Z kolei sesja popołudniowa była 
okazją do kolejnej wizyty w siedzi-
bie lubelskich animatorów kultury, 
albowiem odbyła się ona w Galerii 
Labirynt, gdzie – kolejny raz – spot-
kali się ze sobą „praktycy” i teorety-
cy kultury, którzy w ramach trzech 
paneli dyskusyjnych debatowali nad 
formami współczesnych praktyk kul-
tury. W panelu Kultura obywatelska 
w działaniu wzięli udział praktycy 
kultury: Marcin Skrzypek, Walde-
mar Tatarczuk, Szymon Pietrasie-
wicz oraz prof. Joanna Wowrzeczka 
(UŚ). O „kulturze jaźni” dyskutowa-
li prof. Andrzej Kapusta, prof. To-
masz Kitliński oraz gość z Politech-
niki Lwowskiej – dr Natalia Santoska. 
Problem „kultury edukacji i kultu-
ry w edukacji” podjęły zaś osoby 
czynnie zaangażowane w problem 
edukacji: m.in. mgr Beata Janiszew-
ska-Brudzisz (Starostwo Powiatowe 
w Lublinie), dr Adam Kalbarczyk (Dy-
rektor Prywatnego Gimnazjum i Lice-
um), Katarzyna Krzywicka (Dyrektor 

Kultura ma znaczenie Centrum Kultury Gminy Jabłonna), 
a także mgr Eliza Nowikowska (wie-
loletnia Dyrektor Społecznej Szkoły 
Podstawowej i Społecznego Gimna-
zjum im. S.F. Klonowica w Lublinie), 
mgr Virginia Sitarz (Dyrektor Społecz-
nej Szkoły Podstawowej i Społecz-
nego Gimnazjum im. S.F. Klonowica 
w Lublinie). Środowisko akademickie 
reprezentowali w tym gronie prof. 
Krzysztof Abriszewski oraz dr Ur-
szula Lewartowicz (UMCS). Trzecie-
go dnia konferencji (miejsce konfe-
rencji to ponownie Wydział Filozofii 
i Socjologii UMCS) obrady rozpo-
częły się wykładem prof. Jana Hu-
dzika z UMCS-u na temat mediów: 
Media: utopia nowoczesna. Głos za-
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brali również m.in. prof. Piotr Szre-
niawski (UMCS), prof. Jolanta Kociu-
ba (UMCS) oraz dr Dariusz Brzeziński 
(IFiS PAN). 

Na koniec tego krótkiego sprawo-
zdania wypada podkreślić, że konfe-
rencja – zarówno jej część teoretycz-
na, jak i praktyczna – cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, co świad-
czyć może o aktualności i istotno-
ści omawianych w jej trakcie prob-
lemów. Już choćby z tego powodu 
organizatorzy planują publikację re-
feratów wygłoszonych podczas licz-
nych sesji, a także poważnie traktują 
pomysł cyklicznego charakteru tego 
rodzaju spotkań.

Edyta Barańska

Kiedy w roku 98 po Chr. genialny rzymski dziejopis Publiusz Korne-
liusz Tacyt ogłosił swoje dzieło poświęcone Germanii, napisał w nim, że 
mieszkających tam „Suebi” wyróżnia egzotyczna fryzura. Mężczyźni za-
czesywali gładko długie włosy na jedną stronę głowy, po czym zbierali 
je razem i nad skronią zawijali w charakterystyczny, fantazyjny węzeł 
z dyndającym z przodu ogonkiem. Ten fryzjerski zabieg ochrzczono na-
tychmiast mianem swebskiego węzła. Dysponujemy dość liczną grupą 
rzymskich przedstawień ikonograficznych tak ufryzowanych Germanów.

Swebskie głowy na Ukrainie
P rzed kilkunastu laty archeolo-

giczny świat obiegły sensacyj-
ne informacje o odkryciu na 

terenie Barbaricum, czyli poza grani-
cami Imperium Romanum, pierwszych 
wyobrażeń swebskich głów. W gro-
bie króla Markomanów w miejsco-
wości Mušov na Morawach i w gro-
bie gockiej księżniczki w Czarnówku 
na Pomorzu odkopano okazałe kot-
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benkopfattaschen”, którego uczestni-
cy mieli wypowiedzieć się na temat 
znaczenia znaleziska i zastanowić się 
nad formą i formułą jego publika-
cji. W dn. 20–21 listopada specjaliści 
z Niemiec, Polski, Ukrainy, Słowacji, 
Czech, Austrii i Rumunii dyskutowali 
nie tylko o nowych wyobrażeniach 
Germanów, ale również, a może prze-
de wszystkim, nad kulturowym, hi-
storycznym ich kontekstem. 

Oczywiście archeologia Lubelszczy-
zny odgrywa w tej dyskusji zrozumia-
le wiodącą rolę. Bez opisu sytuacji 
kulturowej w II i na początku III w. 
po Chr. pomiędzy Wisłą i Bugiem 
(wraz z zachodnią częścią Wołynia) 
nie ma możliwości wytłumaczenia 
obecności cmentarzyska w Kanie-
wie. Z tym zadaniem zwrócono się do 
mnie również dlatego, że swego cza-
su ogłosiłem tezę o istnieniu jedynej 
strefy konfliktu wojennego z Wan-
dalami, do jakiego doszło w trak-
cie wędrówki Gotów na południe 
właśnie w tak opisanym regionie.

Ta kapitalna nauko-
wa przygoda znajdzie 
swoje ujście w publi-
kacji, dla której zare-
zerwowano miejsce 
w prestiżowym cza-
sopiśmie „Germania”. 
Oprócz szczegółowej 
publikacji źródłowej, 
czyli dokładnego opi-
su znaleziska, znajdą się 
tam teksty objaśniają-
ce jego szeroki, euro-
pejski kontekst.

Archeologia lubelska 
jest w tym przypadku 
uprzywilejowana, nie 
tylko z racji geograficz-
nej bliskości, ale prze-
de wszystkim z uwagi 
na dokonania ostatnich 
lat w badaniach wan-
dalskiej kultury prze-
worskiej. Pominę tu-
taj realizowane przez 
UMCS międzynarodowe 
projekty o Wandalach 
i publikacje podsumo-
wujące wiedzę o tym 
ludzie. Wskażę nato-

miast na te najnowsze, jak na kapi-
talnie odebraną przez europejską ar-
cheologię monografię wandalskiego 
osiedla z Nieszawy Kolonii w powie-
cie opolskim napisaną przez absol-
wentkę UMCS-u – Martę Stasiak-
-Cyran z Muzeum Lubelskiego czy 
najnowszy interdyscyplinarny projekt 
kierowany przez dr Barbarę Niezabi-
towską-Wiśniewską z Instytutu Ar-
cheologii, którego celem jest m.in. 
publikacja niezwykle ważnego cmen-
tarzyska wandalskiego z Puław-Wło-
stowic. Zabytki z tej nekropoli można 
jeszcze do końca stycznia przyszłego 
roku oglądać na wystawie w Muzeum 
UMCS, a pod koniec stycznia będzie 
tam miała miejsce prezentacja mono-
grafii całego stanowiska.

Tak więc archeologia spod znaku 
UMCS nie schodzi z europejskiej, na-
ukowej sceny. Wygląda również na 
to, że ma stałe miejsce wśród wy-
stępujących na niej pierwszoplano-
wych aktorów.

Andrzej Kokowski

ły wykonane z brązu, 
których uchwyty miały 
kształt głów mężczyzn 
z paradnymi węzłami 
nad skronią. Sensacyj-
ność tego odkrycia po-
lega również na tym, że 
rzymscy rzemieślnicy, 
być może na zamówie-
nie rzymskiej dyploma-
cji, wykonali te wizerun-
ki z jasnym przesłaniem 
– muszą one trafić do 
Germanów.

Trzeciego odkrycia do-
konano w roku ubie-
głym w miejscowości 
Karniv (Karniów) na 
Ukrainie, leżącej nieda-
leko polskiej granicy. Na-
trafiono tam na niewiel-
kie cmentarzysko, gdzie 
pochowani zostali głów-
nie wandalscy wojowni-
cy. Jeden z grobów wy-
różniał się zasobnością. 
Otóż na jego dnie usta-
wiono szereg atrakcyj-
nych wytworów rzym-
skich: szklane naczynia, 
wiadro z ozdobnymi ataszami oraz 
kociołek z przylutowanymi uchwyta-
mi w kształcie swebskich głów. Obok 
niego leżały pozostałości paradnego 
rogu do picia, którego łańcuch deko-
rowany był kolorową emalią, a tech-
nika wykonania wskazuje na bałtyj-
skiego artystę mieszkającego gdzieś 
nad Oką. Zmarłemu, którego szcząt-
ki wypełniały kociołek, złożono rów-
nież elementy jego uzbrojenia, żela-
zne nożyce i uzdę końską. Cały ten 
inwentarz przysypano warstwą piasku, 
na której ustawiono ulepione ręcznie 
wandalskie naczynia, również z pozo-
stałościami ciałopalenia. Grób złożo-
no do ziemi pod koniec II lub na po-
czątku III w. po Chr.

Poruszenie tym odkryciem w śro-
dowisku badaczy okresu rzymskie-
go zaowocowało zorganizowaniem 
przez Römisch-Germanische Kom-
mission z Frankfurtu nad Menem 
roboczego kolokwium – „Das ‘Für-
stengrab’ von Kariv, obl. Lwiw, und 
die römischen Bronzekessel mit Sue-

• Swebska głowa z Czarnówka na Pomorzu wg Monumenta Archaeolo- 
gica Barbarica
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O soby prowadzące warszta-
ty wzięły również udział 
w pracach tamtejszych ko-

misji egzaminacyjnych. Projekt był 
współfinansowany przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej w ramach zada-
nia publicznego „Współpraca z Polo-
nią i Polakami w roku 2018”. Należy 
zaznaczyć, iż jest to kontynuacja na-
szego przedsięwzięcia realizowane-
go w poprzednich latach w tych 
dwóch miastach.

Celem projektu jest udzielenie 
wsparcia nauczycielom i uczniom pol-
skich szkół w Stanach Zjednoczonych 
w przygotowaniach do egzaminu cer-
tyfikatowego z języka polskiego jako 
obcego/drugiego oraz wzmocnienie 
składu komisji egzaminacyjnych na 
tych prestiżowych egzaminach. To 
szczególnie ważne zadanie, zwłasz-
cza w obliczu zmian w państwowym 
systemie poświadczania znajomości 

języka polskiego polegających na 
umożliwieniu organizowania egza-
minów certyfikatowych ośrodkom 
zagranicznym przez nadanie stosow-
nych, ministerialnych uprawnień. 

Centrala Polskich Szkół Dokształ-
cających w Nowym Jorku i Zrzesze-
nie Nauczycieli Polskich w Amery-
ce z siedzibą w Chicago to jedyne 
ośrodki za oceanem posiadające 
prawo do przeprowadzania tych eg-
zaminów, a ich organizacja to wy-
zwanie logistyczne i merytorycz-
ne, któremu muszą podołać. Z tego 
względu w szkoleniu uczestniczyło 
48 nauczycieli szkół polonijnych, 
spełniających warunki stawiane 
członkom lokalnych komisji egza-
minacyjnych. Szkolenie dla egzami-
natorów prowadzili pracownicy CJKP 
UMCS – doświadczeni nauczyciele 
i metodycy nauczania języka pol-
skiego jako obcego, egzaminatorzy 

z wieloletnim stażem: dr hab. Anna 
Dunin-Dudkowska – dyrektor CJKP, 
będąca jednocześnie członkiem Pań-
stwowej Komisji ds. Poświadczania 
Znajomość Języka Polskiego jako 
Obcego przy Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, oraz człon-
kowie Zespołu Autorów Zadań i Eg-
zaminatorów oraz Weryfikatorów 
i Wizytatorów przy tejże Komisji: 
dr Grażyna Przechodzka (pełniąca 
również funkcję koordynatora prac 
Zespołu), dr Anna Butcher i mgr Ma-
rzena Porębska.

Uczestnicy warsztatów w anonimo-
wej ankiecie wysoko ocenili przydat-
ność warsztatów, wyrażając jedno-
cześnie nadzieję na ich kontynuację 
w przyszłości.

W czasie pobytu w Nowym Jor-
ku nasza delegacja spotkała się z p. 
Maciejem Golubiewskim – Konsulem 
Generalnym RP w Nowym Jorku oraz 
Wicekonsulem – Mateuszem Gmurą. 
Członkowie delegacji uczestniczyli 
również w uroczystości „100 lat na-
dania kobietom praw wyborczych 
w Polsce”, zorganizowanej przez no-
wojorski konsulat.

Mamy nadzieję, że spotkania te za-
owocują dalszą współpracą lubelskie-
go środowiska glottodydaktycznego 
z Polonią amerykańską. Szczególnie 
zależy nam na promocji egzaminów 
certyfikatowych z języka polskiego 
jako obcego, które są, jak już wspo-
mniano, egzaminami państwowymi 
o najwyższej randze. 

Nasze działania wpisują się w sze-
roki nurt współpracy CJKP UMCS ze 
środowiskami zajmującymi się oświa-
tą polonijną w USA. Przypomnijmy, 
że w latach 2013, 2015, 2016 i 2017 
CJKP UMCS organizowało w Nowym 
Jorku i Chicago warsztaty metodycz-
no-psychologiczne dla nauczycie-
li polonijnych, warsztaty językowe 
dla młodzieży szkół polonijnych (każ-
dorazowo dla ok. 200 osób) i szko-
lenie dla kandydatów na członków 
komisji certyfikatowych (50 osób). 
Ponadto prowadziliśmy dwie ame-
rykańskie edycje studiów podyplomo-
wych dla nauczycieli języka polskie-
go jako obcego, w których w sumie 
wzięło udział ponad 110 słuchaczy. 

Anna Dunin-Dudkowska

Szkolenie dla członków komisji 
egzaminacyjnych i wsparcie  
na egzaminach certyfikatowych  
z języka polskiego jako obcego  
w Chicago i Nowym Jorku 

W maju, wrześniu i listopadzie br. pracownicy Centrum Języ-
ka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS we współ-
pracy z Fundacją Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka 
Żaka” przeprowadzili szkolenie dla członków komisji egzaminacyj-
nych przeprowadzających państwowe egzaminy certyfikatowe z ję-
zyka polskiego jako obcego/drugiego w Nowym Jorku i Chicago. 
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Był czas, kiedy archeolodzy 
z UMCS-u regularnie pre-
zentowali publiczności efek-

ty swoich działań w Muzeum UMCS, 
dokumentowali je atrakcyjnymi kata-
logami, które utrwaliły pamięć o tych 
wydarzeniach1. Miały one zresztą za-
wsze godne patronaty i może rów-
nież dlatego odwiedzających liczono 
w tysiącach. Myślę, że w stosunkowo 
świeżej pamięci tkwi jeszcze pierw-
sza prezentacja „Skarbów z Czer-
mna-Czerwienia”, które przyniosły 
uczelni nagrodę „Odkrycie Roku” 
w plebiscycie „National Geograp-
hic”2. Echo tej wystawy – dosłow-
nie – obiegło świat.

Na kontynuowanie tej atrakcyjnej 
formy prezentacji badań naukowych 
zabrakło w pewnym momencie pie-
niędzy. Pojawiły się jednak nowe moż-
liwości. W roku 2017 dr Barbara Nie-
zabitowska-Wiśniewska z Zakładu 
Środkowego i Wschodnioeuropejskie-
go Barbaricum zdobyła w konkursie 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa/
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego grant (nr 4135/17/FPK/NID) 
na opracowanie wyników przepro-
wadzonych w latach 70. wykopalisk 
w Puławach-Włostowicach (z obo-

wiązkiem publikacji monografii), 
którymi kierował wtedy doc. dr Jan 
Gurba. Były one co prawda skoncen-
trowane na rozpoznaniu wandalskie-
go cmentarzyska z pierwszych dwóch 
wieków po Chr., ale dostarczyły wie-
lu znalezisk od schyłku epoki paleo-
litu po czasy osadnictwa Słowian 
przed powstaniem Państwa Polskie-
go. Od samego początku zdawano 
sobie sprawę z dużej atrakcyjności 
odkrycia. Szybko do literatury we-
szły informacje o grobie kowala z II 
w. po Chr. czy o zestawie kościanych 
pionków do gry planszowej wykona-
nych w jednej z rzymskich prowincji. 

Ujawniono też odkrycie składu surow-
ca krzemiennego z początku epoki 
neolitu, przywiezionego aż spod Świe-
ciechowa nad Wisłą, oraz zaskakują-
ce znaleziska z późnej starożytności, 
kiedy to zachodnia Lubelszczyzna 
stała się prawdziwą ziemią niczyją.

Projektem MKiDN objęto jednak 
wszystkie wydobyte źródła, poddając 
je wnikliwej analizie archeologicznej. 
Zwrócono się też do szerokiego grona 
specjalistów z innych dyscyplin, by wy-
powiedzieli się np. na temat zachowa-
nych szczątków botanicznych, technik 
i technologii obróbki kamieni i me-
tali oraz oznaczeń znalezionych kości. 

1 A. Kokowski, A to Goci właśnie..., wystawa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS, 
Lublin 2001; A. Kokowski (red.), W cieniu megalitów. Katalog wystawy pod patronatem Jego Mag-
nificencji Rektora UMCS, Lublin 2002; A. Kokowski (red.), Początki chrześcijaństwa na Lubelszczyź-
nie, katalog wystawy pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dr. hab. Józefa 
Życińskiego i Jego Magnificencji Rektora UMCS, prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Lublin 2003; 
E. Kłosińska, H. Taras (red.), Pod opieką bóstw nieba i ziemi. Obrządek pogrzebowy w epoce brą-
zu i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie. Katalog wystawy pod honorowym patronatem Jego 
Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Lublin 2004; A. Kita, A. Kokow-
ski (red.), Wandalowie – lud, który odszedł w niepamięć. Katalog wystawy pod patronatem honoro-
wym Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. 
Mariana Harasimiuka, Lublin 2005; A. Kokowski (red.), Archeologia na drodze – drogi archeologii, 
szósta wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS, pod 
honorowym patronatem Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lub-
linie inż. Janusza Wójtowicza i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Wiesława Andrzeja 
Kamińskiego, Lublin 2006; B. Niezabitowska-Wiśniewska, Ulów – tajemnica starożytnego Rozto-
cza. Katalog wystawy pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego 
i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Wiesława Andrzeja Kamińskiego, Lublin 2007.

2 Np.: A. Kokowski, Czermno. Sensacyjne odkrycia Instytutu Archeologii UMCS w stolicy 
Grodów Czerwieńskich, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 9/168, s. 19–21, okładka 4.

Puławy-Włostowice – prezentacja 
interdyscyplinarnego projektu Instytutu 
Archeologii w Muzeum UMCS

Instytut Archeologii UMCS ma 
ogromne doświadczenie w pre-
zentowaniu wyników projek-
tów naukowych pod postacią 
wystaw. Zdobywał je na rynku 
międzynarodowym, ale nie za-
niedbywał też środowiska uni-
wersyteckiego z nadzieją, że 
to właśnie tutaj szybciej trafią 
entuzjaści archeologii z Lu-
belszczyzny, by podbudować 
swoje przekonanie o ważności 
tej dyscypliny dla kształtowa-
nia wizerunku (marki) regionu. 
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Trzydziestodwuosobowy zespół repre-
zentujący 22 instytucje naukowe z ca-
łego kraju (kierująca projektem za-
dbała, by znaleźli się w nim również 
absolwenci UMCS-u) układał naukowe 
puzzle z niezwykłym mozołem, wyci-
skając z po części zdeprecjonowane-
go czasem zalegania w magazynach 
materiału maksimum informacji. Dzia-
łał on nadto pod twardą ręką bar-
dzo doświadczonej badaczki, znanej 
z bezkompromisowości, dociekliwo-
ści, dużych wymagań i niezwykłego 
talentu dyscyplinowania uczestników 
projektu. Niektóre z otrzymanych wy-
ników budziły szczególne emocje, jak 
chociażby oznaczenie gatunkowe od-
cisków liści na dnach dwóch naczyń 
glinianych, które w jednym przypad-
ku okazały się być liśćmi dębu. Nie 
dość, że jest to najstarszy odcisk tego 
typu w Europie, to obdarzony nie-
zwykłą szansą włączenia się do sze-
rokiej dyskusji o mitologicznej funk-
cji dębu w starożytnych wierzeniach.

W projekcie naukowym uwzględ-
niono również jego publiczną prezen-
tację w postaci wystawy. Nie było 
więc nic prostszego jak „odmrozić” 
stary pomysł, opierając się na zaple-
czu Muzeum UMCS, co przyjęto tam 
ze szczególną radością. Dr Niezabi-

towska-Wiśniewska ma na tym polu 
również ogromne doświadczenie, cho-
ciażby wynikające z udziału w na-
szych projektach międzynarodowych 
czy sławnej prezentacji wyników ba-
dań w Ulowie przedstawianych potem 
w innych miejscach. Ale tym razem 
musiała zmierzyć się jeszcze z nieco 
przestarzałym już wyposażeniem mu-
zealnym, gdzie np. witryny wystawowe 
same w sobie są zabytkiem, a oświet-
lenie nie ułatwia budowania popraw-
nego scenariusza. Z podjętego zada-
nia wywiązała się jednak znakomicie.

16 listopada w ciasno wypełnio-
nej gośćmi sali ekspozycyjnej Mu-
zeum UMCS w Bibliotece Głów-
nej UMCS, w obecności Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy Międzyna-
rodowej prof. dr. hab. Radosława 
Dobrowolskiego i byłego Rektora 
UMCS prof. dr. hab. Mariana Hara-
simiuka (to właśnie za jego kaden-
cji „kwitły” archeologiczne wystawy) 
dokonano otwarcia wystawowej pre-
zentacji projektu pod jego naukową 
nazwą. Widzowie mieli okazję zo-
baczyć niemal wszystkie zachowa-
ne zabytki z wykopalisk (ale już po 
stosownych zabiegach konserwator-
skich), zaprezentowane chronologicz-
nie z uwzględnieniem wszystkich 

analiz specjalistycznych. W niektó-
rych przypadkach towarzyszą im 
rekonstrukcje objaśniające funkcję 
i zastosowanie. Na świetnie skompo-
nowanych tablicach można poczytać 
o historii badań, a także o przebie-
gu samego projektu i otrzymać pod-
stawowe informacje o jego efektach.

Odkrycia we Włostowicach doko-
nano, przystępując do budowy sto-
doły – stodoła znalazła się również 
na wystawie: symbolicznie – zamar-
kowana przez kawałek jej ściany zbu-
dowanej przez samą autorkę projektu 
oraz expressis verbis – bo jej foto-
grafia na banerze połączona zosta-
ła z archiwalnym zdjęciem i wyko-
paliskową atmosferą.

Chciałoby się powiedzieć: „Jak za 
dawnych lat!”. Ale trzeba też do-
dać: „dużo, dużo lepiej!”. Może pro-
jekt dr Niezabitowskiej-Wiśniewskiej 
pozwoli wrócić do dobrej tradycji? 
Przecież potrzeba opowiadania spo-
łeczeństwu o skuteczności wydawa-
nia budżetowych pieniędzy ma leżeć 
u podstaw nowej polityki naukowej.

Postscriptum. Wydobyte we Włosto-
wicach znaleziska były już raz prezen-
towane w Bibliotece Głównej UMCS, 
tyle że przed 45 laty…

Andrzej Kokowski
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W  dn. 23–26 października 
2018 r. prof. dr hab. Bogu-
miła Mucha-Leszko (kie-

rownik Katedry Gospodarki Świato-
wej i Integracji Europejskiej), dr hab. 
Radosław Mącik, prof. nadzw. UMCS 
(Prodziekan Wydziału Ekonomicznego 
ds. Badań i Współpracy Międzyna-
rodowej i kierownik Zakładu Badań 
Marketingowych) oraz dr Monika Woj-
tas, dr Magdalena Kąkol i mgr Kata-
rzyna Twarowska z Katedry Gospodar-
ki Światowej i Integracji Europejskiej 
wzięli udział w prestiżowej między-
narodowej konferencji naukowej pt. 
„Social Sciences & Arts Conference”, 
która odbyła się we Florencji i była 
współorganizowana przez kilkanaście 
ośrodków naukowych z całego świa-
ta, w tym Polską Akademię Nauk i jej 
odpowiedniki w innych krajach nale-
żących do UE i spoza ugrupowania. 
Konferencja miała charakter interdy-
scyplinarny i obejmowała wiele ob-
szarów z zakresu nauk społecznych 
i sztuki. Dyscypliny ekonomii i finan-
sów oraz zarządzania mieli zaszczyt 
reprezentować pracownicy Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, którzy przy-
gotowali łącznie dziewięć artykułów 
i wygłosili referaty dotyczące stanu 
finansów publicznych w UE, przyczyn 
i skutków nadwyżki na rachunku ob-
rotów bieżących Niemiec, polityki han-
dlowej UE, zmian w handlu świato-

Konferencja „Social Sciences 
& Arts Conference” we Florencji

wym, sytuacji w międzynarodowym 
systemie walutowym oraz zachowań 
konsumentów związanych z zakupami 
przez Internet. Czworo pracowników 
Wydziału prowadziło też sesje nauko-
we, a prodziekan Radosław Mącik zo-
stał zaproszony do udziału w ceremo-
nii otwarcia konferencji jako keynote 
speaker. Trzech pracowników naszej 
Alma Mater – prof. dr hab. Bogumiła 
Mucha-Leszko, dr hab. Radosław Mą-
cik, prof. nadzw. UMCS i mgr Kata-
rzyna Twarowska zostało szczególnie 
docenionych i otrzymali oni wyróż-
nienie w postaci Best Paper Award.

Magdalena Kąkol Fo
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W  dn. 11–14 październi-
ka 2018 r. w Pracowni 
Pedagogiki Marii Mon-

tessori odbyło się seminarium zor-

Międzynarodowa 
współpraca w zakresie 
kształcenia nauczycieli 
w Instytucie Pedagogiki

ganizowane przez Instytut Pedago-
giki UMCS w Lublinie oraz Lubelski 
Oddział Polskiego Stowarzyszenia 
Montessori na temat: Praca według 

zasad pedagogiki Marii Montesso-
ri z dziećmi w wieku 12–15 lat. Re-
forma systemu oświaty wydłużyła 
okres kształcenia w szkole podsta-
wowej. Dla placówek, których od-
działy pracują na podstawie zało-
żenia pedagogiki Marii Montessori, 
oznacza to potrzebę opracowania 
koncepcji pracy dla klas VI–VIII. Se-
minarium prowadzili eksperci z Ho-
landii, członkowie Holenderskiego 
Stowarzyszenia Montessori: Micha-
el Rubinstein oraz San van Donsela-
ar. Zostali zaproszeni przez dr hab. 
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W  dniu 4 października 
2018 r. dr hab. Beata 
Bednarczuk, pracownik 

Instytutu Pedagogiki (Zakład Dydak-
tyki UMCS w Lublinie) wzięła udział 
w konferencji „Creative Education – 
Pedagogical Practices, Inspired by 
the Ideas of Sir Ken Robinson and 
Dr Maria Montessori”. Konferencja 
zorganizowana została przez Uniwer-
sytet w Sofii St. Kliment Ohridski, 
Wydział Edukacji Szkolnej i Przed-
szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz oświatowych 
Bułgarii, UNICEF-u, pracownicy wy-

działu oraz zaproszeni wykładowcy, 
m.in. z Polski, Niemiec, Norwegii 
oraz Wielkiej Brytanii. Konferen-
cja została zaplanowana z myślą 
o nauczycielach, którzy poszukują 
sposobów reformowania edukacji 
przedszkolnej i szkolnej. Podejmo-
wano takie tematy, jak: trends and 
perspectives facing global education 
[trendy i perspektywy edukacji glo-
balnej]; supporting early childhood 
development in nurseries [wspieranie 
wczesnego rozwoju dzieci w eduka-
cji przedszkolnej i wczesnoszkolnej]; 
creating an environment for innova-

tive education in kindergartens and 
schools [tworzenie środowiska sprzy-
jającego podejmowaniu innowacji 
w oświacie]. Gość specjalny kon-
ferencji, sir Ken Robinson, przygo-
tował dla uczestników wystąpienie 
w formie wideoprezentacji: Creative 
Schools – The Grassroots Revolution 
that’s Transforming Education. Pra-
cownik UMCS-u dr hab. Beata Bed-
narczuk zapoznała zgromadzonych 
pedagogów z tematem Introducing 
Innovation in Montessori Schools in 
Poland, through the Prism of Empi-
rical Research. •

Międzynarodowa Konferencja “Creative 
Education – Pedagogical Practices,  
Inspired by the Ideas of Sir Ken Robinson  
and Dr Maria Montessori”

W  dn. 5–7 październi-
ka 2018 r. dr hab. Be-
ata Bednarczuk wzięła 

udział w XIX Międzynarodowym 
Kongresie Montessori Europe „Insi-
de the Montessori Classroom. Inspi-
ring Best Practices”. Montessori Eu-
rope jest stowarzyszeniem, które od 
blisko 20 lat konsoliduje pedagogów 
i badaczy zajmujących się kształce-
niem według zasad włoskiej peda-
gog Marii Montessori. Temat tego-
rocznego kongresu, który odbył się 
w Sofii, zachęcał do dyskusji wokół 
założeń i realiów codziennej pracy 

Beatę Bednarczuk, pracownika In-
stytutu Pedagogiki UMCS w Lubli-
nie oraz członka zarządu LO PSM. 
Tematyka seminarium dotyczyła 
m.in. takich zagadnień, jak: swo-
istość pracy w klasach starszych, 
sposób organizacji szkoły oraz pracy 
uczniów, budowanie programu wg 
zasad pedagogiki Marii Montesso-
ri, planowanie zajęć, charakterysty-
ka postawy nauczyciela. Zajęcia tłu-
maczone były na język polski przez 
studentów specjalności lingwistyka 
 stosowana. •

w placówkach Montessori. Ponie-
waż dewizą stowarzyszenia jest za-
pewnienie możliwości stałego komu-
nikowania się montessorian z całej 
Europy, z placówek oświatowych, 
szkoleniowych, naukowych, człon-
ków organizacji lokalnych i krajo-
wych, program obejmował nie tylko 
wykłady plenarne, ale i zajęcia war-
sztatowe, dyskusję panelową, pracę 

w grupach roboczych czy grupach 
dyskusyjnych. Dr hab. Beata Bednar-
czuk zorganizowała spotkanie grupy 
badawczej Montessori Europe Rese-
arch Group (MERGe), której pracom 
od roku przewodniczy. Dwugodzin-
na sesja poświęcona była badaniom 
w działaniu jako formie zaangażo-
wania nauczycieli oraz doskonale-
nia praktyki szkolnej. •

XIX Międzynarodowy 
Kongres Montessori Europe
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P rzedstawiono 13 referatów, 
nad którymi dyskutowano 
z wielkim zaangażowaniem 

i nieskrywanymi emocjami. Repre-
zentowałem nasz kraj wraz z prof. 
Wojciechem Nowakowskim z Uni-
wersytetu Warszawskiego, a orga-
nizatorzy oczekiwali ode mnie ob-
jaśnienia zjawiska wędrówki Gotów 
w świetle ustaleń archeologicznych 
dokonanych z perspektywy badań 
w Kotlinie Hrubieszowskiej, ale w od-
niesieniu do całego obszaru kultur 
kręgu gockiego w czasach od począt-
ku I w. n.e. do momentu wielkiego 
najazdu plemion zjednoczonych pod 
huńskim przywództwem w 375 r. 

Teza, z którą wystąpiłem, mówi 
o potrzebie rozróżnienia pojęć opisu-
jących przesuwanie się grup ludzkich 
w starożytności. Potoczne widzenie 
wędrówki Gotów jest równoważne 
z pojęciem inwazji. Trochę w tym 
winy Jordanesa – starożytnego hi-
storyka dziejów gockich, który napi-
sał wprost, że „piąty król po Berigu 
nakazał swemu ludowi wędrówkę na 
południe”. Zrozumiano to jako gre-
mialny wymarsz dziesiątków tysięcy 
jego podwładnych, którzy jak „walec 

dziejowy” równali wszystko na swo-
jej drodze, zajmując coraz to nowe 
obszary. Tymczasem lubelskie bada-
nia udowodniły, że mieliśmy do czy-
nienia z niewielkimi grupkami mi-
grantów, którzy przemieszczając się, 
szukali dla siebie dogodnego miejsca 
do zasiedlenia, starając się „bezkoli-
zyjnie” wchodzić na nowe obszary. 
W wielu miejscach, szczególnie na 
terytorium dzisiejszej Mołdawii, udo-
kumentowano przypadki, że przybyli 
tam Goci zakładali osiedla w bliskim 
sąsiedztwie tubylców, mieszkających 
niekiedy „po drugiej stronie rzeczki” 
i trzeba było tylko jednego pokole-
nia, by doszło do pełnej akulturacji 
tych ostatnich. 

To było w gruncie rzeczy rewolucyj-
ne odkrycie, które zmieniło obraz mi-

gracji starożytnych. Mam tę satysfakcję, 
że dyskusja była gorąca, ale w duchu 
pełnego zrozumienia przedstawionej 
propozycji z próbami odniesienia się do 
migracji innych plemion germańskich, 
chociażby Wandalów. Nie rozstrzyg-
nięto natomiast problemu, jak taką 
wędrówkę przekazać widzowi odwie-
dzającemu przyszłą wystawę o dzie-
jach Germanów. Czasu, co prawda, 
jeszcze sporo, ale rok 2020 zbliża się 
nieuchronnie i wtedy projekt ma być 
zaprezentowany publiczności naj-
pierw w Berlinie, a potem w Bonn.

Z berlińskiego spotkania wynikło 
jeszcze jedno – poważny projekt ar-
cheologiczny nie może się obyć bez 
udziału polskich archeologów. Wy-
nika to nie tylko z doskonałych wy-
ników prac wykopaliskowych – a te 
z Masłomęcza, Ulowa, Swaryczowa 
(żeby tylko wspomnieć o lubelskich 
badaniach spod znaku UMCS) są na 
przysłowiowych sztandarach. Cho-
dzi przede wszystkim o innowacyj-
ne postrzeganie dziejów i nowator-
skie metody analizowania zasobów 
źródłowych. Tutaj również lubelska 
archeologia oceniana jest wysoko.

Zaplanowane jeszcze jedno spot-
kanie, które ma zrecenzować osta-
teczną koncepcję scenariusza pla-
nowanej wystawy. Pojedziemy na 
nią z bagażem doświadczeń budo-
wania monumentalnych ekspozycji 
o Gotach2, Wandalach3 i badaniach 
w południowych obszarach Rosji4. 
Doświadczeń, które kształtują mu-
zealnictwo europejskie od lat.

Andrzej Kokowski

„Long Duree – Entwicklung  
in der Germania magna”

1 A. Kokowski, Europejski projekt z lubelskim udziałem, „Wiadomości Uniwersyteckie” 
2017, nr 4/233, s. 34–35.

2 A. Kokowski, Wystawa „Schatze der Ostgoten” – sukces wbrew wszystkiemu, „Wiadomo-
ści Uniwersyteckie” 1996, nr 2/36, s. 18; tenże, A to Goci właśnie… - errata, „Wiadomości 
Uniwersyteckie” 2001, nr 6/83, s. 3.

3 A. Kokowski, Vandalowie – królowie – książęta – wojownicy, „Wiadomości Uniwersyte-
ckie” 2003, nr 3/99, s. 18-20; tenże, Vandalowie – raz jeszcze, czyli wystawa od kuchni, „Wia-
domości Uniwersyteckie” 2003, nr 6/102, s. 9.

4 A. Kokowski, „Srebrny koń” galopuje do Hrubieszowa. „Wiadomości Uniwersyteckie” 
2011, nr 3–4/172–173, s. 35.

• Okładka monografii realizowanego 
przez Instytut Archeologii UMCS między-
narodowego projektu „Die Vandalen”  
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Tak brzmiał tytuł kolejnej edy-
cji konferencji o dziejach Ger-
manów, mającej przygotować 
wielką wystawę z monogra-
fią po tym tytułem w Berlinie 
i w Bonn1. W dn. 11–12 paź-
dziernika br. w siedzibie TOPOI 
Exellence Cluster w Berlinie 
spotkali się specjaliści z Nie-
miec, Danii i Polski, by dysku-
tować nad sposobem prezen-
tacji odwiedzającym ekspozycji 
archeologicznej najtrudniej-
szego zagadnienia w dziejach 
kultury ludzkiej – jej szero-
ko rozumianych przemian. 
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UCV jest młodą (założoną 
w 2003 r.), ale bardzo pręż-
nie rozwijającą się uczelnią. 

Obecnie kształci ok. 13 000 studen-
tów na 10 wydziałach (Psychologii 
i Edukacji, Prawa, Prawa Kanoniczne-
go, Filozofii, Antropologii i Pracy So-
cjalnej, Nauk Ekonomicznych, Medy-
cyny i Stomatologii, Pielęgniarstwa, 
Fizjoterapii i Pediatrii, Nauk o Spor-

cie, Weterynarii). Kilkadziesiąt kierun-
ków na różnych poziomach kształce-
nia (licencjat, studia magisterskie oraz 
podyplomowe) daje studentom sze-
rokie spektrum wyboru własnej dro-
gi rozwoju. Uniwersytet oferuje w ję-
zyku angielskim pełny cykl studiów 
na poziomie licencjackim w zakresie 
Business Administration and Mana-
gement oraz kieruje bogatą ofertę 
do studentów korzystających z pro-
gramu wymiany Erasmus+. Dzięki 
intensywnej pracy biura programu 
Erasmus+ na Wydziale Psychologii 
UCV oraz zaangażowaniu koordy-
nator ds. współpracy z zagranicą 
– profesor Carmen Moret Tatay co 
roku na naszym Uniwersytecie, na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 
gościmy przynajmniej kilkuosobową 
grupę studentów z UCV. 

Uniwersytet nie ma jednej siedzi-
by czy kampusu – ulokowany jest 
w wielu budynkach znajdujących się 
głównie w obrębie najstarszej czę-
ści Walencji, jej starego miasta. Wy-

Współpraca Instytutu Psychologii UMCS 
z Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir

dział Psychologii i Edukacji mieści 
się w zabytkowych zabudowaniach 
dziewiętnastowiecznego sierocińca, 
z neobarokową kaplicą w części cen-
tralnej oraz dwoma, bliźniaczo do 
siebie podobnymi częściami po obu 
stronach kaplicy (w których pierwot-
nie mieszkały oddzielnie dziewczynki 
i chłopcy), otaczającymi dwa obsa-
dzone zielenią patia. To tutaj oprócz 
studentów kierunku psychologia od-
bywają zajęcia studenci pedagogi-
ki, terapii zajęciowej oraz logope-
dii. Przyjazna i stymulująca kadra 
nauczycielska, dostęp do bibliotek, 
zaplecze sportowe zachęcające do 
aktywności fizycznej stwarzają mło-
dym ludziom korzystne warunki do 
studiowania. Trudno nie wspomnieć 
o walorach samej Walencji – trzecie-
go co do wielkości miasta Hiszpanii, 
pełnego zabytków (m.in. Plaza del 
Mercado oraz katedra rozbudowy-
wana przez stulecia, przez co noszą-
ca cechy stylu romańskiego, gotyku 
i baroku), ale również imponujących 
przykładów współczesnej architektu-
ry (np. Palau de les Arts, Museu de 
les Ciencies Principe Filipe). Miasto 
przecięte jest osuszonym korytem 
rzeki Turii, wypełnionym ogroda-
mi, miejscami rozrywki i rekreacji; 
tętni bogatym życiem kulturalnym,  
a szeroka, piaszczysta plaża zachę-
ca do spacerów wzdłuż wybrzeża. 

Łucja Domańska 

W dn. 19–23 listopada 2018 r., dzięki programowi „Międzynarodo-
wa mobilność edukacyjna” Erasmus+, dr Łucja Domańska z Zakła-
du Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz dr Sara Filipiak 
z Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysło-
wej odwiedziły Universidad Católica de Valencia San Vicente Már-
tir (UCV). Przeprowadziły zajęcia dla studentów i przybliżyły kierun-
ki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Psychologii UMCS. 
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W  dn. 8–9 listopada w sto-
licy Republiki Mołdawskiej 
– Kiszyniowie (Chişinău) 

miała miejsce druga edycja konferen-
cji. Organizowali ją rzecz jasna hum-
boldtyści mołdawscy przy wsparciu 
finansowym Alexander von Hum-
boldt Stiftung, którzy zaprosili kole-
gów z Polski, Rumunii, Ukrainy, Rosji, 
Czech, Niemiec, Norwegii, Słowenii 
i Szkocji. Komitet Naukowy tworzy-
li prof. dr Eugen Sava, dr Vasile Iar-
mulschi, dr Aurel Zanoci i dr Octa-
vian Munteanu – badacze niezwykle 
zasłużeni w badaniach starożytno-
ści tego kraju. Pierwszy dzień obrad 
przebiegał w sali audytoryjnej Na-
rodowego Muzeum Historii Mołda-
wii, drugi w sali obrad senatu Pań-
stwowego Uniwersytetu Republiki 
Mołdawii.

Wysłuchano 30 referatów, z któ-
rych większość dotyczyła niezwykle 
ważnego problemu datowania tzw. 
faz przejściowych pomiędzy zjawiska-
mi kulturowymi. Prezentowano i dys-
kutowano interesujące spostrzeżenia 
odnośnie rytmu wchodzenia nowych 
zjawisk kulturowych i przeżywania 
się tych starych. Znakomity referat 
(uznany za najlepszy i najważniej-
szych spośród wszystkich) wygło-
sił dr hab. prof. UMCS Piotr Łucz-
kiewicz, w którym rozprawił się ze 
schematycznym widzeniem począt-
ków i końców epok w archeologii. 
Wskazał na funkcjonowanie rozciąg-
niętych w czasie „niedatowanych” 
w gruncie rzeczy procesów adaptacji 
nowych technologii, mody czy zacho-
wań religijnych, uzależnionych nad-
to swoją skutecznością wchodzenia 
w życie od regionalnych uwarunko-
wań. Dyskusja kończąca konferencję 
po wielokroć wracała do propozy-

Humboldt-Kolleg: Chronology 
in Archaeological Studies/
Chronologie in den 
archäologischen Forschungen

1 A. Kokowski, „Landscape Archaeology” w Lublinie, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2017, 
nr 5/234, s. 30–31.

Minęło dokładnie półtora roku od sukcesu pierwszej międzyna-
rodowej konferencji archeologicznej zorganizowanej w Lublinie 
pod auspicjami Fundacji im. Alexandra von Humboldta z Bonn1 
i pomysł znalazł naśladowców. Co prawda, jednym z postula-
tów lubelskiego spotkania było uświadomienie sobie konieczno-
ści ich ponowienia, ale nikt nie myślał, że nastąpi to tak szybko.
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cji sformułowanych przez archeolo-
ga z UMCS-u.

Od organizatorów otrzymałem za-
danie pokazania stanu naszej wiedzy 
o wotywnym miejscu ofiarnym dato-
wanym na początek I w. przed Chr., 
a odkrytym w latach 90. w miejsco-
wości Pikule w powiecie janowskim. 
Ten jedyny w swoim rodzaju obiekt 
kultowy związany z ludem Bastar-
nów, którzy na kilka pokoleń osiedli-
li się we wschodniej Lubelszczyźnie, 
został nieomal doszczętnie znisz-
czony przez poszukiwaczy milita-
riów ze słynnej bitwy z partyzantami 
w Lasach Janowskich o kryptoni-
mie „Sturmwind I”, mającej apoge-
um w dniach 12–15 czerwca 1944 r. 
Natrafiono przy okazji również na 
dziesiątki starożytnych elementów 
uzbrojenia i narzędzi rolniczych, które 
zabrali kolekcjonerzy z kraju i z za-
granicy. Do rąk archeologów trafiły 
„odpadki” tych znalezisk, ale ciągle 
o niezwykłej wartości historycznej 
i zmieniające nasz pogląd o wę-

drówce Bastarnów, którzy przynie-
śli z Półwyspu Jutlandzkiego zwy-
czaj rytualnego deponowania broni 
i narzędzi.

Warto wspomnieć o koncepcji 
i strategii konferencji spod szyldu 
A. von Humboldt Stiftung. Zakłada 
ona udział ściśle określonej w pro-
porcjach liczby własnych stypendy-
stów w stosunku do uznanych spe-
cjalistów spoza tej „rodziny” oraz 
młodych, potencjalnych stypendy-
stów Fundacji. Takim sposobem 
obradom przysłuchiwało się liczne 
grono mołdawskich doktorantów 
i studentów. 

Umożliwiono nam również obejrze-
nie archeologicznej kolekcji Muzeum 
Narodowego ze słynnym skarbcem, 
który mieści najcenniejsze znalezi-
ska z terenu Republiki, z efektow-
nymi wyrobami w złocie i srebrze 
jubilerów scytyjskich, gockich i sło-
wiańskich włącznie. Zorganizowano 
nam również wycieczkę do niezwy-
kłego miejsca w Orhei (Orgiejów), 

gdzie rzeka Răut zatacza pętlę wo-
kół wapiennej skały, tworząc z niej 
atrakcyjne miejsce obronne, użyt-
kowane w ten sposób od głębokiej 
starożytności. To tutaj najpewniej 
było jedno z najważniejszych miejsc 
kontaktów lokalnych społeczności 
z Grekami, o czym świadczą tysią-
ce fragmentów amfor na wino i oli-
wę. W jej pobliżu Tatarzy zbudowa-
li karawanseraj, efektowne łaźnie, 
a we wnętrzu skały, tuż u jej szczy-
tu w XVII w. wydrążono klasztor. To 
tylko wybór zjawisk kulturowych po-
wiązanych z Orhei.

To właśnie tutaj widać było też jak 
na dłoni, ile jeszcze przed archeolo-
gami niewiadomych, ile potencjalnie 
wspaniałych odkryć. Kilka kilometrów 
od opisanego miejsca mołdawsko-
-niemiecka ekspedycja archeologicz-
na bada relikty osiedla Bastarnów. 
Tych samych, którzy religijne powin-
ności zaspokajali na wyniesieniu na 
mokradłach w Pikulach…

Andrzej Kokowski

Celem konferencji jest mię-
dzynarodowy dialog na-
ukowców i praktyków 

w dziedzinie komunikacji strategicz-
nych, PR i reklamy, GR i marketingu 
terenowego oraz nawiązanie współ-
pracy między uniwersytetami różnych 
krajów. W szóstym STRATCOM–ie 
wzięło udział 206 referentów z dzie-
więciu państw (Rosji, Polski, Republiki 

Południowej Afryki, Chin, Finlandii, 
Stanów Zjednoczonych, Kazachsta-
nu, Ukrainy, Azerbejdżanu). 

Konferencję otworzył dyrektor In-
stytutu prof. dr hab. Anatoly Puyu. Po 
otwarciu rozpoczęły się obrady ple-
narne pod hasłem Стратегические 
коммуникации и коммуникационные 
стр атег и и в пр о стр ан стве 
девальвации доверия [Komunika-

cje strategiczne i strategie komuni-
kacyjne w przestrzeni dewaluacji za-
ufania]. W ramach sesji plenarnej 
omówiono m.in. problem rozwoju 
komunikacji politycznej na kontynen-
cie afrykańskim, problem bezpieczeń-
stwa informacyjnego, destrukcji za-
ufania w cyfrowym społeczeństwie, 
a także przedstawiono interesują-
cą prognozę przyszłości komunika-
cji i dziennikarstwa. Referaty obrad 
plenarnych wywołały żywą dyskusję. 

Kontynuacją tej części obrad było 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
tegorocznej konferencji STRATCOM 
– prezentacja słownika Mediolingwi-
styka w terminach i pojęciach: słow-
nik-podręcznik, przygotowanego przez 
pracowników Zakładu Mediolingwi-
styki pod kierownictwem prof. Lilii 
Duskayevej. 

VI Międzynarodowa naukowo-praktyczna 
konferencja „Komunikacja strategiczna 
w biznesie i w polityce” (STRATCOM-2018)

Pracownicy Wydziału Politologii – prof. dr hab. Iwona Hofman 
i dr hab. Danuta Kępa-Figura – oraz doktorantka na kierunku 
nauki o mediach Alena Podviazkina wzięły udział w zagranicz-
nej konferencji STRATCOM-2018, zorganizowanej przez Insty-
tut Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego – „Wyższą Szkołę 
Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej”. Szósta edycja Między-
narodowej naukowo-praktycznej konferencji „Komunikacja strate-
giczna w biznesie i polityce” odbyła się 22–23 listopada 2018 r. 
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W trakcie dwóch dni konferen-
cji zorganizowano 11 sekcji pane-
lowych. Poszczególne spotkania 
dotyczyły m.in. propagandy w cy-
frowym społeczeństwie, strategii po-
litycznych i politycznego dziennikar-
stwa, mediów regionalnych, zjawisk 
precedensowych w komunikacjach 
strategicznych. 

Referaty przedstawicielek UMCS-u 
zostały wygłoszone podczas sekcji me-
diolingwistycznej «Лингвистическая 
архитектура стратегических 
коммуникаций» poświęconej lingwi-
stycznej architekturze komunikacji 
strategicznych. Prof. dr hab. Iwona 
Hofman wygłosiła referat na temat 
Стратегии сообщения о журналист-
ских наградах и стипендиях в Поль-
ше после 1989 г. [Strategie komuni-
kowania o nagrodach i stypendiach 
dziennikarskich w Polsce po 1989 roku]. 
Punktem wyjścia wystąpienia profe-
sor Hofman była próba zróżnicowa-
nia pojęć strategia komunikowania 
i strategia informacyjna. Dalej zapre-
zentowany został model komuniko-
wania o nagrodach i stypendiach 
dziennikarskich. 

Z kolei w referacie Привлечение 
аудитории как принцип действия 
стратегической коммуникации (на 
примере польского информационного 
сервиса «Wiadomości») [Pozyskiwanie 

odbiorcy jako zasada działania komu-
nikacji strategicznej (na przykładzie pol-
skiego serwisu informacyjnego „Wiado-
mości”)] dr hab. Danuta Kępa-Figura 
przedstawiła mechanizmy pozyskiwa-
nia odbiorcy z uwzględnieniem pla-
nu treści i planu formy. 

Trzecia z lubelskich referentek – 
Alena Podviazkina, doktorantka z Za-
kładu Dziennikarstwa, przygotowa-
ła referat Стратегии привлечения 
внимания в детском радиоэфире 
[Strategie przyciągnięcia uwagi w ra-
diu dziecięcym], który poświęcony 
był grom językowym jako jednemu 
ze sposobów nawiązania kontaktu 
z audytorium w audycjach skiero-
wanych do dzieci. 

Referaty prelegentów sesji medio-
lingwistycznej zostaną opublikowa-
ne w czasopiśmie „Wyższej Szkoły 
Dziennikarstwa i Komunikacji Ma-
sowej” Petersburskiego Uniwersytetu 
Państwowego «Медиалингвистика», 
które znajduje się na liście ERICH+ 
i przechodzi rejestrację w Scopus. 

Alena Podviazkina 
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W  dniu 15 października 
2018 r. odbyła się na Wy-
dziale Ekonomicznym kon-

ferencja „Mikroprzedsiębiorstwa – małe 
firmy, duże wyzwania” organizowana 
wspólnie z Oddziałem Okręgowym Na-
rodowego Banku Polskiego. Spotkanie 
adresowane było przede wszystkim do 
studentów i uczniów lubelskich szkół 
średnich. Miało ono na celu zachęcenie 
młodych ludzi do podejmowania włas-
nej działalności gospodarczej i zwró-
cenie ich uwagi na możliwości, jakie 
stwarzają im instytucje otoczenia bizne-
su. Doświadczeniami związanymi z za-
kładaniem i prowadzeniem własnych 
firm dzielili się młodzi przedsiębiorcy 
Jakub Matwiejczuk i Michał Pukacz.

Wśród prelegentów oprócz pra-
cowników Wydziału Ekonomiczne-
go (dr Ady Domańskiej i dr. Roberta 
Zajkowskiego) w konferencji wzięli 
udział Tomasz Małecki – prezes Lu-

W  listopadzie Studenckie 
Koło Naukowe Planistów 
„SmartCity” działające na 

Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMCS rozpoczęło ofi-
cjalną współpracę z Zespołem Lubel-
skich Parków Krajobrazowych. Zawiąza-
nie współpracy nastąpiło z inicjatywy 
dr Dagmary Kociuby  – opiekunki 
SKNP oraz dr. Marcina Kozieła ze strony 
Biura ZLPK w Lublinie. W ramach prac 
planuje się przeprowadzenie inwenta-
ryzacji przyrodniczo-urbanistycznych 
wybranych obszarów należących do 
Zespołu Lubelskich Parków Krajobra-
zowych oraz sporządzenie ich koncep-
cji zagospodarowania przestrzennego.

Konferencja „Mikroprzedsiębiorstwa – 
małe firmy, duże wyzwania”

belskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego, Mariusz Sagan – dyrektor 
Wydziału Strategii i Obsługi Inwe-
stora Urzędu Miasta Lublin oraz Ja-
rosław Jakubik – zastępca dyrektora 
Departamentu Analiz Ekonomicz-
nych Narodowego Banku Polskiego.

To kolejne przedsięwzięcie kierowa-
ne do uczniów i studentów różnych 

kierunków, organizowane wspólnie 
przez Wydział Ekonomiczny i Oddział 
Okręgowy Narodowego Banku Pol-
skiego w Lublinie. Celem przyświe-
cającym wspólnym działaniom jest 
edukacja ekonomiczna i kreowa-
nie postaw przedsiębiorczych wśród 
osób wkraczających na rynek pracy.

 dr Ilona Skibińska-Fabrowska

SKNP „SmartCity” 
rozpoczęło współpracę 
z Zespołem Lubelskich 
Parków Krajobrazowych

W ramach pierwszego etapu prac 
dnia 9 listopada 2018 r. studentki 
z SKNP „SmartCity”: Monika Żyśko, 
Natalia Tołtyżewska, Karolina Szwar-
nowska i Aleksandra Skibińska prze-
prowadziły inwentaryzację na tere-
nie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego 
w Brzeźnie. Ośrodek reprezentowa-
li: kierownik p. Ryszard Suszyński 
i edukator p. Paweł Łapiński, a Biu-
ro ZLPK w Lublinie p. Artur Baran.

W ramach drugiego etapu prac 
dnia 23 listopada 2018 r. student-
ki z SKNP „SmartCity” Aleksandra 
Szczygielska, Karolina Maciąg i Alek-
sandra Skibińska przeprowadziły in-
wentaryzację na terenie Ośrodka Za-

miejscowego w Janowie Podlaskim 
należącego do Parku Krajobrazowe-
go – Podlaski Przełom Bugu. Ośro-
dek reprezentowali: kierownik p. An-
drzej Łazeba oraz  p. Magdalena 
Żychowska, a Biuro ZLPK w Lubli-
nie p. Artur Baran.

Następnym etapem prac będzie 
sporządzenie koncepcji zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Ośrodka 
Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie 
Kolejnym oraz terenu Ośrodka w Ja-
nowie Podlaskim w celu przystosowa-
nia ich do potrzeb odwiedzających. 

W najbliższych dniach będą prowa-
dzone kolejne prace inwentaryzacyjne.

SKNP „SmartCity”
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Temperatury za oknem coraz niż-
sze, nauki wciąż przybywa i do 
tego nastrój jakiś taki typowo 

jesienny? To wszystko prawda, ale 
w Samorządzie Studentów nie da-
jemy się jesiennej chandrze. Nie bra-
kuje nam zapału, nowych pomysłów 
i radości z tego, co robimy. 

W zdrowym ciele zdrowy duch
To, w jakiej kondycji fizycznej jesteśmy, 
wpływa na nasze samopoczucie. Dba-
jąc o zdrowie i zgrabną sylwetkę, mu-
simy pamiętać o zbilansowanej diecie, 
odpowiedniej dawce snu, ale przede 
wszystkim o regularnej aktywności fi-
zycznej. Pozostając wiernym dewizie 
w zdrowym ciele zdrowy duch, połączy-
liśmy siły z Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS i po raz kolejny przygotowali-
śmy “Spartakiadę UMCS” – wydarze-
nie wpisane w coroczny kalendarz 
akademicki. Zawody skierowane były 
do studentów pierwszego roku nasze-
go Uniwersytetu. 21 listopada uczest-
nicy rywalizowali ze sobą aż w pię-
ciu dyscyplinach sportowych: futsal, 

piłka siatkowa, tenis stołowy, pływa-
nie oraz boccia. Dodatkowo wszyscy 
dbający o zdrowie i dobre samopo-
czucie mogli wziąć udział w zajęciach 
fitness, a dla najlepszych sportowców 
przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.

UMCS przedstawia…
„Panie i Panowie, chłopcy i dziewczę-
ta! Mamy zaszczyt zaprosić Was na coś 
spektakularnego, coś, co będzie grat-
ką dla każdego fana kinematografii, 

coś, co wprawi Was w zachwyt na 
bardzo długi czas…” – tymi słowami 
zachęcaliśmy studentów do wzięcia 
udziału w wydarzeniu pod zagadkową 
nazwą “UMCS przedstawia…”. Najwięk-
sze kinowe hity, nutka tajemniczości 
i podniosły ton, a wszystko za spra-
wą pierwszego przedsięwzięcia reali-
zowanego w ramach rekrutacji do Sa-
morządu Studentów. Uczestnicy tego 
wydarzenia, wędrując w kilkuosobo-
wych grupach po zakamarkach na-
szego kampusu, mogli sprawdzić swo-
ją wiedzę filmową, a nawet przeżyć 
z nami chwile grozy, radości i wzrusze-
nia. “UMCS przedstawia” było wyzwa-
niem, którego z chęcią podjęłaby się 
nawet nasza słynna patronka Maria.

Jeśli nie taniec, to co? 
Kolejnym efektem prac Zespołów Pro-
jektowych były warsztaty taneczne 
w stylu Bachata Sensual zorganizowane 
28 listopada w Akademickim Centrum 
Kultury UMCS “Chatka Żaka”. Podczas 
naszego tanecznego spotkania każdy 
mógł poczuć w sobie gorącą, hiszpań-
ską nutę, bo to właśnie z Hiszpanii po-
chodzi ten nowoczesny, zmysłowy i nie-
zwykle romantyczny taniec. Bachata 
tylko na pierwszy rzut oka wydawała 
się trudna. Nasi niezawodni instrukto-
rzy zadbali o odpowiedni nastrój, dzię-
ki czemu każdy czuł się komfortowo. 

Wieczór andrzejkowy
Przelewanie wosku przez dziurkę od 
klucza, ustawianie butów czy rzucanie 
skórek od jabłek to znane od lat wróż-

Jesienne wyzwania

by andrzejkowe. Niestety do tej pory 
nie zapisały się one w historii naszego 
Uniwersytetu. Postanowiliśmy więc to 
zmienić! 28 listopada w Akademickim 
Centrum Kultury UMCS “Chatka Żaka” 
odbyło się wydarzenie pod nazwą “An-
drzejek albo wróżba”. Na uczestników 
oprócz tradycyjnych wróżb czekał także 
szereg innych atrakcji, takich jak świet-
na muzyka, gry planszowe oraz dobrze 
znane Studenckie Maratony Filmowe. 
Była to także okazja, by pomóc bez-
domnym zwierzętom, które szykują się 
na powrót zimy. Podczas wydarzenia 
zbieraliśmy karmę, koce oraz ręczni-
ki, które przekazaliśmy do lubelskiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

Aleksandra Szastak

• Spartakiada UMCS 2018

• Spartakiada UMCS 2018

• Andrzejek albo wróżba 

• Studenckie Maratony Filmowe 
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Za nami miesiąc, który upłynął 
pod znakiem rozgrywek ligo-
wych. Przełamały się koszykar-

ki. Pomogła w tym nowa centerka 
zespołu – Nikki Greene.

Mimo że początek listopada nie 
był najlepszy w wykonaniu akade-
miczek, to dalsza jego część była już 
na plus. Pszczółki zaczęły od poraż-
ki w Polkowicach. Mistrz Polski z ze-
szłego roku wygrał 74:60. Tydzień 
później na własnej hali lublinianki 
zmierzyły się z Energą Toruń. Nie-
stety bez podkoszowej nie dały rady 
Katarzynkom, ulegając 61:66. Amery-
kanka – Nikki Greene wystąpiła do-
piero w kolejnym meczu. Tym razem 
zielono-białe pojechały do Poznania. 

Nowa środkowa pomogła koleżankom 
w odniesieniu pierwszego zwycięstwa 
od ponad półtora miesiąca. Pszczółki 
wygrały w stolicy Wielkopolski 81:69.

Podobnie jak koszykarkom poszło 
koszykarzom U!NB AZS UMCS Lub-
lin. Podopieczni trenera Przemysła-
wa Łuszczewskiego na cztery roze-
grane spotkania wygrali dwa. Oba 
na własnej hali. Wyjazdy do Białe-
gostoku oraz Łodzi zakończyły się 
niestety porażkami. Akademicy koń-
czyli miesiąc na 6. miejscu w tabeli.

O lekkim spadku formy mogą mó-
wić futsaliści, którzy w czterech spot-
kaniach zdobyli zaledwie jedno ocz-
ko. Bilans bramek w tych meczach to 
8 strzelonych oraz 22 stracone gole. 
W zespole trenera Artura Gadzickiego 
jest sporo kontuzji. Urazów nabawili się 
Michał Ostrowski, Grzegorz Fularski oraz 
Paweł Furtak. Dwóch pierwszych czeka 
dłuższa przerwa od gry. Futsaliści zaj-
mują miejsce w środku ligowej stawki.

Intensywny miesiąc mają za sobą 
siatkarki. Za nimi pięć meczów, 
z których dwa zakończyły się zwy-
cięstwem. Trener Jacek Rutkowski 
cały czas szuka optymalnych rozwią-
zań. Gra momentami wygląda obie-
cująco, zatem to dobry znak.

Marsz w górę tabeli zaczęły szczy-
piornistki MKS AZS UMCS Lublin. Dwa 
zwycięstwa oraz jedna porażka (w kar-
nych) sprawiły, że akademiczki nieco 
zbliżyły się do czołówki. Zawodniczki 
poznały też swoje rywalki w rozgryw-
kach 1/16 Pucharu Polski. Zielono-bia-
łe zmierzą się z SPR-em JKS Jarosław.

Dwa zwycięstwa i dwie porażki za-
pisali na swoim koncie piłkarze ręcz-

UMCSport – listopad ni. Młody zespół Patryka Maliszew-
skiego miał matematyczne szanse 
na grę w grupie mistrzowskiej. Jed-
nak akademików prawdopodobnie 
czeka gra w gronie ośmiu zespołów 
walczących o utrzymanie.

Kamil Wojdat

• Nikki Greene
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• AZS UMCS Lublin Marcin Ostrowski To-
masz Ławicki

• AZS UMCS Lublin Wiktor Jedut

• Bartosz Muda • Katarzyna Suszek

• Natalia Gieroba, Adrianna Nejkauf, Gabriela Krzysiak
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Dalej znajdujemy blok artyku-
łów o Amy Foster – opowia-
daniu z bardzo silnym pol-

skim rezonansem, stanowiącym też 
klasyczny utwór literatury emigracyj-
nej (Anna Brzozowska-Krajka, Wie-
sław Krajka, Carl Schaffer) oraz trzy 
studia z zakresu komparatystyki li-
terackiej, porównania z utworami 
z literatur amerykańskiej, rosyjskiej 
i polskiej (Schaffer, Monika Majew-
ska, Rafał Szczerbakiewicz). Kolejny 
blok dotyczy odzwierciedlenia autor-
skiego „ja” Conrada w przekładach 
jego utworów na język polski (Ewa 
Kujawska-Lis, Agnieszka Adamowicz-
-Pośpiech, Olga Binczyk i Grzegorz 
Gwóźdź). Tom zamykają dwa studia 
przywołujące konteksty środkowej/
środkowo-południowej Europy i mo-
rza (Majda Šavle, Margreta Grigoro-
va i Petya Tsoneva).

Kategorię „ja” autorskiego, która 
zaznacza się w większości zawartych 
w tomie studiów i integruje całość, 
wspomagają dwie inne zasady orga-
nizacji. Jedną z nich jest obszar geo-
graficzny obejmujący głównie Pol-
skę, ale też Rosję, Europę środkową 
i środkowo-południową. Drugą jest 

chronologia życia i twórczości Josep-
ha Conrada: od ogólnych prezenta-
cji jego dzieł (Martinière, Ambrosini, 
Brodsky, Stevens), poprzez wykaza-
nie wpływów nań podczas pobytu 
we wczesnej młodości we Lwowie 
(Omelan), znaczenia dlań wschod-
nio-karpackiej geopoetyki (Brzozow-
ska-Krajka) i studia nad Amy Foster 
(Brzozowska-Krajka, Krajka, Schaf-
fer), po dociekania z zakresu kom-
paratystyki literaturoznawczej ze-
stawiające jego utwory z pisarzami 
początku XX w. (Schaffer, Majewska) 
oraz współczesnym pisarzem polskim 
(Szczerbakiewicz). Końcowe pięć ar-
tykułów łączy cały okres studiowany 
w monografii: od pierwszego pol-
skiego tłumaczenia utworu Conrada 
opublikowanego w roku 1897 po je-
den z ostatnich przekładów (z roku 
2011), od możliwego wpływu Juliu-
sza Rippera na Konradka podczas 
jego pobytu w Krakowie we wczes-
nej młodości po najnowszą recepcję 
jego twórczości w Bułgarii.

Monografia zawiera szesna-
ście studiów zaprezentowanych 
w swych pierwszych wersjach pod-
czas „Conrad’s Footprints” Sixth Inter-

national Joseph Conrad Conference 
zorganizowanej przez Zakład Studiów 
Conradoznawczych w Instytucie An-
glistyki UMCS w dn. 20–24 czerwca 
2016 r., która odbyła się pod Patro-
natem Honorowym Parlamentu Eu-
ropejskiego i Jego Prezydenta Pana 
Martina Schultza. Autorzy dziewię-
ciu z nich pochodzą z Polski, dwu – 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 
i po jednym z Francji, Włoch, Kana-
dy, Słowenii i Bułgarii. Tom kontynu-
uje studia nad rozmaitymi polskimi 
i wschodnio-europejskimi aspekta-
mi i kontekstami Josepha Conrada, 
stanowiące jeden z głównych pro-
fili badawczych serii Conrad: Eastern 
and Western Perspectives wydawanej 
przez Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie od roku 1992 
w światowej dystrybucji Columbia 
University Press w Nowym Jorku.

Martinière argumentuje przeciwko 
niektórym postmodernistycznym te-
oriom „śmierci autora”, za jego istot-
nością dla badań literackich w ogó-
le, a twórczości Josepha Conrada 
w szczególności. Omawia ważność 
Conrada jako autora dla tych pisa-
rzy współczesnych, którzy zastosowa-
li w swych utworach twórczo pewne 
elementy jego biografii i osobowo-
ści, oraz tych, którzy przedstawili go 
jako postać fikcyjną.

Ambrosini poddaje krytyce biogra-
ficzny paradygmat życia i twórczości 
jako nieadekwatny, a nawet fałszy-
wy i proponuje zastąpić go para-
dygmatem pamięci i twórczości jako 
stanowiącym uniwersalną formułę 
dla uchwycenia procesu twórczego 
pisarza i skutecznie prowadzącym 
do konstrukcji jego całościowej bio-
grafii. Z tej perspektywy interpretu-
je Ze wspomnień – zbiór stanowiący 

Monografia Joseph 
Conrad’s Authorial Self. 
Polish and Other

Monografia Joseph Conrad’s Authorial Self. Polish and Other 1 zor-
ganizowana jest wokół kategorii autora, a niektóre istotne aspek-
ty polskości Conrada stanowią główne pole dociekań badawczych. 
Otwierają ją teoretyczne rozważania o kategorii autora (Nathalie 
Martinière), po których następuje wywód dotyczący autobiografi-
zmu i procesu twórczego Conrada (Richard Ambrosini), analizy idei 
istotnych dla jego osobowości i dzieł (Stephen Brodsky, Ray Stevens), 
szkice biograficzne o związkach z krewnymi pisarza (Lilia Omelan). 

1 Joseph Conrad’s Authorial Self. Polish and Other. Ed. with an Introduction Wiesław Kraj ka. 
Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; Distributed by Columbia UP New York, 2018, pp. xi, 
402. Vol. 27 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Ed. Wiesław Krajka.
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rezonans polskiej toż-
samości „ja” autorskie-
go Conrada.

Za fundamentalne 
komponenty polskości 
Conrada uznaje Brod-
sky przede wszystkim 
szlachecką wrażliwość 
i spuściznę kulturową 
przodków, romantycz-
ny patriotyzm i hero-
iczno-tragiczne rozu-
mienie narodowego 
męczeństwa, poczu-
cie ironii i absurdu. 
Podkreśla, że wczes-
ny, polski okres życia 
autora Lorda Jima 
zdeterminował jego 
osobowość, silnie od-
zwierciedloną w jego 
sztuce.

Stevens rozpatruje 
chrześcijańską posta-
wę Conrada wypro-
wadzoną z jego pol-
skiego dziedzictwa 
i analizuje najważ-
niejsze elementy tej 
postawy w jego osobowości i po-
stępowaniu. Twierdzi, iż choć Con-
rad odrzucił niektóre zasady tej re-
ligii, nigdy nie porzucił wiary swych 
przodków oraz, że to właśnie podróż 
pisarza do Konga obudziła uśpio-
ną w nim wrażliwość chrześcijań-
ską, którą dostrzegamy w symboli-
ce i motywach w Placówce postępu 
i Jądrze ciemności.

Dwa artykuły Omelan, poświę-
cone odpowiednio Antoniemu Sy-
roczyńskiemu i Leonowi Syroczyń-
skiemu, zawierają rekonstrukcję ich 
osobowości, życiorysów i dokonań, 
koncentrując się na ich wpływie na 
Konradka podczas pobytu we Lwo-
wie, ich związkach z rodzinami Ko-
rzeniowskich i Bobrowskich (w szcze-
gólności ze Stefanem Bobrowskim 
i Tadeuszem Bobrowskim), ich pol-
skim patriotyzmie i zaangażowaniu 
w podziemną działalność patriotycz-
ną w ówczesnej sytuacji społecz-
no-politycznej oraz na późniejszej 
akademickiej karierze Leona Syro-
czyńskiego i jego wkładzie w roz-
wój górnictwa. W studiach tych au-

torka wprowadza pewne nowe fakty 
biograficzne i potwierdza bądź ne-
guje niektóre dotychczasowe usta-
lenia biografów.  

Brzozowska-Krajka koncentruje się 
na regionalizmie kresowym Conrada 
wyrażonym przez wschodniokarpacki 
etnos postaci Janka Górala w Amy 
Foster – jako literackiej transforma-
cji przestrzeni geograficznej; stosuje 
teoretyczną perspektywę geopoetyki 
(antropologii miejsca). Ta aksjologicz-
nie zorientowana pamięć kulturowa 
prowadzi do zdekodowania określo-
nych cech wyobraźni geopoetycznej 
Conrada ujętej jako mitologia oso-
bista w kategoriach romantycznego 
regionalizmu i etnocentrycznie zdo-
minowanego mitu Kresów. 

Krajka studiuje etyczną substan-
cję relacji interpersonalnych i in-
terkulturowych między postaciami 
drugorzędnymi i tytułową boha-
terką Amy Foster a jej protagonistą 
Jankiem Góralem, postrzegając je 
w kategoriach Ja–Inny. Zastosowa-
nie teorii dialogu kultur, otwarcia na 
Innego i bezwarunkowej gościnno-

ści prowadzi do wnio-
sku o braku tej sub-
stancji w odniesieniu 
do postaci drugorzęd-
nych oraz jej częścio-
wym istnieniu w re-
lacjach protagonisty 
z Doktorem Kenne-
dym, Swafferem oraz 
Amy Foster.

Schaffer dokonu-
je komparatystycz-
nego oświetlenia po-
łożenia Janka Górala 
w Amy Foster i Gui-
zaca w opowiadaniu 
Flannery O’Connor 
The Displaced Per-
son – uosabiających 
wartości moralne, 
lecz traktowanych 
przez otoczenie nie-
sprawiedliwie. Ana-
lizuje ich zarówno 
na tle ich społecz-
nych środowisk, jak 
i przede wszystkim 
w perspektywach 
etyki uniwersalnej, 

m.in. porównując ich cierpienia do 
tych doświadczonych przez postacie 
w literaturze Holocaustu.

W swym studium komparatystycz-
nym Księcia Romana (drugiego „pol-
skiego” fikcyjnego utworu Conrada) 
i opowiadania Lwa Tołstoja Za shto? 
Majewska dowodzi, iż oba utwo-
ry przedstawiają w sposób wysoce 
pozytywny postacie, które repre-
zentują postawy polskiego patrio-
tyzmu typowe dla tego okresu, wy-
rażają współczucie dla ich cierpień 
i represji, ukazują też „dobrych” Ro-
sjan przy jednoczesnej krytyce cara 
Mikołaja. Autorka konkluduje, że pa-
triotyzm odgrywa istotną rolę w ak-
sjologii Conrada.

W swym zestawieniu Conrada ze 
Stanisławem Lemem Szczerbakiewicz 
zauważa cechy wspólne obydwu pi-
sarzy: romantyczny egzotyzm, etycz-
ny maksymalizm połączony z ak-
sjologicznym absolutyzmem, etos 
zawodowy, zindywidualizowane, osa-
motnione postacie oraz istotę relacji 
między etyką i technologią. Obydwaj 
dostrzegają też niebezpieczeństwo 
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posthumanistycznej formy rasizmu, 
gdy w przyszłości technologia za-
stąpić może moralność.

Kolejny blok tworzą trzy studia 
o polskich przekładach utworów 
literackich Conrada. Kujawska-Lis 
omawia pierwsze tłumaczenie na ję-
zyk polski Wyrzutka pióra Marii Gą-
siorowskiej, opublikowane w roku 
1897 w „Tygodniku Mód i Powie-
ści”. Utrzymuje, iż jest ono wolne 
od rażących przypadków udomo-
wienia, nie narzuca negatywnego 
postrzegania postaci tubylców, jest 
pozbawione rażących zniekształ-
ceń tekstu oryginału w aspektach 
jego akcji, ideologii czy stylu, też 
nie narzuca jakichkolwiek polskich 
modeli literackich, językowych czy  
kulturowych.

Studium Adamowicz-Pośpiech do-
tyczy przekładu noweli Il Conde na 
język polski wykonanego przez Leona 
Piwińskiego. Przekład ten sam Con-
rad poprawił i skomentował w roku 
1922. Autorka bada konsekwencje in-
terpretacyjne dokonanych przez Pi-
wińskiego wyborów translatorskich 
w odniesieniu do przekładu później-
szego – Krystyny Tarnowskiej z roku 
1973. Zwraca uwagę zwłaszcza na 
tłumaczenie dwu fraz kluczowych 
dla interpretacji tego opowiadania 
w kategoriach homoseksualnych: 
„przygoda” i „młody człowiek”.

Binczyk i Gwóźdź zestawiają dwa 
polskie tłumaczenia Jądra ciemności: 
Anieli Zagórskiej z roku 1936 i Mag-
dy Heydel z roku 2011 wobec teks-
tu oryginału Conrada – zaadresowa-
ne do polskich czytelników, którym 
obca była kolonialna przeszłość. Kon-
centrują się na sposobach oddania 
w nich Conrada percepcji działalno-
ści imperialistycznej państw Zacho-
du w Afryce u schyłku XIX w. oraz 
na odwzorowaniu topograficznych 
i organizacyjnych aspektów tej eks-
pansji imperialnej, a także przedsta-
wieniu Afrykanów.

Šavle stawia tezę, iż być może au-
stro-węgierski admirał Juliusz Franci-
szek Rippera spotkał Conrada w la-
tach 1871–1874 i przyczynił się do 
zaszczepienia w nim pragnienia ka-
riery na morzu; wskazuje też na moż-
liwy wpływ ekspedycji na statku Fa-

sana, prowadzonej przez Rippera, na 
artystyczną prezentację przeprawy 
kapitana MacWhirra i jego mary-
narzy w Tajfunie Conrada. Šavle ko-
ryguje również przedstawioną przez 
pisarza w Ze wspomnień rozważaną 
przezeń opcję morskiej kariery we 
flocie austro-węgierskiej. 

Na tle zarysowanej panoramy 
recepcji dzieł Conrada w Bułgarii 
w wieku XX Grigorova i Tsoneva 
wywodzą, że morze było przez wieki 
marginalizowane w bułgarskiej świa-
domości narodowej i że jego późne 
„odkrycie” zaczęło się na początku 
wieku XX, a recepcja dzieł Conrada 
w Bułgarii była istotnym stymulato-
rem tej tendencji, bowiem wywarł 
on znaczący wpływ na poszukiwa-
nia i dokonania twórcze bułgarskich 
pisarzy-marynistów. Jego opowiada-
nie Tajfun było jednym z wiodących 
tekstów wytyczających kierunek roz-
woju tej literatury.

Niniejsza monografia kontynuu-
je koncentrację serii Conrad: Eastern 
and Western Perspectives na wielora-
kich polskich i wchodnio-środkowo-
europejskich aspektach i konteks-
tach twórczości Josepha Conrada: 
teoretycznych, autobiograficznych 
i biograficznych, komparatystycz-
nych, przekładoznawczych i innych 
(w szczególności tomy 2, 3, 5, 8, 
13, 19, 22 i 25). Substancja polska, 
jako kluczowy komponent osobowo-
ści i dzieł Josepha Conrada, wystę-
puje bardzo wyraźnie w artykułach 
Ambrosiniego, Brodsky’ego, Steven-
sa, Omelan, Brzozowskiej-Krajki, 
Majewskiej, Szczerbakiewicza (dwa 
ostatnie artykuły dotyczą literatury 
polskiej) oraz Kujawskiej-Lis, Ada-
mowicz-Pośpiech, Binczyk i Gwoź-
dzia (trzy ostatnie studia dotyczą 
języka polskiego poprzez studio-
wanie polskich przekładów niektó-
rych dzieł pisarza). Rosyjski kontekst 
wprowadzają rozważania Majew-
skiej, środkowoeuropejski – Šavle, 
a południowo -środkowoeuropejski 
– Grigorovej i Tsonevej. Artykuły 
zdominowane przez rozważania teo-
retyczno-literackie (Martinière, Amb-
rosini) kontynuują ten właśnie pro-
fil serii Conrad: Eastern and Western 
Perspectives (zaznaczony jej toma-

mi 23 i 26). Analogicznie jak cała 
ta seria Joseph Conrad’s Authorial 
Self: Polish and Other prezentuje 
Conrada jako pisarza transnarodo-
wego (co podkreśla zwłaszcza Amb-
rosini), który przemawia do bada-
czy, studentów i czytelników na 
całym świecie i jest przez nich ba-
dany i czytany.

Przy takim sprofilowaniu tomu naj-
bardziej polskie teksty Conrada (Amy 
Foster, Książę Roman i Ze wspomnień) 
stanowią główny przedmiot zawar-
tych w nim analiz. Z innych dzieł pi-
sarza studia dotyczą Tajfunu, Jądra 
ciemności, Placówki postępu, Murzyna 
z załogi „Narcyza”, Wyrzutka, Il Con-
de. Co istotne, polskość Lorda Jima 
pozostała poza przedmiotem stu-
diów w niniejszej monografii (po-
dobnie jak w niektórych poprzed-
nich tomach serii Conrad: Eastern and 
Western Perspectives), poświadczając 
tym samym tendencję do odstępo-
wania od przyznawania tej powieści 
prymatu w studiach nad polskością 
Conrada.

Niniejsza monografia obrazuje róż-
norodność stanowisk metodologicz-
nych: od biograficznej faktografii 
i kontekstualizacji po interpretacje 
autobiograficzne, od literaturoznaw-
czej komparatystyki i uważnej inter-
pretacji tekstu literackiego po boga-
te historyczno-społeczno-kulturowe 
kontekstualizacje i geopoetykę, od 
literaturoznawstwa o orientacji fi-
lozoficznej do tegoż o nachyleniu 
etycznym, od teoretycznych docie-
kań nad autorem i jego procesem 
twórczym po krytykę postkolonial-
ną i wielorakie podejścia teoretycz-
no-metodologiczne z zakresu badań 
przekładoznawczych. Joseph Conrad’s 
Authorial Self: Polish and Other to 
w istocie „galaktyka” stanowisk lite-
raturoznawczych, z których wszystkie 
oświetlają autorskie „ja” Conrada – 
tak złożone i enigmatyczne, iż wy-
maga nieustannych reinterpretacji, 
mimo tak wielu naukowych mono-
grafii i artykułów opublikowanych 
dotąd na ten temat.

Ze Wstępu Wiesława Krajki  
do Joseph Conrad’s Authorial Self: 

Polish and Other  
(w przekładzie autora)
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