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Z ŻYCIA
Kronika władz rektorskich
10.08

– Centrum Ecotech-Complex od-
wiedził Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska Paweł Ciećko, który spot-
kał się z prorektorem R. Dobrowol-
skim, prezesem WFOŚiGW w Lubli-
nie Pawłem Gilowski i Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska 
Leszkiem Żelaznym w celu omówie-
nia współpracy. •
15.08 

– prorektor A. Bereza reprezen-
tował UMCS podczas uroczystych 
obchodów Święta Wojska Polskie-
go w Lublinie. •
22.08 

– rektor S. Michałowski spotkał 
się z prezesem Fundacji Uniwersy-
tet Dzieci Anną Grąbczewską i Anną 
Bukowską z UD UMCS; rozmawiano 
nt. możliwości nawiązania współpra-
cy między jednostkami. •
23.08 

– odbyło się spotkanie rekto-
ra S. Michałowskiego i prorekto-
ra R. Dobrowolskiego z ambasado-
rem irackiego Kurdystanu Ziyadem 
Raoofem, w którym udział wzięli 
także ks. Mieczysław Puzewicz oraz 
prof. Andrzej Miszczuk. •
27.08 

– prorektor R. Dobrowolski otworzył 
sympozjum ISSHAC-10, zorganizowa-
ne przez Wydział Chemii w dn. 27–
–31.08. •
28.08

– rektor S. Michałowski otworzył 
XVI Polsko-Ukraińskie Sympozjum 

TESIP-16, zorganizowane przez Wy-
dział Chemii w dn. 28–31.08;

– rektor S. Michałowski spotkał 
się z ambasadorem Republiki Korei 
Południowej Sung-Joo Choi. •
31.08 

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w spotkaniu z okazji XXVII 
rocznicy niepodległości Ukrainy 
na zaproszenie konsula general-
nego Ukrainy w Lublinie Vasyla  
Pavlyuka. •
2.09 

– prorektor R. Dobrowolski uczest-
niczył w Dożynkach Wojewódzkich 
w Radawcu. •
3.09 

– prorektor U. Bobryk uczestni-
czyła w Wojewódzkiej Inaugura-
cji Roku Szkolnego, która odbyła 
się w Zespole Szkół w Kazimierzu  
Dolnym. •
4.09 

– prorektor A. Orłowska wzię-
ła udział w Miejskiej Inauguracji 
Roku Szkolnego, która odbyła się 
w XXX LO im. Ks. J. Twardowskie-
go w Lublinie. •
5.09 

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w międzynarodowej konfe-

rencji naukowej „Archiwa w pań-
stwach totalitarnych Europy Środko-
wej i Wschodniej”, zorganizowanej 
przez IPN, Zakład Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych UMCS, Archiwum Pań-
stwowe w Lublinie, miasto Sando-
mierz i Muzeum Okręgowe w San-
domierzu w dn. 5–7.09. •
7.09 

– prorektor R. Dobrowolski re-
prezentował władze Uczelni pod-
czas uroczystego przekazania dyplo-
mu Honorowego Profesora UMCS 
prof. Józefowi Edwardowi Mojskie-
mu, które odbyło się w Gdańsku. •
8.09 

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w akcji Narodowe Czytanie Przed-
wiośnia S. Żeromskiego, zorganizo-
wanej przed lubelskim Ratuszem. •
11.09 

– rektor S. Michałowski otworzył 
Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustro-
ju i Prawa oraz Doktryn Politycznych 
i Prawnych pt. „Wojny i ich wpływ 
na przemiany ustroju, prawa i myśli 
politycznej” (Wydział Prawa i Admi-
nistracji, 11–12.09). •

12.09 
– gościem rektora S. Michałowskie-

go i prorektora R. Dobrowolskiego 
był rektor Uniwersytetu La Laguna 
w Hiszpanii dr. D. Antonio Martinon 
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UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

 Cejas, który przyjechał do Lublina na 
zaproszenie byłego rektora Kazimierza  
Goebla. •
13.09 

– prorektor R. Dobrowolski spot-
kał się z delegacją z Państwowe-
go Instytutu Naukowo-Badawcze-
go Instytutu Kontroli Preparatów 
Weterynaryjnych i Dodatków Pa-
szowych we Lwowie w składzie: 
prof. Ihor Kotsiumbas, prof. Oksa-
na Brezvyn i dr Wiktor P. Muzyka 
oraz dr. hab. Piotrem Dobrowolskim 
z Wydziału Biologii i Biotechnologii 
UMCS. Podpisano umowę dwustron-
ną o współpracy naukowej. •
14.09 

– prorektor A. Orłowska uczestniczyła 
w uroczystości nadania SP nr 40 w Lub-
linie imienia Lubelskiego Lipca 1980 po-
łączonej z nadaniem sztandaru. •
15.09 

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w Święcie Parków Krajobra-
zowych Województwa Lubelskiego 
na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, 
podczas którego otrzymał odznakę 
„Przyjaciel Lubelskich Parków Krajo-
brazowych”. •
17.09 

– rektor S. Michałowski spotkał 
się z lekkoatletkami z AZS UMCS – 
Pauliną Gubą, Malwiną Kopron i Ka-
roliną Kołeczek, którym pogratulo-
wał sukcesów sportowych. •
17–21.09 

– w Lubelskim Centrum Konfe-
rencyjnym odbywał się II Europejski 
Tydzień Innowacji, w którym udział 
brał prorektor R. Dobrowolski. •

18.09 
– prorektor R. Dobrowolski wziął 

udział w posiedzeniu Rady ds. In-
nowacji przy Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Lubelskiego. •
18–20.09 

– na UMCS odbywał się IV Kon-
gres Politologii, w którym udział 
wziął rektor S. Michałowski. •
19.09 

– prorektor A. Bereza przewodni-
czył pierwszemu posiedzeniu Komi-
sji ds. opracowania nowego Statutu 
Uczelni, które odbyło się na Wydzia-
le Prawa i Administracji. •
20–21.09 

– w Kazimierzu Dolnym odby-
ło się wyjazdowe posiedzenie Kole-
gium Rektorsko-Dziekańskiego. •
23.09 

– prorektor A. Bereza uczestni-
czył w uroczystości złożenia przy-
sięgi wojskowej żołnierzy 2. Lubel-
skiej brygady Obrony Terytorialnej 
na Placu Zamkowym w Lublinie. •
24.09 

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w panelu „Partnerstwa sa-
morządowe dla rozwoju”, zorganizo-
wanym w ramach Kongresu Inicja-
tyw Europy Wschodniej w Lublinie 
(24–25.09) •
25.09 

– prorektor A. Orłowska wygłosi-
ła wykład inauguracyjny „Tajemnice 
lalek słowiańskich” w Klubie Litera-
ckim „U Hieronima” w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego w Lublinie. •

27.09
– rektor S. Michałowski i prorektor 

A. Orłowska wzięli udział w otwar-
ciu konferencji „Ocenianie szkolne na 
cenzurowanym. Czynności wartościo-
wania i oceniania w procesie kształ-
cenia” na Wydziale Humanistycznym;

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w otwarciu konferencji „Góra Ka-
tedralna w Chełmie. Pomiędzy współ-
czesnością, historią i archeologią”, zor-
ganizowanej w dn. 27–29.09. •
28.09

– odbyło się ostatnie posiedze-
nie Konwentu UMCS, w którym 
udział wzięli rektor S. Michałow-
ski oraz panie prorektor U. Bobryk 
i A. Orłowska;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w wojewódzkich obchodach Dnia 
Krajowej Administracji Skarbowej 
w Lublinie. •
29.09

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w Zjeździe Absolwentów 
Wydziału Politologii, zorganizowa-
nym w ramach obchodów jubileu-
szu 25-lecia Wydziału;

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w inauguracji nowego roku na 
Uniwersytecie Dziecięcym UMCS. •
30.09 

– rektor S. Michałowski wraz z de-
legacją z Uczelni oraz pocztem sztan-
darowym wziął udział w Ogólnopol-
skiej Inauguracji Roku Akademickiego, 
która odbyła się w Teatrze Polskim 
w Warszawie, a także w uroczystym 
spotkaniu rektorów szkół polskich 
i środowiska akademickiego, zorga-
nizowanym w przededniu wejścia 
w życie Konstytucji dla Nauki. •
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6 sierpnia prorektor Arkadiusz 
Bereza spotkał się z delega-
cją z Kobe College z Japo-

nii. Stronę japońską reprezentowała 
prof. Yolanda Tsuda oraz 10 studen-
tek z wydziałów: psychologii, angli-
styki i biotechnologii. Koordynato-
rem pobytu w Lublinie była dr Anna 
Bernat z Instytutu Anglistyki. •

Spotkanie 
z delegacją 

Kolejna edycja Narodowego 
Czytania 2018 już za nami. 
8 września w Dworku Koś-

ciuszków na terenie Ogrodu Bota-
nicznego UMCS czytaliśmy jedno 
z największych polskich dzieł litera-
ckich – Przedwiośnie Stefana Żerom-
skiego. Powieść zwyciężyła podczas 
internetowego głosowania i została 
tym samym tegoroczną lekturą Na-
rodowego Czytania.

Podczas wydarzenia specjalni go-
ście odczytali wybrane fragmenty 
Przedwiośnia. W tym roku wśród 
zaproszonych osób znaleźli się: pro-
rektor Alina Orłowska, Grażyna Lu-
tosławska – pisarka, autorka audy-
cji w Radiu Lublin, Krzysztof Kot 

– dziennikarz RMF FM, Józef Szo-
piński – dziennikarz Radia Lublin 
oraz TVP Lublin, Robert Litwiński 
– dziekan Wydziału Humanistycz-
nego, Małgorzata Karwatowska – 
prodziekan Wydziału Humanistycz-
nego, Bożenna Czarnecka (Wydział 
Biologii i Biotechnologii), Elżbieta 

Narodowe Czytanie 2018
Małek (Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej), Joanna Pielechowska (SP nr 47 
im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie), 
Monika Szacoń i Krystyna Woźniak 
(SP im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Konopnicy), Izabela Wró-
bel, Zofia Jakóbczak oraz uczniowie 
ZS nr 12 w Lublinie, Urszula Plewik 
i Jarosław Kowalik (grupa teatralna 
„Stacja Teatr”) oraz Angelika Wójcik 
i Elżbieta Podleśna (Biblioteka Pub-
liczna w Konopnicy).

Osoby, które przyniosły własne 
egzemplarze dzieła, uzyskały oko-
licznościowy stempel przygotowa-
ny specjalnie z okazji Narodowego 
Czytania 2018. •
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„Wokół zdrowia z Botani-
kiem” – to cykl wydarzeń 
w Ogrodzie Botanicznym 

skierowany dla wszystkich zainteresowa-
nych zdrowym trybem życia. 9 wrześ-

„Wokół zdrowia 
z Botanikiem”

15 września w Ogrodzie 
Botanicznym odbył się 
V piknik pracowniczy 

UMCS dla byłych i obecnych pracow-
ników. W programie przewidziano 
poczęstunek, wiele atrakcji dla dzie-
ci, m.in. warsztaty z chemii i fizyki 
Uniwersytetu Dziecięcego UMCS dla 
najmłodszych, jazdę na kucykach czy 
warsztaty lalkarskie, a także koncert 
Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz  
potańcówkę. •

V piknik pracowniczy

nia w otoczeniu zieleni oraz zapachu 
ziół i kwiatów uczestnicy mieli oka-
zję dowiedzieć się, jak w prosty spo-
sób wykorzystać naturalne produkty 
w poprawie kondycji ciała i ducha. 

W programie organizatorzy przewidzieli 
m.in.: analizę masy i składu ciała, po-
rady dietetyczne, degustację natural-
nych wyrobów roślinnych, prezentację: 
ciekawych pomysłów na dania z wy-
korzystaniem owoców i warzyw, pro-
duktów zielarskich, świeżych owoców 
i warzyw, naturalnych miodów oraz 
produktów pochodzenia pszczelego, 
mało znanych roślin jadalnych, a tak-
że owocowo-warzywne warsztaty dla 
najmłodszych. •
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W  dniach 15–21 września 
pod hasłem „Człowiek in-
spiracją nauki” odbywał 

się XV Lubelski Festiwal Nauki. Pod-
czas różnych wydarzeń festiwalo-
wych, takich jak: inauguracja (15.09, 
UM Lublin), Lubelski Piknik Naukowy 
(16.09, Plac Teatralny), Forum Mło-
dych Naukowców (18.09, Lubelskie 
Centrum Konferencyjne) czy gala za-
kończenia (21.09, CSK) Uczelnię re-
prezentowali studenci, naukowcy oraz 
władze UMCS. Głównym organiza-
torem tegorocznej edycji festiwalu 
był Uniwersytet Medyczny w Lub-
linie we współpracy z UMCS, Poli-
techniką Lubelską, Uniwersytetem 
Przyrodniczym, Katolickim Uniwer-
sytetem Lubelskim oraz Urzędem 
Miasta Lublin. •

Wystawa lalek prorektor 
Aliny Orłowskiej

15 września odbyło się ot-
warcie wystawy „Akka, 
motanka, kostroma, 

pacynka. Magia lalek dr hab. Ali-
ny Orłowskiej prof. nadzw. UMCS” 
w Dworku Kościuszków w Ogrodzie 
Botanicznym. 

Lalka, zanim stała się zabawką, była 
ważnym elementem praktyk obrzędo-
wych i magicznych rytuałów, przeno-
siła z pokolenia na pokolenie pamięć 
kultury. Lalkom przypisywano różne 
właściwości: broniły człowieka przed 
złymi mocami, przyjmowały na siebie 

choroby, nieszczęścia, zabezpiecza-
ły osiąganie pożądanych rezultatów. 
Lalki talizmany pieczołowicie przecho-
wywano i strzeżono. Lalki magiczne 
(obieriegi) wykonywano bez użycia 
ostrych i kłujących przedmiotów (igły, 
nożyce, przedmioty mogące zranić) ze 
skrawków tkanin i włókien, które mia-
ły związek z ciałem człowieka (noszo-
ne ubrania) lub z roślin: kory brzozy, 
szyszek, mchu itp. Nie miały oczu, ust, 
nosa, uszu, aby strzec tajemnicy – wło-
żonej w lalkę intencji. Obecnie trady-
cyjne lalki są nieocenionym źródłem 
wiedzy o dawnych wierzeniach, prak-
tykach magicznych i kulturze narodu. 

Na wystawie, którą można oglą-
dać do 31 października, prezento-
wanych jest wiele rodzajów trady-
cyjnych lalek, m.in. lalki stróże, lalki 
obrzędowe, lalki wykonane z roślin 
oraz kukły z teatru jarmarcznego 
i obrzędowego. •

Lubelski 
Festiwal 
Nauki
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21 września w Sali Widowi-
skowej Inkubatora Me-
dialno-Artystycznego 

odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2018/2019 Programu 
Stypendialnego im. Lane’a Kirklan-
da. Jest to część Kursu Orientacyj-
no-Przygotowawczego, który ma na 
celu przygotowanie kulturowe i ję-
zykowe stypendystów do rocznego 
pobytu w Polsce.

Inauguracja i kurs po raz pierwszy 
odbywają się w UMCS i Lublinie, co 
należy traktować jako wyróżnienie dla 
siedemnastoletniej współpracy na-
szego Uniwersytetu przy Programie 
Kirk landa. Główną grupę uczestników 
wydarzenia stanowi 42 tegorocznych 
stypendystów Programu Kirklanda 
oraz czterech stypendystów Programu 
Kirkland Research łącznie pochodzą-
cych z ośmiu krajów: Ukrainy, Biało-
rusi, Rosji, Armenii, Gruzji oraz Kirgi-
stanu, Kazachstanu i Mołdawii. Są 
to młodzi liderzy działający w swo-
ich krajach na gruncie administracji 
publicznej, środowisk akademickich, 
biznesowych, mediów oraz polityki.

Gospodarzem spotkania w Lub-
linie był prorektor Radosław Do-
browolski, a wykład inauguracyjny 
pt. „Konflikty globalne – co nas cze-
ka?” wygłosił dr hab. Wojciech Janicki 
z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej. Swoje wystąpie-
nia mieli także m.in. Krzysztof Ko-
morski, zastępca prezydenta Lublina, 
Agnieszka Mazur z Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, Agata 

Inauguracja 
Programu 
Stypendialnego 
im. L. Kirklanda
Wierzbowska-Mazur – prezes Fun-
dacji Liderzy Przemian oraz Urszula 
Sobiecka – dyrektor Programu Kir-
klanda (Fundacja Liderzy Przemian).

Uroczystość została zorganizowa-
na przez: Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności – fundatora Pro-
gramu, Fundację Liderzy Przemian 
– administratora, UMCS – partne-
ra i współorganizatora inauguracji 
oraz Kursu Orientacyjno-Przygoto-
wawczego, Fundację Działań Edu-
kacyjnych KReAdukacja – główne-
go organizatora Inauguracji i Kursu 
Orientacyjno-Przygotowawczego.

Program Stypendialny im. L. Kirklan-
da (Lane Kirkland Scholarship Program) 
jest przedsięwzięciem Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, której misją 
jest m.in. wspieranie demokratycznych 
i wolnorynkowych przemian w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Adresowany jest do młodych liderów 
działających na gruncie administracji 
publicznej, środowisk akademickich, 
biznesowych, mediów oraz polityki. 

Jego ogólnym celem jest dzielenie się 
polskimi doświadczeniami w zakresie 
transformacji systemowej. Podstawo-
wymi komponentami Programu są re-
alizowane w polskich uczelniach, do-
stosowane do indywidualnych potrzeb 
każdego stypendysty, dwusemestralne 
studia uzupełniające oraz kilkutygo-
dniowe staże w instytucjach prywat-
nych i publicznych. Każdy stypendy-
sta ma możliwość nauki i pracy pod 
okiem indywidualnego opiekuna – 
specjalisty z danej dziedziny. •
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W  dn. 26–27 września 
w Lublinie odbywał się Sa-
lon Maturzystów Perspek-

tywy 2018, podczas którego tradycyj-
nie prezentował się również UMCS. Na 
stoisku Uczelni można było zapoznać 
się z aktualną ofertą edukacyjną, ar-
tystyczną i sportową, a także uzyskać 
informacje dotyczące pomocy mate-
rialnej. Na uczestników czekało wie-
le ciekawych atrakcji, m.in. pamiątko-
we zdjęcia w fotobudce z maskotką 
UMCS, pokazy chemiczne czy spot-
kanie z antycznymi wojownikami.

Poza Lublinem przedstawicieli 
UMCS można było spotkać także 
na Salonach Maturzystów w Krako-
wie, Rzeszowie, Kielcach i Białym-
stoku oraz na targach edukacyjnych 
i w szkołach województw: lubelskie-
go, podkarpackiego, świętokrzyskie-
go, mazowieckiego, małopolskiego, 
podlaskiego i łódzkiego. •

UMCS na Lubelskim 
Salonie Maturzystów 
Perspektywy 2018
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Kongres Młodych Matematy-
ków Polskich to cykliczna ini-
cjatywa skupiająca uzdolnio-

nych matematycznie uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Tegoroczna, siódma edycja wydarze-
nia odbyła się na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki w dn. 20– 
–23 września. Poprzednie edycje odby-
ły się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Kra-
kowie czy Gdańsku. Uczestnicy spotkań 
wysłuchali wykładów przygotowanych 

VII Kongres Młodych 
Matematyków Polskich

W  2017 r. społeczność akade-
micka naszego Uniwersyte-
tu świętowała 150. rocznicę 

urodzin Patronki Uczelni – Marii Curie-
-Skłodowskiej. Z tej okazji odbyło się 
wiele wydarzeń oraz inicjatyw upamięt-
niających tę wielką Uczoną. Zorganizo-
wano także konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową związaną z życiem, twór-
czością lub osiągnięciami naukowymi 
Noblistki. Zgłoszenia można było nad-
syłać do końca sierpnia br. Zwycięskie 
prace dyplomowe wyłoniono w dwóch 
kategoriach: praca licencjacka i in-
żynierska oraz praca magisterska.

Gremium powołane przez rektora 
UMCS dokonało oceny nadesłanych 
dysertacji oraz przyznało nagrody. 
W skład komisji konkursowej weszli 
pracownicy naukowi naszego Uni-
wersytetu: przewodnicząca komisji: 
dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.; 
członkowie komisji: prof. dr hab. 
Iwona Hofman, prof. dr hab. Mał-
gorzata Karwatowska, dr hab. Do-
rota Kołodyńska, prof. nadzw. oraz 
dr Zbigniew Surowiec.

W kategorii prace licencjackie i in-
żynierskie komisja jednogłośnie przy-
znała I nagrodę w wys. 3000 zł brut-

Wyniki konkursu 
na najlepszą 
pracę dyplomową 
o Patronce UMCS

to Grzegorzowi Chwesewiczowi za 
pracę pt. „Rad w środowisku natu-
ralnym”. Wyróżnienie oraz 1000 zł 
brutto otrzymała Agnieszka Łagód 
za „Rad, jego właściwości, otrzymy-
wanie i oznaczenia”. Obie prace po-
wstały na Wydziale Chemii UMCS, 
a ich promotorem był dr hab. An-
drzej Komosa, prof. nadzw.

W kategorii najlepsza praca ma-
gisterska nie przyznano I nagrody, 
natomiast dwie osoby otrzymały 
wyróżnienia w wysokości 1000 zł 
brutto. Nagrodzone zostały: Kinga 
Chwedoruk za „Badania skażenia or-
ganizmów ptaków drapieżnych stron-
tem-90”. (Wydział Chemii UMCS, 
promotor – dr hab. Andrzej Komo-
sa, prof. nadzw.) oraz Izabela Met-
ler-Matuszewska za pracę pt. „Bio-
grafia Marii Skłodowskiej-Curie we 
francuskim i polskim repertuarze 
wydawniczym w latach 1925–2015. 
Analiza porównawcza” (Wydział Fi-
lologiczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego, promotor – dr hab. Bożena 
Koredczuk, prof. nadzw.). •

przez znanych matematyków oraz wzię-
li udział w tematycznych dyskusjach. 
Mieli możliwość nawiązania kontak-
tów i wymiany doświadczeń z inny-
mi miłośnikami matematyki – rówieś-
nikami i nauczycielami akademickimi.

W tegorocznym Kongresie Młodych 
Matematyków Polskich wzięło udział 
około 250 uczniów reprezentujących 
wszystkie województwa. Większość 
uczestników została wytypowana 
przez wojewódzkie kuratoria oświa-

ty. Wydarzenie zostało objęte Hono-
rowym Patronatem Małżonki Prezy-
denta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 

Organizatorami VII Kongresu są: 
Wydział Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki UMCS oraz Instytut Mate-
matyczny PAN, przy współudziale 
Kolegium Dziekanów i Dyrektorów 
jednostek posiadających uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk 
matematycznych. •
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Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław Mi-
chałowski. Przed przystą-

pieniem do realizacji porządku Senat 
uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłej 
dr Anny Wolińskiej-Welcz.

Następnie rektor przekazał gratula-
cje z okazji jubileuszu pracy zawodo-
wej: prof. Urszuli Bobryk, prof. Prze-
mysławowi Matule, prof. Zbigniewowi 
Korczakowi, prof. Marzenie Berna-
towicz, prof. Sławomirowi Terpiłow-
skiemu, prof. Grzegorzowi Smykowi, 
prof. Ewie Głażewskiej, prof. Annie 
Krzyżanowskiej, prof. Henrykowi Gmi-
terkowi, prof. Mieczysławowi Korol-
czukowi, prof. Jerzemu Stelmasiakowi, 
prof. Annie Zdziennickiej, prof. Jolan-
cie Szołno-Koguc, prof. Andrzejowi 
Dawidowiczowi, prof. Przemysławo-
wi Stpiczyńskiemu, prof. Wiesławo-
wi Gruszeckiemu, prof. Stanisławowi 
Pikusowi, prof. Ryszardowi Zdybo-
wi i prof. Józefowi Supersonowi.

Realizacja porządku obrad rozpo-
częła się od przedstawienia przez 
rektora informacji nt. działalności 
Kolegium Rektorskiego od ostat-
niego posiedzenia Senatu. Dotyczy-
ły one m.in.:
• nowego roku akademickiego – 

w związku z reformą szkolnictwa 
wyższego przygotowujemy się do 
prac nad Statutem, strukturą or-
ganizacyjną oraz nowym algoryt-
mem finansowania Uczelni;

• inwestycji Uczelni: rozpoczęliśmy 
modernizację ACK UMCS „Chatka 
Żaka” oraz dawnej stołówki nr 3. 
Z UM Lublin uzyskaliśmy pozwo-
lenie na budowę gmachów Wy-
działu Politologii i Instytutu Psy-
chologii, jednak po otwarciu ofert 
na wykonawstwo pojawił się prob-
lem z kosztami wybudowania no-
wych siedzib. W ogłoszonym przez 
nas przetargu nieograniczonym 
wpłynęły cztery oferty na kwoty 

znacznie przekraczające te, które 
zmierzaliśmy przeznaczyć na rea-
lizację zamówienia. Ponadto, wy-
łoniliśmy wykonawcę, który przy-
gotowuje projekt Akademickiego 
Centrum Sportowego. Dobiegają 
końca prace związane m.in. z ter-
momodernizacją Biblioteki Głów-
nej, DS Kronos, Wydziału Arty-
stycznego i pawilonu Centrum 
Kultury Fizycznej. Do końca listo-
pada potrwają także prace zwią-
zane z prowadzoną przebudową 
wejścia do budynku Rektoratu 
oraz zagospodarowaniem tere-
nu przy budynku Wydziału Prawa  
i Administracji;

• realizacji nowego systemu ubez-
pieczenia pracowników UMCS, 
w tym pakietu dotyczącego opie-
ki medycznej;

• zakończonego procesu rekruta-
cji na studia, z którego wynika, 
że zainteresowanie naszą ofertą 
kształcenia nie maleje. Na studiach 
I stopnia limit miejsc został wy-
pełniony w całości. Zmniejszająca 
się liczba studentów jest widocz-
na przede wszystkim na studiach 
II stopnia. Jesteśmy przekonani, że 
jest to związane m.in. z migracją 
zarobkową młodych mieszkańców 
naszego regionu. Cieszy nas nie-
słabnące i ogromne zainteresowa-
nie ofertą UMCS wśród studentów 
zagranicznych. 1 października na-
ukę na pierwszym roku studiów 
w naszej Uczelni rozpocznie po-
nad 800 cudzoziemców. Oprócz 
kandydatów zza wschodniej gra-
nicy (Ukraina, Białoruś, Azerbej-
dżan), w tym roku akademickim 
będzie się u nas kształcić także 
grupa młodzieży z Indii;

• zmian przygotowanych w planie 
rzeczowo-finansowym Uczelni;

• ostatniego posiedzenia Konwentu 
UMCS, które w związku ze zmia-

nami wprowadzonymi nową Usta-
wą Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, odbyło się 28 września;

• udanego V pikniku dla pracowni-
ków i emerytów UMCS;

• sytuacji w sporcie akademickim, 
w którym latem wiele sukcesów 
odnieśli nasi lekkoatleci: złoty 
medal w pchnięciu kulą, podczas 
24. Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Europy w Berlinie, zdobyła zawod-
niczka AZS UMCS Lublin Paulina 
Guba. Z kolei lekkoatleci senio-
rzy i lekkoatleci młodzicy zosta-
li mistrzami Polski w rywalizacji 
drużynowej. Drużyna Pszczółki 
Polski-Cukier AZS UMCS nieba-
wem rozpocznie rozgrywki jesienne 
(6.10). Pracownicy UMCS otrzymają 
karty wolnego wstępu na wszystkie 
mecze naszych koszykarek.
W kolejnych punktach porządku 

obrad senatorowie uzupełnili skład 
Komisji Skrutacyjno-Mandatowej 
o studentkę Kingę Włodarczyk oraz 
zatwierdzili następujące wnioski Rad 
Wydziałów:
• Wydziału Biologii i Biotechnolo-

gii ws. zatrudnienia na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego: w Za-
kładzie Genetyki i Mikrobiologii 
– dr hab. Anny Turskiej-Szewczuk 
i dr hab. Marty Palusińskiej-Szysz; 
w Zakładzie Biochemii – dr hab. 
Magdaleny Jaszek oraz w Zakła-
dzie Zoologii – dr. hab. Rafała 
Gosika;

• Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej ws. zatrudnie-
nia na stanowisku profesora zwy-
czajnego w Zakładzie Geoekologii 
i Paleogeografii – prof. dr. hab. 
Radosława Dobrowolskiego;

• Wydziału Matematyki Fizyki i In-
formatyki ws. zatrudnienia na sta-
nowisku profesora nadzwyczajne-
go w Zakładzie Metod Jądrowych 
– dr. hab. Radosława Zaleskiego;

Komunikat z obrad Senatu 
UMCS z 26 września
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• Wydziału Humanistycznego ws. 
zatrudnienia na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego: w Insty-
tucie Archeologii – dr hab. Anny 
Zakościelnej, w Instytucie Filologii 
Słowiańskiej – dr hab. Edyty Ma-
nasterskiej-Wiącek, w Zakładzie 
Logopedii i Językoznawstwa Sto-
sowanego z Pracownią Logope-
dyczną – dr hab. Anety Domagały, 
w Centrum Języka i Kultury Pol-
skiej dla Polonii i Cudzoziemców – 
dr hab. Małgorzaty Rzeszutko-Iwan;

• Wydziału Ekonomicznego ws. za-
trudnienia na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego: w Katedrze Po-
lityki Gospodarczej, Społecznej 
i Regionalnej – prof. dr. hab. An-
drzeja Miszczuka oraz w Zakła-
dzie Statystyki i Ekonometrii – 
prof. dr hab. Wacławy Starzyńskiej;

• Wydziału Pedagogiki i Psycho-
logii ws. zatrudnienia na sta-
nowisku profesora nadzwyczaj-
nego: w Instytucie Pedagogiki 
– dr hab. Teresy Zubrzyckiej-Ma-
ciąg oraz w Zakładzie Pedagogi-
ki Resocjalizacyjnej – dr. hab. An-
drzeja Węglińskiego;

• Wydziału Politologii ws. zatrud-
nienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Sy-
stemów Politycznych – dr hab. Mał-
gorzaty Podolak. 
Następnie Senatorowie przyjęli 

uchwały w sprawach:
• nadania prof. Jerzemu Brzezińskie-

mu tytułu doktora honoris causa 
UMCS, na wniosek Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii;

• zmian w Statucie UMCS;
• zmiany Uchwały dot. ustalania 

obowiązków nauczycieli akademi-
ckich, rodzaju zajęć dydaktycznych 
objętych zakresem tych obowiąz-
ków, w tym wymiaru zajęć dy-
daktycznych oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych, a także za-

sad powierzenia prowadzenia za-
jęć dydaktycznych w godzinach 
ponadwymiarowych;

• zmiany Uchwały dot. zasad po-
lityki zatrudniania w grupie na-
uczycieli akademickich w UMCS;

• zmiany Uchwały ws. uprawnień przy-
sługujących laureatom i finalistom 
olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatom konkursów międzynaro-
dowych i ogólnopolskich, w tym 
organizowanych przez Uczelnię, 
przy ubieganiu się o przyjęcie na 
pierwszy rok studiów I stopnia i jed-
nolitych magisterskich na UMCS.
W dalszej kolejności przyjęto także 

pakiet uchwał związanych z proce-
sem kształcenia dotyczących:
• likwidacji studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych I st. na kierun-
ku agrochemia oraz studiów sta-
cjonarnych I i II st. na kierunku 
ochrona środowiska;

• utworzenia na Wydziale Humani-
stycznym od roku akademickiego 
2019/2020 nowych kierunków stu-
diów: hispanistyka – studia stacjo-
narne I st. o profilu ogólnoaka-
demickim, portugalistyka – studia 
portugalsko-brazylijskie – studia 
stacjonarne I st. o profilu ogól-
noakademickim, hispanistyka oraz 
portugalistyka – studia stacjonarne 
II st. o profilu ogólnoakademickim;

• przyjęcia efektów kształcenia dla 
nowo utworzonych kierunków stu-
diów (zmiana Uchwały Nr XXII – 
39.11/12 Senatu UMCS w Lublinie 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spra-
wie określenia efektów kształcenia 
dla kierunków studiów I i II stopnia 
oraz studiów III stopnia na Wydzia-
le Humanistycznym oraz określenia 
efektów kształcenia dla kierunków 
studiów I i II stopnia na Wydziale 
Humanistycznym);

• zmiany Uchwały ws. zasad przyjęć 
na I rok studiów jednolitych magi-

sterskich, I oraz II st. w roku aka-
demickim 2019/2020;

• wyrażenia pozytywnej opinii 
ws. zlecenia przez Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego rea-
lizacji następujących projektów:

 – na Wydziale Chemii: „Od projek-
tu badawczego do konferencji 
i z powrotem – droga rozwoju 
młodego naukowca”, którego ce-
lem jest wsparcie wybitnie uzdol-
nionych studentów w rozwoju 
ich aktywności;
 – na Wydziale Artystycznym: „Re-
alizacja prac graficznych i udział 
studentów kierunku grafika Wy-
działu Artystycznego UMCS, 
członków Koła Naukowo-Arty-
stycznego Frakcja Sucha, w mię-
dzynarodowych konkursach sztu-
ki”, którego celem jest wsparcie 
wybitnie uzdolnionych studen-
tów w rozwoju ich aktywności;
 – w dziedzinie nauczania lub 
kształcenia kadr naukowych: 
„Mistrzowie dydaktyki”, którego 
celem jest podniesienie kompe-
tencji kadry akademickiej w za-
kresie stosowania nowoczesnych, 
innowacyjnych metod dydaktycz-
nych, takich jak stosowanie me-
tody tutoringu w kształceniu.

Pod warunkiem zabezpieczenia 
środków zarówno ze źródeł zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych senatoro-
wie przyjęli uchwały ws. realizacji 
następujących inwestycji:
• „Dostosowanie budynku Wydziału 

Prawa i Administracji UMCS oraz 
drogi pożarowej przy Pl. M. Cu-
rie-Skłodowskiej 5 w Lublinie do 
obowiązujących przepisów p.poż.”;

• „Przebudowa budynku Biblioteki 
Głównej przy ul. Radziszewskie-
go 11 w Lublinie związana z do-
stosowaniem budynku i drogi 
pożarowej do obowiązujących  
przepisów p.poż.”;
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• w ramach tzw. Kampusu Zachodniego Uczel-
ni: budowa budynku Wydziału Politologii wraz 
z parkingiem i drogą dojazdową, budowa bu-
dynku Instytutu Psychologii wraz z parkin-
giem i drogą dojazdową, budowa budynku 
Instytutu Pedagogiki wraz z parkingiem i dro-
gą dojazdową, przebudowa budynku „Chatki 
Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie 
– część A i B – zw. z dostosowaniem budyn-
ku do przepisów p.poż., budowa Akademickie-
go Centrum Sportowego z zapleczem szatnio-
wo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową 
przy ul. Głębokiej w Lublinie.
W kolejnym punkcie porządku obrad dokonano 

korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni oraz 
uzupełniono składy komisji senackich i dyscyplinar-
nych o przedstawicieli studentów i doktorantów. 

Wśród spraw bieżących znalazły się informa-
cje dot. m.in.: mszy akademickiej (8.10, godz. 
10.00, Archikatedra Lubelska); Konferencji Rek-
torów Uniwersytetów Polskich (22.10, KUL); uro-
czystości nadania tytułu doktora honoris causa 
UMCS prof. T. Snyderowi (22.10, godz. 12.00, 
Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji); uroczystej inauguracji roku akademi-
ckiego (23.10 – jest to również dzień wolny od za-
jęć dydaktycznych); terminów posiedzeń Senatu 
w nowym roku akademickim (w 2018 r.: 26.09, 
7.11, 28.11, 19.12; w 2019 r.: 30.01, 27.02, 27.03, 
17.04, 29.05, 26.06 oraz opcjonalnie w pierwszej 
połowie lipca – posiedzenie nadzwyczajne sta-
tutowe); listu od prof. Józefa Edwarda Mojskie-
go, w którym Honorowy Profesor UMCS wyra-
ził swoje przywiązanie do naszej Uczelni; udanej 
IV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Politologii 
w Lublinie (18–20.09); VII Kongresu Młodych 
Matematyków Polskich (20–23.09); charytatyw-
nych biegów, w których aktywnie biorą udział 
pracownicy UMCS.

W punkcie dotyczącym interpelacji i wolnych 
wniosków dr Jakub Kosowski złożył zapytania 
dotyczące rozwiązania Fundacji UMCS oraz no-
wej nazwy drugoligowego zespołu koszykarskie-
go AZS UMCS. 

Ostatnim punktem porządku obrad było przy-
jęcie protokołu z posiedzenia Senatu 27 czerwca.

Aneta Adamska
Rzecznik prasowy

W  ramach konkursu DIALOG 
finansowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego dofinansowanie 
otrzymały następujące projekty 
badawcze:
• prof. dr hab. Jan Pomorski (Wy-

dział Humanistyczny) – projekt 
pn. „Jakiej historii Polacy dzisiaj 
potrzebują? Wersja 2.0”, wysokość 
dofinansowania: 1 190 000,00 zł;

• dr hab. Arkadiusz Kijek (Wydział 
Ekonomiczny) – projekt pn. „Współ-
praca nauki z interesariuszami za-
mówień publicznych i uczestnika-
mi projektów PPP a innowacyjność 
ofert”, wysokość dofinansowania: 
417 000,00 zł.
Narodowe Centrum Nauki opub-

likowało kolejną listę laureatów 
w konkursie MINIATURA 2. Wśród 
nich znaleźli się pracownicy naszej  
Uczelni:
• dr Monika Łuszczuk (Wydział Hu-

manistyczny) – działanie pn. „Ul-
trasonografia w badaniach lingwi-
stycznych. Obrazowanie położenia, 
ruchów i kształtu języka”, staż na-
ukowy, wartość dofinansowania: 
47 300,00 zł;

• dr Dominika Polkowska (Wydział 
Filozofii i Socjologii) – działanie 
pn. „Platformowe modele bizneso-
we a prekaryzacja pracy. Na przy-
kładzie kierowców Ubera”, badania 
wstępne, wysokość dofinansowa-
nia: 24 090,00 zł;

• dr Iwona Ostolska (Wydział Che-
mii) – działanie pn. „Sorpcja wybra-
nych radionuklidów na powierzchni 
naturalnych materiałów odpado-
wych”, badania wstępne, wyso-
kość dofinansowania: 49 390,00 zł.
W trakcie realizacji są już nastę-

pujące działania naukowe z konkur-
su MINIATURA 2:
• dr Barbara Michalec-Wawiórka 

(Wydział Biologii i Biotechnolo-
gii) – działanie pn. „Poszukiwa-
nie pozarybosomalnych partnerów 
białka uL10 w warunkach streso-
wych”, badania wstępne, wysokość 
dofinansowania: 49 500,00 zł;

• dr Sylwia Sowa (Wydział Chemii) – 
działanie pn. „ Benzofosfolan-3-ony 
– synteza i aplikacje w reak-
cji sprzęgania”, badania wstęp-
ne, wysokość dofinansowania: 
49 500,00 zł;

• dr Agnieszka Kierys (Wydział Che-
mii) – działanie pn. „Wpływ ro-
dzaju mezofazy krzemionkowej 
i polimerowej na kinetykę trans-
portu substancji aktywnej z po-
rowatego kompozytu”, badania 
wstępne, wysokość dofinansowa-
nia: 30 250,00 zł;

• dr Milena Bieniek (Wydział Eko-
nomiczny) – działanie pn. „Współ-
czynnik optymizmu w problemie 
gazeciarza z funkcją celu opisują-
cą zadowolenie decydenta”, wy-
jazd konferencyjny, wysokość do-
finansowania: 17 270,00 zł. •

Nowe projekty 
badawcze 
pracowników UMCS

NASZE  
SUKCESY
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Ponad 180 wybitnych młodych 
naukowców prowadzących 
wysokiej jakości badania i cie-

szących się imponującym dorobkiem 
naukowym otrzyma stypendia na-

D r hab. Aneta Ptaszyńska (Wy-
dział Biologii i Biotechnolo-
gii) została zwyciężczynią 

IX edycji konkursu „Innowacja jest 
kobietą”, organizowanego przez fun-
dację Kobiety Nauki – Polska Sieć Ko-
biet Nauki. Jest tym samym pierw-
szą badaczką z Lublina triumfującą 
w tym konkursie. Jego celem jest 
wyłonienie innowacyjnego autor-
skiego (lub współautorskiego) roz-
wiązania technologicznego lub kon-

cepcji wdrożenia już opracowanego 
rozwiązania, którymi mogą pochwa-
lić się badaczki-wynalazczynie.

Laureatka zajmuje się badaniami 
dotyczącymi nosemozy – groźnej 
choroby pszczoły miodnej. Prowadzi 
także prace eksperymentalne nad 
substancjami syntetycznymi i na-
turalnymi, które mogłyby stać się 
podstawą środków zwalczających 
nosemozę i poprawiających kon-
dycję pszczół. Jeden z takich pre-
paratów, oparty o ekstrakt z roślin 
adaptogennych, jest już o krok od 
wejścia na rynek. W trakcie prowa-
dzonych przez nią eksperymentów 
u pszczół, którym podano ekstrakt, 
zaobserwowano wzrost aktywności 
oksydazy fenolowej. Enzym ten bie-

Innowacja jest kobietą – 
prestiżowe wyróżnienie  
dla dr hab. A. Ptaszyńskiej

rze udział w uruchomieniu układu 
immunologicznego, dzięki któremu 
owady łatwiej zwalczają zakażenie. 
Obok redukcji patogennych zarod-
ników, efektem kuracji był również 
nieodbiegający od normy czas ży-
cia owadów. Zwykle pszczoły zbie-
raczki żyją w lecie ponad miesiąc, 
a zakażenie nosemozą powodowa-
ło skrócenie życia o ponad połowę 
– do ok. 15–17 dni. Tymczasem sub-
stancje te pozwalały im radzić sobie 
z chorobą na tyle, że żyły tak dłu-
go jak pszczoły niezakażone.

Zwycięski wynalazek będzie pre-
zentowany podczas Międzynarodo-
wych Targów Pomysły, Wynalazki, 
Nowe Produkty iENA 2018 w No-
rymberdze. •

Dr Agata Starosta 
laureatką grantu dla 
wybitnych naukowców

ukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wśród nich znalazła się 
dr Agata Starosta (Zakład Biologii 
Molekularnej Wydziału Biologii i Bio-
technologii). W XII edycji konkursu 

rozpatrzono 1129 wniosków. Stypen-
dia w wysokości 5390 zł miesięcz-
nie przyznano 181 wybitnym mło-
dym naukowcom. Będą otrzymywać 
je przez okres do trzech lat. •

NASZE  
SUKCESY
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Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Konferencje
2 lipca w budynku Wydziału Biolo-
gii i Biotechnologii odbyła się konfe-
rencja „Fotosynteza w świetle badań 
fizjologicznych i biochemicznych”, 
zorganizowana przez Sekcję Fizjolo-
gii i Biochemii Roślin Lubelskiego 
Oddziału PTB. •
Komercjalizacja
Preparat opracowany na podstawie 
zgłoszenia patentowego „Prepara-
ty roślinne do zastosowania w le-
czeniu nosemozy u pszczół i po-
prawy ich odporności” (nr P.415155. 
Aneta A. Ptaszyńska, Grzegorz Bor-
suk, Daniel Załuski, Małgorzata Cy-
tryńska, Wiesław Mułenko, Ag-
nieszka Zdybicka-Barabas. 2015) 
został wprowadzony do oferty firmy  
Biowet. •
Wyjazdy
Dr hab. Aneta Ptaszyńska (Zakład 
Botaniki i Mykologii) i dr hab. Ma-
riusz Trytek (Zakład Mikrobiologii 
Przemysłowej) przebywali w Cam-
pus Ledganck of Ghent Universi-
ty (Belgia) w dn. 17–21 września 
w celu uczestnictwa w Eurbee – 
The 8th Congres of Apidology, w ra-
mach projektu „Inkubator Innowa-  
cyjności”. •
Dr hab. Iwona Komaniecka (Zakład 
Genetyki i Mikrobiologii) przeby-
wała w University College Dublin 
w dn. 8–15 września w celu udzia-
łu w konferencji naukowej 8th Bal-
tic Meeting on Microbial Carbohy-
drates •

Wydział 
Chemii

Habilitacje
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 24 września podjęła uchwałę 
o nadaniu stopnia doktora habilito-
wanego w dziedzinie nauk chemicz-
nych w dyscyplinie chemia dr Jo-
lancie Cieśli, adiunktowi z Zakładu 
Mikrostruktur i Mechaniki Bioma-
teriałów z Instytutu Agrofizyki im 
B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. 
Dr J. Cieśla przedłożyła w postę-
powaniu habilitacyjnym jako istot-
ne osiągnięcie naukowe cykl sied-
miu oryginalnych prac naukowych 
pt. Charakterystyka fizykochemicz-
nych właściwości wybranych koloi-
dów asocjacyjnych oraz biokoloidów 
z wykorzystaniem technik rozprasza-
nia światła laserowego. Recenzenci: 
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk 
(Instytut Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni im. J. Habera PAN w Kra-
kowie), prof. dr hab. Władysław 
Janusz (UMCS), dr hab. Myroslav 
Sprynskyy (UMK w Toruniu). •
Goście
W dn. 25–26 sierpnia oraz 5–7 wrześ-
nia na Wydziale Chemii gościł prof. 
Orest Pizio z Instytutu Chemii UNAM, 
Mexico City, Meksyk. Celem przyjazdu 
była współpraca naukowa i przygoto-
wanie wspólnej publikacji nt. adsorp-
cji wody na powierzchniach modyfi-
kowanych szczotkami. •
W dn. 27–31 sierpnia na Wydziale 
Chemii gościli prof. Volodymyr Ro-
hovyk z Ministry Ivan Franko Natio-
nal University of Health of Ukraine 
(Lwów, Ukraina), prof. Volo dymyr Va-

sylechko z Ivan Franko National Uni-
versity (Lwów, Ukraina), prof. Volo-
dymyr Turov, prof. Volodymyr Brei, 
dr Ievgen Aksenenko i dr Nata-
liia Vlasova z National Adacemy of 
Sciences of Ukraine (Kijów, Ukrai-
na). Celem przyjazdu były konsulta-
cje naukowe i udział w konferencji 
„Teoretyczne i eksperymentalne ba-
dania zjawisk międzyfazowych oraz 
ich zastosowania technologiczne” 
(TESIP-16, Lublin 2018). •
W dn. 27 sierpnia – 2 września na 
Wydziale Chemii gościła dr Ma-
riia Galaburda z Instytutu Chemii 
Powierzchni Ukraińskiej Akademii 
Nauk w Kijowie. Celem przyjazdu 
był udział w XVI Polsko-Ukraińskim 
Sympozjum „Theoretical and experi-
mental studies of interfacial pheno-
mena and their technologica appli-
cations”. •
W dn. 1 września 2018 r. – 30 czerw-
ca 2019 r. na Wydziale Chemii gości 
dr Liudmyla Nosach z Instytutu Che-
mii Powierzchni Ukraińskiej Akade-
mii Nauk w Kijowie. Celem przyjazdu 
jest prowadzenie badań naukowych 
w związku z realizacją projektu Wy-
szehradzkiego nr 51810072. •
Wyjazdy
Dr Magdalena Greluk (Zakład Tech-
nologii Chemicznej) w dn. 25– 
–29 sierpnia uczestniczyła w 23rd 
International Congress of Chemi-
cal and Process Engineering CHISA 
2018, Praga, Czechy. •
Dr hab. Wojciech Gac (Zakład Techno-
logii Chemicznej) w dn. 25–30 sierp-
nia uczestniczył w Twelfth Internatio-
nal Symposium on Heterogeneous 
Catalisys, Sofia, Bułgaria. •

NA WYDZIAŁACH
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Prof. dr hab. Emilian Chibowski 
i dr hab. Aleksandra Szcześ (Za-
kład Zjawisk Powierzchniowych) 
oraz dr hab. Paweł Szabelski, 
prof. UMCS (Zakład Chemii Teore-
tycznej) w dn. 2–7 września uczest-
niczyli w 32nd Conference of The Eu-
ropean Colloid and Interface Society 
– ECIS 2018, Ljubljana, Słowenia. •
Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka 
i dr Magdalena Błachnio (Zakład Fi-
zykochemii Powierzchni Ciała Stałe-
go) w dn. 16–19 września uczestni-
czyły w konferencji „ICFNNNM 2018: 
20th International Conference on 
Frontiers of Nanomaterials, Nano-
particles and Nanocomposite Ma-
terials”, Rzym, Włochy. •
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, 
dr Witold Zawadzki, dr Marcin Cichy 
i mgr Grzegorz Słowik (Zakład Tech-
nologii Chemicznej) w dn. 3–7 wrześ-
nia uczestniczyli w 14th Pannonian In-
ternational Symposium on Catalysis, 
Stary Smokovec, Słowacja. •
Dr Liliana Mazur i dr Justyna Sienkie-
wicz-Gromiuk (Zakład Chemii Ogólnej 
i Koordynacyjnej) w dn. 17–22 wrześ-
nia uczestniczyły w MSSC 2018 – Ab 
initio Modelling in Solid State Chemi-
stry, London, Wielka Brytania. •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Konferencje
Prof. dr hab. Marek Hetmański, 
dr Andrzej Kubić, dr Marcin Trybu-
lec i dr Marcin Rządeczka (Zakładu 
Ontologii i Teorii Poznania IF) oraz 
dr Piotr Konderak i dr Barbara Try-

bulec (Zakładu Logiki i Kognitywi-
styki IF) wygłosili referaty podczas 
XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Kognitywistycznego, który odbył się 
w dn. 19–21 września na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. •
Dr Marcin Trybulec wygłosił referat 
„Artifacts making artifacts” na konfe-
rencji „Skilled Embodiment: Learning 
from Symbolizations”, zorganizowanej 
przez University of Southern Denmark, 
Odense w dn. 26–29 sierpnia. •

Wydział 
Humanistyczny

Doktoraty
5 września odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Barbary 
Struk. Temat: „The Development of 
Word Recognition Skills in Reading 
in Lower Primary Polish Learners of 
English: A Longitudinal Study”. Pro-
motor: dr hab. Halina Chodkiewicz, 
prof. nadzw. Recenzenci: dr hab. Jo-
anna Rokita-Jaśkow, prof. UP w Kra-
kowie, prof. dr hab. Maria Dakow-
ska (UW). •
Konferencje
W dn. 5–6 czerwca odbyła się kon-
ferencja naukowa „Architektura in-
formacji jako dyscyplina akademi-
cka” („AIDA”), zorganizowana przez 
Instytut Nauk o Informacji Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
W obradach poświęconych kierun-
kom rozwoju architektury infor ma- 
cji i kształceniu architektów informacji  
wzięli udział pracownicy naukowi 
i studenci Instytutu Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa. Prof. 
dr hab. Zbigniew Osiński wygłosił 

referat „Visualization of information 
as a competence and an education 
method in the information architec-
ture course”, dr hab. Anita-Has-Tokarz 
i dr Renata Malesa wygłosiły referat 
„Kształcenie w zakresie AI w Insty-
tucie Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa UMCS w Lublinie – do-
świadczenia i wyzwania”, mgr Kamil 
Stępień przedstawił temat „Wyszuki-
wanie odwrotne. Sposoby organiza-
cji i prezentacji obrazów cyfrowych 
w sieci WWW”, Arkadiusz Miącz, 
Damian Barszcz, Adrian Boreński, 
Milena Prażmo, Marek Chwedczuk 
(studenci II roku kierunku architek-
tura informacji) mówili o „Projek-
tach i pracach studentów kierunku 
architektura informacji Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie (prezentacja wybranych przykła-
dów)”. W konferencji uczestniczyła 
również dr hab. Anna Dymmel. •
W dn. 14–15 czerwca dr Małgorzata 
Ułanek (Zakładu Literatury i Kultury 
Rosyjskiej) wzięła udział w V ogólno-
polskiej konferencji naukowej z cyklu 
„Emocje/Literatura”, zorganizowanej 
przez dr Dianę Saniewską (Zakład 
Współczesnego Języka Polskiego 
UwB) i mgr Patrycję Saniewską (Za-
kładu Historii Języka Polskiego UwB), 
przy współpracy dr hab. Elżbiety Dą-
browicz, prof. nadzw. Dr M. Ułanek 
wystąpiła z referatem pt. „Poetyka 
emocji: harmonia dźwięków i rela-
cja Ja – Ty w opowiadaniu Vladimi-
ra Nabokova Dźwięki”. •
W dn. 20–22 czerwca prof. dr hab. 
Maria Cymborska-Leboda (kierownik 
Zakładu Literatury i Kultury Rosyj-
skiej) wzięła udział w Międzynarodo-
wej Konferencji Rusycystów w Barce-
lonie, zorganizowanej przez Katedrę 
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Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Barcelońskiego. Prof. M. Cymbor-
ska-Leboda wystąpiła z referatem 
pt. „«Поэта возвратный путь в рай»: 
«райский текст» в русской поэзии 
первой половины ХХ века” i peł-
niła funkcję moderatora sekcji lite-
raturoznawczej. •
21 czerwca w Sali Obrad Rady Wydzia-
łu Humanistycznego odbyła się konfe-
rencja naukowa „Razem czy osobno? 
Współpraca bibliotek ze środowiskiem 
akademickim. Perspektywy i projek-
ty”, współorganizowana przez Insty-
tut Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa oraz Akademickie Koło 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Lublinie. Wśród prelegentów byli 
pracownicy naukowi IINiB: dr Renata 
Malesa – referat pt. „Idealna bibliote-
ka czyli jaka? Perspektywa biblioteko-
znawcy”, dr Grażyna Piechota – referat 
„Formy współpracy bibliotekoznawców 
z bibliotekarzami – perspektywa ośrod-
ka akademickiego”. Panel dyskusyjny 
prowadzili dr hab. Anita Has-Tokarz 
z IINiB UMCS oraz dr Marian Butkie-
wicz z Biblioteki Głównej Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie. •
W dn. 20–27 sierpnia prof. dr hab. 
Anna Brzozowska-Krajka (Zakład Hi-
storii Literatury Polskiej) przebywała 
w Belgradzie (Serbia), gdzie uczest-
niczyła w XVI Międzynarodowym 
Kongresie Slawistów. Jako członek 
polskiej delegacji wygłosiła referat 
„Między oralnością a piśmiennoś-
cią: list ludowy jako gatunek folklo-
ru (wariant emigracyjny)” w sekcji: 
„Słowiański folklor, folklorystyka, mi-
tologia” oraz brała udział w posie-
dzeniu dwu komisji specjalistycznych 
akredytowanych przy MKS, których 
jest członkiem – Komisji Folkloru Sło-
wiańskiego i Komisji Emigrantologii 
Słowian. •
W dn. 5–7 września w Państwowej 
Szkole Wyższej im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej mia-
ła miejsce Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa Dyrektorów Biblio-
tek Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych „Biblioteka... to wię-

cej niż myślisz!”, której organizato-
rem była Biblioteka Akademicka 
PSW w Białej Podlaskiej. Członki-
niami Komitetu Naukowego i były 
dr hab. Anita Has-Tokarz i dr Renata 
Malesa z Instytutu Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa. Ponadto 
dr hab. A. Has-Tokarz zaprezento-
wała referat „Wielokulturowość jako 
wyzwanie dla współczesnej bibliote-
ki (nie tylko akademickiej) – proble-
my i modele rozwiązań”, a dr R. Ma-
lesa – „Marketing partnerski i jego 
rola w kreowaniu wizerunku biblio-
teki akademickiej – analiza wybra-
nych przykładów”. •
8 września Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Lublinie włączyła się 
w Narodowe Czytanie, podczas które-
go w tym roku czytano Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego. Maraton czytel-
niczy w PBW poprzedzony był wykła-
dem „Spór o Polskę w Przedwiośniu 
Stefana Żeromskiego”, który wygło-
siła dr hab. Iwona Morawska, prof. 
nadzw. (Zakład Edukacji Polonistycz-
nej i Innowacji Dydaktycznych). Wy-
kład przybliżył bogactwo możliwych 
odczytań, interpretacji i sensów tego 
dzieła, w tym autorską refleksję Że-
romskiego nad kształtem nowo po-
wstałej II Rzeczypospolitej. •
Dr Ewa Białek (Zakład Języka Ro-
syjskiego) w dn. 24–25 września 
uczestniczyła w konferencji nauko-
wej z cyklu „Glosa do leksykografii”, 
zorganizowanej przez: Instytut Języ-
ka Polskiego i Wydział Artes Libe-
rales UW oraz Fundację Języka Pol-
skiego. Dr E. Białek wygłosiła referat 
poświęcony problematyce konstru-
owania siatki haseł przekładowego 
słownika dyplomatycznego. •
Publikacje
Ukazał się kolejny tom „Folia Biblio-
logica” (2017, vol. LIX), czasopisma 
naukowego wydawanego przez In-
stytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa oraz Bibliotekę Głów-
ną UMCS. W numerze znalazły się 
m.in. referaty wygłoszone podczas 
konferencji „Książka w mediach – 
media w książce. Korespondencje 

i transpozycje”, zorganizowanej przez 
IINiB w dn. 12–13 października 2017 r. 
Całość dostępna jest na uniwersyte-
ckiej platformie e-czasopism nauko-
wych http://journals.umcs.pl/. •
Prof. K. Smyk w radzie naukowej 
„Rocznika Podhalańskiego”
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. 
(Zakład Kultury Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa) została członkiem 
rady naukowej „Rocznika Podha-
lańskiego”, czasopisma związanego 
z kulturą tradycyjną i regionalną, 
wydawanego od 1921 r. przez Muze-
um Tatrzańskie im. Dra Tytusa Cha-
łubińskiego w Zakopanem. Pismo 
zostało zainicjowane już w 1914 r. 
przez wybitnego etnografa Broni-
sława Piłsudskiego. Jednak z powo-
du zawirowań dziejowych inauguru-
jący serię tom ukazał się dopiero po 
I wojnie światowej w 1921 r., a na-
stępne dziesięć w długich, niekiedy 
wieloletnich, odstępach czasu.

Redakcja stawia sobie dziś za cel re-
gularne wydawanie czasopisma, któ-
re będzie odnosić się do dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego Kar-
pat, ze szczególnym uwzględnieniem 
Tatr i Podtatrza. W radzie naukowej, 
prócz prof. K. Smyk, zasiada m.in. 
trójka etnologów: prof. dr hab. Jan 
Święch, dziekan Wydziału Historycz-
nego UJ, dr Stanisława Trebunia-
-Staszel z UJ i dr Ewa Klekot z UW; 
przyrodnicy: prof. dr hab. Andrzej 
Gaździcki z PAN i dr inż. Jan Cicho-
cki z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz przedstawiciele instytucji mu-
zealnych: dr hab. Dorota Folga-Ja-
nuszewska z Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie i dr Anna Król 
z Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej „Manggha” w Krakowie. •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrzennej

Habilitacje
13 lipca Rada Wydziału przyjęła uchwa-
łę o nadaniu stopnia habilitacyjnego 
dr. Piotrowi Kuleszy (Zakład Geoekolo-
gii i Paleogeografii). Jako osiągnięcie 
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naukowe, stanowiące postawę postę-
powania habilitacyjnego, dr P. Kulesza 
zgłosił monografię Znaczenie badań 
subfosylnych małżoraczków (Ostraco-
da) w analizach paleośrodowiskowych 
na przykładzie późnoglacjalnych i ho-
loceńskich osadów jeziornych Pagó-
rów Chełmskich (Polska SE). Uchwałę 
popierającą wniosek o nadanie stop-
nia doktora habilitowanego przedło-
żyła Komisja Habilitacyjna w składzie: 
prof. dr hab. Leon Andrzejewski (UMK 
Toruń) – przewodniczący, dr hab. Sta-
nisław Chmiel (UMCS) – sekretarz, re-
cenzeni: prof. dr hab. Mirosław Błasz-
kiewicz (IGPZ PAN), dr hab. Jan Rodzik 
(UMCS), dr hab. Wojciech Majew-
ski (IP PAN Warszawa), członkowie: 
dr hab. Adam Wojciechowski (IGiSR 
AP Słupsk), dr hab. Jacek Chodorow-
ski (UMCS). •
13 lipca Rada Wydziału podjęła 
uchwałę o nadaniu stopnia dok-
tora habilitowanego dr Bogusła-
wie Baran-Zgłobickiej (Zakład Po-
lityki Przestrzennej i Planowania). 
Dr B. Baran-Zgłobicka jako osiąg-
nięci naukowe, stanowiące podsta-
wę postępowania habilitacyjnego, 
zgłosiła monografię Środowisko przy-
rodnicze w zarządzaniu przestrzenią 
i rozwojem lokalnym na obszarach 
wiejskich. Uchwałę popierającą wnio-
sek o nadanie stopnia doktora habi-
litowanego przedłożyła Komisja Ha-
bilitacyjna w składzie: prof. Marek 
Degórski (IGiPZ PAN Warszawa) – 
przewodniczący, dr hab. Paweł Zie-
liński (UMCS) – sekretarz, recenzecni: 
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (UAM 
Poznań), dr hab. Barbara Szulczew-
ska (SGGW Warszawa), dr hab. Ma-
riusz Kistowski (Uniwersytet Gdań-
ski), członkowie: prof. dr hab. Andrzej 
Świeca (UMCS), dr hab. Jarosław Ba-
lon (UJ). •
Wizyta prof. Jeana Poesena
W dn. 5–10 czerwca na Wydziale prze-
bywał z roboczą wizytą prof. Jean 
Poesen (Katolicki Uniwersytet w Leu-
ven, Belgia), geograf fizyczny i geo-
morfolog, światowej klasy specja-
lista w zakresie erozji gleb i erozji 
wąwozowej. Prof. J. Poesen od wie-

lu lat współpracuje z pracownikami 
WNoZiGP, a efektami tej współpra-
cy są wspólne publikacje w najlep-
szych międzynarodowych czasopis-
mach. Profesor uhonorowany został 
w 2014 r. tytułem doktora honoris 
causa UMCS. Program wizyty obej-
mował spotkanie z władzami Wy-
działu, spotkania naukowe dotyczące 
przyszłych wspólnych badań, prezen-
tację przez prof. J. Poesena referatu 
„Soil erosion in Anthropocene: rese-
arch needs” adresowanego do stu-
dentów i pracowników oraz sesję te-
renową na Ponidziu i w Ojcowskim 
Parku Narodowym dotyczącą prob-
lemów udostępnienia walorów przy-
rody nieożywionej dla turystów. •
Międzynarodowa 
Szkoła Letnia HERE
W dn. 2–7 lipca na Wydziale Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
odbyła się Międzynarodowa Szkoła 
Letnia HERE, zorganizowana przez: 
firmę HERE TECHNOLOGIES, Stu-
denckie Koło Naukowe Geoinforma-
tyków „GeoIT” oraz Pracowanię Geo-
informacji. Tematyka Szkoły Letniej 
obejmowała najnowsze technologie 
z zakresu GIS, teledetekcji oraz LiDAR. 
W wydarzeniu uczestniczyli studenci 
z Czech, Grecji, Polski, Serbii, Słowa-
cji, Rosji, Rumunii i Ukrainy. 2 lipca 
zgromadzonych gości powitał pro-
dziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki, 
prof. UMCS, a wykład wprowadza-
jący pt. „Functions of Maps” wygłosił 
dr Jakub Kuna. Pracownicy Wydziału 
przygotowali cykl szkoleń: Kurs lasero-
wego skanowania 3D (Short 3D laser 
scanning course) – dr hab. Waldemar 
Kociuba; Jak utworzyć ortofotoma-
pę z danych z drona? (How to build 
orthophotomap with drone data col-
lecting?) – dr Marcin Siłuch, dr Piotr 
Bartmiński; Integracja danych prze-
strzennych z różnych źródeł (Integra-
tion of spatial data from various so-
urces) – dr Piotr Demczuk, dr Piotr 
Bartmiński. •
Konferencje
W dn. 2–5 maja w Mielniku na Pod-
lasiu pracownicy Wydziału zorganizo-
wali seminarium terenowe w ramach 

cyklu „Stratygraficzna korelacja les-
sów i osadów lodowcowych Ukrainy 
i Polski” pt. „Klimatyczne cykle plej-
stocenu w zapisie sekwencji osadowej 
Niziny Podlaskiej”. Była to XX jubi-
leuszowa edycja seminariów orga-
nizowanych w ramach cyku polsko-
-ukraińskich konferencji naukowych, 
realizowana w „stratotypowym” dla 
stratygrafii plejstocenu Polski obsza-
rze. Uczestnikami byli polscy i ukra-
ińscy specjaliści z zakresu geologii 
i paleogeografii czwartorzędu. •
W dn. 3–9 września we Francji, na 
terenie uniwersytetów Clermont Au-
vergne University oraz Université de 
Perpignan Antenne de Mende odby-
ła się 28. międzynarodowa konfe-
rencja PECSRL (The Permanent Eu-
ropean Conference for the Study of 
the Rural Landscape) pt. „Europe-
an Landscapes for Quality of Life? 
Paysages européens et qualité de la 
vie?”. Uczestniczyło w niej ponad 
180 naukowców z 37 krajów, m.in. 
geografowie, ekolodzy, architekci 
krajobrazu, planiści, archeolodzy, 
kulturoznawcy, socjolodzy. Spotka-
nia PECSRL dotyczą różnych aspek-
tów europejskich badań krajobrazo-
wych. a także inicjowania nowych 
projektów w tym zakresie. 

W konferencji wzięło udział dwo-
je pracowników WNoZiGP – dr hab. 
Ewa Skowronek, prof. nadzw. oraz 
dr Andrzej Tucki. Zaprezentowali re-
ferat pt. „The role of local products 
in preserving traditional farming 
landscapes in the context of deve-
loping peripheral regions – the lu-
belskie voivodeship, Eastern Poland”. 
Ponadto, zgłosili akces do zorgani-
zowania konferencji PECSRL w Pol-
sce. Propozycja została przyjęta. Za-
tem w 2022 r. nasz Wydział będzie 
organizatorem jubileuszowej 30. 
konferencji PECSRL. Jest to ważne 
wyróżnienie dla naszej Uczelni. Do-
tychczas konferencja taka odbyła się 
w Polsce tylko raz w 1975 r. Jej or-
ganizatorem był Instytut Geografii 
i Przestrzennego zagospodarowania 
PAN, a przygotowali ją Maria Kieł-
czewska-Zaleska, Jerzy Grzeszczak  
i Teresa Lijewska. •
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Współpraca z Tamkang 
University
W dn. 23–27 kwietnia z roboczą wi-
zytą na Lanyang Campus, Tamkang 
University przebywał dr hab. Wojciech 
Zgłobicki, prodziekan ds. studenckich 
WNoZiGP. Celem wizyty było zinten-
syfikowanie współpracy pomiędzy 
College of Global Development TKU 
a UMCS. Obie uczelnie podpisały 
w ubiegłym roku porozumienie do-
tyczące wymiany studenckiej. Zgod-
nie z przyjętą przez College strategią 
wszyscy studenci spędzają trzeci rok 
studiów za granicą. Od ubiegłego roku 
tajwańscy studenci odbywają studia 
także na UMCS. W bieżącym roku 
akademickim gościmy na naszej Uczel-
ni sześć osób, podobnej liczby może-
my spodziewać się w przyszłym roku.

Podczas wizyty doszło do szere-
gu spotkań z władzami College of 
Global Development – dziekanem 
dr. Ay-Hwa Andy Liou, kierowni-
kiem Katedry Zarządzania Turysty-
ką Międzynarodową dr. Chien Mu 
Yeh, a także osobami odpowiedzial-
nymi za współpracę międzynarodową 
oraz samymi studentami. Dały one 
możliwość zaprezentowania oferty 
UMCS i Wydziału, a także pozwoli-
ły na lepsze poznanie oczekiwań stu-
dentów z Tajwanu zainteresowanych 
przyjazdem do Polski. 

Wizyta stworzyła także okazję do 
dyskusji o możliwościach współpra-
cy naukowej w zakresie turystyki 
i rekreacji. Dała wreszcie szansę na 
poznanie specyfiki funkcjonowania 
prywatnego uniwersytetu na Tajwa-
nie oraz organizacji kampusu uni-
wersyteckiego. W opinii obu stron 
współpraca w ramach turystyki i re-
kreacji jest bardzo perspektywiczna, 
gdyż jest to dynamicznie rozwijają-
ca się dziedzina gospodarki i aktyw-
ności społeczeństwa i w związku 
z tym zapotrzebowanie na specja-
listów z tej dziedziny będzie rosło. 
Podczas wyjazdu dr hab. W. Zgłobi-
cki miał również możliwość odbycia 
wizyt studyjnych w geoparkach i in-
nych obiektach o wysokich walorach 
geoturystycznych, badania związa-
ne z tą problematyką prowadzone 
są na Wydziale od kilku lat. Wyjazd 

na Tajwan finansowany był ze środ-
ków programu Eramus+ KA107. •
Kolejne projekty SKNP „Smart
City” realizowane w Łomazach
Projekt zagospodarowania przestrzen-
nego byłej cegielni w Łomazach przy-
gotowany przez inż. Anielę Krupińską 
i inż. Karola Tobiańskiego pod kierow-
nictwem dr Dagmary Kociuby otrzy-
mał dofinansowanie w ramach kon-
kursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17, 
działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne. Realizację projektu „Za-
gospodarowanie terenu wokół stawów 
po byłej cegielni w Łomazach” zapla-
nowano na rok 2019, a przewidywa-
ny koszt prac wyniesie 861 149,89 zł 
z dofinansowaniem 595 103,56 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach RPO 
WL na lata 2014–2020.

Podstawowym celem planowa-
nych prac jest przywrócenie wartości 
użytkowych i przyrodniczych tereno-
wi wokół stawów po byłej cegielni 
w Łomazach oraz nadanie im nowych 
funkcji społecznych. Przewidziano: 
utwardzenie parkingu, utworzenie 
ścieżek na obszarze wokół stawów, 
wykonanie oświetlenia led z pane-
lami solarnymi wzdłuż ścieżek, wy-
konanie pomostów – stanowisk dla 
wędkarzy, wiaty jako miejsca odpo-
czynku dla rowerzystów, sanitariatów 
oraz systemu monitoringu z bieżą-
cym podglądem wideo na stronie 
Urzędu Gminy. W wyniku realizacji 
projektu zostaną rozwiązane prob-
lemy dotykające zarówno mieszkań-
ców, jak i turystów tam przebywają-
cych: degradacja miejsca o wysokim 
potencjale, słaba dostępność obsza-
ru i brak zagospodarowania tere-
nu zgodnie z obecnymi potrzeba-
mi użytkowników.

Dofinansowanie w ramach rządo-
wego programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
otrzymał także projekt zagospodaro-
wania przestrzennego stadionu w Ło-
mazach przygotowany przez inż. Łu-
kasza Wnuka pod kierownictwem 
dr Dagmary Kociuby i będzie rea-
lizowany w tym roku. Prace rozpo-

czynają I etap przebudowy stadionu 
i dostosowania go do potrzeb miesz-
kańców gminy Łomazy. •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Konferencje
W dn. 27–30 czerwca w Budapeszcie 
odbyła się 9th European Conferen-
ce on Positive Psychology. Instytut 
Psychologii reprezentowała dr hab. 
Barbara Gawda, która wygłosiła re-
ferat „The structure of the concept 
of hope” oraz zaprezentowała poster 
autorstwa B. Gawdy i Ewy Szepie-
towskiej pt. „Love scripts in younger 
and older adults”. •
W dn. 21–23 września w Lublinie od-
była się XV Ogólnopolska Konferen-
cja Polskiego Stowarzyszenia Psycho-
logii Społecznej. Instytut Psychologii 
reprezentował dr Wojciech Błaszczak 
z posterem pt. „ Huśtawka emocjo-
nalna: raport z badań”. •
W dn. 21–22 września w Instytucie 
Psychologii Stosowanej UJ odbyła 
się konferencja „Zdrowie i odpor-
ność psychiczna”. Mgr Marlena Stra-
domska (Zakład Psychologii Ogól-
nej), Tomasz Słapczyński oraz mgr 
Konrad Harasim otrzymali dyplom 
uznania za najlepszy plakat pt. „Dy-
mensje autodestrukcji dzieci i mło-
dzieży – profilaktyka samobójstw 
w XXI wieku. Perspektywa psycho-
logiczno-prawna”.  •

Wydział 
Politologii

Habilitacje
13 lipca Rada Wydziału Politologii na 
podstawie wniosku Komisji Habilita-
cyjnej w składzie: prof. dr hab. Ma-
rek Jabłonowski (przewodniczący), 
dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw. 
(sekretarz), recenzenci: dr hab. Robert 
Cieślak, dr hab. Małgorzata Lisowska-
-Magdziarz, dr hab. Jan Pleszczyński, 
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członkowie: dr hab. Mirosław Pęczak, 
prof. dr hab. Iwona Hofman, podjęła 
uchwałę o nadaniu dr. Jakubowi Nowa-
kowi (Zakład Dziennikarstwa) stopnia 
doktora habilitowanego nauk społecz-
nych w dyscyplinie nauki o mediach. 
Temat osiągnięcia naukowego: Polity-
ki sieciowej popkultury. •
Doktoraty
12 lipca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Marci-
na Sanakiewicza pt. „Telewizja i per-
formatyzacja codzienności: studium 
z teorii i praktyki mediów”. Promo-
tor: prof. dr hab. Jan Hudzik (UMCS).
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław 
Karwat (UW), dr hab. Mirosław Fili-
ciak, prof. nadzw. (SWPS). •
Konferencje
W 12. Pan-European Conference on 
International Relations, współorga-
nizowanej przez przez EISA (Europe-
an International Studies Association) 
i CEEISA (Central and East European 
International Studies Association) na 
Uniwersytecie Ekonomicznym (VŠE) 
w Pradze udział wzięło trzech pra-
cowników z Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych: dr hab. Aga-
ta Ziętek, prof. nadzw., dr hab. Mi-
chał Łuszczuk i dr Damian Szacawa. 
Konferencja odbywała się w dn. 12–  
–15 września pod hasłem: „New Hope: 
Back to the Future of International Re-
lations”. Naukowcy brali udział w dys-
kusji panelowej pt. „Maritime diplo-
macy. Regional approaches”. Dr hab. 
A. Ziętek, prof. nadzw. przedstawiła 
również prezentację pt. „South Chi-
na Sea Security Dilemma” w panelu 
„Regional perspectives on maritime 
security”. Dr D. Szacawa przedstawił 
referat pt. „The EU’s Effective Multi-
lateralism as a Driver of the Transfor-
mation of European Security Institu-
tions” w panelu „European foreign 
policy: contestation from within the 
EU institutional framework”, zorga-
nizowanym przez Network on Rese-
arch and Teaching in EU Foreign Af-
fairs (NORTIA). •
W dn. 14–15 września w Poznaniu 
odbył się II Kongres Towarzystw Na-

ukowych w Polsce pt. „Rola towa-
rzystw naukowych w rozwoju świa-
domości obywatelskiej i kulturowej”, 
zorganizowany przez takie jednostki 
jak: Polska Akademia Nauk, Polska 
Akademia Umiejętności, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towa-
rzystwo Naukowe Płockie. Patronat 
był sprawowany przez: Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Konferencję Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, Radę 
Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go oraz Polskie Towarzystwo Komu-
nikacji Społecznej. Jako prezes PTKS 
prof. dr hab. Iwona Hofman, członki-
ni Prezydium Rady Towarzystw Na-
ukowych PAN wygłosiła jedno z czte-
rech wystąpień programowych (obok 
prof. prof. Andrzeja Białasa, Zbignie-
wa Kruszewskiego, Andrzeja Gul-
czyńskiego). Tytuł wystąpienia prof. 
I. Hofman to „Rola towarzystw na-
ukowych w kształtowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego”. Wystąpienie 
dotyczyło funkcji ruchu naukowego 
skorelowanych z rolą społeczeństwa 
obywatelskiego w kontekście hi-
storycznym, społeczno-politycznym 
i kulturowym. W II Kongresie Towa-
rzystw Naukowych w Polsce wzięło 
udział 200 przedstawicieli ruchu na-
ukowego. Uczestnicy podjęli uchwałę 
skierowaną do ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego dr. Jarosława Gowi-
na zawierającą postulaty prawnego 
uregulowania statusu i źródeł finan-
sowania działalności towarzystw. •
Różne
Kaja Kurczuk, studentka studiów 
III stopnia w zakresie nauk o me-
diach na Wydziale Politologii brała 
udział w sekcji fotograficznej 48. Fe-
stiwalu FAMA, który jest największym 
interdyscyplinarnym wydarzeniem 
młodej sztuki i kultury w Polsce. Do 
udziału w FAMIE zgłosiło się kilka 
tysięcy młodych twórców z całego 
kraju. Wraz z grupą dziewięciu osób 
otrzymała zbiorową Nagrodę Trójząb 
Neptuna dla najlepszego projektu lub 
wydarzenia zrealizowanego podczas 
festiwalu, ufundowaną przez Marszał-
ka Województwa Zachodniopomor-

skiego Olgierda Geblewicza za pro-
jekt fotograficzny „Nie-Pocztówka”, 
którego finałem była wystawa pod-
czas Festiwalu FAMA. •
We wrześniu na stronie TV UMCS uka-
zał się nowy autorski teledysk Kai Kur-
czuk Trzymam się swoich chmur. Kaja 
Kurczuk jest doktorantką nauk o me-
diach na Wydziale Politologii. Związa-
na z muzyką i fotografią. Laureatka 
nagrody głównej na IV Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Artystycznej 
„Wschody” w Lublinie; zdobywczyni 
wyróżnienia na 51. Studenckim Festi-
walu Piosenki w Krakowie; nomino-
wana do Nagrody Kulturalnej Żurawie 
2016 w kategorii Dźwięk; stypendyst-
ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. W 2015 r. w ramach Sty-
pendium Prezydenta Miasta Lublin 
nagrała swój muzyczny debiut, na 
który składają się głównie utwory 
autorskie, m.in. utwór Andrzejowi 
Poniedzielskiemu: Trzymam się swo-
ich chmur. •

Wydział Prawa 
i Administracji

Habilitacje
19 września Rada WPiA, uwzględnia-
jąc pozytywną opinię Komisji Habili-
tacyjnej w składzie: przewodnicząca 
– prof. dr hab. Maria Królikowska-Ol-
czak (UŁ), sekretarz – dr hab. Woj-
ciech Orłowski, prof. nadzw. (UMCS), 
recenzenci: dr hab. Agnieszka Mala-
rewicz-Jakubów, prof. nadzw. (UwB), 
prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski 
(Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), 
prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS), 
członkowie: dr hab. Jakub Zięty (UWM 
w Olsztynie), prof. dr hab. Jerzy Stel-
masiak (UMCS), podjęła uchwałę 
o nadaniu dr. Wojciechowi Konasz-
czukowi stopnia doktora habilitowa-
nego nauk prawnych. •
Konferencje
W dn. 3–7 września członkowie SKN 
Prawa Międzynarodowego wzięli 
udział w międzynarodowym projek-
cie pt. „Ekonomiczne Forum Młodych 
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Liderów”, które odbyło się w Nowym 
Sączu. Uczestniczyli w nim: prezes Koła 
– Patryk Matysiuk, były członek zarzą-
du i absolwent WPiA UMCS Krzysztof 
Banasiewicz oraz osoby, które przyje-
chały z 43 państw. •
W dn. 10–12 września odbył się XXVII 
Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustro-
ju i Prawa oraz Doktryn Politycznych 
i Prawnych pt. „Wojny i ich wpływ na 
przemiany ustroju, prawa, myśli po-
litycznej”, zorganizowany przez pra-
cowników Katedry Historii Państwa 
i Prawa. 11 września odbyła się in-
auguracyjna sesja plenarna. W jej 
pierwszej części wygłoszono referaty: 
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ) 
i mgr Damian Szczepaniak (UJ) – „Wy-
brane projekty pokoju powszechnego 
w Europie od XV do XVII wieku jako 
remedium na problem wojen religij-
nych”; prof. dr hab. Dariusz Szpoper 
(UWM) – „Wojna krymska i jej wpływ 
na Rosję Aleksandra II”; prof. dr hab. 
Adam Lityński (Wyższa Szkoła „Hu-
manitas” w Sosnowcu), dr hab. Piotr 
Fiedorczyk (UwB) i dr hab. Anna Sta-
warska-Rippel (UŚ) – „Wojny XX wie-
ku i ich skutki dla ustrojów państwo-
wych i prawa”. W drugiej części sesji 
plenarnej, poświęconej stanowi na-
uki i dydaktyki w zakresie dyscy-
plin historyczno-prawnych, przedsta-
wiono referaty: prof. dr hab. Jacek 
Matuszewski (UŁ) – „Stan nauki 
w Polsce. Węzłowe problemy” oraz 
dr hab. Małgorzata Materniak-Pa-
włowska, prof. UAM, dr hab. Łukasz 
Machaj, prof. UWr, dr Jacek Przygodz-
ki (UWr) i dr hab. Andrzej Wrzyszcz, 
prof. UMCS – „Przedmioty historycz-
no-prawne na polskich wydziałach 
prawa”.

Ponadto, odbyły się dwie sesje pa-
nelowe podzielone na sześć sekcji, 
a na zakończenie pierwszego dnia 
obrad zorganizowano spotkanie kie-
rowników katedr historyczno-praw-
nych. 12 września odbyły się dwie 
sesje panelowe, a wystąpienia pre-
zentowano w ramach siedmiu sek-
cji. W budynku WPiA można było 
obejrzeć wystawę fotografii pt. „Lub-
lin w okresie II wojny światowej”. 
W Zjeździe wzięli udział naukowcy 

z 30 ośrodków akademickich z Pol-
ski, Czech i Ukrainy. •
W dn. 12–14 września dziekan i pro-
dziekani WPiA uczestniczyli w Ogólno-
polskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów 
Prawa w Lublinie, zorganizowanym 
przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Wystąpienia referentów i dyskusja kon-
centrowały się wokół następujących 
tematów: Struktura i kompetencje 
organów uczelni w świetle ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce (w tym usytuowanie dzisiejszych 
wydziałów); Autonomia statutowa i jej 
zakres; Pracownicy uczelni, ścieżki ka-
riery naukowej i dydaktycznej oraz 
kształcenie doktorantów w świetle no-
wej ustawy; Ewaluacja jakości działal-
ności naukowej dyscyplin i przyzna-
wanie kategorii naukowej w świetle 
nowej ustawy, lista wydawnictw i li-
sta czasopism; Zmiany w procedurze 
nadawania stopnia doktora, doktora 
habilitowanego oraz tytułu profeso-
ra w świetle nowej ustawy. •
W dn. 12–14 września odbyło się 
w Rzeszowie II Galicyjskie Semina-
rium Postępowania Administracyj-
nego „Milczenie administracji”, po-
święcone zagadnieniom związanym 
z ostatnimi zmianami w przepisach 
Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego. Otwierający obrady rektor 
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 
prof. dr hab. Jerzy Posłuszny podkre-
ślał rolę przepisów procedury admi-
nistracyjnej w całokształcie funkcjo-
nowania państwa.

Uczestnikami byli liczni przedsta-
wiciele ośrodków akademickich, sę-
dziowie Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, wojewódzkich sądów 
administracyjnych, pracownicy Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, terenowej administracji 
rządowej i samorządowej oraz radco-
wie prawni. Referaty wygłosili i wy-
powiadali się w dyskusji m.in. pro-
fesorowie: Zbigniew Kmieciak (UŁ), 
Małgorzata Jaśkowska (UKSW), Mar-
ta Romańska (UJ), Stanisław Biernat 
(UJ), Marek Szewczyk (UAM), Hanna 

Knysiak-Sudyka (UJ). W referatach 
i wypowiedziach poruszono aspek-
ty teoretyczno-prawne oraz prak-
tyczne, wiążące się z milczącym za-
łatwianiem spraw uregulowanych 
w KPA oraz przepisach prawa ma-
terialnego, m.in. regulujących spra-
wy ładu i zagospodarowania prze-
strzennego, prawa budowlanego, 
wodnego, usług, działań jednostek 
samorządu terytorialnego, a także 
stosowanie milczącego załatwienia 
spraw administracyjnych de lege lata 
i de lege ferenda oraz relacji rozwią-
zań polskich regulujących instytucję 
„milczenia administracji” z przepisa-
mi unijnymi. Dużo czasu poświęco-
no na przedyskutowanie zagadnień 
związanych ze stosowaniem „milcze-
nia administracji” z efektywnością 
postępowania, środkami zaskarża-
nia, wznowienia i weryfikacji decyzji.

Aktywnymi uczestnikami semi-
narium byli reprezentujący UMCS 
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski 
i dr hab. Piotr Szreniawski, prof. nadzw. 
Sprawnym organizatorem Semina-
rium była WSPiA Rzeszowska Szkoła 
Wyższa, która umożliwiła jego odby-
cie we własnych budynkach, wnikliwe 
przedyskutowanie ważnych dla teorii 
prawa i praktyki zagadnień, i której 
pracownicy czynnie się twórczo i or-
ganizacyjnie angażowali, m.in. orga-
nizując zwiedzanie starego Rzeszowa, 
łączące się z przejściem podziemną 
trasą pod Rynkiem. •
27 września odbyła się w Lublinie 
Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa pt. „Dostępność zasobów natural-
nych. Zagadnienia prawne”, zorgani-
zowana przez Katedrę Prawa Rolnego 
i Gospodarki Gruntami, a obrady to-
czyły się w sali konferencyjnej Hote-
lu Alter. Oprócz referentów z WPiA 
UMCS: prof. Anny Przyborowskiej-
-Klimczak, prof. Beaty Jeżyńskiej, 
prof. Mariana Zdyba, prof. Jerzego 
Stelmasiaka, dr. Radosława Pastuszko, 
dr Małgorzaty Szymańskiej, dr. Grze-
gorza Lubeńczuka, dr Hanny Spa-
sowskiej-Czarny i dr. Emila Kruka, 
referaty wygłosili też przedstawicie-
le ośrodków akademickich z Polski, 
Ukrainy i Słowacji. •
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N iniejsze wydarzenie służyło 
nie tylko upamiętnieniu po-
wszechnie cenionego akade-

mika, ale było istotnym przyczynkiem 
do tworzenia historii oraz tożsamości 
Wydziału Politologii UMCS i zarazem 
wskazaniem, że prof. Edward Olszew-
ski to autorytet naukowy i wzorzec 
w postępowaniu.

Do Auli im. Ignacego Daszyńskie-
go przybyło liczne grono profesorów 
z ośrodków politologicznych oraz szkół 
humanistycznych w Polsce (Gdańsk, 
Kraków, Kielce, Łódź, Olsztyn Szczecin, 
Warszawa), księża profesorowie z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
profesorowie z Instytutu Historii Wy-
działu Humanistycznego UMCS oraz 

Wydziału Politologii UMCS, Prezes Wy-
dawnictwa Adam Marszałek, Dyrektor 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
przyjaciele z lat szkolnych i studen-
ckich, współpracownicy, wychowan-
kowie i studenci, członkowie PTNP.

Uroczystość otworzyły Dziekan 
Wydziału Politologii prof. dr hab. 
Iwona Hofman i Prezes lubelskie-
go oddziału PTNP dr hab. Krystyna 
Leszczyńska, które powitały licznie 
zgromadzonych gości. 

We wstępie przemówienia Rektor 
UMCS prof. dr hab. Stanisław Micha-
łowski w imieniu własnym, Senatu 
oraz społeczności Uniwersytetu pod-
kreślił wagę osiągnięć naukowych 
prof. E. Olszewskiego w dziedzinie 

nauk historycznych i nauk o poli-
tyce, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii doktryn politycznych 
i prawnych, historii najnowszej, ba-
dań nad emigracją polską i Polonią 
oraz współczesnych ruchów politycz-
nych, które „przynosiły i przynoszą 
chwałę” naszej Alma Mater. Z uzna-
niem odniósł się do wkładu Profesora 
w rozwój kadry naukowej. Wskazał, 
że wśród wielu zaszczytnych funkcji 
przez Niego pełnionych na szczegól-
ne wyróżnienie zasługują: kierowa-
nie Zakładem Ruchów Politycznych 
na Wydziale Politologii UMCS, człon-
kostwo w Polskiej Akademii Nauk 
(Wydział I Nauk Humanistycznych 
i Społecznych) oraz w Komitecie 
Nauk Politycznych. 

Prezes Publishing Group dr Adam 
Marszałek – wydawca opracowania 

Pamięci Profesora 
Edwarda Olszewskiego

18 czerwca 2018 r. stanowił 
doniosłe wydarzenie w ży-
ciu środowiska akademi-
ckiego UMCS. W tym dniu 
Dziekan Wydziału Politologii 
UMCS oraz Zarząd lubel-
skiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycz-
nych (PTNP)1 zorganizowali 
uroczystość związaną z pub-
likacją księgi poświęconej pa-
mięci prof. dr. hab. Edwarda 
Olszewskiego pt. W kręgu 
historii, politologii i emigra-
cji, pod redakcją naukową 
Krystyny Leszczyńskiej, Wy-
dawnictwo Adam Marsza-
łek, Toruń 2018 r., ss. 668. 

1 Skład Zarządu lubelskiego oddziału PTNP: dr hab. Krystyna Leszczyńska, dr Agniesz-
ka Łukasik-Turecka, dr Anna Moraczewska, dr Anna Szwed-Walczak.
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zbiorowego W kręgu historii, politolo-
gii i emigracji wyjaśnił, że w połowie 
2016 r. dr hab. Krystyna Leszczyńska 
w porozumieniu z Wydawnictwem 
Adam Marszałek podjęła prace nad 
księgą jubileuszową prof. Edwarda 
Olszewskiego z okazji 75. urodzin, 
która została opublikowana jako księ-
ga poświęcona Jego pamięci. Pod-
kreślił, że misją Wydawnictwa Adam 
Marszałek jest nie tylko bardzo wy-
soki poziom merytoryczny, ale także 
edytorski. Prezes, przekazując Księ-
gę na ręce dr hab. K. Leszczyńskiej, 
wskazał na swoje osobiste zaanga-
żowanie w jej publikację wynikają-
ce zarówno z uznania dla dorobku 
naukowego prof. E. Olszewskiego, 
jak i łączącej go z Nim wieloletniej 
przyjaźni.

Następnie dr hab. K. Leszczyńska 
dokonała prezentacji zawartości me-
rytorycznej publikacji. Na wstępie 
wskazała, że jej tytuł w pełni kore-
sponduje z zainteresowaniami na-
ukowo-badawczymi Uczonego. Pub-
likacja stanowi zbiór 33 artykułów 
polskich badaczy z różnych ośrod-
ków akademickich (m.in. UG, UJ, 
UŁ, UMCS, UWr, UWM w Olsztynie, 
UW, KUL JP II, Akademii Technicznej 
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, 
Akademii Finansów i Biznesu Vistula 
w Warszawie) oraz 17 refleksji przy-
jaciół, kolegów i wychowanków Pro-
fesora (m.in. z: Kancelarii Sejmu RP, 
Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana 

Pawła II w Oslo, Wyższej Szkoły Go-
spodarki Krajowej w Kutnie, b. Pu-
ławskiej Szkoły Wyższej z siedzibą 
w Puławach, Wyższej Szkoły Stosun-
ków Międzynarodowych i Komuni-
kacji Społecznej w Chełmie, Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Lublinie). Poprzedzona jest wpro-
wadzeniem pt. Profesor Edward Ol-
szewski: Człowiek – Uczony – Nauczy-
ciel – Przyjaciel. Ponadto, zawiera 
istotną informację o osiągnięciach 
naukowych i dydaktycznych Uczone-
go, tj. bibliografię Jego prac nauko-
wych (z pominięciem około 40 ar-
tykułów czasopiśmienniczych) oraz 
wykaz doktorów przez Niego wy-
promowanych. Artykuły naukowe 
zostały ujęte w trzech wyodrębnio-
nych częściach: Teksty politologiczne, 
Teksty historyczno-politologiczne oraz 
Teksty historyczne. Natomiast reflek-
sje usytuowano w części opatrzonej 
tytułem Portret z pamięci. Księgę za-
myka Kazanie „Odszedł od nas czło-
wiek” – Egzorta wygłoszona 14 listo-
pada 2016 r. na mszy św. żałobnej 
śp. Edwarda Olszewskiego w Kaplicy 
Cmentarnej pw. Wszystkich Świętych 
w Lublinie przez ks. prof. dr. hab. 
Edwarda Walewandra. 

Mgr Waldemar Siwek przypomniał, 
że ponad 60 lat temu spotkał Edka 
Olszewskiego na egzaminie wstęp-
nym do Liceum Pedagogicznego 
w Leśnej Podlaskiej. Było to w czerw-
cu 1956 r., czyli nie w takim zwykłym 

czerwcu. „Przez pięć lat chodziliśmy 
do jednej klasy. Zapamiętałem go 
jako aktywnego chłopca, który pra-
cował w radiowęźle szkolnym i pi-
sał wiersze. Jeden z jego utworów 
był czytany na spotkaniu z Włady-
sławem Broniewskim. Zachowałem 
w pamięci pochlebną opinię wiel-
kiego poety o młodym Autorze” – 
podkreślił wyraźnie wzruszony przy-
jaciel z czasów liceum. 

Dr Bogusław Pawłowski wskazał, że 
znajomość z prof. E. Olszewskim trwa-
ła 55 lat i zaczęła się 1 lipca 1966 r. 
podczas egzaminu pisemnego z hi-
storii dla kandydatów starających się 
o zdobycie indeksu na Wydziale Hu-
manistycznym UMCS. Od 1 paździer-
nika 1966 r. była ona kontynuowana 
w UMCS, w którym obaj znaleźli za-
trudnienie. Dr B. Pawłowski zwrócił 
uwagę na fakt, że prof. E. Olszewski 
prowadził rozległą działalność nauko-
wą i dydaktyczną, promował młodych 
adeptów politologii. W kontaktach 
z pracownikami i studentami Insty-
tutu, a następnie Wydziału Politolo-
gii UMCS był bezpośredni, przystępny 
i konkretny. „Gdy mógł pomóc – po-
magał. Kiedy było to niemożliwe – ot-
warcie informował o tym. (…) Najbar-
dziej dramatyczny moment w naszej 
znajomości miał miejsce w grudniu 
1981 r. Mój los – niedawno wybra-
nego wicedyrektora – wydawał się 
przesądzony. Wypadki potoczyły się 
jednak inaczej. Wprawdzie zostałem 
pozbawiony funkcji i przeniesiony do 
pracy w bibliotece Instytutu (ten sam 
los spotkał kilku kolegów z pracy), ale 
po kilku miesiącach przywrócono mi 
status nauczyciela akademickiego. Po 
jakimś czasie dowiedziałem się, że oso-
bą, która wybroniła mnie i kilku in-
nych, przeznaczonych do zwolnienia 
pracowników Instytutu, był Edward, 
pełniący wówczas funkcję jego dyrek-
tora. I za to byłem mu wdzięczny!”.

Magister Edward Olszewski, razem 
z innymi absolwentami studiów wyż-
szych, m.in. Ziemowitem Jackiem Pie-
trasiem, Bogusławem Pawłowskim, 
Józefem Juszczyńskim tworzył Stu-
dium Nauk Politycznych (SNP), kie-
rowane przez ówczesnego dr. Jana 
Szreniawskiego z Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS. Był to okres 
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• Na pierwszym planie od lewej: prof. B. Surmacz, prof. S. Michałowski i prof. I. Hofman
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niezwykle aktywnej pracy: opraco-
wywania programów dydaktycznych, 
prowadzenia zajęć ze studentami 
na wszystkich wydziałach UMCS, 
a potem we wszystkich wyższych 
uczelniach Lublina (poza Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim), organizo-
wania biblioteki, przygotowywania 
doktoratu, radości z pierwszych pub-
likacji. Edward Olszewski – w ocenie 
swojego pierwszego przełożonego 
– posiadał „godną podziwu wnikli-
wość badawczą połączoną ze świet-
nym lekkim piórem”. 

Dziekan Wydziału Politologii 
UMCS zaprezentowała osiągnięcia 
naukowo-badawcze i dydaktyczne 
prof. E. Olszewskiego. Prof. I. Hof-
man przedstawiła sylwetkę Uczone-
go ze szczególnym uwzględnieniem 
kolejnych etapów Jego kariery na-
ukowej, tj. tytułu zawodowego ma-
gistra historii uzyskanego w 1966 r. 
na podstawie pracy magisterskiej Ba-
taliony Chłopskie w Podokręgu IVB, 
która została wyróżniona nagrodą 
ministra szkolnictwa wyższego; stop-
nia doktora osiągniętego w 1972 r. 
za rozprawę Początki władzy ludo-
wej na Rzeszowszczyźnie (1944–1947); 
stopnia naukowego doktora habili-
towanego zdobytego w 1979 r. za 
rozprawę Polska Partia Robotnicza 
na Lubelszczyźnie 1942–1948; tytułu 
naukowego profesora nauk huma-
nistycznych nadanego na podsta-
wie oryginalnej, pierwszej w Polsce 
monografii Emigracja polska w Da-
nii 1893–1993, Lublin 1993. 

W swoim wystąpieniu Dziekan Wy-
działu Politologii szczególnie zaak-
centowała „ewolucję i sukcesywne 
poszerzanie pola badawczego” przez 
Profesora, który rozpoczynając eks-
plorację od ruch robotniczego, stop-
niowo obejmował badaniami inne 
ruchy społeczne i polityczne, współ-
czesną myśl polityczną i doktryny 
polityczne, jak i współczesne ruchy 
polityczne. Badania własne i zespo-
łowe pod Jego kierunkiem zaowo-
cowały licznymi publikacjami książ-
kowymi z zakresu ideologii, doktryn 
i ruchów politycznych we współczes-
nym świecie. Nowym obszarem ba-
dawczym, któremu Uczony poświę-
cił znaczną część swego dorobku, 

są dzieje polskiej emigracji, przede 
wszystkim w Skandynawii. Dziekan 
podkreśliła, że Jego dorobek nauko-
wy obejmuje 280 publikacji (w tym 
około 40 artykułów czasopiśmienni-
czych), 36 książek (opracowania au-
torskie, współautorskie i zbiorowe 
oraz kilkadziesiąt haseł do encyklo-
pedii i słowników). Wyrazem uznania 
dla osiągnięć naukowych prof. Edwar-
da Olszewskiego jest fakt przygoto-
wania przez Niego recenzji ponad 80 
wniosków, w tym na tytuł profesora, 
mianowanie na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego, mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego, 
prac habilitacyjnych i doktorskich.

Prof. dr hab. Iwona Hofman wska-
zała, że otwartość prof. E. Olszew-
skiego na nowe problemy badawcze 
przynosiła rezultaty w postaci kra-
jowych i międzynarodowych konfe-
rencji naukowych oraz licznych pub-
likacji książkowych (w tym w języku 
angielskim). Nowym obszarem ba-
dawczym, któremu Profesor poświę-
cił znaczną część swego dorobku, 
były dzieje polskiej emigracji, prze-
de wszystkim w Skandynawii. Roz-
poczęte w drugiej połowie lat 80. 
XX w. badania dziejów emigracji pol-
skiej w tej części świata zaowocowały 
w 1993 r. wspomnianą wyżej „książ-
ką profesorską” (Emigracja polska 
w Danii 1893–1993, Warszawa-Lublin 
1993, ss. 658). W 2011 r. ukazała się 
nowatorska praca Polacy w Norwe-
gii (1940–2010), Toruń 2011, ss. 752.

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński 
stwierdził, że zawsze podziwiał prof. 
E. Olszewskiego za ogromną wnikli-
wość i rzetelność przeprowadzanej 
kwerendy. „W środowiskach polonij-

nych nie jest to sprawa bynajmniej 
łatwa. Tam trzeba na wiele aspek-
tów zwracać pilną uwagę, jeśli chce 
się dowiedzieć prawdy o ludziach 
i zdarzeniach. Z moich osobistych 
kontaktów z Profesorem odnotowy-
wałem stale jego skromność i życz-
liwość dla ludzi, co nie zawsze jest 
atrybutem ludzi parających się na-
uką i strzegących zazdrośnie swej spi-
żarni przed nieproszonymi gośćmi”.

Prezes Towarzystwa Ziemi Włodaw-
skiej mgr Zenon Jakubowski wskazał, 
że prof. E. Olszewski był również ce-
nionym regionalistą, który część swe-
go dorobku naukowego oraz działal-
ności społecznej poświęcił Włodawie 
i powiatowi włodawskiemu. Wraz 
z prof. dr. hab. Ryszardem Szczygłem 
przygotował monografię miasta Wło-
dawa. Praca Dzieje Włodawy ukaza-
ła się w 1991 r. i jest cenną pozycją 
w historiografii miasta, obejmującą 
okres od czasów prehistorycznych do 
początku lat 80. XX w. Ponadto Pro-
fesor jest autorem wielu artykułów 
oraz redaktorem opracowań zbioro-
wych poświęconych Włodawie i zie-
mi włodawskiej. Wyrazem uznania 
dla zasług Profesora było przyzna-
nie mu w 2003 r. tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Włodawy.

W ocenie prof. dr. hab. Henryka 
Chałupczaka zajęcia z przedmiotu 
Podstawy nauk politycznych, pro-
wadzone przez prof. E. Olszewskie-
go, wówczas jeszcze doktora, to była 
prawdziwa burza mózgów. Studenci 
historii prowadzili bowiem z dr. E. Ol-
szewskim pewnego rodzaju grę inte-
lektualną, której konwencję zapropo-
nował właśnie On. Był to też swoisty 
Rubikon. „Wówczas ukształtowały się 
moje zainteresowania naukowo-ba-
dawcze, poglądy i postawy. Zgłosi-
łem swój akces do Studenckiego Koła 
Nauk Politycznych i mogłem uczest-
niczyć w badaniach prowadzonych 
przez Koło pod opieką dr. Edwarda 
Olszewskiego i mgr. Stefana Stępnia.” 

Dr Liana Hurska-Kowalczyk, której 
promotorem rozprawy doktorskiej był 
Profesor, wskazała, że Mistrz i Na-
uczyciel nauczył ją, aby na drodze 
naukowej oraz życiowej nie skupiać 
się wyłącznie na trudnościach, które 
trzeba chcieć i umieć przezwyciężać, 
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• Dr hab. Krystyna Leszczyńska
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ale przede wszystkim na celu. „Pa-
miętaj – podkreślał – liczy się osta-
teczny efekt, a nie żmudny proces.”

Dr Stanisław Dubaj wskazał, że 
prof. E. Olszewskiego poznał w po-
łowie lat 90. ubiegłego wieku we 
Wrocławiu, gdzie Profesor był recen-
zentem jego dysertacji doktorskiej 
obronionej w 1998 r. na Wydzia-
le Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Uwagi wniesio-
ne przez Recenzenta okazały się dla 
niego nie tylko cennymi wskazówka-
mi, ale również dobrymi radami do-
świadczonego naukowca. Podkreślił, 
że za wielki zaszczyt poczytuje sobie 
fakt, iż to właśnie z inspiracji Profe-
sora zamieścił w pierwszym nume-
rze „Rocznika Chełmskiego” z 1995 r. 
jedną z pierwszych publikacji, która 
dotyczyła relacji polsko-ukraińskich. 

Prof. dr hab. Edward Olszewski – 
zdaniem prof. dr hab. Grażyny Uli-
ckiej – należy z całą pewnością do 
ścisłego grona osób, któremu współ-
czesna polska politologia zawdzięcza 
swój obecny kształt i pozycję wśród 
nauk humanistycznych i społecznych. 
Dowodzi tego w pierwszej kolejności 
Jego solidny i uznany dorobek na-
ukowy, jak i osiągnięcia szerokiego 
grona Jego uczniów, zwłaszcza dokto-
rantek i doktorantów, wśród których 
są także profesorowie. Jako wieloletni 
kierownik Zakładu Ruchów Politycz-
nych na Wydziale Politologii UMCS 
zbudował Profesor uznany w kraju 
i za granicą zespół badaczy, które-
go renomę potwierdzają m.in. pub-
likacje poświęcone przede wszyst-

kim liczącym się w współczesnym 
świecie nurtom politycznym. Doro-
bek ten był prezentowany na wie-
lu konferencjach organizowanych 
zarówno w Polsce, jak i w świecie.

Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyń-
ska z uznaniem odniosła się do znajo-
mości dyscypliny i środowiska, która 
cechowała prof. Edwarda Olszew-
skiego. Wskazała, że istotnym obsza-
rem Jego działalności naukowej były 
badania poświęcone kondycji pol-
skiej politologii. Profesor kilkakrotnie 
opublikował artykuły przeglądowe, 
analizy stanu edukacji w zakresie po-
litologii i diagnozy polskiej politolo-
gii. Jego doskonała znajomość prob-
lemu wynikała nie tylko z szerokich 
kontaktów w środowisku politologicz-
nym, ale także znaczącego wkładu 
w budowę i rozwój studiów polito-
logicznych zarówno na UMCS, jak 
w innych ośrodkach akademickich. 

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia za-
uważył, że w bogatym dorobku na-
ukowym Profesora istotnym obsza-
rem poszukiwań badawczych stała 
się integracja europejska. Zaintereso-
wania Uczonego w tej problematyce 
koncentrowały się przede wszystkim 
na kwestii wyborów do Parlamentu 
Europejskiego (PE). „To zaintereso-
wanie E. Olszewskiego europarla-
mentem wynikało z faktu dostrze-
żenia, jak istotną rolę – w założeniu 
modelowym – odgrywa ten organ 
w mechanizmach funkcjonowania 
Unii Europejskiej (UE), a zwłaszcza 
w procesie zapewnienia legityma-
cji demokratycznej jej działaniom. 

Wybory do PE stanowią niewątpli-
wie ważny moment dla zrozumie-
nia mechanizmów funkcjonowania 
UE i jej demokratycznej legiytmacji.”

Prezes Zarządu Głównego PTNP 
prof. dr hab. Arkadiusz Żukow-
ski wskazał na zaangażowanie 
prof. Edwarda Olszewskiego w roz-
wój badań politologicznych. Następ-
nie z wielkim uznaniem i szacun-
kiem podkreślił, iż był On wielkim 
mentorem, który przyczynił się do 
kształtowania osobowości i ukie-
runkowywania zainteresowań na-
ukowo-badawczych szerokiego gro-
na polskich politologów. Zasługi 
prof. E. Olszewskiego dla rozwoju 
politologii oraz najnowszej historii 
wpłynęły na kształtowanie świado-
mości politologicznej i historycznej. 
Natomiast serdeczny stosunek do in-
nych ludzi, wielka życzliwość i wy-
soka kultura osobista zaowocowały 
wspaniałymi przyjaźniami.

Uroczystości towarzyszył bardzo 
bogaty program artystyczny, które-
go koncepcję opracowała i przygoto-
wała dr hab. Krystyna Leszczyńska.

Doktoranci Wydziału Politologii 
UMCS: mgr Marcin Sanakiewicz (ar-
tysta Piwnicy pod Baranami) i Bar-
tosz Pietrzyk (aktor współpracujący 
z Teatrem Starym w Lublinie i Te-
atrem Buffo w Warszawie) zapre-
zentowali wiersze, fraszki i limeryk 
prof. Edwarda Olszewskiego, napi-
sane przez Niego w okresie nauki 
w Liceum Pedagogicznego w Leś-
nej Podlaskiej (1956–1961). Nato-
miast ulubione utwory muzyczne 
Uczonego wykonali: Zespół Tańca 
Ludowego UMCS im. Stanisława 
Leszczyńskiego pod kierunkiem Le-
cha Leszczyńskiego, Hanna Jacuta – 
ukraińska pieśniarka, Matusz „Roger” 
Strzempa z Wydziału Artystycznego 
UMCS, Jan Arnal z Filharmonii Lu-
belskiej im. Henryka Wieniawskie-
go. Niezwykle staranną oprawę fo-
tografii prof. Edwarda Olszewskiego 
oraz Jego ulubionych kwiatów, któ-
rym w ostatnich latach poświęcał 
wiele uwagi, przygotowała Sekre-
tarz lubelskiego Oddziału PNTP – 
dr Anna Szwed-Walczak.

Krystyna Leszczyńska
Anna Szwed-Walczak
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W  dniach 31 maja – 3 czerwca 2018 r. miał miej-
sce wyjazd członków i sympatyków Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego do Lwowa, zorga-

nizowany przez Oddział Lubelski PTG. Wyprawa pod hasłem 
„Geographica lwowskie” wpisywała się w obchody stulecia 
odzyskania niepodległości i stulecia geografii polskiej. Ce-
lem wyjazdu było poznanie miejsc i obiektów związanych 
z geografami lwowskimi, którzy tworzyli przed wojną silny 
ośrodek geograficzny, a po wojnie dali zaczątek geografii 
lubelskiej. Była to również okazja do zwiedzenia najciekaw-
szych obiektów architektury we Lwowie i w jego okolicach.

Program pierwszego dnia obejmował zwiedzanie daw-
nych siedzib magnackich – zamku Daniłowiczów i Sobie-
skich w Olesku. W godzinach popołudniowych odwiedzo-
no pałac-fortecę w Podhorcach oraz zamek w Złoczowie. 

Następny dzień poświęcony był atrakcjom Lwowa. Na 
trasie porannego spaceru po Starym Mieście znalazły się 
Wały Gubernatorskie, baszta prochowa, arsenał miejski, 
zabytkowa zabudowa rynku, katedra łacińska i zespół ka-
tedry ormiańskiej. Szczególnym punktem programu tego 
dnia była wizyta na Uniwersytecie im. Iwana Franki, daw-
niej im. Jana Kazimierza, w którym odbyło się międzynaro-
dowe seminarium pt. „Towarzystwa Geograficzne w Polsce 
i na Ukrainie i ich wkład w rozwój edukacji geograficz-
nej”. W obradach wzięło udział ponad 70 osób z ośrod-
ków: lubelskiego, lwowskiego, gdańskiego i warszawskiego.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał doc. Wołody-
myr Bilanyuk, Dziekan Wydziału Geografii Lwowskiego Na-
rodowego Uniwersytetu im. I. Franki. W programie znalazło 
się pięć referatów. Pierwszy pt.: „Oddział Lubelski Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego” wygłosiła dr Elżbieta Karda-
szewska. W drugim wystąpieniu dr hab. Paweł Cebrykow 
i dr Krzysztof Kałamucki przedstawili sylwetkę prof. Fran-
ciszka Uhorczaka – twórcy lubelskiej szkoły kartograficznej.

Geografowie ukraińscy wygłosili trzy referaty. Prof. 
Oleg Szablij z Wydziału Geografii Uniwersytetu Naro-
dowego im. I. Franki prezentował „Towarzystwa geogra-
ficzne w kontekście kształtowania się współczesnej geo-

grafii”, Jurijj Zinko sekretarz Lwowskiego Oddziału UGT 
wygłosił referat pt. „Ukraińskie Towarzystwo Geograficz-
ne: historia i teraźniejszość”, którego współautorami byli 
prof. Sergij Bortnyk, sekretarz naukowy Ukraińskiego To-
warzystwa Geograficznego oraz prof. Lidija Dubis z Od-
działu Kijowskiego UGT. Sesję referatową zakończył prof. 
Iwan Rowenczak wystąpieniem „Mapa Ukraiński Krym 
i inne wydania Ukraińskiego Towarzystwa Geograficz-
nego i Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki”. Obie 
strony uznały spotkanie i obrady za bardzo owocne. Za-
deklarowano dalszą współpracę między obu Oddziałami.

Geografowie lubelscy i ukraińscy utrzymują żywe i owoc-
ne kontakty z od wielu lat, jednak po raz pierwszy doszło 
do oficjalnego spotkania członków Towarzystw Geogra-

ficznych – Polskie-
go i Ukraińskiego. 
Niewątpliwie jest 
do oznaka inten-
syfikacji kontak-
tów, które w per-
spektywie mogą 
zaowocować za-
cieśnieniem współ-
pracy na płasz-
czyźnie naukowej.

Ostatni dzień pobytu we Lwowie miał wyjątkowy cha-
rakter. Uczczono pamięć obrońców Ojczyzny oraz pod-
danych eksterminacji intelektualistów. Rozpoczął się on 
zwiedzaniem Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza 
Orląt Lwowskich, na którym złożono wieniec. Uczczono 
pamięć zabitych przez Niemców profesorów lwowskich 
w miejscu ich kaźni na Wzgórzach Wuleckich.

Ostatnim punktem wyjazdu był pobyt w Operze Lwow-
skiej, gdzie uczestnicy obejrzeli operę Carmen. Powrót do 
Lublina nastąpił po siedmiogodzinnym! oczekiwaniu na 
przekroczenie granicy. Pomimo trudów podróży, wyjazd 
należy podsumować jako bardzo udany.

Wioletta Kałamucka
Paweł Cebrykow

„Geographica lwowskie” – wizyta 
lubelskich geografów we Lwowie

• Pamiątkowe zdjęcie na dziedzińcu Wydziału Geografii Uniwersy
tetu im. Iwana Franki przy pomniku plecaka
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• Złożenie kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich

• Dziekan Wydziału Geografii W. Bilanyuk 
wręcza dr E. Kardaszewskiej Encyklopedię 
Uniwesytetu Iwana Franki
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P rof. J.E. Mojski jest jednym 
z pierwszych absolwentów 
studiów geograficznych w na-

szej Alma Mater (student pierwsze-
go rocznika 1945–1950), który, utrzy-
mując przez dziesiątki lat stałą więź 
z Uczelnią, wniósł znaczący wkład 
w rozwój naukowy i kadrowy nasze-
go ośrodka geograficznego. Obecnie 
jest On emerytowanym profesorem 
Państwowego Instytutu Geologicz-
nego – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego, a poza stałym w nim za-
trudnieniem w latach 1950–1996 był 
też zatrudniony jako profesor w Uni-
wersytecie Warszawskim, w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek o nadanie tytułu Honoro-
wego Profesora został złożony do Kon-
wentu Godności Honorowych UMCS 
przez profesorów Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – 
Radosława Dobrowolskiego, Mariana 

Harasimiuka i Marię Łanczont w maju 
2018 r. i uzyskał akceptację. Następ-
nie poparła go Wydziałowa Komisja 
ds. Rozwoju 13 czerwca 2018 r. oraz 
– przez aklamację – Rada WNoZiGP 
20 czerwca. Senat UMCS podczas 
posiedzenia 27 czerwca przychylił 
się do wniosku i postanowił nadać 
tytuł Honorowego Profesora UMCS 
prof. Józefowi Edwardowi Mojskiemu.

Ze względu na stan zdrowia prof. 
J.E. Mojskiego ceremonia odbyła się 
w Gdańsku Oliwie w ramach sesji 
wyjazdowej przedstawicieli władz 
Uczelni, Wydziału i profesorów wnio-
skujących. Uroczystość poprowadził 
prof. dr hab. R. Dobrowolski, prorek-
tor ds. nauki i współpracy między-
narodowej. Sylwetkę prof. Mojskiego 
przedstawił prof. dr hab. M. Harasi-
miuk, były rektor UMCS dwóch ka-

dencji, członek Konwentu Godności 
Honorowych UMCS, a zarazem wie-
loletni współpracownik wyróżnione-
go w zakresie realizacji szczegóło-
wych map geologicznych Polski oraz 
jako członek Rady Naukowej PIG– 
–PIB. Dyplom wręczył dr hab. S. Ter-
piłowski, prof. nadzw., dziekan Wy-
działu Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej. W uroczystości wzięli 
również udział przedstawiciele PIG– 
–PIB, UG oraz rodzina i przyjaciele.

Ze względu na to nietypowe miej-
sce i okoliczności ceremonii, prorek-
tor prof. R. Dobrowolski, otwierając 
posiedzenie, przedstawił zebra-
nym sylwetki czworga uczestników 
z UMCS oraz wprowadził w istotę 
tytułu profesora honorowego – wy-
jątkowego wyróżnienia przyznawa-
nego od 2002 r. przez Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej wybitnym 
profesorom, w dowód uznania istot-
nego wkładu w rozwój naukowy 
i kadrowy wnioskującego wydziału.

Następnie prof. M. Harasimiuk przed-
stawił życiorys naukowy prof. J.E. Moj-
skiego, jego osiągnięcia i związki z lu-
belskim ośrodkiem geograficznym. 
Józef Edward Mojski urodził się w Traw-
nikach w woj. lubelskim 1 lipca 1926 r., 
maturę zdał w roku 1945 w Lublinie, 
w szkole budownictwa i w tym samym 
roku rozpoczął studia na Wydziale Przy-
rodniczym UMCS na kierunku geogra-
fia1. Już jako student rozpoczął pracę 
jako zastępca asystenta w Zakładzie 
Mineralogii i Petrografii kierowanym 
wówczas przez prof. Marię Turnau-Mo-
rawską. Pracę magisterską na temat do-
liny Bystrzycy, opublikowaną w „An-
nales UMCS sec. B”, wykonał pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Adama Ma-
lickiego. Bezpośrednio po zakończeniu 
studiów, w roku 1950, rozpoczął pra-
cę w Instytucie Geologicznym, gdzie 
pracował nieprzerwanie 46 lat, prze-
chodząc na emeryturę w roku 1996.

1 Początki geografii na UMCS prof. Mojski przedstawił w artykule Moja geografia: Lub-
lin, Narutowicza 30 (lata 1945–1950). Annales UMCS, sect. B, 56, 7–27.

Prof. dr hab. Józef Edward Mojski 
Honorowym Profesorem UMCS

W dniu 7 września 2018 r. odbyła się wyjątkowa, wzruszająca uroczy-
stość nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej prof. dr. hab. Józefowi Edwardowi Mojskiemu, geologowi 
o ogromnym dorobku naukowym i wysokiej, niekwestionowanej pozy-
cji naukowej w międzynarodowym środowisku geologów czwartorzędu.

• Prof. J.E. Mojski (na pierwszym planie) wraz z przedstawicielami UMCS. Od lewej: prof. M. Ha-
rasimiuk, prorektor UMCS prof. R. Dobrowolski, kierownik Zakładu Geoekologii i Paleogeografii 
prof. M. Łanczont, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. S. Terpiłowski
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Będąc już pracownikiem Instytu-
tu Geologicznego, rozpoczął bada-
nia terenowe na terenie woj. lubel-
skiego, współpracując z dr. Alfredem 
Jahnem w celu sporządzenia Prze-
glądowej Mapy Geologicznej Polski 
– arkusz Lublin. Równocześnie pod-
jął badania nad lessami w dorzeczu 
Huczwy, w południowo-wschodniej 
Lubelszczyźnie. Badania nad lessami 
zaowocowały pracą doktorską obro-
nioną w roku 1959. 

Po obronie rozprawy doktorskiej, 
w 1959 r. objął kierownictwo Zakła-
du Zdjęć Geologicznych Niżu w Insty-
tucie Geologicznym. W ramach tej 
funkcji został też powołany na jedne-
go z sekretarzy VI Kongresu Między-
narodowej Asocjacji Badań Czwar-
torzędu (INQUA). W przygotowanie 
kongresu włączyło się pod względem 
organizacyjnym i naukowym całe 
środowisko geologów czwartorzędu 
w Polsce, w tym również ośrodek lu-
belski, w którym odbyło się w roku 
1961 przedkongresowe sympozjum 
lessowe oraz terenowa sesja po Wy-
żynie Lubelskiej, którą współprowadził 
dr J.E. Mojski. Z perspektywy czasu 
nie ulega wątpliwości, że dr J.E. Moj-
ski, wspólnie z prof. dr. hab. A. Ma-
lickim, dr H. Maruszczakiem i szere-
giem innych pracowników Instytutu 
Nauk o Ziemi UMCS, zainicjował nie-
formalną wprawdzie, ale uznaną do 

dziś w środowisku geologów czwar-
torzędu w Europie, lubelską szko-
łę badań lessów. Znakomite rezul-
taty badań dr. J.E. Mojskiego nad 
stratygrafią lessów, jego ogromne 
zaangażowanie w prace organiza-
cyjne kongresu zaowocowały wybo-
rem na członka Komisji Badań Lessu 
INQUA, a następnie w kilka lat póź-
niej na wiceprzewodniczącego Komisji 
Stratygrafii Czwartorzędu tej liczącej 
się w świecie organizacji naukowej.

Przez wiele lat prof. J.E. Mojski re-
prezentował polską geologię w kil-
ku międzynarodowych organiza-
cjach naukowych, pełniąc w nich 
różne funkcje. Od 1995 r. jest człon-
kiem honorowym International Union 
for Quaternary Research. W roku 
1998 Niemieckie Stowarzyszenie 
Badań Czwartorzędu wyróżniło 
prof. dr. hab. Józefa Edwarda Moj-
skiego medalem honorowym Al-
brechta Pencka. Otrzymał również 
medal honorowy od Międzynarodo-
wej Organizacji „InterOceanMetal”.

Jako kierownik Zakładu Zdjęć Geo-
logicznych Niżu w Państwowym In-
stytucie Geologicznym kierował kil-
kudziesięcioosobowym zespołem, 
realizującym wielkie zadania badaw-
cze z  zakresu geologii. Jest autorem 
ponad 400 publikacji, w tym kilku-
dziesięciu artykułów w renomowa-
nych czasopismach międzynarodo-

wych. Nadzorował prace realizacyjne 
przeglądowych i szczegółowych map 
geologicznych Polski, ale był także au-
torem lub współautorem wielu arku-
szy tych map, a także Atlasów Geo-
logicznych. Wieloarkuszowa Mapa 
Geologiczna Polski 1:200 000 wy-
konana przez kilkunastoosobowy ze-
spół autorski pod redakcją prof. Józe-
fa Edwarda Mojskiego w latach 90. 
ubiegłego wieku została uznana za 
jedną z najlepszych map tego typu 
w Europie. Z inicjatywy prof. J.E. Moj-
skiego, jako głównego koordynatora 
Szczegółowego Zdjęcia Geologiczne-
go Polski, od lat 70. ubiegłego stule-
cia nasz Wydział jest włączony jako 
wykonawca wielu arkuszy mapy do 
tego ogromnego przedsięwzięcia za-
równo naukowego, jak i utylitarnego.

Prof. dr hab. Józef Edward Mojski 
jest też autorem wielkich opracowań 
syntetycznych – wydanej w roku 
1993 książki Europa w plejstocenie 
oraz w roku 2005 – Ziemie polskie 
w czwartorzędzie. Zarys morfogene-
zy. Poza bezpośrednią działalnością 
badawczą prof. J.E. Mojski był orga-
nizatorem Oddziału Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Szczeci-
nie, a także Oddziału Geologii Mo-
rza w Gdańsku, dokąd przeniósł się 
z Warszawy w roku 1983.

Był wielokrotnie organizatorem 
lub współorganizatorem krajowych 

• Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości z prof. Józefem Edwardem Mojskim
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i międzynarodowych konferencji na-
ukowych. Na wyróżnienie zasługuje 
jego aktywny udział w cyklu semi-
nariów krajowych i konferencji pol-
sko-ukraińskich poświęconych prob-
lematyce lessowej. Konferencje te 
regularnie organizowane przez In-
stytut Nauk o Ziemi, a następnie 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodar-
ki Przestrzennej UMCS i Uniwersytet 
im I. Franka we Lwowie ugruntowały 
międzynarodową pozycję lubelskie-
go ośrodka jako „szkoły lessowej”.

Prof. dr hab. J.E. Mojski jest człon-
kiem zwyczajnym Polskiej Akademii 
Umiejętności. Przez wiele lat był też 
aktywnym członkiem Komitetu Badań 
Czwartorzędu oraz Komitetu Badań 
Morza PAN. Jest członkiem Polskie-
go Towarzystwa Geologicznego, Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego, 
a także członkiem honorowym Sto-
warzyszenia Geomorfologów Polskich.

Mimo niezwykle aktywnej dzia-
łalności badawczej i organizacyjnej, 
prof. Józef Edward Mojski uczest-
niczył także w działalności dydak-
tycznej w kilku uczelniach, prowa-
dząc specjalistyczne wykłady jako 
visiting professor. Przez okres jedne-
go roku był zatrudniony jako profe-
sor na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego. Po przejściu na eme-
ryturę w Państwowym Instytucie 
Geologicznym dzielił się swoją wie-
dzą ze studentami Uniwersytetu 
Gdańskiego, pracując w Instytucie 
Oceanografii na stanowisku profe-
sora zwyczajnego do roku 2006.

Prof. dr hab. Józef Edward Mojski 
był kilkakrotnie promotorem roz-
praw doktorskich z geologii i geo-
grafii, był też wielokrotnie recenzen-
tem rozpraw doktorskich, przewodów 
habilitacyjnych i postępowań o na-
danie tytułu profesora przeprowa-
dzanych na WNoZiGP UMCS.

Za swoją wybitną działalność badaw-
czą, ogromny dorobek naukowy i or-
ganizacyjny prof. dr hab. Józef Edward 
Mojski został wyróżniony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Marian Harasimiuk podkreślił 
także, że przyznanie przez nasz Uniwer-
sytet godności profesora honorowego 
dla wybitnego uczonego prof. Józefa 

Edwarda Mojskiego jest formą uzna-
nia jego istotnego wkładu w rozwój 
naszego ośrodka, wielkiego autorytetu 
naukowego wśród międzynarodowe-
go środowiska geologów czwartorzędu 
i stałej więzi absolwenta z Uczelnią.

Kolejnym podniosłym punk-
tem uroczystości był akt wręczenia 
prof. dr. hab. Józefowi Edwardowi 
Mojskiemu przez Dziekana Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej dr. hab. Sławomira Terpiłowskiego, 
prof. nadz. dyplomu nominacyjnego 
Honorowego Profesora UMCS, pod-
pisanego przez Rektora prof. dr. hab. 
Stanisława Michałowskiego i Dziekana 
Wydziału. Tekst tego dokumentu brzmi:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Wydział Nauk o Ziemi  

i Gospodarki Przestrzennej
Dzielić się mądrością, sukcesem i sławą  

jest trudniejszym niż je zdobywać
/Tacyt/

Doceniając umiejętność stosowania  
tej zasady wobec naszej społeczności  
akademickiej, wyrażoną wieloletnią,  
intensywną i owocną współpracą 

z Wydziałem Nauk o Ziemi  
i Gospodarki Przestrzennej

Senat Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej

uchwałą z dnia 27 czerwca 2018 roku 
postanowił nadać

Panu Profesorowi Józefowi  
Edwardowi Mojskiemu 

tytuł
Honorowego Profesora  

Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej
Niech tytuł ten będzie wyrazem naszej 

wdzięczności za szczególny wkład w poznanie  
budowy geologicznej regionu oraz rozwój 

Lubelskiego Ośrodka Geograficznego
poprzez wieloletnią i aktywną współpracę  
z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki  

Przestrzennej w zakresie prowadzenia badań  
naukowych i promocji Wydziału 

w krajowym i międzynarodowym  
środowisku naukowym 

oraz za nieustającą więź Absolwenta  
z Uczelnią Macierzystą. 

Po otrzymaniu dokumentu wraz 
ze statuetką Patronki naszej Uczelni 
wzruszony i przejęty prof. J.E. Mojski 
podziękował za to wyróżnienie, pod-

kreślił, że bardzo je sobie ceni i jest 
to dla niego osobiście akt o wielkim 
znaczeniu emocjonalnym. W krótkich 
słowach nawiązał także do swoich naj-
wcześniejszych wspomnień związanych 
z Lubelskim Ośrodkiem Geograficz-
nym i do uczonych, którzy wywarli 
największy wpływ na jego drogę na-
ukową: prof. Adama Malickiego, który 
zaszczepił mu zamiłowanie do pracy 
naukowej, wskazując problematykę, 
prof. Alfreda Jahna, który nauczył go 
pracy w terenie, i prof. Henryka Ma-
ruszczaka – obu profesorów łączyły 
więzy niezwykłej przyjaźni i wzajemne-
go szacunku aż do śmierci prof. H. Ma-
ruszczaka. W końcowych słowach 
prof. Mojski przytoczył garść anegdot 
o trudnej drodze naukowej geologa.

Ostatnim elementem oficjalnej czę-
ści uroczystości były powinszowania 
złożone przez przedstawiciela PIG–PIB 
– dr. Wojciecha Jeglińskiego, dyrekto-
ra Oddziału Geologii Morza w Gdań-
sku i ucznia Profesora, który pokreślił 
ogromny wkład Mistrza w rozpozna-
nie budowy geologicznej polskiej stre-
fy ekonomicznej Bałtyku i aktualność 
wyników jego badań, w kształcenie 
młodzieży. Wśród osób gratulują-
cych byli koledzy i współpracownicy 
prof. J.E. Mojskiego z Zakładu Geolo-
gii Morza, m.in. dr Regina Kramarska, 
była dyrektor oddziału i prof. dr hab. 
Szymon Uścinowicz, sekretarz naukowy 
PIG–PIB oraz prof. dr hab. Stanisław Fe-
dorowicz, kierownik Katedry Geomor-
fologii i Geologii Czwartorzędu UG. 
Profesorowi towarzyszyli żona i syno-
wie. Oprawę fotograficzną uroczysto-
ści zapewnił dr Piotr Woźniak z Wy-
działu Oceanografii i Geografii UG. 

Maria Łanczont
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• Tuba z dyplomem nominacyjnym Honorowe-
go Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej oraz pamiątkowa statuetka patronki Uczelni
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W  pracy naukowej kon-
centruje się zwłaszcza na 
możliwościach wykorzy-

stywania zaawansowanych metod 
statystycznych do analizy danych 
językowych. Jest autorem ponad 
150 artykułów (opublikowanych 
m.in. na łamach wiodących czaso-
pism językoznawczych, takich jak 
„Cognitive Linguistics”, „Corpora” czy 
„International Journal of Corpus Lin-
guistics”), oraz kilku książek, w tym 
dwóch uznanych podręczników aka-
demickich (Statistics for Linguistics 
with R: A Practical Introduction, Wal-
ter de Gruyter, 2013 oraz Quantitative 
Corpus Linguistics with R: A Practical 
Introduction, Routledge, 2016). Po-
przednie edycje prowadzonych przez 
niego warsztatów odbyły się w ta-
kich ośrodkach naukowych jak Uni-
wersytet Katolicki w Louvain, Uni-
wersytet w Mississipi, Uniwersytet 
Stanu Georgia oraz Uniwersytet Sta-
nu Michigan. Warto podkreślić, że 
w formule otwartej warsztaty prof. 
S.Th. Griesa organizowane są zazwy-
czaj tylko raz w roku.

W lubelskich warsztatach wzię-
ło udział 25 językoznawców repre-
zentujących różne ośrodki naukowe 
z 10 państw świata (m.in. Uniwersy-
tet w Oslo, Uniwersytet Gakushūin 
w Tokyo, Uniwersytet w Maladze, 
Uniwersytet Boğaziçi w Stambule, 
Narodowy Uniwersytet Badawczy 

– Wyższa Szkoła Ekonomii w Mos-
kwie, Uniwersytet w Heidelbergu, 
Uniwersytet Boloński, Uniwersytet 
w Yorku, Uniwersytet w Innsbru-
cku, a także Uniwersytet Jagielloń-
ski czy Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu). Ze względu na 
praktyczny charakter zajęć zostały 
one przeprowadzone w jednej z sal 
komputerowych Wydziału Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki. 

Program warsztatów obejmował 
przede wszystkim zagadnienia do-
tyczące stosowania metod staty-
stycznych szczególnie użytecznych 
we współczesnym językoznawstwie 

Warsztaty statystyczne 
dla językoznawców 
„Statistics for linguists with R” 
(RBOOTCAMP 2018) 

W dniach 3–7 września 2018 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się 30-godzinne warszta-
ty statystyczne dla językoznawców „Statistics for linguists with R”, prowadzone przez prof. Stefana Th.  Griesa 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Prof. S.Th. Gries jest wybitnym językoznawcą korpuso-
wym, który od wielu lat wywiera znaczący wpływ na rozwój metodologiczny swojej dyscypliny naukowej. 

korpusowym. Uczestnicy mieli oka-
zję zgłębić korzyści i problemy wią-
żące się z zastosowaniem metod 
analizy regresji liniowej i logistycz-
nej, a także zapoznać się z typo-
wymi technikami eksploracji da-
nych, takimi jak na przykład drzewa  
klasyfikacyjne. 

Warsztaty nie mogłyby się odbyć 
bez wsparcia Dziekanów Wydzia-
łu Humanistycznego (prof. Rober-
ta Litwińskiego) oraz Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Informatyki (prof. 
Stefana Z. Korczaka), a także Dyrek-
torów Instytutu Anglistyki (prof. Zbi-
gniewa Mazura i prof. Adama Głaza) 
i Kierownika Zakładu Językoznaw-
stwa Kognitywnego (prof. Henryka 
Kardeli). Materiały biurowe i pro-
mocyjne zapewnił Referat ds. Mar-
ketingu Miasta w Kancelarii Prezy-
denta Urzędu Miasta w Lublinie.

Za organizację wydarzenia odpo-
wiadał zespół w składzie: dr Daria 
Bębeniec (koordynator), dr Joan-
na Jabłońska-Hood, mgr Wojciech 
Błachnio, mgr Justyna Mandziuk (pra-
cownicy i doktoranci Zakładu Języ-
koznawstwa Kognitywnego) oraz 
dr Małgorzata Cudna (asystent w Za-
kładzie Dydaktyki Matematyki).

Daria Bębeniec  
Wojciech Błachnio 
Małgorzata Cudna  

Joanna Jabłońska- Hood 
Justyna Mandziuk

• Prof. Stefan Th. Gries
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Kulisy powstania książki

Dwa lata temu prof. Kazimierz 
Goebel, przeszukując inter-
netowe witryny zagranicz-

nych wydawnictw publikujących pra-
ce matematyczne, natknął się na 
informację, że poszukiwani są auto-
rzy zainteresowani napisaniem książ-
ki w formie semestralnego wykładu 
dla zaawansowanych doktorantów. 
Koncepcja wydała się Profesorowi 
na tyle ciekawa, że wraz ze swoim 
współpracownikiem prof. Stanisła-
wem Prusem podjął się napisania 
tego typu publikacji. 

Wspólnie od wielu lat prowadzą 
seminarium naukowe w Instytucie 
Matematyki UMCS. Profesorów łą-
czy tematyka i zainteresowania ba-
dawcze. Uczestniczą w tych samych 
międzynarodowych konferencjach 
specjalistycznych, organizują także 
w Polsce spotkania z zaprzyjaźnio-
nymi matematykami z innych krajów. 

W najnowszej książce postanowili za-
jąć się geometrią kul w przestrzeniach 
Banacha. Jak podkreślają, osobie nie-

związanej z matematyką niewiele to 
mówi, jednak każdy matematyk zro-
zumie to zagadnienie. Prace nad ok. 
dwustustronicową publikacją trwały 
półtora roku. Gdy książka uzyskała 
swój finalny kształt, autorzy zaczęli za-
stanawiać się nad wyborem wydaw-
nictwa. Prof. K. Goebel zapropono-
wał Oxford University Press. Jak mówi 
prof. S. Prus, przelanie na papier swo-
jej wiedzy opartej na wieloletnim do-
świadczeniu było czymś naturalnym, 
jednak nie wie, czy zdecydowałby się 
na Oxford. „A ja jestem bezczelny i się 
zdecydowałem” – śmieje się prof. Goe-
bel. „Żartowałem wiele razy, że je-
stem snobem, wydałem w Cambrid-
ge, więc powinienem wydać w Oxford. 
A tak poważnie, miałem już dobre do-
świadczenia z zagranicznymi wydaw-
nictwami: dwie książki opublikowa-
łem w wydawnictwie Marcel Dekker 
w USA, jedną w Yokohama Publishers 
w Japonii i teraz drugą w Anglii.” 

Profesor K. Goebel prawie 30 lat 
temu wydał książkę właśnie w Cam-
bridge University Press z partnerem 
z USA – prof. Williamem A. Kirkiem 
(doktorem honorowym UMCS). Na-
leży odnotować, że Uniwersytety 
w Oxford i Cambridge to czołowe 
uczelnie europejskie, które zajmu-
ją wysokie lokaty w Academic Ran-
king of World Universities (rankin-
gu szanghajskim). Zawsze plasują się 
w pierwszej dziesiątce – Cambridge 
oscyluje zazwyczaj pomiędzy trzecim 
a piątym miejscem, natomiast Ox-
ford między siódmym a dziewiątym. 
Autorzy wysłali tam zatem próbki 
swojej książki razem z curriculum vi-
tae. Po pewnym czasie okazało się, 
że publikacja otrzymała trzy bardzo 
pozytywne, rzeczowe i cenne me-

rytorycznie recenzje, a oksfordzkie 
wydawnictwo zdecydowało się ku-
pić prawa do książki. 

Autorzy zaznaczają, że współpraca 
z redakcją wydawnictwa przebiegała 
na najwyższym poziomie. Obecnie po-
jawiło się wydanie europejskie książ-
ki, będzie jeszcze amerykańskie, któ-
re wejdzie na tamtejszy rynek za dwa 
miesiące. Jak podkreśla prof. Goe-
bel: „Z książkami matematycznymi 
sprawa jest delikatna, bo matematy-
cy piszą ich niewiele. W tej dziedzi-
nie nauki pracuje się nad zagadnie-
niami, pisze się raczej krótkie prace 
naukowe. Nasza książka jest to coś 
pośredniego pomiędzy zaawansowa-
nym podręcznikiem dla doktorantów 
a «małą monografią», jest to zbiór za-
awansowanych esejów «na temat»”.

We wstępie publikacji autorzy pod-
kreślili, że nie jest to tylko podręcz-
nik dla studentów – może być bo-
wiem użyteczny także dla wszystkich 
wykładowców analizy funkcjonalnej, 
którzy chcą pracować nad zaawan-
sowanymi zadaniami, prowadzić se-
minaria tematyczne. A jak podkreśla 
prof. Stanisław Prus: „Źródło, które 
może posłużyć do wykładu, nie może 
być opasłą księgą. Staraliśmy się to 
zrobić w sposób przystępny. Zaczy-
namy od przestrzeni, które intuicyj-
nie można ogarnąć, czyli przestrzeni 
skończenie wymiarowych; zbiorów, 
które można przedstawić na rysunku”. 

Autorem większości rysunków 
w książce jest prof. Prus. Zostały 
one przygotowane w standardo-
wym systemie składu matematycz-
nego LATEX. Jest to program dla 
matematyków, który pomaga pisać 
i składać wzory, a dopiero później 
przenosi się je do PDF-u czy dosto-
sowuje do innych programów. 

Publikacja Elements of Geometry 
of Balls in Banach Spaces wydana 
jest w języku angielskim, bo – jak 
podkreśla prof. Goebel – matema-
tykę pisze się w tym języku. Wyni-
ka to z jej uniwersalnego charakte-
ru, jest taka sama na całym świecie. 

Matematycy z UMCS wydali 
monografię w Oxford University Press

20 września 2018 r. nakładem wydawnictwa Oxford Uni-
versity Press została wydana książka Elements of Geome-
try of Balls in Banach Spaces, autorstwa prof. Kazimierza 
Goebla oraz prof. Stanisława Prusa z Instytutu Matematyki 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
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Zdarzają się tłumaczenia, ale głów-
nie podręczników podstawowych. 

Uniwersalność matematyki łączy 
się jednak z pewnym ryzykiem: „Gdy 
polski matematyk pracuje nad ja-
kimś zagadnieniem, to nie wie, czy 
nad tym samym nie pracuje teraz Hi-
szpan, Amerykanin, Rosjanin i Japoń-
czyk. A jeśli ktoś to pierwszy rozwią-
że i opublikuje wynik, to nie ma się 
już co robić” – mówi prof. Goebel. 
„Matematyk długo może pracować 
nad danym zagadnieniem, a w tym 
czasie mniej publikuje i punktów dla 
uczelni nie zdobywa” – stwierdza. 
Prof. Prus dodaje: „Jeśli już przykła-
dać wartościowanie parametryczne 
do książek, to rozsądnym parame-
trem jest liczba ich cytowań. To po 
latach pokazuje, ile osób jest nimi 
faktycznie zainteresowanych”. Naj-
bardziej szanowaną u matematyków 
bazą cytowań jest MathSciNet. Stwo-
rzyło ją Amerykańskie Towarzystwo 
Matematyczne i jest skierowana stric-
te do przedstawicieli tej dyscypliny.

Książka profesorów z UMCS jest 
powszechnie dostępna w sprzedaży 
internetowej. Dzięki staraniom wy-
dawnictwa oksfordzkiego, które wy-
syła zawiadomienia o publikacjach 
m.in. do siedmiu tysięcy bibliotek 
na całym świecie, autorzy spodzie-
wają się, że będzie także dostępna 
stacjonarnie na naukowych wysta-
wach książek, w bibliotekach czy 
księgarniach specjalistycznych. Mo-
nografia polskich autorów ukazała 
się już, w niepełnej wersji, w  Google  
Books. 

Elements of Geometry of 
Balls in Banach Spaces
Stefan Banach to jedno z najbardziej 
znanych nazwisk w naukach ścisłych. 
Ten polski matematyk i przedstawi-
ciel lwowskiej szkoły matematycznej 
ugruntował podstawy analizy funk-
cjonalnej – ważnego działu analizy 
matematycznej zajmującego się ba-
daniem własności przestrzeni funkcyj-
nych. To właśnie Banach w sposób 
systematyczny badał przestrzenie, po-
dał fundamentalne twierdzenia oraz 
wprowadził terminologię, którą zaak-
ceptowali matematycy na całym świe-
cie. Po latach badacze uznali, że jego 
wkład był tak istotny, że przestrzenie 
te należy nazwać jego nazwiskiem. 

Jednym z przedmiotów analizy funk-
cjonalnej jest klasyfikacja przestrze-
ni Banacha w zależności od różnych 
właściwości kuli jednostkowej. Lista 
zagadnień obejmuje m.in.: rachunek 
różniczkowy w przestrzeniach unormo-
wanych, teorię aproksymacji, słabe to-
pologie, ogólną teorię funkcji wypu-
kłych i wklęsłych czy metryczną teorię 
punktów stałych. W broszurze promu-
jącej publikację Elements of Geome-
try of Balls in Banach Spaces czytamy, 
że przedstawia ona podstawowe fak-
ty z tego zakresu i stanowi zwięzłe 
wprowadzenie do teorii, aby pomóc 
zainteresowanym uzyskać głębsze zro-
zumienie tematu. Obejmuje liczne przy-
kłady do bezpośredniego studiowania. 

Książka składa się z krótkich roz-
działów poświęconych różnym, wy-
branym aspektom tytułowej teorii. 
Autorzy założyli, że czytelnik zna po-

jęcia i fakty objęte standardowymi 
kursami z zakresu analizy funkcjonal-
nej i topologii. Twórcy wzięli także 
pod uwagę osoby, które chciałyby 
kontynuować i pogłębić badania nad 
prezentowaną tematyką. Pod koniec 
poszczególnych rozdziałów dodali bo-
wiem sekcje Notes and comments – 
uwagi z komentarzami i odniesienia-
mi do innych źródeł bibliograficznych 
poszerzających wiedzę czytelników.

„Pracują w matematyce od lat”  
– sylwetki autorów
Profesor Kazimierz Goebel uzyskał dok-
torat z matematyki w 1967 r. na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 
1963 r. jest zatrudniony w UMCS, w la-
tach 1993–1999 pełnił funkcję Rekto-
ra Uniwersytetu. W tym samym czasie 
był prezesem Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Profesor Goebel jest 
autorem pięciu książek w języku an-
gielskim i ponad 70 artykułów nauko-
wych. Dwie książki mają tłumaczenia 
polskie. Specjalizuje się w nieliniowej 
analizie funkcjonalnej, w szczególności 
w metrycznej teorii punktów stałych. 
Nadzorował i wypromował 15 dokto-
rantów, jest także profesorem wizytu-
jącym na kilku uniwersytetach w USA, 
Włoszech, Japonii, Hiszpanii, Australii 
i Tajlandii. Ponadto jest częstym prele-
gentem i członkiem komitetów nauko-
wych na wielu konferencjach i semina-
riach organizowanych na całym świecie.

Profesor Stanisław Prus ukoń-
czył Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w 1979 r. i od tego czasu 
jest zatrudniony na Uczelni. Dokto-
rat z matematyki uzyskał w 1984 r. 
w Instytucie Matematycznym Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Oprócz przedstawianej książki jest au-
torem podręcznika wydanego przez 
PWN i ponad 45 artykułów nauko-
wych. Profesor Prus jest specjalistą 
w zakresie geometrii przestrzeni Ba-
nacha i nieliniowych problemów ana-
lizy funkcjonalnej, w szczególności 
metrycznej teorii punktów stałych. 
Jest również często zapraszanym pre-
legentem i członkiem komitetów na-
ukowych na wielu międzynarodo-
wych konferencjach i seminariach.

Aneta Adamska  
Katarzyna Skałecka• Od lewej: prof. Kazimierz Goebel i prof. Stanisław Prus
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W  trakcie obrad referaty 
wygłosiło 36 uczestni-
ków z 20 różnych insty-

tucji naukowych z Polski, Rosji Ukrainy 
i Kazachstanu. Otwarcia konferencji 
dokonali prorektor ds. kształcenia 
dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. 
oraz dyrektor Instytutu Historii dr hab. 
Marek Sioma, prof. nadzw. Natomiast 
wprowadzenia do niej dokonał kie-
rownik Zakładu Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii prof. dr hab. 
Krzysztof Skupieński. 

W pierwszej części poruszano prob-
lemy teoretyczne. Prof. dr hab. Zbi-

gniew Zaporowski (UMCS) przed-
stawił polskie spojrzenie na pojęcie 
totalitaryzmu. Prof. dr hab. Alicja 
Kulecka (UW) omówiła czynniki 
kształtujące politykę gromadzenia 
akt w PRL (1950–1989). Doc. Elena 
Michajłowna Burowa (Rosyjski Uni-
wersytet Humanistyczny w Moskwie) 
podzieliła się spostrzeżeniami na te-
mat wpływu zasady komunistycznej 
partyjności na reprezentatywność 
państwowego zasobu archiwalne-
go w Rosji. Prof. dr hab. Janusz Ło-
sowski omówił stan i potrzeby badań 
nad politycznym aspektem działal-

ności polskich archiwów państwo-
wych w okresie totalitaryzmu komu-
nistycznego. Dr Jacek Kordel (UW) 
omówił kierunki badań nad teorią 
archiwalną w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej. 

Część wystąpień dotyczyła proble-
matyki oceny dokumentacji, jej bra-
kowania w okresie totalitarnym oraz 
przydatności do badań. Mgr Antoni 
Zieliński (IPN w Warszawie) przed-
stawił zasady kwalifikacji akt do wie-
czystego przechowywania w rea-
liach Polski Ludowej. Dr hab. Maciej 
Wojtyński (UW) przedstawił zjawisko 
planowego niszczenia dokumentacji 
i zbiorów programowych TVP S.A. 
za czasów prezesury Jerzego Urba-
na w 1989 r. Natomiast doc. Roman 
Lubawśkyj (Charkowski Uniwersytet 
Narodowy im. W. Karazina) poddał 
analizie wartość informacyjną zespo-
łów dotyczących ruchu robotnicze-
go w archiwach Ukrainy.

Oddzielna grupa referatów pod-
jęła problematykę wpływu polityki 
na działalność archiwów państwo-
wych. Prace kulturalno-oświatowe 
i działalność popularyzatorską ar-
chiwów w realiach państwa totali-
tarnego omówił mgr Hubert Mazur 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie). Dr Tomasz Hajewski (Archiwum 
Państwowe w Katowicach) i mgr Ag-
nieszka Laskowska, reprezentująca 
prywatną firmę archiwalną przed-
stawili problem propagandowej roli 
AP w Katowicach w świetle uwarun-
kowań polityczno-ideologicznych 
okresu PRL. Mgr Elżbieta Czajka (Ar-
chiwum Państwowe w Łodzi) przed-
stawiła udział archiwistów łódzkich 
w pracach polityczno-propagando-
wych w okresie Polski Ludowej, na-
tomiast dr Grażyna Trzaskowska (Ar-
chiwum Państwowe we  Wrocławiu) 

Międzynarodowe 
sympozjum o archiwach 
w państwach totalitarnych

W dniach 5–7 września 2018 r. odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa „Archiwa w państwach totalitarnych Europy 
Środkowej i Wschodniej”, zorganizowana przez Zakład Archiwi-
styki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Instytut Pamięci Na-
rodowej w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Mia-
sto Sandomierz oraz tamtejsze Muzeum Okręgowe. Stanowiła ona 
element cyklu sympozjów upamiętniających 40. rocznicę powo-
łania studiów archiwistycznych w UMCS. Komitetowi organiza-
cyjnemu przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Łosowski z UMCS 
oraz dr hab. Mirosław Szumiło reprezentujący IPN i UMCS. 
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omówiła udział archiwów państwo-
wych w Wystawie Ziem Odzyska-
nych we Wrocławiu w 1948 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem AP 
we Wrocławiu. Do tej grupy można 
też zaliczyć wystąpienie dr. Micha-
ła Kuleckiego (AGAD w Warszawie) 
poświęcone Archiwum Głównemu 
Akt Dawnych w systemie archiwów 
PRL. Jedyny referat zagraniczny do-
tyczący tej problematyki wygłosiły 
Anna Szestakowa i Anna Chłopeć-
ka (Archiwum Państwowe Obwodu 
Lwowskiego), które omówiły poli-
tyczno-propagandową działalność 
archiwistów pierwszej organizacji 
komsomolskiej archiwów lwowskich 
w latach 1940–1941.

Część referentów poruszyła temat 
samych archiwistów, a więc cech ich 
zbiorowości i losów w realiach pań-
stwa totalitarnego. Oksana Antono-
wa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet 
Humanistyczny w Moskwie) przed-
stawiła losy sowieckich archiwistów 
w okresie stalinowskim (1938–1953). 
Doc. Swietłana Iwanowna Cemien-
kowa i Jegor Ogórenko (Uralski Uni-
wersytet Federalny im. B.M. Jelcyna 
w Jekaterynburgu) omówili społecz-
ny i ideologiczny wizerunek uralskie-
go archiwisty z lat 30. i 40. XX w. 
W kręgu tych zagadnień pozostali 
dr Wasyl Gerun i Maria Mołodećka 
(Lwowski Uniwersytet Narodowy im. 
I. Franki), którzy zaprezentowali por-
tret prozopograficzny pracowników 
archiwum Uniwersytetu Lwowskie-
go z lat 1939–1991.

Problematyka archiwów uniwer-
syteckich znalazła odzwierciedlenie 
w dwóch wystąpieniach. Doc. Eu-
geniusz Raczkow (Charkowski Uni-
wersytet Narodowy) przedstawił 
działalność dwóch najstarszych uni-
wersyteckich archiwów i muzeów 
na Ukrainie w czasach sowieckich 
– Uniwersytetu Lwowskiego i Cesar-
skiego Uniwersytetu Charkowskiego. 
Dr hab. Anna Łosowska (UMCS) do-
konała analizy zjawiska świadomego 
pomijania informacji niewygodnych 
politycznie w dokumentacji osobo-
wej UMCS przez jego pracowników 
i studentów. 

W drugim dniu konferencji obrady 
odbyły się w Muzeum Okręgowym 

w Sandomierzu, w którym uczestni-
ków przywitali patronujący sympo-
zjum burmistrz Sandomierza Marek 
Bronkowski oraz dyrektor Muzeum 
dr Dominik Łysiak. Dwa wystąpie-
nia pierwszej części obrad dotyczyły 
problematyki archiwów resortu spraw 
wewnętrznych okresu PRL i ich do-
kumentacji. Dr Stanisław Koller (IPN 
w Warszawie) przedstawił obraz służ-
by archiwalnej Wydziału II Biura Ewi-
dencji Operacyjnej/Biura „C” MSW 
(1956–1990), natomiast mgr Wie-
sław Kaczmarczyk (IPN w Warsza-
wie) omówił wydarzenia polityczne 
lat 1967–1968 i ich wpływ na pra-
cę archiwistów tego Biura. 

Większa część referatów skupiła 
się na zagadnieniach archiwoznaw-
czych, związanych z dokumentacją 
wytworzoną w państwach totalitar-
nych. Dr Anna Marcinkiewicz-Kacz-
marczyk (IPN w Warszawie) za-
prezentowała charakter i zakres 
tematyczny dokumentacji propagan-
dowej wytworzonej przez Koła Ro-
dzin Milicyjnych w latach 1968–1989 
przechowywanych w Archiwum IPN 
w Warszawie. Dr hab. Tomisław 
Giergiel (UMCS) omówił przydat-
ność akt więzienia w Sandomierzu 
(1944–1956) do badań nad więzien-
nictwem okresu komunistycznego 
w powojennej Polsce. 

Po przerwie obiadowej, w któ-
rej trakcie uczestnicy odbyli spacer 
po Starym Mieście, zwiedzili Bramę 
Opatowską oraz wybrane ekspozycje 
Muzeum Okręgowego, miały miejsce 
dwa wystąpienia zagranicznych gości. 
Prof. Mara Gubajdullina i doc. Lau-
ra Isowa (Kazachski Uniwersytet Na-
rodowy im. Al-Farabi w Ałmacie) 
przedstawiły dokumentację archiwów 
Ałmaty i obwodu ałmatyńskiego do-
tyczącą delegatur Rządu RP w Ka-
zachstanie i europejskiej diaspory 
w Kazachstanie w świetle nowych 
źródeł. Leonid Wielichowski, emery-
towany pracownik naukowy Galerii 
Tretiakowskiej w Moskwie, dokonał 
przeglądu cennej dokumentacji do-
tyczącej polskiej kultury, która prze-
trwała okres totalitarny w archiwach 
i bibliotekach moskiewskich i może 
zostać wykorzystana w badaniach 
naukowych. 

W ostatnim dniu obrad, ponownie 
w murach UMCS, zaprezentowano 
siedem referatów. Trzy pierwsze sku-
piały się na działalności archiwów 
oraz osobach archiwistów. Doc. Ele-
na Małyszewa (Rosyjski Państwowy 
Uniwersytet Humanistyczny) omó-
wiła kwestię kulturalno-oświatowej 
pracy archiwów oraz społeczne po-
trzeby i politykę. Dr Wawrzyniec 
Kowalski (UWr) przedstawił sylwet-
kę Emilija Laszowskiego, archiwi-
sty w okresie Niezależnego Pań-
stwa Chorwackiego, a dr Adam 
Grzegorz Dąbrowski (Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie) przy-
pomniał postać prof. Janiny Zakrzew-
skiej, wybitnego prawnika, konsty-
tucjonalisty, która w następstwie 
wydarzeń marcowych 1968 r. zo-
stała usunięta z UW i znalazła za-
trudnienie w państwowej służbie  
archiwalnej.

Ostatnie referaty dotyczyły kwe-
stii prawnych, problematyki archi-
wów partyjnych i państwowych. 
Dr hab. Marek Konstankiewicz 
(UMCS) dokonał charakterystyki 
prawnych regulacji działalności archi-
walnej w latach 1951–1983, a dr To-
masz Czarnota (UMCS) przedstawił 
działalność w zakresie udostępnia-
nia w Archiwum Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Lublinie. Mgr Tomasz 
Rodziewicz (Archiwum Państwowe 
w Lublinie) zaprezentował problema-
tykę niszczenia akt PZPR, SB i WSW 
w świetle wybranej prasy central-
nej i lokalnej. Dr Robert Stępień 
(UMCS) omówił rolę i działalność ar-
chiwów w kontekście ochrony praw 
człowieka. 

Konferencja stanowiła pierwszą 
w kraju debatę poświęconą dzia-
łalności archiwów w warunkach 
państwa totalitarnego i związa-
nym z tym wypaczeniom. Miała na 
celu zwrócenie uwagi historyków 
na tę problematykę i zachęcenie 
ich do prowadzenia dalszych ba-
dań. Planowana publikacja tekstów 
wygłoszonych referatów będzie sta-
nowić kolejny ważny krok w propa-
gowaniu i rozwijaniu tego kierun-
ku badawczego.

Anna Romanowska
Archiwum UMCS
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Idea organizacji kongresów poli-
tologicznych w Polsce, zainicjo-
wana przez Komitet Nauk Poli-

tycznych Polskiej Akademii Nauk 
oraz Polskie Towarzystwo Nauk Po-
litycznych, została po raz pierwszy 
zrealizowana w 2009 r. Wtedy to 
pracownicy Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego zorganizowali 
I Kongres Politologii. Trzy lata póź-
niej organizacji wydarzenia podjęli 
się naukowcy z Wydziału Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Trzeci Kongres Politologii odbył 
się w 2015 r. w Krakowie, dzięki sta-
raniom Wydziału Studiów Międzyna-
rodowych i Politycznych Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. 

W IV Ogólnopolskim Kongresie 
Politologii w Lublinie wzięło udział 
ponad 760 badaczy z 85 ośrodków 
naukowych, w tym prawie 40 ba-
daczy reprezentowało zagraniczne 
instytuty badawcze. Należy wska-
zać, że 43,5% prelegentów stano-
wiły kobiety.

Tematem obrad IV Ogólnopolskie-
go Kongresu Politologii było „Pań-
stwo w czasach zmiany”. Problematy-
ka zachęcała do eksploracji naukowej 
podstawowych kategorii politologicz-
nych – państwa i władzy. Rada Pro-
gramowa pod kierownictwem prof. 
dr. hab. Marka Pietrasia za cel me-
rytoryczny Kongresu uznała anali-
zę sprzężeń między państwem i dy-
namicznie zmieniającym się jego 
otoczeniem. Struktura tematu była 

oparta na czterech filarach: Uwarun-
kowania zmiany środowiska państwa; 
Państwo jako podmiot polityki we-
wnętrznej w czasach zmiany; Pań-
stwo jako podmiot stosunków mię-
dzynarodowych w czasach zmiany; 
Badanie państwa w czasach zmiany.

Rangę wydarzenia wzmacniał fakt, 
że Kongres odbył się w roku obcho-
dów stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, co stanowiło inspi-
rację dla przewodniej idei Kongre-
su, jak i znalazło odzwierciedlenie 
w trakcie obrad. Patronat Honorowy 
nad IV Kongresem Politologii objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda.

Inauguracja wydarzenia, która mia-
ła miejsce 18 września 2018 r. w auli 
na Wydziale Prawa i Administracji 
UMCS, rozpoczęła się od przywita-
nia uczestników przez prof. dr hab. 
Iwonę Hofman, Dziekana Wydziału 
Politologii i Przewodniczącą Komitetu 
Organizacyjnego oraz prof. dr. hab. 
Marka Pietrasia, Prodziekana ds. Ba-
dań i Współpracy z Zagranicą, Prze-
wodniczącego Rady Programowej. 

Uczestników Kongresu obecnoś-
cią zaszczycił dr Jarosław Gowin, Wi-
ceprezes Rady Ministrów i  Minister 

IV Ogólnopolski 
Kongres Politologii 
w Lublinie

W dniach 18–20 września 
2018 r. Wydział Politologii 
Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie był 
organizatorem IV Ogólnopol-
skiego Kongresu Politologii. 
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któ-
ry podkreślił wagę podjętego przez 
politologów zagadnienia. Wypo-
wiedział się także na temat połą-
czenia dyscyplin nauki o polityce 
i administracji publicznej. Głos za-
brali także: gospodarz miejsca – 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski, 
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, a następ-
nie prof. Arkadiusz Żukowski, Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych, prof. Tadeusz Wallas, 
Przewodniczący Komitetu Nauk Po-
litycznych PAN, prof. Ilter Turan, Pre-
zydent International Political Scien-
ce Association w latach 2016–2018. 
Przesłanie do uczestników skiero-
wał także Prezydent Miasta Lub-
lin Krzysztof Żuk. W tej części ce-
remonii został wręczony Medal Św. 
Cyryla i Metodego prof. Zacharowi  
Szybiece.

Wykład inauguracyjny wygło-
sił prof. Stefano Guzzinii, wybit-

ny politolog niemiecko-francuskie-
go pochodzenia, specjalizujący się 
w teorii stosunków międzynaro-
dowych. Obrady plenarne złożone 
były z dwóch sesji. Pierwszą z nich 
pt. Państwo w czasach zmiany mode-
rowali: prof. dr hab. Marek Pietraś 
oraz prof. dr hab. Andrzej Mania. 
Uczestnikami sesji byli: prof. Teresa 
Łoś-Nowak, prof. Andrzej Antoszew-
ski, prof. Roman Kuźniar, prof. Zbi-
gniew Czachór, prof. Alicja Stępień-
-Kuczyńska, prof. Jarosław Hrycak 
oraz prof. Mirosław Karwat. Drugą 
sesję plenarną o charakterze dysku-
syjnym pt. 100 lat państwowości Pol-
ski Odrodzonej. Bilans historycznego 
doświadczenia moderowali prof. Ewa 
Maj oraz prof. Stanisław Michałow-

ski. W dyskusji wzięli udział: prof. 
Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, 
prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wal-
demar Paruch. 

19 września 2018 r. obrady miały 
miejsce na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS oraz Wydziale Humanistycz-
nym UMCS. Natomiast 20 września 
2018 r. kontynuowano je w Instytu-
cie Psychologii UMCS i na Wydziale 
Politologii UMCS. Łącznie odbyły się 
104 panele, z czego 39 moderowa-
ły kobiety (37,5%), a 10 – kobieta 
z mężczyzną (prawie 10%). Zgodnie 
z zaleceniami Rady Programowej, 
w skład każdego z paneli wchodzili: 
moderatorzy, uczestnicy wygłasza-
jący tradycyjne referaty oraz dysku-
tant, którego celem było zainicjowa-
nie dyskusji naukowej. Przedmiotem 
analizy badaczy były m.in.: biogra-
fistyka i narracje polityczne, elity 
polityczne, myśl polityczna, komu-
nikowanie polityczne, kultura strate-
giczna państwa, media a polityka, 
metodologia badań politologicz-
nych, migracje, państwo w środo-
wisku międzynarodowym, polityka 
historyczna, polityka wewnętrzna 
i zagraniczna państwa, prawa czło-
wieka, przywództwo polityczne, sa-
morząd i polityka lokalna, systemy 
i partie polityczne, wymiary bezpie-
czeństwa, uwarunkowania władzy.

Zainteresowanie uczestników Kon-
gresu wzbudził panel dyskusyjny: 
Kobiety w polskiej politologii. Mo-
deratorki panelu: dr hab. Agata 

Włodkowska-Bagan, prof. nadzw. 
i dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kos-
sakowska, prof. nadzw przedstawiły 
wnioski z raportu podsumowującego 
projekt badawczy Kobiety w polskiej 
politologii. Wśród dyskutantek znala-
zły się: prof. dr hab. Iwona Hofman 
(UMCS), prof. dr hab. Barbara Krauz-
-Mozer (UJ), prof. dr hab. Bogusła-
wa Dobek-Ostrowska (UWr), dr hab. 
Magdalena Musiał-Karg, prof. nadzw. 
(UAM), dr hab. Ewa Marciniak (UW), 
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, 
prof. nadzw. (UWM w Olsztynie), 
dr Maria Więcławska (UMK w To-
runiu) i mgr Henryka Strojnowska 
(Pełnomocniczka Kongresu Kobiet 
w Lublinie).

Kongres zakończył panel o cha-
rakterze dyskusyjnym pt. Polityka za-
graniczna Polski – racja stanu, cele, 
strategia. Jego twórcą i moderato-
rem był prof. Waldemar Paruch, Peł-
nomocnik Prezesa Rady Ministrów 
ds. Centrum Analiz Strategicznych. 
Dyskutantami byli: prof. dr hab. Ja-
cek Czaputowicz, Minister Spraw 
Zagranicznych, dr hab. Krzysztof 
Szczerski, prof. nadzw., Szef Gabine-
tu Prezydenta RP, dr hab. Zdzisław 
Krasnodębski, prof. nadzw. – Wice-
przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego, dr hab. Maciej Drzonek, 
prof. nadzw., dr hab. Tomasz Grosse, 
prof. nadzw. i dr hab. Maciej Szy-
manowski, prof. nadzw. Warto wska-
zać, że w panelu uczestniczyła liczna  
publiczność.
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W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy list do 
organizatorów i uczestników Kongre-
su odczytał dr hab. Krzysztof Szczer-
ski, prof. nadzw., Szef Gabinetu Pre-
zydenta RP. Następnie Dziekan prof. 
Iwona Hofman złożyła podziękowa-
nia pod adresem Komitetu Orga-
nizacyjnego Kongresu oraz prawie 
50 studentów Wydziału Politologii 
zaangażowanych w przygotowanie 
wydarzenia. Wręczyła także sym-
bol Kongresu – koziołka z papieru 
i sznurka – organizatorom V Ogól-
nopolskiego Kongresu Politologii 
– Instytutowi Politologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Koziołki dla 
prelegentów oraz Patrona Honoro-
wego IV Ogólnopolskiego Kongre-
su Politologii wykonali uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Mise-
ricordia”. Każdy z prelegentów otrzy-
mał także publikację zbiorową Pań-
stwo w czasach zmiany pod redakcją 
prof. Iwony Hofman, prof. Stanisła-
wa Michałowskiego oraz prof. Marka  
Pietrasia.

W trakcie Kongresu odbyła się ce-
remonia z okazji jubileuszu 25-lecia 
Wydziału Politologii UMCS. Medala-
mi Amicis Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska oraz 25-lecia Wydziału 
zostali uhonorowani badacze współ-
pracujący z Wydziałem Politologii. 

Medale Amicis Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska zostały wręczone: 
prof. dr. hab. Januszowi Adamowskie-
mu, prof. dr. hab. Andrzejowi Anto-
szewskiemu, ks. prof. dr. hab. Hel-
mutowi Jurosowi, prof. dr. hab. 
Andrzejowi Mani, dr. Adamowi Mar-
szałkowi, prof. dr hab. Teresie Sasiń-

skiej-Klas, prof. dr. hab. Stanisławowi 
Sulowskiemu, prof. dr. hab. Michało-
wi Śliwie, prof. dr hab. Grażynie Uli-
ckiej, dr. hab. Tadeuszowi Wallasowi, 
prof. nadzw., dr. hab. Konstantemu 
Wojtaszczykowi, prof. dr. hab. Ar-
kadiuszowi Żukowskiemu. 

Medale 25-lecia Wydziału Poli-
tologii otrzymali: prof. dr hab. Ro-
man Bäcker, prof. dr hab. Tadeusz 
Bodio, prof. dr hab. Tadeusz Dmo-
chowski, prof. dr hab. Stanisław Fili-
powicz, prof. dr hab. Mirosław Kar-
wat, prof. dr hab. Mariusz Kolczyński, 
prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, 
prof. Markijan Malskyj, prof. dr hab. 
Andrzej Stelmach, prof. dr hab. Ali-
cja Stępień-Kuczyńska, prof. dr hab. 
Krzysztof Szewior, prof. dr hab. Bog-
dan Szlachta, prof. dr hab. Robert 
Wiszniowski, dr hab. Jakub Zającz-
kowski. Tytułem Zasłużonego Profe-
sora Wydziału Politologii odznaczono: 
prof. dr. hab. Jana Jachymka, prof. 
dr. hab. Jana Szreniawskiego oraz 
prof. dr. hab. Marka Żmigrodzkiego.

Podczas Kongresu miały miejsce 
spotkania sekcji tematycznych Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Politycz-
nych oraz ekspozycje prestiżowych 
wydawnictw naukowych: Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Adam 
Marszałek, Scholar, Państwowego 
Wydawnictwa Naukowego. Prele-
genci mieli także możliwość zapo-
znania się z publikacją Polska. Ese-
je o stuleciu, wydaną z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dzieło składa się z pię-
ciu rozdziałów poświęconych polskiej 
historii i państwu, gospodarce, spo-
łeczeństwu, nauce i kulturze. Sło-

wem wstępnym publikację opatrzył 
prof. dr hab. Michał Kleiber. Auto-
rami esejów są najwybitniejsi pol-
scy uczeni związani z największymi 
ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. 
Marek Belka, Ryszard Bugaj, Andrzej 
Chwalba, Andrzej Friszke, Stanisław 
Michałowski, Jan Miodek, Witold M. 
Orłowski, Adam D. Rotfeld, Janusz 
H. Skalski, Krystyna Skarżyńska, Ja-
rosław Włodarczyk.

Kongres stanowił także okazję do 
zapoznania gości z walorami kultu-
ralnymi i atrakcjami turystycznymi 
Lublina. Pierwszego dnia odbył się 
koncert lubelskiego barda Piotra Se-
lima pt. Tu i teraz, następnego dnia 
na Placu Litewskim widowiska arty-
styczne Sen o mieście oraz Anioły Lu-
belskie. Ostatniego dnia Kongresu 
prelegenci uczestniczyli w zorgani-
zowanym spacerze szlakiem najpięk-
niejszych zabytków miasta.

IV Ogólnopolski Kongres Politolo-
gii pozwolił na zrealizowanie założo-
nych celów naukowych. Kolejną wy-
mierną wartością było wzmocnienie 
wspólnoty Wydziału Politologii. Or-
ganizacja Kongresu zintegrowała wo-
bec „wspólnej sprawy” pracowników 
naukowych, administracyjnych oraz 
doktorantów i studentów, którzy licz-
nie i z zaangażowaniem włączyli się 
w prace przygotowawcze oraz po-
rządkowe. IV Ogólnopolski Kongres 
Politologii udowodnił także wspólno-
towy charakter Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Dzięki życzliwości 
władz i pracowników administracyj-
nych Wydziału Ekonomicznego, Wy-
działu Humanistycznego, Instytutu 
Psychologii, Wydziału Matematyki, 
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P rzy okazji IV Ogólnopolskiego 
Kongresu Politologii odbywają-
cego się na Uniwersytecie Ma-

rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za-
prezentowano wyjątkową publikację 
– Polska. Eseje o stuleciu. Wśród bada-
czy uczestniczących w Kongresie zna-
leźli się bowiem współtwórcy książki, 
m.in. prof. Andrzej Friszke, prof. An-
drzej Paczkowski i prof. Stanisław Mi-
chałowski, a także Bogdan Szyma-
nik – dyrektor wydawnictwa Bosz. 

Inspiracją dla powstania publika-
cji była setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Pracami 
nad książką oraz ilustrowanym albu-
mem kierowała Rada Programowa 
pod przewodnictwem prof. Micha-
ła Kleibera, wieloletniego prezesa 
PAN. Jak zaznaczył Bogdan Szyma-
nik, gremium powołano inicjatywą 
społeczną, a tworzyli je: prof. Krysty-
na Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk, 
prof. Adam D. Rotfeld, prof. Wi-
told M. Orłowski, prof. Andrzej Men-
cwel, prof. Henryk Samsonowicz, 
Waldemar Dąbrowski, dyrektor Te-
atru Wielkiego – Opery Narodowej, 
pisarz Wiesław Myśliwski oraz właś-
ciciel wydawnictwa BOSZ. 

Inicjator publikacji Polska. Eseje o stu-
leciu przybliżył ideę jej powstania, kon-
cepcję tematyczną oraz proces wyboru 
autorów poszczególnych tekstów. Prace 
nad książką trwały dwa lata. Bogdan 
Szymanik podkreślił, że nie było żadnej 

zewnętrznej ingerencji w publikację, 
więc twórcy mieli niczym nieskrępo-
waną swobodę wypowiedzi autorskiej. 

Polska. Eseje o stuleciu składa się 
z pięciu rozdziałów poświęconych: 
polskiej historii i państwu, gospodar-
ce, społeczeństwu, nauce i kulturze. 
Słowem wstępnym publikację opa-
trzył prof. Michał Kleiber, zaś autora-
mi esejów są polscy uczeni związani 
z największymi ośrodkami naukowy-
mi w kraju. Badacze podejmują roz-
ważania na temat kształtowania się 
i rozwoju najważniejszych dziedzin ży-
cia narodu polskiego: skomplikowanej 
i trudnej historii Polski, jej suwerenno-
ści oraz transformacji dziejowej (prze-
mian polityczno-gospodarczych), relacji 
społecznych, religii, oświaty i zdro-
wia. Nie brakuje także odniesień do 
literatury i kultury, w tym nawiązań 
do: muzyki, filmu, sztuk pięknych i ar-
chitektury. W książce zostały również 
omówione kwestie rozwoju nauk tech-
nicznych i przyrodniczo-medycznych.

Prof. Stanisław Michałowski, Rektor 
UMCS zaznaczył, że eseje wydano za-
równo w języku polskim, jak i angiel-

skim, więc mogą znakomicie promo-
wać Polskę na arenie międzynarodowej. 
Gospodarz Uczelni w publikacji pod-
jął się rozważań nad Rolą samorządu 
terytorialnego w strukturach państwa. 
Z kolei prof. Andrzej Paczkowski, histo-
ryk i naukowiec z Polskiej Akademii 
Nauk opowiedział o okolicznościach po-
wstania jego eseju pt. Od I do II wojny 
światowej: „Nie jest mi ten temat obcy 
o tyle, że urodziłem się w II Rzeczypo-
spolitej, więc troszkę pisałem o sobie” 
– żartobliwie mówił profesor. „Najpo-
ważniejszy problem z moim tekstem 
był taki, że trzeba było go nieustannie 
skracać, ponieważ były sztywne normy 
objętościowe, a pióro się rozpędza.” 

W podobnym tonie wypowiadał 
się prof. Andrzej Friszke, kierownik 
Zakładu Najnowszej Historii Politycz-
nej PAN: „Skrótowa forma [eseju] wy-
musza autodyscyplinę w myśleniu 
o tym, co jest najważniejsze. Jest to 
zabieg ciekawy, ponieważ skłania do 
podsumowania, które trzeba wydo-
być”. Profesor poświęcił swoje teks-
ty II wojnie światowej oraz okresowi 
Od PKWN-u do upadku komunizmu.

Oprócz zbioru esejów opublikowa-
no także bogato ilustrowany album 
pod nazwą Polska 100 lat. Za jakość 
edytorską odpowiada wydawnictwo 
BOSZ, zaś autorem projektu graficz-
nego jest znany i ceniony plakacista 
oraz grafik – prof. Władysław Pluta.

Katarzyna Skałecka

Fizyki i Informatyki, Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS prelegenci mo-
gli skorzystać z zaplecza salowego 
oraz technicznego wyżej wymienio-
nych jednostek. Pomocy w zakresie 
organizacji koncertu udzieliły wła-
dze Wydziału Artystycznego UMCS. 
Natomiast wsparcie dla studentów 
Wydziału Politologii w zakresie ob-
sługi gości obcojęzycznych okaza-
li studenci lingwistyki stosowanej 
pod kierownictwem prof. Jarosła- 
wa Krajki.

Anna Szwed-Walczak
Sekretarz IV Ogólnopolskiego  

Kongresu Politologii

Publikacja o stuleciu niepodległości
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Oba spotkania zostały ob-
jęte patronatem honoro-
wym Rektora UMCS prof. 

Stanisława Michałowskiego, zaś ich 
organizatorem był Wydział Chemii 
UMCS. Językiem obu konferencji 
był angielski.

Sympozjum ISSHAC-10 rozpoczęło 
obrady jako pierwsze w dniu 27 sierp-
nia. Ceremonii otwarcia dokonali po-
mysłodawcy sympozjów ISSHAC – 
przewodniczący Komitetu Naukowego 
prof. Władysław Rudziński i prof. Jo-
lanta Narkiewicz-Michałek, przewod-
nicząca Komitetu Organizacyjnego. 
W tym miejscu warto dodać, iż prof. 
J. Narkiewicz-Michałek jest Przewod-
niczącą Lubelskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Chemicznego, które  
obok Wydziału Chemii jest tradycyj-
nie współorganizatorem tych spotkań 
naukowych. Trzecim współorganizato-
rem, podobnie jak w przypadku po-
przednich sympozjów ISSHAC, był kra-

kowski Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni PAN. W imieniu Uniwer-
sytetu gości powitał Prorektor ds. Na-
uki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. 

O randze i renomie sympozjów 
 ISSHAC świadczy m.in. udział w nich 
bardzo znanych naukowców, pocho-
dzących z wiodących ośrodków ba-
dawczych na świecie. Tym razem 
przybyli oni z Australii, Belgii, Ja-
ponii, Czech, Niemiec, Rosji, Turcji 
Grecji, Francji, Hiszpanii, Kolumbii, 
Tajlandii, Malezji, Włoch, Chorwa-
cji, USA, Meksyku, Korei Południo-
wej. Licznie reprezentowana była 
też grupa chemików z Polski. Łącz-
nie w sympozjum wzięło udział 
131 uczestników. Wielu z nich po raz 
kolejny przyjechało na nasze spotka-
nie, wielu po raz pierwszy. Wierzymy, 
że Ci debiutujący uczestnicy powrócą 
do nas na ISSHAC-11, który odbędzie 
się zgodnie z tradycją za trzy lata.

Sympozja ISSHAC organizowa-
ne przez Wydział Chemii UMCS od 
1992 r. są uznanym międzynarodowym 
forum, na którym prezentowane są 
najważniejsze osiągnięcia dotyczące 
teoretycznych i eksperymentalnych 
badań roli, jaką odgrywa geometryczna 
i chemiczna heterogeniczność po-
wierzchni ciał stałych w procesach 
adsorpcji z fazy gazowej i ciekłej 
na ciałach stałych. Najważniejsze 
zagadnienia poruszane podczas 
sympozjum ISSHAC-10 to teoretycz-
ne i eksperymentalne badania adsorp-
cji w ograniczonych geometriach, syn-
teza i charakterystyka adsorbentów do 
konkretnych praktycznych zastosowań, 
grafen jako materiał przyszłości, me-
chanizm powierzchniowych reakcji ka-
talitycznych, teoretyczne modelowanie 
adsorpcji i adsorbentów i wiele innych.

Podczas 13 sesji wykładowych wy-
głoszono 58 wykładów. Na pięciu 
sesjach posterowych zaprezentowa-
no 117 posterów. Poczynając od dru-
giego sympozjum ISSHAC, prezen-
towane na tych spotkaniach prace 
były publikowane w wydaniach spe-
cjalnych czołowych czasopism mię-
dzynarodowych z wysokim IF, takich 
jak „Langmuir” (ACS), „Applied Sur-
face Science” (Elsevier) oraz „Adsor-
ption” (Springer). Prace prezentowa-
ne podczas tego sympozjum ukażą 
się w specjalnym numerze czasopis-

Międzynarodowe spotkania 
chemików na UMCS

W ostatnim tygodniu sierpnia bieżącego roku na naszym Uniwersytecie 
miały miejsce dwa ważne wydarzenia naukowe. Prawie w tym samym cza-
sie, w gmachu Instytutu Informatyki UMCS, odbywały się dwie prestiżo-
we konferencje chemiczne. Były to: dziesiąte międzynarodowe sympozjum 
ISSHAC (Tenth International Symposium „Effects of Surface Heterogene-
ity in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena) i szesnasta bilater-
alna polsko-ukraińska konferencja „Theoretical and Experimental Studies 
of Interfacial Phenomena and their Technological Applications TESIP-16”.

• Otwarcie sympozjum ISSHAC-10. Od prawej: przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. Jo-
lanta Narkiewicz-Michałek, przewodniczący komitetu naukowego prof. Władysław Rudziński i jego 
następca dr Mariusz Barczak
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• W oczekiwaniu na otwarcie sympozjum TESIP-16. 
Od lewej: prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek, dr hab. 
Barbara Charmas, Dziekan Wydziału Chemii UMCS 
prof. Anna Deryło Marczewska, prof. Stanisław Chi-
bowski, Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, 
Zastępca Prezydenta Lublina Artur Szymczyk, prof. 
Bogusław Buszewski
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ma  „Adsorption”. Prof. Władysław 
Rudziński – tradycyjnie – razem 
z dr. Mariuszem Barczakiem z Zakładu 
Chemii Teoretycznej, występującym 
w tej roli po raz pierwszy, będą 
gościnnymi edytorami tego wydania.

Polsko-Ukraińskie Sympozjum  
TESIP-16 (Theoretical and Experimen-
tal Studies of Interfacial Phenomena 
and Their Technological Application) 
rozpoczęło się jako drugie – 28 sierp-
nia. Ze strony polskiej Przewodniczącą 
Komitetu Naukowego i Organizacyj-
nego była dr hab. Barbara Charmas, 
która przejęła stery po pomysłodawcy 
tych spotkań – prof. Romanie Lebo-
dzie, animatorze współpracy nauko-
wej Wydziału Chemii UMCS z Ukraiń-
ską Akademią Nauk i innymi ważnymi 
ośrodkami naukowymi na Ukrainie. 
Stronę ukraińską reprezentował czło-
nek korespondent Narodowej Akade-
mii Nauk Ukrainy prof. Volodymyr 
Brei z Instytutu Sorpcji i Problemów 
Endoekologii w Kijowie. To właśnie 
oni dokonali uroczystego otwarcia 
sympozjum. W imieniu Uczelni gości 
przywitał Rektor UMCS prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski, a w imieniu 
Prezydenta Miasta Lublin – jego Za-
stępca Artur Szymczyk.

Ze strony ukraińskiej organizację 
sympozjum wspomagała Ukraińska 
Akademia Nauk. Szczególne zasługi 
należy tu przypisać dr. Eugeniuszo-
wi Aksenenko, tradycyjnemu sekre-
tarzowi Komitetów Organizacyjnych 
TESIP. Do Komitetu Organizacyjne-
go dołączyła też prof. Jolanta Nar-
kiewicz-Michałek. Wykorzystując swo-
je wieloletnie doświadczenie, służyła 
radą i pomocą mniej doświadczonym 
koleżankom i kolegom z Komitetu. 
Nie do przecenienia była też pomoc 

doktorantów i studentów Wydziału 
Chemii. Niewątpliwie też ich zasłu-
gą była wysoka ocena poziomu or-
ganizacyjnego konferencji  ISSHAC-10 
i  TESIP-16, wyrażana przez uczestników. 

Konferencja TESIP-16 zgromadziła 
97 aktywnych uczestników: 33 z Ukra-
iny i 64 z Polski. Podczas dziewię-
ciu sesji wygłoszono 39 komunika-
tów ustnych, a na czterech sesjach 
zaprezentowano 154 postery. Tematy-
ka sympozjum koncentrowała się wokół 
teoretycznych i doświadczalnych ba-
dań zjawisk międzyfazowych, w szcze-
gólności adsorpcji, chromatografii ga-
zowej, katalizy, wymiany jonowej oraz 
zagadnień związanych z ochroną zdro-
wia i środowiska. Z uwagi na duże 
podobieństwo tematyki uczestnicy 
jednego sympozjum mieli możliwość 
wysłuchania interesujących ich wykła-
dów prezentowanych przez uczestni-
ków drugiego sympozjum i vice versa. 
Najwartościowsze prace prezentowa-
ne na TESIP-16 zostaną opublikowane 
w specjalnym numerze czasopisma 
„Colloids and Interfaces”, wydawane-
go przez MDPI AG, Basel, Szwajcaria. 
Koedytorami tego specjalnego nu-
meru będą dr hab. Barbara Charmas 
i dr hab. Aleksandra Szcześ z nasze-
go Wydziału oraz dr Eugeniusz Ak-
senenko z Instytutu Chemii Koloi-
dów i Wody NAN Ukrainy w Kijowie.

Obu sympozjom towarzyszyła wy-
stawa znanych firm produkujących 
aparaturę naukową. Przedstawiciele 
firm SYL@ANT, HIDEN Isochema oraz 
Micromeritics od wielu lat przyjeżdża-
ją na konferencje ISSHAC. Firmy An-
ton Paar i nLab prezentowały swoją 
aparaturę i produkty po raz pierwszy.

Oba omawiane sympozja znane są 
nie tylko z bardzo wysokiego pozio-

mu naukowego, ale także z serdecznej 
atmosfery, która sprzyja nawiązywa-
niu kontaktów towarzyskich, czasem 
przyjaźni, owocujących zapoczątko-
waniem lub zacieśnianiem współpra-
cy naukowej. Program naukowy obu 
spotkań był napięty i nie zawsze wy-
starczało czasu na formalne dyskusje 
podczas sesji wykładowych. By umoż-
liwić uczestnikom łatwiejsze nawią-
zywanie bezpośrednich kontaktów 
i kontynuowanie dyskusji naukowej, 
organizatorzy przygotowali interesują-
cy program socjalny. Podczas pikniku 
w lubelskim skansenie pięknie zaśpie-
wał dla nich Zespół Tańca Ludowego 
UMCS, a potem mieli okazję potań-
czyć przy lżejszej, popularnej muzy-
ce. Uroku przydawała imprezie ciepła 
księżycowa noc. Dla osób towarzyszą-
cych aktywnym uczestnikom zorgani-
zowano spacer po Lublinie, wyciecz-
kę do Zamościa i spacer po Ogrodzie 
Botanicznym UMCS. Wszyscy przybyli 
na ISSHAC-10 i TESIP-16, już na włas-
ną rękę, ale w oparciu o przewodniki 
i informatory pobrane w biurach kon-
ferencyjnych, mogli zwiedzać Lublin. 
A słoneczna i ciepła pogoda sprzy-
jała takim wyprawom. W przeddzień 
zakończenia obrad, dzięki gościnno-
ści Ojców Dominikanów (i staraniom 
organizatorów) w zabytkowym wiry-
darzu klasztornym wydano uroczystą 
pożegnalną kolację. Na każdej z im-
prez towarzyskich wspólnie bawili się 
uczestnicy ISSHAC-10 i TESIP-16, cho-
ciaż oczywiście obradowali osobno: 
ISSHAC-10 na pierwszym, TESIP-16 
na drugim piętrze Instytutu Informa-
tyki. Obie konferencje zakończyły się 
w południe 31 sierpnia.

Monika Iskierko-Wichrowska
Jolanta Narkiewicz-Michałek

• Prof. Gino Baron, wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Adsorption”• Prof. Jan T. Duda z AGH w Krakowie podczas sesji posterowej
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Katedra Bankowości UMCS we 
współpracy z Instytutem Fi-
nansów Narodowego Uni-

wersytetu Politechnika Lwowska, 
Instytutem Finansów Uniwersyte-
tu Johannesa Keplera w Linzu oraz 
Akademią Ekonomiczną w Mołdawii 
była organizatorem XVII Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej „Finan-
cial Market Institutions and Instru-
ments”, która odbyła się w dniach 
3–6 czerwca 2018 r. w historycznym 
gmachu Politechniki Lwowskiej. Spot-
kanie zorganizowano pod patronatem 
naukowym Komitetu Nauk o Finan-
sach PAN, Polskiego Stwarzyszenia Fi-
nansów i Bankowości, Akademii Nauk 
Ekonomicznych Ukrainy oraz Akade-
mii Szkolnictwa Wyższego Ukrainy.

W konferencji wzięło udział 
120 uczestników z 22 uczelni i insty-
tucji badawczych z krajów jej organi-
zatorów. Tematyka obejmowała sze-
roki zakres zagadnień dotyczących 
funkcjonowania instytucji, instrumen-
tów i poszczególnych segmentów ryn-

IV Konferencja Interdyscyplinarna 
„Zdrowie i odporność psychiczna”

Międzynarodowa 
konferencja naukowa 
o rynku finansowym 

ku finansowego. W trakcie dwóch se-
sji plenarnych i sześciu tematycznych 
przedstawionych zostało 50 referatów 
z zakresu bankowości centralnej i po-
lityki pieniężnej, nadzoru finansowego 
i stabilności systemów finansowych, 
rynku kapitałowego, finansów publicz-
nych, finansów przedsiębiorstw, inno-
wacji finansowych, zarządzania ryzy-
kiem, finansów osobistych, finansów 
behawioralnych, rachunkowości, analizy 
finansowej oraz audytu finansowego. 

Międzynarodowe grono naukow-
ców z krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej pozwoliło na prezenta-
cję wyników badań w zakresie finan-
sów prowadzonych w uczelniach i in-
stytucjach badawczych tego regionu 
oraz nawiązywanie szeregu kontak-
tów naukowych. Przyjęte w ramach 
bilateralnych spotkań ustalenia po-
zwolą na zwiększenie umiędzynaro-
dowienia wydawanego przez Wydział 
Ekonomiczny UMCS czasopisma „An-
nales UMCS. Sectio H” oraz zacieśnie-
nie współpracy w zakresie badań na-
ukowych i działalności dydaktycznej. 

Jerzy Węcławski

Badania nad zagadnieniami 
związanymi ze zdrowiem i od-
pornością psychiczną prężnie 

rozwijają się w ostatnich latach. Roz-
patrywanie aspektu aksjologicznego 
odporności psychicznej i zdrowia ma 
charakter interdyscyplinarny i od-
bywa się głównie na gruncie nauk 
społecznych, humanistycznych i me-

dycznych. W obszarze psychologii 
obejmuje zagadnienia poruszane 
praktycznie w każdej dziedzinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem psy-
chologii rozwojowej, wychowaw-
czej, klinicznej, zdrowia i choro-
by, psychologii defektologicznej 
i rehabilitacyjnej oraz psychologii  
organizacji. 

Konferencja „Zdrowie i odporność 
psychiczna. Aksjologiczne uwarunko-
wania odporności psychicznej i zdro-
wia” została zorganizowana przez Za-
kład Psychologii Rozwoju i Zdrowia 
Instytutu Psychologii Stosowanej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, przy współ-
udziale Koła Naukowego Studen-
tów Psychologii „Pragma” w dniach  
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21–22 września 2018 r. w Instytu-
cie Psychologii Stosowanej UJ. Wzię-
ło w niej udział ponad 100 uczest-
ników z 10 ośrodków akademickich. 

Celem konferencji było podjęcie te-
matyki związanej z aktualnymi tren-
dami oraz badaniami dotyczącymi za-
gadnień takich jak: rodzina i szkoła, 
rozwój i wychowanie a zdrowie dzieci 
i młodzieży (norma i patologia), or-
ganizacje a troska o zdrowie pracow-
ników, hierarchia wartości jednostki 
a stan jej zdrowia, radzenie sobie ze 
stresem a zdrowie. Poruszona została 
także kwestia współczesnych zagro-
żeń, szczególnie dylematów moral-
nych, będących źródłem zagrożenia 
dla zdrowia psychicznego człowie-
ka. We współczesnym świecie szyb-
kich przemian cywilizacyjnych i kul-
turowych szczególnie istotna staje się 
problematyka odniesienia jednostki 
do wartości w wymiarze indywidu-
alnym i społecznym. Wartości, któ-
rymi kieruje się jednostka, należą do 
istotnych uwarunkowań zdrowia. Dy-
namiczne przemiany cywilizacyjne, jak 
również konfrontacja z nowymi zjawi-
skami społeczno-ekonomicznymi sta-
nowią wyzwanie dla współczesnego 
człowieka. Zmiany są zarówno moto-
rem rozwoju, jak i możliwym zagro-
żeniem dla równowagi psychicznej. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpie-
nie Wicemarszałka Województwa Ma-
łopolskiego Wojciecha Kozaka, który 
mówił o programach profilaktycznych 
dla młodzieży w województwie mało-
polskim. Prelekcja dr Anny Okońskiej, 
która jest Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Polityki Senioral-
nej, dotyczyła organizowanej aktyw-
ności starszych mieszkańców Krakowa 
jako zmiany poczucia ich jakości życia. 
Pierwszy dzień wystąpień plenarnych 
został uświetniony przez prelekcję do-
tyczącą egzystencjalnych uwarunko-
wań prężności psychicznej i zdrowia, 
którą wygłosił dr hab. Tadeusz Os-
trowski. Drugi dzień wykładów ple-
narnych rozpoczęła dr Mirella Wyra 
z Flinders University, Adelaide, Austra-
lia referatem dotyczącym relacji mię-
dzy wartościami a dobrostanem dzie-
ci i młodzieży w szkole. Ks. dr Jacek 
Prusak z Akademii Ignatianum w Kra-
kowie przybliżył tematykę dotyczącą 

duchowości w wymiarze wzmacniania 
bądź ograniczania odporności z per-
spektywy psychologicznej. 

Konferencja została podzielona na 
osiem sesji tematycznych. Pierwsza 
dotyczyła organizacji i zdrowia pra-
cowników, gdzie prezentowano bar-
dzo ciekawe kwestie związane np. 
z wchodzeniem młodych ludzi na ry-
nek pracy i dylematem, czy w niektó-
rych sytuacjach można nazwać szefa 
terapeutą. Celem przeprowadzonych 
badań było zrekonstruowanie i anali-
za sposobów radzenia sobie młodych 
dorosłych z sytuacjami problemowy-
mi. Druga sesja skupiona była wokół 
rozwojowych kontekstów odporności 
psychicznej. Tematyka ta jest niezwy-
kle ważna w XXI w. W sesji tej dy-
plom uznania za najlepszy referat do-
stała mgr Marlena Stradomska, mgr 
Tomasz Słapczyński oraz Konrad Hara-
sim za wystąpienie pt. „Dymensje au-
todestrukcji dzieci i młodzieży – pro-
filaktyka samobójstw w XXI wieku. 
Perspektywa psychologiczno-praw-
na”. Sesja trzecia poświęcona była 
tematyce zdrowia i radzenia sobie 
ze stresem. Bardzo ciekawy temat 
zaprezentowała mgr Renata Zuba, 
która mówiła o pracy na zasobach 
z wykorzystaniem teatru w psycho-
terapii uzależnień. Dr Bożena Gulla 
oraz dr Konrad Banicki prezentowa-
li rozważania na temat tzw. „odpor-
nych wrażliwców”. Dokonali analizy 
zjawiska wysokiej wrażliwości w ter-
minach różnych koncepcji tempera-
mentu, której celem jest wykazanie, 
że wysoka wrażliwość może być za-
równo źródłem niskiej odporności 
i większej męczliwości, jak również 
decydować o wysokiej odporności 
w wytrwałej realizacji angażujących 
jednostkę celów długoterminowych, 
podnoszeniu się po porażce czy dzia-
łaniu mimo przeszkód.

Kolejna sesja dotyczyła rodziny i od-
porności psychicznej. Prof. dr hab. Sta-
nisława Steuden oraz dr Paweł Brudek 
prezentowali Kwestionariusz Poczucia 
Własnej Godności (KPWG-3). W re-
feracie zawarli podstawy teoretycz-
ne (aksjologiczne), konstrukcję, ana-
lizę właściwości psychometrycznych 
i możliwości zastosowania narzędzia 
na gruncie psychologii klinicznej oraz 

psychologii zdrowia. W panelu za-
jęto się także problematyką terapii, 
rozwodu czy Dorosłych Dzieci Alko-
loholików. Sesja piąta skupiona była 
wokół specjalistów, którzy poświęca-
ją swoją działalność naukową wspo-
maganiu osób z niepełnosprawnością 
i rehabilitacji. Dr Anna Dobrychłop 
mówiła o niepełnosprawności dzie-
cka jako wyzwaniu i wartości dla ro-
dziny. Sesja szósta dotyczyła relacji 
między hierarchią  wartości jednost-
ki a jej stanem zdrowia. Mgr Mar-
ta Krupska zaprezentowała temat 
dotyczący wsparcia jako fenomenu 
egzystencjalnego i doświadczenia 
relacji w perspektywie fenomeno-
logicznej. Następna sesja dotyczyła 
kontekstu rodzinnego i transgrene-
racyjnego przekazu wartości. Z du-
żym zainteresowaniem spotkał się 
referat prof. dr. Jeana M. Novaka, 
dr. Krzysztofa Gerca, dr. Michaela 
Levy’ego pt. „Ego resiliency rodziców 
i system rodzinny dziecka z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu w Kali-
fornii – kontekst społeczny, kulturo-
wy i aksjologiczny”. Ostatnia sesja 
związana była z promocją zdrowia 
i prewencji choroby, w której mówio-
no o roli zasobów osobistych w po-
wstawaniu depresji poporodowej czy 
wartości komunikacji terapeutycznej 
z pacjentem w okresie okołooperacyj-
nym z praktycznego punktu widzenia.

W ramach konferencji zorganizowa-
no także warsztaty pt.: „W piaskow-
nicy – integracja ciała, umysłu i ele-
mentów duchowych”; „Kompetencje 
i wartości rodzicielskie w sytuacji 
rozstania rodziców”; „Wzmacnianie 
odporności psychicznej – poszuki-
wanie indywidualnej ścieżki rozwo-
ju własnego potencjału” oraz zaję-
cia związane z pracą terapeutyczną 
z traumą u pacjentów z zaburzenia-
mi lękowymi i afektywnymi. 

Konferencja była okazją do wza-
jemnego inspirowania się i spotkań 
profesjonalistów z obszaru różnych 
dziedzin i dyscyplin, głównie psy-
chologii, medycyny, pedagogiki, fi-
lozofii oraz socjologii. Stanowiła plat-
formę integracji kadry akademickiej 
i psychologów praktyków oraz dok-
torantów i studentów.

Marlena Stradomska
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Lekkoatleci AZS UMCS Lublin 
sięgnęli po tytuł Drużynowych 
Mistrzów Polski 2018. Tym sa-

mym poprawili zeszłoroczny wynik, 
kiedy to zajęli drugie miejsce. Zawo-
dy odbyły się w Inowrocławiu. Indy-
widualnie zawodnicy z Lublina zajęli 
14 miejsc w pierwszej trójce. Trzy-
krotnie byli najlepsi, sześć razy byli 
drudzy, a pięciokrotnie zajmowali 
trzecie miejsca. W klasyfikacji druży-
nowej, która sumuje wszystkie wystę-
py indywidualne, uzbierali 120 punk-
tów. To wynik, dzięki któremu zostali 
Drużynowym Mistrzem Polski 2018. 
Oto zwycięski skład: Alicja Wrona, 
Anna Sabat, Angelika Mach, Aleksan-
dra Nowakowska, Paulina Ligarska, 
Weronika Muszyńska, Lidia Augu-
styniak, Justyna Saganiak, Iga Iwa-
nek, Cezary Mirosław, Kamil Oleszek, 
Grzegorz Kutrzepa, Piotr Tarkowski, 
Szymon Mazur, Damian Kamiński, 
Dominik Oryszko, Karolina Kołeczek, 
Michał Kitliński, Małgorzata Kołdej, 
Michał Jabrzyński, Andrzej Jaros.

Podobnie jak przed rokiem lekko-
atleci AZS UMCS Lublin wygrali Finał 
Superligi Drużynowych Mistrzostw 
Polski U20. To drugie w historii zwy-
cięstwo akademików z Lublina. Za 

UMCSport

Druga połowa sierpnia 
i wrzesień obfitowały w wie-
le sukcesów sportowych. 
Na szczególną uwagę za-
sługują sukcesy lekkoatle-
tów, którzy zakończyli se-
zon w mistrzowskim stylu.

nimi znalazły się Podlasie Białystok 
i Zawisza Bydgoszcz. Zielono-biali 
podczas zawodów w Białymstoku 
stawali na podium piętnastokrotnie. 
Zdobyli sześć pierwszych, siedem dru-
gich oraz dwa trzecie miejsca. W kla-
syfikacji punktowej uzyskali 2201 
oczek. Wliczało się do niej szesna-
ście najlepszych wyników w zespo-
le. Najlepiej indywidualnie spisali się 
Michał Sierocki (165) i Aleksandra 
Kufel (154), a zespołowo – sztafety 
4x100 m: męska (Jakub Kister, Mi-
chał Sierocki, Piotr Tarkowski, Michał 
Łabędzki – 156) i mieszana (Wikto-
ria Drozd, Krzysztof Hołub, Iga Iwa-
nek, Mikołaj Kotyra – 151).

Przed zawodami wiedzieliśmy, że 
mamy spore szanse, żeby je wygrać. 
Wiedzieliśmy jednak, że silne będzie 
Podlasie Białystok i Zawisza Bydgoszcz. 
W zasadzie walka o zwycięstwo toczy-
ła się do samego końca. Włączyła się 
do niej jeszcze Resovia Rzeszów. Po 
pierwszej rundzie byliśmy na drugim 
miejscu. Zdecydowały sztafety. Znacze-
nie miała też dyspozycja dnia. Przed 
nami został jeszcze jeden start w tym 
sezonie. W Małym Memoriale Janu-
sza Kusocińskiego wystąpi kilkoro na-
szych zawodników. Jednak tam może 
być ciężej. Raczej w kategorii Młodzi-
ków, bo tam tacy zawodnicy wystar-
tują, zależy nam na pokazaniu się na-
szych lekkoatletów. Tak organizujemy 
trening, żeby najlepsze wyniki przycho-
dziły w późniejszych latach ich karie-
ry – powiedział trener Piotr Kitliński.

Ostatniego dnia sierpnia w Łodzi 
odbyły się Mistrzostwa AZS Junio-
rów. Lekkoatleci AZS UMCS Lublin 

wygrali klasyfikację medalową. Na 
podium stawali aż 25 razy. Dziesięć 
razy wygrywali swoje konkurencje, 
osiem razy byli drudzy, a siedmio-
krotnie wywalczyli brązowe krążki.

Pokonaliśmy innych jakością. Wynik 
mógł być jeszcze lepszy, ale nie po-
jechaliśmy do Łodzi w pełnym skła-
dzie. Brak Igi Iwanek sprawił, że nie 
wystawiliśmy sztafety. Trzeba być za-

dowolonym, że na koniec sezonu mło-
dzież zaprezentowała się tak dobrze. 
Za dwa tygodnie czeka nas Finał Ligi 
Juniorów, gdzie będziemy bronili tytu-
łu. To będzie najważniejsza impreza. 
Postaramy się pojechać tam w naj-
silniejszym składzie. Mamy juniorów, 
którzy w przyszłości mogą stanowić 
o sile naszej seniorskiej drużyny, prze-
bić się nawet do kadry narodowej. 
Z Łodzi w miejsce Pauliny Guby na 
Drużynowe Mistrzostwa Polski poje-
chała Weronika Muszyńska, która na 
co dzień pcha kulą trzykilogramową. 
W Inowrocławiu musiała poradzić so-
bie z kulą czterokilogramową. Zajęła 
szóste miejsce, poprawiając przy tym 
rekord życiowy (11,55 m), co zasługu-
je na pochwałę. Widać efekty naszej 
ciężkiej pracy, którą wykonujemy od 
wielu lat w szkoleniu młodzieży – po-
wiedział trener Robert Kozłowski.

Za nami kolejna edycja biegu cha-
rytatywnego Lublin Business Run. 
Udział w nim wzięła drużyna UMCS 
Biega. Do mety dobiegła na 28. miej-
scu, ale nie wynik był najważniejszy. 
Lublin Business Run jest częścią pro-
jektu Poland Business Run. W tym 
roku biegi odbyły się w dziewięciu 
polskich miastach (Lublin, Kraków, 
Poznań, Katowice, Łódź, Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk, Rzeszów). Zbie-
rane pieniądze przekazywane są na 
rzecz osób po amputacjach. Podczas 
tegorocznej edycji w Lublinie wspie-
rano Mariusza Zielińskiego, któremu 
na skutek wypadku w 2005 r. am-
putowano prawą nogę. Na starcie, 
który był na Placu Teatralnym przy 
Centrum Spotkania Kultur, stawiły się 
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122 drużyny. W szeregach każdej bie-
gło pięciu zawodników. Zatem ta edy-
cja w naszym mieście zgromadziła 
610 biegaczy. Wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele grupy UMCS Biega. 
Sztafeta wystartowała w składzie: 
Przemysław Matuła, Joanna Czar-
necka, Sebastian Smit, Grzegorz Ja-
nusz oraz Jarosław Krajka. Reprezen-
tujący UMCS zawodnicy dobiegli do 
mety z czasem 01:15:43. 

Zawsze staramy się brać udział w ta-
kich charytatywnych wydarzeniach. Jeśli 
chodzi o sam bieg, to w przeciwieństwie 
do ubiegłego roku, dzisiaj była piękna 
pogoda. Wystartowało więcej drużyn. 
Dopingowała nas masa kibiców. Nie-
stety trasa była ciężka. Udało się popra-
wić czas z zeszłej edycji o nieco ponad 
dwie minuty. Jestem bardzo zadowolo-
ny. Z pewnością chętnie będę starto-
wał w Lublin Business Run w kolejnych 
latach – powiedział kapitan drużyny 
UMCS Biega, Przemysław Matuła.

Rozpoczęły się rozgrywki ligowe. 
W pierwszej kolejce 1. Ligi Kobiet 
szczypiornistki MKS AZS UMCS Lub-
lin przegrały na wyjeździe z Weso-
łą Warszawa 20–30. W kolejnej se-
rii gier już we własnej hali wygrały 
z Varsovią 28–26. Drużyna męska, 
którą także prowadzi Patryk Mali-
szewski, zanotowała dwie porażki na 
początku sezonu 2. Ligi Mężczyzn. 
Akademicy najpierw ulegli przed 
własną widownią drugiemu zespo-
łowi Azotów 27–39, a tydzień póź-
niej przegrali w Zwoleniu z Orlętami 
25–36. Również od dwóch porażek 
rozpoczęli futsaliści. Na inauguracji 

1. Ligi Futsalu lepsi od nich byli za-
wodnicy Gredaru Brzeg, którzy wy-
grali u siebie 5–3. W następnej ko-
lejce „Dziki” w okrojonym składzie 
pojechały do Pyskowic. Tam wyraźnie 
przegrały z Hybrydem 2–9. O wpad-
ce mogą mówić też koszykarze. Po 
dobrze wyglądających grach kon-
trolnych przegrali na starcie nowe-
go sezonu 2. Ligi Koszykówki z Hut-
nikiem w Warszawie 73–79.

Na ostatniej prostej przygotowań do 
początku ligi były koszykarki Pszczół-
ki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin. 
Wzięły udział w dwóch towarzyskich 
turniejach. W Toruniu w III Memo-
riale prof. Łęgowskiego zajęły trzecie 
miejsce. Ich rywalami były drużyny: 
Arka Gdynia, Energa Toruń i Tsmoki 
Mińsk. W Turnieju o Puchar Rekto-
ra UMCS w Lublinie Pszczółki zajęły 
drugie miejsce. Tu ich przeciwniczka-
mi ponownie była drużyna z Gdyni, 
a także PGE MKK Siedlce oraz Enea 
AZS Poznań. Obie imprezy wygrały 
koszykarki z Pomorza.

Kamil Wojdat• UMCS Biega
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W  spotkaniach z kandyda-
tami wziął udział również 
pan Mayank Anand – po-

chodzący z Delhi student naszego Uni-
wersytetu. Wyjazd na misję został po-
przedzony starannymi przygotowaniami 
zrealizowanymi we współpracy z Cen-
trum Promocji. Wraz z zespołem dyrek-
tora Marcina Gołębiowskiego przygoto-
waliśmy specjalne materiały promocyjne 
uwzględniające specyfikę indyjskiego 
rynku edukacyjnego oraz preferen-
cje potencjalnych kandydatów z Indii.

Głównym celem wizyty w Indiach 
był udział w międzynarodowych tar-
gach edukacyjnych EDUEXPOS, które 
miały miejsce w dniach 2–8 wrześ-
nia 2018 r., w tym prezentacja ofer-
ty edukacyjnej UMCS i bezpośrednie 
spotkania z kandydatami zaintereso-
wanymi studiami na naszym Uniwer-
sytecie. We współpracy z polskimi pla-
cówkami dyplomatycznymi w Nowym 
Delhi i Mumbaju dodatkowo uda-
ło się zorganizować również bardzo 
wartościowe spotkania towarzyszące.

1 września 2018 r. odbyło się spotka-
nie na Uniwersytecie Delhijskim w Ka-
tedrze Slawistyki – była to okazja do 

Misja UMCS w Indiach 
zakończona sukcesem

rozmowy nie tylko z władzami wydzia-
łu w osobie dr. Rashmiego Joshiego 
i lektorką języka polskiego Magdaleną 
Mendrok, ale również z Sekretarzem 
Ambasady RP w Nowym Delhi An-
drzejem Stuczyńskim. Przede wszyst-
kim jednak w spotkaniu wzięli udział 
hinduscy studenci uczący się języka 
polskiego. Było to niezwykle budujące 
doświadczenie, ponieważ liczba osób, 
które uczą się naszego języka i dodat-
kowo bardzo entuzjastycznie wypowia-
dają się o Polsce, nieustannie rośnie.

Kolejne dni misji upłynęły na udzia-
le w targach. Pierwszy dzień został zor-
ganizowany w Nowym Delhi 2 wrześ-
nia, a kolejne odpowiednio: 4 września 
w Chennai, 6 września w Bangalore 
oraz 8 września w Mumbaju. Zaintereso-
wanie stoiskiem UMCS w trakcie targów 
oraz duża frekwencja na prezentacjach 

UMCS, które odbywały się w każdym 
z wymienionych miast, świadczą o za-
interesowaniu naszym Uniwersytetem 
wśród hinduskiej młodzieży. Najważ-
niejszym jednak wskaźnikiem powo-
dzenia całej misji są kandydaci z Indii, 
którzy zdecydowali się na kształcenie 
na UMCS. Część z tych osób rozpo-
cznie studia jeszcze w tym roku aka-
demickim, pozostali zaś – w kolejnym. 
Warto podkreślić wysoką jakość kandy-
datów, którzy byli dobrze przygotowani 
do udziału w targach i rozmów z przed-
stawicielem naszego Uniwersytetu.

Ostatniego dnia pobytu w Indiach 
odbyło się spotkanie z Konsulem Ge-
neralnym RP w Bombaju – Damia-

Na początku września dr Ewelina Panas – koordynator UMCS 
ds. umiędzynarodowienia kształcenia wzięła udział w misji edu-
kacyjnej polskich uczelni w Indiach, zorganizowanej przez Na-
rodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Misja zwią-
zana była z rekrutacją studentów z Indii oraz promocją oferty 
kształcenia UMCS wśród kandydatów ze stanów Maharasztra, 
Karnataka, Tamilnadu oraz terytorium stołecznego Delhi.

nem Irzykiem. Udało się poruszyć wie-
le istotnych dla naszej Uczelni kwestii 
związanych z procesem rekrutacji stu-
dentów z Indii. Proces ten realizujemy 
z powodzeniem od maja br. w rezul-
tacie wkomponowania rekrutacji kan-
dydatów z Indii w działania związa-
ne z umiędzynarodowieniem UMCS. 

Indie są dla nas jednym z prioryte-
towych kierunków aktywności związa-
nej z internacjonalizacją kształcenia. 
Liczba dotychczas zrekrutowanych stu-
dentów oraz tych poważnie zaintere-
sowanych rozpoczęciem kształcenia 
na UMCS potwierdza słuszność decy-
zji o rozpoczęciu wzmożonych dzia-
łań w tym kierunku i stanowi bar-
dzo dobry prognostyk na przyszłość.

Ewelina Panas
Koordynator UMCS ds. umiędzyna-

rodowienia kształcenia
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11 czerwca 2018 r. na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodar-
ki Przestrzennej, z inicjaty-

wy dr Dagmary Kociuby, odbyła się 
LXVII Debata Studencka, a gościem 
była dr Aleksandra Lewandowska – 
adiunkt w Katedrze Studiów Miejskich 
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Prelegentka przedstawiła zagad-
nienia związane z ekologizacją miast 
w Polsce. Najpierw analizie podda-
ła podstawowe definicje miasta oraz 
zrównoważonego rozwoju. Miasto 
określiła jako wspólny obiekt badań 
urbanistów, socjologów, geografów, 
ekologów. Kolejnym ważnym aspek-
tem były bariery wdrażania zrównowa-
żonego rozwoju. Dr A. Lewandowska 
podkreśliła, że głównym problemem 
jest niewystarczająca wiedza ludno-
ści i przede wszystkim na tym należy 
się skupić, chcąc poprawić efektyw-
ność wdrażania zasad zrównoważo-
nego rozwoju. Wskazała również słu-
żące temu narzędzia o charakterze 
edukacyjnym, ekonomicznym oraz 
organizacyjnym. Tę część zakończy-
ło przedstawienie różnych koncepcji 
miast powstałych na przestrzeni lat. 

Druga część wykładu poświęcona 
była ekologizacji miast. Jako najważ-
niejsze aspekty prelegentka wymie-
niła zrównoważone gospodarowanie 

Zakończyły się 
prace nad At-
lasem ruchu ro-

werowego w Świdniku 
pod redakcją Dagma-
ry Kociuby i Macie-
ja Lubasia. W opra-
cowaniu brali udział 
studenci z  SKNP 
„SmartCity” UMCS: 
Dominika Bielak, Ewa 
Głowacka, Rafał For-
nal, Ewelina Kuchno, Magdalena Matejek, Domi-
nika Mazur, Karolina Trykacz i Dorota Wolińska.

Atlas powstał na bazie wyników badań natęże-
nia ruchu rowerowego, które realizowane są co-
rocznie od 2013 r. przez Stowarzyszenie Świdnik 
Miasto dla Rowerów przy wsparciu, od 2014 r., 
studentów ze Studenckiego Koła Naukowego 
Planistów „SmartCity” UMCS.

Idea przyświecająca badaniom to wprowadzenie 
realnej alternatywy transportowej dla mieszkańców, 
a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
rowerem po mieście. Atlas wskazuje możliwości roz-
wiązania wielu problemów, które wiążą się z roz-
wojem ruchu rowerowego w mieście. Na podstawie 
wyników badań składane były propozycje rozwoju 
lub modernizacji infrastruktury rowerowej, które 
już zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

Badania prowadzone przez Stowarzyszenie 
przy wsparciu SKNP „SmartCity” zostały dostrze-
żone i nagrodzone. Projekt „5 lat badań natęże-
nia ruchu rowerowego w 40-tysięcznym mieście 
– Świdniku” zdobył prestiżową nagrodę główną 
im. Jerzego Regulskiego ustanowioną przez Fun-
dację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich w kategorii „Wiedza 
i upowszechnianie” w edycji 2017 r.

Wydanie atlasu jest również zwieńczeniem pod-
pisanej 3 czerwca 2017 r. umowy o współpracy po-
między Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej, reprezentowanym przez dr. hab. Sławomira 
Terpiłowskiego, prof. UMCS a Stowarzyszeniem Świd-
nik Miasto dla Rowerów, reprezentowanym przez 
Prezesa Stowarzyszenia Klaudię Waryszak-Lubaś.

Dagmara Kociuba

przestrzenią, zrównoważoną gospo-
darkę – w tym gospodarkę odpa-
dami, gospodarkę wodno-ściekową, 
ochronę powietrza, walkę z hałasem 
oraz edukację. Podała również kilka 
przykładów miast, które w inspiru-
jący sposób poradziły sobie z dany-
mi problemami, np. japońskie Kami-
katsu – miasto bez śmieci. 

W  ostatniej części wykładu 
dr A. Lewandowska opowiedziała 
o swoich badaniach, w których anali-
zowała i oceniała przemiany polskich 
miast na prawach powiatu w zakre-
sie: gospodarki odpadami, gospodar-
ki wodno-ściekowej, jakości i ochrony 
powietrza oraz zielonej infrastruktu-
ry. Z jej badań jasno wynika, że po-
między 2004 a 2014 r. w wymienio-
nych wcześniej aspektach nastąpiła 
poprawa. Najsłabiej w dziedzinie go-
spodarki odpadami, co jest przyczyną 
zmian ustawowych i różnego pozio-
mu dostosowania miast do wdraża-
nia ustawy.

Po prezentacji odbyła się dysku-
sja, w której poruszano m.in. kwestie 
wpływu środków unijnych na działa-
nia proekologiczne w miastach oraz 
konstrukcji wskaźników do oceny 
stopnia ekologizacji polskich miast. 

Dziękujemy wszystkim za obec-
ność i zapraszamy na kolejne debaty.

SKNP „SmartCity” UMCS

LXVII Debata Studencka 
pt. „Ekologizacja miast 
w Polsce w kontekście 
zrównoważonego rozwoju”

„Atlas ruchu 
rowerowego 
w Świdniku” 
wydany
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Inauguracja roku 
akademickiego w CJKP UMCS

polskiego pochodzą z 11 krajów (Ban-
gladesz, Białoruś, Chiny, Jordania, Ka-
zachstan, Mozambik, Peru, Rosja, Syria, 
USA i Ukraina) i po części są stypen-
dystami polskiego rządu. Większa jed-
nak część spośród nich będzie uczyła 
się na zasadach pełnej odpłatności.

Na koniec spotkania wszyscy – pod 
opieką dr Danieli Kołodziej i mgr. 
Adama Chrupczalskiego zwiedzili 
dzielnicę akademicką i najważniejsze 
obiekty Uniwersytetu. 

Życzymy wszystkim studentom 
CJKP wielu sukcesów akademickich 
i przyjemnego pobytu w naszym 
pięknym Lublinie.

Jacek Brzeziński

1 października 2018 r. 
w Centrum Języka i Kultury 
Polskiej dla Polonii i Cudzo-
ziemców UMCS odbyła się 
uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2018/2019. 
Zebranych w auli cudzo-
ziemców w ciepłych sło-
wach przywitała w imieniu 
własnym oraz całego zespo-
łu naukowo-dydaktycznego 
Dyrektor CJKP – prof. dr hab. 
Anna Dunin-Dudkowska. 
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W  dniach 3–7 czerwca 2018 r. 
49 uczestników projektu 
„Rozwój kompetencji stu-

dentów kierunków stosunki międzyna-
rodowe i bezpieczeństwo narodowe 
Wydziału Politologii UMCS” Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (POWER) przebywało w Wiedniu 
na wyjeździe studyjnym. Jego głów-
nym celem było zapoznanie się z funk-
cjonowaniem wybranych instytucji 
międzynarodowych.

Wizyta studentów rozpoczęła się 
od ogólnego zapoznania z kom-
pleksem Vienna International Cen-
tre (VIC). Następnie odbyło się spot-
kanie z przedstawicielem UNIDO 
(Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych ds. Rozwoju Przemysłowego), 
który przedstawił cele i zakres dzia-
łalności tej organizacji, a popołudniu 

odbyło się spotkanie z Aleksandrą 
Leszczyńską (UNIDO) i Jakubem Kie-
drowskim (Międzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej). A. Leszczyńska 
jest absolwentką Wydziału Politolo-
gii UMCS, a J. Kiedrowski absolwen-
tem Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS. Opowiedzieli oni uczestni-
kom projektu o swojej pracy w or-
ganizacjach międzynarodowych oraz 
podzielili się doświadczeniami i re-
fleksjami dotyczącymi rozwoju zawo-
dowego i ich własnych dróg, które 
zawiodły ich do pracy w ONZ. 

Następnego dnia w godzinach 
popołudniowych grupa spotkała się 
z personelem dyplomatycznym Stałe-
go Przedstawicielstwa RP przy Biurze 
Narodów Zjednoczonych i organiza-
cji międzynarodowych w Wiedniu. Ze 
strony Przedstawicielstwa w spotka-

niu wzięli udział szef misji – Amba-
sador Adam Bugajski, zastępca mi-
sji Mieczysław Kuziński oraz Marta 
Przewoźniak. Ambasador zaprezento-
wał profil wiedeńskiej placówki, który 
okrasił kilkoma anegdotami z życia 
dyplomaty, natomiast M. Kuziński, 
który odpowiada za sprawy związane 
z funkcjonowaniem Polski w Orga-
nizacji Bezpieczeństwa i Współpra-
cy w Europie (OBWE), skupił uwagę 
studentów na polityczno-wojskowym 
wymiarze organizacji oraz ogólnych 
wyzwaniach stojących przed OBWE 
po agresji Rosji na Ukrainie, różnych 
interesach i zaangażowaniu państw 
w OBWE oraz próby wyjścia (np. po-
przez tzw. dialog strukturalny) z in-
stytucjonalnego „dryfu” organiza-
cji. M. Przewoźniak omówiła wymiar 
ekonomiczno-środowiskowy dzia-
łań OBWE. Ważnym elementem jej 
wystąpienia była informacja na te-
mat praktyk w siedzibie Przedsta-

Wyjazd do Wiednia

Po omówieniu najważniejszych 
spraw organizacyjnych oraz 
związanych z pobytem w Polsce 

przez Zastępcę Dyrektora dr hab. Agatę 
Małyskę i krótkiej prezentacji Centrum 
przeprowadzonej przez dr. Bartłomieja 
Maliszewskiego studenci przystąpili do 
wypełnienia testu plasującego, celem 
podzielenia ich na poziomy i grupy. 

Tegoroczni studenci (ponad 100 
osób) rozpoczynający naukę języka 
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W  projekcie brało około 350 
dzieci z 11 lubelskich szkół 
podstawowych i przed-

szkoli. Przez kilka miesięcy uczestni-
cy zajmowali się sporządzaniem biz-
nesplanów, zakładaniem własnych 
firm oraz odwiedzali siedziby lubel-
skich przedsiębiorstw, m.in. Lubelli, 
Ursusa, Europieku, Agencji Reklamo-
wej Maik, Pszczółki, gdzie uczestni-
czyli w warsztatach. 

SKNP „SmartCity” zajęło przygotowa-
niem się 14 puzzli, które połączone ze 
sobą tworzyły zarysy Lublina. Następ-
nie każdy z puzzli przekazany został do 
konkretnej placówki edukacyjnej, a tam 

„SmartCity” na podsumowaniu 
projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”

14 czerwca 2018 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicz-
nym odbyło się podsumowanie pilotażowego projektu pt. „Przed-
siębiorcze dzieciaki”. Przedsięwzięcie organizowane było przez 
Urząd Miasta Lublin we współpracy z Wydziałem Pedagogiki 
i Psychologii UMCS oraz przy wsparciu Studenckiego Koła Na-
ukowego Planistów „SmartCity” UMCS, które reprezentowa-
ły dr Dagmara Kociuba, Dominika Mazur oraz Monika Żyśko.

zajęli się połączeniem puzzli, które 
utworzyły makietę Lublina oraz oko-
lic, na której można było znaleźć dużo 
pomysłów na dalszy rozwój miasta. 

Serdecznie dziękujemy organizato-
rom za możliwość współpracy przy 
przedsięwzięciu.

Dominika Mazur,  
SKNP „SmartCity” 

czekały już na niego dzieci, które mia-
ły za zadanie rozplanować otrzymany 
element układanki. Pomysły dzieci na 
zagospodarowanie przestrzenne czę-
ści Lublina i okolicy były bardzo cie-
kawe, kreatywne, a przede wszystkim 
odmienne. Na gali podsumowującej 
projekt członkowie SKNP  „SmartCity” Fo
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wicielstwa i zaproszenie studentów 
do składania aplikacji w miesiącach 
wakacyjnych. 

Ostatniego dnia pobytu grupa 
został podzielona i część studen-
tów pod opieką dr Damiana Sza-
cawy i dr Liliany Węgrzyn-Odzioby 
uczestniczyła w 69th Joint Meeting 
of the Forum for Security Co-ope-
ration and the Permanent Council 
„Security Dialogue: Structured Dia-
logue” w ramach OBWE, natomiast 
druga część wybrała się do siedzi-
by Organizacji Państw Eksportują-
cych Ropę Naftową (OPEC). Wizyta 
w OBWE pozwoliła na obserwację 
obrad bezpośrednio na sali posie-
dzeń plenarnych. Grupa wysłucha-
ła ośmiu oświadczeń indywidual-
nych i grupowych (m.in. Szwajcarii, 
Kanady, Niemiec, Polski) oraz była 
świadkiem przyjęcia dwóch conclu-
sion papers z poprzednich spotkań. 
Następnie płk Marek Sobótka (Star-

szy Doradca Wojskowy w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Biurze 
Narodów Zjednoczonych i organiza-
cji międzynarodowych w Wiedniu) 
podzielił się swoimi doświadczeniami 
oraz odpowiadał na pytania studen-
tów dotyczące specyfiki pracy w ra-
mach OBWE (reprezentowanie Polski 
w trakcie obrad Forum Współpracy 
w Dziedzinie Bezpieczeństwa, koor-
dynacja stanowisk z państwami UE 
i NATO, raportowanie ustaleń do 
MSZ w Warszawie).

W tym czasie druga grupa studen-
tów pod opieką dr Moniki Szkarłat, 
dr. Grzegorza Gila, dr. Jakuba Ol-
chowskiego i dr Anny Moraczew-
skiej uczestniczyła w wizycie w wie-
deńskiej siedzibie OPEC. Spotkanie 
rozpoczęło się krótką prezentacją na 
temat historii współpracy państw 
eksporterów ropy naftowej, genezy, 
struktury i funkcji organizacji, której 
dokonała przedstawicielka Departa-

mentu PR i Informacji. Uczestnicy 
obejrzeli też krótki materiał filmowy 
o tej tematyce. Studenci zadali sze-
reg pytań, które dotyczyły m.in. po-
lityki zatrudnienia w strukturach or-
ganizacji w kontekście parytetu płci, 
uczestnictwa organizacji w realiza-
cji koncepcji zrównoważonego roz-
woju czy programów stypendialnych 
i staży dla studentów i absolwen-
tów uczelni wyższych. Do dyspozy-
cji uczestników wizyty przygotowano 
publikacje tematycznie nawiązujące 
do obszaru działań OPEC.

Każdego dnia pobytu studen-
ci mieli również możliwość posze-
rzenia wiedzy o historii i zabyt-
kach Wiednia oraz kulturze Austrii. 
W ocenie uczestników wyjazd był 
bardzo owocny merytorycznie i za-
chęcił wiele osób do podjęcia prób 
szukania praktyk w instytucjach 
międzynarodowych. 

Liliana Węgrzyn-Odzioba
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Jest to kolejna wizyta SKNP 
„SmartCity” w gminie Łoma-
zy. Współpraca rozpoczęła się 

w 2016 r. W kwietniu ubiegłego 
roku nastąpiło oficjalne podpisanie 
porozumienia o współpracy między 
Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej a Gminą Łoma-
zy oraz prezentacja czterech projek-
tów zagospodarowania przestrzeni 
publicznych. Dwa z nich są obecnie 
realizowane przy wsparciu funduszy 
krajowych i unijnych. Pracami zostały 
objęte stadion miejski oraz teren po 
byłej cegielni, który zostanie prze-
kształcony w Centrum Wędkarstwa. 

Współpraca jest kontynuowana 
w roku bieżącym. Na zaproszenie 
Wójta Jerzego Czyżewskiego w maju 
na wybranych obszarach projekto-
wych przeprowadzona została in-

urządzonej, alejki, mała architektu-
ra) dostosowaną do różnych grup 
użytkowników. Zaś teren dawnej 
szkoły w Burwnie ma zostać zago-
spodarowany pod kątem stworzenia 
unikalnego produktu turystyczne-
go związanego z gminnymi trady-
cjami strzelectwa i łucznictwa. Pro-
jekty, pod kierunkiem dr Dagmary 
Kociuby, opracowały: Dominika Ma-
zur i Monika Żyśko (Dubów), Mar-
tyna Winiarska i Dominika Wojtyna 
(Łomazy) oraz Karolina Szwarnow-
ska i Natalia Tołtyżewska (Burwin).

Zaproponowane rozwiązania wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców zgłaszanym podczas 
prac inwentaryzacyjnych, a ich rea-
lizacja ma przyczynić się do rewita-
lizacji terenów o ogromnym poten-
cjale i uczynienia z nich kolejnych 
wizytówek gminy Łomazy. Po prezen-
tacji odbyła się ożywiona dyskusja. 
Wszystkie pomysły studentów zosta-
ły entuzjastycznie przyjęte przez re-
prezentantów gminy, którzy wyrazili 
chęć wcielenia w życie zapropono-
wanych rozwiązań. Kolejne projekty 
będą opracowywane w październiku.

Dagmara Kociuba 

Prezentacja kolejnych projektów  
SKNP „SmartCity” w Łomazach

9 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Łomazy odbyła się prezenta-
cja projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych opra-
cowanych przez członów Studenckiego Koła Naukowego Pla-
nistów „SmartCity” pod kierownictwem dr Dagmary Kociuby. 
W spotkaniu brały udział dr Dagmara Kociuba, Natalia Tołtyżew-
ska, Martyna Winiarska, Dominika Wojtyna i Monika Żyśko.

wentaryzacja przyrodniczo-urbani-
styczna. W lipcu studenci przybyli 
na spotkanie do Urzędu Gminy Ło-
mazy, by zaprezentować przed wła-
dzami lokalnymi trzy koncepcje zago-
spodarowania wybranych przestrzeni 
publicznych.

Projekt zagospodarowania terenu 
po starym kinie w Łomazach prze-
widuje przekształcenie tego terenu 
w skwer im. Króla Zygmunta Augu-
sta poprzez wprowadzenie funkcji 
edukacyjnych i reprezentacyjnych 
i ma na celu wzmocnienie poczu-
cia tożsamości lokalnej wynikają-
cej z 450-lecia lokacji miasta Łoma-
zy na prawie magdeburskim. Teren 
po byłej zlewni mleka w Dubowie 
ma zostać przekształcony w multi-
funkcjonalną przyjazną przestrzeń 
(plac zabaw, parking, tereny zieleni 

W  trakcie warsztatów 30 stu   - 
dentów z Polski (z Lub-
lina, Poznania i Wrocła-

wia) i 30 studentów z Niemiec dys-
kutowało w grupach, wymieniając 
swoje pomysły, opracowując tema-
ty, a także konkretne propozycje 
dotyczące przyszłości Unii Europej-
skiej. Młodzi ludzie dyskutowali wo-

kół wiodących tematów: co trzyma 
nas w Europie razem?; Jak Unia Eu-
ropejska powinna się dalej rozwi-
jać? W jakie obszary UE powinna 
się bardziej lub mniej angażować?; 
Jako obywatel, w jaki sposób mogę 
i chcę brać w tym udział?

Po zakończeniu warsztatów, w trak-
cie Transgranicznego Dialogu Oby-

watelskiego z obywatelami Polski 
i Niemiec pt. „Demokracja polega na 
zaangażowaniu” studenci zaprezento-
wali swoje pytania i propozycje oraz 
wywołali wokół nich dyskusję z oby-
watelami i Fransem Timmermansem 
– Pierwszym Wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej, Elżbietą Polak 
– Marszałkiem Województwa Lubu-
skiego i Stefanem Ludwigiem – Mi-
nistrem Sprawiedliwości, Spraw Eu-
ropejskich i Ochrony Konsumentów 
Kraju Związkowego Brandenburgii.

Wiedza i zaangażowanie studen-
tów Wydziału Politologii UMCS spot-
kała się z uznaniem F. Timmermansa, 
który zaprosił ich do dalszej dyskusji, 
tym razem już w siedzibie Komisji 
Europejskiej w Brukseli. Wyjazd pla-
nowany jest jesienią 2018 r

Damian Szacawa

Polsko-niemieckie 
warsztaty studenckie

24 maja 2018 r. grupa 15 studentów Wydziału Politolo-
gii UMCS pod kierunkiem dr. Damiana Szacawy wzięła udział 
w warsztatach studenckich zorganizowanych i sfinansowa-
nych przez Fundację Bertelsmanna we Frankfurcie nad Odrą.
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