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Z ŻYCIA UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

„Informacja w przestrzeni publicznej”, 
zorganizowaną przez Zakład Filozofii 
i Socjologii Polityki Wydziału Polito-
logii UMCS oraz Fundację na rzecz 
promocji nauki i rozwoju „Tygiel”;

– rektor S. Michałowski wziął udział 
w uroczystości wręczenia Europejskiej 
Nagrody Obywatelskiej Ewie Dados – 
dziennikarce Radia Lublin i pomysło-
dawczyni i organizatorce akcji „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”, która od-
była się w Centrum Spotkania Kultur;

– prorektor U. Bobryk uczestni-
czyła w spotkaniu wigilijnym Zrze-
szenia Studentów Niepełnospraw-
nych „Alter Idem” UMCS, a także 
w przedpremierowym pokazie filmu 
Kawiarnia w reżyserii Nataszy Ziół-
kowskiej-Kurczuk w Centrum Spot-
kania Kultur. •
11.12 

– rektor S. Michałowski i prorek-
tor U. Bobryk wzięli udział w uroczy-
stym otwarciu Muzeum Martyrologii 
„Pod Zegarem” Oddziału Muzeum 
Lubelskiego. •
12.12

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w jubileuszu 90. rocznicy po-
wstania Lubelskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego, 
która odbyła się w Centrum Trans-
feru Wiedzy KUL;

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w posiedzeniu Rady Inwesty-
cyjnej konsorcjum realizującego pro-
jekt „Inkubator Innowacyjności”, któ-
re odbyło się na KUL-u;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w spotkaniu „Wyspiański wielokrot-
nie” w Instytucie Filologii Polskiej;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w uroczystości wręczenia księgi ju-
bileuszowej prof. Henrykowi Karde-
li z Instytutu Anglistyki. •

6.12
– rektor S. Michałowski uczest-

niczył w Gali Jubileuszowej 15-le-
cia Dialogu Społecznego w Woje-
wództwie Lubelskim, zorganizowanej 
przez Wojewódzką Radę Dialogu Spo-
łecznego WL w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym;

– rektor S. Michałowski i prorektor 
U. Bobryk wręczyli nagrody w I Wo-
jewódzkim Turnieju w Bocci 2017 
dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością w Centrum Kultury Fi-
zycznej. •
7.12

– na Zamku Lubelskim odbyła się 
konferencja „Lublin ośrodkiem wła-
dzy, administracji i wymiaru spra-
wiedliwości”, podczas której rek-
tor S. Michałowski wygłosił referat 
„Znaczenie Lublina jako ośrodka ad-
ministracji w czasach współczes-
nych”, a prorektor A. Bereza – refe-
rat „Sądownictwo lubelskie w okresie 
międzywojennym”;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w gali Fundacji Służby Rzeczypospo-
litej połączonej z wręczeniem nagro-
dy Służby Rzeczypospolitej pod pa-
tronatem dziennika „Rzeczpospolita” 
oraz ogłoszeniem wyników i podsu-
mowaniem konkursów „Pójść za księ-
dzem Zieją” oraz „Dziedzictwo Jana 
Pawła II i Solidarności”, która odbyła 
się w Teatrze Syrena w Warszawie;

– prorektor R. Dobrowolski ot-
worzył III Konferencję Naukowo-
-Branżową „Rynek nieruchomości 
a problemy rozwoju regionalnego”, 
zorganizowaną w dn. 7–8.12 na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej. •
8.12

– rektor S. Michałowski otworzył 
Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Kalendarium  
władz rektorskich

1.12
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w sesji jubileuszowej z oka-
zji 50-lecia Instytutu Nauk Poli-
tycznych Wydziału Nauk Politycz- 
 nych i Studiów Międzynarodo-  
wych UW. •
2.12

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w uroczystej gali wręczenia Nagro-
dy „Zacnego Uczynku” AD 2017, 
która odbyła się w Pałacu na Wy-
spie w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie;

– prorektor A. Bereza uczestniczył 
w spotkaniu podsumowującym se-
zon sekcji lekkiej atletyki KU AZS 
UMCS na Arenie Lublin. •
3.12

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w uroczystym ogłoszeniu wyników 
konkursu malarskiego Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, które odbyło się 
w Galerii Sztuki Katarzyny Napiór-
kowskiej w Warszawie;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w Ogólnopolskich XIV Dożynkach 
Rybackich Dworu Anna w Jakubo-
wicach Konińskich. •
4.12

– rektor S. Michałowski wziął udział 
w uroczystych obchodach Dnia Gór-
nika w Bogdance;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w konferencji w 95. rocznicę utworze-
nia Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego, podczas której wygłosił 
referat „Sędziowie Sądu Najwyższe-
go mianowani do pierwszego składu 
Najwyższego Trybunału Administra- 
cyjnego”. •
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13.12
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w spotkaniu Lubelskiego Kla-
stra Biotechnologicznego;

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w spotkaniu wyborczym I Wydziału 
Nauk Humanistycznych Lubelskie-
go Towarzystwa Naukowego. •
14.12

– rektor S. Michałowski uczestniczył 
w posiedzeniu Kapituły Lubelskiej Na-
grody Naukowej im. Edmunda Prosta;

– rektor S. Michałowski wziął udział 
w spotkaniu jubileuszowym z okazji 
wydania 150. numeru „Akcentu”, po-
święconego recepcji kulturowej po-
staci marszałka Józefa Piłsudskiego 
z okazji 150. rocznicy jego urodzin;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w wernisażu wystawy „Pejzaż w akwa-
reli” w Galerii ACK UMCS „Chatka 
Żaka”. •

15.12
– w Dworku Kościuszków odby-

ło się posiedzenie Konwentu UMCS;
– prorektor U. Bobryk wysłucha-

ła koncertu symfonicznego Genocyd 
„Tryptyk o Kanonie Nadziei” w Cen-
trum Spotkania Kultur;

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w spotkaniu opłatkowym służb 
mundurowych w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie. •
17.12

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w spotkaniu opłatkowym Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców UMCS, zor-
ganizowanym w stołówce akademi-
ckiej KUL. •
18.12

– prorektor R. Dobrowolski uczest-
niczył w opłatku i koncercie kolęd 

Zespołu Tańca Ludowego UMCS 
w Chatce Żaka. •
19.12

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w spotkaniu świąteczno-no-
worocznym w Wydziale Zamiejsco-
wym UMCS w Puławach. •
21.12

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w obiedzie wigilijnym rek-
torów lubelskich uczelni, któ-
rego gospodarzem był rektor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II ks. prof. Antoni  
Dębiński. •
22.12

– prorektor A. Bereza reprezento-
wał UMCS na tradycyjnym miejskim 
spotkaniu opłatkowym w Trybuna-
le Koronnym. •

6 grudnia w Brukseli odbył się 
IV Europejski Parlament Osób 
z Niepełnosprawnością, zor-

ganizowany przez Europejskie Fo-
rum Osób Niepełnosprawnych (EDF). 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 
700 delegatów z całej Europy, prze-
de wszystkim osoby z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, 
a także opiekunowie oraz asystenci 
osób niepełnosprawnych.

Wśród polskich delegatów nie za-
brakło także naszych studentów. Na 
zaproszenie europosła Krzysztofa 
Hetmana w wydarzeniu wzięły udział 

studentki ze Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych „Alter Idem” 
UMCS – przewodnicząca Katarzy-
na Filipowska oraz studencki peł-
nomocnik ds. 0sób niepełnospraw-
nych Anna Błaszczyk.

Podczas obrad Parlamentu wio-
dącą kwestią była dostępność wy-
borów, tak aby osoby z niepełno-
sprawnością mogły w pełni korzystać 
z praw obywatelskich, a co za tym 
idzie – mogły kształtować swoje 
życie i otoczenie, w którym funk-
cjonują. Na spotkaniu zostało pod-
kreślone, że osoby z niepełnospraw-
nością muszą zdać sobie sprawę, 

że są wielką siłą, którą dysponują 
jako wyborcy. Obecnie średnio co 
szósta osoba w UE dotknięta jest 
niepełnosprawnością, a liczba ta  
wzrasta.

W przemówieniu otwierającym 
obrady Antonio Tajani, przewodni-
czący PE powiedział słowa: „Nothing 
about us without us”, które stały się 
mottem całego wydarzenia. Pod-
kreślił, że musimy zadbać o to, by 
Europa była Europą praw oraz aby 
żadna decyzja w Europie nie była 
podejmowana bez osób zebra-
nych w sali plenarnej Parlamentu  
Europejskiego.

IV Europejski Parlament  
Osób z Niepełnosprawnością
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Na posiedzeniu IV Europejskie-
go Parlamentu Osób z Niepełno-
sprawnością zostały przyjęte dwa 
dokumenty: manifest dot. dostęp-
ności wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego w 2019 r. oraz rezolu-
cja, która dotyczyć będzie nowej 
Strategii na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością na lata 2020–2030. 
Zaapelowano również o to, by rok 
2021 był Europejskim Rokiem Osób 
z Niepełnosprawnością.

Dzięki uprzejmości europosła 
Krzysztofa Hetmana nasze student-
ki miały szansę zwiedzić budynek 
Parlamentu Europejskiego oraz naj-
ciekawsze miejsca w Brukseli.

Katarzyna Filipowska
ZSN Alter Idem UMCS

12 grudnia w Sali Wido-
wiskowej Inkubatora 
Medialno-Artystyczne-

go odbyła się Gala Młodego Am-
basadora Lublina, podczas której 
uhonorowano 41 laureatów kon-
kursu – studentów i uczniów ze 
szkół i uczelni lubelskich, wyróż-

13 grudnia w Auli Uniwer-
syteckiej Wydziału Pra-
wa i Administracji odby-

ły się uroczyste promocje doktorów 
i doktorów habilitowanych. Wyda-
rzenie miało szczególny charakter, 
było bowiem końcowym, najbardziej 
miłym akcentem wieloletniego tru-
du naukowo-badawczego.

Tego dnia 11 osób uzyskało stopień 
naukowy doktora habilitowanego 
i tym samym Uniwersytet osiągnął 
liczbę 1130 doktorów habilitowanych 
wypromowanych w swojej historii. 
Podczas uroczystości wypromowanych 
zostało także 32 doktorów i tym sa-
mym dorobek Uniwersytetu od po-
czątku swojego istnienia osiągnął licz-
bę 4249 doktorów. •

Uroczyste 
promocje 
doktorskie

Młodzi Ambasadorzy 
Lublina wyróżnieni

W  październiku 2017 r. mi-
nęła dwusetna rocznica 
śmierci Tadeusza Kościusz-

ki, pierwszego naczelnika powstania 
w 1794 r. i jednego z największych 
polskich bohaterów. Nasz Uniwersy-
tet włączył się w uroczystości jubileu-
szowe podtrzymujące pamięć o słyn-
nym generale. 14 grudnia w Dworku 
Kościuszków zorganizowana została 
sesja pn. „Współcześni i potomni 
o Tadeuszu Kościuszce – wojskowym 
i polityku”. Zostały zaprezentowane 

zasługi Kościuszki w walce o zacho-
wanie niepodległości Polski oraz ich 
wpływ na kształtowanie świadomo-
ści narodowej. 

Wydarzenie rozpoczęło się wystą-
pieniem rektora Stanisława Micha-
łowskiego pt. „Czyn powstańczy Ta-
deusza Kościuszki w świadomości 
Polaków”. Następnie dr hab. Leszek 
Wierzbicki zaprezentował zasługi 
Kościuszki jako generała wojsk pol-
skich i naczelnika państwa – w mar-
cu 1794 r. Kościuszko objął władzę 

Współcześni i potomni 
o Tadeuszu Kościuszce
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niających się postawą i aktyw-
nością na różnych płaszczyznach: 
nauki, kultury, sportu czy dzia-
łalności społecznej. Młodzi Am-
basadorzy Lublina to „wizytów-
ki” naszego miasta i jednocześnie 

wzór do naśladowania dla swoich  
rówieśników.

Podczas Gali Arkadiusz Wronow-
ski – prezes Fundacji Absolwentów 
UMCS i Marcin Gołębiowski – koor-
dynator merytoryczny Projektu Lu-

belski Uniwersytet Inspiracji wręczyli 
laureatom statuetki i dyplomy po-
świadczające otrzymanie tytułu Mło-
dego Ambasadora Lublina. Władze 
rektorskie reprezentowała prorektor 
Urszula Bobryk. •

dyktatorską jako naczelnik państwa 
i stanął na czele antyrosyjskiego 
powstania, które przekształciło się 
w wojnę z trzema zaborcami. Bio-
graficzne wątki zostały również przy-
bliżone podczas wykładu dr. hab. 
Piotra Bednarza o szwajcarskich lo-
sach Tadeusza Kościuszki – w 1815 r. 
T. Kościuszko przeniósł się bowiem 
do Szwajcarii, poświęcając ten okres 
na nieco inną formę walki o polską 
niepodległość i koncentrując się na 
promowaniu edukacji i wychowania 
patriotycznego.

Nie zabrakło także odniesień do 
literatury. Dr hab. Małgorzata Cha-
chaj opowiedziała o micie słynne-
go generała w twórczości literackiej 
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późnego Oświecenia, zaś dr hab. Ar-
tur Timofiejew, prof. nadzw. przed-
stawił legendę Kościuszki w poezji 
legionowej.

Sesja „Współcześni i potomni o Ta-
deuszu Kościuszce – wojskowym i po-
lityku” odbyła się w miejscu niezwy-
kłym i symbolicznym – w Dworku 
Kościuszków. Obiekt położony jest 
na terenie dawnego folwarku Sła-
winek, obecnie w Ogrodzie Bota-
nicznym UMCS. Pierwsze wzmian-
ki o dworku pochodzą z 1720 r. 
W II poł. XVIII w. był własnością 
Jana Nepomucena Kościuszki, staro-
sty krzemienieckiego i stryja Tade-
usza Kościuszki. W czasie pierwsze-
go pobytu na Sławinku (1774–1775) 
Tadeusz Kościuszko prawdopodob-
nie pomagał stryjowi w projektowa-
niu i realizacji pierwszego założenia 

wiczów Rudnickiej, przeznaczając go 
pod planowany Ogród Botaniczny. 
W 1958 r. Uczelnia uzyskała prawo 
do wieczystego użytkowania parku 
i terenu przyległego. Obecnie Dwo-
rek Kościuszków ma reprezentacyj-
ny charakter – UMCS wykorzystu-
je zabytkową budowlę jako miejsce 
organizowanych przez Uczelnię wy-
darzeń, a od 2013 r. udostępnia go 
także zwiedzającym. Obecny budy-
nek Dworku Kościuszków jest rekon-
strukcją wzniesioną na zachowanych 
piwnicach pierwowzoru. W trakcie 
prac konserwatorskich użyto części 
materiałów pochodzących z rozbiór-
ki dawnego dworu. Obiekt jest ujęty 
w Rejestrze Zabytków Lublina i pod-
lega wraz z parkiem opiece konser-
watorskiej. •

parkowego, m.in. alei głównej wio-
dącej od obecnej bramy do dworku.

UMCS kupił teren wraz z dwor-
kiem w 1950 r. od Zofii z Mędrkie-

International Holidays Gathering 
to spotkanie świąteczne ze stu-
dentami zagranicznymi UMCS, 

które odbyło się 13 grudnia w sali 
klubowej DS Femina. Tematem prze-

International Holidays Gathering
wodnim wydarzenia były tradycje 
bożonarodzeniowe w Polsce, ale tak-
że tradycje studentów z krajów ich 
pochodzenia. Zabrali oni obecnych 
w świąteczną podróż, która rozpo-

częła się wizytą na Ukrainie, skąd 
przeniosła się do Indii, Japonii, a na 
koniec do Azerbejdżanu.

Ponadto, swoją obecnością uczestni-
ków spotkania zaszczyciły: Agnieszka  
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Społeczność akademicka naszego Uniwersyte-
tu wspólnie uczciła zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia. 20 grudnia w Chatce Żaka odbyła 

się Wigilia Akademicka. Była to znakomita okazja, aby 
przełamać się opłatkiem i złożyć sobie serdeczne ży-
czenia. Świąteczny nastrój stworzyło także wspólne ko-
lędowanie z Zespołem Tańca Ludowego oraz tradycyj-
ny poczęstunek.

Po części oficjalnej w Sali Widowiskowej ACK od-
był się niezwykły koncert świąteczny „Idą, idą świę-
ta…”. Przed publicznością wystąpił Chór Akademicki 
UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją arty-
styczną prof. Urszuli Bobryk, przy akompaniamencie 
dr. Marka Stefankiewicza. Zagrała także kapela góralska  
„Pierony”.

Podczas uroczystości rektor Stanisław Michałowski 
wręczył prezesowi Polskapresse w Lublinie Dariuszowi 
Kotlarzowi oraz przedstawicielom redakcji „Kuriera Lu-
belskiego” pamiątkowe grafiki i statuetki w podzięko-
waniu za współpracę podczas obchodów 150. rocznicy 
urodzin Patronki Uczelni. Odbyła się także zbiórka pie-
niędzy w ramach akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”. •

Wigilia 
Akademicka

Kołczewska z zespołu Młode Djem-
be, która wspólnie ze studentkami 
z Rwandy i Zimbabwe przygotowa-
ła pełen energii występ muzyczno-
-taneczny, oraz Violetta Dryło, która 
poprowadziła kreatywne warsztaty 
robienia ozdób świątecznych. Ostat-
nim punktem programu był wspól-
ny posiłek, podczas którego studen-
ci mieli okazję spróbować polskich 
potraw wigilijnych.

Biuro ds. Obsługi Studiów i Stu-
dentów Zagranicznych dziękuje za-
proszonym gościom, wykładowcom 
oraz studentom obecnym na spotka-
niu za wspaniale spędzony czas. • Fo
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Związek Uczelni Lubelskich stał 
się faktem. Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jaro-

sław Gowin w obecności rektorów 
trzech uczelni wyższych: Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Politechni-
ki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrod-
niczego podpisał decyzję o utworze-
niu Związku. Wydarzenie odbyło się 
18 grudnia w sali konferencyjnej Eco-
tech-Complex. Kilka miesięcy temu 
Uchwały ws. powołania Związku pod-
jęły jednogłośnie Senaty ww. uczelni.

Jak zaznaczył rektor UMCS Stani-
sław Michałowski, uczelnie powinny 
się integrować, jeśli chcą być konku-

Powołanie Związku 
Uczelni Lubelskich

nej, wspólne prowadzenie kursów, 
monitorowanie ścieżek zawodowych 
absolwentów, wsparcie w zakresie 
kształcenia, komercjalizacji badań, 
biur karier, rozwoju działalności ar-
tystycznej i sportowej.

Podczas wizyty w Lublinie wice-
premier Jarosław Gowin miał także 
okazję obejrzeć budynek Ecotech-
-Complex oraz poszczególne pra-
cownie badawcze. •

rencyjne, a MNiSW w pełni popie-
ra tego rodzaju współpracę. Wice-
premier Jarosław Gowin dodał, że 
w czasach globalizacji uczelnie lu-
belskie muszą konkurować już nie 
tylko ze szkołami wyższymi w Pol-
sce, ale także z placówkami z całe-
go świata. Związek Uczelni Lubel-
skich podał jako przykład działania 
otwartego i twórczego oraz przejaw 
nawiązania dialogu wewnątrzakade-
mickiego w imię wspólnych korzyści.

Współpraca w ramach Związku 
Uczelni Lubelskich obejmować bę-
dzie m.in. wymianę informacji o za-
sobach kadrowych i bazie dydaktycz-
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Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław 
Michałowski. Przed przy-

stąpieniem do realizacji porządku Se-
nat uczcił chwilą ciszy pamięć zmar-
łych w ostatnim czasie pracowników 
Uczelni: Zenona Skrzeczkowskiego, 
Małgorzaty Mikłaszewicz, Renaty Za-
wady i prof. Henryka Ciocha.

Następnie rektor złożył gratulacje 
prof. dr. hab. Andrzejowi Machockie-
mu za uzyskanie tytułu naukowe-
go profesora oraz powitał nowych 
przedstawicieli Samorządu Studen-
tów w Senacie: Kingę Włodarczyk 
z Wydziału Prawa i Administracji 
oraz Kingę Parchetę z Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii.

Obrady rozpoczęły się od przedsta-
wienia informacji nt. prac kolegium 
rektorskiego i podsumowania efek-
tów działalności Uniwersytetu w mi-
jającym roku. Dotyczyły one m.in.:
• obchodów 150. rocznicy urodzin 

Patronki UMCS;
• dobrej sytuacji finansowej Uczel-

ni po wprowadzeniu nowego, ko-
rzystnego dla nas algorytmu;

• dobrych wyników rekrutacji na 
studia wyższe – utrzymaliśmy licz-
bę studentów, w tym także za-
granicznych, na dotychczasowym 
poziomie i w związku z tym uzy-
skaliśmy I miejsce w Polsce w ka-
tegorii „Umiędzynarodowienie uni-
wersytetów”, osiągając najwyższy 
współczynnik umiędzynarodowie-
nia – 6,72%. Zajęliśmy również 
I miejsce wśród uczelni publicznych 
w kształceniu studentów z Ukrainy;

• procesu umiędzynarodowienia 
UMCS (współpracy z uczelniami za-
granicznymi), w szczególności utwo-

rzenia wraz z Zhejiang University of 
Technology Polsko-Chińskiego Cen-
trum Badawczego Green Pharma-
ceuticals. Możemy zaobserwować 
wyraźny progres w zakresie współ-
pracy z partnerami z zagranicy;

• złożenia kolejnego wniosku do pro-
gramu „Międzynarodowe Agendy 
Badawcze”;

• progresu w aplikowaniu o środki 
zewnętrzne w ramach grantów oraz 
związanych z tym planów w zakre-
sie wspierania inicjatyw i osiągnięć 
nauczycieli akademickich, m.in. za 
publikacje w wysoko punktowa-
nych czasopismach naukowych;

• wzrostu liczby umów z przedsię-
biorcami w zakresie analiz i ba-
dań, gdzie wiodącą rolę mają 
Wydziały Chemii oraz Biologii 
i Biotechnologii;

• wyrażenia zgody na utworzenie 
Związku Uczelni Lubelskich przez 
ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego dr. Jarosława Gowina, któ-
ry podpisał tę decyzję w Centrum 
Ecotech-Complex;

• dużego zainteresowania stypendiami 
w ramach Własnego Funduszu Sty-
pendialnego. Uniwersytet przyznał 
łącznie 100 stypendiów, a co szcze-
gólnie cieszy – ponad 20 stypendiów 
otrzymali studenci I roku za najlep-
sze wyniki maturalne i sportowe;

• budowy nowego Kampusu Zachod-
niego, który nabiera realnych kształ-
tów. Otrzymaliśmy zgodę Proku-
ratorii Generalnej RP na sprzedaż 
budynku przy pl. Litewskim 3 – 
do końca roku transakcja zostanie 
sfinalizowana;

• wielu inicjatyw kulturalnych ACK 
UMCS oraz sukcesów sportowych 

KU AZS UMCS – jednym z ostat-
nich jest wicemistrzostwo Polski 
w futsalu U-20;

• znaczącej roli naukowców z UMCS 
w realizacji obchodów 700-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Lublin, w szczególności prof. Ma-
riana Harasimiuka;

• wyników parametryzacji, które nie 
są zadowalające dla Uczelni. W kil-
ku przypadkach podjęte zostały de-
cyzje o złożeniu odwołań;

• otrzymania logo HR Excellence 
in Research;

• zmiany przez wojewodę lubelskie-
go w trybie zarządzenia zastępcze-
go nazwy skweru Rektora Grzegorz 
Leopolda Seidlera.
W kolejnym punkcie porządku ob-

rad senatorowie przyjęli Uchwały ws. 
korekty planu rzeczowo-finansowe-
go na 2017 r. oraz zgody na korek-
tę przez rektora planu rzeczowo-fi-
nansowego na rok 2017.

W dalszej kolejności przyjęto pa-
kiet uchwał dot.: odpisu środków fi-
nansowych za rok 2017 na Własny 
Fundusz Stypendialny UMCS; prze-
znaczenia na działania zw. z komer-
cjalizacją wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych nie mniej niż 2% 
środków finansowych przyznanych na 
utrzymanie potencjału badawczego; 
przekształcenia profili ogólnoakademi-
ckich w profile praktyczne na kierun-
ku studiów edukacja artystyczna w za-
kresie sztuki muzycznej na studiach 
I i II st. na Wydziale Artystycznym 
od roku akademickiego 2018/2019; 
sprzedaży nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych na rzecz wspól-
not mieszkaniowych oraz sprzeda-
ży budynku przy pl. Litewskim 3.

Komunikat z obrad Senatu UMCS 
– 20 grudnia 2017 r.
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Kolejnym punktem porządku ob-
rad było przedstawienie planu dzia-
łalności UMCS na rok 2018, infor-
macja dot. zatrudnienia nauczycieli 
akademickich w roku 2016/2017 oraz 
przyjęcie przez senatorów stanowiska 
ws. zachowań nauczycieli akademi-
ckich w debacie publicznej. Uzupeł-
niono także składy komisji senackich 
o przedstawicieli studentów oraz 
skład Senackiej Komisji Wydawnictw.

Wśród spraw bieżących znalazły się 
informacje dot. m.in.: zbiórki na re-
mont pomnika Marii Curie-Skłodow-
skiej. Pracownicy Uczelni, którzy wes-
prą finansowo inicjatywę i wpłacą 
kwotę min. 100 zł, otrzymają unika-
tową pamiątkę – banknot kolekcjo-
nerski wydany z okazji 100. rocznicy 
przyznania uczonej Nagrody Nob-
la w dziedzinie chemii; zaproszenia 
na Wigilię Akademicką oraz koncert 
świąteczny; spotkania noworoczne-
go połączonego z koncertem „Naj-
piękniejsze kolędy Europy” (7.01.2018, 
Mała Sala Widowiskowa Inkubato-
ra Medialno-Artystycznego); pisma 
wojewody ws. wyjaśnień dot. zmia-
ny nazwy skweru im. Rektora Grze-
gorza Leopolda Seidlera na im. Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata; 
wniosku ws. zamieszczenia godła 
Rzeczpospolitej Polskiej na stronie 
internetowej UMCS; pisma ws. dy-
daktyki przedmiotów przyrodniczych.

W punkcie dot. interpelacji i wol-
nych wniosków prof. Janusz Szczod-
rak podjął temat Karty Oceny Na-
uczyciela Akademickiego, a rektor 
poinformował o interpelacji dr. Ja-
kuba Kosowskiego.

Ostatnim punktem porządku ob-
rad było przyjęcie protokołu z posie-
dzenia Senatu 22 listopada 2017 r. 
oraz złożenie przez rektora życzeń 
świątecznych.

Katarzyna Kozielewicz
Biuro rzecznika prasowego

P rorektor dr hab. Arkadiusz Be-
reza, prof. nadzw. otrzymał 
Lubelską Nagrodę Naukową 

im. prof. Edmunda Prosta za naj-
lepszą publikację naukową pt. Sąd 
Najwyższy 1917–2017. Prezesi, sędzio-
wie, prokuratorzy Sądu Najwyższego. 

Nagrodzona książka prezentuje 
historię stuletniej działalności Sądu 
Najwyższego z perspektywy 650 sę-
dziów i prokuratorów orzekających 
w tej instytucji na przestrzeni lat. 

W tym roku LTN wyjątkowo po-
stanowiło uhonorować dwóch auto-
rów. Nagrodę otrzymał także dr hab. 
inż. Sławomir Juściński z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego za Logistykę trans-
portu ładunków nienormatywnych.

Lubelska Nagroda Naukowa 
przyznawana jest od 2000 r., a od 

Lubelska Nagroda 
Naukowa dla 
prorektora A. Berezy

2008 r. nosi imię zmarłego prezesa 
LTN – prof. Edmunda Prosta. Gala 
wręczenia nagród odbyła się 4 stycz-
nia w siedzibie LTN. •
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Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – 
naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – zostali 
wyróżnieni Nagrodą Ministra Nauki i Szkolni-

ctwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranże-
rii w Łazienkach Królewskich 11 grudnia. Za osiągnięcia 
organizacyjne wyróżniony został dr hab. Andrzej Kapu-
sta, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej w In-
stytucie Filozofii. Nagrody te to coroczne wyróżnienia 
przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnie-
cia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dy-
daktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mi-
jającym roku. Więcej informacji na s. 25–26.

D r Anna Sroka-Bartnicka z Wy-
działu Biologii i Biotechno-
logii została laureatką Pro-

gramu LIDER prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju i znalazła się w gronie 35 na-
ukowców, którzy otrzymali granty na 
realizację swoich projektów. Ogło-
szenie wyników VIII edycji odbyło 
się 5 grudnia podczas uroczystej 
gali w Warszawie, w której udział 
wziął także prorektor Radosław 
Dobrowolski.

Efek tem realizacji  projek tu 
dr A. Sroki-Bartnickiej pt. „Opraco-
wanie ekologicznego preparatu do 
stymulacji wzrostu i plonowania ro-
ślin uprawnych i leczniczych” będzie 
udoskonalony innowacyjny preparat 
zawierający bakteryjne metabolity 

izolowane z Rhizobium, tzw. czyn-
niki Nod, które indukują symbiozę 
pomiędzy rizobiami i roślinami bo-
bowatymi oraz są uniwersalnymi 
morfogenami aktywującymi podzia-
ły komórkowe w różnych tkankach 
roślinnych. Zastosowanie preparatu 
przełoży się na istotny wzrost plono-
wania szerokiej grupy roślin upraw-
nych i leczniczych oraz ograniczy 
zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego stosowanymi w nadmiarze 
nawozami azotowymi.

Projekt bazuje na wynikach wielo-
letnich badań prowadzonych w Za-
kładzie Genetyki i Mikrobiologii 
w grupie prof. dr hab. Anny Sko-
rupskiej oraz dotychczasowych paten-
tach dotyczących aktywności czyn-
ników Nod (PL 213953, PL 212250). 

LIDER to program stworzony z my-
ślą o młodych naukowcach. Jego ce-
lem jest poszerzenie ich kompetencji 
w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych, których wyniki mogą 
mieć praktyczne zastosowanie i po-
siadają potencjał wdrożeniowy. Pro-
gram ma także pomóc naukowcom 
w rozwijaniu umiejętności związa-
nych z zarządzaniem własnym ze-
społem badawczym. Maksymalna 
wysokość dofinansowania jednego 
projektu wynosi 1,2 mln zł, a kwo-
ta alokacji w konkursie to 40 mln zł. 
Program adresowany jest do osób, 
które mają nie więcej niż 35 lat (cho-
ciaż są wyjątki od tej reguły), po-
siadają tytuł zawodowy magistra, 
magistra inżyniera lub lekarza me-
dycyny bądź stopień naukowy dok-
tora uzyskany nie wcześniej niż sie-
dem lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem o przyznanie środków 
finansowych.

Większość zgłoszonych w konkur-
sie projektów obejmuje swoją tema-
tyką nauki inżynieryjne i technicz-
ne. W tegorocznej edycji stanowiły 
one 80% badań, 17% zgłoszonych 
projektów dotyczyło nauk przyrod-
niczych, a 10 % – nauk medycznych 
i o zdrowiu. •

Dr Anna Sroka- 
-Bartnicka  
w gronie młodych 
liderów nauki

Nagroda  
ministra 
dla dr. hab. 
A. Kapusty
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O jubileuszowym roku dr. Zbi-
gniewa Jóźwika, emeryto-
wanego adiunkta Zakładu 

Fizjologii Roślin dawnego Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi, cenionego 
artysty grafika1, pamiętały nie tylko 
Władze Wydziału (obecnie Biologii 
i Biotechnologii), ale i koledzy uni-
wersyteccy, bibliofile i przyjaciele. 
W 2017 r. uhonorowany został Lubel-
skim Angelusem przez kapitułę po-

8 grudnia w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej im. H. Łopacińskie-
go w Lublinie odbyło się podsu-

mowanie konkursu o „Wawrzyn Pawła 

Nagroda dla publikacji 
prof. J. Adamowskiego

Sara pt. Muzyka najbliższa ziemi... 50 lat 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu nad Wi-
słą, wydana przez Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. Książka zawierają-
ca artykuły, liczne fotografie oraz do-
kumentację fonograficzną przedstawia 
50-letni dorobek kazimierskiego świę-
ta polskiego folkloru. •

Absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji mgr To-
masz Drab, obecnie asystent 

w Katedrze Prawa Unii Europejskiej, 
decyzją jury XV edycji konkursu na 
najlepszą pracę naukową nt. ochro-
ny własności intelektualnej, orga-
nizowanego corocznie przez Urząd 
Patentowy RP, uzyskał nagrodę mi-
nistra nauki i szkolnictwa wyższe-
go za pracę magisterską pt. „Podo-
bieństwo oznaczeń w ramach oceny 
niebezpieczeństwa wprowadzenia 
w błąd w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. 
Uroczystość wręczenia nagród od-
była się 8 grudnia w kinie Iluzjon 
w Warszawie. •

Jury XIII konkursu miesięcznika 
„Forum Akademickie” na artykuł 
popularnonaukowy pod hasłem 

„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni 
o swoich badaniach”, po przeczytaniu 

Laureaci XIII konkursu 
„Forum Akademickiego”

Nagroda dla 
absolwenta 
prawa

Jeszcze 
o jubileuszu 
dr. Z. Jóźwika

1 J.G., Jubileusz dr. Zbigniewa Jóźwika, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2017, nr 3, s. 20–21.

wołaną przy Duszpasterstwie Środo-
wisk Twórczych oraz Nagrodą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
całokształt twórczości. Za szczególne 
zasługi dla Dzielnicy Węglin Północny 
(której jest mieszkańcem) przyznano 
mu wyróżnienie honorowe „Godność 
czyniącego dobro”, a od prezyden-
ta naszego miasta otrzymał medal 
Unii Lubelskiej w 700-lecie Lublina.

J.G.

Konrada” na książkę roku 2016. Nagro-
dę specjalną otrzymała publikacja zreda-
gowana przez prof. Jana Adamowskiego 
(Instytut Kulturoznawstwa) i Andrzeja 

134 nadesłanych artykułów popularno-
naukowych autorstwa młodych bada-
czy, wybrało najlepiej napisane i najbar-
dziej przekonujące prace. Wyróżnienia 
otrzymały doktoranci naszej Uczelni:

• mgr Olga Kielak, doktorantka 
w Zakładzie Tekstologii i Grama-
tyki Współczesnego Języka Polskie-
go Instytutu Filologii Polskiej, et-
nolingwistka i kulturoznawca, za 
artykuł: Jak zdefiniować zwierzę? 
W dobrze zakomponowanym i na-
pisanym artykule autorka przeka-
zuje quantum wiedzy o badaniach 
nad sposobem definiowania zwie-
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rząt. Nie siedzi jednak za biurkiem, 
lecz prowadzi badania terenowe na 
wsi, chodząc od domu do domu 
z pytaniem o dawne wierzenia na 
temat zwierząt. Artykuł wzbogaca 
refleksją metodologiczną.

• mgr inż. Aksel Kobiałka, doktorant 
fizyki, fizyk teoretyczny, za arty-
kuł: Świat pełen „majoran”. Autor 
dokłada swoją cegiełkę do budo-
wy wielkiego muru. Testuje właś-
ciwości kwazicząstek Majorany 
w różnych układach. Jak wytwa-
rzać ‘majorany’ na żądanie, cząst-
ki, które mogą mieć zastosowanie 
w topologicznych komputerach 
kwantowych? Obrazowy, wciągają-
cy artykuł zachęca do kibicowania 
polskim naukowcom, którzy czują 
na plecach oddech konkurencji.
Artykuły konkursowe popularyzują 

w przystępny sposób własne ba dania 
naukowe uczestników lub bada nia, 
w których brali udział. W jury kon-
kursu zasiadają: red. Magdalena Ba-
jer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz 
Filip. Jury wybiera artykuły popraw-
ne merytorycznie, sprawnie napisa-
ne, charakteryzujące się wyczuciem 
idiomu popularnonaukowego, uka-
zujące autentyczne zaangażowanie 
w wykonywane badania i świado-
mość stosowanych metod, obrazo-
we, odznaczające się oryginalnym 
pomysłem popularyzatorskim, cza-
sem też wprowadzające osobistą re-
fleksję na temat pracy badawczej.

Honorowy patronat nad konkur-
sem objął wicepremier i minister na-
uki i szkolnictwa wyższego Jarosław 
Gowin. Nagrody ufundowały: Ema-
pa, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 
Kingston Technology, Stowarzysze-
nie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN oraz Fun-
dacja Forum Akademickie.

Źródło: Forum Akademickie

11 stycznia 2018 r. w siedzibie 
Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie odebraliśmy 

prestiżową nagrodę główną im. Jerze-
go Regulskiego w kategorii „Wiedza 
i upowszechnianie” za projekt „5 lat 
badań natężenia ruchu rowerowego 
w 40-tysięcznym mieście – Świdni-
ku”, realizowany przez Stowarzysze-
nie Świdnik Miasto dla Rowerów we 
współpracy ze Studenckim Kołem 
Naukowym Planistów „SmartCity”. 

Nagrodę wręczał prof. dr hab. inż. 
arch. Piotr Lorens, prezes Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. W ceremonii 
wzięli udział członkowie kapituły na-
grody: prof. dr hab. Tadeusz Markow-
ski, przewodniczący Komitetu Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 
przy prezydium PAN oraz sędzia Je-
rzy Stępień – prezes Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. Stowarzyszenie 
Świdnik Miasto dla Rowerów reprezen-
tował Maciej Lubaś, a Wydział Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej re-
prezentowali prodziekan dr hab. Irena 
Agnieszka Pidek, prof. nadzw., opie-
kun SKNP „SmartCity” dr Dagmara Ko-
ciuba i prezes SKNP Dominika Mazur. 

Badania natężenia ruchu rowero-
wego realizowane są od pięciu lat na 

przełomie maja i czerwca, w godzi-
nach szczytów komunikacyjnych czyli 
6:30–8:30 oraz 15:00–17:00. Badania 
do tej pory obejmowały 17 punktów 
na mapie Świdnika. Na ich podsta-
wie składane są propozycje rozwo-
ju lub modernizacji infrastruktury 
rowerowej. Idea, która przyświeca 
Stowarzyszeniu Świdnik Miasto dla 
Rowerów, to wprowadzenie realnej 
alternatywy transportowej, tak aby 
mieszkaniec mógł zdecydować, czy 
chce jechać rowerem. Celem starań 
Stowarzyszenia jest to, żeby miesz-
kańcy poruszali się bezpieczniej i bar-
dziej komfortowo. W realizacji tej 
idei Stowarzyszenie od czterech lat 
wspierają studenci z SKNP „Smart-
City” pod opieką dr Dagmary Kociu-
by, biorąc czynny udział w pomia-
rach natężenia ruchu rowerowego 
i opracowaniu danych.

Wyniki oraz raporty z badań natę-
żenia ruchu rowerowego można oglą-
dać na stronie http://mirl.info.pl/pub-
lications/pomiary_ruchu. Prace będą 
kontynuowane w roku bieżącym. 

Dagmara Kociuba,  
Opiekun SKNP „SmartCity” UMCS

Maciej Lubaś, Stowarzyszenie  
Świdnik Miasto dla Rowerów

Nagroda im. Jerzego 
Regulskiego
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NA WYDZIAŁACH

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Habilitacje
Rada Wydziału Biologii i Biotech-
nologii na posiedzeniu 20 grudnia 
podjęła uchwałę o nadaniu stop-
nia doktora habilitowanego nauk 
biologicznych w dyscyplinie biolo-
gia dr. Piotrowi Dobrowolskiemu, 
zatrudnionemu na stanowisku ad-
iunkta w Zakładzie Anatomii Porów-
nawczej i Antropologii. Dr P. Do-
browolski jako osiągnięcie naukowe 
wskazał jednotematyczny cykl sześ-
ciu publikacji pod wspólnym tytu-
łem: Wpływ egzogennego kwasu 
2-oksoglutarowego na tkankę chrzęst-
ną i kostną w warunkach prawidło-
wego rozwoju oraz w indukowanej 
osteopenii. Uchwałę popierającą 
wniosek o nadanie stopnia dokto-
ra habilitowanego dr. P. Dobrowol-
skiemu przedłożyła Komisja Habili-
tacyjna w składzie: przewodnicząca 
prof. Barbara Bilińska (UJ), recenzen-
ci: prof. Krzysztof Zabłocki (Instytut 
Biologii Doświadczalnej im. Marce-
lego Nenckiego PAN w Warszawie), 
prof. Grażyna Lutosławska (AWF 
w Warszawie), prof. Waldemar Turski 
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie), 
członkowie: prof. Dariusz Pawlak 
(Uniwersytet Medyczny w Białym-
stoku), dr. hab. Maria Grochowska 
(UMCS), sekretarz dr Ewa Pietry-
kowska-Tudruj. •
Rada Wydziału Biologii i Biotech-
nologii na posiedzeniu 20 grudnia 
podjęła uchwałę o nadaniu stop-
nia doktora habilitowanego nauk 
biologicznych w dyscyplinie bio-
technologia dr. Mariuszowi Trytko-

wi, zatrudnionemu na stanowisku 
adiunkta w Zakładzie Mikrobiolo-
gii Przemysłowej. Dr M. Trytek jako 
osiągnięcie naukowe wskazał jed-
notematyczny cykl ośmiu publikacji 
pod wspólnym tytułem: Biokatalitycz-
ne utlenienie terpenów do związków 
smakowo-zapachowych przy użyciu 
grzybów psychrotroficznych i katali-
zatorów porfirynowych. Uchwałę po-
pierającą wniosek o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego dr. M. Tryt-
kowi przedłożyła Komisja Habilitacyj-
na w składzie: przewodnicząca prof. 
dr hab. Zofia Szweykowska-Kuliń-
ska (UAM w Poznaniu), recenzenci: 
prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki 
(UW), dr hab. Marcin Łukaszewicz, 
prof. nadzw. (UWr), prof. dr hab. 
Anna Jarosz-Wilkołazka (UMCS), 
członkowie: prof. dr hab. Tadeusz 
Kaczorowski (Uniwersytet Gdański), 
prof. dr hab. Jerzy Rogalski (UMCS), 
sekretarz dr hab. Anna Turska-Szew-
czuk (UMCS). •
Doktoraty
Rada Wydziału Biologii i Biotech-
nologii na posiedzeniu 20 grudnia 
nadała stopień doktora nauk bio-
logicznych w dyscyplinie biotech-
nologia dr. Dariuszowi Kluczykowi 
– absolwentowi studiów doktoran-
ckich z biotechnologii. Temat pracy: 
„Analiza spektroskopowa organiza-
cji molekularnej wybranych 1,3,4-tia-
diazoli oraz efektów ich działania 
w badaniach in vivo w modelu hi-
poksji normobarycznej u szczurów”. 
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Ga-
goś, promotor pomocniczy: dr Arka-
diusz Matwijczuk (Katedra Fizyki UP 
w Lublinie). Recenzenci: prof. dr hab. 
Janina Gabrielska (UP we Wrocła-
wiu), dr hab. Rafał Luchowski, 
prof. nadzw. (UMCS). •

Wystąpienia
12 grudnia w ramach posiedze-
nia Lubelskiego Oddziału PTB 
dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwi-
czuk (Katedra i Zakład Farmakogno-
zji z Pracownią Roślin Leczniczych, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 
wygłosiła referat pt. „Różnorodność 
chemiczna wątrobowców oraz bada-
nia chemotaksonomiczne”. •
Wyjazdy
Dr. hab. Jarosław Wiącek (Zakład 
Ochrony Przyrody) w dn. 12–15 grud-
nia przebywał w Kalmar Coun ty Ad-
ministrative Board (Szwecja) w celu 
udziału w międzynarodowej konfe-
rencji naukowej Montagu’s Harrier in 
Europe, gdzie zaprezentował referat 
„Problemy ochrony błotniaka łąko-
wego Circus pygarus w Polsce”. •

Wydział 
Chemii

Doktoraty
14 grudnia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Jaro-
sława Ostrowskiego. Temat: „Bada-
nie nawozów mineralnych i podłoży 
ogrodniczych na zawartość wybra-
nych pierwiastków z zastosowaniem 
techniki absorpcji I emisji atomowej”. 
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Do-
browolski. Recenzenci: prof. dr hab. 
Danuta Barałkiewicz (UAM w Pozna-
niu), dr hab. inż. Piotr Jamróz (Poli-
technika Wrocławska). •
Wyjazdy
Dr Konrad Terpiłowski (Zakład Zja-
wisk Międzyfazowych) oraz mgr Mi-
chał Chodkowski, mgr Magdalena 
Szaniawska, mgr Agata Gozdecka 
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i mgr Anna Taraba, doktoranci Wy-
działu Chemii w dn. 5–9 grudnia 
uczestniczyli w „16th Young Reser-
chers’ Conference Materials Scien-
ce and Engineering”, Institute of 
Technical Sciences of Serbian Aca-
demy of Sciences and Arts, Belgrad,  
Serbia. •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Habilitacje
13 grudnia Rada Wydziału Filozofii 
i Socjologii podjęła uchwałę o nada-
niu dr Małgorzacie Stępnik stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzi-
nie nauk humanistycznych, dyscypli-
na: filozofia. •
13 grudnia Rada Wydziału Filozofii 
i Socjologii podjęła uchwałę o na-
daniu dr. Mirosławowi Harciarko-
wi stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych, dy-
scyplina: nauki o poznaniu i komu-
nikacji społecznej. •
Doktoraty
28 listopada odbyła się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr. 
Łukasza Fidosa. Tytuł: „Kłamstwo 
jako element współczesnej rzeczywi-
stości kultury Zachodu”. Recenzen-
ci: prof. dr hab. Lesław Hostyński 
(UMCS) i dr hab. Marcin T. Zdrenka 
(UMK). Promotor: dr hab. Krzysztof 
Polit, prof. nadzw. •
Konferencje
Prof. dr hab. Marek Hetmański 
i dr Marcin Rządeczka (Zakład On-
tologii i Teorii Poznania) wygłosi-
li referaty podczas ogólnopolskiej 

konferencji pt. „Filozofia w informa-
tyce III”, która odbyła się w dn. 14– 
–15 grudnia w Poznaniu. •
Inne
W dn. 13–14 grudnia na Wydziale 
Filozofii i Socjologii odbył się cha-
rytatywny kiermasz książek, zor-
ganizowany przez Koło Naukowe 
KreaTyVni oraz Samorząd Studen-
tów WFiS. Środki pieniężne zbiera-
ne były na rzecz Towarzystwa Nowa  
Kuźnia. •

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
20 grudnia dr Anna Maziarczyk (In-
stytut Filologii Romańskiej) uzyskała 
tytuł doktora habilitowanego w zakre-
sie literaturoznawstwa. Osiągnięcie na-
ukowe: Reconfigurations romanesques 
des Minuit: Jan Echenoz, Éric Chevillard, 
Tanguy Viel. Recenzenci: dr hab. Ju-
dyta Zbierska-Mościcka (UW), dr hab. 
Anita Staroń (UŁ), prof. dr hab. Paweł 
Matyaszewski (KUL). •
20 grudnia dr Jadwiga Kozłowska-
-Doda (Instytut Filologii Słowiańskiej) 
uzyskała tytuł doktora habilitowa-
nego w zakresie językoznawstwa. 
Osiągnięcie naukowe: Pojęcie DOM 
we współczesnym języku białoruskim. 
Recenzenci: dr hab. Dorota Rembi-
szewska, prof. IS PAN, dr hab. Sta-
nisława Niebrzegowska-Bartmińska, 
prof. nadzw. (UMCS), dr hab. Joan-
na Getka (UW). •
20 grudnia dr Piotr Złotkowski (In-
stytut Filologii Słowiańskiej) uzyskał 
tytuł doktora habilitowanego w za-

kresie językoznawstwa. Osiągnięcie 
naukowe: Antroponimia historyczna 
mieszczan i chłopów Brańska i oko-
lic w ujęciu statycznym i dynamicz-
nym. Recenzenci: prof. dr hab. Elż- 
bieta Smułkowa, dr hab. Lilia Citko, 
prof. nadzw. (Uniwersytet w Białym-
stoku), prof. dr hab. Michał Sajewicz 
(UMCS) •
20 grudnia dr Joanna Szadura (In-
stytut Filologii Polskiej) uzyskała ty-
tuł doktora habilitowanego w za-
kresie językoznawstwa. Osiągnięcie 
naukowe: Czas jako kategoria języ-
kowo-kulturowa w polszczyźnie. Re-
cenzenci: prof. dr hab. Anna Tyr-
pa (PAN), dr hab. Ewa Masłowska, 
prof. nadzw. (PAN), prof. dr hab. 
Anna Pajdzińska (UMCS). •
Doktoraty
20 grudnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Olhi 
Matsyupy. Temat: „Z peryferii do 
centrum: wędrówki Obcego w naj-
nowszym dramacie polskim”. Pro-
motor: dr hab. Irina Lappo (UMCS). 
Recenzenci: dr hab. Beata Popczyk-
-Szczęsna (UŚ w Katowicach), prof. 
dr hab. Piotr Mitzner (UKSW w War-
szawie). •
Konferencje
W dn. 15–17 września w Warszawie 
odbył się VII Międzynarodowy Kon-
gres Badań nad Białorusią. Uczest-
niczyli w nim pracownicy Instytutu 
Filologii Słowiańskiej: prof. dr hab 
Siergiej Kowalow, dr Jadwiga Ko-
złowska-Doda oraz dr Natalia Ru-
siecka. Organizatorem i moderato-
rem panelu „Literatura białoruska 
z perspektywy krajowej i zagranicz-
nej” był prof. S. Kowalow. W ramach 
sekcji tłumaczeniowej dr N. Rusiecka 
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 zorganizowała panel „Zmiana stra-
tegii i zabiegów translatorskich na 
przestrzeni XX–XXI wieku”. •
Mgr Anna Mikiciuk i dr Natalia Ru-
siecka (Instytut Filologii Słowiańskiej) 
wzięły udział w XI międzynarodowej 
konferencji naukowej „Wschód–Za-
chód. Dialog języków i kultur”, któ-
ra odbyła się w dn. 18–19 września 
w Słupsku. •
19 października odbyła się VII mię-
dzynarodowa konferencja naukowa 
„Skaryna i nasz czas”, zorganizowa-
na w ramach trzydniowego forum 
z okazji 500-lecia Franciszka Skary-
ny, patrona Uniwersytetu w Homlu 
(Białoruś). Na posiedzeniu plenarnym 
wystąpiła z dr Natalia Rusiecka (Za-
kład Białorutenistyki i Bułgarysty-
ki). Zagraniczni goście wzięli udział 
także w otwarciu Sali im. F. Skary-
ny oraz w spotkaniu z rektorem, na 
którym zostały omówione możliwo-
ści współpracy między Uniwersyte-
tem Państwowym w Homlu i uczel-
niami w Polsce, w tym UMCS. •
W dn. 4–18 listopada prof. dr hab. 
Anna Brzozowska-Krajka (Zakład Hi-
storii Literatury Polskiej) przebywała 
w Chicago (USA), gdzie uczestniczy-
ła w 49th ASEEES Convention (The 
Association of Slavic, East European 
and Eurasian Studies, University of 
Pittsburgh), na której wygłosiła re-
ferat pt. „Transgression as a Way to 
Truth: On the Basis of Ethnograp-
hic Film The Tatra Legend” w pane-
lu: „Ritual as Transgression”. Popro-
wadziła też warsztaty literackie dla 
Polonii chicagowskiej. •
9 listopada dr hab. Elżbieta Flis-Czer-
niak poprowadziła seminarium pt. 
„Teatr mój widzę ogromny… Wyspiań-
ski i świat teatru młodopolskiego” 
w ramach kursu doskonalącego dla 
nauczycieli języka polskiego pt. „Ab-
solut sztuki, absolut duszy. Tęczowy 
świat Młodej Polski”, zorganizowane-
go przez Zamek Królewski w War-
szawie oraz Warszawskie Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń. •

W dn. 23–26 listopada prof. dr hab. 
Anna Brzozowska-Krajka (Zakład Hi-
storii Literatury Polskiej) uczestniczy-
ła w 14th IOV European International 
Scientific Conference of Folk Cultu-
re „Between Folk Culture and Glo-
bal Culture in Contemporary Euro-
pe” w Andorf (Austria), której była 
głównym organizatorem jako prze-
wodnicząca International Commission 
for Science and Research for Central 
and Eastern Europe IOV/UNESCO. 
Podczas konferencji wygłosiła refe-
rat pt. „Religion and Neo-folklore: 
the Sacred and the Profane in Po-
lish E-wishes” w panelu „Contempo-
rary Non-traditional Forms of Folklo-
re”. Przewodniczyła też posiedzeniu 
tej Komisji programującym jej dzia-
łania na przyszłość. •
W dn. 27 listopada – 2 grudnia prof. 
dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (Za-
kład Historii Literatury Polskiej) uczest-
niczyła w obchodach Roku Josepha 
Conrada w Niemczech na zaproszenie 
Ruhr Universität w Bochum i Konsu-
latu RP w Kolonii. Wygłosiła tam wy-
kłady: w Instytucie Slawistyki Ruhr 
Universität pt.  „Conrad’s Borderland 
(Kresy). Regionalism from the Perspec-
tive of Geopoetics. The Case of Amy 
Foster” oraz w Konsulacie RP w Ko-
lonii pt. „Twórczość Josepha Conrada 
wobec romantyzmu polskiego”. •
28 listopada, w 110. rocznicę śmier-
ci krakowskiego artysty, odbyło się 
seminarium naukowe „Wyspiański 
– artysta modernistyczny”, zorga-
nizowane przez Pracownię Historii 
Dramatu 1864–1939 przy Instytucie 
Literatury Polskiej Wydziału Polonisty-
ki UW. Uczestniczyła w nim dr hab. 
Elżbieta Flis-Czerniak, wygłaszając wy-
kład: „«Walczyły dwa duchy o rzeczy 
wielkie». Wizja wydarzeń skałecznych 
w dramatach «bolesławowskich» Sta-
nisława Wyspiańskiego. •
4 grudnia dr Joanna Jabłońska-Hood 
wzięła udział w Dniach Centrum Bry-
tyjskiego pt. „Yes, we’re open” z wy-
kładem pt. „Are you having a laugh? 
The strange case of the English hu-
mour”. •

Prof. dr hab. Halina Pelc z referatem 
„Dziedzictwo językowe Polski środko-
wo-wschodniej – z prac nad Słowni-
kiem gwar Lubelszczyzny” i mgr Ilona 
Gumowska z referatem „Leksem bie-
da jako podstawa derywacji” uczest-
niczyły 7 grudnia w konferencji na-
ukowej „Łódzko-lubelskie spotkania 
językoznawców (UŁ–UMCS)”, zorga-
nizowanej przez Zakład Dialektologii 
Polskiej i Logopedii Uniwersytetu  
Łódzkiego. •
8 grudnia odbył się panel „Edytor-
stwo literatury staropolskiej”, zorgani-
zowany przez Zakład Badań Teatral-
nych i Literatury Staropolskiej. Udział 
w nim wzięli badacze z UMCS, IBL 
PAN, UG, UŁ, UJ – uczestnicy pro-
jektu „Lubelska Biblioteka Staropol-
ska. Series Nova. Edycja krytyczna 
tekstów staropolskich – kontynua-
cja serii wydawniczej” realizowane-
go w naszej Uczelni. •
W dn. 7–8 grudnia w Domu Polo-
nii w Warszawie odbyła się ogólno-
polska konferencja naukowa „Adam 
Mickiewicz – przewodnik duchowy 
– intelektualny – polityczny”, zor-
ganizowana przez Zakład Literatury 
Romantyzmu Instytutu Literatury Pol-
skiej Wydziału Polonistyki UW oraz 
Regionalny Ośrodek Debaty Między-
narodowej w Warszawie. W konfe-
rencji udział wzięła dr hab. Elżbie-
ta Flis-Czerniak z referatem „Poeta 
wychowawca narodu. Bolesław Prus 
o Adamie Mickiewiczu”. •
12 grudnia w Pedagogicznej Bibliote-
ce Wojewódzkiej odbyło się pierwsze 
spotkanie z planowanego cyklu wy-
kładów i warsztatów poświęconych 
kulturze czytelniczej współczesnych 
nastolatków. Wykład pt. „Czytanie 
w «epoce ekranów» jako wyzwanie 
edukacyjne” wygłosiła dr hab. Iwo-
na Morawska, prof. nadzw. (Zakład 
Edukacji Polonistycznej i Innowacji 
Dydaktycznych). Obecni na wykła-
dzie bibliotekarze i nauczyciele po-
loniści wzięli udział w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytania związane ze 
sztuką czytania i jej rolą w eduka-
cji młodego pokolenia. •
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17 grudnia prof. Dariusz Chem-
perek (Zakład Badań Teatralnych 
i Literatury Staropolskiej) wygło-
sił w Trybunale Koronnym referat 
„Dawna polska postyllografia”, in-
augurując program „Ekumenicz-
na wideo – postylla” realizowa-
ny przez kościoły chrześcijańskie  
Lublina. •
Wyróżnienia
Prof. dr hab. Jan Adamowski, z reko-
mendacji Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, pismem z 25 paź-
dziernika został powołany w skład 
Rady Programowej Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa. •
Jubileusz prof. Henryka Kardeli
12 grudnia odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji 66. urodzin prof. 
dr. hab. Henryka Kardeli z Insty-
tutu Anglistyki. Jubileusz został 
upamiętniony w okolicznościowej 
publikacji pt. Route 66: From Deep 
Structures to Surface Meanings. 
A Festschrift for Henryk Kardela on 
his 66-th Birthday, ed. Przemysław 
Łozowski, Adam Głaz (Wyd. UMCS  
2017). •
Rajd „W poszukiwaniu 
łosi i duchów”
25 listopada odbył się 6. Rajd Lubel-
szczyzna Nieznana – „W poszukiwa-
niu łosi i duchów”, zorganizowany 
przez Jana Szajowskiego, przy wspar-
ciu Koła Metodologicznego History-
ków UMCS oraz Studenckiego Koła 
Przewodników Beskidzkich w Lubli-
nie. Uczestnicy wyjazdu poznali pół-
nocne rubieże powiatu puławskiego 
– tereny słabiej zaludnione, a za-
razem wyjątkowo malownicze. Na 
trasie spotkało się 26 osób – ludzi 
w różnym wieku, z różnych środo-
wisk, których łączy chęć aktywne-
go wypoczynku oraz ukazywania hi-
storii w niekonwencjonalnej formie. 
Rajdowicze przeszli dystans 18 km, 
startując przy Zakładach Azotowych 
„Puławy”, idąc przez gajówkę „Azo-
trop”, łąki bałtowskie i bonowskie, 
Rezerwat Piskory, Bonów, kończąc na 
zapomnianej stacji kolejowej w Go-
łębiu. Tytułowe łosie były, stado je-

leni także, a dobre duchy czuwały 
nad uczestnikami. A w planach już 
kolejny wiosenny rajd. •

Wydział 
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

Habilitacje
Rada Wydziału Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki przeprowadziła po-
stępowanie habilitacyjne dr Boże-
ny Zgardzińskiej, zatrudnionej na 
stanowisku adiunkta w Zakładzie 
Metod Jądrowych Instytutu Fizyki, 
na podstawie osiągnięcia nauko-
wego pt. Pozyt jako unikalny prób-
nik subnanometrycznych struktur 
w ośrodkach organicznych. Recen-
zenci: prof. dr hab. Jacek Goworek 
(Wydziału Chemii), dr hab. Jacek Fi-
lipecki, prof. nadzw. (Wydział Mate-
matyczno-Przyrodniczy Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie) oraz 
dr hab. Kazimierz Dziliński (Wydział 
Inżynierii Produkcji i Technologii Ma-
teriałów Politechniki Częstochow-
skiej). Na posiedzeniu 18 grudnia 
Rada Wydziału Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki podjęła uchwałę 
o nadaniu dr B. Zgardzińskiej stop-
nia doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk fizycznych w dyscypli-
nie fizyka. •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrennej

Doktoraty
13 grudnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Jarosława Pietruczuka pt. „Zapis 
późnoglacjalnych i holoceńskich 
zmian środowiskowych w osadach 
torfowisk alkalicznych Bagno Bub-
nów i Bagno Staw (Poleski Park Na-
rodowy)”. Promotor: prof. dr hab. 
Radosław Dobrowolski. Recenzen-
ci: prof. dr hab. Adam Łajczak (Uni-
wersytet Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie) i dr hab. Grzegorz 
Kowalewski, prof. nadzw. (UAM  
w Poznaniu). •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Komunikacja ze studentem 
w trudnej sytuacji
12 grudnia w Instytucie Psycholo-
gii zrealizowane zostały warsztaty 
„Komunikacja ze studentem w trud-
nej sytuacji” oraz focusy w ramach 
projektu „Dobre życie”, którego 
głównym celem jest przeciwdziała-
nie samobójstwom w społeczności 
akademickiej. Warsztaty prowadzili 
mgr Marlena Stradomska i mgr Kon-
rad Harasim.

Projekt jest skoncentrowany na 
działaniach o charakterze profilak-
tycznym oraz promocji zdrowia psy-
chicznego. Szczegółowe informacje 
na temat zapisów na szkolenia oraz 
poszczególnych działań w ramach 
projektu będą udostępniane na stro-
nie www.umcs.pl.

Projekt realizowany jest przez Ze-
spół ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Biuro Spraw Studenckich, Centrum 
Kształcenia i Obsługi Studiów, 
w partnerstwie z Wydziałem Peda-
gogiki i Psychologii. •

Wydział 
Politologii

Edukacja medialna 
w nowoczesnym społeczeństwie
14 grudnia na Wydziale Politologii 
odbyła się ogólnopolska konferencja 
naukowa „Edukacja medialna w no-
woczesnym społeczeństwie”, zorga-
nizowana przez Zakład Dziennikar-
stwa, pod patronatem czasopisma 
„Kognitywistyka i Media w Edukacji”, 
Doktoranckiego Forum Uniwersyte-
tów Polskich oraz Stowarzyszenia Ba-
dań Komparatystycznych w Lublinie. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
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Gościem honorowym była dr hab. 
Magdalena Szpunar, kierownik Za-
kładu Komunikowania i Mediów 
Społecznych UJ, która wygłosiła wy-
kład „Konektywizm (R) ewolucja na-
uczania w technologicznym świecie”.

W trakcie obrad uczestnicy za-
stanawiali się m.in. nad tym, jak 
kształcić badaczy komunikacji inter-
netowej, szacowali wpływ mediów 
społecznościowych na edukację me-
dialną, opisywali konieczność kształ-
cenia w zakresie edukacji medialnej 
także osób starszych. Referaty doty-
czyły również kształtowania nowe-
go modelu wiedzy opartej na zaso-
bach Internetu, edukacji medialnej 
a ochrony prawnej małoletnich czy 
rozwijania świadomości i poszerzania 
wiedzy odbiorców za pomocą akcji 
masowych w portalach społecznoś-
ciowych na przykładzie akcji #MeToo. 

Lidia Pokrzycka

Wyjazdy
W dn. 2–5 grudnia prof. Maria Mar-
czewska-Rytko (Zakład Ruchów Po-
litycznych) przebywała w Universi-
ty of Málaga w Hiszpanii. Wyjazd 
związany był z realizacją projektu 
„Reappraising Intellectual Debates 
on Civic Rights and Democracy in 
Europe” (RECAST CA 16211, 2017– 
–2021) pod kierunkiem prof. Jose 
Rosalesa w ramach European Coo-
peration in Science & Technology 
(COST). Prof. M. Marczewska-Rytko 
została włączona w skład międzyna-
rodowego zespołu (Treaining School 
Team), którego celem jest opraco-
wanie zasad i programu interdy-
scyplinarnych szkoleń i  warsztatów 
z  zakresu praw człowieka i demo-
kracji oraz ich koordynowanie.

Wyróżnienia
1 grudnia z okazji 50-lecia Instytu-
tu Nauk Politycznych Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynaro-
dowych UW profesorowie Stanisław 
Michałowski, Henryk Chałupczak 
i Marek Pietraś, w uznaniu zasług 
w rozwój współpracy naukowej z wy-
mienionym Instytutem Nauk Politycz-
nych, zostali uhonorowani medalami 
Uniwersytetu Warszawskiego. •

Dr hab. Danuta Kępa-Figura, 
prof. nadzw. (Zakład Dziennikar-
stwa) wraz z Polskim Towarzystwem 
Edukacji Medialnej była organiza-
torką warsztatów pt. „Dydaktyka 
medialna, czyli cyfrowe narzędzia 
w warsztacie nauczyciela”. Spotka-
nie odbyło się 14 grudnia na Wy-
dziale  Politologii i skierowane było 
do nauczycieli wszystkich poziomów 
nauczania, pracowników instytu-
cji oświatowych i kulturalnych oraz 
wszystkich zainteresowanych poru-
szaną tematyką. Podczas warszta-
tów omówiono i zaprezentowano 
wykorzystanie wybranych cyfrowych 
technologii w procesie dydaktycz-
nym. Spotkanie prowadziła dr hab. 
Magdalena Trysińska (UW). Wśród 
uczestników byli m.in. nauczyciele ze 
szkół stale współpracujących z Wy-
działem Politologii w ramach umów 
patronackich. Poruszana tematyka 
spotkała się z dużym zainteresowa-
niem i w związku z tym organiza-
torzy w przyszłości będą kontynu-
owali tego typu przedsięwzięcia. •

Wydział Prawa 
i Administracji

Doktoraty
16 listopada odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr Ka-
tarzyny Szarek-Morajko. Temat: „Ad-
ministracja wyborcza w Polsce”. Pro-
motor: dr hab. Wojciech Orłowski, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: 
prof. dr hab. Marek Chmaj (SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospo-
łeczny), dr hab. Sabina Grabowska, 
prof. nadzw. (URz). •
16 listopada odbyła się publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Marka Woźnickiego. Temat: 
„Odpowiedzialność polityczna mini-
stra w III Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Promotor: dr hab. Sławomir Patyra, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: 
prof. dr hab. Marek Chmaj (SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospołecz-
ny), dr hab. Radosław Grabowski, 
prof. nadzw. (URz). •

Wyróżnienia
Prof. dr hab. Antoni Hanusz, kie-
rownik Katedry Prawa Finansowe-
go, decyzją ministra rozwoju i finan-
sów został powołany na czteroletnią 
kadencję w skład komisji egzami-
nacyjnej dla kandydatów na bie-
głych rewidentów. Wręczenie aktu 
powołania odbyło się 5 grudnia 
w Sali Kolegialnej Ministerstwa  
Finansów. •
Konferencje
4 grudnia obyło się IX Lubelskie Se-
minarium Karnistyczne pt. „Stalking”, 
zorganizowane przez Katedrę Prawa 
Karnego i Kryminologii. W ramach 
czterech paneli zostały wygłoszone 
następujące referaty:
• „Prawnokarna ocena nękania 

przed wejściem w życie art. 190a 
§ 1 i 3 k.k.” – dr Katarzyna Na-
zar (UMCS),

• „Analiza ustawowych znamion 
przestępstwa uporczywego nę-
kania” – prof. dr hab. Marek Moz-
gawa (UMCS),

• „Problematyka zbiegu przepisów 
w kontekście art. 190a § 1 i 3 k.k.” 
– dr Patrycja Kozłowska-Kalisz 
(UMCS),

• „Uporczywe nękanie w orzeczni-
ctwie sądowym” – Wiesław Kozie-
lewicz (sędzia SN),

• „Przestępstwo stalkingu w pra-
wie angielskim i amerykańskim” 
– dr hab. Aneta Michalska-Wa-
rias (UMCS),

• „Przestępstwo nękania w wybra-
nych państwach Europy konty-
nentalnej” – dr hab. Marek Ku-
lik, prof. nadzw. (UMCS),

• „Zjawisko stalkingu i odpowiedzial-
ność karna za stalking na Ukrai-
nie” – dr Mikołaj Seńko (Uniwer-
sytet Lwowski),

• „Obowiązki państwa w zakresie 
ochrony osoby przed istotnym na-
ruszeniem prywatności w świetle 
art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i innych standardów 
Rady Europy” – dr hab. Małgorzata 
Wąsek-Wiaderek, prof. nadzw. (KUL), 

• „Nękanie w Internecie” – prof. 
dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersy-
tet SWPS w Warszawie, SN), 

N
a W

ydziałach
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• „Stalking – reforma prawa czy dog-
matyczny d/efekt genderowych 
uchybień zasadzie neutralności 
prawa” – dr hab. Monika Płatek, 
prof. nadzw. (UW), 

• „Psychologiczne aspekty nękania” 
– dr hab. Magdalena Budyn-Ku-
lik (UMCS), 

• „Nękanie w świetle badań empi-
rycznych” – mgr Dominik Jędrek 
(UMCS), 

• „Działania Policji w przypadkach 
nękania” – mł. insp. Arkadiusz Gil 
(KWP Lublin), 

• „Przestępstwo uporczywego nęka-
nia w świetle danych statystycz-
nych” – dr Marek Marczewski 
(IWS Warszawa), 

• „Cywilistyczne aspekty nękania” – 
dr Agnieszka Szczekala (UMCS), 

• „Nękanie w literaturze i filmie” – 
dr Aleksandra Nowosad (UMCS). •

7 grudnia na Zamku Lubelskim, w ra-
mach obchodów 700-lecia Lubli-
na, odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Lublin ośrodkiem władzy, 
administracji i wymiaru sprawied-
liwości”, zorganizowana przez War-
sztaty Kultury w Lublinie oraz Wy-
dział Prawa i Administracji. W skład 
Rady Naukowej wchodzili: prof. 
dr hab. Wojciech Witkowski, prof. 
dr hab. Anna Przyborowska-Klim-
czak, dr hab. Andrzej Wrzyszcz, 
prof. nadzw., dr Anna Fermus-Bo-
bowiec, a koordynatorem organi-
zacyjnym był dr Karol Dąbrowski.

Uroczystego otwarcia spotkania 
dokonali prof. dr hab. Stanisław 
Michałowski, rektor UMCS oraz 
prof. dr hab. Anna Przyborowska-
-Klimczak, dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji. Wystąpienia prele-
gentów dotyczyły takich zagadnień 
jak: „Znaczenie Lublina jako ośrod-
ka administracji w czasach współ-
czesnych” – prof. dr hab. Stanisław 
Michałowski; „Lublin jako siedziba 
władz administracyjnych pod za-
borami” – dr hab. Grzegorz Smyk, 
prof. UMCS; „Lublin jako centrum ad-
ministracji i sądownictwa w I Rze-
czypospolitej” – prof. dr hab. Ry-
szard Szczygieł; „Miejsca i znaki 
władzy państwowej w dziejach 

Lublina” – dr hab. Jerzy Żywicki; 
„Znaczenie Trybunału Koronnego 
dla rozwoju Lublina w XVIII wie-
ku” – dr hab. Waldemar Bednaruk, 
prof. KUL; „Zabytki, obyczaj i trady-
cja Trybunału Koronnego w Lublinie” 
– dr hab. Krzysztof Gombin; „Sądow-
nictwo lubelskie w okresie między-
wojennym” – dr hab. Arkadiusz Be-
reza, prof. UMCS. Podsumowania 
dokonał dr hab. Andrzej Wrzyszcz, 
prof. UMCS. •
15 grudnia odbyła się Ogólnopolska 
Studencko-Doktorancka Konferen-
cja Naukowa pt. „Kara za zabójstwo 
– aspekty społeczne i doktrynalne 
w różnych porządkach prawnych”, 
zorganizowana przez Koło Nauko-
we Prawa Karnego Porównawczego, 
Koło Naukowe Socjologii Prawa oraz 
Koło Naukowe Doktryn Politycznych 
i Prawnych. •
18 grudnia odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. ,,Integra-
cyjna teoria prawa – między prakty-
ką a dogmatyką”, której głównymi 
organizatorami byli: dr. hab. Bartosz 
Liżewski, prof. nadzw. i dr Adam Szot 
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa). 
Wystąpienia zostały zaprezentowa-
ne w ramach czterech sesji: „Kształ-
towanie a tworzenie prawa” (refe-
renci: prof. dr hab. Zygmunt Tobor 
– UŚ i dr hab. Andrzej Korybski, 
prof. nadzw. – UMCS); „Aksjologia 
prawa a prawa człowieka” (referen-
ci: prof. dr hab. Jerzy Zajadło – UG 
i dr hab. Bartosz Liżewski – UMCS); 
„Stosowanie prawa – ujęcie modelo-
we a specyfika gałęziowa prawa” (re-
ferenci: dr hab. Bartosz Wojciechow-
ski, prof. nadzw. – UŁ i dr Adam 
Szot – UMCS); „Wykładnia prawa – 
kontekst języka, systemu i funkcji” 
(referenci: prof. dr hab. Marek Zirk-
-Sadowski – UŁ i prof. dr hab. Le-
szek Leszczyński – UMCS). •
Wyjazdy
W dn. 19–22 listopada mgr Tomasz 
Woźniak (Katedra Prawa Finansowe-
go) prowadził badania naukowe w In-
ternational Bureau of Fiscal Documen-
tation (IBFD) w Amsterda mie. •

Walne Zebranie  
SKN Prawników
16 listopada odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
2017 Studenckiego Koła Naukowe-
go Prawników, na którym podsumo-
wano działalności Koła w roku aka-
demickim 2016/2017.

W czasie zebrania członkowie or-
ganów statutowych oraz jednostek 
organizacyjnych Koła przedstawili 
sprawozdania uwzględniające zreali-
zowane wydarzenia naukowe oraz in-
tegracyjno-naukowe. Przeprowadzo-
no także głosowanie ws. udzielenia 
absolutorium ustępującym władzom 
Koła oraz wybrano nowe władze na 
rok akademicki 2017/2018. 

Prezesem SKNP UMCS został Mak-
sym Bonarek, wiceprezesem ds. na-
ukowych – Marek Mierzwa, a wi-
ceprezesem ds. organizacyjnych 
została Karolina Strzelecka. Sekre-
tarzem SKNP UMCS jest Marcin Bu-
bicz, a skarbnikiem – Aleksandra 
Grzyb. Następnie nowo wybrany 
Zarząd powołał przewodniczących 
sekcji naukowych.

Skład Prezydium SKNP UMCS na 
kadencję 2017/2018 przedstawia się 
następująco:
• Sekcja Historii i Teorii Państwa 

i Prawa: Kamil Bradliński – prze-
wodniczący, Dominika Pudło – za-
stępca przewodniczącego;

• Sekcja Prawa Publicznego: Krzysz-
tof Niewęgłowski – przewodni-
czący, Paweł Jaworski – zastępca 
przewodniczącego;

• Sekcja Prawa Cywilnego: Kami-
la Michalska – przewodniczą-
ca, Dagna Kozub – zastępca 
przewodniczącego;

• Sekcja Prawa Karnego: Natalia 
Dąbrowska – przewodnicząca, 
Michał Wróblewski – zastępca 
przewodniczącego.
Gośćmi zebrania byli: dziekan 

prof. dr hab. Anna Przyborowska-
-Klimczak i dr hab. Irenusz Nowikow-
ski, prof. nadzw. – opiekun naukowy 
Koła. Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze formalnie zainaugu-
rowało pracę Studenckiego Koła 
Naukowego Prawników UMCS w bie-
żącym roku akademickim. •
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W  uroczystościach pogrze-
bowych na Cmentarzu Ko-
munalnym przy Drodze 

Męczenników Majdanka w Lubli-
nie, oprócz rodziny Zmarłego, wzięli 
udział: Rektor UMCS, poczet sztan-
darowy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” UMCS oraz liczne gro-
no przyjaciół, kolegów i pacjentów.

Adam Gąsiorowski urodził się 
w Lublinie podczas wojny, 21 kwiet-
nia 1940 r. Osierocony przez ojca, 
który zginął w Auschwitz w 1941 r., 
był wychowywany przez matkę. 
Szkołę średnią, Liceum im. S. Staszi-

ca w Lublinie, ukończył w 1958 r. 
i rozpoczął studia na Wydziale Bio-
logii i Nauk o Ziemi UMCS. Magi-
sterium z biologii uzyskał w 1964 r. 
na podstawie pracy pt. „Zmienność 
listewek skórnych stopy”1, wykona-
nej na seminarium doc. dr Krysty-
ny Modrzewskiej, kierownika Ka-
tedry Antropologii UMCS. Podjęty 
już na studiach temat na wiele lat 

określił Jego zainteresowania ba-
dawcze. Rozwinięty został w pra-
cy doktorskiej pt. „Dziedziczenie 
listewek skórnych stopy”, napisa-
nej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Bronisława Jasickiego i obronionej 
na Wydziale Biologii i Nauk o Zie-
mi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w dniu 20 kwietnia 1977 r.2, zaś 
w dalszych latach był podstawą 

Wspomnienie o Adamie      Gąsiorowskim (1940–2017)

W dniu 9 listopada 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł na zawsze dr Adam  
Gąsiorowski, emerytowany adiunkt Instytutu Archeologii UMCS. 

1 Obszerne jej fragmenty zostały ogłoszone drukiem: Zmienność listewek skórnych sto-
py, Annales UMCS, sec. C., vol. 20, 1965, s. 269–296.

2 Ukazała się drukiem – pt. Identification Symmetry and Heritability of Dermatoglyphs 
on Human sole. Lublin 1988 (39 s. + 67 tabl. + 13 fig.).

• Otrzęsiny studentów I rocznika archeologii, luty 1987 r. Od lewej: Adam Gąsiorowski i Jan Gurba w towarzystwie jednego ze studentów 
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licznych publikacji3. Podsumowa-
niem wieloletnich studiów w tej 
dziedzinie jest obszerna książka 
(784 s.) pt. Dermatoglify w teorii 
i praktyce (Lublin 2003).

Początki pracy zawodowej Ada-
ma Gąsiorowskiego związane są 
z lubelską Akademią Medyczną. Po 
rocznym zatrudnieniu (od 1 lipca 
1964 r.) w Katedrze Biologii i Pa-
razytologii przeniósł się do Katedry 
Antropologii UMCS, przekształco-
nej w 1970 r. w Katedrę Anatomii 
Porównawczej i Antropologii, kiero-
wanej przez prof. Jerzego Kubika. Po 
doktoracie, 1 września 1979 r. został 
zatrudniony w Zakładzie Archeolo-
gii UMCS (od 1983 r. – Katedra, od 
2003 r. – Instytut), gdzie pracował 
do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
tj. do 30 września 2005 r.

Prowadził zajęcia akademickie 
z wybranych zagadnień antropolo-
gii fizycznej i anatomii człowieka dla 
studentów archeologii oraz studen-
tów Wydziału Artystycznego UMCS 
(wcześniej Instytutu Artystyczne-
go Wydziału Pedagogiki i Psycho-
logii). Przez wiele lat wykładał an-
tropologię i anatomię funkcjonalną 
słuchaczom specjalizacji nauczyciel-
skiej wszystkich kierunków studiów 
Wydziału Humanistycznego, a tak-
że studentom Akademii Rolniczej 
w Lublinie, organizował wyciecz-
ki studenckie oraz projekcje filmów 
oświatowych. 

W pracy naukowej specjalizował się 
w problematyce antropologii fizycz-
nej i genetyki człowieka, szczegól-
nie morfologii oraz kultury fizycznej, 
a nawet kryminalistyki. Interesował 
się również zielarstwem i medycyną 
naturalną. Na podkreślenie zasługuje 
Jego współpraca od roku 1985 w za-
kresie badań nad dermatoglifami 
z czeskimi naukowcami – prof. Vac-
lavem Hajnem oraz z dr. Ladislavem 
Crhákiem z Katedry Zoologii i Ekolo-
gii Człowieka Wydziału Przyrodnicze-
go Uniwersytetu Palackégo w Oło-
muńcu. Jej wynikiem są 24 wspólne 

artykuły i komunikaty opublikowa-
ne w czeskich i polskich wydawni-
ctwach. Współpracował także z prof. 
Lidią J. Tegako, kierownikiem Oddzia-
łu Antropologii i Ekologii Białoruskiej 

Akademii Nauk w Mińsku na Białoru-
si (m.in. przy organizacji konferencji 
i przy publikacjach) oraz z polskimi 
archeologami, antropologami i leka-
rzami (wspólne publikacje).

3 Np. Identyfication et herédité des dermatoglyphes des pieds. W: 1-er Congrès Interna-
tional de Paleontologie Humaine. Résumés des Communications. Nice 1982, s. 211–212; 
Vztah mezi papilárnimi liniemi na plosce rodiču a jejich deti. Antropogenetica, nr 3, 1985, 
AGS Olomouc, s. 3-4 (współaut.: L. Crhák); Relation between papilar lines on the planta of 
parents and their children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Na-
turalium. Biologica [dalej: AUPO], t. 26/87, 1986, s. 173–175 (współaut.: L. Crhák); Derma-
toglyphic Patterns in Thenar area and in interdigital in Czech and Polish populations. AUPO. 
t. 35, 1997, s. 47–54 (współaut.: V. Hajn); Dermatoglyphic analysis of the palm prints by the 
method according to Penrose and Loesch. AUPO, t. 38, 2000, s. 97–127 (współaut.: V. Hajn).

Zob. też. Bibliografia publikacji dr. Adama Gąsiorowskiego (za lata 1965–2005). Archeolo-
giczne Listy, R. 22, 2005, Nr 1 (61) – zestawiona przez Annę Zakościelną.

Wspomnienie o Adamie      Gąsiorowskim (1940–2017)
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Był współorganizatorem 
dwóch międzynarodowych 
konferencji: „Katastrofa Czar-
nobyla. Społeczne, antropolo-
giczno-ekologiczne oraz me-
dyczne aspekty i prognozy” 
(Lublin 1996) i „Antropologia 
ekologiczna” (Mińsk – Łódź – 
Lublin 1996) oraz konferencji 
ogólnopolskiej Polskiego To-
warzystwa Antropologicznego 
„Człowiek wczoraj, dziś i ju-
tro” (Lublin 1996). Był także 
współredaktorem trzech wy-
dawnictw pokonferencyjnych. 
Łącznie opublikował, indywi-
dualnie i we współautorstwie, 
około 70 prac naukowych4, 
przy czym kilka będąc już na 
emeryturze5. Napisał m.in. cie-
szący się uznaniem podręcznik 
Anatomii funkcjonalnej narzą-
du ruchu człowieka, który miał kilka 
wydań (Wyd. UMCS, Lublin 2006, 
2008, 2015). Pracował nad kolejny-
mi publikacjami, których z powodu 
choroby nie zdążył ukończyć. W roku 
2015 przeszedł rozległy udar, któ-
ry odebrał Mu sprawność fizyczną 
oraz zdolność mówienia. Pomimo 
długiej rehabilitacji, nie powrócił 
już do samodzielności.

Od roku 1958 uprawiał lekkoatle-
tykę (należał do akademickiej kadry 
Polski) oraz pracował jako instruk-
tor, wcześniej zdobywając upraw-
nienia w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (stopień 
instruktora w 1969 r.), a następnie 
kontynuując studia podyplomowe 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu (stopień trenera II kla-
sy w 1980 r.). Z ramienia Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
oraz przy współpracy Działu Socjal-
nego UMCS prowadził przez wiele 
lat zajęcia z rehabilitacji narządów 
ruchu dla pracowników naszej Uczel-
ni oraz ich rodzin i studentów. Kon-
tynuował je potem w Akademickim 
Ośrodku Sportowym i w swoim ga-
binecie rehabilitacyjnym „Medica”.

Przez kilka kadencji przewodni-
czył Zarządowi Lubelskiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Antropo-
logicznego, a w latach 1979–1993 
był członkiem Zarządu Głównego 

ty i kosmetyki „LR Health & 
Beauty Systems”. 

Został wyróżniony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odzna-
ką ZNP, odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej 
oraz złotą odznaką Akademi-
ckiego Związku Sportowego.

Był człowiekiem niezwykle 
życzliwym i uprzejmym, czym 
zjednywał sobie powszechną 
sympatię, rozpoznawalnym 
w środowisku uniwersyte-
ckim społecznikiem i propa-
gatorem aktywności sportowej. 
Zaskarbił sobie wdzięczność 
wielu chorych jako wysokiej 
klasy specjalista fizjoterapii 
i rehabilitacji. 

Nadzwyczaj towarzyski, 
aktywnie uczestniczył w uni-
wersyteckich wydarzeniach 

okolicznościowych – studenckich 
otrzęsinach, spotkaniach integracyj-
nych, jubileuszach. Miłośnik regio-
nalnych kulinariów, współzałożyciel 
Stowarzyszenia Kresowa Akademia 
Smaku w Lublinie i członek jego Za-
rządu, dał się poznać m.in. jako do-
mowy wytwórca znakomitych nale-
wek, w tym „pigwówki panieńskiej” 
nagrodzonej podczas XII Ogólnopol-
skiego Turnieju Nalewek. 

Zachowamy Go w pamięci jako 
dobrego kolegę, współczującego 
i życzliwego innym człowieka, za-
wsze niosącego pomoc w potrzebie. 
Pozostawił po sobie ciepłe, często za-
bawne, o anegdotycznym charakte-
rze wspomnienia.

Adasiu, bardzo nam Ciebie bra-
kuje…

Oprac. Jan Gurba, Halina Taras

tego Towarzystwa. Był także aktyw-
nym działaczem Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego przy UMCS (Członek 
Rady Zakładowej), Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” oraz wielo-
letnim członkiem Zarządu Pracowni-
czej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
UMCS i wolontariuszem Fundacji 
Szlachetne Zdrowie, a także Prze-
wodniczącym Rady Fundacji Fuga 
Mundi. W latach 90. XX w. współ-
pracował jako konsultant z włoski-
mi szpitalami medycznymi.

Po przejściu na emeryturę pod-
jął zajęcia w Wyższej Szkole Spo-
łeczno-Przyrodniczej im. W. Pola 
w Lublinie, m.in. pełniąc funkcję 
prodziekana Wydziału Fizjoterapii. 
Równolegle współpracował jako 
konsultant i wykładowca w niemie-
ckiej firmie produkującej suplemen-

4 Publikacje A. Gąsiorowskiego za lata 1965–2005 w liczbie 59 zestawiła A. Zakościelna 
– por. przyp. 3. Już po wykonaniu zestawienia, w tym samym roku (2005) ukazała się kolej-
na praca – Regional differentiation of palm dermatoglyphs in rural population in Poland. An-
nals of Agricultural and Environmental Medicine [dalej: AAEM], t. 12/2, 2005, s. 277–280.

5 Np. Regional differentiation of sole dermatoglyphs in rural population in Poland. AAEM, 
t. 12/1, 2005, s. 61–65; Konsekwencje długotrwałego unieruchomienia. Zeszyty Nauko-
we – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, t. 5, 2008, 
s. 91–95; Weight training and appropriate nutrient supplementation as an alternative method 
to pharmacological treatment in rehabilitation of post-myocardial infarction patients. AAEM, 
t. 19/3, 2012, s. 333–338 (współaut.: J. Dutkiewicz); The role of weight training in treating 
farmers with lumbar discopathy. AAEM, t. 19/4, 2012, s. 817–820; Strength training in the 
treatment of degeneration of lumbar section of vertebral column. AAEM, t. 20/2, 2013, 
s. 203–205 (współaut.: J. Zagórski); Comprehensive rehabilitation in chronic heart failure. 
AAEM, t. 20/3, 2013, s. 606–612 (współaut.: J. Dutkiewicz); Rehabilitation in the case of to-
tal right leg paresis caused by disc herniation – Case Report. AAEM, t. 21/3, 2014, s. 457– 
–459 (współaut.: J. Dutkiewicz).
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P rojekty Przyjazny Uniwersy-
tet. Zdrowie Psychiczne na 
UMCS oraz Otwarte Semina-

ria Filozoficzno-Psychiatryczne zosta-
ły zainicjowane w roku 2013 przez 
dr. hab. Andrzeja Kapustę, który był 
ich opiekunem oraz kierownikiem 
merytorycznym.

Przyjazny Uniwersytet był realizo-
wany na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie przez Wy-
dział Filozofii i Socjologii UMCS (mgr 
Justyna Rynkiewicz), w tym Zakład 
Antropologii Kulturowej (dr hab. Jo-
lanta Kociuba, dr hab. Paweł Byt-
niewski), Wydział Psychologii i Pe-
dagogiki (prof. Janusz Kirenko) oraz 
Zespół ds. Obsługi Osób Niepełno-
sprawnych (mgr Katarzyna Skalska), 
Centrum Kształcenia i Obsługi Stu-
diów UMCS (mgr Alicja Borzęcka-
-Szajner), przy współpracy m.in. 
z Urzędem Miasta (mgr Grażyna 
Jackowska), Lubelskim Stowarzysze-

niem Zdrowia Psychicznego (dr Ar-
tur Kochański), ACK UMCS „Chat-
ka Żaka” (mgr Edyta Karczmarska) 
i Galerią Labirynt (mgr Waldemar 
Tatarczuk).

Jego celem było zwrócenie uwagi 
środowiska akademickiego na prob-
lemy zdrowia psychicznego, działa-
nia psychoedukacyjne, antydyskry-
minacyjne i arteterapeutyczne oraz 
zbudowanie sieci wsparcia dla stu-
dentów napotykających trudności ze 
zdrowiem psychicznym. W trzeciej 
edycji (2015/2016) w projekcie poja-
wił się szereg innowacyjnych rozwią-
zań, które były efektem doświadczeń 
z lat poprzednich i przyczyniły się 
do podniesienia jakości działań dla 
środowiska akademickiego, a także 
miały na celu większe wykorzystanie 
potencjału Uczelni. Współpraca z in-
stytucjami kultury wniosła do projek-
tu możliwość wykorzystania elemen-
tów kultury i sztuki w profilaktyce 
i terapii kryzysów zdrowia psychicz-
nego. Wykorzystanie działań arty-
stycznych i kulturalnych przyczyniło 
się do aktywizacji młodzieży akade-
mickiej i poszukiwania atrakcyjnych 
form przekazywania wiedzy i umie-
jętności w zakresie psychoedukacji, 
psychoprofilaktyki i higieny psychicz-
nej. Konsultantem merytorycznym 

projektu została w sierpniu 2016 r. 
(wizyta studyjna) prof. Leonor Irarra-
zaval (Heidelberg/Chile), terapeutka 
i badaczka. Kontynuacją Przyjazne-
go Uniwersytetu są m.in. Cykliczne 
Spotkania PsychoKina.

Otwarte Seminaria Filozoficzno-
-Psychiatryczne, realizowane we 
współpracy z Uniwersytetem War-
szawskim (prof. Zofia Rosińska, dr Ja-
kub Tercz, mgr Agnieszka Brejwo) 
oraz innymi organizacjami i insty-
tucjami krajowymi i zagranicznymi, 
to w zamierzeniu szereg spotkań, 
konferencji i warsztatów mających 
na celu dyskusję nad problematyką 
zdrowia psychicznego, a także inte-
grację środowiska badaczy z obsza-
ru nauk humanistycznych i społecz-
nych oraz ekspertów zajmujących 
się problematyką zdrowia psychicz-
nego. Formuła OSF-P ma charakter 
otwarty, a poruszana tematyka do-
tyczy zarówno fundamentalnych, jak 
i bieżących problemów i dylematów 
współczesnej filozofii kultury, antro-
pologii kultury, filozofii psychiatrii 
oraz zagadnień z zakresu psycho-
profilaktyki, psychoedukacji i psy-
chiatrii środowiskowej.

Omawiane zagadnienia nawiązują 
do dobrych wzorców polskiej trady-
cji psychiatrii i psychoedukacji oraz 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za osiągnięcia organizacyjne 
dla dr. hab. Andrzeja Kapusty

Nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zo-
stała przyznana dr. hab. 
Andrzejowi Kapuście z In-
stytutu Filozofii UMCS za sze-
reg inicjatyw oraz aktywno-
ści organizacyjnych. Przede 
wszystkim docenione zostały 
projekty: Przyjazny Uniwer-
sytet, Otwarte Seminaria 
Filozoficzno-Psychiatryczne, 
Studia Podyplomowe Coa-
ching i Mentoring oraz udział 
w Krajowej Radzie Trans-
plantacyjnej (członek Komisji 
Etycznej) przy Ministerstwie 
Zdrowia i opieka merytorycz-
na nad projektem „Akademi-
cki inkubator nowoczesnych 
kadr” (dla studentów Wydziału 
Filozofii i Socjologii UMCS).

Nagroda  dr. hab. Andrzeja Kapusty
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14 listopada odbyło się spotkanie 
pt. „Bezpieczniejsza Polska, bezpiecz-
niejsza Europa, bezpieczniejsi oby-
watele”, zorganizowana w formacie 
Dialogu Obywatelskiego z Elżbietą 
Bieńkowską, która pełni w Komisji 
Europejskiej funkcję komisarza ds. 
rynku wewnętrznego i usług. Pani 
komisarz mówiła o sprawach zwią-
zanych z gospodarką, przemysłem 

do światowych doświadczeń badaw-
czych i terapeutycznych. W roku 
akademickim 2015/2016 odbyły się 
dwa Otwarte Seminaria Filozoficz-
no-Psychiatryczne, tj. III OSF-P pt. 
„Diagnozy współczesności” (12–13 li-
stopada 2015, Wydział Filozofii i So-
cjologii UMCS) i IV OSF-P pt. „Rela-
cje” (23–24 kwietnia 2016, Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego) oraz 
sympozjum naukowe, „Philosophy 
and Psychiatry. A Challange for the 
Future” z udziałem twórcy koncep-
cji Value Based Practice prof. Billa 
Kennetha Fulforda (10 maja 2016 r.).

W działaniach OSF-P wzięli udział 
liczni badacze z obszarów: psychia-
trii i medycyny (prof. Jacek Wciórka, 
prof. Bogdan de Barbaro, prof. An-
drzej Kokoszka, prof. Andrzej Cechni-
cki, prof. Andrzej Czernikiewicz, prof. 

i obronnością w kontekście nowo 
powstałego Europejskiego Fundu-
szu Obronnego.

Koło Sympatyków Dalekiego 
Wschodu zorganizowało spotkanie 
z Dianą Ciszewską – stypendystką 
w japońskiej szkole urzędników pub-
licznych, a także „Dni Korei”, które 
odbyły się w dniach 20–21 listopada. 
Podczas wydarzenia Republika Korei 
została przedstawiona zarówno od 
strony politycznej, jak i kulturowej. 
W programie przewidziano m.in.: 
spotkanie z przedstawicielem Amba-
sady Republiki Korei, pokazy sztuk 
walki, warsztaty języka koreańskie-
go oraz debatę oksfordzką. Patronat 
nad wydarzeniem objęły: Ambasa-
da Republiki Korei, Centrum Kultury 
Koreańskiej w Warszawie, Akademi-
ckie Centrum Kultury UMCS „Chatka 
Żaka”, a patronat honorowy sprawo-
wał Prezydent Miasta Lublin.

29 listopada Wydział Politologii 
wraz z Wydziałem Prawa i Admini-
stracji zorganizował sympozjum na-
ukowe pt. „Przebudowa Unii Europej-
skiej” z udziałem prof. Yves Petit oraz 
prof. Jean-Denis Mouton z Centre 

Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr Jerzy 
Zadęcki, prof. Jarosław Sak), filozo-
fii i humanistyki (prof. Zofia Rosiń-
ska, prof. Jacek Migasiński, prof. Pa-
weł Łuków, prof. Jadwiga Mizińska, 
prof. Jarosław Fazan), psychologii 
i psychoterapii (dr Mira Marcinów, 
dr Wojciech Eichelberger, dr Irene-
usz Kaczmarczyk) oraz sztuki (Kata-
rzyna Kozyra, Richard Ware Adams). 
Nie sposób wyliczyć tu wszystkich 
prelegentów, których liczba łącznie 
sięga ok. 60 osób. Otwarte Semina-
ria Filozoficzno-Psychiatryczne nadal 
prowadzą intensywną działalność or-
ganizacyjną oraz naukowo-badawczą.

Kolejnym wartościowym działa-
niem dotyczącym dydaktyki i kształ-
cenia oraz współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym w zakresie 
przygotowania programów kształce-

nia zawodowego jest współorgani-
zacja (wraz z dr Moniką Baczewską 
i mgr Karoliną Żmudzką), urucho-
mienie i kierownictwo przez dr. hab. 
Andrzeja Kapustę Studiów Podyplo-
mowych Coaching Mentoring. Przed-
sięwzięcie to było efektem współ-
pracy Wydziału Filozofii i Socjologii 
UMCS z Lubelską Izbą Coachingu. 
Oprócz zajęć praktycznych i trener-
skich, do których prowadzenia zo-
stali zaproszeni praktycy i trenerzy 
rekomendowani przez Izbę Coachin-
gu, zostały wprowadzone przedmio-
ty akademickie takie jak: filozoficzne, 
psychologiczne i naukowe podsta-
wy coachingu, procesy decyzyjne, 
przywództwo, etyka biznesu, rynek 
pracy coacha. Aktualnie planowana 
jest trzecia edycja studiów.

Andrzej Łukasik

Już na początku roku odbył 
się wykład Pani Tinsey Huang 
z Tajwanu z okazji Chińskiego 

Nowego Roku, a w kwietniu Przed-
stawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce, sieć CDE oraz Team Eu-
rope zorganizowały na Wydziale je-
den z siedmiu krajowych Turniejów 
Debat Europejskich w formie deba-
ty oksfordzkiej na temat migracji. 

Obchody 60. rocznicy UE oraz  
50. rocznicy ASEAN na Wydziale Politologii

W 2017 r. przypadała 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich 
oraz 50. rocznica utworzenia organizacji ASEAN (Stowarzyszenie 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Z tej okazji Zakład Stosun-
ków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS był inicjato-
rem lub współorganizatorem szeregu wydarzeń, wystaw, prelek-
cji nawiązujących do procesów integracyjnych w Europie i Azji.
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Européen Universitaire (CEU Nancy), 
Université de Lorraine, przygotowa-
ne w związku z inicjatywą utworze-
nia w UMCS Centrum Europejskiego.

Kluczowym wydarzeniem łączą-
cym obie rocznice była międzynaro-
dowa konferencja „EU-ASEAN. Mo-
dels of integration”, odbywająca się 
w dniach 18–20 września na Wydzia-
le Politologii. Sympozjum uświetniła 
obecność ambasadora Japonii – Shi-
geo Matsutomi oraz Filipin – Patricia 
Ann V. Paez, byłego ministra spraw 
zagranicznych Adama Daniela Rot-
felda, a także byłych ambasadorów 
Polski w Indonezji, Singapurze, Chi-
nach, Indiach, Indonezji, Australii 
i Papui-Nowej Gwinei. Obecni byli 
również przedstawiciele Minister-
stwa Spraw Zagranicznych i Komi-
sji Europejskiej. 

Celem konferencji była analiza pro-
cesów integracji, które mają miejsce 
w dwóch regionach świata – Azji 
i Europie. Zdaniem organizatorów 
obie okrągłe rocznice są dobrym cza-
sem na podsumowanie, pokazanie 
kierunków integracyjnych oraz wska-
zanie na słabości i na silne strony 
procesów integracyjnych, które mają 
miejsce w obu regionach.

Specjaliści z Polski, Europy, Azji 
i Australii podzielili się przemyślenia-
mi na temat obecnej sytuacji i kie-
runku, w którym zmierza proces inte-
gracji regionalnej. Wynikiem dyskusji 
było stwierdzenie, iż w obu regio-
nach zinstytucjonalizowane proce-
sy integracyjne stały się w źródłem 
wzajemnej, długotrwałej współpracy. 
Zastanawia jednak fakt, iż w ASEAN 
obecnie zauważalna jest większa 

dynamika procesów integracyjnych 
niż w UE. Paradoksalnie niski po-
ziom instytucjonalizacji lepiej wpły-
wa na procesy integracyjne niż ob-
serwowany w UE wysoki poziom 
instytucjonalizacji.

Konferencję otworzył wykład prof. 
Adama Daniela Rotfelda, byłego mi-
nistra spraw zagranicznych i doktora 
honoris causa UMCS na temat nowego 
ładu światowego pt. „Shaping a New 

we na UMCS” na Facebooku oraz na 
kanale YouTube o tej samej nazwie. 
Konferencji towarzyszyła wystawa 
w holu głównym Wydziału z okazji 
60. rocznicy podpisania traktatów 
rzymskich zorganizowana przez Ko-
misję Europejską.

Obchody 50. rocznicy ASEAN do-
pełnił sukces doktoranta Zakładu 
Stosunków Międzynarodowych mgr. 
Jakuba Wołyńca oraz studenta sto-
sunków międzynarodowych Barto-
sza Mathausera, którzy jako pierw-
si z naszej Uczelni zakwalifikowali Fo

t. 
M

ag
da

le
na

 W
ąt

ró
bk

a
Fo

t. 
M

ag
da

le
na

 W
ąt

ró
bk

a
Fo

t. 
M

ag
da

le
na

 W
ąt

ró
bk

a

Fo
t. 

Sy
lw

ia
 S

ko
tn

ick
a

Global Order” (całe wystąpienie do-
stępne jest na kanale YouTube „Sto-
sunki Międzynarodowe na UMCS”). 
Następnie odbyła się sesja plenarna, 
podczas której dyskutowano o dyna-
mice procesów integracyjnych.

Drugiego dnia konferencji od-
były się panele dotyczące: różnic 
i podobieństw między UE a ASEAN,  
możliwej współpracy, wyzwań insty-
tucjonalnych w procesach integra-
cyjnych, chińskiej inicjatywy „Jeden 
pas, jedna droga”, Morza Południo-
wochińskiego oraz wpływów innych 
państw na integrację w obu regio-
nach. Trzeciego dnia paneliści dys-
kutowali o przyszłości unijnej i azja-
tyckiej integracji oraz roli ASEAN 
w światowej ekonomii.

Relacja z konferencji dostępna jest 
na profilu „Stosunki Międzynarodo-

się do programu rządu japońskie-
go MIRAI i odbyli wyjazd studyj-
ny do Tokio, Kioto oraz Hiroszimy. 
Dwoje pozostałych uczestników wy-
jazdu jest studentami Uniwersyte-
tu Łódzkiego, znanego w Europie 

ośrodka badań nad Azją. Tym sa-
mym w oczach pracowników Amba-
sady Japonii Zakład Stosunków Mię-
dzynarodowych UMCS dołączył do 
grona wiodących ośrodków badają-
cych region Azji i Pacyfiku.

Jakub Wołyniec
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Jubileuszowa XX Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowa 
pt. „Nowa jakość zarządzania. 

New Quality 2017”, zorganizowana 
przez Katedrę Zarządzania Jakością 
i Wiedzą na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS, odbyła się w dniach 24–26 
listopada 2017 r. w Kazimierzu Dol-
nym. Wydarzenie to ma charakter cy-
kliczny, a jego problematyka skupia 
się wokół kompleksowo rozumianej ja-
kości. Konferencja zgromadziła przed-
stawicieli nauki, praktyki i studentów 
z większości ośrodków naukowych 
z kraju oraz z zagranicy (Finlan-
dia, USA, Wielka Brytania, Ukraina).

Spotkanie otworzył Dziekan Wydzia-
łu Ekonomicznego dr hab. Zbigniew 
Pastuszak, prof. nadzw., który podkre-
ślił znaczenie tego ważnego przedsię-
wzięcia naukowego oraz przekazał 
najlepsze życzenia uczestnikom i gra-
tulacje od władz rektorskich UMCS.

Efektem dotychczasowych semi-
nariów jest ponad 22 tys. stron prac 
naukowych, 1770 wygłoszonych re-
feratów i 86 monografii wydanych 
w języku polskim i angielskim. Tym 
razem w konferencji wzięło udział 120 
uczestników z kraju i zagranicy. Mate-
rialnym efektem jest pięć monografii 

recenzowanych przez wybitnych znaw-
ców problematyki jakości pt. Nowa ja-
kość zarządzania, Nowa jakość usług 
w warunkach serwicyzacji, Nowe aspek-
ty zarządzania organizacjami, Nowa ja-
kość a zadowolenie interesariuszy oraz 
New Quality Management.

Referaty naukowe prezentowane 
przez uczestników konferencji skupione 
zostały w 12 obszarach problemowych 
odpowiadających poszczególnym se-
sjom naukowym: Nowa jakość zarzą-
dzania w warunkach XXI wieku; Na-
rzędzia i wyznaczniki nowej jakości 
zarządzania; Uwarunkowania i kon-
sekwencje zmian w podejściu do za-
rządzania organizacjami; Nowe meto-
dy, techniki i technologie i ich wpływ 
na jakość zarządzania; Ranga zasobów 
niematerialnych w doskonaleniu ja-
kości zarządzania; Przesłanki nowej 
jakości zarządzania – doświadczenia 
przedsiębiorstw; New Quality of Ma-
nagement; Wpływ jakości usług na sa-
tysfakcję interesariuszy; Wyznaczniki, 
obszary, narzędzia nowej jakości za-
rządzania; Czynniki kształtujące nową 
jakość usług oraz Nowoczesne narzę-
dzia doskonalące zarządzanie jakością.

Konferencja w Kazimierzu Dol-
nym stanowiła dobrą płaszczyznę do 
prezentacji wyników badań, wymia-
ny poglądów, myśli, dyskusji, wska-
zywania nowych obszarów badań 
w dziedzinie zarządzania oraz inspi-
racji dla poszukiwania doskonalszych 
rozwiązań dla funkcjonowania orga-
nizacji w społeczeństwie sieciowym. 
Podczas takich spotkań wszyscy się 

uczymy, tworząc przyjazną i inspi-
rującą sieć powiązań, która stale się 
rozrasta i umacnia. 

Od samego początku konferen-
cjom towarzyszyły warsztaty stu-
denckie, których uczestnikami byli 
członkowie kół naukowych zajmują-
cych się badaniem zagadnień z za-
kresu problematyki jakości. W tym 
roku problematyka warsztatów, któ-
re przeprowadzone zostały pod kie-
runkiem dr hab. Anety Wysokiń-
skiej-Senkus, prof. nadzw., dr inż. 
Aliny Śmiłowskiej (Grupa Projekto-
wa) i dr. hab. Piotra Senkusa, prof. 
nadzw. skupiona była wokół modelu 
działalności kół naukowych. Wyniki 
prac studentów oceniało jury skła-
dające się z profesorów z różnych 
ośrodków naukowych oraz przedsta-
wicieli praktyki gospodarczej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że w tegorocznym spotkaniu wzię-
ło udział ponad 40 samodzielnych 
pracowników, spośród których część 
rozpoczęła przygodę z konferencja-
mi jakościowymi jako studenci.

Konferencje mogą odbywać się 
dzięki wsparciu sponsorów. W tym 
roku spotkanie wsparły takie insty-
tucje i firmy jak: PGE  Dystrybucja 
S.A. (główny sponsor), PGE Ob-
rót S.A., ASMET, PEC Biała Podla-
ska, FŁT w Kraśniku oraz Wydział 
Ekonomiczny UMCS. Uczestnicy mo-
gli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. 
Stanisława Leszczyńskiego.

Postanowiono kontynuować tra-
dycję spotkań w Kazimierzu Dolnym 
i ustalono temat XXI Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej, która 
odbędzie się w listopadzie 2018 r. – 
„Modele organizacyjne i ich wpływ 
na doskonalenie jakości w warun-
kach różnorodności”. Zapraszamy do 
śledzenia naszej strony internetowej 
www.konferencja.umcs.lublin.pl, na-

XX Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt.  
„Nowa jakość zarządzania.  
New Quality 2017”
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sytet Ostrawski, Uniwersytet Buka-
reszteński oraz osiem ośrodków kra-
jowych (Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersy-
tet Opolski, Uni wersytet Szczeciń-
ski, Katolicki Uniwer sytet Lubelski 
Jana Pawła II, Uniwersy tet Marii 
Curie-Skłodowskiej). 

Uroczystego otwarcia obrad doko-
nała Prodziekan Wydziału Humani-
stycznego ds. Współpracy Między-
narodowej prof. Irmina Wawrzyczek. 
Prof. Anna Krzyżanowska (Instytut 
Filologii Romańskiej) powitała licz-
nie przybyłych gości – referentów 
i słuchaczy.

Wykłady plenarne otwierające każ-
dą z sesji wygłosili znani europejscy 
badacze: prof. Dominique Willems 
z Uniwersytetu w Gandawie, która 
przedstawiła najnowszy stan badań 
z zakresu lingwistyki kontrastywnej, 
prof. Agnès Celle z Uniwersytetu Pa-
ris Diderot, która omówiła, w opar-
ciu o dane korpusowe, podobieństwa 
i różnice między językiem francuskim 
i angielskim dotyczące wybranych 
operacji składniowych. Wykład ple-
narny, wygłoszony przez prof. Graży-
nę Vetulani z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, został 

poświęcony zagadnieniom związa-
nym z opisem predykatów nominal-
nych w języku polskim i francuskim. 

W bogatym programie spotkania 
znalazły się referaty dotyczące za-
równo wybranych problemów me-
todologicznych językoznawstwa po-
równawczego, jak i wyników badań 
empirycznych, których efektem było 
ukazanie różnic między językami mo-
tywowanych czynnikami typologicz-
nymi oraz kulturowymi.

Uczestnicy konferencji spotkali się 
też na uroczystej kolacji, uświetnio-
nej prezentacją prof. Marka Kęsika 
(Instytut Filologii Romańskiej) Musi-
que classique: associations et fascina-
tions, w której znalazły się fragmenty 
znanych utworów muzycznych, m.in. 
Jana Sebastiana Bacha, Georga Frie-
dricha Haendla, Wolfganga Amadeu-
sza Mozarta, Claude’a Debussy’ego, 
Sergiusza Prokofiewa oraz Frydery-
ka Chopina.

Anna Krzyżanowska
Piotr Krzyżanowski

pisania referatu oraz spotkania się po-
nownie w naszej „rodzinie jakościowej”. 

Jubileusze to okazja do składania 
podziękowań za wkład pracy. Dzię-
kuję więc członkom Rady Naukowej 
Konferencji, recenzentom, autorom 
referatów, studentom, prowadzącym 
warsztaty oraz sponsorom. Dziękuję 
za wytrwałość i wkład w nadawanie 

P roblematyka konferencji doty-
czyła nowych nurtów badaw-
czych w lingwistyce kontra-

stywnej, która przekracza dziś ramy 
tradycyjnych analiz typologicznych 
i staje się dziedziną o charakterze 
interdyscyplinarnym. Współczesne 
metody opisu z zakresu seman-
tyki i pragmatyki próbują łączyć 
narzędzia badawcze językoznawstwa 
strukturalnego i kognitywnego, 
a także odwołują się do badań z za-
kresu psycholingwistyki, socjolingwi-
styki czy antropologii kulturowej. 
Główne osie tematyczne spotkania 
koncentrowały się na porównaniu 
języków romańskich i słowiańskich, 
a także romańskich i germańskich 
(ale też innych, np. francuskiego 
i arabskiego).  

W konferencji wzięli udział ucze-
ni z Francji, Polski, Belgii, Czech, 
Jordanii, Kazachstanu, Libanu, Por-
tugalii, Rumunii i Słowacji, repre-
zentujący 23 zagraniczne ośrodki 
naukowe, m.in. Uniwersytety Paris 
Sorbonne, Sorbonne Nouvelle – Pa-
ris 3, Paris Diderot, Paris Nanterre, 
Paris-Est Créteil, Uniwersytet Gre-
noble Alpes, francuskie uniwersyte-
ty w Tulonie, Nicei, Sabaudii, Uni-
wersytet w Gandawie, Uniwersytet 
Comenius w  Bratysławie, Uniwer-

• Uczestnicy konferencji 
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Międzynarodowa konferencja poświęcona  
badaniom kontrastywnym języków romańskich

W dniach 23–24 listopada 2017 r. w Sali Obrad Rady Wydzia-
łu Humanistycznego UMCS odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja „La linguistique contrastive: méthodologies, applications 
et perspectives / Contrastive linguistics: methodologies, appli-
cations and perspectives”, zorganizowana przez Instytut Filolo-
gii Romańskiej UMCS oraz Instytut Filologii Polskiej UMCS.

naszym spotkaniom kształtu, który 
zgodnie z zasadą doskonalenia sta-
raliśmy się ulepszać w każdym roku. 

Dziękuję „Problemom Jakości” i „Za-
rządzaniu Jakością” za patronat nad 
naszym przedsięwzięciem, a także 
wszystkim instytucjom i organiza-
cjom, władzom rektorskim za prze-
słane życzenia i gratulacje z okazji 

jubileuszu 20-lecia konferencji po-
święconych jakości. Myślę, że jakość 
była, jest i będzie problemem nu-
mer jeden, co potwierdza chociażby 
Strategia na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju poszukująca skutecznych 
sposobów na poprawę jakości życia.

Elżbieta Skrzypek, Przewodnicząca 
Rady Programowej Konferencji
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6 grudnia 2017 r. w Belwederze 
odbyło się szóste już sympo-
zjum z cyklu „Archiwa Prze-

łomu 1989–1991”, poświęcone tym 
razem „Roli opozycji niepodległoś-
ciowej w kształtowaniu polskiej sce-
ny politycznej w źródłach okresu 
przełomu i współczesnej narracji”. 
Wspólny projekt Kancelarii Prezy-
denta RP i Kancelarii Senatu, znany 
jako „Archiwa Przełomu 1989–1991”, 
to również nazwa portalu, na któ-
rym mieści się cyfrowe archiwum 
wraz z katalogiem zasobów on-line. 
Zawiera on informacje o dokumen-
tach, fotografiach i innych materia-
łach dotyczących ruchu społecznego 
„Solidarność”, organizacji i działa-
czy opozycji demokratycznej, ludzi 
znanych i nieznanych, którzy w la-
tach 80. i 90. XX w. występowali 
w obronie niepodległości, wolności 
i demokracji.

Zarząd Projektu stanowią Szefowie 
Kancelarii Prezydenta RP oraz Kance-
larii Senatu, a partnerami są archiwa 
państwowe, społeczne, akademickie, 
kościelne i rodzinne, NSZZ „Solidar-
ność”, muzea, biblioteki, ośrodki kul-
tury i stowarzyszenia, a także śro-
dowiska i instytucje polonijne, które 
wspierały opozycję solidarnościową 
i niepodległościową. Aktualnie jest 

to ponad 90 instytucji i organiza-
cji oraz około 70 osób prywatnych. 

„Archiwa Przełomu” są zbiorem 
otwartym na nowe nabytki i dzięki 
kwerendom w kolejnych archiwach 
i instytucjach stale powiększają swój 
zasób, a partnerzy projektu dzielą się 
swoimi doświadczeniami w ramach 
corocznych sympozjów naukowych 
organizowanych przez pracowników 
Kancelarii Prezydenta RP.

Grudniowe seminarium, na którym 
spotkało się ponad sto osób z całego 

cenie realizowane w oparciu o spot-
kania ze świadkami poszczególnych 
wydarzeń. Wskazał na rolę aktorów 
Teatru „Wybrzeże” w propagowaniu 
patriotyzmu i przybliżył okoliczności 
rozdźwięku, do jakiego doszło w „So-
lidarności Walczącej” pomiędzy tzw. 
grupą gdańską (Z. Bujak, W. Frasyniuk, 
B. Lis) a wrocławską (K. Morawiecki).

Tadeusz Stański, współorganizator 
Konfederacji Polski Niepodległej, a po 
rozłamie w 1984 r. – Polskiej Partii Nie-
podległościowej skupił się na przed-
stawieniu alternatywy dla Okrągłego 
Stołu, jaką było spotkanie w Ramsau 
w 1989 r. Na spotkaniu, w którym 
uczestniczyło ok. 20 osób z polskich 
organizacji niepodległościowych oraz 
przedstawiciele Rządu Londyńskiego 
z Ryszardem Kaczorowskim, przyjęto 
ideę niepodległości reprezentowaną 
przez Wojciecha Ziembińskiego. Do-
kumentacja tego wydarzenia zosta-
ła zabezpieczona i znajduje się w Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie.

W pozostałych wystąpieniach omó-
wiono działania Grup Oporu Solidar-
ni (Bolesław Jabłoński), rolę „Soli-
darności” Rolników Indywidualnych 
(Andrzej W. Kaczorowski), wkład 
Chrześcijańsko-Narodowego Komi-
tetu Wyborczego w Siedlcach w pro-
pagowanie zasad etyki katolickiej oraz 
podstawowe ośrodki niepodległościo-
we na emigracji (Rafał Habieliński). 

Panel archiwalny, moderowany 
przez dr. Wojciecha Woźniaka, Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych, nosił tytuł „Archiwa na 
rzecz utrwalania pamięci o ludziach, 
wydarzeniach i czasach przełomu – 
przegląd zasobów archiwów państwo-
wych, kościelnych, rodzinnych i spo-
łecznych oraz stan ich digitalizacji”. 
W interesujących wystąpieniach ar-
chiwistów różnych instytucji przed-
stawiono zgromadzone materiały 

VI seminarium projektu
„Archiwa Przełomu  
1989–1991”

kraju, zostało podzielone na dwie czę-
ści: historyczną i archiwalną. W pane-
lu historycznym, moderowanym przez 
prof. Rafała Habielskiego oraz prof. 
Jana Żaryna, a zatytułowanym „Opozy-
cja niepodległościowa w okresie prze-
łomu – źródła, świadkowie, narracje”, 
uczestniczyło siedem osób i byli to 
uczestnicy i świadkowie tamtych dni. 

Joanna Duda-Gwiazda nakreśliła tło 
polityczne lat 70. XX w. i przedstawi-
ła rolę związków zawodowych w pro-
cesie walki o niepodległość. Wska-
zała na strajk jako główne narzędzie 
tej walki zakończonej skutecznym de-
montażem ustroju socjalistycznego. 

Andrzej Kołodziej, były opozycjo-
nista i przywódca strajku w Stocz-
ni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 
przedstawił rolę podziemnej „Solidar-
ności Walczącej” i jej konflikty z tzw. 
lewicą warszawską w latach 1985– 
–1987. Szczególny nacisk położył na 
akcenty niepodległościowe wyraża-
ne w biuletynach oraz samokształ-
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U roczysta inauguracja miała 
miejsce w Auli Jagiellońskiej 
Collegium Maius Muzeum UJ. 

Podczas otwarcia przemawiali: prof. 
dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor 
Muzeum UJ, dr hab. Hubert Kowal-
ski – prezes SMU, dr hab. Piotr Ma-
jewski, prof. UKSW – dyrektor Na-
rodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, prof. dr hab. Sta-

nisław Waltoś oraz prof. dr hab. Jan 
Święch, który wygłosił wykład inau-
guracyjny „Czy potrzebne są muzea 
w wyższych uczelniach?”. 

Wykład inauguracyjny, wygłoszony 
przez aktualnego dziekana Wydzia-
łu Historycznego UJ, a jednocześ-
nie wychowawcy wielu roczników 
muzealników, dał pozytywną odpo-
wiedź na postawione w tytule py-
tanie. Mówca stwierdził, że posia-
danie muzeum przez uczelnie jest 
jedną z najlepszych form promocji 
tej instytucji. Przytoczył wyniki ba-
dań, z których wynika, że 80% osób 
odwiedzających strony uczelni zaglą-
da na stronę muzeum uczelnianego. 
Muzeum uczelniane może pomagać 
w naborze nowych studentów, budo-
waniu więzi z uczelnią studiujących 
i absolwentów. Powinno zarządzać 
dziedzictwem uczelni i przechowy-
wać przedmioty – artefakty, które 
są znakomitym dopełnieniem histo-

rii pisanej i potrafią uzupełnić opis 
człowieka, instytucji czy zjawiska spo-
łecznego. Prof. Święch skrytykował 
powstające obecnie muzea wirtualne 
lub multimedialne, które nie prezen-
tują przedmiotów – eksponatów. Mu-
zeum bez kolekcji – zbiorów przestaje 
być muzeum. Cały wykład dostępny 
jest na stronie: www.maius.uj.edu.
pl/muzeum/media-maius/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_x4IG-
wHePsYKH/11876392/138345371.

Drugiego dnia obrady toczyły się 
w Auli Głównej Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława Sta-
szica w Krakowie. Wygłaszane re-
feraty ujęte były w kilku panelach 
tematycznych: „Dziedzictwo i tożsa-
mość”, „Praktyki muzealne”, „Popu-
laryzacja dziedzictwa akademickie-
go” oraz „Varia”.

W tym dniu najciekawsze wystą-
pienie z punktu widzenia podstaw 
działalności muzeów uczelnianych 

Konferencja pracowników 
muzeów uczelnianych

W dniach 22–24 listopada 
2017 r. w Krakowie odbyła 
się Konferencja Naukowa Sto-
warzyszenia Muzeów Uczel-
nianych „Tożsamość i dzie-
dzictwo. Muzea uczelniane”, 
w której wzięło udział blisko 
80 osób reprezentujących 
ponad 40 placówek muzeal-
nych usytuowanych orga-
nizacyjnie przy uczelniach 
z całej Polski. Muzeum UMCS 
reprezentował mgr Dariusz 
Boruch. Podczas spotkania 
uczestnicy mogli wysłucha-
li 40 referatów i wystąpień, 
które poruszały szerokie 
spektrum zagadnień dotyczą-
cych ram organizacyjnych, 
zakresu działalności, historii, 
oferty edukacyjnej muzeów 
akademickich oraz pozyskiwa-
nia, zachowania i prezenta-
cji zbiorów uniwersyteckich.

z okresu objętego omawianym pro-
jektem. Uczestnicy spotkania wysłu-
chali wystąpień poświęconych zbio-
rom Instytutu Pamięci Narodowej 
(M. Kwaśniał), Archiwum Akt No-
wych (T. Krawczak), Archiwum Hi-
storycznemu Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” (B. Biś, J. Lewandow-
ska), Ośrodka KARTA (A. Jóźwik), 

a także działalności Oficyny Wydaw-
niczej Volumen (A. Borowski). Zbio-
ry archiwów kościelnych przedstawił 
ks. prof. D. Zamiatała. 

Burzliwa dyskusja, która wywią-
zała się w następstwie przedstawio-
nych referatów, trwała do późnych 
godzin popołudniowych. Uczestnicy 
seminarium mieli też możliwość zwie-

dzania (z przewodnikiem) pięknych 
sal Pałacu Belwederskiego. Należy 
mieć nadzieję, że realizowany projekt 
pogłębi wiedzę historyczną, pozwo-
li lepiej poznać zasługi antykomuni-
stycznej, demokratycznej i niepod-
ległościowej opozycji oraz znaczenie 
wolnych wyborów parlamentarnych.

Anna Łosowska
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W  dniu 30 listopada 2017 r. 
odbył się pierwszy w no-
wym roku akademickim 

wykład metodologiczny z cyklu „In-
spiracje metodologiczne”, organizo-
wanego przez Zakład Metodologii 
Nauk Pedagogicznych Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii UMCS. Zapro-
szonym gościem był prof. dr hab. 
Krzysztof Rubacha. Jest to kontynu-
acja cieszących się dużą popularnoś-
cią wśród pracowników i studentów 
Wydziału spotkań metodologicz-
nych, organizowanych z inicjaty-
wy pracowników wspomnianego 
Zakładu – dr hab. Stanisławy Byry 
i dr Marleny Dudy. 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Ruba-
cha to wybitny pedagog, autor licz-
nych publikacji z zakresu metodolo-
gii badań społecznych. W wykładzie 
pt. „Badania ilościowe i jakościo-
we. Razem czy osobno?” podjął pró-
bę analizy teoretycznych koncepcji 
i stanowisk metodologicznych do-
tyczących prac badawczych prowa-
dzonych z uzyskaniem danych iloś-
ciowych i jakościowych, dokładnie 
odwzorowywał dylematy współczes-
nych badaczy z kręgu nauk społecz-
nych, w tym pedagogiki. 

Szczególnie zainteresowania prof. 
Krzysztofa Rubachy ogniskują się wo-

kół zastosowania metod statystycznych 
w badaniach nad edukacją, a także 
wokół zbierania i analizy zarówno da-
nych ilościowych, jak i jakościowych, 
opracowywania narzędzi badawczych 
oraz ogólnie procesu badawczego 
w naukach społecznych. Jest auto-
rem podręcznika Metodologia badań 
nad edukacją (Warszawa 2008/2011), 
a także licznych prac z zakresu pe-
deutologii, psychologii rozwojowej, 
szczególnie dotyczącej okresu wczesnej 
dorosłości. Jest współautorem pierw-
szego testu do pomiaru poczucia sku-
teczności wydanego przez Pracownię 
Narzędzi Badawczych KNP. 

Marlena Duda
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Inspiracje metodologiczne  
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

miała dr Maria Karcz-Kaczmarek 
z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. W referacie 
pt. „Muzea uczelniane – problema-
tyka prawna” prelegentka zaprezen-
towała podstawy prawne działalno-
ści muzeów uczelnianych, zwróciła 
uwagę na szereg braków i sprzecz-
ności legislacyjnych, ale i poradzi-
ła, jak z nich wybrnąć w codziennej 
praktyce. Wskazała również potrze-
bę nowych uregulowań prawnych 
w tym zakresie. Najważniejsze, by 
stosowne zapisy znalazły się w nowo 
tworzonej Ustawie o szkolnictwie 
wyższym, które wzmacniałyby po-
zycję muzeów w strukturze jedno-
stek macierzystych. Wspomnieć wy-
pada w tym miejscu, że zgodnie 
z deklaracjami Zarządu Stowarzy-

szenia Muzeów Uczelnianych orga-
nizacja ta uczestniczy w pracach 
nad tą ustawą. 

Trzeciego dnia konferencji uczest-
nicy gościli w Muzeum Narodowym 
w Krakowie – dyskusje były prowa-
dzone w Sali „U Samurajów”. Nie-
zwykle interesujący był w tym dniu 
referat pt. „Muzeum uniwersyteckie 
w służbie społeczności akademi-
ckiej”, który wygłosiła dr hab. Ewa 
Wyka z Muzeum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Bardzo trafnie okre-
śliła i uzasadniła rozszerzone poję-
cie społeczności akademickiej. Widzi 
ona tam nie tylko grupę osób pra-
cujących i uczących się na uczelni, 
ale i emerytów, absolwentów, poten-
cjalnych studentów, a nawet sąsia-
dów uczeni – mieszkańców okolicz-

nych dzielnic czy osiedli. Wskazała 
na konieczność otwartości muzeów 
uczelnianych nie tylko na nowe tech-
nologie, ale i na nowe tematy oraz 
grupy ludzi. Podkreśliła, że zbiory 
muzeów uczelnianych to najlepszy 
sposób na budowanie kultury na-
ukowej i kreowanie obszarów dzie-
dzictwa narodowego.

Po zakończeniu obrad i podsu-
mowaniu części naukowej konferen-
cji chętni zwiedzili wystawy: „#dzie-
dzictwo” w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, wnętrze Kopalni Do-
świadczalnej Akademii Górniczo-
-Hutniczej i ekspozycje czasową 
(rysunki i wizerunki Tadeusza Koś-
ciuszki) i stałą Muzeum Politechni-
ki Krakowskiej.

Dariusz Boruch
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W dniach 11–13 październi-
ka 2017 r. na Wydziale Po-
litologii UMCS odbyło się 

seminarium naukowe „Civic Participa-
tion in the V4 Countries after 1989”, 
poświęcone problematyce partycypa-
cji obywatelskiej w państwach Grupy 
Wyszehradzkiej po 1989 r. Wydarze-
nie zostało zorganizowane w ramach 
grantu „Practical Aspects of Civic Par-
ticipation and Referendum in the Vi-
segrad Group Countries after 1989”, 
finansowanego przez Międzynaro-
dowy Fundusz Wyszehradzki. Inicja-
torem wydarzenia byli pracownicy 
Zakładu Ruchów Politycznych: prof. 
dr hab. Maria Marczewska-Rytko – 
koordynator projektu, dr Kamil Aksiu-
to, dr Dorota Maj i dr Marcin Po-
marański. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele uniwersytetów tworzą-
cych konsorcjum badawcze: dr Lász-
ló Komáromi (Katolicki Uniwersytet 
Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Wę-
gry), dr Jaroslav Mihálik (Uniwersytet 
św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Sło-
wacja) oraz mgr Dusan Brabec (Uni-
wersytet Karola w Pradze, Czechy). 

Seminarium wyszehradzkie w Lub-
linie było pierwszą próbą podsumo-
wania badań w zakresie partycypa-
cji obywatelskiej w Polsce, Czechach, 
na Słowacji i Węgrzech po 1989 r. 
Głównym celem spotkania była pró-
ba odpowiedzi na pytanie o to, na ile 
rozwiązania formalnoprawne wpro-
wadzone w państwach Grupy Wy-
szehradzkiej po 1989 r., które w za-
łożeniu miały umożliwić obywatelom 
udział w procesie decyzyjnym, mają 
zastosowanie w praktyce politycz-
nej. Ponadto, uczestnicy mieli oka-
zję porównać doświadczenia Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier w zakresie 
partycypacji obywatelskiej, jak rów-
nież wskazać perspektywy jej rozwoju 
oraz zidentyfikować główne bariery 
w aktywizacji społeczeństw w bada-
nych państwach. 

Zgodnie z założeniem przyjętym 
przez organizatorów, seminarium 

miało stanowić szerokie forum wy-
miany refleksji dotyczących partycy-
pacji obywatelskiej w państwach Gru-
py Wyszehradzkiej. Z tego względu 
w programie zaplanowano wydarze-
nia dedykowane dla podmiotów an-
gażujących na różnych poziomach się 
na rzecz partycypacji obywatelskiej. 
Odbyło się więc spotkanie z władza-
mi Miasta Lublina, reprezentowany-
mi przez Krzysztofa Komorskiego – 
Zastępcę Prezydenta Miasta Lublina, 
oraz władzami Miasta Zamość: An-
drzejem Wnukiem – Prezydentem 
Miasta Zamość i Damianem Miecho-
wiczem – Dyrektorem Wydziału Tury-
styki i Promocji Miasta Zamość. Zwró-
cono uwagę na rozwiązania w zakresie 
partycypacji obywatelskiej wdrażane 
w Lublinie i Zamościu, a także na re-
lacje pomiędzy samorządem teryto-
rialnym a otoczeniem społecznym. 
Znaczną część dyskusji poświęcono 
budżetom obywatelskim, zwłaszcza, 
że nie jest to rozwiązanie powszech-
nie stosowane w badanym regionie.

Inne wymiary partycypacji obywatel-
skiej zostały zaakcentowane w trakcie 
spotkań z organizacjami pozarządo-
wymi i stowarzyszeniami. Uczestni-
cy seminarium mieli okazję zapoznać 
się z działalnością trzech organizacji: 
Fundacji Centrum Rozwoju Lokalne-
go, Fundacji „Nowy Staw” oraz Stowa-
rzyszenia „Padwa Północy”. Ważnym 
punktem była prezentacja dotycząca 
rozwiązań i doświadczeń w zakre-
sie partycypacji obywatelskiej w po-
szczególnych państwach Grupy Wy-
szehradzkiej. Adresatem tej części byli 
studenci oraz koła naukowe funkcjo-
nujące na Wydziale Politologii UMCS. 

Seminarium wyszehradzkie w Lub-
linie było pierwszym z cyklu wy-
darzeń w ramach realizacji grantu. 
Kolejne spotkania na temat party-
cypacji obywatelskiej są zaplano-
wane w Lublinie w styczniu i mar-
cu 2018 r. Analogiczne wydarzenia 
będą również zorganizowane w Pra-
dze, Trnavie i Budapeszcie.

W badaniach w ramach grantu „Pra-
ctical Aspects of Civic Participation and 
Referendum in the Visegrad Group Co-
untries after 1989” uczestniczą zespo-
ły naukowe reprezentujące: Katolicki 
Uniwersytet Pétera Pázmánya w Bu-
dapeszcie (Węgry), Uniwersytet św. 
Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowa-
cja) oraz Uniwersytet Karola w Pradze 
(Czechy), a także „Gazetę Samorządu 
i Administracji”. Grant realizowany jest 
przez zespół, w skład którego wcho-
dzi 12 badaczy – prof. dr hab. Maria 
Marczewska-Rytko, dr Kamil Aksiu-
to, dr Dorota Maj, dr Marcin Poma-
rański, dr Michel Perottino, dr Kamil 
Švec, dr Peter Horváth, dr Ján Ma-
chyniak, dr Jaroslav Mihálik, dr By-
strik Šramel, prof. László Komáromi 
oraz mgr Dusan Brabec. Bezpośred-
nim efektem realizacji grantu będzie 
monografia naukowa dotycząca prob-
lematyki partycypacji obywatelskiej 
oraz przewodnik dobrych praktyk.

Dorota Maj
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Seminarium wyszehradzkie 
„Civic Participation in the V4 Countries after 1989”

• Uczestnicy seminarium

• Spotkanie w Zamościu
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Już po raz dwudziesty siódmy, 
15 grudnia 2017 r. odbyła się 
tradycyjna uroczysta wigilia zor-

ganizowana przez dyrekcję, pracow-
ników i studentów Centrum Języka 
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzo-
ziemców (CJKP) UMCS. Na uroczy-
stość przybyli licznie zaproszeni go-
ście, wśród których wymienić należy: 
ks. bp. prof. dr. hab. Józefa Wróbla 
oraz ks. mitrata Andrzeja Konacho-
wicza z Prawosławnej Diecezji Lu-
belsko-Chełmskiej, Konsul Switlanę 
Horbowską z Konsulatu Generalne-
go Ukrainy w Lublinie, przedstawi-
cieli władz Lublina i Lubelszczyzny: 

Angelikę Konaszczuk – Dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Urzędu Wojewódzkie-
go w Lublinie (w imieniu Wojewody 
Lubelskiego prof. dr. hab. Przemy-
sława Czarnka) oraz Krzysztofa Sta-
nowskiego – Dyrektora Biura Cen-
trum Współpracy Międzynarodowej 
(w imieniu dr. Krzysztofa Żuka – 
Prezydenta Lublina), Rektora UMCS 
prof. dr. hab. Stanisława Michałow-

skiego, członków Rady programowej 
CJKP – prof. dr hab. Marię Wojtak, 
prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego 
oraz emerytowanego Dyrektora CJKP 
UMCS prof. dr. hab. Jana Mazura. 
W spotkaniu opłatkowym uczestni-
czyły również: prof. dr hab. Barba-
ra Hlibowicka-Węglarz – Kierownik 
Zakładu Studiów Portugalistycznych 
UMCS, prof. dr hab. Halina Pelc i Dy-
rektor Centrum Kształcenia i Obsługi 
Studiów Alicja Borzęcka-Szajner. Byli 
z nami także przedstawiciele orga-

nizacji polonijnych: Dariusz Śladecki 
– Dyrektor „Domu Polonii” w Lub-
linie i Prezes lubelskiego oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Krystyna Romer-Patyra – Prezes To-
warzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, Józef Adamski – Prezes 
Fundacji Pomocy Szkołom Polskim 
na Wschodzie im. T. Goniewicza oraz 
Elż bieta Sendejewicz – Kierownik 
wakacyjnych kursów metodycznych.

W   s p o t k a -
niu uczestniczy-
ło ponad 200 
osób, w tym oko-
ło 150 studentów 
cudzoziemców. 
Tegoroczni słu-
chacze CJKP to 
w głównej mie-
rze osoby polskie-
go pochodzenia, 
w większości sty-
pendyści Rządu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Najliczniej-
sze reprezentacje przyjechały na naszą 
Uczelnię z Białorusi i Ukrainy, ale są 
też obecni przedstawiciele Kazachsta-
nu, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii i Ara-
bii Saudyjskiej. Większość to słucha-
cze tzw. roku „0”, przygotowujący się 
w CJKP do podjęcia studiów w Polsce. 
Dziesięć osób to słuchacze Podyplo-
mowych Studiów Humanistycznych.

W imieniu gospodarzy zebranych 
przywitała Dyrektor CJKP prof. Anna 
Dunin-Dudkowska. Istotą tego nie-

Spotkanie opłatkowe 2017 w CJKP
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19 grudnia 2017 r. stu-
denci działający w Kole 
Naukowym Germani-

stów, prowadzonym przez dr Beatę 
Kasperowicz-Stążkę, wystawili dla 
pracowników i studentów Instytu-
tu Germanistyki i Lingwistyki Sto-
sowanej krótką sztukę teatralną pt. 
Ach du lieber Himmel według Han-
sa-Georga Krausa. Studenci germa-
nistyki wcielili się w role aniołów, 
diabła i dusz-petentów przepytywa-
nych przez św. Piotra i jego anielskie 
współpracownice. Kostiumy, rekwi-
zyty i scenografia przeniosły widzów 
przed bramę nieba.

Przedstawienie odbyło się w ję-
zyku niemieckim, tym większe za-
tem brawa dla aktorów amatorów, 
którzy swoje kwestie wypowiada-
li przed pełną i wymagającą wi-
downią. Wszyscy bawili się wyśmie-
nicie przy humorystycznej sztuce, 
pokazującej z przymrużeniem oka 

typy ludzkie i charakterystyczne 
zachowania. 

Pełniący obowiązki dyrektora In-
stytutu Germanistyki i Lingwistyki 
Stosowanej prof. Jarosław Krajka po-
dziękował serdecznie studentom za 
ich twórczy wysiłek i wznowienie 
tradycji wystawiania sztuk teatral-
nych przez studentów germanisty-
ki. Takie przedstawienia powstawały 
często pod kierunkiem niemieckich 
lektorów DAAD, a ostatnim świet-
nym przykładem jest odegrana pod-

czas Nocy Kultury 2016 Przypowieść 
o trzech pierścieniach G.E. Lessinga.

Po blisko półgodzinnym spekta-
klu wszyscy uczestnicy i widzowie 
zostali zaproszeni na uroczysty po-
częstunek wigilijny. Wspólne święto-
wanie odbywało się przy dźwiękach 
kolęd śpiewanych w kilku językach 
przez studentów. 

Anna Pastuszka

Przedstawienie wigilijne 
Koła Naukowego Germanistów

zwykłego spotkania było podziele-
nie się opłatkiem i złożenie sobie ży-
czeń, poprzedzone przemówieniem 
ks. bp. prof. Józefa Wróbla, a także 
spożycie tradycyjnej polskiej wiecze-
rzy wigilijnej, składającej się ze śle-
dzi pod różnymi postaciami, ryby po 
grecku, kapusty z grzybami, klusek 
z makiem, wyśmienitych pierogów 
z kapustą i grzybami, czerwonego 
barszczu z uszkami, ciast i owoców 
oraz kompotu z suszu.

Zgromadzeni mieli możność obej-
rzenia tradycyjnych jasełek w wy-
konaniu studentów CJKP, przygo-
towanych pod kierunkiem dr Anny 
Trębskiej-Kerntopf. Innowacją tego-
rocznego występu było uzupełnienie 
ich recytacją wierszy polskich poetów 
nawiązujących do tematyki bożona-
rodzeniowej, z przesłaniem adreso-
wanym do nas, ludzi współczesnych, 
co zabrzmiało w ten niezwykły wie-
czór nad wyraz lirycznie i pięknie.

Integralną częścią występu artystycz-
nego był koncert kolęd w wykonaniu 

chóru „Ponad granicami” CJKP UMCS, 
przygotowany przez mgr. Jacka Brzeziń-
skiego. Chór zaśpiewał kilka polskich ko-
lęd, ale w programie nie zabrakło także 
kolęd ukraińskich i rosyjskich, a znaną 
w całym świecie kolędę Cicha noc moż-
na było usłyszeć w siedmiu językach 
– niemieckim, rosyjskim, angielskim, 
ukraińskim, hiszpańskim, białoruskim 
i polskim. Tegoroczny skład chóru zo-
stał też wzmocniony przez Maksima Tu-
ckiego z Białorusi, dysponującego pięk-
nym barytonem – absolwenta CJKP, 
a obecnie studenta II roku UMCS na 
kierunku produkcja medialna. 

Już tradycyjnie teatrowi i chóro-
wi „Ponad granicami” CJKP UMCS 
akompaniował na skrzypcach Ro-
man Derdziuk, absolwent Podyplo-
mowych Studiów Humanistycznych 
w CJKP UMCS, a na fortepianie Ma-
riusz Kozak, lubelski muzyk współ-
pracujący od kilku lat z chórem CJKP.

Jasełka i występ chóru otrzyma-
ły wielkie brawa od zgromadzonego 
w mensie Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego audytorium. Wieczór ten 
zapewne jeszcze na długo pozostanie 
w pamięci zarówno cudzoziemców, 
wywodzących się z różnych tradycji 
kulturowych i religijnych, jak i in-
nych osób w nim uczestniczących. 

Jacek Brzeziński  
Anna Trębska-Kerntopf

• Przedstawienie Ach du lieber Himmel

•  Studenci z Koła Naukowego Germanistów z prof. Jarosławem Kraj-
ką i dr Beatą Kasperowicz-Stążką po spektaklu
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15 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się IX edy-
cja GIS Day, czyli Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Wydarzenie, zorganizo-
wane przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT” i Pracownię Geoinformacji WNoZiGP 
przy finansowym wsparciu Rektora UMCS, skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uro-
czyste otwarcie odbyło się w Auli im. E. Romera, a uczestników powitała Pani Dziekan dr Jolanta Ro-
dzoś. W ramach GIS Day 2017 odbyły się dwie sesje referatowe, warsztaty, gry terenowe oraz quiz.

W czasie sesji referatowych 
swoje prace przedstawili 
specjaliści z branży GIS. 

W pierwszej sesji pt. „3D GIS” wy-
stąpiło sześciu prelegentów: mgr inż. 
Paulina Owczarek z firmy GIS-Expert, 
dr Grzegorz Gajek, dr Marcin Siłuch 
i dr Piotr Bartmiński oraz dr Jakub 
Kuna z WNoZiGP UMCS, a także 
ppor. Łukasz Habza z Ośrodka Roz-
poznania Obrazowego w Białobrze-
gach. W drugiej sesji pt. „Do czego 
wykorzystujemy GIS?” swoje doświad-
czenia przedstawili: mgr Karolina 
Czapla z firmy Geo-System, mgr Pa-
weł Cal z Porozumienia Rowerowe-
go, mgr Grzegorz Krzywicki z firmy 
GIAP, mgr Karolina Pomorska z Biu-
ra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
o. w Lublinie, mgr Mateusz Mizgiel 
z firmy GIS Support oraz dr Karol Ko-
walczyk z WNoZiGP UMCS. 

Doskonałą okazją do poznania 
praktycznych zastosowań narzędzi 
GIS były warsztaty. Uczestnicy mo-
gli spróbować swoich sił w tworze-
niu map, wizualizacji i interneto-
wych aplikacji GIS. Warsztaty pt. 
„Mapa wycieczki”, w których łącz-
nie udział wzięło 62 uczniów, za-
znajomiły uczestników z kreatorem 
aplikacji internetowych ArcGIS On-
line. Uczniowie zostali wprowadzeni 

mowania ArcGIS (ArcMap i ArcScene) 
firmy ESRI uczniowie wykonali wizu-
alizację 3D jednej z lubelskich dziel-
nic z mapy dwuwymiarowej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się także 
warsztaty pt. „Stwórz swoją mapę!”, 
w których wzięły udział 53 osoby. 
Uczestnicy poznali zasady tworze-
nia map w nowoczesnym oprogra-
mowaniu GIS na przykładzie mapy 
województwa lubelskiego oraz zale-
ty i mankamenty różnych typów da-
nych przestrzennych. 

Gen rywalizacji podczas tegorocz-
nego GIS Day uaktywniły wśród 
uczestników gry odbywające się 
wokół budynku Wydziału oraz we-
wnątrz niego. Celem gry zespoło-
wej „Podchody pod GIS” było zapo-

GIS Day 2017

• Warsztaty „Stwórz swoją mapę”

• Warsztaty „Mapa wycieczki”

• Sesja referatowa

•  Zwycięzcy quizu „Co widać z lotu ptaka?” wraz z Panią Dziekan 
dr Jolantą Rodzoś i dr. Leszkiem Gawrysiakiem
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w tajniki obsługi kreatora tworzenia 
map dostępnych on-line, a następ-
nie sami opracowali własne projek-
ty. W ramach warsztatów powstały 
m.in. mapa miłości, trasa wycieczki 
po Nowym Jorku oraz mapa opusz-
czonych szpitali psychiatrycznych. 
W zajęciach pt. „Od mapy 2D do 
wizualizacji 3D”, w których uczest-
niczyło 58 uczniów, zapoznano się 
z podstawowymi pojęciami dotyczą-
cymi GIS takimi jak: ortofotomapa, 
mapa topograficzna, tabela atrybu-
tów oraz grafika rastrowa i wektoro-
wa. Za pomocą narzędzi z oprogra-

znanie uczestników z mapą miasta 
Lublina, na której gracze zaznaczali 
charakterystyczne obiekty i miejsca. 
W czasie gry „Geocaching” uczniowie 
zaznajomili się z technologią GPS, 
którą można wykorzystać zarówno 
w zabawie, jak i w codziennym ży-
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Podczas debaty poruszona 
została problematyka „Miast 
Przyszłości”. Prelegentka opo-

wiedziała o tym, jak w świecie myśli 
się o miastach za kilka, kilkanaście 
czy kilkadziesiąt lat. Omówiła zagad-
nienia dotyczące funkcjonowania 
miasta i tego, jak już dziś zachod-
nie kraje podchodzą do realizowania 
potrzeb mieszkańców. Przedstawio-
ne zostały przykłady interesujących 
i innowacyjnych rozwiązań, które za-
stosowane zostały w aglomeracjach 
miejskich różnych części globu. Roz-
wiązania te przyczyniają się do po-
strzegania ich jako tzw. Smart Cities, 
czyli miast inteligentnych, które cha-
rakteryzują się wysoką zdolnością 
uczenia się, są kreatywne, posiada-
ją instytucje badawczo-rozwojowe, 
szkolnictwo wyższe, infrastrukturę 
cyfrową i technologie komunika-
cyjne. Poprzez mądre zarządzanie 

Smart City jest przyjazne obywate-
lowi, otwarte i rozwija się zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W trakcie spotkania zwrócona zo-
stała również uwaga na problemy 
między innymi: stref suburbanizacji 
– tzw. „sypialni miasta”, które okre-
śla się często jako „złodziei snu” dzie-
ci w niej mieszkających, zmuszonych 
do wcześniejszego wstawania w celu 
dotarcia do szkoły; samochodów elek-
trycznych, które mimo tego że emitują 
mniej spalin, to podobnie jak samo-
chody z tradycyjnymi silnikami zajmu-
ją miejsce na ulicach. Jakie mogą być 
lekarstwa na problemy miast? Wymie-
nione zostały tu dobrze zagospodaro-
wane przestrzenie publiczne, dążąca 
do odciążenia niewydolnego układu 
miejskiego decentralizacja czy zielo-
ne miasta bez samochodów.

Na zakończenie spotkania wśród 
uczestników wywiązała się dyskusja, 

która dotyczyła najbardziej kontro-
wersyjnych pomysłów przekształca-
nia organizmu miejskiego. Szczegól-
nie interesująca i burzliwa rozmowa 
dotyczyła wyprowadzenia samo-
chodów z miasta. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, iż należy w tej kwestii 
znaleźć kompromis – regulując za-
sady i ograniczając ruch samocho-
dowy w ścisłym centrum. Wśród in-
nych tematów dyskusji pojawiła się 
kwestia suburbanizacji, „umierają-
cych centrów” czy inteligentnych 
rozwiązań w lubelskiej przestrze-
ni miejskiej.

Serdecznie dziękujemy przybyłym 
za ciekawe spostrzeżenia, a Aga-
cie Kuźmińskiej za niezwykle inte-
resujące przykłady. Zapraszamy na 
kolejne spotkania z gospodarką 
przestrzenną!

Dorota Wolińska
SKNP „SmartCity”

ciu czy pracy. Celem było odnalezie-
nie i rozwiązanie zadań o tematyce 
geograficznej ukrytych w specjal-
nych skrytkach. W obu grach udział 
wzięło łącznie ponad 200 uczniów.

Osoby, które podczas warsztatów 
i gier wyróżniły się na tle swoich grup 
wiedzą i pomysłowością, zostały na-
grodzone upominkami z logo Uczelni 
oraz gadżetami ufundowanymi przez 
sponsorów wydarzenia: GIS Expert, 
Geo-System, ESRI, LetMeOut i Mon-
townię Zagadek. Inicjatywa po raz ko-
lejny została objęta honorowym pa-
tronatem lubelskich mediów: TVP3 
Lublin, Radia Lublin i Radia Centrum. 

Najcenniejsze nagrody można było 
wygrać podczas quizu „Co widać 

Relacja z debaty „Miasta Przyszłości”
4 grudnia 2017 r. odbyła się XLI Studencka Debata „Gospodar-
ka przestrzenna w teorii i praktyce”. W spotkaniu udział wzię-
li studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin Rober Żyśko. Zorgani-
zowany z inicjatywy dr Dagmary Kociuby wykład wygłosiła ab-
solwentka kierunku gospodarka przestrzenna Agata Kuźmińska 
z Pracowni Miejskiej z Konina. Debatę prowadziła Dorota Woliń-
ska, a moderatorem był Mateusz Wieliczko z SKNP „SmartCity”.
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z lotu ptaka?”, utworzonego i prze-
prowadzonego na platformie www.
kahoot.com. Zadaniem uczestników 
było rozpoznanie miast lub innych 
obiektów na podstawie zdjęć sateli-
tarnych. Nagrodę główną, którą był 
tablet, zdobył Wojciech Lesiak z I LO 
w Jarosławiu. Premiowane dwoma 
voucherami do escaperoomów dru-
gie miejsce zajął Andrzej Gomółka 
z II LO w Świdniku, natomiast trzecie 
miejsce przypadło Aleksandrze Sob-
czak również z II LO w Świdniku, 
która została nagrodzona jednym 
voucherem do escaperoomu. 

Dziewiąta edycja GIS Day na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodar-
ki Przestrzennej UMCS zgromadzi-

ła łącznie ponad 300 uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych: z Lubar-
towa (Regionalne Centrum Eduka-
cji Zawodowej), Lublina (Państwowe 
Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz 
VIII LO, XIX LO, XXIII LO i Śródziem-
nomorskie LO), Świdnika (I i II LO), 
Jarosławia (I LO) i Krasnegosta-
wu (II LO). 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, 
że czynne uczestnictwo w GIS Day 
2017 skłoni uczestników do poszerza-
nia swojej wiedzy o tematyce związa-
nej z GIS-em, co w przyszłości może 
przełożyć się na jeszcze większe za-
interesowanie studiami na kierunku 
geoinformatyka.

Klaudia Stępniewska
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Świetny f inisz roku miały 
koszykarki Pszczółki Polski-
-Cukier AZS UMCS Lublin. 

Zawodniczki prowadzone przez 
trenera Wojciecha Szawarskiego 
zanotowały komplet zwycięstw 
w czterech rozegranych spotkaniach 
ligowych. Kolejno pokonały Widzew 
Łódź (77–61), mistrzynie kraju – dru-
żynę Ślęzy Wrocław (68–73), Ener-
gę Toruń (63–74) oraz TS Ostrovię 
Ostrów Wielkopolski (66–55). Dzięki 
doskonałej postawie lublinianki za-
kończyły rok 2017 na piątym miej-
scu w tabeli ligowej.

Oprócz meczów na parkietach Ba-
sket Ligi Kobiet, koszykarki Pszczół-
ki wzięły udział w charytatywnym 
Meczu Słodkich Serc, który odbył się 
5 grudnia. W spotkaniu wystąpiły 
zawodniczki Pszczółki Polski-Cukier 
AZS UMCS Lublin oraz koszykarze 
TBV Startu Lublin. Wydarzenie zor-
ganizowano w ramach akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”. Jak się 
okazało, tego dnia zebrano 380 ki-
logramów słodyczy dla dzieci z do-
mów dziecka. Wliczając wcześniejszą 
zbiórkę, która miała miejsce przed 
tym wydarzeniem, wynik osiągnął 
niemalże 400 kilogramów.

To był bardzo udany miesiąc dla 
futsalistów KU AZS UMCS Lublin. 
Co prawda, na parkietach ligowych 
zawodnicy z Lublina wystąpili tylko 
raz, ale za to zagrali bardzo efek-

townie. W meczu dziesiątej kolejki 
rozgrywek 1. Ligi Futsalu Mężczyzn 
podopieczni trenera Artura Gadzi-
ckiego pewnie pokonali w Tychach 
tamtejszy GKS 5–8. Przed spotka-
niem tyszanie byli liderem rozgry-
wek. Dla „Dzików” było to już czwar-
te zwycięstwo z rzędu.

Pozostając przy futsalu, należy 
wspomnieć o ogromnym sukcesie 
drużyny w Mistrzostwach Polski U-20. 
Futsaliści KU AZS UMCS Lublin po 

bardzo dobrym turnieju zajęli drugie 
miejsce, ulegając w finale Rekordowi 
Bielsko-Biała 3–0. Tym samym lubli-
nianie tak jak w zeszłym roku zostali 
wicemistrzami kraju. Zawody odbyły 
się w Łęczycy w dniach 15–17 grudnia.

Zawodnik KU AZS UMCS Lublin 
Jakub Wankiewicz otrzymał kolejne 
powołanie do młodzieżowej repre-
zentacji Polski. Co więcej, zanotował 
dobry występ w barwach kadry Pol-
ski U-19 podczas występu na między-
narodowym turnieju w węgierskim 
Budaörs. Biało-czerwoni wygrali Tur-
niej Państw Wyszehradzkich, a Kuba 
w jednym ze spotkań dwukrotnie 
wpisał się na listę strzelców.

Cztery spotkania rozegrali koszy-
karze KU AZS UMCS Lublin. Druży-

na prowadzona przez trenera Prze-
mysława Łuszczewskiego odniosła 
w nich trzy zwycięstwa. Zawodni-
cy z Koziego Grodu rok zakończyli 
efektowną wygraną z liderami ta-
beli. Tuż przed świętami akademi-
cy pewnie pokonali u siebie Syn-
tex Księżak Łowicz 79–49. Dzięki 
temu lublinianie przywitali 2018 r. 
na czwartym miejscu w tabeli 2. Ligi 
Koszykówki Mężczyzn, tracąc do 
pierwszych Żubrów Białystok zale-
dwie jedno oczko.

Zwycięstwo i porażka to bilans 
szczypiornistów KU AZS UMCS Lub-
lin na parkietach 2. Ligi Piłki Ręcz-
nej Mężczyzn. Najpierw podopiecz-

ni trenera Patryka Maliszewskiego 
pokonali we własnej hali lidera Gru-
py 3 – SPR Pabiks Pabianice 33–23, 
a następnie ulegli w Radzyminie 
30–24. Ostatecznie nowy rok ze-
spół z Lublina przywitał na drugiej 
lokacie w lidze.

Komplet zwycięstw zanotowały 
natomiast szczypiornistki naszego 
klubu. Podopieczne trenera Mali-
szewskiego rozegrały trzy spotkania 
– dwa w ramach rozgrywek 1. Ligi 
Piłki Ręcznej Kobiet i jedno w 1/16 
finału rozgrywek finału Pucharu Pol-
ski. Wszystkie potyczki padły łupem 
lublinianek. W zmaganiach ligowych 
okazały się lepsze od Varsovii War-

UMCSport – grudzień 2017
Grudzień, a w zasadzie jego koniec to zazwyczaj czas odpoczyn-
ku. Jednak zanim sportowcy zasiedli do świątecznego stołu, zanoto-
wali jeszcze kilka występów, które można uznać za bardzo udane.
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Jedną z tradycji Centrum Języka 
i Kultury Rosyjskiej UMCS jest 
organizacja tzw. studenckich 

okrągłych stołów upamiętniających 
ważne wydarzenia historyczno-kul-
turalne (takie jak np.: 50. roczni-
ca w lotu kosmos Jurija Gagarina, 
300. rocznica urodzin uczonego-en-
cyklopedysty Michaiła Łomonosowa, 
55. rocznica otrzymania Literackiej 
Nagrody Nobla przez Borysa Paster-
naka). Jest to doskonała okazja dla 
studentów, którzy mogą spróbować 
swoich sił w wystąpieniu publicznym 
na pierwszej, jak się często okazuje, 
studenckiej konferencji. 

Ósma edycja tego wydarzenia od-
była się 13 grudnia 2017 r. i  zosta-
ła poświęcona 125. rocznicy urodzin 
Mariny Cwietajewej, jednej z najwy-
bitniejszych poetek rosyjskich XX w. 
W spotkaniu wzięli udział studenci 
UMCS (rusycystyki z Instytutu Filo-
logii Słowiańskiej oraz lingwistyki 
stosowanej), a także młodzi rusy-
cyści z Uniwersytetu Warszawskie-

go oraz Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. 

Moderatorem obrad była dr Ewa 
Stawinoga z Zakładu Literatury i Kul-
tury Rosyjskiej Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej. W swoich wystąpieniach 
studenci skupili się zarówno na skom-
plikowanych losach M. Cwietajewej, 
jej twórczości na tle epoki, jak i głów-
nych prądach literackich epoki. Nie 
zabrakło również analizy jej warszta-
tu literackiego oraz oryginalnych in-
terpretacji jej poezji, takich jak np. 
„Marina Cwietajewa – życie rosyj-
skiej buntownicy” – Lucyna Mierz-
wa, Agnieszka Kwiatkowska, Irina 
Magier (Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie); „Życie pełne 
miłości, czyli o romansach Mariny 
Cwietajewej” – Agnieszka Kwaśniak, 
Weronika Sowińska (UMCS); „Metafo-
ry rozstania w poezji Mariny Cwieta-
jewej” – Krystyna Kobiałka (UMCS), 
„Łączenie postaci matki z muzyką 
w twórczości Mariny Cwietajewej” 

– Erika Kuzmina (UW), „Temat mi-
łości w twórczości Mariny Cwietaje-
wej” – Amanda Czechowska, Piotr 
Gontaruk (UMCS) czy „Obraz pta-
ków w twórczości Mariny Cwietaje-
wej” – Dominika Dąbrowa, Małgo-
rzata Lipska (UMCS)

Po podsumowaniu obrad Dyrek-
tor CJKR dr Swietłana Szaszkowa 
wraz z dr Ewą Stawinogą wręczyły 
uczestnikom certyfikaty potwierdza-
jące udział w VIII Studenckim Okrą-
głym Stole.

Elwira Michalska
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej

VIII Studencki Okrągły Stół  
«Мне имя – Марина...»

•  Obrady studenckiego okrągłego stołu. Moderator – dr Edyta 
Stawinoga
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szawa (28–21) i MTS-u Żory (24–25). 
W Pucharze Polski akademiczki zwy-
ciężyły się z SPR-em Jarosław 26–25. 
Ich kolejnym rywalem będzie mistrz 
kraju – Vistal Gdynia. Spotkanie od-
będzie się 17 stycznia w hali Globus. 

Cztery razy na ligowych parkietach 
zagrały siatkarki LUK AZS UMCS Lub-
lin. Podopieczne trenera Jacka Rutkow-
skiego mogą zaliczyć miesiąc do uda-
nych, bowiem aż trzykrotnie schodziły 
z boiska jako zwyciężczynie. Zawod-
niczki z Lublina pokonały na wyjeź-
dzie Sandecję Nowy Sącz 0–3,  Marbę 
Sędziszów Małopolski 0–3, MKS Dą-

browę II Górniczą 1–3. Uległy tylko 
w Sosnowcu (3–0). LUK zakończył 
rok na bezpiecznym, szóstym miej-
scu w tabeli 2. Ligi Siatkówki Kobiet.

W dniach 19–22 grudnia odbyły się 
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzie-
żowców w Pływaniu. Zawody rozegra-
no w Łodzi. W wyścigu na 100 me-
trów stylem dowolnym fenomenalnie 

popłynął Jan Świtkowski, ustanawiając 
nowy rekord Polski wynikiem 52.21 se-
kundy. Reprezentacja KU AZS UMCS 
z dorobkiem dziewięciu medali uplaso-
wała się na piątym miejscu w klasyfi-
kacji drużynowej. Pływacy do Lublina 
przywieźli następujące medale: trzy zło-
te, pięć srebrnych oraz jeden brązowy.

Kamil Wojdat
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N ie od dziś wiadomo, że ostat-
nie tygodnie roku są okresem 
przygotowań do zbliżającego 

się Bożego Narodzenia i nadchodzą-
cego wielkimi krokami nowego roku. 
W głośnikach coraz częściej słychać 
kultowe Last Christmas, domy pachną 
świątecznymi piernikami, a rodziny 
przygotowują się na wspólne celebro-
wanie tego magicznego czasu. Każdy 
pragnie jak najlepiej wykorzystać ostat-
nie chwile roku. Tak też było w Samo-
rządzie Studentów. 2017 rok bez wąt-
pienia można zaliczyć do udanych! 

Finał prac zespołów 
projektowych 
Początek grudnia obfitował w przed-
sięwzięcia realizowane w ramach re-
krutacji do Samorządu Studentów. Za-
daniem zespołów było stworzenie od 
podstaw projektów służących posze-
rzaniu wiedzy i pogłębianiu integra-
cji społeczności akademickiej. Efek-
tem tych działań były trzy wydarzenia 
organizowane w Akademickim Cen-
trum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. 

„Kocham Cię UMCS” to akade-
micka edycja znanego teleturnieju. 
Studenci mieli okazję sprawdzić swo-
ją wiedzę o świecie i wykazać się 
w grach zręcznościowych. Spraw-
dzana była jednak przede wszyst-
kim znajomość naszej Alma Mater. 
Nie zabrakło również typowych te-
leturniejowych konkurencji, takich 
jak kalambury czy głuchy telefon.

Nie mniej atrakcyjne okazało się 
wydarzenie „Try to get out”, będące 
zabawą w stylu escaperoom. Aby wy-
dostać się z pułapki, uczestnicy mu-
sieli zmierzyć się z mnóstwem łami-
główek, podejrzanymi osobami oraz 
tajemniczymi piwnicami naszego 
Uniwersytetu. Wszystko to działo się 
pod ogromną presją czasu – na wy-
dostanie się mieli zaledwie 45 minut. 
W regulaminowym czasie tylko trzem 
zespołom udało się opuścić pokój. 

Ponadto po raz pierwszy w histo-
rii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej został wyłoniony „Jeden 
z UMCS” – student, którego wie-
dza ogólna oraz ta na temat naszej 
Uczelni i jej Patronki była najszer-
sza. Kamil Karczmarczuk, bo o nim 
mowa, pokonał blisko 30 przeciwni-
ków. Nie straszne mu były pytania 

dotyczące historii UMCS, jego by-
łych i obecnych władz rektorskich 
oraz spraw studenckich. 

Boccia na UMCS 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nościami, Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS, Zrzeszenie Studentów Niepeł-
nosprawnych „Alter Idem” UMCS, 
Uczniowski Klub Sportowy „Okej Lub-
lin oraz Zarząd Uczelniany Samorzą-
du Studentów UMCS zorganizowały 
I Wojewódzki Turniej „Boccia 2017”. 
Boccia to dyscyplina paraolimpij-
ska wywodząca się od włoskiej gry 
w bule, której celem jest integracja 
i sportowa rywalizacja w duchu to-
lerancji i wzajemnego szacunku. Za-
wody odbyły się 6 grudnia w Cen-
trum Kultury Fizycznej UMCS. 

Świąteczny seans filmowy 
Studenckie Maratony Filmowe to już 
taka nasza przedświąteczna trady-

Świąteczne przygotowania 
Samorządu Studentów
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• Kocham Cię UMCS

• Jeden z UMCS

• Jeden z UMCS
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cja. 7 grudnia Komisja Kultury ZUSS 
UMCS przygotowała wyjątkowy po-
kaz filmów, które z pewnością nie 
jednej osobie umiliły oczekiwanie 
na pierwszą gwiazdkę. Tym razem 
na dużym ekranie mieliśmy okazję 
zobaczyć Firmową Gwiazdkę i Złe-
go Mikołaja – produkcje, w których 
nie brakuje humoru, świątecznego 
ciepła i najbardziej wyczekiwanych 
przez wszystkich prezentów. 

Szkolenie i integracja
W dniach 8–10 grudnia odbył się wy-
jazd szkoleniowo-integracyjny do Piń-
czowa dla Samorządów Wydziałowych 
oraz członków Zarządu Uczelnianego 
Samorządu Studentów. Celem tej po-
dróży było zgłębianie wiedzy oraz in-
tegracja nowo wybranych przedsta-
wicieli studentów. Podczas szkoleń 
żacy dowiedzieli się między innymi 
tego, jak finansowana jest działal-
ność samorządowa oraz jak wyglą-
da pomoc socjalna na naszej Uczelni, 
a dzięki przedstawicielom Instytutu 
Rozwoju Badań Społecznych przy-
bliżone zostały kwestie prawne oraz 
elementy zarządzania projektami. 

Mali Bohaterowie 
Już po raz szósty w dniach 11 i 12 
grudnia na Miasteczku Akademickim 
i poszczególnych Wydziałach UMCS 
odbyła się akcja „Mali Bohaterowie”. 
W ramach tego przedsięwzięcia zor-
ganizowana została zbiórka słodyczy 
oraz produktów antyalergicznych na 
rzecz dzieci z Hospicjum im. Małe-
go Księcia w Lublinie. 

Fitness przed świętami
Komisja Sportu ZUSS UMCS z myślą 
o wszystkich aktywnych studentach 
przygotowała Świąteczny Maraton 
Fitness. 14 grudnia w Centrum Kultu-
ry Fizycznej, pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów, blisko 50 osób 
ćwiczyło, by nabrać energii na zbliża-
jący się wielkimi krokami nowy rok. 

Bezpieczna Impreza
Podczas przygotowywania dużych 
przedsięwzięć artystycznych, oprócz 
aspektu rozrywkowego, szczególnie 
ważne jest też dbanie o bezpieczeństwo 
uczestników. 14 grudnia w Centrum 
Spotkania Kultur odbyła się konferen-
cja dotycząca profesjonalnej organizacji 
imprez kulturalnych, w ramach której 
zorganizowano cykl szkoleń m.in. o za-
bezpieczeniu antyterrorystycznym, roli 
social mediów oraz marketingu imprez 
masowych. Wydarzeniu towarzyszyło 
uroczyste wręczenie nagród za Kon-
kurs „Bezpieczna Impreza 2017”, w któ-
rym wyróżnione zostały XXVI Lubelskie 
Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”.

Stypendium rektora
W ubiegłym miesiącu zakończyła się 
praca Uczelnianej Studenckiej Komi-
sji Socjalnej nad wnioskami o stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów 
UMCS w roku akademickim 2017/2018. 
Od 18 grudnia wszyscy wnioskujący mo-
gli odbierać decyzje we właściwych dzie-
kanatach. W tym roku w pierwszej in-
stancji stypendium zostało przyznane 
1606 studentom, czyli ponad 60 oso-
bom więcej niż w roku ubiegłym.

„Idą, idą święta...”
20 grudnia w Akademickim Cen-
trum Kultury UMCS „Chatka Żaka” 
czuć i widać było prawdziwie świą-
teczny klimat. Wszystko za sprawą 
odbywającej się tam Wigilii Akade-
mickiej. Podczas wydarzenia pracow-
nicy i studenci naszego Uniwersytetu 
mieli okazję, by przełamać się opłat-
kiem i wspólne z Zespołem Tańca 
Ludowego zaśpiewać najpiękniej-
sze polskie kolędy. Po części oficjal-
nej w Sali Widowiskowej ACK UMCS 
„Chatka Żaka” odbył się koncert świą-
teczny „Idą, idą święta…”. Na scenie 
zobaczyliśmy Kapelę Góralską „Piero-
ny” oraz Chór Akademicki UMCS im. 
Jadwigi Czerwińskej wraz z Markiem 
Stefankiewiczem. Tego dnia mieliśmy 
również okazję pomóc bliźnim, wspie-
rając zbiórkę pieniędzy w ramach ak-
cji „Lubelszczyzna dla Syrii”. Wigilia 
Akademicka była doskonałą okazją, 
by całą społecznością akademicką 
uczcić zbliżające się święta.

Aleksandra Szastak 
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• Wigilia Akademicka

Boccia to jedna z dyscyplin pa-
raolimpijskich, która jest jed-
nocześnie metodą rehabili-

tacji osób niepełnosprawnych. Ze 
względu na zastosowanie wielu uła-
twień dla graczy, takich jak m.in. spe-
cjalne rynny czy pomoc asystentów 
podczas meczu, jest to dyscyplina, 
którą mogą uprawiać nawet osoby 
z ciężką niepełnosprawnością rucho-
wą (porażenie czterokończynowe, 
głęboka spastyka mięśniowa). Gra 
się czerwonymi i niebieskimi bila-
mi, które trzeba umieścić jak najbli-
żej bili białej – Jacka, pojedynczo, 

I Wojewódzki Turniej „Boccia 
2017” dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami

6 grudnia 2017 r. w obiektach sportowych Centrum Kultury Fi-
zycznej UMCS odbył się I Wojewódzki Turniej „Boccia 2017” dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, zorganizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Okej” Lublin, Centrum Kultury Fi-
zycznej UMCS, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Al-
ter Idem” UMCS, Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych 
UMCS oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
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nej Górze podczas Integracyjnych 
Mistrzostw Polski AZS.

W zawodach, które uroczyście ot-
worzyła Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Urszula Bobryk, udział 
wzięło 16 par podzielonych na czte-
ry grupy. Pary z miejsc 1 i 2 w gru-
pach awansowały do półfinałów A, 
z miejsc 3 i 4 – do półfinałów B. 
Półfinały rozgrywane były w syste-
mie każdy z każdym, podzielone na 
grupy E i F (półfinał A) i na grupy 
G i H (półfinał B). Drużyny z miejsc 

pierwszych w grupie E i F zagrały 
mecz finałowy, z miejsc drugich – 
o III miejsce, z miejsc trzecich o miej-
sce V, a z miejsc czwartych o miejsce 
VII. Analogicznie w grupach G i H.

Zwycięstwo w turnieju odniosła 
para Łukasz Starek i Patryk Barszczyk 
reprezentujący Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej Ruchowo w Lublinie. Drugie 
miejsce zajęły Dominika Dalka i Iza 
Płoszyńska z Fundacji „Dom Dzieci 
Benjamin” z Lublina, a trzecie miejsce 

zajęli Mirosław Duda i Józef Banach 
reprezentujący ICSiR Start Lublin.

W finale B zwyciężyła para Da-
riusz Śledź i Paweł Wojtowicz (Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy nr 1 w Lublinie), miejsce drugie 
zajęli Aleksandra Potapczuk i Patryk 
Zmora (Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej 
w Lublinie), a trzecie miejsce zajęły 
Kinga Rybak i Aleksandra Bielewicz 
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr 1 w Lublinie).

Wszyscy zawodnicy otrzymali na-
grody rzeczowe wraz z pamiątkowymi 
dyplomami i medalami, które wręcza-
li: Rektor UMCS prof. dr hab. Stani-
sław Michałowski, Iwona Majewska, 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych im. prof. 
Z. Sękowskiej w Lublinie oraz Dyrek-
tor CKF UMCS dr Tomasz Bielecki. Każ-
demu z zawodników i opiekunów, jak 
również organizatorom towarzyszyło 
wzruszenie, ponieważ dla większości 
graczy był to pierwszy turniej spor-

towy, w jakim brali czynny udział. 
Nie zabrakło także św. Mikołaja. 

Warto podkreślić, iż turniej obsłu-
giwało ok. 100 wolontariuszy, którzy 
sędziowali, pomagali dzieciom i ich 
opiekunom podczas zawodów, przy-
gotowywali boiska i co najważniej-
sze – kibicowali każdej parze. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji wydarze-
nia. Wszystkich serdecznie zaprasza-
my na kolejną edycję.

Piotr Jasiulewicz

w parach albo w trzyosobowych  
drużynach. 

Głównym zadaniem pierwszej edy-
cji turnieju było nie tylko rozbudze-
nie emocji sportowych czy rywaliza-
cja, ale przede wszystkim integracja 
dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nościami ze społecznością akademi-
cką, ukazanie ich problemów, a także 
pokazanie, że są takimi samymi ludź-
mi jak osoby pełnosprawne. 

Warto też wspomnieć, że nie jest 
to jedyny turniej w boccię rozgry-
wany na naszej Uczelni. Cyklicznie 
od kilku lat organizowane są: Inte-
gracyjny Turniej o Puchar Rektora 
UMCS „Boccia Cup”, skierowany do 
studentów i pracowników lubelskich 
uczelni wyższych, oraz miniturnieje 
podczas Kozienaliów na Sportowo 
czy Spartakiady Lat Pierwszych. Ist-
nieje także integracyjna sekcja spor-
towa w boccię, którą prowadzi od 
kilku lat dr Tomasz Bielecki, a za-
wodnicy pod jego czujnym okiem 
zdobyli w tamtym roku akademi-
ckim (2016–2017) tytuł Drużynowe-
go Mistrza Polski w Boccię w Zielo-
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Już od kilku lat w Centrum Ję-
zyka i Kultury Rosyjskiej UMCS 
odbywają się wykładu z cyklu 

„Nestorzy rusycystyki lubelskiej”. W ra-
mach tych spotkań znani naukowcy, 
w tym również emerytowani profeso-
rowie przez lata związani z Instytutem 
Filologii Słowiańskiej UMCS, dzielą 
się swoją nieocenioną wiedzą i do-
świadczeniem z młodymi rusycystami.

12 grudnia 2017 r. po raz kolejny 
gościliśmy prof. dr. hab. Jana Orłow-
skiego. W swojej pracy naukowej 
poświęcał się on głównie badaniu 
dziejów polsko-rosyjskich związków 
literackich, a w ostatnich latach od-
krywaniu twórczych inspiracji pol-
ską kulturą w poezji rosyjskiej (np. 
Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz). 
Ponadto, od lat przybliża studen-
tom sylwetki mniej znanych współ-
czesnych poetów rosyjskich. Ostat-
ni wykład został poświęcony poezji 
mającej polskie korzenie Antoniny 
Erastowny Symonowicz. „Jeżeli miał-
bym w jak najkrótszy sposób scha-
rakteryzować poezję Antoniny Era-
stowny Symonowicz, – pisze prof. 
J. Orłowski – to zapewne mógłbym 
wyrazić swoją opinię w następują-
cych dwóch zdaniach: jest to liryka 
dotycząca najważniejszych i różno-
rodnych przeżyć człowieka o wiel-
kiej wrażliwości i szlachetności serca. 
Pod względem formy wiersza jest to 

natomiast liryka bardzo tradycyjna 
i nie znajdujemy w niej prób nowa-
torskich poszukiwań artystycznego 
wyrazu poetyckiego świata autorki.”

Urodzona w 1953 r. w Moskwie 
Antonina Symonowicz ukończyła 
Moskiewski Instytut Poligraficzny, 
z zawodu jest inżynierem i pracu-
je w Instytucie Budowy Maszyn 
Rosyjskiej Akademii Nauk w Mos-
kwie. Jako poetka zadebiutowała 
w 1981 r., swoje utwory zamiesz-
czała m.in. w miesięczniku „Mos-
kwa”. Jest również członkiem Związ-
ku Pisarzy Moskwy. Pierwszy tom 
poezji A. Symonowicz pt. Ze słoń-
ca i łez wyszedł w roku 1993. Od 
tej pory prawie każdy rok przyno-
sił jeden lub dwa nowe zbiory wier-
szy poetki. Liryka Antoniny Symono-
wicz ma charakter bardzo osobisty, 
a niekiedy w wysokim stopniu in-
tymny. Pod względem formalnym są 
to dość często kilkuwierszowe minia-

„W kręgu poezji lirycznej  
Antoniny Erastowny Symonowicz”

W  dniach 16–17 grudnia 
2017 r. na Ukrainie odbyły 
się Drzwi otwarte UMCS, 

zorganizowane przez centra informa-
cyjne UMCS na Ukrainie w miastach 
Lwów, Równe i Chmielnicki. W każ-
dym z tych miast w spotkaniach wy-
darzeniu uczestniczyło od 50 do 100 
kandydatów na studia i ich rodziców.

W ramach przedsięwzięcia zostały 
poruszone takie kwestie jak: system 
edukacji w Polsce; UMCS: historia 

Drzwi otwarte UMCS na Ukrainie

tury liryczne, adresatami których są 
członkowie najbliższej rodziny poet-
ki, szkolni przyjaciele, bliscy znajo-
mi, nauczyciele, zaprzyjaźnieniu poe-
ci itp. Wiele z nich, na co wskazuje 
prof. Orłowski, zawiera motywy re-
ligijne, a także odniesienia do kultu-
ry polskiej, np. utwór o szczególnie 
czczonym przez naród polski obra-
zie – Do Matki Bożej Częstochowskiej 
(zbiór Odwieczne światło).

Swoją obecnością na wykładzie za-
szczycił nas wybitny archeolog doc. 
dr Jan Gurba, wieloletni pracownik 
Instytutu Historii UMCS, jak również 
prodziekan (1986–1987) oraz dziekan 
Wydziału Humanistycznego (1987– 
–1990). To właśnie dzięki kontaktom 
prof. J. Gurby, a dokładniej jego zna-
jomości z radzieckim archeologiem, 
jednym z najwybitniejszych badaczy 
kultury czernichowskiej – Eras tem Sy-
monowiczem (1919–1983), jednocześ-
nie ojcem Antoniny, było możliwe, co 
też podkreśla prof. J. Orłowski, zgłębie-
nie twórczości poetki. Jeden z utworów 
wydanych w zbiorze poezji z 2010 r. 
Antonina Symonowicz poświęciła właś-
nie obchodzącemu jubileusz „polskie-
mu archeologowi panu Janowi Gurbie”. 

Niniejszy tekst powstał dzięki 
uprzejmości i materiałom prof. J. Or-
łowskiego.

Elwira Michalska
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej

i współczesność, oferta edukacyj-
na, zasady rekrutacji, wymagane do-
kumenty, zasady kwalifikacji na stu-
dia I i II stopnia, w języku polskim 
i angielskim, na studia pełnopłatne 
i bezpłatne itp.; 150. rocznica uro-
dzin Patronki UMCS – Marii Curie-
-Skłodowskiej; możliwości rozwoju 
studentów; kursy językowe UMCS; 
możliwości stypendialne oraz cele 
i zadania centrów informacyjnych 
w poszczególnych miastach.

Po prezentacjach odbyło się loso-
wanie licznych nagród dla uczestni-
ków spotkania oraz dwóch głównych 
nagród – wycieczek (po dwie 
w każdym mieście) w ramach konkursu 
„Tour do UMCS” w marcu 2018 r.

Po zakończeniu części oficjalnej 
odbył się networking. Pracowni-
cy centrów informacyjnych udzie-
lili odpowiedzi na pytania przy ka-
wie z ciastkami.

Taras Bondarenko

• Od lewej: prof. Jana Orłowski i doc. dr Jan 
Gurba
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W  dniu 12 grudnia 2017 r. 
odbyło się spotkanie z na-
uczycielami i uczniami 

Szkół Partnerskich Instytutu Filolo-
gii Polskiej UMCS, zorganizowane 
pod hasłem „Wyspiański wielokrot-
nie”. W połączonych aulach Wydzia-
łu Humanistycznego gościło blisko 
450 osób ze szkół ponadgimnazjal-
nych z Biłgoraja, Bychawy, Lublina, 
Lubartowa, Łukowa, Puław, Radomia, 
Radzynia Podlaskiego, Ryk i Świdni-
ka. Przybyłych gości przywitali: Pro-
rektor ds. studenckich prof. dr hab. 
Urszula Bobryk, Dziekan Wydziału 
Humanistycznego dr hab. Robert 
Litwiński, prof. nadzw. oraz Dyrek-
tor IFP dr hab. Dorota Piekarczyk.

Jednym z celów wydarzenia było 
zwrócenie uwagi na wieloaspekto-
wość twórczości krakowskiego arty-
sty, szczególnie w roku, w którym ob-
chodziliśmy 110. rocznicę jego śmierci. 

Wyspiański 
wielokrotnie
W programie znalazły się wykłady 
prof. dr hab. Marii Wojtak pt. „We-
selne” (nie)porozumienia komunikacyj-
ne i dr. hab. Bogusława Grodzkiego 
pt. Wyspiańskiego myślenie o naro-
dzie w „Weselu”, a także warsztaty 
oraz prezentacje przygotowane przez 
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pracowników i studentów Instytutu 
(m.in. sonda uliczna dotycząca życia 
i twórczości artysty zrealizowana przez 
członków SKN Miłośników Kultury i Li-
teratury Wieku XIX oraz Studencko-
-doktoranckiego Koła Młodych Dydak-
tyków przy współpracy z TV UMCS).

Wydarzenie uświetnił występ Ze-
społu Tańca Ludowego UMCS im. 
Stanisława Leszczyńskiego, pod kie-
rownictwem artystycznym Lecha 
Leszczyńskiego. Uczniów Szkół Part-
nerskich zaproszono także do wspól-
nego czytania Wesela, będącego lek-
turą Narodowego Czytania 2017.

Elżbieta Flis-Czerniak
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Dnia 19 grudnia 2017 r. człon-
kowie Studenckiego Koła 
Naukowego Planistów 

„SmartCity” odwiedzili IX Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Lublinie, gdzie przeprowadzili pierw-
sze warsztaty planistyczne w ramach re-
alizacji projektu „Moja idealna szkoła”. 

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy 
opiekuna SKNP – dr Dagmary Kociu-
by. Uczestnikami warsztatów byli li-
cealiści z klasy II o profilu matema-
tyczno-geograficznym pod opieką 
Pani Magdaleny Sałgut. Prowadziła je 
Monika Żyśko przy wsparciu Eweliny 
Kuchno, Magdaleny Matejek, Domini-

8 grudnia 2017 r. na Wydzia-
le Politologii UMCS odbył się 
drugi etap II Olimpiady Wie-

dzy o Bezpieczeństwie i Obronno-
ści, która w województwie lubel-
skim odbywa się pod honorowym 
patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Sławomira Sosnow-
skiego, Prezydenta Miasta Lublin dr. 
Krzysztofa Żuka, Komendanta Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
starszego brygadiera Grzegorza Ali-
nowskiego oraz Rektora UMCS prof. 
dr. hab. Stanisława Michałowskiego. 

W bieżącej edycji Olimpiady na 
tym etapie wiodącym tematem było 
NATO. 91 uczniów liceów i techni-
ków z województwa lubelskiego pi-
sało składający się z 40 pytań test. 
Do trzeciego etapu zakwalifikowało 

IX LO w Lublinie – moja 
idealna szkoła ki Wojtyny, Martyny Winiarskiej, Na-

talii Psujek oraz Emilii Matyjaszczyk.  
Celem przedsięwzięcia było po-

budzenie kreatywności i zachęce-
nie młodzieży do zastanowienia się 
i zaprojektowania przestrzeni wokół 
szkoły, tak by była ona zarówno prak-
tyczna, jak i estetyczna. Uczestnicy 
projektu mieli za zadanie stworzyć 
trzy odmienne projekty zagospoda-
rowania terenu wokół swojej szkoły. 
Pierwszy z nich skupiał się głównie 
na stworzeniu ośrodków sportowych, 
ale także na zwiększeniu ilości ziele-
ni. Drugi projekt nastawiony był na 
wypoczynek. Autorzy nie zapomnie-
li jednak o nauczycielach i dla nich 
stworzyli „obserwatorium”. Ostatni 
projekt oparty był na zasadzie połą-
czenia ośrodków sportowych z miej-
scami wypoczynkowymi i uwzględ-
niał obiekty małej architektury. 

Uczestnicy warsztatów wykazali się 
kreatywnością i ogromnym zaanga-
żowaniem w opracowanie projektów. 

Monika Żyśko
SKNP „SmartCity”
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się 10 uczestników, którzy w marcu 
2018 r. w Warszawie przystąpią do 
dwudniowych zmagań finałowych. 
Głównymi nagrodami są indeksy wy-
branych uczelni realizujących studia 
w zakresie bezpieczeństwa oraz cen-
ne nagrody rzeczowe.

Nasi lubelscy laureaci to w kolej-
ności od pierwszego miejsca: Alek-
sandra Olszak (Zespół Szkół nr 3 im. 
T. Kościuszki w Hrubieszowie), Kinga 
Wenarska (V Liceum Ogólnokształcą-
ce im. M. Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie), Magdalena Barszcz (V LO im. 
M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
Jakub Mazurek (V LO im. M. Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie), Wioletta 
Siosik (V LO im. M. Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie), Michał Ciozda (I LO 
im. W. Broniewskiego w Świdniku), 

II Olimpiada Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Obronności

Julia Kirwiel (V LO im. M. Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie), Monika Paś-
nik (V LO im. M. Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie), Piotr Andrzejkowicz (Ze-
spół Szkół Ekonomicznych i Mundu-
rowych w Chełmie), Weronika Sa-
łaj (V LO im. M. Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie). 

Serdecznie gratulujemy laureatom 
i ich nauczycielom.

Liliana Węgrzyn-Odzioba
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W  dniu 20 grudnia 2017 r. członkowie Studen-
ckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCi-
ty” odwiedzili III Liceum Ogólnokształcące im. 

Unii Lubelskiej w Lublinie, gdzie przeprowadzili warszta-
ty projektowania 3D. Wydarzenie odbyło się z inicjaty-
wy opiekuna SKNP – dr Dagmary Kociuby. Uczestniczyli 
w nim licealiści z klasy II o profilu matematyczno-geo-
graficznym pod opieką Pani Jolanty Terpiłowskiej. War-
sztaty prowadziły Ewelina Kuchno i Magdalena Mate-
jek przy wsparciu Moniki Żyśko i Jakuba Danielewicza.

24 l i s t o p a d a 
2017 r. już po 
raz drugi odbył 

się Konkurs pt. „Czytamy 
prozę rosyjską” i tym razem 
miał miejsce na UMCS. Ini-
cjatorkami i organizatorka-
mi Konkursu, adresowane-
go do studentów studiów 
I i II stopnia studiów filo-
logicznych i neofilologicz-
nych, są prof. dr hab. Anna 
Woźniak z Instytutu Filologii 
Słowiańskiej KUL i dr Zoja 
Kuca z Zakładu Lingwistyki 
Stosowanej UMCS. 

Przedmiotem konkursu jest samo-
dzielne przygotowanie dwóch frag-
mentów prozy rosyjskiej w języku 
oryginału i ich recytacja. Prezenta-
cje utworów mogły być wzbogaco-
ne o takie środki artystyczne jak 
rekwizyty, kostiumy czy oprawa mu-
zyczna. Uczestnicy tegorocznej edy-
cji zaprezentowali fragmenty utwo-
rów nie tylko XIX-wiecznych klasyków 
i współczesnych autorów rosyjskich, 
ale również interesujące teksty pro-

zy ludowej. Jurorzy oceniali nie tylko 
interpretację utworu czy jakże ważną 
poprawność językową, ale także war-
sztat artystyczny przygotowanego wy-
stępu. Studenci obcokrajowcy stano-
wili w tym konkursie oddzielną grupę.

W tym roku jury w konkursie „Czy-
tamy prozę rosyjską” przewodniczył 
dr Leszek Mikrut. Pozostali członko-
wie komisji to: prof. Anna Woźniak, 
dr hab. Monika Sidor, dr Agnieszka Po-
tyrańska oraz dr Zoja Kuca. Wyłonienie 

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi funkcja-
mi programu SketchUp. Zdobyte umiejętności mogli 
utrwalić poprzez stworzenie własnych projektów. War-
sztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ucz-
niów, którzy wykazali się ogromną kreatywnością. Na 
zakończenie uczniowie otrzymali specjalne certyfikaty. 

Opisywane wydarzenie to kolejna tego typu inicja-
tywna SKNP „SmartCity”. W marcu i maju 2017 r. mia-
ły miejsce warsztaty projektowania w programie Archi-
Cad prowadzone przez Magdalenę Matejek. 

Zapraszamy na kolejne spotkania!
Ewelina Kuchno 

SKNP „SmartCity”

Projektowanie 3D 
w III LO w Lublinie

najlepszych wykonawców 
nie było dla jurorów pro-
stą sprawą. Podczas gło-
sowania podjęli oni decy-
zję o przyznaniu dwóch 
równorzędnych pierwszych 
miejsc w kategorii rosyj-
skojęzycznych wykonaw-
ców oraz drugiego miej-
sca w tej samej kategorii, 
rezygnując z miejsca trze-
ciego. I tak studentki III 
roku lingwistyki stosowa-
nej naszej Uczelni zdobyły 
wszystkie miejsca: I miej-
sce – Tatyana Khamerzuk 

i Daryna Misiura, II – Yulia Perede-
rij. W kategorii polskojęzycznych wy-
konawców również pierwsze miejsce 
zdobyła studentka lingwistyki stoso-
wanej UMCS – Martyna Kursa. Dru-
gie i trzecie miejsce przyznano stu-
dentkom III roku filologii słowiańskiej 
KUL – Katarzynie Szlachcie i Joan-
nie Brzozowiec. Nagrodą publicz-
ności uhonorowano studenta z za-
przyjaźnionego KUL – Łukasza Ciska. 

Zoja Kuca
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„Czytamy prozę rosyjską”... na lingwistyce stosowanej

• Daryna Misiura odbiera I na-
grodę i gratulacje

• Jury. Od lewej: dr Zoja Kuca, 
dr Leszek Mikrut i dr Agnieszka 
Potyrańska
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Wigilia Akademicka
Fot. Bartosz Proll

20.12.2017 r.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WESPRZYJ 
RENOWACJĘ POMNIKA 
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

 
 

OTRZYMAJ 
WYJĄTKOWĄ 
PAMIĄTKĘ 

 

 

PIĄTY POLSKI BANKNOT 
KOLEKCJONERSKI 

 

Więcej informacji:  

 ￫ faumcs.plfaumcs.pl 

 


