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Wydarzenia  z życia uczelni

Nowy rok akademicki,  
nowe „Wiadomości 
Uniwersyteckie”

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 
na naszym Uniwersytecie zajdą duże zmiany 
związane z wprowadzeniem w życie przepi-

sów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
z 20 lipca 2018 r.: przyjęty już został nowy statut, 
zmianom ulegnie struktura organizacyjna uczelni, 
powołano do istnienia trzy szkoły doktorskie. Cze-
ka nas więc rok pod wieloma względami przełomo-
wy i pełen wyzwań. Warto zauważyć, iż ten punkt 
zwrotny w działalności naszego Uniwersytetu po-
krywa się z jubileuszem 75-lecia jego istnienia. Z tej 
okazji na łamach czasopisma publikujemy cykl teks-
tów o charakterze popularnonaukowym, dotyczących 
badań i sukcesów naukowych naszych pracowników. 
Zamierzamy jednak pójść o krok dalej…

Już w październiku zobaczą Państwo „Wiadomości 
Uniwersyteckie” w nowej odsłonie! Pragniemy zmie-
nić nie tylko format oraz szatę graficzną czasopisma, 
ale także wypracować nowe standardy i nową jakość 
pod względem zawartości merytorycznej. Chcemy, aby 
„Wiadomości Uniwersyteckie” nie były wyłącznie kro-
niką naszej uczelni, dlatego oprócz tekstów ściśle in-
formacyjnych oraz sprawozdań z wydarzeń będziemy 
zamieszczać artykuły oraz wywiady popularyzujące 
działalność naukową, projekty badawcze oraz wszel-
kie inne inicjatywy i dokonania naszych pracowników 
akademickich, doktorantów oraz studentów. Pragniemy 
pokazać, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma 
niezwykły potencjał badawczy oraz dydaktyczny, któ-
ry warto odkrywać i się nim chwalić. Nasza uczelnia 
pełna jest ludzi z pasją, zajmujących się ciekawymi za-
gadnieniami, odnoszących sukcesy na polu naukowym 
i nie tylko – warto oddać im głos, ponieważ są najlep-
szą wizytówką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pełni nadziei oraz entuzjazmu czekamy na rozpoczę-
cie nowego rozdziału w prawie trzydziestoletniej histo-
rii „Wiadomości Uniwersyteckich”. Gorąco zachęca-
my wszystkich członków społeczności akademickiej.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków społeczno-
ści akademickiej do współpracy – niech to będzie na-
sze wspólne dzieło!

Zespół redakcyjny „Wiadomości Uniwersyteckich”
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Wydarzenia  z życia uczelni

W sobotę 25 maja na naszym Uniwersytecie uro-
czyście obchodziliśmy Dzień Afryki – święto 
upamiętniające powołanie 25 maja 1963 r. Or-

ganizacji Jedności Afrykańskiej (OJA). W tym dniu 
przywódcy 30 z 32 niezależnych państw Afryki pod-
pisali akt założycielski OJA w Addis Abebie w Etio-
pii. Organizacja ta przekształciła się w 2002 r. w Unię 
Afrykańską (UA), zachowała jednakże nazwę i datę 
tego wydarzenia jako Święto Jedności Afrykańskiej 
i Dzień Wyzwolenia Afryki.

Dzień Afryki obchodzony jest na całym świecie, rów-
nież w Polsce. Tym razem w Lublinie to Uniwersytet 
Marii-Curie Skłodowskiej był gospodarzem obchodów 
Dnia Afryki 2019. Na naszej uczelni kształci się coraz 
więcej studentów z Afryki – m.in. z Zimbabwe, Nige-
rii, Ugandy, Tanzanii – i to oni stali się pomysłodaw-
cami organizacji tego wydarzenia. 

W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Alina Orłowska, 
prof. nadzw. – Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. 

Marek Pietraś – Prodziekan Wydziału Politologii ds. Ba-
dań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, dr Ewelina 
Panas – Koordynator UMCS ds. umiędzynarodowie-
nia kształcenia, p. Desmond Oibowskie – przedstawi-
ciel Ambasady Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, 
siostra Anafrida Biro – przedstawicielka Sióstr Misjo-
narek NMP Królowej Afryki - Sióstr Białych, pracow-
nicy oraz studenci UMCS-u. Spotkaniu towarzyszyły 
dyskusje panelowe (Africa – Expanding Partnership), 
prezentacje (Rebranding Tourism in Africa), warsztaty 
tańców i poezji afrykańskiej oraz pokaz tradycyjnych 
strojów afrykańskich.

Dzień Afryki obchodzony jest na całym świecie, rów-
nież w Polsce. Tym razem w Lublinie to Uniwersytet 
Marii-Curie Skłodowskiej był gospodarzem obchodów 
Dnia Afryki 2019. Na naszej uczelni kształci się coraz 
więcej studentów z Afryki – m.in. z Zimbabwe, Nige-
rii, Ugandy, Tanzanii.

dr Ewelina Panas

Dzień Afryki 2019
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Dzień Afryki 2019
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Lato Polonijne w CJKP

z radością informujemy, że Centrum Języka i Kul-
tury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS 
uzyskało w tym roku 3 granty na zorganizowa-

ne kursów wakacyjnych dla cudzoziemców. W ra-
mach Lata Polonijnego 2019 zorganizowane zostaną: 
•	 trzytygodniowe warsztaty kwalifikacyjne dla nauczy-

cieli szkół polonijnych, współfinansowane przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej, którymi kieruje dr 
hab. Agata Małyska (dla 60 osób),

•	 trzytygodniowy Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej 
(dla min. 50 osób) i czterotygodniowy Kurs Języka 
i Kultury Polskiej (dla 72 osób) dla studentów polo-
nistyk światowych, współfinansowane przez Naro-
dową Agencję Wymiany Akademickiej, którymi kie-
ruje prof. Anna Dunin-Dudkowska. 
Ponadto w tym samym czasie będzie działała Letnia 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla słuchaczy indywi-
dualnych, na którą serdecznie zapraszamy.

Anna Dunin-Dudkowska

Społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie świętowała odnowie-
nie doktoratu prof. Wiesława Skrzydły, Rektora 

UMCS w latach 1972-1981. Wydarzenie odbyło się 
29 maja br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa 
i Administracji – w  60. rocznicę obrony pracy dok-
torskiej na WPiA oraz 90. rocznicę urodzin Pana Pro-
fesora. Uroczystość uświetnili swoją obecnością go-
ście honorowi, przyjaciele naszej Alma Mater oraz 
osoby bliskie jubilatowi.

Laudację wygłosił prof. Wojciech Orłowski, dla które-
go – jak podkreślał – prof. Skrzydło jest mistrzem. Jubi-
lat otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych 
na podstawie rozprawy Rola i funkcja społeczna stron-
nictw w ustroju politycznym PRL w 1959 r. na Wydzia-
le Prawa UMCS.

Katarzyna Skałecka

Odnowienie doktoratu 
prof. Wiesława Skrzydły
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Wydarzenia  z życia uczelni

W ydział Politologii i czasopismo naukowe „Anu-
ario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales” objęły patronatem 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ameryce Łacińskiej, 
którego finał, w ramach szóstej edycji wydarzenia, 
odbył się 17 maja 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Kon-
kursowi patronowali także: Ambasada Argentyny 
w Polsce, Konsulat Honorowy Republiki Peru w Lub-
linie, Centrum Języka Portugalskiego/Camões i szko-
ła języka hiszpańskiego „Villablanca”.

Uczestnicy Konkursu wykazali się wiedzą na temat 
geografii i kultury Argentyny, Peru, Brazylii oraz Ko-
lumbii. Do testu konkursowego w II etapie przystąpiło 
36 uczniów z województwa lubelskiego, którzy starto-
wali w dwóch kategoriach: klas gimnazjalnych i podsta-
wowych oraz szkół średnich. Organizatorami konkursu 
byli nauczyciele geografii, historii i języka hiszpańskie-
go: Magdalena Żak–Szczypek, Ewa Mochol, Agniesz-
ka Jargiło, Katarzyna Zarębska-Grodzicka i Rafał Za-
rębski we współpracy z klasą If i IIf.

Uczniowie, uczestnicy konkursu i nauczyciele wy-
słuchali wykładów zaproszonych gości. Pan Zbigniew 
Michalak, Konsul Honorowy Republiki Peru w Lubli-
nie, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców 
opowiedział o Peru i atrakcjach turystycznych tego kra-
ju. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka z Zakła-
du Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politolo-
gii UMCS, Redaktor Naczelna czasopisma naukowego 
„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales” omówiła rolę periodyku w rozwoju 
badań naukowych nad Ameryką Łacińską i zaprezen-
towała działalność naukową Koła Latynoamerykani-
stów UMCS. Dr Daniel Morales Ruvalcaba z Centrum 
Studiów Latynoamerykańskich Sun Yat-sen University, 
meksykański politolog, pracujący w Chinach, przedsta-
wił historię i aktualną sytuację ludności o meksykań-
skich korzeniach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Mgr Aleksandra Jargiełło, doktorantka na Wydziale 
Politologii UMCS, przewodnicząca Koła Latynoame-
rykanistów UMCS wygłosiła prelekcję na temat wpły-
wu wojny narkotykowej na meksykańską kulturę. Pan 
Luis Alberto Villablanca Álvarez, Chilijczyk mieszkają-
cy w Polsce, działacz społeczny i oświatowy, właściciel 

szkoły języka hiszpańskiego „Villablanca” w Lublinie 
omówił problemy migracji w krajach Ameryki Łaciń-
skiej. Ks. Henryk Ślusarczyk ze zgromadzenia Misjo-
narzy Werbistów opowiedział o życiu religijnym i bu-
dowaniu tożsamości w wielonarodowej społeczności 
miasta Juranda w Brazylii.

Instytucje patronujące Konkursowi ufundowały na-
grody laureatom:
•	 w kategorii gimnazja – szkoły podstawowe:

 – I miejsce – Zofia Pyłypczuk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie 
(pod opieką Katarzyny Pikul);

 – II miejsce – Bartłomiej Osiak ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach 
(pod opieką Marka Grudy);

 – III miejsce – Julia Deleszek ze Szkoły Podstawo-
wej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (pod 
opieką Izabeli Abramczuk);

•	 w kategorii szkoły ponad gimnazjalne:
 – I miejsce – Michał Gałan z I Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (pod 
opieką Beaty Cieszkowskiej-Gałan);

 – II miejsce – Katarzyna Bielak z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
w Janowie Lubelskim (pod opieką Józefa Bańki);

 – III miejsce – Katarzyna Cyrankiewicz z IX Liceum 
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (pod opieką 
Magdaleny Sałgut).

Dr Daniel Morales Ruvalcaba z Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich Sun Yat-sen University, mek-
sykański politolog, pracujący w Chinach, przedsta-
wił historię i aktualną sytuację ludności o meksykań-
skich korzeniach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Mgr Aleksandra Jargiełło, doktorantka na Wydziale 
Politologii UMCS, przewodnicząca Koła Latynoame-
rykanistów UMCS wygłosiła prelekcję na temat wpły-
wu wojny narkotykowej na meksykańską kulturę. Pan 
Luis Alberto Villablanca Álvarez, Chilijczyk mieszkają-
cy w Polsce, działacz społeczny i oświatowy, właściciel 
szkoły języka hiszpańskiego „Villablanca” w Lublinie 
omówił problemy migracji w krajach Ameryki Łaciń-
skiej. Ks. Henryk Ślusarczyk ze zgromadzenia Misjo-
narzy Werbistów.

Katarzyna Krzywicka

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy  
o Ameryce Łacińskiej
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opowiedział o Peru i atrakcjach turystycznych tego kra-
ju. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka z Zakła-
du Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politolo-
gii UMCS, Redaktor Naczelna czasopisma naukowego 
„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales” omówiła rolę periodyku w rozwoju 
badań naukowych nad Ameryką Łacińską i zaprezen-
towała działalność naukową Koła Latynoamerykani-
stów UMCS. Dr Daniel Morales Ruvalcaba z Centrum 
Studiów Latynoamerykańskich Sun Yat-sen University, 
meksykański politolog, pracujący w Chinach, przedsta-
wił historię i aktualną sytuację ludności o meksykań-
skich korzeniach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Mgr Aleksandra Jargiełło, doktorantka na Wydziale 
Politologii UMCS, przewodnicząca Koła Latynoame-
rykanistów UMCS wygłosiła prelekcję na temat wpły-
wu wojny narkotykowej na meksykańską kulturę. Pan 
Luis Alberto Villablanca Álvarez, Chilijczyk mieszkają-
cy w Polsce, działacz społeczny i oświatowy, właściciel 
szkoły języka hiszpańskiego „Villablanca” w Lublinie 
omówił problemy migracji w krajach Ameryki Łaciń-
skiej. Ks. Henryk Ślusarczyk ze zgromadzenia Misjo-
narzy Werbistów opowiedział o życiu religijnym i bu-
dowaniu tożsamości w wielonarodowej społeczności 
miasta Juranda w Brazylii.

Instytucje patronujące Konkursowi ufundowały na-
grody laureatom:
•	 w kategorii gimnazja – szkoły podstawowe:

 – I miejsce – Zofia Pyłypczuk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie 
(pod opieką Katarzyny Pikul);

 – II miejsce – Bartłomiej Osiak ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach 
(pod opieką Marka Grudy);

 – III miejsce – Julia Deleszek ze Szkoły Podstawo-
wej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (pod 
opieką Izabeli Abramczuk);

•	 w kategorii szkoły ponad gimnazjalne:
 – I miejsce – Michał Gałan z I Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (pod 
opieką Beaty Cieszkowskiej-Gałan);

 – II miejsce – Katarzyna Bielak z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bohaterów Porytowego 

Katarzyna Krzywicka

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy  
o Ameryce Łacińskiej

Zdjęcie



Wiadomości Uniwersyteckie I czerWIec 2019  13

Wydarzenia  z życia uczelni

Artykuł na 1 stronę lub więcej:  
3000–6000 znaków ze spacjami


