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Spotkanie z konsulem 
Ukrainy w Lublinie
18 maja w naszej Uczelni odbyło się 
spotkanie studentów pochodzących 
z Ukrainy z nowym konsulem ge-
neralnym Ukrainy w Lublinie Wa-
sylem Pawlukiem oraz rektorem 
Stanisławem Michałowskim i pro-
rektor Urszulą Bobryk. Rozmawia-
no o rekrutacji obcokrajowców na 
studia w UMCS, kwestiach poby-
towych obywateli Ukrainy w Pol-
sce oraz możliwościach uzyskania 
wsparcia ze strony Konsulatu. X

Posiedzenie KRASP
W dniach 21–23 maja w Łodzi odby-
ło się posiedzenie prezydium i zgro-
madzenia plenarnego Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich. Obrady zgromadzenia plenar-
nego KRASP, w których udział wziął 
rektor Stanisław Michałowski, doty-
czyły m.in. programu rozwoju szkol-
nictwa wyższego do 2020 r., opra-
cowanego przez Fundację Rektorów 
Polskich na zlecenie KRASP, etyki 
w badaniach naukowych, wdraża-
nia Europejskiej Karty Naukowca, 
otwartego dostępu do wyników ba-
dań naukowych, wdrażania syste-
mów antyplagiatowych, prezen-
tacji zasad nowego europejskiego 
rankingu U-Multirank oraz inter-
nacjonalizacji szkolnictwa wyższe-
go w Polsce.  X

Posiedzenie KRUP
W dniach 27–29 maja w Uniwer-
sytecie Szczecińskim odbyło się 
posiedzenie Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich, w którym 
udział wziął rektor Stanisław Mi-
chałowski. Podczas spotkania oma-
wiano m.in.: kwestie podziału dota-
cji podmiotowej dla uniwersytetów, 
prace Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na rzecz rozwoju 

szkolnictwa wyższego, stanowisko 
KRUP ws. wydziałów artystycznych 
i pedagogiczno-artystycznych oraz 
sprawozdanie finansowe Forum Uni-
wersytetów Polskich. X

Posiedzenie Senatu 
UMCS – 27 maja 
Obradom Senatu przewodniczył 
rektor Stanisław Michałowski. Po-
siedzenie rozpoczęło się od gratula-
cji dla dr. hab. Zdzisława Bartkowi-
cza, prof. nadzw. z okazji jubileuszu 
pracy zawodowej. Następnie dr hab. 
Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. 
odebrała powołanie na stanowisko 
Sekretarza Senatu UMCS w związ-
ku z rezygnacją prof. dr hab. Marii 
Marczewskiej-Rytko.

W dalszej kolejności rektor Sta-
nisław Michałowski przedstawił 
informację nt. działalności Kole-
gium Rektorskiego od ostatniego 
posiedzenia Senatu. Dotyczyła ona 
m.in.: środków na tegoroczną pod-
wyżkę płac otrzymanych z MNiSW, 
sprawozdania finansowego za rok 
2014, prac związanych z projek-
tem Ecotech-Complex, zakończonej 
kontroli NIK, rejestracji kandyda-
tów na studia w UMCS, jubileuszy 
50-lecia Chatki Żaka i Ogrodu Bo-
tanicznego, prac nad powołaniem 
spółki, która zajmie się komercja-
lizacją efektów badań nad mutana-
zą, obrad KRASP w Łodzi.

Kolejnym punktem obrad było 
podjęcie przez Senat UMCS uchwa-
ły ws. przyjęcia Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu postępo-
wania przy rekrutacji pracowni-
ków naukowych. Uchwała jest od-
powiedzią naszego Uniwersytetu 
na apel Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. 

Senat UMCS zatwierdził także 
recenzję, przygotowaną przez prof. 
dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego, do-

W  dniach 4–8 maja studenci specjaliza-
cji: przygotowanie do zawodu tłumacza 
w zakresie tłumaczenia symultanicz-

nego, realizowanej w ramach projektu „UMCS dla 
rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, od-
byli wizytę studyjną w Brukseli. W ramach pro-
gramu spotkali się m.in. z komisarz ds. rynku 
wewnętrznego i usług Elżbietą Bieńkowską, od-
wiedzili Dom Polski Wschodniej oraz Parlament 
Europejski. Efektem wyjazdu są m.in. umowy na 
staże dla studentów UMCS, które będą realizo-
wane w biurach europosłów: prof. Danuty Hübner 
i Marka Plury oraz w Domu Polski Wschodniej. 
W wyjeździe ze strony Uniwersytetu uczestni-
czyły Anna Grzegorczyk – koordynator projek-
tu oraz Małgorzata Jaruga – kierownik Biura ds. 
Kształcenia Ustawicznego. X

Wizyta 
studentów 
UMCS 
w Brukseli
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Opracowała Ewa Kawałko-Marczuk

tyczącą nadania prof. dr. hab. inż. 
Jackowi Namieśnikowi godności 
doktora honoris causa Wojskowej 
Akademii Technicznej, oraz podjął 
uchwałę ws. nadania tytułu honoro-
wego profesora UMCS prof. dr. hab. 
Andrzejowi Leonowi Kostrzewskie-
mu z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Uroczystość od-
była się 17 czerwca na Wydziale Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Następnie Senatorowie przyjęli 
i zatwierdzili sprawozdanie z wyko-
nania planu rzeczowo-finansowego 
za rok 2014, który został uchwalony 
przez Senat 25 czerwca 2014 r., a osta-
teczna korekta została zatwierdzona 
na posiedzeniu 28 stycznia 2015 r. 

Senat UMCS podjął także uchwa-
ły: ws. zbycia nieruchomości przy ul. 
Akademickiej 14; ws. zasad przyjęć 
na I rok studiów jednolitych magi-
sterskich, I i II stopnia w roku aka-
demickim 2016/2017; ws. upraw-
nień przysługujących laureatom 
i finalistom olimpiad stopnia cen-
tralnego oraz laureatom konkur-
sów międzynarodowych i ogólno-
polskich, w tym organizowanych 
przez Uczelnię przy ubieganiu się 
o przyjęcie na I rok studiów I stop-
nia i jednolitych magisterskich na 
UMCS; ws. liczby miejsc na po-
szczególnych kierunkach studiów 
stacjonarnych w roku akademickim 
2015/2016, w tym liczby miejsc dla 
osób, dla których będzie to kolej-
ny kierunek studiów finansowany 
ze środków publicznych; ws. za-
twierdzenia efektów kształcenia 
dla studiów doktoranckich nauki 
o mediach na Wydziale Politologii.

Następnym punktem porządku 
obrad były zmiany w składzie Ko-
misji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich w związku z rezyg-
nacją prof. dr hab. Anny Tukiendorf 
oraz prof. dr hab. Krystyny Trembi-

ckiej. Senat UMCS powołał w skład 
Komisji prof. dr. hab. Krzysztofa 
Amielańczyka oraz dr. hab. Jerze-
go Stelmasiaka, prof. nadzw., zaś 
na stanowisko przewodniczącego 
– prof. dr. hab. Marka Mozgawę. 

W dalszej części senatorowie zgo-
dzili się na uzupełnienie na rok aka-
demicki 2015/2016 składów Komisji 
Senackich o przedstawicieli stu-
dentów: Mateusza Derdaka, Iwonę 
Nowak, Karola Własiuka, Monikę 
Lipkę, Paulinę Gregorczyk, Magda-
lenę Kłopotek, Jagodę Kulik, Piotra 
Gutowskiego, Paulinę Czyż, Barto-
sza Horodeckiego i Monikę Dychę.

Senat zajął się także odwołaniami 
od oceny okresowej nauczycieli aka-
demickich. Po rozpatrzeniu dwóch 
odwołań, postanowił podtrzymać 
negatywną ocenę Wydziałowych 
Komisji ds. Okresowej Oceny Na-
uczycieli Akademickich. 

Senatorowie pozytywnie zaopi-
niowali natomiast wnioski Rad 
Wydziałów: Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki ws. zatrudnienia 
dr. hab. Mariusza Krawca i dr. hab. 
Grzegorza Wójcika na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego; 
Pedagogiki i Psychologii ws. za-
trudnienia dr. hab. Cezarego Do-
mańskiego na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego.

W punkcie dotyczącym spraw 
bieżących znalazła się m.in. infor-
macja przekazana przez prorektora 
Ryszarda Dębickiego nt. Lubelskie-
go Festiwalu Nauki, który odbędzie 
się w dn. 19–25 września pod ha-
słem „Nauka drogą do Nobla”.

Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik prasowy

II Festiwal Chórów Miast 
Partnerskich Lublina
W dniach 28–30 maja w Lublinie od-
bywał się II Festiwal Chórów Miast 
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8 maja w Instytucie Informatyki 
odbyło się spotkanie w ramach 
„Dni Otwartych Funduszy Eu-

ropejskich” połączone z prezentacją 
filmową na temat projektów realizo-
wanych przez UMCS oraz wyposa-
żenia laboratoriów wydziałowych. 
Udział w nim wzięli m.in. prorek-
tor Ryszard Dębicki, dziekani Ste-
fan Korczak, Władysław Janusz, 

Kazimierz Trębacz i Radosław Dobrowolski, pracow-
nicy naukowi oraz zaproszeni goście. W ostatnich la-
tach dzięki funduszom unijnym nastąpiła istotna roz-
budowa i modernizacja infrastruktury lokalowej na 
UMCS. Powstały nowe laboratoria, inne doposażo-
no w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt. X

Dni Otwarte 
Funduszy 
Europejskich 
na UMCS
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11 maja
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w pierwszym posiedzeniu 
Rady Klastra „Lubelska Medycy-
na – Klaster Usług Medycznych 
i Prozdrowotnych”, które odbyło 
się w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie.

– prorektor U. Bobryk otworzy-
ła wernisaż wystawy „Gong 2. Te-
atr – Próba – Spektakl” w Biblio-
tece Głównej UMCS. X

12 maja – prorektor U. Bobryk wzię-
ła udział w otwarciu konferencji 
„Kobiecość a niepełnosprawność” 
z cyklu „Człowiek – Niepełnospraw-
ność – Pasja”, zorganizowanej w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. X

13 maja
– rektor S. Michałowski i prorek-

tor R. Dębicki wzięli udział w ot-
warciu konferencji „Wordstruck. 
American Artists as Readers, Wri-
ters and Literati”, zorganizowanej 
przez Zakład Studiów Amerykani-
stycznych UMCS.

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w uroczystych obchodach 
jubileuszu 70-lecia Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Klinicz-
nego nr 1 w Lublinie połączonych 
z konferencją „Medycyna uniwer-
sytecka SPSK nr 1 w Lublinie – co 
nowego?”.

– prorektor R. Dębicki otworzył 
konferencję „Ekologizm”, zorgani-
zowaną przez Zakład Ruchów Po-
litycznych UMCS.

– prorektor B. Hlibowicka-Wę-
glarz spotkała się z przedstawicie-
lami uniwersytetów z Wilna i sło-
wackiego Ruzomeberku, którzy 
przyjechali do Lublina z wizytą stu-
dyjną w ramach projektu Europej-
ski Uniwersytet Wschodni.

– prorektor U. Bobryk uczestni-
czyła w posiedzeniu Senatu Politech-
niki Lubelskiej, podczas którego zo-
stały nadane tytułu doktora honoris 
causa PL prof. dr. hab. inż. Tomaszo-
wi Kapitanikowi i prof. dr. hab. inż. 
Januszowi Kowalowi, oraz w uroczy-
stej promocji doktorów i doktorów 
habilitowanych tej uczelni. X

Partnerskich Lublina 2015, współ-
organizowany przez Urząd Miasta 
Lublin i UMCS. Inicjatorką wyda-
rzenia jest prorektor Urszula Bobryk. 
W programie znalazły się warsztaty 
muzyczne w Chatce Żaka, wyjątko-
we koncerty i korowód chórów, który 
przeszedł przez Stare Miasto do Za-
mku Lubelskiego. Zwieńczeniem Fe-
stiwalu był uroczysty koncert „Misa 
a Buenos Aires” Martina Palmerie-
go pod batutą prorektor Urszuli Bo-
bryk, który odbył się 30 maja w Sali 
Malarstwa Polskiego Muzeum Lu-
belskiego, z udziałem: Aleksandry 
Bubicz – sopran, Elwiry Śliwkie-
wicz-Cisak – akordeon, Piotra Chi-
limoniuka – fortepian, Chóru mie-
szanego „Gaudeamus” Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Iwana Franki 
z Drohobycza, Chóru kameralnego 
Conservatório Regional de Música 
José Azeredo Perdigão z Viseu, Chó-
ru Akademickiego UMCS im. Jadwi-
gi Czerwińskiej i Orkiestry Trybu-
nału Koronnego w Lublinie. I edycja 
Festiwalu odbyła się w roku 2013. 
Wzięły w niej wtedy udział Chóry 
z Timisoary (Rumunia), Erie (USA) 
i Omska (Rosja) oraz Chór Akade-
micki UMCS, zaś w koncercie fina-
łowym w Archikatedrze Lubelskiej 
chóry wykonały wówczas wspólnie 
Te Deum Wojciecha Kilara. X

Kalendarium 
władz 
rektorskich
3 maja – rektor S. Michałowski re-
prezentował nasz Uniwersytet pod-
czas uroczystych obchodów Święta 
Narodowego 3 Maja w Lublinie. X

8 maja
– prorektor A. Bereza uczestniczył 

w uroczystych obchodach 70. rocz-
nicy zakończenia II wojny świato-
wej na pl. Litewskim w Lublinie.

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w uroczystej gali z okazji jubileu-
szu 25-lecia Doradcy. Zespołu Do-
radców Finansowo-Księgowych Sp. 
z o.o., która odbyła się w Teatrze 
Starym w Lublinie. X

11 maja została podpisana umowa między 
UMCS, reprezentowanym przez rektora 
Stanisława Michałowskiego a zarządem 

Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Głuchych, 
reprezentowanym przez prezesa Piotra Plutę i se-
kretarza Janusza Włodarczyka. Zakłada ona umoż-
liwienie realizacji praktyk tłumaczeń multimedial-
nych dla studentów lingwistyki stosowanej poprzez 
zlecanie opracowania napisów do filmów w zakresie 
uzgodnionym z kierownikiem Zakładu Lingwistyki 
Stosowanej UMCS Jarosławem Krajką, udostępnia-
nie filmów do opracowania multimedialnego przez 
studentów, zapewnienie tłumacza języka migowego 
podczas prelekcji edukacyjnych poprzedzających po-
kazy filmowe opracowane przez studentów lingwi-
styki stosowanej, informowanie studentów lingwi-
styki stosowanej o możliwości udziału w kursach 
przygotowujących do zawodu tłumacza języka mi-
gowego oraz promowanie Zakładu Lingwistyki Sto-
sowanej UMCS jako uznanej instytucji kształcącej 
tłumaczy multimedialnych na stronie internetowej 
PZG oraz w materiałach prasowych Związku. X

Umowa 
o współpracy 
z Polskim 
Związkiem 
Głuchych
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14–15 maja – rektor. S. Michałowski 
wziął udział w konferencji „Promo-
cja jednostek terytorialnych – do-
świadczenia i wyzwania”, zorgani-
zowanej przez Zakład Samorządów 
i Polityki Lokalnej UMCS pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Za-
mość Andrzeja Wnuka w Urzędzie 
Miasta w Zamościu. X

15 maja
– prorektor B. Hlibowicka-Wę-

glarz wręczyła nagrody zwycięz-
com konkursu „Challenge yourself! 
Become no. 1 software develo-
per in Lublin”, zorganizowane-
go w siedzibie Sollers Consulting  
w Lublinie.

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w uroczystości odnowienia doktora-
tu prof. Krzysztofa Pomiana na Wy-
dziale Filozofii i Socjologii UW, która 
odbyła się w Pałacu Kazimierzow-
skim w Warszawie. X

18 maja – prorektor A. Bereza 
uczestniczył w uroczystości od-
słonięcia, poświęcenia i przekaza-
nia Miastu Lublin pomnika poświę-
conego Bohaterom Monte Cassino 
w 71. rocznicę zdobycia Monte Cas-
sino przez żołnierzy 2. Korpusu Pol-
skiego pod dowództwem gen. Wła-
dysława Andersa. X

19 maja – prorektor B. Hlibowi-
cka-Węglarz przeprowadziła mię-
dzynarodowy egzamin z języka 
portugalskiego, wersja brazylijska 
CELPE-Bras. X

22 maja
– prorektor U. Bobryk otworzy-

ła międzynarodową konferencję 
„Starość między tradycją a współ-
czesnością”, zorganizowaną przez 
Lubelski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, w ramach obchodów 30-le-
cia działalności, oraz wzięła udział 
w uroczystości zakończenia roku 
akademickiego LUTW w Inku-
batorze Medialno-Artystycznym 
UMCS.

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w otwarciu konferencji „Marketing 
w procesie internacjonalizacji ryn-
ku. Kultura – Wirtualizacja – Glo-

balizacja”, zorganizowanej przez 
Katedrę Marketingu UMCS i Ka-
tedrę Marketingu i Logistyki Uni-
wersytetu Narodowego „Politech-
nika Lwowska”. X

25 maja – prorektor A. Bereza 
uczestniczył w spotkaniu Krajowej 
Rady Sądownictwa (KRS) z władza-
mi Lublina i prezesami lubelskich 
sądów, które odbyło się w Trybu-
nale Koronnym w Lublinie w ra-
mach wyjazdowego posiedzenia 
KRS. X

27 maja – prorektor R. Dębicki 
uczestniczył w konferencji „Za-
rządzanie innowacjami w przed-
siębiorstwie”, zorganizowanej przez 
redakcję „Polish Market”, Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści i Naczelną Organizację Tech-
niczną w Warszawie. X

28 maja
– prorektor U. Bobryk wzię-

ła udział w otwarciu XX Zjazdu 
Katedr i Zakładów Prawa Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych pod 
hasłem „Równość i sprawiedli-
wość w zatrudnieniu”, które od-
było się w Auli Uniwersyteckiej 
na Wydziale Prawa i Administra-
cji UMCS.

– prorektor B. Hlibowicka-Wę-
glarz uczestniczyła w konferencji 
zamykającej projekt „Lubelska Bi-
blioteka Wirtualna”.

– prorektor R. Dębicki wziął 
udział w Uroczystej Gali Konkur-
su „Lubelski Orzeł Biznesu”, zor-
ganizowanej przez Pracodawców 
Ziemi Lubelskiej w Urzędzie Wo-
jewódzkim. X

29 maja – gościem prorektor 
B. Hlibowickiej-Węglarz był pre-
zydent miasta Viseu (Portugalia) 
Almeida Henriques, który przyje-
chał wraz chórem ze swojej miej-
scowości na II Festiwal Chórów 
Miast Partnerskich Lublina. Pod-
czas spotkania rozmawiano na te-
mat kontynuacji współpracy mię-
dzy UMCS a Viseu, szczególnie 
w zakresie studiów portugalis-
tycznych. X

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
-Wyborczego 30 maja dotychczasowy prezes 
KU AZS UMCS Lublin został ponownie wy-

brany na to stanowisko. Nieznacznie zmienił się Za-
rząd, który przez najbliższe dwa lata będzie działał 
w następującym składzie: Dariusz Gaweł, Małgo-
rzata Szymańska, Tomasz Lewtak, Katarzyna Nieć-
ko, Dariusz Szymczuk, Mateusz Woźniak, Przemy-
sław Majewski. W zebraniu, oprócz upoważnionych 
do głosowania delegatów, uczestniczyli także go-
ście: rektor Stanisław Michałowski, prezes Klubu 
Środowiskowego AZS Lublin Zdzisław Targoński, 
Witold Zimny – były prezes AZS Lublin, dawniej 
wiceprezes zarządu głównego AZS. Ze strony Mia-
sta Lublin na zebraniu obecni byli: Jakub Kosow-
ski – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzę-
du Miasta Lublin oraz Bartosz Margul – członek 
Komisji Sportu Rady Miasta. X
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i Informatyki), Funkcjonalizowa-
ny silicen z pierwszych zasad (PRE-
LUDIUM 8);

• prof. dr hab. Bronisław Jańczuk 
(Wydział Chemii), Makroskopowe 
a mikroskopowe właściwości sur-
faktantów (OPUS 8);

• mgr inż. Izabela Jośko (Wydział 
Chemii), Toksyczność, bioakumu-
lacja i specjacja nanocząstek nieor-
ganicznych w glebach o rożnych 
właściwościach fizykochemicznych 
(PRELUDIUM 8);

• mgr Tadeusz Wiśniewski (Wy-
dział Humanistyczny), Osadnictwo 
późnopaleolityczne w zachodniej 
części Wyżyny Lubelskiej (OPUS 8); 

• mgr Olga Szołno (Wydział Eko-
nomiczny), System budżetowania 
zadaniowego w jednostkach sa-
morządu terytorialnego (PRELU-
DIUM 8); 

• prof. dr hab. Maria Marczew-
ska-Rytko (Wydział Politologii), 
Demokracja bezpośrednia w Eu-

ropie Środkowej i Wschodniej po 
1989 roku: wymiar formalnopraw-
ny i praktyczny. Analiza politolo-
giczna (OPUS 8);

• dr Grzegorz Janusz (Wydział 
Biologii i Biotechnologii), Wpływ 
światła na metabolizm Cerrena uni-
color (OPUS 8); 

• mgr Katarzyna Szałapata (Wy-
dział Biologii i Biotechnologii), 
Analiza wybranych właściwości 
fizykochemicznych, biologicznych 
i farmakologicznych materiałów 
biomedycznych zmodyfikowanych 
syntetycznym inhibitorem proteaz 
serynowych (PRELUDIUM 8)  X

Sukces prof. Anny 
Brzozowskiej-Krajki
Decyzją Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego Pol-
skiej Sekcji Międzynarodowej Or-
ganizacji Sztuki Ludowej (IOV) 
z 16 maja br. funkcja przewodniczą-
cej Polskiej Sekcji IOV, stanowiącej  

Wyniki konkursów NCN
11 maja Narodowe Centrum Nauki 
ogłosiło wyniki konkursów OPUS 8, 
SONATA 8 i PRELUDIUM 8. Po-
zytywne decyzje o finansowaniu 
projektów badawczych otrzyma-
ło 11 pracowników i doktorantów 
naszej Uczelni na łączną kwotę 
4 214 795,00 zł:

• prof. dr hab. Krzysztof Muraw-
ski (Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki), Fale magnetohy-
drodynamiczne i dynamika pla-
zmy w obszarach spokojnych Słońca 
i dziurach koronalnych (OPUS 8);

• prof. dr hab. inż. Marek Rogat-
ko (Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki), Czarne obiekty we 
wczesnym Wszechświecie (OPUS 8); 

• dr hab. Mariusz Krawiec (Wy-
dział Matematyki, Fizyki i Informa-
tyki), Silicen na metalicznych stud-
niach kwantowych (OPUS 8)

• mgr Agata Podsiadły-Paszkow-
ska (Wydział Matematyki, Fizyki 

Wśród 180 lau-
reatów IV edy-
cji prestiżowe-

go programu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego „Top 500 Innovators” 
znalazło się dwóch pracow-
ników UMCS. W ścisłej 
czołówce, na 15. miejscu, 
znalazła się dr Dagmara 
Kociuba, kierownik Cen-
trum Innowacji i Komer-
cjalizacji Badań UMCS 
oraz adiunkt w Zakładzie Polityki 
Przestrzennej i Planowania na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej. Drugą laureatką jest 
dr Jolanta Polak, adiunkt w Zakła-
dzie Biochemii na Wydziale Bio-

logii i Biotechnologii. Do ostatniej 
już edycji programu zgłosiło się 319 
pracowników jednostek naukowych 
i ośrodków transferu technologii 
z całej Polski. Do programu zostało 
przyjętych 180 osób, na liście rezer-

wowej jest 20 osób. Wśród 
nich znalazł się dr Grzegorz 
Janusz, adiunkt w Zakła-
dzie Biochemii na Wydzia-
le Biologii i Biotechnologii. 
Laureaci „Top 500 Innova-
tors” w roku 2015 wyjadą na 
programy stażowo-szkole-
niowe w zakresie współpra-
cy z gospodarką, zarządza-
nia badaniami naukowymi 
oraz komercjalizacji ich wy-
ników, odbywające się na 

najlepszych uczelniach świata: Stan-
ford University w USA i University 
of Cambridge w Wielkiej Brytanii. 
„Top 500 Innovators” to największy 
rządowy program wspierania inno-
wacyjności w nauce. X

Dr Jolanta Polak Dr Dagmara Kociuba
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agendę UNESCO i realizującej zało-
żenia programowe tej światowej or-
ganizacji, została powierzona prof. 
dr hab. Annie Brzozowskiej-Krajce 
z Zakładu Historii Literatury Pol-
skiej UMCS. Polska Sekcja IOV roz-
poczęła swą działalność w 1985 r. 
i była inicjatorem i organizatorem 
wielu seminariów, konferencji na-
ukowych o zasięgu europejskim 
i pozaeuropejskim, a jej członko-
wie mają m.in. możliwość uczest-
niczenia w międzynarodowej wy-
mianie doświadczeń badawczych 
i popularyzatorskich w zakresie 
niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego.  X

Wyróżnienie dr. hab. 
Mirosława Szumiły 
12 maja w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród za 
najlepsze prace historyczne we-
dług tygodnika „Polityka”, przy-
znawane za publikacje książkowe 
o tematyce dotyczącej najnowszej 
historii Polski. Wśród dotychcza-
sowych laureatów konkursu, któ-
ry jest organizowany od 1959 r., 
byli pracownicy Instytutu Historii 
UMCS – nieżyjący już prof. Zyg-
munt Mańkowski (dwukrotnie) 
i Janusz Wrona (1996).

W tym roku blisko powtórzenia 
dotychczasowych sukcesów histo-
ryków UMCS był dr hab. Mirosław 
Szumiło, adiunkt w Instytucie Hi-
storii UMCS. Jak napisał na porta-
lu tygodnika red. Marian Turski, 
od 56 lat kierujący jury przyznają-
cym to wyróżnienie: „Bardzo bli-
ska nagrody była praca Mirosła-
wa Szumiły Roman Zambrowski 
1909–1977. Studium z dziejów eli-
ty komunistycznej w Polsce” (IPN). 
Można ją uznać za napisaną zgod-
nie z klasycznym kanonem pracy 
historycznej. Poprzedzona rozle-
głą kwerendą, wprowadza w obieg 
naukowy wiele nowych i ważnych 
źródeł. Dzieje wzlotu i upadku po-
litycznego jednego z przywódców 
Polskiej Partii Robotniczej są rów-
nież ważnym przyczynkiem do roz-
bioru stereotypu »żydokomuny«. 
Książkę Szumiły ustawiłbym na 
półce obok równie ciekawych, a wy-

danych w 2009 r. (też były wów-
czas rozpatrywane jako kandyda-
tury do naszej nagrody) monografii 
Anny Sobór-Świderskiej o Jakubie 
Bermanie oraz Eryka Krasuckie-
go o Jerzym Borejszy”. Dodać na-
leży, że praca lubelskiego histo-
ryka kreuje współczesny model 
biografii politycznej. Nieprzypad-
kowo autor otrzymał w tym roku 
za tę książkę prestiżową nagrodę 
KLIO II stopnia.

Prof. dr hab. Janusz Wrona

UMCS w galerii 
projektów FSS
Projekt „Dziennikarstwo ekologicz-
ne – nowa jakość w edukacji me-
dialnej”, realizowany na Wydziale 
Politologii we współpracy z Biu-
rem ds. Kształcenia Ustawicznego 
UMCS, został umieszczony w gale-
rii projektów finansowanych w ra-
mach działania Rozwój Polskich 
Uczelni Funduszu Stypendialne-
go i Szkoleniowego, które wspiera 
projekty mające na celu opracowa-
nie programów nauczania i rozwój 
zdolności instytucjonalnych pol-
skich uczelni wyższych.  X

Wyróżnienie dla 
książki dr. Adama 
Kopciowskiego
W Konkursie na Najlepszą Publi-
kację Akademicką Academia 2015 
wyróżnienie Rektora Uniwersy-
tetu Warszawskiego w dziedzinie 
nauk społecznych i humanistycz-
nych otrzymała publikacja Wos 
hert zich in der prowinc? Prasa ży-
dowska na Lubelszczyźnie i jej naj-
większy dziennik „Lubliner Tagblat” 
autorstwa Adama Kopciowskie-
go, adiunkta w Zakładzie Kultu-
ry i Historii Żydów, wydana przez 
Wydawnictwo UMCS. Ogłoszenie 

8 maja prof. dr hab. Janusz Kirenko, dy-
rektor Instytutu Pedagogiki UMCS 
otrzymał dyplom gratulacyjny pre-

zydenta Miasta Lublin w X edycji Konkur-
su o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla 
osób oraz instytucji i organizacji wyróżnia-
jących się osiągnięciami lub realizowany-
mi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji 
i integracji osób niepełnosprawnych. Cere-
monię wręczenia nagród uświetnił występ 
Moniki Kuszyńskiej. Spotkanie prowadzi-
ły Agnieszka Zańko, przewodnicząca Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy prezydencie Lublina oraz Małgorzata 
Siennicka z TVP Lublin.

Prof. J. Kirenko jest ekspertem i autoryte-
tem w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zaj-
muje się teorią i praktyką rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w zakresie ich kształce-
nia i przygotowania zawodowego, seksual-
nością osób z niepełnosprawnością oraz wy-
branymi problemami edukacji zdrowotnej, 
pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pe-
deutologii. Jest autorem lub współautorem 
ponad 200 opracowań analitycznych i em-
pirycznych, w tym 18 monografii. Zajmuje 
się również działalnością artystyczną. Ma-
luje obrazy – różnymi technikami i w róż-
nych  konwencjach. X
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prowadzonych w UMCS: 6. miej-
sce na 20 dla kierunku dzienni-
karstwo i komunikacja społecz-
na; 6. miejsce na 25 dla politologii 
i stosunków międzynarodowych; 
8. miejsce na 20 dla filologii pol-
skiej, 8. miejsce na 20 dla historii 
i archeologii.

Ranking Szkół Wyższych „Per-
spektywy” pokazuje jakość eduka-
cji prowadzonej w szkołach wyż-
szych i stanowi dla nich swojego 
rodzaju drogowskaz wskazujący, 
w którą stronę uczelnia powinna 
się w przyszłości profilować, jakie 
aspekty działalności należy roz-
wijać i jakie wyznaczyć prioryte-
ty. Ranking ma m.in. za zadanie 
pomóc potencjalnym kandyda-
tom na studia w wyborze uczelni. 
Skonstruowany został na podsta-
wie 31 wskaźników.

Aneta Adamska

Stypendia Marszałka 
Województwa 
Lubelskiego
22 maja marszałek Sławomir Sos-
nowski wręczył stypendia marszał-
ka województwa lubelskiego dla 
najlepszych studentów z Lubel-
szczyzny. W uroczystości udział 
wzięła prorektor Urszula Bobryk. 
Studenckie stypendia otrzymały 
154 osoby, w tym najwięcej, bo aż 
61 z naszego Uniwersytetu. Samo-
rząd województwa przeznaczył na 
ten cel łącznie 360 tys. zł. Szcze-
góły dotyczące zasad przyznawa-
nia tych stypendiów znajdują się 
na www.lubelskie.pl.

Studenci UMCS, którzy otrzy-
mali stypendia: Aleksandra Ab-
ramek, zarządzanie, Magdalena 
Artyszuk, dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna, Bartosz Bodziak, 
zarządzanie, Oliwia Bogusz, filolo-
gia rosyjska, Łukasz Bolesta, pra-
wo, Ernest Bucior, prawo, Marcin 
Chroń, prawo, Emil Chról, filologia 
rosyjska, Aleksandra Dąbrowiecka, 
psychologia, Angelika Dąbrowska, 
politologia, Tomasz Drab, prawo, 
Magdalena Drwal, gospodarka 
przestrzenna, Piotr Dzimira, za-
rządzanie, Sylwia Filipczak, logope-
dia z audiologią, Paulina Gajewska,  

temu pokazuje zachowania kon-
sumentów nie tylko od strony teo-
retycznych rozważań, ale również 
realnych działań na rynku. X

Awans UMCS 
w Rankingu 
Szkół Wyższych 
Perspektywy 2015
W tegorocznej edycji Rankingu 
Szkół Wyższych przygotowanym 
przez Fundację Edukacyjną „Per-
spektywy” UMCS zajął 26. miejsce. 
Uczelnia awansowała o trzy pozy-
cje w stosunku do ubiegłorocznego 
zestawienia. Od pięciu lat miejsce 
Uniwersytetu w rankingu regular-
nie wzrasta. W 2010 r. UMCS zaj-
mował 34. pozycję, w tegorocznym 
rankingu – już 26. W dobie pogłę-
biającego się niżu demograficzne-
go jest to dobra prognoza pokazu-
jąca, że Uczelnia się rozwija.

Najwyższą liczbę punktów odno-
towaliśmy w takich kategoriach jak: 
ocena parametryczna (72,31), prefe-
rencje pracodawców (71,29), upraw-
nienia habilitacyjne (71,09), rozwój 
kadry własnej (69,96), warunki ko-
rzystania z biblioteki (67,86), mo-
dyfikowany współczynnik Hirscha  
(66,58).

W tym roku w rankingu ocenio-
no 87 uczelni akademickich. W sa-
mym województwie lubelskim nasza 
Uczelnia zajmuje 1. miejsce w ka-
tegorii preferencje pracodawców. 
W skali kraju, pozycja ta jest rów-
nież bardzo dobra, gdyż plasujemy 
się na miejscu 15. W zestawieniu 
Uniwersytetów UMCS zajął, ana-
logicznie do roku ubiegłego, wyso-
ką 9. pozycję.

Cieszy również fakt wysokich po-
zycji niektórych kierunków studiów 

wyników konkursu miało miejsce 
podczas VI Warszawskich Targów 
Książki. X

Nagroda dla książki 
dr Katarzyny Stasiuk

siążka Psychologia konsumenta 
autorstwa dr Katarzyny Stasiuk 
z UMCS i prof. Dominiki Masion 
z UW została nagrodzona tytu-
łem najlepszej książki polskiego au-
tora w IV edycji Konkursu Książ-
ka dla Trenera, organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Trene-
rów Biznesu. Publikacja wyjaśnia 
zachowania związane z nabywa-
niem i korzystaniem z produktów 
oraz usług, odwołując się do zasad 
znanych z psychologii. Czytelnik 
znajdzie tu odpowiedzi na pytania: 
jak dźwięki, zapachy, bodźce sma-
kowe i dotykowe mogą wpływać na 
wybory konsumentów? Czy przy-
padkowe spotkania z marką mogą 
zwiększyć zakup? Jakie potrzeby 
kryją się za sięganiem po luksuso-
we produkty? Czy konsumenci są 
świadomi motywów, które kierują 
ich decyzjami? Czy można wpływać 
na konsumentów poza ich świado-
mością? Książkę wyróżnia opis za-
chowań konsumenckich z trzech 
punktów widzenia:

• klasycznej perspektywy pod-
stawowych procesów psychologicz-
nych (spostrzegania, wiedzy, pro-
cesów emocjonalnych, motywacji 
i postaw),

• analizy nieuświadamianych 
aspektów motywacji i decyzji 
konsumenckich,

• perspektywy praktyki badań 
nad konsumentem, czyli badań 
marketingowych.

Publikacja sięga do najnowszej li-
teratury naukowej polskiej i zagra-
nicznej oraz licznych przykładów 
z badań marketingowych. Dzięki 
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psychologia, Paulina Gaworska, 
psychologia, Jan Gawron, historia, 
Jagoda Gołębiowska, grafika, Do-
minika Grzegorczyk, psychologia, 
Dawid Gutek, pedagogika specjal-
na, Katarzyna Hanas, prawo, Kata-
rzyna Hejnowicz, psychologia, Ewe-
lina Janas, prawo, Monika Kalita, 
socjologia, Paulina Kalita, filozo-
fia, Kamil Klamer, prawo, Ernest 
Kolek, filozofia, Angelika Koman, 
prawo, Marek Korneluk, filologia 
rosyjska, Kamil Korzeniowski, pra-
wo, Hubert Kostecki, ekonomia, 
Dawid Kościołko, prawo, Joanna 
Kozyra, prawo, Paulina Krukowska, 
prawo, Marcin Łysiak, kognitywi-
styka, Przemysław Machaj, finan-
se i rachunkowość, Kamil Micha-
luk, historia, Monika Mieleszko, 
animacja kultury, Hubert Miel-
nik, prawo, Agnieszka Minda, bez-
pieczeństwo wewnętrzne, Ewelina 
Mioduchowska, filologia rosyjska, 
Aleksandra Mizerska, finanse i ra-
chunkowość, Oleksandr Nadworny, 
stosunki międzynarodowe, Justy-

na Nesterak, prawo, Joanna No-
wak, prawo, Iwona Pasternak, fi-
lologia rosyjska, Mateusz Pindral, 
chemia, Michał Płatek, prawo, Da-
mian Podoba, historia, Anna Po-
niewozik, filologia rosyjska, Ewe-
lina Powroźnik, historia, Kamil 
Rolek, filologia ukraińska, Eweli-
na Roślik, filologia rosyjska, Pauli-
na Rudnik, archiwistyka, Szymon 
Serek, prawo, Grzegorz Siedlecki, 
prawo, Vitaliy Smygur, ekonomia, 
Tomasz Srokowski, politologia, 
Kamil Sypek, prawo, Emilia Tar-
kowska, finanse i rachunkowość, 
Magdalena Wrześniak, lingwistyka  
stosowana. X

Studenci prawa 
na Olimpiadzie 
Historyczno-Prawnej
Studenci I roku prawa, reprezen-
tujący Wydział Prawa i Admini-
stracji UMCS, zajęli drugie miejsce 
w finale Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Historyczno-Prawnej im. Mi-
chała Sczanieckiego. X

Studenckie 
Zeszyty Naukowe 
ze wskaźnikiem 
ICV – 5.08 pkt
Wydawane przez Studenckie Koło 
Naukowe Prawników UMCS cza-
sopismo „Studenckie Zeszyty Na-
ukowe” (ISSN 1506-8285) pozytyw-
nie przeszło proces ewaluacji IC 
Journals Master List 2013, której 
wynikiem jest przyznanie wskaź-
nika ICV (Index Copernicus Va-
lue) w wysokości 5.08 pkt. Uzyska-
na punktacja wyliczona została na 
podstawie złożonej przez redak-
cję ankiety oraz oceny dokonanej 
przez specjalistów Index Coper-
nicus. Poprzez sam fakt indekso-
wania czasopisma w bazie Index 
Copernicus Journals Master List 
autor uzyskuje niejako „certyfikat 
jakości”, na który składa się war-
tość merytoryczna czasopisma, ale 
także staranność edytorska, stan-
dardy wydawnicze, zasięg czy sta-
bilność. Więcej informacji nt. pe-
riodyku: www.sknp.umcs.pl. X

W III edycji plebiscytu „Polacy z werwą” 
w kategorii sport nominowany został 
Michał Szyba – absolwent UMCS, pił-

karz ręczny, prawy rozgrywający, brązowy medalista  
Mistrzostw Świata 2015. Po meczu o trzecie miejsce 
Mistrzostw Świata w Katarze Michał Szyba zyskał do-
zgonną wdzięczność polskich kibiców. Po celnym rzu-
cie na dwie sekundy przed końcem meczu z Hiszpa-
nią stał się bohaterem narodowym. Po tym sukcesie 
szczypiornistów zapanowała prawdziwa „szybomania”.

„Polacy z werwą” to prestiżowy plebiscyt, którego 
celem jest pokazanie największego potencjału nasze-
go kraju – młodych utalentowanych Polaków. Ludzi, 
którzy dzięki swojej wiedzy, talentowi, ale też pasji 
i wytrwałości tworzą rzeczy wielkie, często niezna-
ne szerszej opinii publicznej.

Zachęcamy do oddawania głosów na Michała Szybę 
na stronie internetowej www.polacyzwerwa.pl/gloso-
wanie. Głosowanie trwa do 6 września 2015 r. Laure-
atów tegorocznej edycji plebiscytu poznamy w paź-
dzierniku. X

Absolwent UMCS  
w konkursie „Polacy z werwą”
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Michał Szyba (na pierwszym planie)
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Na Wydziałach

Wydział 
Artystyczny

Konferencje
Dr Małgorzata Stępnik z Zakładu 
Edukacji Plastycznej wzięła udział 
w międzynarodowej konferencji na-
ukowej NORDIK 2015 – Mapping 
uncharted territories, zorganizo-
wanej w dn. 13––16 maja w Reykja-
viku pod auspicjami University of 
Iceland. Dr Stępnik wygłosiła refe-
rat „Sculpture parks and their ideo-
logical contexts. Exploring the ar-
tistic oeuvres of Gustav Vigeland, 
Einar Jonsson and Bernhard Hoet-
ger”. Została ona również członki-
nią NORDIK Association of Art Hi-
storians. X

Wydział  
Biologii 

i Biotechnologii
Doktoraty
Rada Wydziału Biologii i Biotechno-
logii na posiedzeniu 27 maja nada-
ła stopień doktora nauk biologicz-
nych w dyscyplinie biotechnologia 
mgr. inż. Leszkowi Potockiemu, asy-
stentowi w Zakładzie Genetyki Za-
miejscowego Wydziału Biotechno-
logii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z siedzibą w Weryni. Temat: „Ana-
liza niestabilności genetycznych 
w etiopatogenezie sarkoidów Equus 
caballus”. Promotor: prof. dr hab. 
inż. Monika Bugno-Poniewierska 
(Instytut Zootechniki PIB w Kra-
kowie). Recenzenci: dr hab. Brygi-

da Ślaska (Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie), dr hab. Roman 
Paduch (UMCS). X

Wydział Chemii
Habilitacje
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 25 maja podjęła uchwałę o nada-
niu stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk chemicznych w dy-
scyplinie chemia dr Cecylii Wardak, 
adiunktowi z Zakładu Chemii Ana-
litycznej i Analizy Instrumentalnej 
UMCS. Dr C. Wardak przedłoży-
ła w postępowaniu habilitacyjnym 
jako istotne osiągnięcie naukowe cykl 
12 oryginalnych prac naukowych pt. 
„Elektrody jonoselektywne ze sta-
łym kontaktem z zastosowaniem 
nowych substancji aktywnych oraz 
cieczy jonowych”. Recenzenci: prof. 
dr hab. Zbigniew Galus (UW), prof. 
dr hab. Władysław Kubiak (AGH), 
prof. dr hab. Magdalena Maj-Żuraw-
ska (UW). X

Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 25 maja podjęła uchwałę o nada-
niu stopnia doktora habilitowane-
go w dziedzinie nauk chemicznych 
w dyscyplinie chemia dr Agniesz-
ce Nosal-Wiercińskiej, adiunkto-
wi z Zakładu Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej UMCS. 
Dr A. Nosal-Wiercińska przedłoży-
ła w postępowaniu habilitacyjnym 
jako istotne osiągnięcie naukowe 
cykl 15 oryginalnych prac nauko-
wych pt. „Kinetyka i mechanizm 
elektroredukcji Bi(III) katalizowa-
nej przez wybrane aminokwasy 
w roztworach o różnej aktywno-
ści wody”. Recenzenci: prof. dr hab. 
Paweł Kulesza (UW), prof. dr hab. 

Piotr Dobryszycki (Politechnika 
Wrocławska), prof. dr hab. Andrzej 
Dąbrowski (UMCS). X

Wyjazdy zagraniczne
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Za-
kładu Technologii Chemicznej w dn. 
27–30 maja uczestniczył w akredy-
tacji europejskiej sześciu kierunków 
chemicznych (przewodniczący ze-
społu) na Uniwersytecie Chemiczno-
-Technologicznym w Pradze (Euro-
pean Chemistry Thematic Network 
Association Label Committee). X

Dr hab. Adam W. Marczewski i mgr 
Małgorzata Sęczkowska z Zakładu 
Radiochemii i Chemii Koloidów, 
dr hab. Anna Deryło-Marczewska, 
prof. nadzw. i dr Magdalena Błachnio 
z Zakładu Fizykochemii Powierzch-
ni Ciała Stałego oraz dr hab. Irena 
Malinowska, prof. nadzw. z Zakładu 
Chromatografii Planarnej w dn. 11–
–16 maja uczestniczyli w konferencji 
„Chemistry, Physics and Technology 
of Surface” i warsztatach „Nano-
structured Biocompatible/Bioacti-
ve Materials” na Ukrainie. X

Dr Beata Podkościelna oraz dr Mag-
dalena Sobiesiak z Zakładu Che-
mii Polimerów w dn. 25–28 maja 
uczestniczyły w spotkaniu nauko-
wym poświęconym współpracy na-
ukowej z Polytechnic School of San 
Sebastian, Hiszpania. X

Wydział 
Ekonomiczny

Konferencje
W dn. 22–23 maja w Lublinie odby-
ła się II Międzynarodowa Konferen-
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cja Naukowa „Marketing w procesie 
internacjonalizacji rynku. Kultura – 
Wirtualizacja – Globalizacja”. Hono-
rowy patronat objął Rektor UMCS 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 
Konferencja została zorganizowana 
przez Katedrę Marketingu UMCS 
oraz Katedrę Marketingu i Logisty-
ki Uniwersytetu Narodowego „Poli-
technika Lwowska”. Przewodniczącą 
rady programowej ze strony polskiej 
była prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, 
a przewodniczącym ze strony ukra-
ińskiej – prof. dr hab. Yevhen. X

Goście
6 maja. na Wydziale Ekonomicznym 
gościł dr Igor Todorović z Wydzia-
łu Ekonomicznego Uniwersytetu 
w Banja Luce (Bośnia i Hercegowi-
na), który wygłosił dwa wykłady do-
tyczące zagadnień zarządzania i eko-
nomii: „Management – transparency 
and disclosure” oraz „Challenges of 
MNS in Ex-YU countries”. X

Wyjazdy
W dn. 22–25 maja dr Paweł Pasier-
biak, uczelniany koordynator pro-
jektu UE Tempus ELISAA, złożył 
wizytę na Universita Degli Studi 
Di Bari Aldo Moro (Bari, Włochy). 
Jej celem była koordynacja działań 
związanych z bieżącą realizacją pro-
jektu Tempus ELISAA oraz orga-
nizacja planowanego na początek 
lipca 2015 r. zebrania komitetu ste-
rującego. Dr P. Pasierbiak spotkał 
się z głównym koordynatorem pro-
jektu – prof. Giovanni Lagioia, jego 
współpracownikami oraz przedsta-
wicielami innych partnerów w pro-
jekcie (Dyrecta srl). X

Wydział 
Filozofii 

i Socjologii
Doktoraty
13 maja odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr. Sebastiana 

Oświecińskiego. Tytuł: „Co o czło-
wieku i świecie mówi przeżycie mi-
styczne? Studium naturalistyczno-
-religioznawcze”. Recenzenci: dr hab. 
Józef Bremer, prof. nadzw. (Insty-
tut Filozofii UJ) i dr hab. Małgorza-
ta Kowalewska (Instytut Filozofii 
UMCS). Promotor: dr hab. Krzysz-
tof Kosior, prof. nadzw. (Instytut Fi-
lozofii UMCS). X

Konferencje
7 kwietnia na Wydziale Filozofii 
i Socjologii odbyła się interdyscy-
plinarna konferencja naukowa pt. 
„Interferencje filozoficzno-litera-
ckie”, w której brało udział 37 pre-
legentów z 11 ośrodków naukowych. 
Uczestnicy prowadzili rozważania 
zarówno w obszarze literackości 
dzieł filozoficznych takich myśli-
cieli jak Wittgenstein, Sartre, Kant 
czy Rorty, jak również filozoficz-
ności dzieł literackich takich au-
torów jak Szymborska, Lovecraft, 
Leśmian, czy Gombrowicz. X

15 maja odbyła się interdyscyplinarna 
ogólnopolska konferencja naukowa 
„Wolność niejedno ma imię – spo-
łeczeństwo, gospodarka, polityka, 
filozofia i prawo”. Jej głównym ce-
lem było nakreślenie problematyki 
konfliktu pomiędzy wolnością ne-
gatywną (tzw. „wolnością od”) oraz 
wolnością pozytywną (tzw. „wolnoś-
cią do”). W trakcie panelu głównego 
wystąpili goście specjalni: przewod-
niczący rady Centrum im. Adama 
Smitha oraz prezes Warsaw Enter-
prise Institute prof. Robert Gwiaz-
dowski, a także politolog prof. Wal-
demar Paruch.

Obrady odbywały się w ramach 
paneli tematycznych: socjologicz-
no-filozoficznego, politologicznego, 
ekonomicznego i humanistycznego, 
w których udział wzięli doktoranci 
i studenci m.in. z UW, UŁ, UKSW 
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja odbyła się dzięki za-
angażowaniu przedstawicieli Wy-
działów UMCS: Filozofii i Socjolo-
gii, Politologii oraz Ekonomicznego, 
a także Socjologicznego Koła Na-
ukowego Doktorantów oraz Koła 

Naukowego Ekonomistów. Plano-
wane jest wydanie elektronicznej 
publikacji pokonferencyjnej. Będzie 
ona udostępniona nieodpłatnie na 
stronie UMCS. X

W dn. 21–22 maja dr hab. Urszula 
Kusio z Instytutu Socjologii UMCS 
uczestniczyła w II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Nowe Prze-
strzenie w Animacji Społeczno-Kul-
turalnej”, zorganizowanej przez Wy-
dział Pedagogiki i Psychologii UMCS. 
Wygłosiła referat pt. „»Poważne ob-
licze« kultury popularnej”. X

Spotkania
14 maja odbył się ostatni w tym roku 
akademickim wykład i konsultacje 
w ramach serii spotkań poświęco-
nych problematyce zdrowia psychicz-
nego. Wykład dotyczył profilaktyki 
samobójstw. W dn. 12 i 19 maja na 
Wydziale Filozofii i Socjologii odbyły 
się warsztaty z psychoprofilaktyki pt. 
„Zdrowie psychiczne – jak dbać o sie-
bie i innych”, które prowadziły psy-
cholog, pracownik naukowy Zakładu 
Antropologii Kulturowej – dr Jolan-
ta Kociuba oraz pracownik Zespołu 
ds. Studentów Niepełnosprawnych – 
mgr Magdalena Ciesielska. Wydarze-
nia odbywają się w ramach Projektu 
Przyjazny Uniwersytet realizowanego 
przez WFiS UMCS razem z Zespo-
łem ds. Studentów Niepełnospraw-
nych UMCS. X

Zakład Antropologii Kulturowej 
oraz Zakład Filozofii i Socjologii 
Polityki zorganizowały 20 maja se-
minarium „Ćwiczenie z logiki hi-
storycznej – problemy metodolo-
giczne?”, którego gościem był prof. 
Andrzej Leder (PAN), autor książ-
ki Prześniona rewolucja. Ćwiczenia 
z logiki historycznej (nominacja do 
literackiej nagrody Nike 2015). X

27 maja dr hab. Andrzej Kapusta 
z Zakładu Antropologii Kultu-
rowej uczestniczył w Lubelskich 
Dniach Promocji Zdrowia z wy-
kładem „Etyczne aspekty psychia-
trii kulturowej w kontekście globa-
lizacji”. X
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Inne
Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak 
w maju została członkiem Ko-
misji Zagrożeń Cywilizacyjnych 
Polskiej Akademii Umiejętności  
w Krakowie. X

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
20 maja Katarzyna Sokołowska (In-
stytut Anglistyki) uzyskała tytuł 
doktora habilitowanego w zakre-
sie literaturoznawstwa. Osiągnię-
cie naukowe: monografia Metafi-
zyka i sztuka w twórczości Virginii 
Woolf. Recenzenci: dr hab. Doro-
ta Filipczak, prof. UŁ, dr hab. Do-
minika Oramus, prof. UW, prof. 
dr hab. Jacek Wiśniewski (SWPS 
w Warszawie). X

Doktoraty
8 kwietnia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Agniesz-
ki Kościuk pt. „Językowo-kulturowy 
obraz domu w polskiej tradycji ludo-
wej (na podstawie Dzieł wszystkich 
Oskara Kolberga)”. Promotor: prof. 
dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS); 
recenzenci: dr hab. Ewa Masłow-
ska, prof. nadzw. (Instytut Slawistyki 
PAN, Warszawa) i dr hab. Marzena 
Marczewska (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach). X

Wyróżnienie 
dla doktoranta 
Instytutu Historii
Mgr Paweł Markiewicz, doktorant 
w Zakładzie Historii Społecznej 
XX wieku, działający w Lubelskim 
Centrum Dokumentacji Historii Spor-
tu, otrzymał stypendium ufundowa-
ne przez Prezesa Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego 
UMCS Dariusza Gawła. W uzasad-
nieniu decyzji przyznającej to wyróż-
nienie podkreślono dotychczasowy 
wkład mgr. P. Markiewicza w rozwój 

akademickiej społeczności sportowej 
oraz „podjęcie się trudu spisania hi-
storii Akademickiego Związku Spor-
towego w Lublinie”. X

Konferencje
W dn. 27–28 kwietnia mgr Anna 
Wyrwa i mgr Alicja Dziedzic-Raw-
ska wzięły udział w konferencji  
„Across Borders VI: The West Looks 
East” zorganizowanej przez Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Stanisława Pigonia w Krośnie. 
Mgr A. Wyrwa wygłosiła referat pt. 
„Personal world and valuation in In-
ter-lingual debate”, a mgr A. Dzie-
dzic-Rawska referat pt. „PRISON 
and PRISONER in English and  
Polish prison slang”. X

28 kwietnia dr Beata Lisowska z In-
stytutu Kulturoznawstwa wygłosiła 
referat „Film jako narzędzie kształ-
cenia i wychowania” podczas V Edy-
cji Konferencji dla Nauczycieli „Film 
jako narzędzie edukacji”, zorganizo-
wanej przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Mazowieckie Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli Wydział w Radomiu oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Wolanowie. X

W dn. 6–7 maja odbyła się I Stu-
dencka Konferencja Naukowa „Stu-
dents’ Corner: Literature – Culture 
& Media – Linguistics”, zorganizo-
wana przez Koło Naukowe Studen-
tów Anglistyki oraz Instytut Angli-
styki UMCS. Ma ona zapoczątkować 
cykl konferencji pod tym samym ty-
tułem, pomyślanych jako forum dla 
studentów, na którym mogą oni za-
prezentować wyniki swoich badań 
w zakresie języka, literatury i kul-
tury krajów angielskiego obszaru 
językowego. Students’ Corner jest 
wydarzeniem otwartym – mile wi-
dziani są studenci zarówno UMCS, 
jak i innych uczelni. X

W dn. 7–9 maja dr Wojciech Kozak 
wziął udział w konferencji „Authen-
ticity and Imitation in Translation 
and Culture”, zorganizowanej przez 

Szkołę Wyższą Psychologii Społecz-
nej w Warszawie. Dr W. Kozak wy-
głosił referat pt. „Under Others’ Eyes: 
(In)authenticity of the Self in Muriel 
Spark’s The Public Image”. Wykłady 
plenarne wygłosili prof. Lawrence 
Venuti, prof. Jerzy Jarniewicz i prof. 
Elżbieta Tabakowska. X

12 maja w Instytucie Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie odby-
ła się konferencja „Krzemień w cza-
sie i przestrzeni – przestrzeń i czas 
w krzemieniu: zastosowanie metod 
geochemiczno-petrograficznych 
w archeologii”, w której uczestni-
czyli: dr hab. Jerzy Libera i dr Mar-
cin Szeliga z Instytutu Archeologii 
z wystąpieniem: „Możliwości wy-
korzystania metod spektroskopo-
wych w analizie barwy krzemie-
ni” (współautorzy: dr inż. Miłosz 
Huber, Zakład Geologii i Ochro-
ny Litosfery UMCS; dr Wojciech 
Grudziński, prof. dr hab. Wie-
sław Gruszewski, Zakład Biofizy-
ki UMCS; dr Janusz Budziszew-
ski, Instytut Archeologii UKSW 
w Warszawie); ponadto dr M. Sze-
liga wystąpił z opracowaniem „Mi-
neralogiczno-petrograficzne zróż-
nicowanie podstawowych odmian 
krzemieni turońskich z północno-
wschodniego obrzeżenia Gór 
Świętokrzyskich” (współautorzy: 
dr inż. Miłosz Huber i dr Janusz 
Budziszewski). X

W dn. 14–16 maja mgr Alicja Dzie-
dzic-Rawska wzięła udział w konfe-
rencji „East-West European Forum 
on Discourse. Past, Present, Futu-
re of Discourse Studies” z refera-
tem „Power and control in prison 
discourse: the case of Polish pri-
sons of the 1980s”. X

16 maja dr Marek Florek z Instytutu 
Archeologii uczestniczył w IV 0gól-
nopolskiej konferencji historyków, 
archeologów i politologów Miasta 
Opatowa i powiatu opatowskiego, 
zorganizowanej z okazji jubileu-
szu 25-lecia funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego w Opatowie, 
z wystąpieniem przygotowanym 
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wspólnie z dr. Tomisławem Gier-
gielem z Instytutu Historii UMCS 
pt. „Średniowieczna pieczęć papie-
ża Jana XXIII znaleziona w Brzeziu 
koło Opatowa”. X

Wykłady
26 maja Instytut Archeologii zorga-
nizował wykład otwarty prof. dr hab. 
Magdaleny Mączyńskiej z Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu Łódz-
kiego pt. „Wędrówki ludów w Euro-
pie w IV i V wieku”. X

27 maja Studenckie Koło Naukowe 
Epigrafików „Exploratio” UMCS 
zorganizowało wykład dr. Marka 
Florka z Instytutu Archeologii pt. 
„Fortyfikacje Sandomierza od XI do 
XIX wieku”. X

Publikacje
Ośrodek Międzykulturowych Ini-
cjatyw Twórczych „Rozdroża” wy-
dał publikację pod redakcją prof. 
Jerzego Kutnika pt. CAGE100. Ma-
teriały z sympozjum z okazji stule-
cia urodzin Johna Cage’a. X

Wydział 
Matematyki, 

Fizyki 
i Informatyki

Doktoraty
30 kwietnia odbyła się publiczna 

obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Anny Bednarskiej, asystenta w Za-
kładzie Geometrii Instytutu Ma-
tematyki UMCS, pt. „Konstrukcje 
geometryczne na obiektach zdefi-
niowanych na kwadratach włók-
nistych”. Promotor: dr hab. Jan 
Kurek, prof. nadzw. (Instytut Mate-
matyki UMCS). Recenzenci: dr hab. 
Witold Mozgawa, prof. nadzw. 
(Instytut Matematyki UMCS) 
i dr hab. Włodzimierz Mikulski, 
prof. nadzw. (Instytut Matema- 
tyki UJ). X

Wydział 
Pedagogiki 

i Psychologii
Doktoraty
11 maja odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Katarzyny 
Hartfil. Tytuł: „Obraz siebie a obraz 
ofiary przestępstwa u młodocianych 
sprawców przestępstw agresyw-
nych”. Recenzenci: prof. dr hab. Jó-
zef Gierowski i dr hab. Andrzej Go-
łąb, prof. nadzw. Promotor: dr hab. 
Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. 
nadzw. X

18 maja odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Marleny 
Dudy. Tytuł: „Poczucie jakości ży-
cia a prozdrowotny styl życia mło-
dzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 
z problemami zdrowotnymi”. Re-
cenzenci: prof. dr hab. Teresa Kulik 
i dr hab. Mieczysław Radochoński, 
prof. nadzw. Promotor: prof. dr hab. 
Janusz Kirenko. X

Goście
W dn. 20–24 kwietnia gościem Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii był 
prof. Hamit Coşkun z Abant Izzet 
Baysal Universitesi w Bolu (Turcja). 
Prof. Coşkun jest dziekanem Fa-
culty of Arts and Science i wykła-
dowcą w Instytucie Psychologii tego 
uniwersytetu. Jego zainteresowa-
nia naukowe koncentrują się wokół 
kreatywności, pamięci, procesów 
grupowych oraz wpływu społecz-
nego i tożsamości społecznej. Pod-
czas swojego pobytu w Instytucie 
Psychologii UMCS, który odbył się 
w ramach programu Erasmus+ na 
podstawie umowy bilateralnej mię-
dzy Uniwersytetem w Bolu a Instytu-
tem Psychologii, prof. Coşkun prze-
prowadził zajęcia „Brainstorming 
and group productivity”. X

W dn. 11–15 maja gościem Wydziału 
była Gail Eason – dyrektor Nauczy-

cielskich Studiów Zawodowych ze 
Stranmillis University College w Bel-
faście w Irlandii Północnej. Celem 
wizyty było odnowienie współpracy 
pomiędzy uniwersytetami oraz po-
znanie w praktyce systemu edukacji 
w Polsce. W ramach wizyty odbyły 
się zajęcia i spotkania ze studentami 
pt. Providing a variety of experiences 
for student teachers; Coming to stu-
dy in Northern Ireland. What Stran-
millis University College Belfast of-
fers; Challenges student teachers face 
in schools. X

Wyjazdy
W kwietniu dr hab. Anna Żukowska 
i dr hab. Teresa Parczewska z Insty-
tutu Pedagogiki uczestniczyły w tygo-
dniowym seminarium edukacyjnym 
w Portugalii. Program obejmował: za-
gadnienia z zakresu organizacji i zarzą-
dzania oświatą na wszystkich szczeb-
lach edukacji, informacje na temat 
aktualnych tendencji w metodyce pra-
cy z dzieckiem, wizyty w placówkach 
przedszkolnych, szkolnych oraz na 
Uniwersytecie Lizbońskim, spotkania 
z władzami wizytowanych placówek, 
przedstawicielami związków zawodo-
wych, nauczycielami i wychowawca-
mi, wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz nawiązanie współpracy. 
Uczestniczki seminarium miały też 
okazję poznać kulturę, tradycje i hi-
storię najciekawszych zakątków Liz-
bony i okolic. X 

Wydział 
Politologii

Wyjazdy
W dn. 30 kwietnia – 10 maja prof. 
Maria Marczewska-Rytko w ra-
mach programu Erasmus przeby-
wała w Uniwersytecie Lizbońskim 
w Portugalii. Przeprowadziła za-
jęcia dla studentów studiów licen-
cjackich i magisterskich pt. „Popu-
list leadership”, „Populism in Europe 
and Latin America”, „The populist  
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vision of the world” oraz „Populism 
in mass-media”. Nawiązała współ-
pracę z profesorami Alice Trinda-
de, Sandra Maria Rodrigues Balāo,  
Jorge de Sá oraz przeprowadziła 
kwerendę biblioteczną. X

Konferencje
W dn. 13–14 maja dr Agnieszka Zię-
tek z Zakładu Filozofii i Socjologii 
Polityki wzięła udział w konferencji 
„Antropologia w działaniu – od wy-
miaru lokalnego do globalnego”, zor-
ganizowanej przez Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach, z referatem „Nowe 
ruchy miejskie – społeczeństwo oby-
watelskie w działaniu”. X

W dn. 20–25 maja prof. Maria Mar-
czewska-Rytko uczestniczyła w sym-
pozjum „Re-Founding Democracy” 
w Barcelonie. Wygłosiła referat „De-
mocracy as the System of Oppor-
tunities. Czesław Znamierowski’s 
Serach for the Ideal of Democracy”. 
Sympozjum zostało zorganizowane 
w ramach International Network for 
Alternative Academia. X

Dr Agnieszka Ziętek i dr Ewelina 
Kancik z Zakładu Filozofii i Socjolo-
gii Polityki wzięły udział w IV Trans-
dyscyplinarnym Sympozjum Badań 
Jakościowych odbywającym się w dn. 
27–29 maja na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Dr A. Zię-
tek wygłosiła referat „Lokalny akty-
wizm miejski w świetle badań jakoś-
ciowych”; dr Ewelina Kancik – referat 
„Badania aktywizmu wyborców za 
pomocą analizy treści komentarzy na 
Facebooku”. Sympozjum towarzyszy-
ły warsztaty z metodologii oraz pro-
wadzenia badań jakościowych. X

Wydział Prawa 
i Administracji

Habilitacje
20 maja Rada Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, uwzględniając pozytywną 

opinię komisji habilitacyjnej w skła-
dzie: przewodniczący – prof. dr hab. 
Piotr Kruszyński (UW), sekretarz 
– dr hab. Katarzyna Dudka, prof. 
nadzw. (UMCS), recenzenci: prof. 
dr hab. Romuald Kmiecik (UMCS), 
prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr), 
dr hab. Paweł Wiliński (UAM), człon-
kowie: prof. dr hab. Marek Mozgawa 
(UMCS), dr hab. Hanna Paluszkie-
wicz, prof. nadzw. (UAM), podjęła 
uchwałę o nadaniu dr. Markowi Ku-
likowi (UMCS) stopnia doktora ha-
bilitowanego nauk prawnych. X

Doktoraty
20 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Ewy Ryś. Temat: „Pozycja inspek-
tora pracy w postępowaniu w spra-
wach o wykroczenia przeciwko pra-
wom pracownika”. Promotor: dr hab. 
Katarzyna Dudka, prof. nadzw. Re-
cenzenci: dr hab. Andrzej Sakowicz 
(UwB), dr hab. Hanna Paluszkiewicz, 
prof. nadzw. (UAM). X

21 kwietnia odbyła się publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Marty Mateusiak. Temat: „Od-
powiedzialność za przestępstwo 
oszustwa w polskim prawie kar-
nym”. Promotor: prof. dr hab. Ta-
deusz Bojarski. Recenzenci: prof. 
dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersy-
tet Opolski), dr hab. Joanna Jaku-
bowska-Hara (Instytut Nauk Praw-
nych PAN). X

29 kwietnia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Kamila 
Woźniaka. Temat: „Administracyjno-
prawne regulacje ról kierowniczych 
w gminnych jednostkach samorzą-
du terytorialnego w prawie polskim”. 
Promotor: prof. dr hab. Roman To-
karczyk. Recenzenci: ks. dr hab.  
Tomasz Barankiewicz (KUL), dr hab. 
Jacek Janowski (UMCS). X

Konferencje
7 maja Katedra Prawa Handlowego 
UMCS zorganizowała Ogólnopolską 
Konferencję Naukową pt. „Internet 
a prawo autorskie”. Program obejmo-
wał trzy panele dyskusyjne dotyczące: 

twórczości w Internecie, dozwolone-
go użytku w Internecie oraz odpowie-
dzialności za naruszenie praw autor-
skich w Internecie. X

W dn. 7–8 maja Studenckie Koło Na-
ukowe Prawników UMCS oraz Koło 
Naukowe Prawa Parlamentarnego 
zorganizowały V Zjazd Prawników 
Administratywistów pt. „Konsty-
tucjonalizacja prawa administra-
cyjnego”. W ramach Zjazdu zorga-
nizowano sesję plenarną, w której 
poruszono problematykę konsty-
tucjonalizacji potępowania admi-
nistracyjnego i konstytucjonalizacji 
prawa administracyjnego w prak-
tyce samorządu. Odbyło się także 
dziewięć paneli, w ramach których 
prezentowano i dyskutowano za-
gadnienia dotyczące wzajemnych 
powiązań prawa administracyjne-
go i prawa konstytucyjnego. X

14 maja Katedra Teorii i Filozofii 
Prawa UMCS zorganizowała II Kon-
ferencję Wydziałową pt. „General-
ne klauzule odsyłające w porządku 
prawnym – ujęcie systemowo-po-
równawcze”. Program został podzie-
lony na cztery panele, które dotyczy-
ły takich kwestii jak m.in. pojęcie, 
treść i funkcje generalnych klauzul 
odsyłających w porządku prawnym, 
wartości i wartościowania w prawie 
rzymskim, klauzula dobrych obycza-
jów w prawie nieuczciwej konkuren-
cji czy klauzule generalne w prawie 
postępowania karnego. X

W dn. 28–30 maja Zakład Prawa 
Pracy, pod patronatem honorowym 
Rektora UMCS prof. dr. hab. Stani-
sława Michałowskiego i Dziekana 
Wydziału prof. dr hab. Anny Przy-
borowskiej-Klimczak, zorganizował 
XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod 
hasłem „Równość i sprawiedliwość 
w zatrudnieniu”. Uroczyste otwarcie 
spotkania odbyło się w Auli Uniwer-
syteckiej, a obrady odbywały się w Ho-
telu Europa w Lublinie. Do udziału 
w konferencji zaproszeni zostali pra-
cownicy naukowi oraz przedstawicie-
le środowisk zawodowych. X
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Prace nad organizacją Wy-
działu Lekarskiego UMCS 
rozpoczęły się wczesną je-

sienią 1944 r. Grono osób współ-
tworzących Wydział liczyło zale-
dwie 10 osób. Byli to profesorowie: 
Jan Henryk Lubieniecki, Ludwik 
Hirszfeld, Jakub Węgierko, Feliks 
Skubiszewski i Sergiusz Schylling-
-Siengalewicz oraz doktorzy: Han-
na Hirszfeldowa, Edward Grzego-
rzewski, Jerzy Morzycki, Stanisław 
Grzycki i Mieczysław Stelmasiak. 
Pierwsze posiedzenie Rady Wydzia-
łu odbyło się w listopadzie 1944 r. 
i rektor Henryk Raabe mógł oficjal-
nie zwrócić się do Dyrekcji Szpitala 
Wincentego à Paulo z pismem, któ-
rego treść przytaczamy:

Lublin, dnia 2 XI 1944

Do Szanownego Zarządu
Szpitala Wincentego à Paulo
w Lublinie

Rektorat Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie zwraca się do Szan[ownego] Za-
rządu z następującą prośbą.

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej otwiera w połowie listo-
pada br. Wydział Lekarski. Znacze-
nie otwarcia w Lublinie wyższego 
studium lekarskiego jest głęboko 
doceniane i ze stanowiska intere-
sów państwa i miasta Lublina. Pań-
stwo potrzebuje gwałtownie leka-
rzy; brak jest ich i w miastach i po 
wsiach; potrzebuje również lekarzy 
Wojsko Polskie. Poważne siły nauko-
we zgromadzone w Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej czynią 

wszystko, co jest w ich mocy, aby 
Wydział Lekarski postawić na po-
ziomie możliwie najwyższym i żeby 
prace jego rozpocząć jak najszyb-
ciej. W roku bieżącym otwarty bę-
dzie I rok i rok ostatni studiów. Na 
roku ostatnim zgromadzą się stu-
denci, którym niewiele brakuje do 
ukończenia studiów i którzy będą 

mogli szybko przystąpić do egza-
minów końcowych. Otwarcie Wy-
działu Lekarskiego w Lublinie ma 
też duże znaczenie dla miasta. Bę-
dzie ono sprzyjało podniesieniu kul-
turalnemu Lublina i Ziemi Lubel-
skiej, a również wpłynie dodatnio 
na miejscowe szpitalnictwo, ma-
jące zresztą i tak chlubne tradycje.

Jak powstał Wydział 
Lekarski UMCS
– wspomnienie prof. Mieczysława 
Stelmasiaka1

Prof. Mieczysław Stelmasiak w karykaturze autorstwa prof. Leona Jeśma-
nowicza, 1945 r. 
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Jednakże organizacja Wydzia-
łu Lekarskiego wymaga istnienia 
klinik, w szczególności lata star-
sze. I otóż mam zaszczyt zwrócić 
się do Szan[ownej] Dyrekcji z prośbą 
o zgodę na zorganizowanie dwóch 
klinik na terenie Szpitala Wincen-
tego à Paulo: wewnętrznej i chi-
rurgicznej. Na ten cel potrzebo-
walibyśmy około 100 łóżek. Taka 
przestrzeń szpitala byłaby wystar-
czyła również na utworzenie sali 
wykładowej i potrzebnej pracowni. 
Naturalnie, że wszystkie potrzebne 
reperacje przeprowadzimy na koszt 
Uniwersytetu. 

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, 
że Szan[owny] Zarząd nie odmówi 
naszej prośbie ze względów zrozu-
miałych, służenie w ten sposób wiel-
kiej i pilnej potrzebie dostarczenia 
państwu tego, co w tej chwili jest 
wielką Jego potrzebą, nowych sze-
regów lekarzy 

Rektor
/-/ prof. dr Wacław Raabe

Wykłady i ćwiczenia dla studen-
tów pierwszego i ostatniego roku stu-
diów rozpoczęły się 3 stycznia 1945 r. 

Mimo że te fakty są znane i wie-
lokrotnie przywoływane w licznych 
publikacjach okolicznościowych, 
to relacja jednego z organizatorów 

Wydziału, Mieczysława Stelmasia-
ka, rzuca światło na okoliczności, 
w których pomysł kształcenia le-
karzy właśnie w Lublinie mógł być 
zrealizowany. 

Mieczysław Stelmasiak, syn Jó-
zefa i Barbary, urodził się w 1909 r. 
w Płouszowicach koło Lublina. Po 
maturze odbył służbę wojskową 
w Szkole Podchorążych Rezer-
wy w Tomaszowie Lubelskim, po 
czym zapisał się na studia medycz-
ne w Uniwersytecie Poznańskim. 
Ukończył je w 1938 r. i rozpoczął 
pracę w Szpitalu Chorób Wewnętrz-
nych w Poznaniu. Po wybuchu woj-
ny został zmobilizowany i uczestni-
czył w kampanii wrześniowej. Okres 
wojny i okupacji spędził w Lubli-
nie, znajdując zatrudnienie w Szpi-
talu św. Wincentego á Paulo. Pra-
cował dodatkowo w Przychodni 
Przeciwgruźliczej i Ubezpieczal-
ni Społecznej. 

Po utworzeniu Wydziału Lekar-
skiego UMCS objął stanowisko Kie-
rownika Katedry Anatomii Prawid-
łowej Człowieka, działał aktywnie 
w Senackiej Komisji Finansowo-
-Budżetowej i Komisji Współpracy 
ze Społeczeństwem. Był pierwszym 
prezesem Związku Zawodowego 
Pracowników Szkół Wyższych i In-
stytutów Naukowych oraz Związ-

ku Zawodowego Pracowników Służ-
by Zdrowia2. 

Jesienią 1944 r. pozostawał jeszcze 
w strukturach wojskowych (w stopniu 
pułkownika). Starania rektora Henry-
ka Raabego o zwolnienie go ze służby, 
podejmowane w okresie październik 
– grudzień, nie przynosiły efektów. 
Dopiero w następstwie listu, skiero-
wanego 29 grudnia 1944 r. bezpośred-
nio do gen. M. Roli-Żymierskiego, Na-
czelnego Dowódcy WP i Kierownika 
Resortu Obrony Narodowej, dr Mie-
czysław Stelmasiak mógł zostać zwol-
niony z wojska. Jednak trudne wa-
runki życia sprawiały, że dość długo 
jeszcze prowadził wykłady „ubra-
ny w wojskowy płaszcz, buty »sa-
perki« i miękką rogatywkę; na nara-
miennikach miał jedną gwiazdkę”3.

W 1979 r. został zaproszony 
przez Klub Seniora UMCS na ma-
jowe spotkanie pierwszych profe-
sorów UMCS. W liście z 22 lutego 
1979 r. napisał „W odpowiedzi na pis-
mo odnośnie spotkania nauczycie-
li akademickich 1944–1950 uprzej-
mie zgłaszam swój udział osobisty, 
na którym przedstawię dokumenty 
i wspomnienia z okresu organizacji 
UMCS w Lublinie”. 

Z przyjemnością wspomnienia 
te przypominamy.

Anna Łosowska

W  roku 1944 Prof. Henryk 
Raabe był Naczelnikiem 
d/s Wyższego Szkolni-

ctwa w Resorcie Oświaty [PKWN] 
i celem jego było między innymi zor-
ganizowanie wyższej uczelni w Lub-
linie. Prof. Henryk Raabe w sierpniu 
1944 roku dysponował, w bibliote-
ce Łopacińskiego przy ul. Naruto-
wicza 4, dwoma pomieszczeniami, 
w których urządził gabinet dla sie-
bie i sekretariat. W pomieszczeniach 

tych pracował nad organizacją wyż-
szej uczelni w Lublinie. 

1 września 1944 roku ukazała się 
w gazecie „Rzeczpospolita” podana 
przez niego notatka, w której wzy-
wał wszystkich pracowników na-
ukowych znajdujących się na tere-
nach wyzwolonych do rejestracji. 
Po przeczytaniu tego apelu dnia 
1 września 1944 r. zgłosiłem się do 
Prof. [H.] Raabe w godzinach przed-
południowych celem rejestracji. 

W pierwszej rozmowie z Prof. 
[H.] Raabe zapytałem, czy zamierza 
organizować również w tej wyższej 
uczelni wydział lekarski. Odpowie-
dział mi, że nie. Wobec tego zaczą-
łem przekonywać go o konieczności 
zorganizowania w Lublinie również 
wydziału lekarskiego. W rozmowie 
z prof. [H.] Raabe dowiedziałem się, 
że byłem pierwszym pracownikiem 
wydziału lekarskiego, który zgłosił 
się do prof. [H.] Raabe. Wobec tego 

Mieczysław Stelmasiak
Informacja o historii budynków i terenów 
przyznawanych dla UMCS w Lublinie do 
użytkowania
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tym bardziej zacząłem przekony-
wać prof. [H.] Raabe o konieczno-
ści zorganizowania wydziału lekar-
skiego, przedstawiając mu różnego 
rodzaju argumenty. Prof. [H.] Raabe 
zapytał mnie wówczas, jakie moż-
liwości istnieją w Lublinie na zorga-
nizowanie takiego wydziału. Odpo-
wiedziałem, że przejściowo kliniki 
zorganizujemy w istniejących szpi-
talach, a zakłady teoretyczne w bu-
dynkach, które mu wskażę, a w przy-
szłości będziemy budowali nowy 
szpital oraz budynki dla teorii. Poza 
tym odpowiedziałem, że w Lubli-
nie jest obecnie kilku naukowców 
z medycyny, którzy będą mogli 
pracować na wydziale lekarskim. 

Prof. [H.] Raabe oświadczył mi, że 
porozumie się ze swoimi wyższymi 
władzami i wówczas będzie mógł mi 
dać ostateczną odpowiedź, poleca-
jąc jednocześnie wypełnienie w se-
kretariacie ankietę zgłoszeniową. 

3 września 1944 roku sekretarz 
mgr Tadeusz Dowjat4, z polecenia 
prof. [H.] Raabe, zgłosił się do mnie 
prosząc, abym jak najszybciej skon-
taktował się z prof. Raabe – co uczy-
niłem dnia następnego. W tym dniu 
prof. [H.] Raabe przyjął mnie bar-
dzo serdecznie i oświadczył, że po-
rozumiał się już z PKWN, ze swo-
imi wyższymi władzami i że może 
organizować również wydział le-
karski, prosząc mnie jednocześnie, 
abym jak najszybciej przedstawił 
mu ramowy program organizacji 
wydziału lekarskiego, gdyż dane 
te są mu potrzebne do memoriału, 
który przygotowuje na posiedzenie 
PKWN w sprawie organizacji wyż-
szej uczelni w Lublinie.  

Program taki opracowałem 
i złożyłem na ręce prof. [H.] Raabe  
w krótkim czasie i od tego czasu 
mój kontakt z prof. [H.] Raabe był 
bardzo ścisły. W dalszych codzien-
nych spotkaniach byłem zapyty-
wany przez profesora o możliwo-
ści lokalowe w Lublinie dla potrzeb 
wyższej uczelni, którą zamierzał 
organizować. 

Pierwszym budynkiem, który 
wskazałem profesorowi było Gim-
nazjum Staszica przy Alejach Racła-
wickich, w którym prof. [H.] Raabe 

zorganizował biuro i kilka zakładów 
teoretycznych, mianowicie:

1. Zakład Anatomii Prawidłowej 
Człowieka

2. Zakład Histologii i inne przy-
dzielając zakładowi skromne 
pomieszczenia.

Drugim budynkiem, który wska-
załem profesorowi, był gmach przy 
Alejach Racławickich, róg ul. Barto-
sza Głowackiego. W budynku tym 
kwaterowało wówczas wojsko. Wo-
bec tego prof. [H.] Raabe powołał 
komisję celem wizytowania tego 
budynku. Do komisji przydzielił 
mi sekretarza Tadeusza Dowjata 
i kierownika gospodarczego, z któ-
rymi udałem się do tego budynku, 
celem pokazania im rozkładu po-
mieszczeń. Po powrocie z wizji lo-
kalnej zreferowałem prof. [H.] Raabe  
wielkość i rozkład pomieszczeń, 
poczym prof. [H.] Raabe wystąpił 
do władz o zarezerwowanie i przy-
dzielenie tego budynku dla potrzeb 
uniwersytetu. Wizję lokalną doko-
naliśmy pod koniec września 1944 r.

Następny budynek, który wska-
załem to był gmach przy ul. Spo-
kojnej 1, obecne Collegium Anato-
micum, [ul.] 22 Lipca 1. W budynku 
tym kwaterowało wojsko. Wobec 
tego prof. [H.] Raabe zamówił mi 
wizytę u Generała [Zygmunta] Ber-
linga, któremu przedstawiłem ar-
gumenty i potrzeby z prośbą o wy-
rażenie zgody, ażeby ten budynek, 

po opuszczeniu przez wojsko, od-
dał do dyspozycji Zakładu Anato-
mii Prawidłowej Człowieka. Generał 
[Z.] Berling, po wysłuchaniu moich 
motywów zgodził się, co przedsta-
wiłem prof. [H.] Raabe.

Dnia 2 lutego 1945 r. do opróż-
nionego przez wojsko budynku, 
w ciągu jednego dnia, przy pomo-
cy studentów I i II roku medycyny, 
przetransportowałem zmagazyno-
wane poprzednio meble i pomoce 
naukowe w gmachu Gimnazjum 
Staszica, w którym prowizorycz-
nie Zakład Anatomii rozlokował 
się i pracował. Do budynku tego, 
na drugie piętro, wprowadził się 
również Zakład Anatomii Prawid-
łowej Zwierząt, którego kierowni-
kiem był wówczas prof. Kazimierz 
Krysiak. Przeprowadzkę do tego 
budynku musiałem zrobić szyb-
ko, ponieważ wówczas było dużo 
chętnych na różne pomieszczenia. 
W budynku tym dokonałem adap-
tacji i remontu oraz przystosowa-
nia do pracy sal prosektoryjnych, 
pracowni naukowych, pracowni 
technicznych, muzeum, bibliote-
kę i inne. W budynku tym Zakład 
Anatomii Prawidłowej Człowieka 
mieści się i realizuje zadania na-
ukowe, dydaktyczne i inne.

Prof. Henryk Raabe organizu-
jąc Uniwersytet w Lublinie zdawał 
sobie sprawę, że niezbędny będzie 
również dla Uniwersytetu teren 
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Zajęcia z anatomii, 1945 r.
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 celem zbudowania MIASTECZ-
KA UNIWERSYTECKIEGO. Wo-
bec tego w prowadzonych dysku-
sjach na ten temat oświadczyłem 
profesorowi, że znam teren, któ-
ry odpowiadałby na ten cel. Wo-
bec tego prof. [H.] Raabe powołał 
komisję, do której należeli: prof. 
Konstanty Strawiński, prof. Ka-
zimierz Krysiak i ja celem przed-
stawienia tego terenu. Przedsta-
wiając teren komisji uważałem, że 
będzie wystarczający pod przyszłe 
MIASTECZKO UNIWERSYTE-
CKIE. Teren ten przemierzyliśmy 
wzdłuż i wszerz i po powrocie do 
prof. [H.] Raabe zdaliśmy sprawo-
zdanie wnioskując, że teren ten jak 
najbardziej odpowiada na powyż-
szy cel, teren ten, tj. przestrzeń, na 
której znajduje się obecnie MIA-
STECZKO UMCS. Była wówczas 
również dyskutowana sprawa te-
renu na Sławinku, ale z uwagi na 
odległość, kanalizację, uzbroje-
nie terenu itp., Rektor Raabe i Se-
nat UMCS zadecydowali, że teren 
wskazany przez mnie był najbar-
dziej odpowiedni5.

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej miał jednak dalsze po-
trzeby lokalowe, ponieważ wydzia-
ły i zakłady naukowe miały coraz 
szersze zadania naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne. W związku 
z tym trzeba było czynić starania 
o dalsze budynki. Następny budy-
nek, o który wystąpił Uniwersytet to 
gmach przy ul. Lubartowskiej 85 – 
obecne Collegium Maius. Czyniąc 
dalsze starania o budynki Uniwer-
sytet uzyskał gmach przy Placu Li-
tewskim 5, który będąc w centrum 
miasta przeznaczony został na rek-
torat, dziekanaty, biura oraz zloka-
lizowano tam kilka zakładów teo-
retycznych i kwesturę.

Wydział Lekarski otrzymał rów-
nież prawo lokalizacji klinik w szpi-
talach przy ul. Staszica 16, Staszica 
11 (szpital dziecięcy), przy ul. Bier-
nackiego 9 (Szpital Miejski), przy 
Alejach Racławickich (Szpital Woj-
skowy). Potrzeby jednak były ciągle 
duże, dlatego starano się o dalsze 
budynki, np. przy ul. Skłodowskiej 2, 
czy Placu Litewskim 3 (Wydział Pra-

1. Muzeum UMCS, Materiały prof. J. Opieńskiej-Blauth, sygn. 649.
2. S. Wiśniewski, Stelmasiak Mieczysław Bolesław, w: Słownik biograficzny miasta Lub-

lina, pod red. T. Radzika, J. Skarbka i A. A. Witusika, t. 1, Lublin 1993, s. 249–250; A. Ło-
sowska, Budowanie” UMCS w karykaturach Leona Jeśmanowicza, Lublin 2014, s. 87–89.

3. A. Panecka, Byliśmy pierwsi, „Alma Mater” 1995, nr 4, s. 22.
4. Krótkie informacje biograficzne o Tadeuszu Dowjacie, Kazimierzu Krysiaku 

i Konstantym Strawińskim zostały zamieszczone w nr 3–4/212–213 (2015) „Wiadomo-
ści Uniwersyteckich”.

5. Obszar dzisiejszego miasteczka uniwersyteckiego należał przed wojną do Marii Rüdi-
ger-Bielajewej, córki grafa Teodora Rüdigera, generała i osobistego adiutanta cara Miko-
łaja, od którego otrzymał rozległe nadania w Guberni Lubelskiej za tłumienie powstania 
listopadowego. W okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej Maria Rüdi-
ger-Bielajewa przebywała w Warszawie, a pozostawionym w Lublinie majątkiem zarzą-
dzał pełnomocnik. Po wybuchu powstania warszawskiego, wraz z córką, zięciem i wnu-
kami, wyjechała do Papenheim w Niemczech, gdzie zmarła. Pozostawiony w Lublinie 
majątek stał się własnością miasta (chociaż odpowiednie zapisy w księgach wieczystych 
dotyczące realności wymieniały byłą właścicielkę jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku).

wa). Uniwersytet nie ograniczał się 
tylko do lokalizacji wydziałów i za-
kładów w budynkach adaptowa-
nych, lecz przystąpił do budowy 
gmachów na terenie miasteczka, 
np. gmach fizyki, domy akademi-
ckie, dom profesora i inne – zgod-
nie z planem inwestycyjnym. 

Nadmieniam przy powyższym, 
że pracując na UMCS byłem od 
początku kierownikiem Zakładu 
Anatomii Prawidłowej Człowieka 
i należałem do Senackich Komisji:

– Administracyjnej Terenów Uni-
wersyteckich (przewodniczący)

– Gospodarczej (członek)

– Finansowej (członek) oraz wie-
lu innych. 

Byłem również od 1945 r. prze-
wodniczącym zorganizowane-
go wówczas przy UMCS Związ-
ku Zawodowego Szkół Wyższych 
i Instytutów.

Organizacja UMCS nie była nie 
była łatwa, ale pełna zapału i sa-
tysfakcji, a głównym motorem był 
prof. [H.] Raabe, którego powszech-
nie bardzo ceniono i który zapisał 
się złotymi zgłoskami w historii na-
uki polskiej i Lublina.

/-/Prof. dr hab. n. med.  
Mieczysław Stelmasiak

Akademia z okazji 20-lecia UMCS w Teatrze im. J. Osterwy (23.10 1964). 
Mieczysław Stelmasiak w pierwszym rzędzie, drugi z lewej.
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W  roku 2015 mija pięć-
dziesiąt lat od cza-
su, gdy studencki te-

atr GONG 7.30 otrzymał własną 
scenę w nowo oddanym budynku 
Domu Kultury Studenckiej „Chat-
ka Żaka”. Wraz z przejęciem przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej mecenatu nad teatrem nastą-
piła zmiana jego nazwy na Akade-
micki Teatr UMCS Gong 2. 

Z okazji 50. rocznicy powstania 
Akademickiego Teatru Gong 2, 
w Bibliotece Głównej UMCS 11 maja 
2015 r. miało miejsce uroczyste ot-
warcie jubileuszowej wystawy przy-
gotowanej przez pracowników Od-
działu Informacji Naukowej BG 
UMCS pt. „Gong 2. Teatr – Próba 
– Spektakl”. Ekspozycja ta stano-
wi próbę przypomnienia wyjątko-
wych wydarzeń ze studenckiego ru-
chu teatralnego w Lublinie w latach 

60. i 70. XX w. i przywołuje dzia-
łalność Andrzeja Rozhina, założy-
ciela teatru Gong, aktora, reżysera, 
spiritus movens festiwalu Studen-
cka Wiosna Teatralna, który odby-
wał się corocznie w Lublinie w la-
tach 1966–1974. 

W początkowym okresie dzia-
łalności (1961–1965) zespół Gong 2 
funkcjonował pod nazwą Gong 7.30. 
Debiutował programami poety-
ckimi bazującymi m.in. na teks-
tach Juliana Tuwima, Bolesława 
Leśmiana i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego (Ildefons i inni) czy 
Aleksandra Błoka, Władimira Ma-
jakowskiego i Johna Reeda (Dwu-
nastu). Przejście grupy od „estra-
dy poezji” do „poetyckiego teatru” 
dokonało się w 1963 r. za sprawą 
odważnej premiery surrealistycz-
nej Próby pokazania pewnej ko-
lacji głów w Paryżu we Francji wg 

Jacquesa Préverta, która odbiła się 
szerokim echem w lubelskim śro-
dowisku. W orbicie zainteresowa-
nia Gongu znalazły się również in-
scenizacje wykorzystujące muzykę 
jazzową i wiersze młodych lokal-
nych poetów (Jazz i poezja), jak rów-
nież programy satyryczne czy rewie 
piosenek przedwojennych (Więcej 
gazu). W skład pierwszego zespo-
łu teatru pod kierownictwem An-
drzeja Rozhina (reżysera i scena-
rzysty wszystkich wystawionych 
w tym okresie sztuk) wchodzili: 
Piotr  Suchora, Ewa Benesz, Barba-
ra Michałowska, Andrzej Jóźwicki, 
Marek Leszczyński. Do 1965 r. zre-
alizowano osiem widowisk, które 

GONG 2. TEATR – 
PRÓBA – SPEKTAKL
Wystawa zorganizowana 
przez Bibliotekę Główną UMCS

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Gong 2. Teatr –  Próba 
– Spektakl”

Fo
t. 

M
ac

ie
j P

rz
ys

uc
ha



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

22 W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie   c z e r w ie c  2 01 5

ustaliły pozycję Gongu 7.30 wśród 
polskich teatrów studenckich.

Zakończenie działalności tea-
tru amatorskiego pod auspicjami 
Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej i przejście pod egidę Związku 
Studentów Polskich i Uniwersyte-
tu Marii Curie Skłodowskiej łączy-
ło się ze zmianą nazwy. W 1965 r. 
grupa otrzymała salę teatralną mo-
gącą pomieścić niemal 400 widzów 
w świeżo ukończonym budynku 
Domu Kultury Studenckiej „Chatka 
Żaka”; równocześnie Andrzej Roz-
hin został oficjalnie nominowany 
przez Rektora UMCS prof. Grze-
gorza Seidlera na stanowisko kie-
rownika artystycznego Akademi-
ckiego Teatru UMCS Gong 2. Od 
tego czasu, dzięki życzliwej opiece 
Rektora Uniwersytetu i oficjalnemu 
objęciu patronatu nad grupą przez 
Uczelnię, Gong mógł rozwijać co-
raz bardziej ambitne projekty re-
żyserskie. Działająca pod nowym 
mianem grupa odniosła pierwszy 
znaczący sukces spektaklem Twój 
powszedni morderca, bazującym na 
wierszach Wiktora Woroszylskie-

go, Louisa Aragona i pochodzących 
z XVII w. Listach portugalskich Ma-
rianny Alcoforado (m.in. I Nagroda 
za najciekawszy program poetycki 
na III Festiwalu Kultury Studentów 
Polskich w Warszawie w 1965 r.). 
Kolejną przełomową premierą była 
sztuka Pieśni i songi pana Brechta 
(wybór tekstów i reż. A. Rozhin), 
zaprezentowana podczas I Studen-
ckiej Wiosny Teatralnej w 1966 r.

Rok 1967 przyniósł premierę  
Elżbiety Bam, sztuki szerzej niezna-
nego awangardzisty rosyjskiego Da-
niela Charmsa (właśc. Daniela Juwa-
czowa), umieszczanej w kontekście 
teatru absurdu. Elżbieta Bam przy-
niosła lubelskiej grupie znaczące na-
grody, m.in. Grand Prix II Lubelskiej 
Wiosny Teatralnej oraz nagrody 
za reżyserię i scenografię; Grand 
Prix IV Łódzkich Spotkań Teatral-
nych; II nagrodę 16. Festiwalu In-
ternazionale del Teatro w Parmie.

Pod koniec roku 1967 miała miej-
sce premiera Marii, spektaklu oko-
licznościowego związanego z 100. 
rocznicą urodzin Marii Curie-
-Skłodowskiej oraz Za! – kronika 

1917 roku, autorskiego scenariusza 
Rozhina opartego m.in. na utwo-
rze Dziesięć dni, które wstrząsnęły 
światem Johna Reada, podnoszą-
cym problem rewolucji. Spektakl 
ten nagradzano na wielu festiwalach 
(m.in. Grand Prix Łódzkich Spot-
kań Teatralnych 1967 czy II Nagro-
da Festiwalu Teatrów Studenckich 
w Krakowie 1968).

Rok 1968 upłynął pod znakiem 
dwóch ambitnych premier, prze-
noszących widza w świat literatury 
dawnej: Dialogu na święto narodze-
nia Chrystusa Pana, będącego kom-
pilacją wybranych przez Andrzeja 
Rozhina tekstów dramatów staro-
polskich (nagrodzony m.in. Grand 
Prix V Łódzkich Spotkań Teatral-
nych czy Nagrodą Dziennikarzy Fe-
stiwalu Teatrów w Krakowie) oraz 
Testamentu François Villona, opar-
tego na jego Wielkim Testamencie 
i wierszach (wyróżniony m.in. Grand 
Prix Festiwalu Fama '68).

Wysoki poziom artystyczny utrzy-
mywały kolejne premiery: w 1969 r. 
wystawiono sztukę Trismus Stanisła-
wa Grochowiaka (m.in. Grand Prix 
IV Festiwalu Studentów Polski Lu-
dowej w konkursie „Melpomena 69” 
w Krakowie), Wietnam ukrzyżowany 
wg scenariusza A. Rozhina (tournée: 
Węgry, Jugosławia, Francja). Kolejny 
rok przyniósł trzy premiery: Wyzna-
nia mordercy, czyli Siegfried Müller 
opowiada (m.in. Nagroda Festiwalu 
Fama), Kłusownicy, czyli stateczność 
na doświadczeniu wg scenariusza 
A. Rozhina i Laor albo posłuchajcie  

Pieśni i songi pana Brechta (1966) – 
scenariusz, reżyseria, inscenizacja: 
A. Rozhin, scenografia: L. Barański

Za! – kronika 1917 roku (1967) – scenariusz, reżyse-
ria, inscenizacja: A. Rozhin. Od lewej: M. Leszczyński, 
E. Orzechowska, B. Michałowska-Rozhin, Z. Suszycki, 
K. Wiktor, J. Mazuś

Pieśni i son-
gi pana Brechta 

(1966) – scena-
riusz, reżyse-

ria, insceniza-
cja: A. Rozhin, 

scenografia: 
L. Barański

Wyznania mordercy, czyli Siegfried 
Müller opowiada (1970) – scenariusz 
i reżyseria: A. Rozhin, scenografia: 
L. Mądzik
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mandolin wg Stanisława Czycza. 
Jednym z ważniejszych spektakli po-
świadczających klasę zespołu oka-
zała się trzydziesta premiera tea-
tru, która miała miejsce w 1972 r.: 
Spojrzenia Tadeusza Różewicza – 
przygotowanie do wieczoru autor-
skiego, zrealizowana z iście baroko-
wym przepychem (na scenę wkraczał 
m.in. chór UMCS wraz z dyrygen-
tem). Działalność grupy straciła im-
pet w 1974 r. po objęciu przez An-
drzeja Rozhina stanowiska dyrektora 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Go-
rzowie Wielkopolskim. Gong 2 
przestał istnieć już rok później.

Andrzej Rozhin wraz z zespołem 
był twórcą i organizatorem Studen-
ckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, 
która okazała się żywotnym festi-
walem, szybko zdobywającym sze-
roki rozgłos – jego ostatnia edycja 
odbyła się w 1974 r. Na deskach fe-
stiwalu wystąpiło ogółem 56 grup 
teatralnych, prezentujących ponad 
100 przedstawień. Gong 2 był sześ-
ciokrotnie zdobywcą głównych na-
gród: I nagrodę w I edycji Studen-
ckiej Wiosny Teatralnej zdobył za 
Pieśni i songi pana Brechta; w II edy-
cji I miejsce zajęły ex aequo Gong 
2 za Elżbietę Bam oraz Teatr STU 
za Karła i Jeszcze pożyjesz. III Stu-
dencka Wiosna Teatralna odbyła się 
wyjątkowo nie w maju, lecz w paź-
dzierniku 1968 r. i wówczas nagro-
dzono Gong 2, Teatr 38, ST Gliwi-
ce i Studio Miniatur, które zdobyło 
pierwszą nagrodę w IV edycji Wiosny 
(ex aequo z Gongiem). V SWT wy-
grał Teatr 39 z Krakowa; VI SWT – 
Gong 2 i Teatr 77; VII SWT – znów 
Gong 2 i Teatr „Pleonazmus”. Z bie-
giem lat formuła Studenckiej Wios-
ny Teatralnej ulegała zmianom. Edy-
cje VIII i IX festiwalu nie miały już 
charakteru konkursowego. Zmie-
niła też nazwę na Lubelska Wios-
na Teatralna – Warsztat Młodego 
Teatru. Z roku na rok pojawiały się 
imprezy towarzyszące: seminaria, 
wystawy, maratony filmów doku-
mentalnych i fabularnych, koncerty 
oraz warsztaty i akcje performance.

W czasie funkcjonowania Gon-
gu przez jego szeregi przewinęło się 
ok. 150 osób, zespół miał za sobą 

ponad 30 premier i 600 przedsta-
wień, które obejrzało ok. 200 tys. 
widzów. O klasie pracy zespołu An-
drzeja Rozhina świadczy nie tylko 
wiele nagród, ale również wpro-
wadzenie Lublina do pierwszej ligi 
ówczesnych teatrów studenckich 
(w latach 1967–1970 wielu kryty-
ków zestawiało Gong nawet z tea-
trami zawodowymi).

Jubileuszowa wystawa prezento-
wana w holu głównym i sali muze-
alnej w Bibliotece Głównej UMCS 
została podzielona na trzy części, 
charakteryzujące różne aspekty 
działalności i dziedzictwa Gongu:

Część pierwsza – TEATR – przed-
stawia historię Akademickiego Tea-
tru UMCS Gong 2, rejestruje wszyst-
kie premiery teatralne oraz nagrody, 
odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia 
zdobyte przez grupę na krajowych 
i zagranicznych festiwalach.

Część druga – PRÓBA – ma cha-
rakter wspomnieniowy, zawie-
ra wypowiedzi członków Teatru 
Gong 2 na temat poszczególnych 
przedstawień, prób, tournée i ży-
cia zakulisowego.

Cześć trzecia – SPEKTAKL – to 
prezentacja dokumentacji fotogra-
ficznych, scenariuszy, programów 
i afiszy najważniejszych, wielokrot-
nie nagradzanych przedstawień te-
atralnych z okresu czternastoletniej 
działalności grupy. Znalazły się tu 
również prezentacje audiowizual-
ne, będące zarówno fragmentami 
nagrań poszczególnych przedsta-
wień, jak i wywiadów udzielonych 
przez Andrzeja Rozhina.

W ekspozycji wykorzystano mate-
riały archiwalne, fotografie z przed-
stawień, oryginalne afisze oraz na-
grody otrzymane przez Gong 2.

Wystawa została przygotowana 
i zrealizowana przez zespół Oddzia-
łu Informacji Naukowej BG UMCS 
w składzie: Urszula Poślada – sce-
nariusz, Grzegorz Szczypa – opra-
cowanie tekstowe, Krzysztof Wrób-
lewski – opracowanie audiowizualne, 
Marzena Bukowska, Agnieszka Za-
wadzka, Piotr Sękowski, Alla Tara-
siuk, Barbara Woźniak, Małgorzata 
Ziółkowska, Anna Piwońska, Krzysz-
tof Adach – opracowanie techniczne. 

Fotografie wykorzystane na wy-
stawie i w katalogu pochodzą z ar-
chiwum Andrzeja Rozhina i Bar-
bary Michałowskiej-Rozhin oraz ze 
zbiorów Muzeum UMCS. Autora-
mi zdjęć są: Irena Jarosińska, Adam 
Kaczanowski, Andrzej Polakowski, 
Andrzej Rozhin, Mieczysław Sacha-
dyn, Waldemar Stępień.

Wystawa poświęcona działalno-
ści Akademickiego Teatru UMCS 
Gong2 (lata 1961–1974) została zain-
spirowana monografią Aleksandry 
Rozhin Gong 2 spojrzenie w prze-
szłość. Pozycja ta stanowi swoisty 
przewodnik po świecie studenckiej 
kultury teatralnej lat 60. i 70. XX w., 
pozwala nie tylko odtworzyć złożo-
ną historię grupy, ale też wprowa-
dza w atmosferę prac nad poszcze-
gólnymi premierami, opisuje dzieje 
ich recepcji oraz wyznacza niepo-
ślednie miejsce Gongu na ówczes-
nej mapie teatralnej kraju. 

Urszula Poślada 
Grzegorz Szczypa

Projekt: Grzegorz Sądecki

Każdy (1971) – 
scenariusz i re-
żyseria: A. Roz-
hin, scenografia: 
E. i L. Barańscy

Projekt: Leon Barański
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O Projekcie

Lubelska Biblioteka Wirtualna 
to platforma integrująca do-
stęp do rozproszonych zaso-

bów cyfrowych bibliotek i instytucji 
kultury Lublina i Zamościa. Powsta-
ła dzięki współpracy Urzędu Miasta 
Lublin z lubelskimi uczelniami i in-

stytucjami kultury, a także współ-
pracy między władzami lokalnymi 
Lublina i Zamościa. Projekt ten zo-
stał zrealizowany przy wsparciu środ-
ków z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007–2013. Do 
realizacji przedsięwzięcia przystą-
pili: Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskie, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna im. Hie-
ronima Łopacińskiego w Lublinie, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, Ośrodek „Brama Grodzka – Te-
atr NN”, Miasto Zamość, Książnica 
Zamojska im. Stanisława Kostki Za-
moyskiego. Obowiązki beneficjen-
ta przyjęła Gmina Lublin. Formal-
nie czas realizacji obejmował pięć 
lat, od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 
2015 r. Okres ten był jednak poprze-
dzony spotkaniami przygotowaw-
czymi przedstawicieli zainteresowa-
nych instytucji jeszcze w roku 2009.

Osiągnięcie głównego celu, jakim 
był szeroki dostęp do zasobów dzie-
dzictwa kulturowego skupionego 

w bibliotekach Lublina i Lubelszczy-
zny, wiązało się z koniecznością: 
stworzenia infrastruktury siecio-
wej łączącej Partnerów Projektu, 
digitalizacji ich zasobów bibliotecz-
nych oraz wdrożenia oprogramowa-
nia organizującego te zasoby w for-
mę bibliotek cyfrowych, stworzenia 
u większości Partnerów pracowni 
wyposażonych w odpowiedni sprzęt 
bądź doposażenia pracowni już funk-
cjonujących. Zasadnicze znaczenie 
miało przeprowadzenie digitalizacji 
zbiorów na warunkach outsourcin-
gu, tą drogą wprowadzono do pub-
licznego dostępu ponad 3 mln stron 
materiałów. Stanowiło to 38% wy-

datków poniesionych na realizację 
przedsięwzięcia, 34% wyniosły koszty 
wyposażenia pracowni digitalizacji,  
14% – serwery i zakup systemu biblio-
tek cyfrowych, 7% – infrastruktura 
sieciowa, 6% – system archiwizacji.

Głównym elementem przedsię-
wzięcia było wdrożenie multiwyszu-
kiwarki, indeksującej i przeszukują-
cej zasoby tworzone przez instytucje 
partnerskie, pozyskiwane przez nie na 
warunkach umów licencyjnych, jak 
też otwarte zasoby Internetu, które 
biblioteki zalecają swoim użytkow-
nikom do wykorzystania w realizo-
wanych pracach. Takim systemem 
indeksującym metadane z wielu bez-
pośrednio niewspółpracujących ze 
sobą i często niekompatybilnych sy-
stemów, na którym oparto funkcjo-
nowanie LBW, jest wyszukiwarka 
naukowa Primo. Portal centralny Lu-
belskiej Biblioteki Wirtualnej znajduje 
się pod adresem: www.lbw.lublin.eu.  
Osobne instancje dla partnerów są 
dostępne zarówno pod wymienio-
nym adresem, jak też na stronach in-
ternetowych bibliotek partnerskich. 
Z witryny każdej z tych instancji jest 
możliwe przechodzenie do porta-

Lubelska Biblioteka 
Wirtualna – lbw.lublin.eu

Portal centralny Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Wyszukiwarka naukowa Primo UMCS
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li pozostałych instytucji uczestni-
czących w Projekcie. Wyszukiwarka 
umożliwia zawężanie i konkretyzo-
wanie wyników eksploracji, proponu-
je „inteligentne” filtry i podpowiedzi, 
umożliwia też wprowadzenie włas-
nych tagów. Po zalogowaniu się moż-
na korzystać z półki elektronicznej 
służącej do zachowania wyników wy-
szukiwań, gromadzenia bibliografii.

UMCS w projekcie 
Lubelska Biblioteka 
Wirtualna

Partnerzy Projektu wnieśli na 
platformę LBW najcenniejsze obiek-
ty reprezentujące zachowane u nich 
dziedzictwo piśmiennicze oraz za-
soby odzwierciedlające specyfikę 
bieżącej działalności. 

Biblioteka Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej poprzez przy-
stąpienie do Projektu osiągnęła trzy 
główne cele: wprowadziła tworzone 
i kupowane zasoby cyfrowe na 
zintegrowaną platformę ułatwiającą 
ich przeszukiwanie i wykorzystanie 
oraz popularyzację, przeprowadziła 
digitalizację najcenniejszych materia-
łów, rozbudowała sprzętowo pracow-
nię digitalizacji oraz platformę Biblio-
teki Cyfrowej UMCS. Udostępnione 
poprzez multiwyszukiwarkę Primo 
subskrybowane źródła obejmują:

• 69 180 tytułów zagranicznych 
czasopism naukowych, 

• 44 094 elektroniczne książki, 
• 54 pełnotekstowe, faktograficz-

ne bądź bibliograficzne bazy online. 
Dobór materiałów do digitalizacji 

był uwarunkowany takimi kryteria-
mi jak: udostępnienie posiadanych 
zabytków kultury piśmienniczej do 
szerokiego odbioru, zabezpieczenie 
cennych zbiorów przed zniszcze-
niem, promocja nauki, promocja 
dorobku UMCS. Wśród wyselekcjo-
nowanych do cyfryzacji materiałów 
znalazły się obiekty stanowiące dzie-
dzictwo kulturowe i jednocześnie 
obrazujące przeobrażenia w obsza-
rze nauki. Tak więc do Biblioteki Cy-
frowej UMCS wprowadzono m.in.: 

• paryskie wydanie wykładów 
Marii Skłodowskiej-Curie wygło-
szonych na Sorbonie (Radioacti-
vité z 1935 r.),

• prace naukowe oraz podręczni-
ki z zakresu historii, prawa, literatu-
ry, nauk przyrodniczych (np. Wykład 
prawa karnego… Edmunda Krzy-
muskiego 1885; Historya literatury 
polskiej Feliksa Bentkowskiego 1814, 
kompendium Grzegorza Knapskiego 
o wyrazach łacińskich w celach tłuma-
czeniowych opracowane w XVII w.),

• książki do nauczania matema-
tyki i gramatyki (Wiadomości al-
giebryczne Sebastiana Jana Kante-
go Czochrona 1780).

Wybór książek prawniczych zo-
stał rozwinięty dzięki digitalizacji 
księgozbioru Jerzego Langroda, pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, który podarował swoje zbiory 
naszej Uczelni. 

Wyselekcjonowano też duży zbiór 
materiałów poświęconych przeszło-
ści Lublina i Lubelszczyzny. Repre-
zentują go m.in.: 

• Dyaryusz seymikow woyewodz-
twa lubelskiego z roku 1792, 

• Die Judenstadt von Lublin May-
era Bałabana wydany w Berlinie 
w 1919 r. z ilustracjami Karla Ri-
charda Henkera. 

Mając na względzie duże zainte-
resowanie czytelników materiałami 
sprawozdawczymi, wyselekcjono-
wano do skanowania przedwojenne 
spisy miejscowości, osób czy insty-
tucji (Spis miast, powiatów i gmin; 
Spis instytucyj państwowych RP; Spis 
nauczycieli…; Spis abonentów sieci 
telefonicznych…; Sprawozdania ma-

gistratu miasta Lublina; Sprawozda-
nia Izby Przemysłowo-Handlowej; 
Spis „przestępców politycznych”… 
z okresu powstania styczniowego).

Digitalizacja wynikająca z uczest-
nictwa w Projekcie pozwoliła na po-
większenie Biblioteki Cyfrowej UMCS 
o ponad 10 tys. obiektów, wprowadzo-
no: 353 starodruki, 256 obiektów iko-
nograficznych, 189 pozycji kartogra-
ficznych, 202 tytuły czasopism oraz 
książki z XIX i początku XX w. za-
grożone zniszczeniem ze względu na 
wykorzystywany w produkcji wydaw-
niczej kwaśny papier. Zbiór wprowa-
dzonych do BC UMCS książek objął: 

Kolekcja 255 akwarel Konstantego Prószyńskiego  
ze zbiorów Zakładu Botaniki i Mykologii UMCS

Z kolekcji starodruków Bi-
blioteki Głównej UMCS

Pośmiertne wydanie wykładów wygłoszonych na Sorbonie przez 
Marię Skłodowską-Curie
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W dniach 21–22 maja 
2015 r. w Instytucie Hi-
storii odbyła się mię-

dzynarodowa konferencja naukowa 
„Dzieciństwo i starość w historio-
grafii”, zorganizowana przez Za-
kład Historii Polski Średniowiecz-
nej i Dziejów Gospodarczych.

Procesy demograficzne zachodzą-
ce we współczesnym świecie sku-
piają uwagę naukowców na dwóch 
grupach wiekowych – dzieciach 
i osobach starszych, rozpatrywa-
nych przez pryzmat ciągłego spadku 
dzietności oraz starzenia się społe-
czeństwa Europy. Wzrost zainte-
resowania tymi etapami rozwoju 
człowieka implikuje pytania o ich 
znaczenie w bliższej i dalszej prze-

Dzieciństwo  
i starość 
w historiografii

szłości. Podstawowym celem kon-
ferencji była chęć zdiagnozowania 
sposobów postrzegania oraz róż-
nych kontekstów dzieciństwa i staro-
ści na przestrzeni wieków, począw-
szy od starożytności aż po koniec 
XX w. Organizatorzy wyszli z zało-
żenia, że dotychczasowe badania nad 
przywoływanymi kategoriami wie-
kowymi są na tyle zaawansowane, 
że można pokusić się o próby pod-
sumowania dorobku historiografii 
oraz ewentualnego sformułowania 
nowych problemów badawczych.

Przybyli na konferencję referenci 
reprezentowali zarówno polskie, jak 
i zagraniczne ośrodki naukowe, m.in. 
Ankarę, Białystok, Bydgoszcz, Kielce, 
Kraków, Lublin, Olsztyn, Opawę, To-

ruń, Warszawę czy Zadar. W czasie 
obrad dyskutowano nad rolą, miej-
scem oraz nastawieniem społecz-
ności minionych epok do nieletnich 
i osób starszych. Przedmiotem zain-
teresowania byli przedstawiciele tych 
dwóch kategorii wiekowych wywo-
dzący się z różnych warstw i grup 
społecznych. Wygłoszone referaty 
oraz dyskusje skupiały się m.in. na 
takich zagadnieniach jak: podstawy 
źródłowe badań nad dziećmi i ludźmi 
starymi, kwestie związane z instytu-
cjonalizacją opieki nad najmłodszy-
mi i najstarszymi reprezentantami 
społeczności minionych epok, stan 
badań nad historią gier i zabawek 
czy traumatyczne doświadczenia 
dziecka w czasie II wojny światowej. 
Ustalenia poczynione w trakcie kon-
ferencji zostaną przedstawione szer-
szemu gronu odbiorców w formie 
publikacji książkowej. Będą one sta-
nowić doskonały punkt odniesienia 
dla dalszych, bardziej pogłębionych 
rozważań i dociekań nad problemami 
dzieciństwa i starości w przeszłości.

Anna Obara-Pawłowska
Małgorzata Kołacz-Chmiel

podręczniki akademickie, literatu-
rę naukową z zakresu historii, pra-
wa, filozofii, polityki, literaturę pięk-
ną, podręczniki szkolne stanowiące 
materiał do badań historycznych.

Łącznie ze środków pozyskanych 
w ramach Projektu zeskanowano 853 
tys. stron materiałów pochodzących 
ze zbiorów UMCS, wprowadzono 
10 tys. opisów obiektów cyfrowych 
w standardzie Dublin Core i 3 tys. 
opisów w formacie MARC 21. Pra-
cownia Digitalizacji Biblioteki Głów-
nej UMCS powiększyła się o: 2 ser-
wery, 5 zestawów komputerowych 
stacjonarnych i 1 komputer przenoś-
ny, specjalistyczny skaner dziełowy 
A1, 2 skanery płaskie A3, stanowi-
sko do fotografii cyfrowej wyposa-
żone w specjalistyczny stół, aparat 
cyfrowy i wysokiej klasy oświetle-
nie. Poprawa wyposażenia pracow-
ni otwiera drogę do dalszego roz-
woju Biblioteki Cyfrowej UMCS.

Stanisława Wojnarowicz

Praca na skanerze płaskim A3

Specjalistyczny skaner do materiałów w formacie A1 Stanowisko do fotografii cyfrowej
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Ko n f e r e n c j a  o d b y -
ła się w ramach obcho-
dów jubileuszu 50-lecia 

Wyd z i a ł u  E konom ic z ne go , 
a obok pracowników naukowych 
współpracujących od czterech lat 
wspomnianych uczelni, uczestniczyli 
w niej także studenci studiów 
doktoranckich. Na konferencję 
zgłoszono 25 referatów naukowych 
poświęconych najważniejszym 
problemom r achu n kowoś c i 
w sąsiadujących ze sobą krajach. 
W pierwszym dniu odbywała się 
prezentacja referatów naukowych, 
zaś w drugim, w ramach obrad ple-
narnych, dyskutowano nad proble-
mami teoretyczno-metodycznymi 
współczesnej rachunkowości, kon-
centrując uwagę przede wszystkim 
na porównaniu aktualnego stanu 

i perspektyw rozwoju rachunkowo-
ści w Polsce i na Ukrainie. 

Konferencja stanowiła doskona-
łą okazję do wymiany poglądów na 
temat różnych zagadnień z zakresu 
rachunkowości i stanowiła ważny 
etap wieloletniej współpracy pomię-
dzy zaprzyjaźnionymi jednostka-
mi dydaktyczno-naukowymi, obej-
mującej m.in. wspólną organizację 
konferencji naukowych, przygoto-
wanie publikacji naukowych, wy-
mianę studentów kształconych na 
kierunkach związanych z finansami 
i rachunkowością. Efektem konfe-
rencji będzie przygotowywana już 
piąta monografia naukowa prezen-
tująca specjalistyczne zagadnienia 
z dziedziny rachunkowości w Pol-
sce i na Ukrainie. 

Janusz Narkiewicz

Współczesne problemy 
rachunkowości 
w Polsce i na Ukrainie

W dniach 20–21 maja 2015 r. w Białej Podla-
skiej odbyła się piąta konferencja z cyklu 
„Media a wartości”, zorganizowana przez 

Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Podlaską Fun-
dację Wspierania Talentów. Tym razem uwaga bada-
czy reprezentujących Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
oraz UMCS koncentrowała się wokół sposobów funk-
cjonowania człowieka zarówno w mediach dawnych, 
jak i współczesnych. Nasz Uniwersytet reprezentowa-
li: dr Bartłomiej Maliszewski, mgr Ewa Bulisz, mgr 
Katarzyna Gileta-Klępka, mgr Monika Wasilonek, 
mgr Michał Okseniuk, mgr Damian Gocół, Katarzy-
na Pilipiuk, Joanna Jastrzębska, Andżelika Kolebuk.

Naukowcy dyskutowali o sposobie wpisywania 
w przekaz medialny człowieka (np. w akcjach spo-
łecznościowych, programach typu talent show), 
o strategiach informacyjno-deskrypcyjnych dosto-
sowywanych do konkretnych ludzi czy grup (np. ma-
nipulacja informacją w III Rzeszy, metafory opisujące 
rosyjską demokrację, współczesne przesuwanie czasu 
wchodzenia w dorosłość), o konsumpcjonizmie. Kształ-
towane przez słowo i obraz wizje jednostki, wpływające 
na wyobrażenia, upodobania, preferencje odbiorców, 
pozwoliły zdiagnozować proponowany przez media 
system aksjologiczny. Konferencja połączyła badaczy 
zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi, 
dzięki tej interdysycplinarności towarzyszące obra-
dom dyskusje były wspaniałą okazją do podzielenia 
się doświadczeniami oraz zdobycia nowej wiedzy.

MGS

W dniach 21–22 maja 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
zorganizowana przez Zakład Rachunkowości UMCS, 
Katedrę Rachunkowości i Analizy Narodowego 
Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” oraz Katedrę 
Rachunkowości i Audytu Narodowego Uniwersytetu 
Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów 
Naturalnych w Równem pt. „Współczesne problemy 
rachunkowości w Polsce i na Ukrainie”. 

Uczestnicy konferencji 

Media 
a wartości
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Pomysł przygotowania przez 
lubelskich amerykanistów 
konferencji o malarzach 

amerykańskich zrodził się w 2006 r., 
kiedy kierownik Zakładu, prof. Je-
rzy Kutnik, został zaproszony przez 
Międzynarodowe Centrum Sztuki 
w Krakowie do napisania recenzji 
wystawy „Twarze Ameryki. Porte-
ty z kolekcji Terra Foundation for 
American Art” (tekst ukazał się 
w pierwszym numerze lubelskie-
go „Akcentu” w 2006 r.). Profesor 
Kutnik poznał wtedy przedstawi-
cielkę europejskiego oddziału chi-
cagowskiej fundacji Terra w Paryżu, 
dr Ewę Bobrowską, która zapropo-
nowała współpracę akademicką. 
Założona przez amerykańskiego 
milionera Daniela J. Terrę funda-
cja jest najważniejszą w Amery-
ce prywatną instytucją zajmującą 
się promocją sztuki amerykańskiej 
w świecie. Oprócz udostępniania 
własnych niezwykle cennych zbio-
rów amerykańskiego malarstwa, od 
czasów najdawniejszych po współ-
czesne, finansuje również bada-

nia naukowe i edukacyjne zarów-
no w Stanach Zjednoczonych, jak 
i za granicą, prowadząc w Paryżu 
centrum badawcze i ośrodek twór-
czy w Giverny.

Bezpośrednim impulsem do 
zainicjowania wspólnego przed-
sięwzięcia było zwycięstwo asy-
stentki profesora, dr Edyty Frelik, 
w międzynarodowym konkursie, 
organizowanym co roku przez 
waszyngtońskie Muzeum Sztuki 
Amerykańskiej, na najlepszy esej 
o sztuce amerykańskiej napisany 
przez badacza spoza Stanów Zjed-
noczonych. Nagroda jest przyzna-

wana przez międzynarodowe jury 
działające pod auspicjami Smith-
sonian Institution, do której nale-
żą największe muzea amerykańskiej 
stolicy. Prestiżowe wyróżnienie, 
po raz pierwszy przyznane aka-
demikowi spoza Europy Zachod-
niej, zostało wręczone zwyciężczyni 
w Waszyngtonie, dokąd została za-
proszona z referatem, który przed-
stawiła w działającym przy smith-
soniańskim muzeum Archiwum 
Sztuki Amerykańskiej, najwięk-
szej tego typu instytucji na świecie. 
Bezpośrednim efektem zwycięstwa 
w konkursie była publikacja eseju dr 
Frelik w najbardziej renomowanym 
piśmie poświęconym sztuce amery-
kańskiej, wydawanym w Waszyng-
tonie kwartalniku „American Art” 
(nr 3/2014). Równie ważne okaza-
ło się wrażenie, jakie jej osiągnię-
cie zrobiło na sponsorze konkursu, 
którym jest właśnie fundacja Terra. 
Za pośrednictwem dr Bobrowskiej 
nadeszła propozycja, by Zakład Stu-
diów Amerykanistycznych złożył do 
Terry wniosek o grant na organi-
zację międzynarodowej konferen-
cji naukowej. Już samo zaproszenie 
stanowiło mocny wyraz uznania dla 

Wordstruck: 
American Artists 
as Readers, Writers 
and Literati

W dniach 13–16 maja 
2015 r. Zakład Studiów 

Amerykanistycznych 
UMCS zorganizował 

międzynarodową konferencję 
naukową pt. „Porażeni 
słowem. Amerykańscy 
artyści jako czytelnicy, 

pisarze i intelektualiści” 
(„Wordstruck: American 

Artists as Readers, 
Writers and Literati”). Uczestnicy konferencji 

Otwarcie konferencji. Od lewej: Pro-
rektor Ryszard Dębicki i Jerzy Kutnik
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nowatorskich badań prowadzonych 
od lat przez prof. Kutnika i dr Fre-
lik, którzy jako jedni z niewielu eu-
ropejskich amerykanistów zajmują 
się sztuką, łącząc podejście właści-
we historykom sztuki z perspektywą 
literaturoznawczą. Uznanie Terry 
zostało mocno potwierdzone, kie-
dy złożony przez lubelski zespół 
wniosek uzyskał pełną akceptację 
komisji grantowej, która przyznała 
dotację w wysokości 25 tysięcy do-
larów, nie tylko bezprecedensową 
w historii tego typu projektów re-
alizowanych w UMCS, ale też naj-
wyższą z możliwych, jaką fundacja 
w ogóle może przyznać na taki cel. 
I tak najwyższe uznanie stało się 
największym wyzwaniem.

Prof. Kutnik i dr Frelik nie mie-
li żadnego problemu z przekona-
niem władz Uczelni i Wydziału, że 
nadarza się niepowtarzalna okazja 
zaprezentowania UMCS jako god-
nego partnera amerykańskiej fun-
dacji, która do tej pory finansowa-
ła przedsięwzięcia naukowe tylko 
na zachód od Polski. Prof. Ryszard 
Dębicki, Prorektor UMCS ds. Badań 
Naukowych i Współpracy Między-
narodowej UMCS oraz prof. Robert 
Litwiński, Dziekan Wydziału Huma-
nistycznego zadeklarowali wsparcie 
finansowe i logistyczne. Jako wkład 
własny do umowy z Terrą Uczelnia 
wniosła pokrycie kosztów wynajęcia 
pomieszczeń w Inkubatorze Medial-
no-Artystycznym UMCS i zapew-
nienia pełnej obsługi technicznej, 
włącznie z realizacją nagrań wideo 
wszystkich konferencyjnych pre-
zentacji i wydarzeń towarzyszących 
oraz obsługę strony internetowej.

Oferta UMCS miała dla Terry klu-
czowe znaczenie, bowiem z cha-
rakteru misji tej organizacji wynika 
zapewnienie jak najszerszych możli-
wości upowszechniania finansowa-
nych przez fundację przedsięwzięć. 
Wybór Inkubatora okazał się strza-
łem w dziesiątkę, podobnie jak za-
łożenie graficznie czytelnej i atrak-
cyjnej własnej strony internetowej 
oraz profilu na Facebooku. W peł-
ni profesjonalna i perfekcyjna obsłu-
ga medialna konferencji okazała się 
jednym z jej najważniejszych walo-

rów w oczach uczestników, wśród 
których były również dwie przed-
stawicielki fundacji – dr Bobrow-
ska oraz dr Veerle Thielemans, kie-
rującą programami akademickimi 
w paryskim biurze fundacji. Zaim-
ponowała infrastruktura odremon-
towanej Chatki Żaka, najnowocześ-
niejszy sprzęt do realizacji imprez 
na żywo i ich dokumentacji audio-
wizualnej, a także estetyka i wy-
goda samego miejsca obrad – sali 
widowiskowej Inkubatora. Równie 
mocne wrażenie zrobiła niezwykła 
oprawa plastyczna, którą zapewnili 
artyści z Instytutu Sztuk Pięknych 
UMCS. Z inicjatywy prof. Sławomi-
ra Tomana, wspartej przez Dzieka-
na Wydziału Artystycznego, prof. 
Artura Popka oraz Dyrektora In-
stytutu, prof. Krzysztofa Szymano-
wicza w foyer Inkubatora zorgani-
zowano wystawę prac plastycznych 
twórców związanych z Wydziałem. 
Wystawa zatytułowana „Feedback” 
(czyli sprzężenia zwrotne) znako-
micie nawiązała do będącej przed-
miotem obrad sztuki amerykańskiej, 
udowadniając, że lubelscy mala-
rze reprezentują światowy poziom.

Sama oprawa i obsługa konferen-
cji nie miałaby jednak większego 
znaczenia, gdyby nie jeszcze bar-
dziej imponująca jej ranga naukowa. 
Otrzymane z Chicago fundusze po-
zwoliły organizatorom sprowadzić 
do Lublina jako specjalnych gości 
sześcioro wybitnych specjalistów 
z najbardziej renomowanych instytu-

cji naukowo-badawczych w Europie 
i USA. Konferencję otworzył wykła-
dem plenarnym senior europejskich 
amerykanistów, prof. Heinz Ickstadt 
z Wolnego Uniwersytetu Berlińskie-
go, od wielu lat wielki przyjaciel Pol-
ski i mentor wielu polskich badaczy 
zajmujących sie literaturą i kulturą 
amerykańską. Kolejne sesje rozpo-

Od lewej: Andrew Hemingway i Heinz Ickstadt

Od lewej: Liza Kirwin, Erika Doss, Mimi Gross

Od lewej: Carolyn Stuart, Jerzy Kutnik, James Finch Robert Westerfelhaus
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czynały się również od wykładów 
plenarnych prezentowanych przez 
zaproszonych gości. Byli wśród nich: 
dr Liza Kirwin, wicedyrektor wa-
szyngtońskiego Archiwum Sztuki 
Amerykańskiej, prof. Erika Doss, hi-
storyk sztuki z Uniwersytetu Notre 
Dame w Illinois, będąca obecnie jed-
ną z najbardziej „rozchwytywanych” 
specjalistek od dwudziestowiecznej 
sztuki amerykańskiej, prof. Andrew 
Hemingway z University College 
w Londynie, autor fascynujących 
opracowań na temat lewicowych śro-
dowisk artystycznych w USA w okre-
sie międzywojennym, prof. Derrick 
Cartwright, akademik-muzealnik, 
który kierował m.in. Muzeum Sztu-
ki w Seattle oraz założonym przez 
Terrę w Giverny Muzeum Sztuki 
Amerykańskiej, oraz prof. Robert 
West erfelhaus z College of Charle-
ston, jednej z najstarszych amery-
kańskich uczelni. Rola prof. Wester-
felhausa była szczególna – oprócz 
prezentacji odczytu plenarnego był 
on również członkiem trzyosobowe-
go komitetu organizacyjnego kon-
ferencji. Z Lublinem związany jest 
bowiem od siedmiu lat, tj. od cza-
su, kiedy w UMCS spędził rok jako 
stypendysta Fulbrighta, prowadząc 
zajęcia z kultury amerykańskiej dla 
studentów anglistyki. Od tego cza-
su blisko współpracuje z prof. Kut-
nikiem i dr Frelik, a ukoronowaniem 
tej współpracy stała się właśnie or-
ganizacja konferencji „Wordstruck”.

Oprócz specjalnie zaproszonych 
gości, do Lublina przyjechali ame-
rykaniści z kilku innych polskich 
uczelni oraz ośrodków akademickich 

w Europie i Ameryce – łącznie bli-
sko 30 osób z Ukrainy, Słowacji, Gre-
cji, Włoch, Austrii, Niemiec, Francji, 
Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych. W ciągu czterech dni zapre-
zentowano oprócz sześciu wykładów 
plenarnych 26 referatów, a konfe-
rencję zamknęła dyskusja „okrągłe-
go stołu”, którą poprowadziła Mimi 
Gross, wyjątkowy gość – nowojorska 
artystka, która przysłuchując się ob-
radom, sporządziła portrety wszyst-
kich uczestników. Są one szczególną 
ozdobą strony internetowej konfe-
rencji – www.wordstruck2015.umcs.
lublin.pl – na której zamieszczona 
została również bogata dokumenta-
cja fotograficzna oraz nagrania wi-
deo ze wszystkich sesji (dostępne 
jako linki do portalu Youtube). Kon-
ferencja była relacjonowana przez 

T V P  L u b l i n 
(w programach 
„Panorama lu-
belska”, „Pyta-
nia Panoramy” 
oraz „Afisz – 
magazyn kul-
turalny”), Ra-
dio Lublin oraz 
Radio Centrum. 
Bieżące zapowie-
dzi ukazywały 
się też regularnie 
na stronie inter-
netowej Uczelni.

Sukces organizacyjny i medial-
ny jest pochodną wysokiego po-
ziomu lubelskiej amerykanisty-
ki, której uznanie w świecie stale 
rośnie dzięki prowadzonym tu ba-
daniom i podejmowanym inicja-
tywom. Pieczęć jakości fundacji 
Terry niewątpliwie przyczyni sie 
do utrwalenia tego uznania. W cza-
sie oficjalnych i kuluarowych roz-
mów większość uczestników wy-
raziła nadzieję, że obecność Terry 
w Polsce będzie zjawiskiem trwa-
łym i zaowocuje organizacją cy-
klicznych przedsięwzięć, dla któ-
rych konferencja „Wordstruck” 
będzie punktem odniesienia jako 
wzór. Dla zespołu Zakładu Stu-
diów Amerykanistycznych otwierają 
się nowe perspektywy współpracy.

Jerzy Kutnik

Liza Kirwin

Fo
t. 

N
at

al
ia

 D
zi

ew
ię

ck
a

Fo
t. 

N
at

al
ia

 D
zi

ew
ię

ck
a

Wernisaż wystawy „Feedback

Fo
t. 

M
ac

ie
j P

rz
ys

uc
ha



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

31c z e r w ie c  2 01 5   W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie

Drugie spotkanie zostało 
zorganizowane 16 marca 
2015 r. i poświęcono je tym 

razem innej dziedzinie wytwórczo-
ści przydomowej, a mianowicie ob-
róbce gliny. Szeroko pojęty temat 
„Wytwórczość ceramiczna ludno-
ści kultury łużyckiej – miejscowe 
wzory i obce inspiracje” pozwo-
lił na podjęcie wielu dyskusyjnych 
problemów, zarówno w wystąpie-
niach prelegentów, jak i w podsu-
mowującej obrady dyskusji.

Na tle źródeł, które bada archeolo-
gia, zabytki gliniane – pod względem 
liczebności i zróżnicowania formal-
nego – znajdują się zdecydowanie na 
pierwszym miejscu. Po każdym sezo-
nie wykopaliskowym takich materia-
łów przybywa, powiększa się również 
lista problemów badawczych związa-
nych z dawną wytwórczością cera-
miczną. Ludność kultury łużyckiej 
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
pozostawiła po sobie ogromną licz-
bę artefaktów glinianych, z których 
lwia część wywodzi się z cmenta-
rzysk. Urny i przystawki, a także uni-
katowa plastyka figuralna, pomimo 
wielowiekowych procesów podepo-
zycyjnych, są stosunkowo dobrze za-

O kulturze łużyckiej 
– po raz kolejny 
w UMCS

chowane, stanowiąc dobrą podstawę 
do elementarnych i specjalistycznych 
badań oraz do formułowania hipotez.

Obrady otworzyło obszerne wy-
stąpienie dr hab. Elżbiety M. Kłosiń-
skiej pt. „Wytwórczość ceramiczna 
w kulturze łużyckiej na Lubelszczyź-
nie”, które nie tylko uporządkowało 
dotychczasową wiedzę na temat lo-
kalnej obróbki gliny w epoce brązu 
i we wczesnej epoce żelaza, ale też ot-
worzyło nowe obszary do badań nad 
tą dziedziną wytwórczości. Przed-
stawiona została 
klasyfikacja mor-
fologiczna na-
czyń oraz tech-
nik, w jakich były 
one ornamen-
towane. Po raz 
pierwszy zapre-
zentowano cało-
ściowy schemat 
zmienności sty-
listyczno-chro-
nologicznej łu-
życkich źródeł 
ceramicznych dla 
terenów Lubel-
szczyzny, zwra-
cając przy tym 

uwagę na obce inspiracje w tej dzie-
dzinie, wywodzące się spoza łuku 
Karpat czy ze wschodniej Europy. 
Przedstawiony został też m.in. pro-
ces powstawania wyrobu gliniane-
go, rozważono tożsamość garncarza 
oraz rangę garncarstwa jako podsta-
wowej gałęzi wytwórczości przydo-
mowej. W tym kontekście szczegól-
nie interesującym problemem staje się 
postrzeganie garncarza jako stwórcy 
– kreatora, a jego wytworów jako na-
rzędzi do komunikowania się ludzi.

Kolejny prelegent, mgr Józef Nie-
dźwiedź z pracowni Profil z Zamoś-
cia, od wielu lat badający osadnictwo 
pradziejowe w Kotlinie Zamojskiej, na 
Roztoczu oraz innych południowo-
-wschodnich rubieżach Lubelszczy-
zny, zaprezentował nowe, nieznane 
wcześniej znaleziska z młodszych od-
cinków epoki brązu i wczesnej epo-
ki żelaza, odkryte na tych terenach. 
W konkluzji wystąpienia pt. „Cera-
mika naczyniowa kultury pomorskiej 
w Kotlinie Zamojskiej” podkreślał, 
że preferencje osadnicze ludności 

Kultura łużycka na wschód od Wisły, a zwłaszcza 
w Polsce środkowowschodniej jest zespołem ciągle słabo 
rozpoznanym. Pragnąc to zmienić, badacze z Zakładu Epok 
Brązu i Wczesnego Żelaza w Instytucie Archeologii UMCS 
w Lublinie – dr hab. Elżbieta M. Kłosińska, dr hab. Halina 
Taras oraz dr Sylwester Sadowski – podjęli się organizacji 
spotkań naukowych poświęconych problematyce tej kultury. 
Cykl został zatytułowany „Epoka brązu i wczesna epoka 
żelaza we wschodniej Polsce”. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w roku ubiegłym i poświęcone było metalurgii, a jego 
szczególną atrakcją stała się prezentacja oryginalnych skarbów 
przedmiotów brązowych odkrytych ostatnio na Lubelszczyźnie.

Wizualizacja  
procesu lepienia 
i zdobienia naczyń
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kultury łużyckiej były zasadniczo 
odmienne w stosunku do następu-
jącej po niej kultury pomorskiej.

Wnikliwa analiza źródeł ceramicz-
nych z jednego z wielkich cmenta-
rzysk ciałopalnych położonych na 
wschód od Wisły pozwoliła na nie-
zwykle interesujące wnioski. Zawarła 
je w swoim wystąpieniu pt. „Cmenta-
rzysko kultury łużyckiej w Maciejo-
wicach, pow. garwoliński – badania 
specjalistyczne ceramiki jako źródło 
poznania nie tylko ceramiki” dr Mał-
gorzata Mogielnicka-Urban z Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie. Badaczka dowiodła, iż 
nawet dziś analizy prowadzone pod 
kątem wykrycia określonych pier-
wiastków we wnętrzach naczyń gro-
bowych dają możliwość stwierdze-
nia obecności pokarmów składanych 
zmarłym na wędrówkę w zaświaty.

Dr Marcin Ignaczak z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu przedsta-
wił szeroką panoramę znalezisk ce-
ramicznych z wczesnej epoki żelaza 
i początków okresu lateńskiego w ob-
szernym referacie pt. „Problem genezy 
ceramiki podkrawędnie perforowanej 
na obszarze Niżu Polskiego w świetle 
kontaktów ze społecznościami kultur 
lasostepu pontyjskiego”. Jego badania 
potwierdziły funkcjonujące w nauko-
wym obiegu poglądy o wschodniej 
genezie pewnych form ceramicz-
nych i motywów zdobniczych. W ob-
szernym zbiorze naczyń pochodzą-
cych z archeologicznych stanowisk 
wschodniej Europy oraz obszarów 
środkowej i wschodniej Polski szcze-

gólną uwagę przyciągają workowa-
te garnki zdobione pod krawędzią 
systemem otworków i niewielkich 
guzków, tzw. perełek (żemczużin).

Dwa kolejne wystąpienia poświę-
cone zostały wyrobom glinianym 
tarnobrzeskiej kultury łużyckiej 
i są one warte szczególnej uwagi 
ze względu na nowe spojrzenie na 
źródła dawno już rozpoznane i funk-
cjonujące w naukowym obiegu.

Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak 
z Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, w referacie 
pt. „Wybrane aspekty badań nad 
ceramiką tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej”, powróciła do bogatych 
materiałów z wielkiego cmentarzy-
ska ciałopalnego w Kosinie, stan. II, 
na Powiślu Lubelskim. Rozważa-
nia dotyczące ceramiki naczynio-
wej z tego stanowiska posłużyły do 
podjęcia próby analizy planigraficz-
nej nekropoli. Naczynia omówiono 
w kontekście ich ramowej chrono-
logii, typologii, a także w aspekcie 
zarejestrowanych układów straty-
graficznych współwystępowania po-
szczególnych elementów w zespołach 
grobowych. Analiza wydzielonych 
grup inwentarzy (groby z naczy-
niami wykonanymi w tzw. stylisty-
ce nadsańskiej, groby o wschodnich 
nawiązaniach, groby z naczyniami 
w typie „ogólnołużyckim” oraz in-
wentarze z naczyniami garnkowaty-
mi) pozwoliła nie tylko na wskazanie 
chronologii i przedziału użytkowa-
nia poszczególnych skupisk gro-
bów, ale też na rekonstrukcję roz-
woju przestrzennego cmentarzyska.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek z In-
stytutu Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego na przykładzie tar-
nobrzeskiej kultury łużyckiej z po-
łudniowo-wschodniej Polski sfor-
mułował kilka uwag o rysujących się 
aktualnie problemach badawczych 
związanych z ceramiką. W wystą-
pieniu pt. „Chronologia – funkcja – 
znaczenie. Kilka uwag o dyskusyjnych 
problemach związanych z cerami-
ką tarnobrzeskiej kultury łużyckiej” 
zwrócił uwagę na podziały typolo-
giczno-chronologiczne, których rozu-
mienie powinno być obecnie inne niż 
dawniej, na co wskazują coraz liczniej-
sze serie datowań absolutnych. Podjął 
także problem różnic między cerami-
ką znaną z cmentarzysk i osad, wska-
zując na rozbieżności formalne i ich 
chronologiczne konsekwencje. Badacz 
podał przykłady wykorzystania cera-
miki dla rekonstrukcji mikrostruk-
tur społecznych w odniesieniu do 
materiałów funeralnych i osadowych. 

Ostatnie wwystąpienie pt. „Cera-
mika kultury łużyckiej w ujęciu bio-
grafii rzeczy. W poszukiwaniu czło-
wieka” przygotowała mgr Katarzyna 
Solarska, doktorantka Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, zatrudniona w radomskiej 
placówce Instytutu Archeologii i Et-
nologii PAN w Warszawie. Badaczka 
wyraziła przypuszczenie, że krytyka 
antropocentryzmu oraz tęsknota za 
tym, co rzeczywiste, doprowadzi-

Gliniana fi-
gurka jeźdź-

ca na koniu 
z cmentarzy-

ska ciałopalne-
go w Topornicy

Wybrane popielnice i przy-
stawki z  cmentarzyska cia-
łopalnego w WieprzcuFo
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ły do pojawienia się w humanisty-
ce w końcu lat 90. XX w. tendencji 
określanej jako „powrót do rzeczy”, 
„zwrot ku materialności” czy „biogra-
fia rzeczy”. Ciężar pytań stawianych 
o status pozostałości po przeszłości, 
o relacje między rzeczami a ludź-
mi oraz między samymi rzeczami 
przeniesiono z podmiotu na przed-
miot. Na bazie kilku kontekstów ce-
ramiki ludności kultury łużyckiej au-
torka zilustrowała zastosowanie tej 
tendencji teoretycznej w badaniach 
nad społecznościami przeszłości. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 
50 osób. Dopisali Goście spoza Lub-
lina i regionu, reprezentujący znaczą-
ce placówki archeologiczne w ośrod-
kach uniwersyteckich, PAN oraz 
muzealnych całego kraju. Oprócz 
wcześniej wymienionych, gościli-
śmy także prof. dr. hab. Wojciecha 
Blajera z Instytutu Archeologii UJ, 
dr Dagmarę Łaciak z Instytutu Pra-
historii UAM w Poznaniu, dr Joannę 
Urban z Instytutu Archeologii i Et-
nologii PAN w Warszawie, mgr. Bar-
tłomieja Kaczyńskiego z Warszawy, 
mgr Mirosławę Andrzejowską, mgr 
Annę Drzewicz i mgr. Łukasza Kacz-
marka z Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w Warszawie, mgr. 
Błażeja Muzolfa z Muzeum Archeo-
logicznego i Etnograficznego w Łodzi 

W dniach 27–28 maja 2015 r. w Lublinie odbyła 
się międzynarodowa konferencja naukowa 
o charakterze interdyscyplinarnym pt. „Me-

muarystyka w dawnej Polsce”, zorganizowana przez Za-
kład Literatury Dawnej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. KEN w Krakowie i Zakład Literatury Staropolskiej 
IFP UMCS. W sesji poświęconej ważnej części dziedzi-
ctwa kultury dawnej (literatura dokumentu osobiste-
go, pamiętnikarstwo) udział wzięli badacze z ośrodków 
krajowych (Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Opo-
le) oraz zagranicznych (Wilno, Fryburg Szwajcarski).

Konferencja obfitowała w referaty o źródłowych od-
kryciach; zaprezentowano przy tym nowe metody bada-
nia ego-dokumentów. Spotkanie zorganizowano w Bazy-
lice oo. Dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9, dzięki 
życzliwemu wsparciu przeora o. Grzegorza Kluza. Arty-
stycznym dopełnieniem konferencji był występ zespołu 
muzyki i tańca dawnego „Belriguardo” w krużgankach 
klasztornych. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem ob-
jęli: Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk, Rektor Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN prof. dr hab. Michał 
Śliwa, Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

 Tomasz Lawenda

i mgr Teresę Ma-
zurek z Muzeum 
Ziemi Chełm-
skiej im. Wikto-
ra Ambroziewi-
cza w Chełmie. 
Swoją obecnoś-
cią zaszczyci-
li nas również 
przedstawiciele 
urzędów kon-
serwatorskich 
– mgr Ewa Ba-
nasiewicz-Szy-
kuła z WUOZ 
w Lublinie, pry-
w a t n y c h  a r-
cheologicznych firm badawczych, 
doktoranci, liczna grupa pracowni-
ków Instytutu Archeologii UMCS 
i studentów archeologii UMCS.

Obradom towarzyszyła choć nie-
wielka, to interesująca ekspozycja 
ceramiki pochodzącej z najważniej-
szych w regionie stanowisk archeolo-
gicznych epoki brązu i wczesnej epo-
ki żelaza, głównie kultury łużyckiej. 
Dzięki uprzejmości mgr Marty Po-
lańskiej, mgr Marty Stasiak-Cyran 
i mgr. Michała Drewniaka, pracow-
ników Działu Archeologii Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie mogliśmy 
oglądać naczynia i drobne glinia-
ne formy figuralne z cmentarzysk 

w Topornicy, Wołkowianach, Bli-
skowicach i Krupach, a materiały ze 
spektakularnych odkryć w Lublinie– 
–Jakubowicach Murowanych udo-
stępniła nam mgr Urszula Kurzątkow-
ska z Instytutu Archeologii UMCS.

Spotkanie naukowe odbyło się 
w Sali Rady Wydziału Humani-
stycznego UMCS dzięki przychyl-
ności Dziekana dr. hab. Roberta 
Litwińskiego, prof. nadzw. Prag-
niemy kontynuować nasze semi-
naria w kolejnych latach w podob-
nej formule. Najbliższe poświęcone 
będzie obrządkowi pogrzebowemu 
i kulturze symbolicznej. 
Elżbieta Małgorzata Kłosińska

Ceramika pod-
krawędnie per-
forowana z gro-
bu ciałopalnego 
w Bliskowicach
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i tańca dawnego „Belriguardo” w krużgankach klasz-
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W  obecnej, rozszerzonej 
formule spotkanie od-
było się już po raz piąty. 

Obrady prowadzono na Zamku Lu-
belskim w dwóch reprezentacyjnych 
Galeriach Malarstwa Polskiego. 

Zebranych powitała Zastępca Dy-
rektora Muzeum Lubelskiego mgr 
Jolanta Żuk-Orysiak, zaś w imieniu 
ścisłego grona organizatorów mgr 
Marta Polańska, Kierownik Działu 
Archeologii Muzeum Lubelskiego 
oraz dr hab. Anna Zakościelna z In-
stytutu Archeologii. Władze Uni-
wersytetu reprezentowała Prorektor 
ds. Studenckich prof. sztuk muz. Ur-
szula Bobryk, a Wydziału Humani-
stycznego – Dziekan dr hab. Robert 
Litwiński, prof. nadzw. W uroczysto-
ści otwarcia konferencji wziął również 
udział przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskie-
go, Zastępca Dyrektora Departamen-
tu Kultury, Edukacji i Sportu Andrzej 
Miskur. Wojewoda Lubelski Wojciech 

XXXI Międzynarodowa Konferencja
„Badania archeologiczne w Polsce  

Środkowowschodniej,  
Zachodniej Białorusi  

i Ukrainie w roku 2014”
W dniach 25–26 marca 2015 r. 

specjaliści z kraju i zagranicy 
spotkali się na konferencji 
„Badania archeologiczne 

w Polsce środkowowschodniej, 
zachodniej Białorusi i Ukrainie 

w roku 2014”, zorganizowanej 
przez Instytut Archeologii 

UMCS i Muzeum Lubelskie 
w Lublinie. Tegoroczna XXXI 
edycja wpisała się w jubileusz 

70-lecia powołania Katedry 
Prehistorii Polski na UMCS, 

a tym samym inauguracji 
studiów archeologicznych 

w naszym mieście.

Wilk w wystosowanym do organizato-
rów piśmie gratulował przedsięwzię-
cia oraz przekazał wyrazy szacunku 
i uznania wszystkim jej uczestnikom. 

Obrady rozpoczęła plenarna se-
sja, na której zaprezentowano dwa 

referaty. Prof. dr hab. Stefan K. Ko-
złowski z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
przedstawił bardzo nowatorskie po-
dejście do problemu pucharyzacji 
polskiego mezolitu i późnych kul-
tur wstęgowych. Przez wiele lat był  
on pracownikiem Instytutu Arche-
ologii UMCS. W niezwykle ciekawy 
i obrazowy sposób prowadził wykła-
dy kursowe z paleolitu i mezolitu, 
wypromował również liczną gru-
pę magistrów. Drugi referat przy-
gotował dr Paweł Jarosz z Ośrodka 
Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w Kra-
kowie. Było to obszerne i bogato ilu-
strowane omówienie kultury cera-
miki sznurowej w strefie karpackiej.

Program konferencji obejmo-
wał 60 referatów przygotowanych 
przez 95 autorów i aby mógł być 
zrealizowany, spotkania toczyły się 
przez większość czasu równolegle  

Zastępca Dyrektora Muzeum Lubelskiego mgr Jolanta Żuk-Orysiak i Dzie-
kan Wydziału Humanistycznego dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. 
podczas otwarcia konferencji
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w dwóch sekcjach: pradziejowej i hi-
storycznej. Ponadto, na odrębnej 
sesji posterowej zaprezentowano 
krótkie komunikaty z badań w for-
mie 32 barwnych plakatów nauko-
wych, które opracowało 57 autorów. 

Dwudniowym obradom w po-
szczególnych sekcjach przewodni-
czyli profesorowie: Aleksander Kośko 
(UAM w Poznaniu), Stefan K. Ko-
złowski (UKSW w Warszawie), An-
drzej Kokowski (UMCS), dr hab. Piotr 
Włodarczak (IAiE PAN Kraków), 
dr hab. Marek Nowak (UJ), dr hab. 
Marcin Wołoszyn (Uniwersytet Rze-
szowski), dr hab. Elżbieta Kłosińska 
oraz dr hab. Halina Taras (UMCS), 
dr Jacek Andrzejowski (Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w War-
szawie), dr Nikoła Krywalcewicz (Na-
rodowa Akademia Nauk Białoru-
si, Mińsk), dr Aleksander Baszkow 
(Uniwersytet w Brześciu), dr Jurij 
Łukomśkyj (Politechnika Lwowska).

Gościliśmy liczne grono badaczy 
z Białorusi, Rosji i Ukrainy (z Brześcia, 
Charkowa, Mińska, Kijowa, Lwowa, 
Mikołajewa, Mościsk, Sankt Peters-
burga, Tarnopola i Zbaraża). Wy-
niki badań przedstawione zostały 
przez reprezentantów 63 polskich 
i zagranicznych instytucji: placó-
wek naukowych, muzeów, ośrod-
ków konserwatorskich, usługowych 
firm archeologicznych. Podobnie jak 
w ostatnich latach, także w XXXI 
konferencji aktywny udział brali na-
ukowcy innych specjalności, których 
badania uzupełniają wiedzę z zakre-
su archeologii. Znakomite rezultaty 
przynosi obecnie współpraca arche-
ologów m.in. z takimi podmiotami 

jak: Katedra Medycyny Sądowej oraz 
Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia 
Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, Katedra Anatomii Patologicznej 
Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie czy Zakład Inżynierii 
Wirtualnej Politechniki Poznańskiej. 

Zaprezentowano wyniki najnow-
szych prac terenowych: badań wy-
kopaliskowych, powierzchniowych, 
prospekcji geomagnetycznych czy 
wykorzystujących lotniczy skaning 
laserowy i inne współczesne techniki 
obrazowania. Zreferowane zostały 
rezultaty studiów z zakresu arche-
ologii eksperymentalnej, podsumo-
wano też wieloetapowe projekty ba-
dawcze. Nie zabrakło oczywiście 
gorących dyskusji, kontynuowanych 
w przerwach pomiędzy sesjami.

Od pięciu lat profesjonalną oprawę 
graficzną wydawnictw konferencyj-
nych przygotowują Marta Polańska 
i Elżbieta Jachacz z Muzeum Lubel-
skiego. W tegorocznych projektach 
wykorzystano zdjęcie terenowe nie-
zwykle interesującego grobu niszo-
wego kultury złockiej w Kleczanowie 
(pow. sandomierski) oraz pochodzą-
ce z niego zabytki – kościane tarczki 
i kubek zdobiony odciskanym sznu-
rem. Prace wykopaliskowe na tym 
stanowisku przeprowadził dr Marek 
Florek z Zakładu Archeologii Wczes-
nośredniowiecznej IA UMCS oraz 
absolwentka IA UMCS mgr Monika 
Bajka, obecnie pracownik Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. Rysu-
nek kubka stał się tegorocznym gra-
ficznym motywem przewodnim zdo-
biącym też okolicznościowy stempel. 

Wzorem lat ubiegłych już w dniu 
otwarcia konferencji udostępniono 
uczestnikom publikację zawierają-
cą abstrakty 80 wystąpień. Redakcja 
naukowa całości oraz tłumaczenia 
z języka rosyjskiego i ukraińskiego 
są dziełem dr hab. A. Zakościelnej, 
zaś streszczenia w języku białoru-
skim przełożył na język polski mgr 
Witali Aszejczyk (Narodowa Aka-
demia Nauk Białorusi, Mińsk). 

Podsumowując spotkanie przygo-
towane wspólnym wysiłkiem dwóch 
instytucji, reprezentujące organiza-
torów – Anna Zakościelna i Marta 

Polańska – podkreśliły rosnącą ran-
gę lubelskiego forum oraz jego mię-
dzynarodowy i interdyscyplinarny 
charakter. Podziękowaniom kiero-
wanym do wszystkich uczestników 
i osób zaangażowanych w realiza-
cję przedsięwzięcia towarzyszy-
ły życzenia sukcesów badawczych 
i serdeczne zaproszenie do Lubli-
na na XXXII konferencję w 2016 r. 

Wydarzenie mogło się odbyć dzię-
ki wsparciu finansowemu i życzliwo-
ści Dyrektora Muzeum Lubelskiego 
dr Katarzyny Mieczkowskiej-Czer-
niak oraz Prorektora UMCS ds. Ba-
dań Naukowych i Współpracy Mię-
dzynarodowej prof. dr. hab. Ryszarda 
Dębickiego. Dziękujemy również za 
wieloletnią przychylność dla naszych 
poczynań Dziekanowi Wydziału 
Humanistycznego dr. hab. Roberto-
wi Litwińskiemu, prof. nadzw. i Dy-
rektorowi Centrum Promocji UMCS 
mgr. Marcinowi Gołębiowskiemu. 
Wspomogli nas także studenci ar-
cheologii oraz pracownicy Działu 
Administracji Muzeum Lubelskiego. 
Marta Polańska (ML w Lublinie)

Dorota Tymczak (IA UMCS)

Prof. dr hab. Stefan K. Kozłowski 
w trakcie dyskusji

Sesja posterowa

Widok na salę obrad podczas uroczystego otwarcia 
konferencji
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Wydarzeniu towarzyszy-
ła uroczysta promocja 
książki pod red. prof. Te-

resy Pękali Witkacy w kontekstach. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz a kry-
zys metafizyki (Wydawnictwo UMCS 
2015), która odbyła się w Teatrze im. 
S. I. Witkacego. Częścią spotkania 
promocyjnego była dyskusja popro-
wadzona przez redaktorkę książki 
i dyrektora teatru Andrzeja Dziuka 
dotycząca odpowiedzialności i roli 
społecznej artystów i intelektualistów. 

W czterodniowych obradach 
udział wzięli badacze z 12 ośrodków 
akademickich, dwóch instytucji kul-
tury i Teatru Witkacego. Łącznie 
wygłoszono i dyskutowano 31 re-
feratów. Punktem wyjścia konfe-

Teatr, teatralizacja, 
performatywność

rencji było założenie, że mamy dziś 
do czynienia z przeniesieniem ka-
tegorii performatywności z badań 
nad teatrem i sztuką performance 
nie tylko na inne obszary sztuki, ale 
także na całą dziedzinę kultury. Per-
formance bowiem już dawno prze-
stał być kojarzony tylko i wyłącznie 
z działaniami czysto teatralnymi. 
Dostrzegany jest w polityce, me-
diach, popkulturze oraz w codzien-
nych praktykach życia społecznego, 
przejawiających się m.in. w rytua-
łach, demonstracjach, manifesta-
cjach. Zamierzeniem pomysłodaw-
ców konferencji było podjęcie próby 
rekonstrukcji drogi, jaką przebyła ka-
tegoria performatywności od kon-
tekstu teatrologicznego ku szeroko 

pojmowanym sztukom i działaniom 
podejmowanym w sferze publicznej. 

W jednym z bloków tematycznych 
znalazły się zagadnienia poświęcone 
sztuce performance i teatrowi, rozpa-
trywane zarówno pod kątem histo-
rycznym, jak i teoretycznym czy in-
stytucjonalnym (m.in. prof. Grzegorz 
Sztabiński – Uniwersytet Łódzki, 
Małgorzata Michałowska – Akade-
mia Sztuki w Szczecinie, dr Lilian-
na Dorak-Wojakowska – Akademia 
Ignatianum w Krakowie, dr Grze-
gorz Kondrasiuk – UMCS, dr Mag-
dalena Bogusławska – Uniwersytet 
Warszawski, mgr Lilianna Kozak – 
UMCS). Wykraczając poza teatr, mó-
wiono o performatywnych aspektach 
plastyki (dr Paulina Sztabińska – Uni-

W dniach 28–31 maja 2015 r. w Zakopanem odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
„Teatr, teatralizacja, performatywność”, zorganizowana przez Zakład Estetyki Wydziału 
Filozofii i Socjologii UMCS. Była to już trzecia konferencja w rozpoczętym przez prof. Teresę 
Pękalę w 2009 r. cyklu poświęconym filozoficznym kontekstom twórczości Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Tym razem organizatorzy zaproponowali nieco szerszą tematykę, 
obejmującą zagadnienia miejsca teatru i zjawiska teatralizacji w procesach życia społecznego. 

Prof. T. Pękala z zespołem Teatru Witkacego podczas uroczystego wręczenia książki pod jej redakcją Witkacy 
w kontekstach. S. I. Witkiewicz a kryzys metafizyki
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wersytet Łódzki), literatury (prof. Ta-
deusz Szkołut – UMCS) i architektury 
(dr Zbigniew Moździerz – Muzeum 
Tatrzańskie). Jeden z referatów poświę-
cony był próbie ukazania Witkacego – 
patrona konferencji – jako prekursora 
praktyk performatywnych (dr hab. Jó-
zef Tarnowski – Uniwersytet Gdański).

Część obrad poświęcono prakty-
kom artystycznym, których efekt per-
formatywny wykracza poza grani-
ce sztuki i może być wykorzystany 
na przykład terapeutycznie (dr Edy-
ta Nieduziak – Uniwersytet Wroc-
ławski) lub społecznie – jako środek 
animujący lokalne społeczności par-
tycypacyjne czy budujący platformy 
aktywności obywatelskiej (m.in. dr Ka-
zimierz Łyszcz – Uniwersytet Radom-
ski, mgr Paulina Skorupska i dr hab. 
Joanna Ostrowska – UAM). Po raz 
kolejny okazało się, że sztuka nawet 
poza treścią, którą zawierają jej dzieła, 
potrafi nawiązywać relacje nie tylko 
z widzami, ale z całą sferą publiczną, 
uruchamiając w niej wielorakie pro-
cesy – głównie na linii władzy i prawa 
do obecności w przestrzeni publicz-
nej (m.in. mgr Tomasz Szczepanek – 
UW). Dyskutowano także twórczość 
Jacquesa Derridy jako przedstawi-
ciela zwrotu performatywnego w fi-
lozofii, zwłaszcza w jego idei dekon-
strukcji (prof. Włodzimierz Lorenc 
– UW). Z kolei w estetyce filozoficz-

nej za przedstawicieli takiego zwrotu 
można uznać autorów wyrażających 
przekonanie, że dostęp do świata bu-
dujemy jedynie w drodze aktów twór-
czych (dr hab. Irena Górska – UAM). 

Nie zabrakło też wypowiedzi to-
nujących entuzjazm, z jakim współ-
czesna humanistyka traktuje zja-
wiska performatywne, zwłaszcza 
kiedy mamy z nimi do czynienia 
w polityce – jak chociażby „zielo-
ne ludziki” na Krymie i Wschod-
niej Ukrainie (prof. Iwona Lorenc 
– UW). Dalszego zatem przemyśle-
nia i pracy teoretycznej wymaga za-
gadnienie przewidywalności działań 
performatywnych i panowania nad 
ich skutkami. Konferencja „Teatr, te-
atralizacja, performatywność” była 
jednym z kroków w tym kierunku. 

Otwarta formuła organizowanych 
przez Zakład Estetyki konferencji owo-
cuje nie tylko poszerzaniem kontak-
tów naukowych w kraju i za grani-
cą (publikacja T. Pękali w belgijskim 
czasopiśmie), ale również wymianą 
myśli i doświadczeń pomiędzy na-
ukowcami i przedstawicielami śro-
dowisk twórczych: galerii, muzeów, 
teatru. Wydana przez Wydawnictwo 
UMCS w starannej szacie graficznej 
książka Witkacy w kontekstach. Sta-
nisław Ignacy Witkiewicz a kryzys me-
tafizyki pod red. T. Pękali ukazała się 
w 130. rocznicę urodzin S. I. Witkie-

wicza i 30. rocznicę powstania Tea-
tru Witkacego w Zakopanem. Konfe-
rencją i publikacją estetycy i historycy 
filozofii z Instytutu Filozofii włączy-
li się do obchodów tych dwóch waż-
nych dla polskiej kultury rocznic. 

Rafał Czekaj

25 maja 2015 r. w Chorzo-
wie odbyły się uroczy-
stości związane z 25-le-

ciem Szkoły Języka i Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Śląskiego. W obcho-
dach tych udział wzięły władze i pra-
cownicy UŚ, w tym Rektor, prze-
wodniczący KRASP prof. dr hab. 
Wiesław Banyś, dr Bogusław Szy-
mański z Biura Uznawalności Wy-
kształcenia i Wymiany Międzyna-
rodowej MNiSW, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych ośrodków zajmują-
cych się nauczaniem języka polskie-
go jako obcego z Krakowa, Lublina, 

Łodzi i Warszawy, pracownicy, sym-
patycy i przyjaciele Szkoły. Gospoda-
rzami uroczystości jubileuszowych 
byli: Dyrektor SJiKP dr hab. Jolan-
ta Tambor, prof. UŚ, wicedyrektor 
dr Aleksandra Achtelik oraz wielo-
letni dyrektor i kierownik Katedry 
Międzynarodowych Studiów Pol-
skich dr hab. Romulad Cudak, prof. 
UŚ, którzy przedstawili historię po-
wstania Szkoły i jej dalsze dzieje, 
prezentując bogaty dorobek i licz-
ne sukcesy tej placówki w dziedzi-
nie nauczania języka polskiego jako 
obcego. Uroczystości uświetniły wy-

stępy studentów zagranicznych od-
bywających tam kursy językowe.

Centrum Języka i Kultury Polskiej 
UMCS reprezentowała dr hab. Anna 
Dunin-Dudkowska, która odczytała list 
gratulacyjny od prof. dr. hab. Jana Ma-
zura – Dyrektora CJKP. Szkole Języka 
i Kultury Polskiej UŚ życzymy wielu 
kolejnych sukcesów i mamy nadzieję 
na dalszą owocną współpracę w dzie-
dzinie nauczania cudzoziemców języ-
ka i kultury polskiej oraz kształcenia 
metodycznego nauczycieli języka pol-
skiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Anna Dunin-Dudkowska

CJKP na jubileuszu 25-lecia Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej UŚ

Dyskusja  
w Teatrze Wit-
kacego prowa-
dzona przez 
Dyrektora  
A. Dziuka 
i prof. T. Pękalę

W trakcie obrad. Od prawej: prof. G. Sztabiński (UŁ), 
dr R. Czekaj (UMCS) i  prof. T. Pękala
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Tegoroczna odsłona wyda-
rzenia, która odbyła się 
w dniach 13–14 maja, zo-

stała zatytułowana „Ekologizm”. 
Podczas konferencji, organizowa-
nej pod kierunkiem naukowym prof. 
dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, 
przybliżone zostały kwestie termi-
nologiczne, idee, wymiar bezpie-
czeństwa ekologicznego oraz obraz 
medialny ruchów ekologicznych. 
Funkcję sekretarzy konferencji peł-
nili dr Dorota Maj oraz dr Marcin 
Pomarański. Zaproszenie skierowa-
ne przez organizatorów spotkało się 
z dużym zainteresowaniem badaczy, 
w efekcie czego do Lublina przyje-
chało ponad 30 naukowców, repre-
zentujących najważniejsze ośrodki 
akademickie w Polsce oraz w Buł-
garii. Liczne grono prelegentów po-
zwoliło na szerokie i wieloaspekto-
we ujęcie problematyki. 

Uroczystego otwarcia obrad do-
konali: prof. dr hab. Ryszard Dę-
bicki, Prorektor UMCS ds. Badań 
Naukowych i Współpracy Między-

narodowej, prof. dr hab. Grzegorz 
Janusz, Dziekan Wydziału Polito-
logii oraz prof. dr . hab. Maria Mar-
czewska-Rytko, Kierownik Zakła-
du Ruchów Politycznych. Specjalny 
adres do uczestników konferencji 
wystosował Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego dr Krzysztof 
Grabczuk. Głos zabrała także dr Do-
rota Maj, która zaprezentowała do-
robek naukowy pracowników Zakła-
du Ruchów Politycznych w postaci 
publikacji ukazujących się w ramach 
trzech serii wydawniczych (Ruchy 
społeczne i polityczne, Demokracja 
bezpośrednia i elektroniczna, Syste-
my religijne we współczesnym świecie). 

W sesji plenarnej zostało zapre-
zentowanych dziewięć referatów. 
Otworzyło ją wystąpienie prof. dr. 
hab. Romana Tokarczyka z UMCS, 
który przedstawił problematykę eko-
logizmu jako inspiracji dla nowych 
nurtów myśli i systemów norm. Re-
ferat dotyczył zarówno treści pojęcia, 
jak i generowanego wymiaru ideo-
wego i praktycznego. Wystąpienie 

prof. dr. hab. Adama Barcikowskie-
go z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika koncentrowało się na próbie od-
powiedzi na pytanie: czy działania 
człowieka oparte na zasadzie samo-
ograniczenia można uznać za ekolo-
giczne? Punktem wyjścia dla rozwa-
żań stała się analiza podstawowej dla 
procesów biologicznych zasady mak-
symalizacji oraz interpretacja wzro-
stu liczbowego populacji ludzkiej 
w kategoriach ekologii ewolucyjnej. 
Wystąpienie dr hab. Joanny Dzwoń-
czyk z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie zostało poświęcone 
zmianom postaw społeczeństwa pol-
skiego wobec kwestii ekologii i wska-
zaniom gotowości do uczestnictwa 
w zinstytucjonalizowanych formach 
walki o ochronę środowiska, akcjach 
protestacyjnych i działaniach w ra-
mach obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa. Referat prof. dr. hab. Jarosława 
Macały z Uniwersytetu Zielonogór-
skiego ukazał problematykę zderzeń 
pomiędzy ekologią a geopolityką. Pre-
legent zwrócił uwagę m.in. na kwe-
stię wzajemnych relacji pomiędzy 
środowiskiem naturalnym a geo-
polityką oraz na wpływ ekologii na 
badania geopolityczne. Prof. dr hab. 
Maria Marczewska-Rytko z UMCS 
przedstawiła analizę ekologizmu jako 
nowego ruchu społecznego i wskaza-
ła specyfikę ruchów ekologicznych 
w świetle głównych teorii nowych 
ruchów społecznych. Prof.  dr hab. 
Wojciech Nowiak z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu za-
prezentował bezpieczeństwo ekolo-
giczne państw nordyckich na przy-
kładzie Norwegii. Istotną kwestią 
podniesioną w wystąpieniu było za-
gadnienie eliminowania zagrożeń 
wewnętrznych i międzynarodowych 
związanych z eksploatacją obszaru 
Arktyki. Referat prof. dr hab. Krysty-
ny Gomółki z Politechniki Gdańskiej 
dotyczył głównych założeń i dzia-
łań rządów Armenii, Azerbejdża-
nu i Gruzji w zakresie polityki eko-
logicznej na przełomie XX i XXI w. 
Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki 
z Uniwersytetu Gdańskiego przed-
stawił problematykę energii jądrowej 
w Polsce. Odwołał się zarówno do 
stanu polskiej energetyki jądrowej, 

Ekologizm
Ruchy społeczne i polityczne stanowią jeden z głównych 
obszarów badawczych Zakładu Ruchów Politycznych 
Wydziału Politologii UMCS i z tego względu problematyce 
tej poświęcony został cykl konferencji naukowych. 
Dotychczasowe przedsięwzięcia objęły zagadnienia takie 
jak m.in.: socjaldemokracja, liberalizm, konserwatyzm, 
chrześcijańska demokracja, ruchy narodowe, populizm, 
ekstremizm, haktywizm oraz feminizm.
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jak również perspektyw jej rozwoju. 
Wystąpienie dr. hab. Wojciecha Zię-
tary z UMCS, które zamykało część 
plenarną, przybliżyło zagadnienie eu-
ropejskich struktur ruchu zielonych.

Po zakończeniu obrad plenar-
nych, prelegenci debatowali w ra-
mach dwóch paneli tematycznych 
oraz dwóch paneli doktoranckich. 
W panelu dotyczącym zagadnień 
teoretycznych dyskusja toczyła się 
wokół takich kwestii jak: koncepcja 
polityki klimatycznej Anthony’ego 
Giddensa, relacja człowiek – zwierzę 
w myśli Mariana Zdziechowskiego, 
ekologiczna gnoza polityczna, mo-
ralny wymiar relacji człowieka do 
przyrody oraz polityczny wymiar 
„zielonych utopii”.

Analiza praktycznego wymiaru 
ekologizmu objęła: technologie in-
formacyjno-komunikacyjne w dzia-
łaniach polskich organizacji ekolo-
gicznych, ekologizm w wizerunku 
państwa i jego polityce zagranicz-

nej, chrześcijańską odpowiedzial-
ność ekologiczną, dyskurs medial-
ny na temat propozycji prywatyzacji 
polskich Lasów Państwowych oraz 
problematykę partii politycznych 
nurtu ekologicznego. 

Istotnym uzupełnieniem debaty 
okazały się kwestie poruszone w pa-
nelach doktoranckich. Prelegenci 

skoncentrowali się na: problematyce 
ekologicznej z perspektywy lokalnej, 
partycypacji obywateli w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska, organi-
zacjach ekologicznych i partiach eko-
logicznych w państwach Unii Euro-
pejskiej, ekofeminizmie, standardach 
społecznej odpowiedzialności bizne-
su, katastrofie w Czarnobylu oraz do-
stępności do wody pitnej jako czyn-
niku militarnej aktywności państw.

Panelom towarzyszyła ożywiona 
dyskusja, zaś prelegenci zgodnie pod-
kreślali wysoki poziom merytoryczny 
zaprezentowanych wystąpień. Inte-
gralną częścią konferencji była wy-
cieczka do Zamościa, która stała się 
nie tylko sposobnością do zwiedzenia 
jednego z najpiękniejszych miast woje-
wództwa lubelskiego, ale również kon-
tynuowania podjętych w trakcie obrad 
dyskusji oraz integracji polskich i za-
granicznych środowisk naukowych. 
Dorota Maj, Marcin Pomarański

Zrozumieć ucznia 
z alergią i astmą

W  dniu 28 maja 2015 r. 
w Auli Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii 

UMCS odbyło się interdyscyplinar-
ne Sympozjum Naukowo-Szkole-
niowe „Zrozumieć ucznia z alergią 
i astmą”, adresowane do dyrekto-

rów szkół, pedagogów szkolnych 
i nauczycieli z Lublina. Jego celem 
było przygotowanie uczestników do 
systematycznej i prawidłowej opie-
ki nad uczniami z chorobami aler-
gicznymi i zapewnienia im eduka-
cyjnego wsparcia oraz zachęcenie 

do podjęcia współpracy w ramach 
wieloprofilowych instytucjonalnych 
i pozainstytucjonalnych oddziały-
wań na rzecz tej stale rosnącej gru-
py dzieci i młodzieży.

Badania epidemiologiczne prze-
prowadzone wśród dzieci za-
mieszkałych w Lublinie wskazu-
ją, iż choroby alergiczne występują 
u znacznego odsetka badanych. Sza-
cuje się, że w roku 2007 na astmę 
chorowało 10–15% dzieci w wie-
ku szkolnym, na alergiczny nieżyt 
nosa 12–17%, na atopowe zapalenie 
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skóry 9–10%, na pokrzywkę ok. 9%, 
a na alergię pokarmową ok. 7%. Po-
ważnym problemem wciąż jest nie-
dodiagnozowanie alergii i astmy 
u dzieci i młodzieży. 

Sympozjum zorganizowane zo-
stało w ramach współdziałania Za-
kładu Socjopedagogiki Specjalnej 
UMCS, kierowanego przez prof. 
dr hab. Marię Chodkowską i Lubel-
skiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Alergologicznego, w któ-
rym funkcję przewodniczącej 
pełni dr Małgorzata Bartkowiak- 
-Emeryk.

Współpraca ta, realizowana kon-
sekwentnie od kilku lat, ukierunko-
wana jest na integrację środowisk 
uniwersyteckich wokół problematy-
ki edukacji i wsparcia dzieci i mło-
dzieży z alergią. Jej efektem są za-
równo przeprowadzone naukowe 
projekty badawcze, jak i działalność 
popularyzatorska w środowiskach 
rodzinnym i edukacyjnym uczniów 
z alergią. Jednym z efektów jest też 
wydanie, wspieranej przez Zarząd 
Główny PTA, publikacji: A. Eme-
ryk, R. Zubrzycka, M. Bartkowiak-
-Emeryk, R. Gawlik (red.), Dziecko 
z astmą w rodzinie i szkole. Porad-
nik dla rodziców, opiekunów i na-
uczycieli, UMCS Lublin 2012.

Z satysfakcją należy zaznaczyć, 
że w inicjatywę zrealizowania 
sympozjum naukowo-szkolenio-
wego z zakresu ujmowanej wie-
lopłaszczyznowo problematyki 
alergologicznej włączyło się kil-

ka podmiotów. Do organizatorów 
omawianego przedsięwzięcia na-
leżą zatem, poza wymienionymi 
wcześniej: Sekcja Pediatryczna Za-
rządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Alergologicznego, Klinika 
Chorób Płuc i Reumatologii Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, 
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie oraz Wydział Oświa-
ty i Wychowania Urzędu Miasta 
Lublin. Sympozjum „Zrozumieć 
ucznia z alergią i astmą” uzyska-
ło Honorowy Patronat Prezyden-
ta Miasta Lublin. 

Patronat naukowy nad wyda-
rzeniem sprawowali: prof. dr hab. 
n. med. Andrzej Emeryk, Przewod-
niczący Sekcji Pediatrycznej Polskie-
go Towarzystwa Alergologicznego, 
dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-
-Emeryk, Przewodnicząca Oddzia-
łu Lubelskiego PTA, dr hab. Stani-
sława Byra, Prodziekan Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii UMCS, 
prof. dr hab. Janusz Kirenko, Dy-
rektor Instytutu Pedagogiki UMCS, 
prof. dr hab. Maria Chodkowska, 
Kierownik Zakładu Socjopedago-
giki Specjalnej UMCS oraz dr hab. 
Anna Wojnarska z Zakładu Peda-
gogiki Resocjalizacyjnej UMCS.

W spotkaniu wzięło udział ok. 
150 osób, m.in. dyrektorzy szkół 
kształcących dzieci i młodzież na 
różnych etapach edukacyjnych, pe-
dagodzy szkolni, dorady metodycz-
ni, nauczyciele, dyrektorzy i pracow-

nicy lubelskich 
poradni psycho-
logiczno-peda-
g o g i c z n y c h , 
pracownicy na-
ukowo-dydak-
tyczni Instytu-
tów: Pedagogiki 
oraz Psychologii 
UMCS, a także 
zaproszeni go-
ście z: Kancelarii 
Prezydenta Mia-
sta Lublin, Wy-
działu Zdrowia 
i Spraw Społecz-
nych UM Lub-
lin oraz Kon-

sultant Wojewódzki ds. Alergologii. 
Sympozjum otworzył prof. dr hab. 

Ryszard Bera, Dziekan Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii UMCS. 
W pierwszej części spotkania po-
święconej aspektom medycznym 
alergii i astmy u dzieci i młodzieży 
wygłoszono dwa wykłady: Choroby 
alergicznie – czy to kolejna epide-
mia? – dr n. med. Małgorzata Bart-
kowiak-Emeryk; Astma, alergicz-
ny nieżyt nosa, atopowe zapalenie 
skóry u dzieci i młodzieży szkolnej 
– objawy wymagające interwencji 
i/lub konsultacji lekarskiej – prof. 
dr hab. n. med. Andrzej Emeryk.

Po przerwie odbyły się dwa kolej-
ne wystąpienia, tym razem skoncen-
trowane na problematyce psycho-
pedagogicznej chorób alergicznych: 
Psychospołeczne funkcjonowanie 
uczniów z alergią i astmą – dr Re-
nata Zubrzycka; Psychopedagogicz-
ne wsparcie uczniów z alergią i ast-
mą oraz ich rodzin – dr hab. Anna 
Wojnarska.

Sympozjum spotkało się z du-
żym zainteresowaniem uczestni-
ków, szczególnie zaś wystąpienia 
przedstawicieli Polskiego Towa-
rzystwa Alergologicznego, o czym 
świadczyły liczne pytania zadawane 
podczas panelu dyskusyjnego oraz 
ożywione dyskusje w kuluarach, 
a także informacje zwrotne prze-
kazywane Organizatorom. Należy 
mieć nadzieję, że zaprezentowana 
inicjatywa będzie kontynuowana.

Dr Renata Zubrzycka
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Dopóki ziemia kręci się,
dopóki jest tak czy siak,

Panie, ofiaruj każdemu z nas,
czego mu w życiu brak…

Utworem Bułata Okudżawy 
Modlitwa Piotr Selim roz-
począł uroczysty koncert 

„Wybrzeża ciszy”. To niecodzienne 
wydarzenie miało miejsce 17 maja 
2015 r. w kościele pw. Niepokala-
nego Serca Maryi i św. Franciszka 
z Asyżu w Lublinie, w rocznicę uro-
dzin św. Jana Pawła II. Już pierw-
sze wykonania tego wieczoru – Zo-
stanie Tania, A na rzekach już pęka 
lód, Modlitwa o wschodzie słońca 
i Spojrzenia – wzruszyły publicz-
ność, która licznie przybyła na to 
wydarzenie.

Cały program składał się z kom-
pozycji Piotra Selima do wierszy 
Karola Wojtyły oraz tekstów Han-
ny Lewandowskiej (efektem jej 
współpracy z Selimem jest już po-
nad 200 utworów). Piotr Selim jest 
pianistą, kompozytorem, wokalistą 
i aranżerem, na co dzień prowadzi 
zajęcia na Wydziale Artystycznym 
UMCS. Jest laureatem wielu kon-
kursów i festiwali ogólnopolskich. 
Współpracuje z lubelskim środowi-
skiem muzycznym, współorganizu-
jąc wiele koncertów z lubelskimi so-
listami, chórami oraz orkiestrami.

Koncert składał się z dwóch czę-
ści: pierwszej – recitalu Piotra Seli-
ma oraz drugiej – złożonej z utwo-
rów na chóry, orkiestrę i solistę. Po 

pełnym napięć i emocji występie 
solowym Selima, na scenę zosta-
ło zaproszonych ponad 200 arty-
stów z pięciu chórów należących do 
Ogólnopolskiego Programu „Śpie-
wająca Polska”: Chóru Lorien I LO 
im. S. Staszica w Lublinie (dyrygent 
Joanny Głogowska-Szychta), Chó-
ru Kantylena III LO im. Unii Lu-
belskiej (dyrygent Małgorzata No-
wak), Chóru Amabile Zespołu Szkół 
nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie 
(dyrygent Gabriela Czyż) oraz Chó-
ru Sensorium Zespołu Szkół nr 5 
im. Jana Pawła II w Lublinie (dy-
rygentki Maria Krzosek i Lucyna 
Mijał). Gościnnie wystąpił Chór 
Dziecięcy i Orkiestra Symfoniczna 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia im. K. Lipińskiego 
w Lublinie. Koordynacją artystycz-
ną zespołów i organizacją koncer-
tu zajęły się Barbara Pazur i Mał-
gorzata Nowak. W rolę wokalisty 
oraz pianisty wcielił się Piotr Se-
lim, zaś całość koncertu, zza pul-
pitu dyrygenckiego poprowadził 
Lucjan Jaworski. 

W drugiej części duże wrażenie 
zrobiły na mnie pierwsze postawio-
ne akordy Przeszczepionego serca. 
Równe, czyste, przejrzyste wejścia 
chórów, precyzyjność orkiestry, 
ale także wyjątkowe miejsce, jakim 
jest kościół, ogromna publiczność, 
świetne nagłośnienie, światła. Te 
wszystkie elementy złożyły się na 
bardzo pozytywny odbiór. Następ-
ne zaprezentowane utwory to: Ku 

słońcom, W mroku jest tyle świat-
ła, Uwielbiam cię, Bo jesteś samą 
ciszą oraz Szukam Twoich śladów 
autorstwa Hanny Lewandowskiej, 
poświęcony pamięci Jana Pawła II. 
Tego ostatniego słuchałam z senty-
mentem i wzruszeniem, ponieważ 
jako chórzystka Chóru Wydzia-
łu Artystycznego UMCS wyko-
nywałam go trzy lata temu wraz 
z Chórem Akademickim w koś-
ciele pw. Świętej Rodziny z okazji 
25. rocznicy wizyty Jana Pawła II  
w Lublinie.

Tego wieczoru mogliśmy rów-
nież usłyszeć premierę wykona-
nia symfonicznego tryptyku Moje 
Miejsca złożonego z następujących 
części: Mój Dom – Serce do pary, 
Moje Miasto – Mięta i czekolada, 
Moja Ojczyzna – Tu i teraz. Na ko-
niec wszyscy wykonawcy oraz pub-
liczność zachęcona do wspólnego 
śpiewania przez Piotra Selima wy-
konali utwór Do życia mnie budzi 
muzyka, który zdobył już popular-
ność, a od tego roku stanie się utwo-
rem obowiązkowym do wspólnego 
wykonania na Ogólnopolskim Kon-
kursie Chórów a cappella Dzieci 
i Młodzieży w Bydgoszczy.

Publ iczność n ie zawiodła, 
a wręcz przewyższyła moje ocze-
kiwania. Moim zdaniem, mocną 
stroną wydarzenia, która zaintere-
sowała ludzi, oprócz aspektów ar-
tystycznych, była tematyka silnie 
związana ze św. Janem Pawłem II. 
Podobało mi się również zestawie-
nie utworów, które były zróżni-
cowane dynamicznie, melodycz-
nie, kończyły się zaskakująco i od 
pierwszego do ostatniego momentu 
dawało się odczuć kompozytorską 
rękę Piotra Selima. Oprócz opano-
wanych gestów dyrygenta, kiero-
wanych do występujących, niesa-
mowity również był fakt, iż tak 
wielu młodych artystów, dla któ-
rych muzykowanie jest pasją, nie 
obowiązkiem, poświęciło tyle cza-
su, aby na bardzo dobrym pozio-
mie wykonać tak obszerny i wy-
magający repertuar.

Karolina Filipczak 
Studentka edukacji artystycznej 

 w zakresie sztuki muzycznej

Wybrzeża ciszy
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Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
obecnie rocznica ta nabiera w wi-
doczny sposób zabarwienia poli-
tycznego, stając się kolejnym in-
strumentem rywalizacji między 
Rosją a Zachodem (z Ukrainą w tle).

W Rosji II wojna światowa nazy-
wana jest Wielką Wojną Ojczyźnia-
ną i profesor Wasiliew wyjaśnił jej 
znaczenie dla pamięci historycz-
nej i tożsamości współczesnej Ro-
sji i Rosjan, ale także innych naro-
dów byłego Związku Radzieckiego. 
Wskazał, że zwycięstwo nad Niem-
cami jest obecnie najważniejszym 
mitem narodowym i czynnikiem 
spajającym i konsolidującym toż-
samość narodową Rosjan – także 
dzięki świadomym i przemyślanym 

cząco odmienna niż na przykład 
pamięć historyczna Polaków. Dla 
Rosjan wojna toczyła się w latach 
1941–1945. Okres między rokiem 
1939 a 1941 jest skrzętnie pomija-
ny i w efekcie Rosjanie nie wiedzą 
o radzieckiej agresji na Polskę, Fin-
landię, Besarabię i państwa bałty-
ckie ani o bliskim sojuszu Stalina 
i Hitlera. My z kolei doskonale pa-
miętamy zarówno o pierwszym, jak 
i o siedemnastym września 1939 r., 
co jasno pokazuje, że odmiennie 
ukształtowana, dodatkowo wzmac-
niana oficjalnym przekazem, pamięć 
historyczna determinuje współ-
czesne opinie, poglądy i działania 
polityczne.

Jakub Olchowski

Wielka Wojna Ojczyźniana 
w pamięci Rosjan

18 maja 2015 r. na Wy-
dziale Politologii goś-
cił prof. Aleksiej Wasi-

liew z Moskiewskiego Państwowego 
Uniwersytetu Humanistycznego. 
Profesor Wasiliew jest specjalistą 
w dziedzinie historii i antropologii 
kultury, związany jest też od wie-
lu lat z Polską (jest m.in. laureatem 
nagrody Polski Pegaz, przyznawa-
nej za szczególne zasługi w popula-
ryzowaniu polskiej kultury i nauki 
w Rosji). Obecnie pracuje naukowo 
jako profesor wizytujący w Insty-
tucie Europy Środkowo-Wschod-
niej w Lublinie. 

Spotkanie na Wydziale Polito-
logii zorganizowane zostało przez 
Koło Naukowe Europy Środkowo-
-Wschodniej. Profesor Wasiliew 
wygłosił wykład pt. „Wielka Woj-
na Ojczyźniana jako miejsce ra-
dzieckiej i postradzieckiej pamięci”, 
a następnie dyskutował z pracow-
nikami i studentami Wydziału bio-
rącymi udział w spotkaniu. Dysku-
sja trwała zresztą znacznie dłużej 
niż samo spotkanie, czemu trudno 
się dziwić, biorąc pod uwagę aktu-
alność tematu. W maju przypada-
ła wszak 70. rocznica zakończenia 
II wojny światowej, którą ze szcze-
gólną pompą obchodzono w Rosji. 

działaniom władz. Wbrew jednak 
temu, co nader często sądzimy, nie 
było tak zawsze. Podejście zarów-
no władz, jak i społeczeństwa wie-
lokrotnie się bowiem zmieniało – 
na przykład znane nam defilady na 
Placu Czerwonym zaczęto organi-
zować dopiero w latach 60., a na po-
czątku lat 90., po rozpadzie Związ-
ku Radzieckiego, Dzień Zwycięstwa 
gwałtownie stracił na znaczeniu. 
Dziś jednak ponownie stał się naj-
ważniejszym i najpopularniejszym 
świętem w Rosji, odgrywającym klu-
czową rolę w kształtowaniu pamięci 
historycznej Rosjan, która, jak za-
znaczył profesor  Wasiliew, jest zna-Prof. Aleksiej Wasiliew
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W  dniach 13 i 20 maja 
2015 r. na Wydziale Po-
litologii UMCS odbyły 

się dwa kolejne spotkania w ramach 
cyklu „Świat w polskich mediach”, 
na które zapraszani są dzienni-
karze i komentatorzy zajmujący 
się publicystyką międzynarodo-
wą. Spotkania adresowane są do 
studentów zainteresowanych za-
równo warsztatem dziennikar-
skim, jak i zagadnieniami doty-
czącymi współczesnych stosunków 
międzynarodowych.

13 maja naszym gościem był re-
daktor Maciej Wierzyński z TVN24 
Biznes i Świat, prowadzący audy-
cję poświęconą sprawom między-
narodowym „Horyzont”. W części 
wstępnej spotkania negatywnie oce-
niał zmniejszający się poziom za-
interesowania głównych polskich 
mediów drukowanych i audiowi-
zualnych sprawami międzynarodo-
wymi. Polskie media poddane na-
ciskowi komercyjnemu rezygnują 
ze stałych korespondentów w naj-
ważniejszych miejscach na świe-
cie, odcinając się w ten sposób od 
bezpośredniego źródła informacji. 
Maciej Wierzyński stawiał tezę, że 
informacja w mediach jest najdroż-
szym, ale i najważniejszym ich ele-
mentem. Ze względów oszczędnoś-
ciowych informacje zastępowane 
są tańszymi w produkcji komen-
tarzami. W drugiej części spot-
kania analizowany był jeden z od-
cinków „Horyzontu” poświęcony 
skutkom konfliktu rosyjsko-ukra-
ińskiego dla Polski i całego regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej.

Maciej Wierzyński w latach 1992–
–2000 był szefem Polskiej Sekcji 
Głosu Ameryki w Waszyngtonie, 
w latach 2000–2004 pełnił funk-
cję redaktora naczelnego nowo-
jorskiego „Nowego Dziennika”. 
W 2005 r. został zastępcą dyrek-
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tora ds. strategii w telewizji TVN24. 
Od 2006 r. prowadzi magazyn „Ho-
ryzont” o sprawach międzynarodo-
wych, emitowany obecnie na ante-
nie TVN24 i TVN BiŚ. Dla Głosu 
Ameryki przeprowadził wywiady 
z Janem Karskim, kurierem i emi-
sariuszem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, wydane w książce Emi-
sariusz. Własnymi słowami.

20 maja gościła u nas Agnieszka 
Romaszewska-Guzy, dyrektor Bieł-
sat TV. Pierwsza część spotkania 
poświęcona była funkcjonowaniu 
Biełsatu, w drugiej omawiana była 
sytuacja na Białorusi w kontekście 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 
Według Agnieszki Romaszewskiej-
-Guzy najważniejszym zadaniem 
Biełastu, który nadaje od grudnia 
2007 r., jest pokazywanie Białoru-
sinom prawdziwego obrazu Biało-
rusi. Kanał ten ma pełnić podobną 
funkcję, jaką spełniały Radio Wol-
na Europa czy Głos Ameryki wobec 
opozycji i społeczeństwa w PRL. 
Większość materiałów jest nagry-
wana przez białoruskich dzienni-
karzy na Białorusi, następnie są 
one przesyłane do studia w War-
szawie, montowane i emitowane 
przez satelitę na Białorusi. Liczba 
odbiorców Biełsat TV systematycz-
nie wzrasta, pomimo wielu szykan 

administracyjno-prawnych, jakim 
poddawani są dziennikarze stacji.

Agnieszka Romaszewska-Guzy jest 
polską dziennikarką prasową i tele-
wizyjną oraz pomysłodawczynią i dy-
rektorką telewizji Biełsat – pierw-
szej i jak dotąd jedynej niezależnej 
telewizji nadającej na Białorusi po 
białorusku. W trakcie studiów dok-
toranckich w Stanach Zjednoczo-
nych była stażystką w „The Washing-
ton Times”. Od 1992 r. związana jest 
z Telewizją Polską. Pełniła obowiąz-
ki dyrektora TVP Polonia i dyrek-
tora oddziału TVP w Białymstoku. 
Jest związana ze Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy Polskich, obecnie pełni 
funkcję jego wiceprezesa. Od sierp-
nia 2013 r. jest członkiem zarządu 
Europejskiej Federacji Dziennikarzy. 

Dr Bogdan Borowik

Świat w polskich 
mediach

Maciej Wierzyński Agnieszka Romaszewska-Guzy
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Zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z działalnością 
dwóch podmiotów, 
których zadania związane 
są z wyrównywaniem 
szans edukacyjnych 
i społecznych studentów 
mających dodatkowe 
potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności. 
Przyświeca nam przesłanie, 
że ograniczenia mogą być 
zasobem, który wyzwala 
kreatywność i motywację 
do przekraczania barier.

Zespół ds. Studentów Nie-
pełnosprawnych, Biuro 
Spraw Studenckich, Cen-

trum Kształcenia i Obsługi Stu-
diów w Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej funkcjonuje od 
2009 r. Celem pracy Zespołu jest 
wspieranie studentów z niepeł-
nosprawnościami w środowisku 
akademickim, w procesie zdoby-
wania wiedzy, w rozwoju sfery fi-
zycznej, intelektualnej i społecznej 
oraz w efektywnym wykorzystaniu 
czasu studiów. W czasie dyżurów 
pracownicy Zespołu udzielają po-
rad związanych ze studiowaniem 
oraz potrzebami edukacyjnymi 
i zawodowymi. Studenci, którzy ze 
względu na swoją niepełnospraw-
ność potrzebują wsparcia, mogą 
ubiegać się o nią w siedzibie Ze-
społu, korzystając z transportu na 
zajęcia dydaktyczne, pomocy asy-
stenta oraz wypożyczalni sprzę-
tu. Dodatkowo mogą brać udział 
w lektoratach z języka angielskiego, 
zajęciach sportowych, szkoleniach 
i wyjazdach integracyjnych, a tak-
że korzystać z porad prawnych, za-
wodowych oraz psychologicznych.

Zrzeszenie Studentów Niepeł-
nosprawnych „Alter Idem” („Inny, 
ale taki sam”) działa od 2010 r. jako 
organizacja studencka, która zrze-
sza na równych prawach studen-
tów UMCS z niepełnosprawnoś-
ciami, jak i tych pełnosprawnych. 
Reprezentuje interesy studentów 
niepełnosprawnych, integruje ich 
ze środowiskiem akademickim, ak-
tywizuje do działalności społecz-
nej, naukowej, sportowej i kultural-
nej. Zrzeszenie ściśle współpracuje 
z Zespołem ds. Studentów Niepeł-
nosprawnych UMCS, a także róż-
nymi organizacjami studenckimi 
i pozarządowymi. 

Rok akademicki 
2014/2015

17–19 października 2014 – Dni 
Adaptacyjne w Janowie Lubelskim. 
Wyjazd ułatwia włącznie się stu-
dentów I roku do społeczności aka-
demickiej, sprzyja nawiązaniu no-
wych przyjaźni. Atrakcją była jazda 
samochodem terenowym oraz jaz-
da konno. W trakcie pobytu odby-
ło się szkolenie z rozwoju osobiste-
go. Były to niezapomniane chwile.

26–27 października 2014 – 
szkolenie pt. „Misja, wizja i cele 
w działaniu Zespołu i Zrzeszenia 
na rzecz studentów z niepełno-
sprawnością”, podczas którego wy-
pracowana została strategia współ-
pracy Zespołu oraz Zrzeszenia.

Listopad – inauguracja projek-
tu „Przyjazny Uniwersytet” do-
tyczącego kryzysów zdrowia psy-
chicznego. Projekt, przygotowany 
we współpracy z Wydziałem Filo-
zofii i Socjologii UMCS, obejmował 
cykliczne wykłady, konsultacje oraz 
warsztaty dla pracowników i studen-
tów. Tematyka spotkań dotyczyła 
m.in. depresji, zaburzeń odżywia-
nia, zaburzeń osobowości, schi-
zofrenii, uzależnień, samobójstw,  

Student 
z niepełnosprawnością 
na UMCS

Szkolenie „Misja, wizja i cele Zes-
połu i Zrzeszenia”

Dni Adaptacyjne w Janowie Lubelskim
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higieny zdrowia psychicznego oraz 
systemu wsparcia na Uczelni.

Coroczne spotkanie opłatkowe
6 grudnia 2014 – spotkanie opłat-

kowe Zrzeszenia, Zespołu, pracow-
ników UMCS oraz absolwentów. 
Był to bardzo wzruszający, wieczór, 
który uświetnił piękny występ nie-
widomej studentki, wykonującej 
fenomenalnie kolędy i pastorałki.

Szkolenie z cyklu „Efektywne ucze-
nie się”

Styczeń – rozpoczęcie działań pod 
kątem efektywnego uczenia się. 
W ramach tej inicjatywy zorganizo-
wane zostały indywidualne spotka-
nia z psychologiem pt. „Przełącz się 
na myślenie”, a także szkolenia „Wi-
rus efektywnego uczenia się” i ,,Od 
notatki do geniusza, czyli jak prze-
trwać sesję, wykorzystując swój po-
tencjał”. Celem spotkań i warsztatów 
było poznanie indywidualnej strate-
gii efektywnego uczenia się, tworze-
nie notatek sprzyjających zapamię-
tywaniu i kreatywnemu myśleniu.

Wiosnowisko w Mielnie
13–21 marca 2015 – Wiosnowisko 
w Mielnie. Podczas pobytu odby-

wały się szkolenia dotyczące metod 
efektywnego uczenia się. W wolnym 
czasie studenci zwiedzali Kołobrzeg 
oraz Słupsk, a także uczestniczy-
li w wieczorkach integracyjnych. 
Wrócili pełni pozytywnej energii 
z przekonaniem, że ten wyjazd za-
pamiętają na długo!

Kwiecień – rozpoczęcie projektu 
„Staż w administracji publicznej 
drogą do zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy” we współpracy 
z Fundacją Instytut Rozwoju Regio-
nalnego w Krakowie oraz innymi 
uczelniami w Polsce. Celem projek-
tu jest zwiększenie wiedzy i kom-
petencji studentów oraz zdobycie 
doświadczenia podczas stażu. Stu-
denci korzystają z wsparcia coacha, 
doradcy zawodowego, specjalistów 
oraz szkoleń.

23 kwietnia 2015 – Boccia Cup 
2015 – I Turniej o Puchar Rektora 
UMCS w grze boccia. Jest to dyscy-
plina paraolimpijska o wielu aspek-
tach, która angażuje zarówno ciało, 
jak i umysł. Jest to sport z elemen-
tami rywalizacji, a także wspania-
ła gra integracyjna.

Występ muzyczny podczas Pikniku 
Integracyjnego

15–17 maja 2015 – V Rocznica In-
auguracji Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych „Alter Idem”, 
w ramach której odbył się Piknik In-
tegracyjny pokazujący działalność 
organizacji pozarządowych na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Imprezę 
uświetnili absolwenci UMCS – Ze-
spół Marcin Kruk & Karol Zieliń-
ski, a także studentka Dorota Krać. 
Zaprezentowali oni swoje uzdolnie-
nia muzyczne i wokalne. Kolejnym 
punktem obchodów była konferen-
cja pt. „Aktywność Społeczna Osób 
z Niepełnosprawnościami”, na któ-
rej prelekcje wygłosił prof. dr hab. 
Janusz Kirenko oraz studenci z róż-

nych uczelni w Polsce. Wieczorem 
odbyły się spektakle przygotowane 
przez studentów animacji kultury 
UMCS pt. „Też jestem” i „Rozterki 
Tewji Mleczarza”.

Sierpień – planowany jest Obóz 
Językowy (trzecia edycja). Studen-
ci byli już w Kuklach na Mazurach 
i Inowrocławiu. Wyjazdy te doda-
ją im zapału do nauki i działania!

Opracowanie
Beata Kiczyńska, Magdalena 

Ciesielska, Zespół ds. Studentów 
Niepełnosprawnych UMCS

Anna Małoszewska, Zrzeszenie 
Studentów Niepełnosprawnych „Al-
ter Idem” UMCS

Zapraszamy do kontaktu z nami
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
tel. 81 537-58-90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżury: poniedziałek – piątek, 9.00–14.00

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych 
„Alter Idem” UMCS
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com
www.facebook.com/zsn.alteridem

Wspólne zdjęcie zwycięzców turnieju w boccia
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V Rocznica Działalności Zrzeszenia Studentów 
 Niepełnosprawnych „Alter Idem” 2015

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w
 Z

SN
 „A

lte
r I

de
m

”
Fo

t. 
ze

 zb
io

ró
w

 Z
SN

 „A
lte

r I
de

m
”

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w
 Z

SN
 „A

lte
r I

de
m

”

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w
 Z

SN
 „A

lte
r I

de
m

”

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w
 Z

SN
 „A

lte
r I

de
m

”



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

46 W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie   c z e r w ie c  2 01 5

nych obchodów Dnia Ziemi. Była 
ona owocnie kontynuowana rów-
nież w 2015 r.

W tym roku obchody Dnia Ziemi 
na UMCS przypadły na 24 kwiet-
nia. Oferta Wydziału adresowana 
była przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży, w wieku od zerów-
ki do liceum. W opinii organiza-
torów jak najwcześniejsze zrozu-
mienie zależności pomiędzy formą 
i organizacją życia ludzi a jakością 
otaczającego ich środowiska jest 
najskuteczniejszym narzędziem 
zapewnienia obecnym oraz przy-
szłym pokoleniom dobrych i zdro-
wych warunków życia. Wydział 
gościł w tym roku 30 szkół, a licz-
ba odwiedzających wyniosła blisko 
tysiąc osób.

Wydarzenie wspierał kolejny 
raz Uniwersytet Dziecięcy oraz po 
raz pierwszy Centrum Kultury Fi-
zycznej UMCS. Uniwersytet Dzie-
cięcy, którego koordynatorem jest 
mgr Anna Bukowska, przygotował 
ofertę dla najmłodszych uczestni-
ków obchodów Dnia Ziemi. W pro-
gramie znalazły się m.in. zajęcia 
wyjaśniające proces produkcji myd-

ki Przestrzennej UMCS włączył się 
w 2007 r. w organizację obchodów 
Dnia Ziemi. Skromne początkowo 
wydarzenie, doczekało się kontynu-
acji w latach kolejnych, aż utrwali-
ła się tradycja corocznej organiza-
cji cyklu warsztatów, pokazów, gier, 
konkursów i innych działań, któ-
rych celem jest szerzenie wiedzy 
i postaw proekologicznych.

W 2012 r. dwa Wydziały UMCS 
położone w tzw. Kampusie Zachod-
nim przy Al. Kraśnickiej, czyli Wy-
dział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej oraz Wydział Ar-
tystyczny, podjęły starania w kie-
runku stworzenia wspólnej strefy 
działań artystyczno-edukacyjno-
-projektowych skierowanych do 
odbiorców zewnętrznych. Efektem 
tych starań jest powołanie do życia 
tzw. Strefy GeoArt – nieformalnej 
struktury, której celem jest osiąga-
nie efektu synergii w działaniach na 
rzecz promocji obu Wydziałów oraz 
ożywienia życia społeczno-kultu-
ralnego w Kampusie Zachodnim. 
W 2014 r. Wydziały uczestniczące 
w tworzeniu Strefy GeoArt podjęły 
współpracę przy organizacji wspól-

Światowy Dzień Ziemi to pro-
wadzona na całym świecie 
akcja promocji postaw eko-

logicznych i prośrodowiskowych, 
realizowana w formie różnorod-
nych imprez i wydarzeń organizo-
wanych corocznie wiosną w wie-
lu krajach przez różne podmioty. 
Termin wiosenny skojarzony jest 
z występowaniem zjawiska równo-
nocy, które w kulturze wielu spo-
łeczeństw Półkuli Północnej jest 
szczególnym momentem w powta-
rzającym się corocznie cyklu funk-
cjonowania przyrody. Jest to sym-
bol odrodzenia, pojawiania się na 
świecie nowego życia i równowagi. 
Potrzeba poszukiwania równowa-
gi w działaniach na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego i ochrony 
środowiska została poparta przez 
ONZ. W 1971 r. Sekretarz Gene-
ralny ONZ Sithu U Thant podpisał 
proklamację przyjmującą moment 
wiosennej równonocy na czas ob-
chodów Światowego Dnia Ziemi.

Wychodząc naprzeciw wyzwa-
niom współczesnej cywilizacji i stale 
rosnącym zagrożeniom środowiska, 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodar-

Dzień Ziemi 2015  
oraz Dzień Geografa 
w Strefie GeoArt UMCS
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ła, funkcjonowanie ludzkiego ucha 
i narządu słuchu, różnice w budo-
wie szkieletu obu płci, przedsta-
wiające podstawy astronomii i ele-
menty dogoterapii. A wszystko to 
zostało przygotowane w sposób do-
stosowany do możliwości percep-
cyjnych dzieci, z połączeniem ele-
mentów zabawy i edukacji. Przy 
silnym wsparciu pracowników Cen-
trum Kultury Fizycznej udało się 
w tym roku wprowadzić do progra-
mu pierwszą konkurencję sportową, 
którą był bieg przełajowy „Cambo-
dia Cross-Country”. Bieg zorgani-
zowano na terenie zielonego ob-
szaru, tzw. Kambodży, położonego 
przy ul. Głębokiej, pomiędzy Mia-
steczkiem Akademickim a Kampu-
sem Zachodnim UMCS.

Instytut Sztuk Pięknych Wydzia-
łu Artystycznego zaproponował 
w tym roku zajęcia warsztatowe: 
dla młodzieży „Mural” pod kierun-
kiem mgr Anny Barańskiej oraz dla 
dzieci „Pokaz mody ekologicznej” 
pod kierunkiem dr Barbary Niścior. 
Drugi z wymienionych warsztatów 
miał szczególnie integracyjny cha-
rakter, ponieważ został podzielony 
na etapy i był organizowany w bu-
dynkach obu Wydziałów. Studen-
ci trzeciego roku studiów I stopnia 
na kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych, pod 
przewodnictwem Anny Sidor i pod 
kierownictwem dr Barbary Niścior, 
przygotowali trzygodzinne zaję-
cia, podczas których prezentowali 
dzieciom niekonwencjonalne spo-
soby wykorzystania różnych mate-
riałów i surowców w kreacji stroju. 
Wyjaśniali także związki pomiędzy 
twórczym i innowacyjnym podej-
ściem w projektowaniu a działania-
mi proekologicznymi. Następnie, 
wspólnie z dziećmi, projektowali 
i przygotowywali ubiory, których 
podstawową bazą materiałową był 
papier pakowy. Finałem działań pro-
jektowych była sesja fotograficzna, 
w której modelami były dzieci ubra-
ne w zaprojektowane wspólnie ze 
studentami stroje.

Przeważającą część programu 
stanowiły jednak zajęcia przygo-
towane przez pracowników, dok-

torantów i studentów Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej, a wśród nich: prezen-
tacje, wystawy, zajęcia laborato-
ryjne oraz gry, zabawy i konkursy. 
Celem tych działań była prezenta-
cja wybranego problemu nauko-
wego badanego na Wydziale, a jed-
nocześnie wskazanie, jak łączy się 
on z zagadnieniami ekologii oraz 
jak dotyka nas w życiu codzien-
nym. Czynny udział w organiza-
cji imprezy wzięli studenci wszyst-
kich kierunków prowadzonych na 
Wydziale, tzn. geografii, turystyki 
i rekreacji, gospodarki przestrzen-
nej i geoinformatyki. Z wykładami 
gościnnymi wystąpili prof. Jamie L. 
Dyer z Missisippi State University, 
prof. Marcin Machalski z Instytutu 
Paleobiologii PAN, dr Lucjan Gaz-
da z Politechniki Lubelskiej oraz 
Piotr Tomala – himalaista, zdo-
bywca szczytu Broad Peak Middle 
w 2014 r. W obchodach Dnia Zie-
mi na UMCS uczestniczyły kolej-
ny już raz delegacje Roztoczańskie-
go Parku Narodowego, Poleskiego 
Parku Narodowego, Zespołu Lu-
belskich Parków Krajobrazowych 
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Wszystkie te instytu-
cje przygotowały stoiska informa-
cyjno-edukacyjne, na których pre-
zentowały zakres swojego działania, 
właściwe formy ochrony przyrody 
i środowiska.

24 kwietnia, równolegle do Świa-
towego Dnia Ziemi 2015, na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej obchodzono również 
Międzynarodowy Dzień Geogra-
fa. Zgodnie z ustaleniem Komitetu 
Nauk Geograficznych PAN Dzień 
Geografa przypada na 23 kwiet-
nia, jednak bliskość obu terminów 
w kalendarzu skłoniła społeczność 
Wydziału do organizacji wspól-
nych obchodów. Tegoroczna edy-
cja Dnia Geografa była trzecią or-
ganizowaną w Polsce. Przebiegała 
ona pod hasłem „Mapa – wizeru-
nek świata”. Jej wiodącym celem 
była popularyzacja wiedzy na te-
mat geografii, której współczesne 
oblicze znacząco odbiega od tra-
dycyjnego wizerunku nauki czysto 
poznawczej i teoretycznej. Współ-
czesna geografia sięga po metody 
i podejścia aplikacyjne, przekra-
czając utrwalone granice i prze-
cierając szlaki nowym interdyscy-
plinarnym badaniom i dziedzinom 
nauki. Obchodom Dnia Geogra-
fa na UMCS przyświecał również 
cel promocji utworzonych niedaw-
no na WNoZiGP nowych kierun-
ków studiów związanych z nauka-
mi o Ziemi.

Organizację obchodów Dnia Zie-
mi 2015 oraz Dnia Geografa wspar-
li Sponsorzy i Patroni, którym Wy-
dział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej składa serdeczne po-
dziękowania. Jednocześnie organi-
zatorzy dziękują wszystkim Oso-
bom i Instytucjom, które włączyły 
się w przygotowanie tegorocznych 
obchodów.

Anna Polska
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W dniach 21–22 maja 
2015 r. w Instytucie 
Pedagogiki UMCS odbyła 
się II Ogólnopolska 
Interdyscyplinarna 
Studencko-Doktorancka 
Konferencja Naukowa 
pt. „Nowe przestrzenie 
w animacji społeczno- 
-kulturalnej”, zorganizowana 
przez Studenckie Koło 
Naukowo-Artystyczne 
Pedagogów UMCS (SKNAP) 
oraz Wydział Pedagogiki 
i Psychologii UMCS.

Konferencję, w imieniu go-
spodarzy, zainaugurował 
Dziekan prof. dr hab. Ry-

szard Bera, który docenił inicjatywę 
i pracę Studenckiego Koła Naukowo-
-Artystycznego Pedagogów UMCS 
włożoną w organizację konferencji. 
Następnie głos zabrała dr Agata Świ-
dzińska – opiekun naukowy Koła, 
która przedstawiła pokrótce dzia-
łalność organizatorów oraz określiła 
i scharakteryzowała cel i przesłanie 
konferencji. Słowo wstępne wygło-
siła także Monika Mieleszko – Ko-
ordynator SKNAP. 

Konferencja została podzielona na 
cztery panele – trzy merytoryczne 
i jeden warsztatowy. 

Pierwszy panel, tzw. ekspercki 
moderowała Monika Mieleszko. 
Referaty wygłosili goście zapro-
szeni przez komitet organizacyj-
ny. Dr hab. Urszula Kusio (Zakład 
Socjologii Kultury i Wychowania 
UMCS) w referacie pt. „»Poważne 
oblicze« kultury popularnej” pod-
kreśliła, że kultura popularna nie-
jako z definicji utożsamiana jest 
z niewyrafinowaną intelektualnie 
rozrywką i  hedonistycznym sposo-

bem spędzania czasu wolnego. Po-
nadto, popkulturę przeciwstawia 
się kulturze narodowej i jej kano-
nowi wartości rdzennych budują-
cych tożsamość narodu. Popkultura 
jest wręcz postrzegana jako zagro-
żenie dla kultur narodowych po-
ciągające za sobą amerykanizację, 
globalizację i permanentne odnie-
sienia do obcych wzorów. Jednakże, 
jak zauważyła prof. Kusio, w ostat-
nich dekadach coraz wyraźniej daje 
się zauważyć, paradoksalne wręcz, 
połączenie tych dwóch porządków: 
narodowego i popkulturowego. Ten 
ostatni bowiem coraz silniej organi-
zuje nasze narodowe emocje i uru-
chamia mechanizmy rozbudowa-
nych narracji, których podmiotem 
staje się naród. 

Następnie głos zabrał dr Rado-
sław Bomba (Zakład Teorii Kultu-
ry i Metodologii Nauk o Kulturze 
UMCS), wygłaszając referat pt. „Ani-
mator kultury jako cyfrowy remik-
ser”. Zaznaczył, że w dobie cyfryzacji 
i mediatyzacji polem do działań ani-
macyjnych jest przestrzeń cyfrowa. 
Pokazał możliwości i przykłady ani-
mowania w sieci oraz perspektywy 
rozwoju tego kierunku na przyszłość. 

Ostatnie wystąpienie w części eks-
perckiej wygłosił dr Krzysztof Księ-
ski (Dom Kultury Narnia, Lubelskie 
Stowarzyszenie Fantastyki „Cytade-
la Syriusza”, Lublin; Zakład Prawa 
Publicznego WSHP, Sandomierz). 
W referacie pt. „Rozwój organiza-
cji pozarządowych w sektorze kul-
tury jako niekonsekwentna realiza-
cja zasady pomocniczości” wyjaśnił, 
na czym polega zasada pomocniczo-
ści i jak ma się ona do realizacji za-
dań w obszarze kultury. Dużo uwagi 
poświęcił również relacji miedzy lu-
belskimi organizacjami pozarządo-

wymi (NGO) a samorządem lokal-
nym oraz kondycji lubelskich NGO. 

Podczas drugiego i trzeciego pa-
nelu konferencji, moderowanych 
przez mgr Agnieszkę Kruszyńską 
i studentkę Monikę Mieleszko, z re-
feratami wystąpili studenci i dokto-
ranci reprezentujący m.in. UMCS, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Łódzki, Fundację Teatr Realistyczny 
oraz Placówkę Wsparcia Dziennego 
w Radłowie. Prelegenci odnosili się 
do poszczególnych aspektów szero-
ko rozumianej animacji społeczno-
-kulturalnej. Wystąpienia były na tyle 
różnorodne, interesujące i intrygu-
jące, iż wywołały ożywioną dysku-
sję, którą poprowadziła i podsumo-
wała dr Barbara Jedlewska. 

W ramach czwartej części kon-
ferencji odbyły się warsztaty: „Jak 
to jest z pracą w instytucji kultury, 
czyli co warto wiedzieć zanim wy-
ślesz CV?” (Katarzyna Pudło, War-
sztaty Kultury), „Cyrk w działaniach 
animacyjnych – pedagogika fascy-
nacji” (Joanna Raczek-Szwed, Fun-
dacja Sztukmistrze), „Cyfrowa ani-
macja kultury: planowanie projektu, 
technologie, media społecznościowe” 
(Łukasz Kowalski, Ośrodek Brana 
Grodzka – Teatr NN) oraz „Impro-
wizacja teatralna” (Radosław Misztal, 
Impro Teatr Beszczelny). Zamknię-
cia i podsumowania konferencji do-
konała Monika Mieleszko. 

Przebieg tegorocznego spotkania 
skłania do optymizmu. Konferencja 
była nie tylko ważnym wydarzeniem 
naukowym, ale również istotnym in-
strumentem dla upowszechnienia 
wiedzy na temat szeroko pojętej ani-
macji społeczno-kulturalnej, co ro-
dzi potrzebę kontynuacji niniejszego 
przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Mgr Agnieszka Kruszyńska 

Nowe przestrzenie 
w animacji społeczno- 
-kulturalnej
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Kozienaliowe wydarzenia 
trwające przez cały maj roz-
poczęły się wystawą „Lublin 

oczami studentów” w ACK UMCS 
„Chatka Żaka”. Następne dni upły-
nęły pod znakiem znanych, nie tylko 
lubelskim studentom, przeglądów 
– Studenckiego Przeglądu Alterna-
tywnej Muzyki (SPAM) oraz Stu-
denckiego Przeglądu Kabaretowe-
go (SPoKo), podczas których swoje 
umiejętności zaprezentować mogli 
żacy ze znanych zespołów, ale rów-
nież rozpoczynający swoja karierę 
muzyczną i kabaretową. 

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w tym roku włączył się 
również w organizację tradycyjne-
go korowodu studenckiego rozpo-
czynającego się od wręczenia klu-
czy do bram miasta przez władze 
Lublina, który odbył się 6 maja. 

Kozienalia, czyli Lubelskie Dni 
Kultury Studenckiej mają na celu 
zaprezentowanie kultury studen-
ckiej, której nieodłącznym ele-
mentem są sport i nauka. Dlatego 
w dniach 13 i 19 maja odbyły się 
Kozienalia na Sportowo, podczas 
których studenci mogli rywalizo-
wać w sportowym duchu, oraz Ko-
zienaliowy Festiwal Nauki, na któ-
rym przedstawiciele kół naukowych 
zaprezentowali swój dorobek na-
ukowy. Tradycją Kozienaliów stają 
się również projekty takie jak Noc 
bez Prądu, Street Show czy Akcja 
Krwiodawstwa. W tym roku zrea-
lizowane zostały też nowe projek-
ty, takie jak np. Bitwa na Balony. 

Bezwzględnie największą uwa-
gę przykuwają koncerty główne. 
W tym roku zostały zorganizo-
wane w dniach 8–10 maja na te-

renie Perły Browarów Lubelskich 
przy ul. Bernardyńskiej 15. Posta-
raliśmy się, aby wszyscy studenci 
i mieszkańcy Lublina znaleźli coś 
dla siebie. Dlatego na głównej sce-
nie wystąpiło aż 19 artystów re-
prezentujących najróżniejsze sty-
le muzyczne takie jak rock, pop, 
hip-hop, m.in.: Lady Pank, No-
sowska, Mrozu, Tede, Fisz Emade, 
Afromental, LemON. Nie zabrakło 
również młodych, alternatywnych 
zespołów takich jak Skubas, Bok-
ka, Rasmentalism, The Dumplings. 
Tak dobrze dobrany zestaw arty-
stów przyciągał na teren Browaru 
każdego dnia po kilkadziesiąt ty-
sięcy osób.

Wydarzenia Kozienaliowe zam-
knął koncert zorganizowany na te-
renie niecki na Miasteczku Akade-
mickim, na którym zagrali jedni 
z najlepszych DJ-ów w Polsce, czyli 
Duit i Flirtini oraz charyzmatycz-
ny raper W.E.N.A.

To kolejna już edycja majowego 
święta studenckiego, które na pew-
no zapisze się na kartach historii 
naszego Uniwersytetu, ale również 
Miasta Lublin. W imieniu organi-
zatorów kierujemy szczere podzię-
kowania wszystkim studentom 
oraz pracownikom za obecność 
podczas organizowanych przez 
nas wydarzeń.

Piotr Widomski

Zussiołek 

Kozienalia 2015 
już za nami!
XXIV Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2015 już 
za nami. Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS 
jak co roku zadbał o to, aby kalendarz imprez i wydarzeń 
kulturalnych w maju był dostosowany głównie do studentów, 
ale również wszystkich mieszkańców Lublina i okolic.
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Dnia 26 maja 2015 r. już po 
raz czwarty w Centrum Ję-
zyka i Kultury Polskiej dla 

Polonii i Cudzoziemców UMCS od-
był się Dwujęzyczny Konkurs Recy-
tatorski z udziałem cudzoziemców 
przygotowujących się w CJKP na 
roku „0” do studiów w Polsce. Po-
mysł organizowania takich konkur-
sów zrodził się w roku 2003. Posta-
nowiliśmy wówczas zrobić coś, czego 
jeszcze nie próbowaliśmy z naszy-
mi cudzoziemcami zza wschodniej 
granicy (przede wszystkim z Bia-
łorusi, Ukrainy, Rosji i Kazachsta-
nu) – urządzić konkurs recytator-
ski, ale nie taki całkiem zwyczajny. 
Korzystając ze specyfiki miejsca, ja-

kim jest nasza placówka, i znając na-
szych studentów z innych artystycz-
nych przedsięwzięć, zainicjowaliśmy 
konkursy dwujęzyczne. Ktoś może 
zapytać o cel i sens, skoro podstawo-
wym naszym obowiązkiem jest na-
uczanie języka polskiego. Co do re-
cytowania w języku polskim można 
nie mieć zastrzeżeń – wygłaszanie 
tekstu po polsku to jeden ze sposo-
bów prezentacji kompetencji języ-
kowych (artykulacji, akcentowania, 
intonacji – świadomego wydobywa-
nia znaczeń), a przygotowanie takie-
go tekstu do wygłoszenia to element 
żmudnego procesu dochodzenia do 
biegłości językowej. Jej pełne osiąg-
nięcie może jeszcze trwać miesiące 

i lata. A i wówczas może się zdarzyć, 
że w potoku prawidłowo wypowiada-
nych przez cudzoziemca zdań nag-
le przydarzy się coś, co zdradza jego 
niepolskie pochodzenie. Zakładając 
więc, że obcokrajowiec może czuć 
się niekomfortowo i nie do końca 
pewnie na gruncie języka polskie-
go, wyszliśmy mu naprzeciw, dając 
możliwość pełnego artystycznego 
zrealizowania się w jego rodzimym 
języku (lub w dowolnym języku przez 
niego wybranym). Wiadomo prze-
cież, że najważniejszym celem wygła-
szania tekstu jest jego interpretacja. 
Nasza długoletnia praktyka lektor-
ska potwierdza, że osoby uczące się 
w CJKP obdarzone są dużym inte-

IV Dwujęzyczny 
Konkurs Recytatorski 
w CJKP UMCS
W nowoczesnej sztuce żywego słowa ważne są:
głos, dykcja i środki ekspresji; ważniejsze: technika, artyzm i kultura;
 ale najważniejszy jest w niej człowiek. (…)
Człowiek w niej wyraża człowieka przed człowiekiem.
Taka sztuka potrzebna jest naszej epoce, naszym czasom.

Mieczysław Kotlarczyk
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lektualnym i artystycznym potencja-
łem. Taki konkurs wydobywa więc 
na powierzchnię różnorodne talenty 
i predyspozycje. Jako organizatorzy 
konkursu mamy świadomość, że je-
śli uczący się w naszej placówce ob-
cokrajowcy zdecydują się na udział 
w projekcie, będą musieli, obcując 
z trudnym tekstem oryginalnym, 
spędzić wiele godzin, interpretując 
i analizując wybrane przez siebie 
wiersze i ucząc się ich na pamięć. 
Ponadto, konkurs jest czynnikiem 
angażującym, 
m o b i l i z u j ą -
cym, ożywiają-
cym i integrują-
cym społeczność 
CJKP. Przyczy-
nia się do uak-
tywnienia przy-
najmniej połowy 
osób uczących 
się i nauczają-
cych języka pol-
skiego (uczest-
nicy konkursu 
oraz imprez to-
warzyszących, 
c z ł o n k o w i e 
jury, konferan-
sjerzy, organizatorzy czuwający 
nad całością, obsługa techniczna, 
pracownicy biblioteki i inni). Po-
nadto, urozmaicony zostaje tok re-
gularnych zajęć dydaktycznych, 
co niewątpliwie korzystnie prze-
kłada się na efekty kształcenia. 

Wracając do tradycji organizowa-
nia konkursów dwujęzycznych. Przez 
10 następnych lat nie wracaliśmy do 
tej formy, realizując inne przedsię-
wzięcia kulturalne wymagające za-
angażowania wielu naszych studen-
tów, kształcących się na „zerówce” 
i na studiach podyplomowych dla cu-
dzoziemców. Mieli oni za każdym ra-
zem szansę wykazywania się swoimi 
zdolnościami i niezwykłymi talenta-
mi. Był więc i spektakl Brat naszego 
Boga, i teatralizowany wieczór lite-
racki poświęcony życiu i twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego czy „Lek-
cja czytania Miłosza”. Ale konkursu 
recytatorskiego nie było. Aż wresz-
cie nadszedł rok 2013 – Rok Tuwi-
ma, który natchnął nas ideą nowego 

dwujęzycznego konkursu. W drugiej 
edycji wydarzenia trzymaliśmy się 
podobnych zasad jak w pierwszej, 
z tą jednak różnicą, że jednym z teks-
tów w języku polskim obowiązkowo 
musiał być utwór J. Tuwima. Trze-
cia edycja dwujęzycznego konkursu 
odbyła się w kwietniu 2014 r. i mia-
ła podobną formułę do konkursów 
z poprzednich lat. Nie posiadała jed-
nak swoistego profilu tematyczne-
go ani autorskiego jak w przypadku 
edycji związanej z Rokiem Tuwima. 

Wreszcie w maju br. odbył się 
IV dwujęzyczny konkurs. Podob-
nie jak w latach ubiegłych nad jego 
organizacją i przebiegiem czuwali au-
torzy niniejszego artykułu. Konkurs 
przebiegał bardzo sprawnie, w atmo-
sferze skupienia i refleksji, jaką stwa-
rza mądrze podawane słowo. Teksty 
polskie przeplatały się z rosyjskimi, 
ukraińskimi, białoruskimi. W tym 
roku w imprezie wzięło udział 17 re-
cytatorów z Białorusi, Kazachstanu 
i Ukrainy. Z okazji tego niecodzien-
nego literackiego święta w audyto-
rium zasiedli profesorowie i niemal 
wszyscy pracownicy oraz studenci 
CJKP. Wraz z kolejnymi występami 
na sali rosła temperatura emocji, bo 
tegoroczni recytatorzy zaprezento-
wali najwyższy kunszt artystyczny, 
którego nie powstydziliby się sce-
niczni zawodowcy. W większości 
wszyscy byli dobrze przygotowani 
pod względem opanowania tekstu 
oraz nadania im własnej oryginal-
nej interpretacji. Parę osób wypad-

ło wprost rewelacyjnie. Kilka z nich 
zaskoczyło zdolnościami aktorski-
mi, które się wcześniej nie ujawniły. 
Gwoli ścisłości przyznać należy, że 
o ile bardzo dobrze zabrzmiały przy-
gotowane przez recytatorów teksty 
wypowiedziane po polsku, to pre-
zentacje utworów w rodzimych języ-
kach okazały się jeszcze lepsze – były 
prawdziwym żywiołem występują-
cych. W swoich językach czuli się 
doskonale, znacznie swobodniej niż 
w literackiej polszczyźnie. Słuchając 

poezji w majowy 
wieczór, wszyscy 
– i nauczyciele, 
i studenci – mo-
gli na nowo do-
świadczyć i prze-
konać się, jak 
wielką siłę ma 
słowo, a zwłasz-
cza poetyckie.

Recytatorzy 
mieli na wygło-
szenie obu teks-
tów 10 minut, 
ale wielu z nich 
swymi wystą-
pieniami czas 
ten przekracza-

ło. Wyczuwało się ambicjonalne 
i pełne zaangażowania podejście 
do interpretacji, adekwatne do wy-
branego repertuaru. Wśród obco-
języcznych wystąpień można było 
najczęściej usłyszeć teksty w ję-
zyku ukraińskim (Liny Kostenko, 
Iwana Franki czy Łesi Ukrainki), 
natomiast po rosyjsku świetnie za-
brzmiał wiersz Sergiusza Jesieni-
na Czarny człowiek i to w dwóch 
różnych wykonaniach studentów 
z Ukrainy. Ciekawą jest też rzeczą, 
że jedna ze studentek ukraińskich 
wygłosiła wiersz J. W. Goethego 
w języku niemieckim. Natomiast 
po polsku studenci najczęściej re-
cytowali utwory Juliana Tuwima 
i Wisławy Szymborskiej, ale pre-
zentowane były też teksty Mickie-
wicza, Asnyka i Przerwy-Tetmajera.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan 
Mazur – przewodniczący, dr. hab. 
Anna Dunin-Dudkowska, dr Ag-
nieszka Przechodzka oraz Katarzy-
na Kołomijec (pochodząca z Ukrainy 
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W  dniach 22–24 maja 
2015 r. w Instytucie 
Histori i odbyła się 

międzynarodowa studencko-dok-
torancka konferencja naukowa 
„I Lubelska Wiosna Historyczna”. 
Przygotował ją Komitet Organi-
zacyjny w składzie: Kamil Jakimo-
wicz – przewodniczący, Anna Sy-
kała – wiceprzewodnicząca, Eliza 
Figarska, Paulina Opoka, Martyna 
Krasuska, Joanna Majdanik, Iwo-
na Górnicka, Urszula Gaweł, Ariel 
Orzełek oraz Damian Podoba, któ-
rzy są reprezentantami kół nauko-
wych z Instytutu Historii.

Ponad 150 referentów z Polski, Ro-
sji i Ukrainy dyskutowało w ramach 
paneli dotyczących: historiografii 
w dobie postmodernizmu, miejsc 
kultu na ziemiach polskich, histo-
rii w środkach masowego przeka-
zu, relacji między władzą duchowną 
a władzą świecką oraz podczas pa-
nelu archiwistycznego. Równolegle 
odbywały się także obrady eksper-
ckie nad zagadnieniami metodolo-
gii badań z zakresu historii alterna-
tywnej i kontrfaktycznej, w których 
aktywny udział wzięło kilkunastu 
doktorantów, doktorów i samo-
dzielnych pracowników naukowych. 
W nawiązaniu do tej tematyki prof. 
dr hab. Jan Pomorski wygłosił wy-
kład inauguracyjny pt. „Historia al-
ternatywna, czyli sztuka stawiania 
trudnych pytań…”. Ponadto, uczest-
nicy konferencji mogli zasmako-
wać starożytnej kuchni, której de-

gustację przygotowali członkowie 
Koła Naukowego Amatorów Anty-
ku, a także wziąć udział w pokazie 
filmów historycznych wykonanych 
przez studentów II roku studiów 
magisterskich pod opieką dr. Pio-
tra Witka, w ramach specjalności 
przeszłość w mediach – mediaty-
zacja historii.

Szeroki zakres tematyczny kon-
ferencji sprawił, iż referenci mogli 
prowadzić dyskusje z reprezentan-
tami kilku subdziedzin historiogra-
fii, konceptualizujących przedmio-
ty swoich badań w ramach różnych 
paradygmatów. Rozmowy w kulua-
rach oraz podczas spotkań integra-
cyjnych pozwoliły natomiast na na-
wiązanie wielu nowych znajomości. 
Crème de la crème dla każdego hi-
storyka jest jednak możliwość pub-
likacji efektów swoich dociekań na 
płaszczyźnie naukowej. Dlatego też 
organizatorzy I Lubelskiej Wiosny 
Historycznej rozpoczęli już prace 
nad wydaniem tomu pokonferen-
cyjnego z najlepszymi referatami.

Poziom merytoryczny obrad 
i ogromne zainteresowanie I Lu-
belską Wiosną Historyczną wśród 
studentów i doktorantów z całego 
kraju sprawiają, iż ambicją organiza-
torów stało się uczynienie z niej wy-
darzenia cyklicznego, analogiczne-
go do niejako bliźniaczej konferencji, 
jaką jest Lubelska Jesień Historycz-
na, która w październiku bieżącego 
roku odbędzie się już po raz czwarty.

Kamil Jakimowicz

I Lubelska Wiosna 
Historyczna

studentka Podyplomowych Studiów 
Humanistycznych w CJKP UMCS) 
miało niełatwe zadanie przyznania 
nagród i wyróżnień w tym recyta-
torskim turnieju, gdyż osiągnął on 
niespotykany w historii konkur-
sów recytatorskich w CJKP poziom. 

Po burzliwej dyskusji – o czym 
wiadomo z kuluarów – jury ogło-
siło następujący werdykt: I nagro-
da: Marta Rykałowska (Ukraina); 
II nagroda (ex aequo): Anazja Pugacz 
(Białoruś) i Denis Osipczuk (Ukra-
ina); III nagroda: Sergiusz Tupalski 
(Białoruś) oraz trzy równorzędne 
wyróżnienia: Anna Khodot (Ukraina) 
Dima Bielawcew (Ukraina) i Helena 
Kowalczuk (Ukraina). Swoje nagro-
dy w tajnym głosowaniu publiczność 
przyznała dwóm recytatorom. Otrzy-
mali je: Denis Osipczuk (I miejsce, 
z minimalną przewagą głosów) i Eu-
geniusz Buczyński (II miejsce). Obaj 
pochodzą z Ukrainy.

W oczekiwaniu na werdykt jury 
wszyscy widzowie zgromadzeni 
w auli mieli jeszcze dodatkową atrak-
cję – mogli obejrzeć teatralizowaną 
opowieść pt. Czarny Anioł o życiu 
i twórczości wybitnej polskiej pio-
senkarki Ewy Demarczyk. Spektakl 
ten został przygotowany (w ramach 
zaliczenia zajęć z kultury żywego sło-
wa prowadzonych przez mgr. Jacka 
Brzezińskiego) przez grupę cudzo-
ziemców z Humanistycznych Stu-
diów Podyplomowych CJKP.

Werdykt jury został ogłoszony na 
koniec całej imprezy. Dokonał tego 
Dyrektor CJKP prof. dr hab. Jan Ma-
zur w asyście pozostałych człon-
ków jury. Zwycięzcom wręczono 
ufundowane przez CJKP nagrody, 
a wszystkim uczestnikom – dyplo-
my uczestnictwa w IV edycji dwu-
języcznego konkursu. Publiczność 
nagrodziła zwycięzców gromkimi 
brawami i entuzjastycznymi okrzy-
kami, wyrażając tym samym apro-
batę dla werdyktu. Pomimo późnej 
pory, wszyscy do końca pozosta-
li na swoich miejscach w auli CJKP 
i byli świadkami wspólnego zdjęcia 
wszystkich recytatorów, jurorów 
i organizatorów konkursu.

Jacek Brzeziński 
Anna Trębska-Kerntopf
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XIII Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa „Zarządza-
nie w organizacjach zorien-

towanych projakościowo” została 
zorganizowana w dniach 7–8 maja 
2015 r. na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS przez Studenckie Koło Za-
rządzania Jakością i Wiedzą wraz 
z Opiekunem prof. dr hab. Elżbietą 
Skrzypek. Konferencja ta jest wyda-
rzeniem cyklicznym, organizowa-
nym od początku działalności Koła 
w ramach tzw. „Dni Jakości na Wy-
dziale Ekonomicznym”. 

Tegoroczna edycja zgromadzi-
ła wielu ważnych gości – profeso-
rów, doktorów, magistrów, a tak-
że studentów z różnych polskich 
uczelni (m.in. Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie, 
Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego w Radomiu, Poli-
techniki Lubelskiej, Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach). 
Gościem specjalnym konferencji 
był prof. dr hab. Tadeusz Wawak 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
specjalista w dziedzinie zarządza-
nia jakością w szkolnictwie wyż-
szym, z którym członkowie Koła 
mieli przyjemność przeprowadzić 
wspólne badania na temat jakości 
kształcenia na Uniwersytecie Ja-

giellońskim oraz na UMCS. Wy-
niki zostały zaprezentowane pod-
czas sesji referatowej przez prof.  
T. Wawaka oraz przedstawicielkę 
SKZJiW UMCS.

Uczestników wydarzenia swoją 
obecnością zaszczyciła także Pro-
dziekan Wydziału Ekonomiczne-
go dr hab. Anna Rakowska, prof. 
nadzw., która dokonała uroczyste-
go otwarcia konferencji. 

XIII Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa „Zarządzanie w or-
ganizacjach zorientowanych 
projakościowo” miała na celu in-
tegrację środowiska akademickiego 
– w szczególności studentów i dok-
torantów, a także poszerzenie ich 
wiedzy oraz skupienie uwagi nad tak 
ważnym aspektem, jakim są szeroko 
rozumiane jakość oraz zarządzanie 
nią. Tegoroczna edycja konferencji 
obejmowała następujące bloki te-
matyczne: Wyznaczniki organiza-
cji zorientowanych projakościowo; 
Miejsce jakości i wiedzy w organi-
zacji zorientowanej projakościowo; 
Zasady zarządzania organizacjami 
zorientowanymi na jakość; Meto-
dy doskonalenia zarządzania; Na-
grody jakości jako promocja orien-
tacji projakościowej.

Wystąpienia przygotowane były 
na bardzo wysokim poziomie. 

Niewątpliwie, referaty wzbogaci-
ły wiedzę słuchaczy i utwierdziły 
w przekonaniu, że gwarancją suk-
cesu przedsiębiorstwa produkcyj-
nego czy też usługowego jest za-
pewnienie jak najwyższej jakości. 
Drugiego dnia konferencji odbył 
się konkurs na najlepsze studen-
ckie wystąpienie, którego zwycięz-
cą został doktorant Wydziału Eko-
nomicznego UMCS. 

Efektem materialnym spotkania 
jest publikacja Zarządzanie w or-
ganizacjach zorientowanych proja-
kościowo (ISBN 978-83-62785-87-2) 
recenzowana przez prof. dr. hab. 
Stanisława Tkaczyka i prof. dr. hab. 
Tadeusza Wawaka. 

XIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Zarządzanie w orga-
nizacjach zorientowanych proja-
kościowo” uzyskała Patronat Ho-
norowy Prezydenta Miasta Lublin 
Krzysztofa Żuka, Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Sławomira 
Sosnowskiego i Przewodniczącego 
Rady Miasta Lublin Piotra Kowal-
czyka. Wydarzenie zostało obję-
te patronatem medialnym przez 
czasopismo „ABC Jakości”, Aka-
demickie Radio Centrum, porta-
le „Dla studenta” i „aleBank” oraz 
Program Edukacyjny Nowoczesne 
Zarządzanie Biznesem. 

Członkowie Studenckiego Koła 
Zarządzania Jakością i Wiedzą prag-
ną serdecznie podziękować Opie-
kunowi Koła prof. dr hab. Elżbiecie 
Skrzypek za możliwość organiza-
cji i uczestnictwa w takim wyda-
rzeniu. Dziękujemy za pomoc me-
rytoryczną, ale przede wszystkim 
za każde dobre słowo oraz wsparcie 
duchowe. Niewątpliwie dla studen-
tów była to niezapomniana uczta 
intelektualna, a także okazja do 
zdobycia wielu cennych doświad-
czeń, które z pewnością zaowocu-
ją w przyszłości. Dziękujemy także 
wszystkim prelegentom oraz auto-
rom referatów i tym samym zachę-
camy do uczestnictwa w kolejnych 
wydarzeniach, które będą organi-
zowane przez nasze Koło.

Magdalena Oronowicz
Studenckie Koło Zarządzania 

Jakością i Wiedzą UMCS

Konferencja
„Zarządzanie w organizacjach 
zorientowanych projakościowo”
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W  dniach 7–8 maja 2015 r. 
doktoranci z Wydzia-
łu Politologii UMCS 

wzięli udział w międzynarodowej 
konferencji naukowej „Możliwości 
i zagrożenia dla Ukrainy w Zjedno-
czonej Europie”, która odbyła się 
w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. 
Wydarzenie zorganizowane zosta-
ło przez Przykarpacki Uniwersytet 
Narodowy im. Wasyla Stefanika, 
we współpracy z Centrum Europy 
Wschodniej UMCS.

Podczas konferencji przedstawi-
ciele naszej Uczelni wygłosili refe-
raty: Adriana Rybak, „Społeczne 
skutki integracji europejskiej dla 
nowych państw członkowskich”, 
Viktor Szapoval, „Ekonomiczne 
aspekty integracji europejskiej” oraz 
Emilia Panasiuk, „Pozytywne i ne-
gatywne skutki członkostwa w Unii 
Europejskiej dla Polski”.

Po wygłoszeniu prelekcji uczest-
nicy wzięli udział w obradach po-
dzielonych na trzy panele tema-
tyczne dotyczące skutków możliwej 
akcesji Ukrainy na płaszczyznach: 
politycznej, gospodarczej i społecz-
nej. Przedstawiciele strony ukra-
ińskiej mieli okazję skonfronto-
wać swoje wyobrażenia dotyczące 
funkcjonowania państwa w Unii 
Europejskiej z doświadczeniami 
Polaków. Poruszono m.in. kwe-
stie etapów procesu integracji, 
przygotowań przedakcesyjnych 
oraz zmian, jakie niesie za sobą 
dla państw członkowskich wstą-
pienie do Wspólnoty. Przedstawio-
no także skutki przystąpienia do 
Unii Europejskiej, dotyczące m.in. 
korzystania z funduszy europej-
skich i programów pomocowych, 
funkcjonowania strefy Schengen, 
rozwoju handlu międzynarodo-
wego oraz napływu inwestycji za-

granicznych. Wiele uwagi poświę-
cono także kwestiom społecznym 
– migracjom zarobkowym, kształ-
towaniu się tożsamości europej-
skiej czy przenikaniu się wzorców 
kulturowych.

Dyskusja była świetną okazją do 
porównania oczekiwań Ukraińców 
wobec Unii Europejskiej z jej fak-
tycznym funkcjonowaniem. Nie 
można było także ominąć tematu 
separatyzmów i wojny na wscho-
dzie Ukrainy, która uniemożliwia 
proces zbliżenia z Zachodem, mimo 
iż w zachodniej i centralnej części 
państwa przeważają tendencje pro-
europejskie i proreformatorskie. 
Wszystkie strony zgodnie stwier-
dziły, że aspektami hamującymi in-
tegrację są nie tylko niestabilność 
w regionie, problemy ekonomiczne 
i wszechobecna korupcja, ale tak-
że brak jednolitej tożsamości naro-
dowej i kulturowej społeczeństwa. 
Uczestnicy dyskusji doszli do wnio-
sku, że Ukraina wymaga gruntow-
nych reform i wsparcia międzyna-
rodowego, a potencjalna integracja 
ze strukturami europejskimi może 
być podstawowym gwarantem bez-

pieczeństwa w regionie. Zarówno 
pierwsza część, jak i dyskusja pa-
nelowa przeprowadzone zostały 
w językach ukraińskim, polskim 
i angielskim.

Po części stricte  naukowej 
uczestnicy konferencji mieli okazję 
zwiedzić Iwano-Frankowsk, mia-
sto będące niegdyś rezydencją pol-
skiej magnaterii oraz ważnym dla 
Polaków ośrodkiem politycznym, 
kulturowym i społecznym. Co cie-
kawe, to także miejsce, w którym 
urodził się prof. Grzegorz Leo-
pold Seidler, rektor UMCS w la-
tach 1959–1969.

Wizyta na Ukrainie była dosko-
nałą okazją do integracji środo-
wisk doktoranckich, nawiązania 
kontaktów i zacieśnienia współ-
pracy pomiędzy Przykarpackim 
Uniwersytetem Narodowym a Cen-
trum Europy Wschodniej UMCS. 
Konferencja była także szansą na 
lepsze zrozumienie wschodnich 
realiów, ukraińskiej polityki i kul-
tury oraz percepcji środowiska 
międzynarodowego.

Adriana Rybak
Wydział Politologii UMCS

Możliwości i zagrożenia dla 
Ukrainy w Zjednoczonej Europie 
Wyjazd doktorantów UMCS do 
Iwano-Frankowska
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Celem wyjazdu studyjnego 
do Londynu było umożli-
wienie praktycznego zapo-

znania się ze specyfiką i organizacją 
pracy w instytucjach, których pro-
fil działalności jest merytorycznie-
związany ze specjalizacją. W progra-
mie pięciodniowego pobytu znalazły 
się wizyty w następujących instytu-
cjach: Museum of London, National 
Gallery, British Museum, Victoria 
and Albert Museum, Natural Hi-
story Museum, The Science Muse-
um, Imperial War Museum, British 
Library, Tower Bridge. Studenci od-
wiedzili również polskie placów na-
ukowe – Instytut Polski i Muzeum  
im. Gen. Władysława Sikorskiego 
oraz Studium Polski Podziemnej.

Zwiedzanie historycznych bądź 
gromadzących zabytkowe ekspona-
ty i dzieła sztuki obiektów niewąt-
pliwie przybliżyło studentom wy-
darzenia i postaci, które dotychczas 
poznawali za pośrednictwem pod-
ręczników i przekazów swoich na-
uczycieli. Obcowanie z przeszłością 
poprzez pobyt w miejscach histo-
rycznych niewątpliwie przyczyni się 

do utrwalenia wiedzy zdobywanej 
dotychczas w sposób teoretyczny. 

Czas wolny od zwiedzania stu-
denci poświęcali na spacery po naj-
piękniejszych parkach Londynu 
i wycieczki, dzięki którym lepiej po-
znali miasto, nie tylko przez pry-
zmat jego historii czy zabytków.

Należy szczególnie podkreślić fakt, 
iż Londyn to nie tylko miejsce z nie-
spotykaną nigdzie indziej przestrze-
nią wypełnioną instytucjami konsty-
tuującymi i propagującymi szeroko 
rozumiane obrazy przeszłości, ale 
przede wszystkim ośrodek wiodą-
cy w kreowaniu współczesnych, no-
woczesnych form prezentowania 
przeszłości. To właśnie w tutejszych 
ośrodkach tworzone są rozwiąza-
nia oparte na możliwościach, które 
oferuje współczesna – przez wielu 
określana mianem audiowizualnej 
lub multimedialnej – kultura, a któ-
re z czasem stają się matrycą i wzo-
rem dla instytucji w innych ośrod-
kach, w tym także polskich. 

Wyjazd stanowił nie tylko jedyną 
w swoim rodzaju możliwość pozna-
nia warunków pracy w tego typu in-

stytucjach poza Polską, ale również 
stał się okazją do poznania najnow-
szych, nieobecnych jeszcze w innych 
ośrodkach, rozwiązań w zakresie 
mediatyzacji przeszłości. 

Specjalność przygotowuje absol-
wentów do pełnienia roli menadże-
rów pamięci historycznej, a wyjazd 
był integralną częścią pogłębiania 
wiedzy na temat funkcjonowania 
narracji o przeszłości w tzw. nowych 
mediach, ale także umiejętności jej 
kreowania i dystrybuowania za po-
mocą nowoczesnych technologii.

Wyjazd naukowy studentów In-
stytutu Historii UMCS do Londy-
nu stanowił dla jego uczestników 

Wyjazd naukowy studentów 
historii do Londynu

niezwykłą okazję do poznania histo-
rii i kultury obcego państwa, a także 
nabycia wielu cennych doświadczeń, 
związanych z podróżowaniem po 
zjednoczonej Europie. Bardzo waż-
na z tego punktu widzenia okazała 
się autonomia, jaką studenci otrzy-
mali od swoich opiekunów. Dzię-
ki niej młodzi ludzie mogli nauczyć 
się tego, jak samodzielnie funkcjono-
wać w jednym z największych miast 
na świecie, a także udoskonalić swoje 
umiejętności językowe. Bez wątpienia 
są to sprawności, których znaczenie 
w dzisiejszych czasach trudno prze-
cenić. Niewątpliwie jednak najwięk-
szą wartością wyjazdu pozostaną 
wrażenia związane z odkrywaniem 
historii za pośrednictwem jej mate-
rialnych przejawów, których boga-
ctwo można znaleźć w Zjednoczonym 
Królestwie, a zwłaszcza w Londynie.

Po przylocie do Lublina prof. Ma-
rek Woźniak pożegnał studentów 
i podziękował im za wspólnie spę-
dzony czas. Studenci również wyra-
zili wdzięczność swoim opiekunom. 
Już wówczas pojawiły się pierwsze 
podsumowania i anegdoty dotyczą-
ce wyjazdu, który w pamięci jego 
uczestników, bez wątpienia, pozo-
stanie na długie lata.

Monika Napora
Grzegorz Bednarczyk

W dniach 20–25 kwietnia 2015 r. studenci specjalności 
przeszłość w mediach – mediatyzacja historii wzięli udział 
w wyjeździe naukowym do Londynu. Opiekę nad grupą 
sprawowali prof. Marek Woźniak oraz mgr Monika Napora.
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27 maja 2015 r. w Sali 
Obrad Rady Wydzia-
łu Humanistycznego 

odbyło się spotkanie z Elke Schöne-
mann – Sales & Marketing Mana-
ger w firmie ELO Digital Office Sp. 
z o.o., zorganizowane przez Zakład 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 
Historii Instytutu Historii UMCS 
oraz Studenckie Koło Naukowe Ar-
chiwistów UMCS. 

Na spotkanie przybyło liczne gro-
no studentów archiwistyki i nowo-
czesnego zarządzania zapisami in-
formacyjnymi oraz pracownicy 
Instytutu Historii UMCS. Gościa 
przywitali Dyrektor Instytutu Hi-
storii prof. Dariusz Słapek oraz Kie-
rownik Zakładu Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii prof. Krzysz-
tof Skupieński. Spotkanie poprowa-
dziła dr Małgorzata Szabaciuk. 

9 maja 2015 r. w Uniwersyte-
cie Marii Curie-Skłodow-
skiej odbyła się pierwsza se-

sja międzynarodowego egzaminu 
TOEIC z języka angielskiego oraz 
egzaminu TFI z języka francuskiego.

Na egzaminy te zarejestrowało 
się ponad 480 kandydatów i był 
on równocześnie administrowa-
ny przez licencjonowanych egza-
minatorów z naszego Centrum 
Nauczania i Certyfikacji Języków 
Obcych w dziesięciu aulach/salach 
na terenie całego Uniwersytetu. 
Było to niewątpliwie największe 
przedsięwzięcie certyfikacyjne 
na UMCS.

Egzaminy językowe TOEIC oraz 
TFI mierzą poziom znajomości ję-
zykowej od początkującego po za-
awansowany (od A1 do C1) pod-

Elke Schönemann rozpoczęła pre-
lekcję od przedstawienia historii 
firmy Electronic Leitz Organizer 
(ELO) Digital Office Sp. z o.o., któ-
ra jest oddziałem koncernu Louis 
Leitz Group. To jeden z przodu-
jących w Europie (m.in. Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Polska, Cze-
chy) dostawców produktów biuro-
wych i producentów oprogramowa-
nia. Firma oferuje swoim klientom 
rozwiązania do zarządzania doku-
mentami i ich archiwizacji, zarów-
no w instytucjach publicznych, jak 
i prywatnych. E. Schönemann za-
prezentowała także praktyki w za-
rządzaniu dokumentacją stosowane 
przez firmy polskie, porównując je 
z tymi stosowanymi przez firmy nie-
mieckie. Studenci mogli zobaczyć, 
w jaki sposób odbywa się obieg do-
kumentu w programie ELO Profes-

Prezentacja systemu do 
zarządzania dokumentami, 
archiwizowania i obiegu 
dokumentów

sional, zarówno z poziomu admini-
stratora, jak i z poziomu zwykłego 
pracownika. Wystąpienie spotka-
ło się z dużym zainteresowaniem 
słuchaczy.

Następnie Elke Schönemann po-
prowadziła dla studentów warsztaty 
informatyczne – wszyscy otrzyma-
li płyty do instalacji wersji testowej 
(bez ograniczeń czasowych progra-
mu) ELO Office 10. Na koniec spot-
kania przedstawiciele Studenckie-
go Koła Naukowego Archiwistów 
UMCS wręczyli kwiaty E. Schöne-
mann oraz podziękowali za przed-
stawienie praktycznej strony dzia-
łania programów klasy Enterprise 
Content Management.

Martyna Krasuska
Studentka archiwistyki i nowo-

czesnego zarządzania zapisami 
informacyjnymi

czas jednej sesji egzaminacyjnej 
– mogą do niego podejść nawet 
kandydaci niezbyt zaawansowani 
językowo i uzyskać certyfikat po-
świadczający ich poziom. Jedno-
cześnie certyfikaty te są na mini-
sterialnej liście dla Urzędu Służby 

Cywilnej i w postępowaniu dok-
torskim, a także jako podstawa do 
zaliczenia lektoratu. 

Certyfikaty te to uznawane przez 
tysiące firm dokumenty potwier-
dzające poziom zaawansowania 
z języka angielskiego/francuskie-
go. To cenny dodatek do CV oraz 
możliwość odniesienia swojego po-
ziomu do skali stosowanej na ca-
łym świecie.

Liczymy na to, że podobna oferta 
egzaminacyjna TOEIC i TFI przygo-
towana przez Centrum Nauczania 
i Certyfikacji UMCS we współpra-
cy z ETS Global spotka się w przy-
szłości z równie dużym zaintere-
sowanie. Zapraszamy!

Katarzyna Zalewska 
Koordynator ds. Egzaminu  

TOEIC CNiCJO UMCS

 Egzaminy TOEIC i TFI w UMCS
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