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Uroczystości
15-lecie Wydziału Politologii UMCS

17 czerwca 2008 r. odbyła się uroczystość 15-lecia Wydziału Politologii UMCS.
Święto Wydziału zostało uczczone nadaniem przez Senat UMCS tytułu doktora honoris causa Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi. Obchody 15-lecia Wydziału Politologii były połączone z ogólnopolską konferencją nt. Metodologia badań politologicznych w Polsce, zorganizowaną przez Wydział Politologii UMCS, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, a także I Zjazdem Absolwentów Wydziału Politologii, który odbył się 21 czerwca 2008 r. i uczestniczyło
w nim blisko 100 absolwentów Wydziału.
Doktorat honoris causa dla Profesora Jana Baszkiewicza

17 czerwca 2008 r. Senat UMCS podczas uroczystego posiedzenia na Wydziale
Politologii nadał Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi tytuł doktora honoris causa za
wybitny wkład w rozwój nauk politycznych oraz wieloletnią owocną współpracę z Wydziałem Politologii UMCS.
Promotorem doktoratu honoris causa Prof. dr. hab. Jana Baszkiewicza był prof.
dr hab. Edward Olszewski z Wydziału Politologii UMCS. Dorobek naukowy Profesora
Jana Baszkiewicza zrecenzowali: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Ryszard Herbut z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marek Żmigrodzki z Wydziału Politologii UMCS.
Laudacja Promotora Doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego

Magnificencjo, Doctorande clarissime,
Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo
W życiu uczelni wyższej są wydarzenia szczególne kiedy społeczność akademicka wyróżnia spośród grona uczonych profesora zasług szczególnych, dając wyraz uzna-
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nia dla jego osiągnięć i zarazem promując w opinii publicznej wzorzec osobowy godny naśladowania. Dziś nasza Alma Mater, w auli Wydziału Politologii, obdarza najwyższą godnością akademicką, tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Profesora doktora habilitowanego Jana Baszkiewicza, jednego
z najwybitniejszych współczesnych uczonych-humanistów. Jesteśmy wdzięczni Jego
Magnificencji Rektorowi i Senatowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za akceptację wniosku naszego Wydziału Politologii. Z satysfakcją przyjąłem pismo Jego
Magnificencji Profesora dr. hab. Wiesława Andrzeja Kamińskiego, w którym informował: Z prawdziwą przyjemnością pragnę zawiadomić Pana Profesora, że Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na posiedzeniu 28 maja 2008 roku nadał Profesorowi
Janowi Baszkiewiczowi tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu. Mamy kilka
powodów, by podzielić się z Państwem naszą radością: zaakceptowany został pierwszy wniosek Wydziału Politologii o tytuł doktora honorowego, wręczenie tytułu odbywa się w 15-lecie Wydziału i w ponad 40 lat od narodzin lubelskiej politologii,
nasza Alma Mater wyróżniła tytułem nie tylko wybitnego uczonego, ale zarazem serdecznego przyjaciela i pośrednio współtwórcę Wydziału Politologii UMCS.
Profesor Jan Baszkiewicz urodził się 3 stycznia 1930 r. w Warszawie w rodzinie
inteligenckiej. Po zakończeniu II wojny światowej studiował prawo w Uniwersytecie
Warszawskim, które ukończył w 1950 r. W cztery lata później (1954 r.), jako 24-latek
obronił pracę doktorską pod kierunkiem wybitnego historyka państwa i prawa profesora Juliusza Bardacha. Praca uzyskała nagrodę państwową. W wieku 26 lat został
docentem w Zakładzie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1972 r. profesora zwyczajnego.
W 1959 r. został przeniesiony do Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kierował
Katedrą Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa. Pełnił w Uniwersytecie funkcję prodziekana (1962–1964) i prorektora (1965–1968). Był jednocześnie zastępcą sekretarza generalnego (1961–1964) Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego. Za zbyt ostentacyjną obronę studentów podczas tzw. wydarzeń marcowych został uznany za persona non grata i przeniesiony do tworzącego się Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu przez pięć lat był kierownikiem Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Następnie w 1973 r. powrócił do Warszawy na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie objął Zakład Historii Doktryn Politycznych. Na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pracował ponad 30 lat.
W 1986 r. został wybrany członkiem korespondentem PAN (1986–1994),
a w osiem lat później – członkiem rzeczywistym PAN (od 1994 r.). Przez szereg lat
zasiadał w Prezydium PAN. Od 1973 r. do ostatnich wyborów (2006 r.) był nieprzerwanie członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki (obecnie: Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. W latach 1984–1990 pełnił
obowiązki przewodniczącego Sekcji Humanistycznej.
Profesor jest członkiem licznych towarzystw krajowych i zagranicznych aaukowych. Poza wyżej wymienionymi: Associazione degli Storici Europei (Rzym), Société
d’Historie de Droit (Paryż).
14 listopada 2003 r. w uznaniu wielkich zasług Uniwersytet Wrocławski obdarzył
Prof. Jana Baszkiewicza godnością Iuris Doktor Honoris Causa.
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Prof. dr hab. Edward Olszewski,
prof. dr hab. Jan Baszkiewicz
(fot. Piotr Olszewski)

26 stycznia 2005 r., w 50-lecie obrony pracy doktorskiej, odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim uroczyste odnowienie doktoratu Prof. Jana Baszkiewicza, podczas którego wyrażono głębokie uznanie i podziw dla olbrzymiego dorobku naukowego Jubilata.
Wśród licznych odznaczeń i wyróżnień Profesora godzi się wymienić: Legię
Honorową (nadaną przez Prezydenta Francji Jacques’a Chiraca) w 1996 r. i Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Prezydenta RP.
Panowie Recenzenci, Profesorowie Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski),
Andrzej Sylwestrzak (Uniwersytet Gdański), Marek Żmigrodzki (UMCS) jednomyślnie podkreślają, że Jan Baszkiewicz należy do ścisłego grona najwybitniejszych polskich uczonych drugiej połowy XX i początków XXI wieku. Jest uznanym autorytetem w skali międzynarodowej w zakresie: powszechnej historii ustrojów państwowych, doktryn politycznych i prawnych, państwa i prawa polskiego oraz historii idei,
prawa i ustroju Francji – zwłaszcza epoki Oświecenia i XIX wieku. Wśród współczesnych historyków ustroju, doktryn i myśli politycznej Profesor Baszkiewicz dzierży
palmę pierwszeństwa. Jego twórczość naukowa obejmuje wszystkie okresy historyczne – od starożytności po przełom XX/XXI wieku.
Profesor J. Baszkiewicz jest uczonym o renesansowych horyzontach. Mocno zaznacza swoją obecność w wielu dziedzinach nauki: jest znakomitym historykiem, prawnikiem, politologiem, zarazem klasycznym przykładem uczonego, który burzy sztywne czy wręcz sztuczne podziały między poszczególnymi naukami humanistycznymi,
prawnymi czy społecznymi. Jego dzieła mają charakter interdyscyplinarny i z tego
względu z trudem dają się przypisać bez reszty do określonej dyscypliny.
Poszukując syntetycznego określenia sylwetki naukowej Profesora, Prorektor UW
prof. Marek Wąsowicz podczas Jubileuszu 50-lecia trafnie stwierdził: „Profesor Baszkiewicz jest Człowiekiem Uniwersytetu. Nie konkretnego Uniwersytetu – Warszawskiego, Wrocławskiego, Śląskiego – Uniwersytetu jako pewnej instytucji, Uniwersytetu jako instytucji, która jest częścią kultury europejskiej, instytucji, która tę cywilizację europejską tworzyła, instytucji, której zresztą w młodości poświęcił Pan Profe-
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sor jedną ze swoich książek” (mowa o pracy wydanej w 1963 i 1977 r. p.t. Młodość
Uniwersytetu).
Osiągnięcia naukowe Profesora w sensie ilościowym nie zostały dotychczas policzone. Jest to kilkaset pozycji, wśród nich prawie 30 książek. Potężny ładunek wiedzy
i inspiracji zawierają również mniejsze studia i rozprawy publikowane w renomowanych periodykach krajowych i zagranicznych, recenzje, recenzje krytyczne, a także
cenne teksty, mieszczące się formalnie w zakresie publicystyki. Można natomiast
wskazać na główne obszary zainteresowań badawczych Profesora.
Pierwszym z nich było średniowiecze. Badania tego okresu otwierała dysertacja
doktorska Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku
(1954), będąca swego czasu wydarzeniem historycznym, oparta o metody integralnego badania przeszłości szkoły Annales. Do tego okresu historycznego wracał Profesor wielokrotnie w latach 60. XX w. publikując: Młodość Uniwersytetu (1963), Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. (1964), dzieło
które weszło do klasyki, wzór łączenia przenikliwości badawczej z trafnością ujęć
syntetyzujących. Studiów nad zjednoczeniem państwa polskiego dotyczyła praca Polska czasów Łokietka (1968).
Synteza Myśl polityczna wieków średnich (1969) zapowiadała przejście do badania historii myśli politycznej, do historii idei, do poszerzonego chronologicznie drugiego obszaru badań. Otwierał je podręcznik napisany wspólnie z prof. Franciszkiem
Ryszką Historia doktryn politycznych i prawnych (1969), wielokrotnie wznawiany i ulepszany, do tej pory będący lekturą obowiązkową w kilku uniwersytetach. Historia doktryn stała się drugą naukową miłością Profesora, który obok prof. Konstantego Grzybowskiego, stał się największym autorytetem w tej dziedzinie. Domagał się połączenia w historii myśli politycznej wiedzy filozoficznej, socjologicznej i politologicznej.
Na lata 70. przypada zainteresowanie dziejami Francji. W rezultacie pierwszego
naukowego pobytu w Paryżu powstała znakomita Historia Francji (Ossolineum 1974),
a następnie poświęcił swe pióro analizie dzieła Wielkiej Rewolucji Francuskiej, którą
traktował jako jedną z największych przygód ludzkich, jakie zna historia. Tej problematyce poświęcił monografie: Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne
(1981); Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie (1983); Francuzi
1789–1794. Studium świadomości rewolucyjnej (1989); Nowy człowiek, nowy naród,
nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej (1993). Prof. J. Baszkiewicz,
jak zauważyli prof. Franciszek Ryszka i prof. Stanisław Filipowicz, „stworzył własny,
oryginalny koncept rewolucji: inny od tradycjonalnie, a mniej lub więcej apologetycznej wizji, jakiej hołdowała przez dziesiątki lat znacząca część historiografii francuskiej, ale też inny od poglądów Hannah Arendt, która dostrzegała w rewolucji niepotrzebną przemoc, ani tym mniej – François Fureta, który bilansował negatywnie
następstwa rewolucji”. Pełne nowatorskiej inspiracji intelektualnej i świetnej stylistyki są przenikliwe w interpretacji biografie bohaterów rewolucji francuskiej: Robespierre’a (1976), Dantona (1978), Ludwika XVI (1983), Richelieu (1984). Po latach
wrócił Profesor do problematyki francuskiej w pracy Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII–XX (2002) – poddając analizie kilka istotnych zagadnień, płynąc
niekiedy pod prąd mniemań potocznych. W 2003 r. prof. Baszkiewicz podsumował swe
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wieloletnie studia nad rewolucja francuską w książce Anatomia bonapartyzmu – pasjonującej historii polityka, który wyprowadził Francję z rewolucyjnego zamętu. Ukazał
w niej męża stanu, który odwołując się do republikańskich ideałów, potrafił skupić
w swych rękach władzę „nieomal absolutną” i który pomimo klęski militarnej w 1814 r.
„ostatecznie pokonał przeciwników, triumfując pośmiertnie w pamięci potomnych”.
Wreszcie trzecie pole badawcze to historia ustrojów, instytucji i zjawisk politycznych. Uczonych i studentów zaskoczył Profesor, publikując w 1998 r. (II wyd. 2001)
podręcznik dla prawników i studentów nauk politycznych Powszechna historia ustrojów państwowych – dzieło o głębokiej erudycji i mistrzowskich umiejętnościach posługiwania się techniką prawnoporównawczą. Tu również odszedł od tradycji opracowań (akcent na wybrane historie narodowe), kładąc nacisk na funkcjonowanie opisywanych instytucji politycznych w praktyce. Chociaż praca dotyczy szeroko rozumianego europejskiego obszaru kulturowego, to uwzględnione zostały próby recepcji na
innych kontynentach instytucji ustrojowych wypracowanych przez kulturę euro-amerykańską. Klamrą jakby spinającą te zainteresowania jest niewielka, ale jakże istotna
praca Władza (1999 i niemieckie wydanie 2003). W dokonanym przeglądzie nie ujęto
wszystkich prac Profesora. Wystarczy jednak wskazać tylko na lata wydań wymienionych prac, by stwierdzić, że jest to dorobek imponujący.
Jego dorobek charakteryzuje różnorodność form naukowych, bogactwo faktograficzne, któremu towarzyszy dokładność i precyzja, stanowiące podstawę dokonywanych analiz, konstruowania syntez, formułowania ocen i wyciągania wniosków. Twórczość Profesora to nie tylko niezwykła erudycja, przenikliwa inteligencja, błyskotliwość interpretacji, ale także wyrafinowana stylistyka, wspaniałe, urzekające piękno
języka. Ten język zdobył uznanie przedstawicieli literatury pięknej, w tym Jarosława
Iwaszkiewicza. Profesor Jan Baszkiewicz jest niekwestionowanym, uznanym twórcą
szkoły naukowej w najlepszym tego słowa rozumieniu, szkoły, która uczy badać i samodzielnie myśleć. Kilka pokoleń badaczy nauk humanistycznych i prawnych dzięki
tej szkole sięgnęło po szczeble prowadzące do akademickich i naukowych karier.
Wydział Politologii UMCS nie miał takiego szczęścia i zaszczytu jak Uniwersytety Warszawski, Wrocławski i Śląski, w których Profesor tworzył, nauczał i organizował struktury uczelniane. Nie znaczy to, że Jego osobowość nie wpływała na kształt
badań naukowych i przekształcenia w strukturze tej jednostki od Studium Nauk Politycznych z 1966 r. do obecnego Wydziału Politologii. Poprzez Komitet Nauk Politycznych PAN utrzymywał Profesor stały, życzliwy kontakt z przedstawicielami naszego Wydziału w KNP, służył radą w zakresie kształtowania programów badań i dydaktyki akademickiej. Położył wielkie zasługi, obok Profesora Czesława Mojsiewicza, w trudnym procesie przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych w Wydział Politologii, jako uczony, członek PAN, członek CKK i Komitetu Nauk Politycznych.
W latach 90. ubiegłego wieku dwukrotnie gościł na Wydziale z semestralnymi
wykładami dla studentów i pracowników. Mogliśmy wówczas bezpośrednio skorzystać z tej skarbnicy wiedzy politologicznej i prawniczej, jako początkujący naukowcy
poznać arkana metodologii badań w zakresie nauk społecznych.
Profesor z uwagą śledził rozwój lubelskiej politologii, interesował się jej rozwojem kadrowym. Zgodnie z rzymską zasadą amicus Plato, sed magis amica veritas („mi-
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łuję Platona, lecz milsza mi prawda”), był wymagającym, lecz obiektywnym cenzorem prac naukowych z Wydziału. Umiał wyłowić z tego dorobku to, co było twórcze
i sięgało prawdy.
Wskazaliśmy wyżej, że Profesor jest Człowiekiem Uniwersytetu i jako taki jest
także naszym Profesorem, współtwórcą polskiej politologii i lubelskiej politologii
także. Dziękujemy Ci za to Panie Profesorze.
Lublin, 17 czerwca 2008 r.
Konferencja Metodologia badań politologicznych w Polsce,
Lublin 17–18 czerwca 2008 r.

W dniach 17–18 czerwca 2008 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem
Metodologia badań politologicznych w Polsce. Została ona zorganizowana z inicjatywy
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, dziekana Wydziału Politologii UMCS,
wspólnie z Komitetem Nauk Politycznych PAN oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Otwarcie konferencji poprzedziła uroczystość
nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi. Oba te wydarzenia stały się najważniejszymi punktami obchodów XV-lecia Wydziału Politologii
UMCS.
Głównym celem konferencji było ożywienie dyskusji o metodologii badań politologicznych wśród polskich badaczy. Wydawało się to istotne, z co najmniej dwóch
powodów. Pierwszym, była funkcjonująca w środowisku, nie bez podstaw, opinia o nie
najwyższym poziomie metodologicznym prac naukowych. Drugim, fakt że od dawna
kwestie te nie były przedmiotem konferencji ogólnopolskiej. W zamyśle organizatorów spotkanie miało pomóc w zdiagnozowaniu sytuacji i wypracowaniu pewnych rekomendacji na rzecz jej poprawy.
Koncepcja konferencji zakładała przeprowadzenie sesji plenarnych oraz sesji
panelowych w ramach subdyscyplin: nauki o polityce, stosunków międzynarodowych
i komunikacji społecznej. Konferencję otworzyły wystąpienia plenarne. Prof. Barbara Krauz-Mozer w swoim referacie Metodologia – narastający problem politologii dokonała, między innymi, klasyfikacji badaczy zgodnie z kryterium świadomości metodologicznej, postulując zachowanie „złotego środka” między puryzmem a woluntaryzmem metodologicznym. Zwróciła ponadto uwagę na fakt, że „nie istnieje taki dyskurs politologiczny, którego znaczenie byłoby wyłącznie poznawcze, gdyż zawsze jest
on wpisany w określoną rzeczywistość społeczną i uwikłany w teraźniejszy kontekst
zdarzeń, zróżnicowanych interesów, potrzeb, wartości, nadających określony sens
różnym aspektom ludzkiego funkcjonowania. To przesądza o tym, że najczęściej w sposób przypadkowy, w większym lub mniejszym stopniu służy on którejś z przeciwstawnych sił. W każdej chwili wiedza politologiczna, każdy temat badawczy, może stać się
‘polityczny’, może być przez polityków wykorzystywany dla wzmocnienia ich racji”.1
A zatem – zdaniem prof. Krauz-Mozer – niezaangażowana politologia nie istnieje;
1

Cytaty w tekście pochodzą z tekstów wystąpień złożonych do druku przez referentów.
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także i w społecznym odbiorze. W konsekwencji „obowiązkiem politologii, jako naukowej dyscypliny akademickiej, jest prostowanie błędnego rozumienia jej tez – inaczej będzie tracić autorytet w środowiskach akademickich i wiarygodność w społeczeństwie”. Ta ostatnia uwaga, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczy również
pozostałych nauk społecznych.
W opinii prof. Krauz-Mozer, osobliwość politologii „polega więc także i na tym,
że obok wyraźnego uwikłania politycznego i praktycznej oraz komentatorskiej ważności jej wiedzy, nie stanowi to jedynego sensu jej istnienia. Przede wszystkim jest
skomplikowanym ‘rzemiosłem naukowym’, a to sprawia, że każdy dyskurs politologiczny, jeżeli tylko prowadzony jest zgodnie z zasadami ‘rzemiosła’, to bez względu
na to czy zostaje uznany przez polityków za użyteczny czy nie, pozostaje dyskursem
prawomocnym; tyle tylko, że jedno nie sprowadza się do drugiego – prawomocność
i użyteczność nie mają bowiem wspólnej skali”.
Inną ważną cechą politologii jest fakt, iż nauka o polityce jest postrzegana jako
dyscyplina pluralistyczna – o charakterze interdyscyplinarnym – oraz eklektyczna teoretycznie i metodologicznie hybrydowa. Nie powinno zatem dziwić, że „we współczesnej politologii znajduje uznanie wiele odmiennych założeń metodologii ogólnej, które generują mnóstwo różnorodnych podejść2, akceptowany jest również pluralizm
związanych z nimi praktyk badawczych”.3 Wzbogaca to politologię, „pod warunkiem,
że różnorodność nie prowadzi do izolacji i do zamykania się we własnym kręgu wtajemniczonych. Ciągłe kontakty i podtrzymywanie dialogu umożliwiającego zrozumienie,
przynajmniej w podstawowym stopniu, odmiennych od własnej perspektyw badawczych, skutecznie pozwoli uniknąć zagrożenia”. Prof. Krauz-Mozer wezwała do zainicjowania takiego dialogu w polskiej politologii.
Z kolei prof. Andrzej Chodubski, w krytycznym referacie Powołanie naukowe
a potoczność uprawiania politologii zwrócił uwagę na liczne słabości badań politologicznych w Polsce, stwierdzając między innymi, że „prawda jest wypierana przez poprawność polityczną” a „metodologia zamieniana na sondaże opinii”. Krytycznie
oceniając stan kadrowy politologii w Polsce, zauważył, że ujawnia się dominacja potocznego doświadczenia społeczno-politycznego nad rzeczywistą wiedzą naukową i kształceniem w ramach dyscypliny. Stwierdził, że „wiedza metodologiczna jest jednak nierzadko traktowana marginalnie4; jest niedoceniana zwłaszcza przez młodych adeptów nauki, którzy uważają, że jest ona barierą w rozpoznawaniu istotnych problemów
rzeczywistości”. Szkicując sytuację dyscypliny w Polsce konstatował, że: po pierwsze,
„przeżywa ona swoisty renesans rozwoju, a w nim charakterystyczna jest antynomia,
z jednej strony, dąży się do uczynienia z niej odrębnej dyscypliny poznania naukowego, z drugiej zaś, sytuuje się ją wśród innych dyscyplin naukowych zawierających w polu
badawczym kwestie polityczne; wyznacza się jej doraźne funkcje aplikacyjne; po drugie, „fundamentalne wyzwanie politologii jako nauki, tj. rozwój metodologii badań
2

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
Theory and Methods in Political Science, (ed.) D. Marsh, G. Stoker, New York 2002.
4
Por. B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków
1992, s. 5–8.
3
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traktowane jest marginalnie; rzetelność metodologiczną wypierają perspektywy potocznego doświadczenia społecznego”; po trzecie, „niezwykle szeroki jest zakres pól
poznawczych politologii, co wynika z istoty polityki jako wartości życia kulturowocywilizacyjnego”; po czwarte, „pola badawcze politologii w istotnym stopniu dyktują
bieżące potrzeby praktyki życia społeczno-politycznego i kulturowo-cywilizacyjnego,
co powoduje, że następuje nierzadko próba ingerencji sił ideologiczno-politycznych
w ustalenia poznawcze, a w recepcji społecznej dyscyplina nie zyskuje pełnej akceptacji jako nauka, której powołaniem jest rozpoznawanie prawdy o rzeczywistości”;
po piąte, „pozycję politologii wśród innych dyscyplin naukowego poznania wyznaczają jej ustalenia teoretyczne, które muszą być osadzone na rzetelnych badaniach
empirycznych”.
Prof. Teresa Sasińska-Klas w referacie Najnowsze wyzwania w metodologii nauk
społecznych postulowała „importowanie” metod badawczych z innych nauk społecznych wszędzie tam, gdzie może to przynieść korzyści eksplanacyjne.
Z kolei prof. Teresa Łoś-Nowak zaprezentowała wystąpienie zatytułowane Stosunki międzynarodowe: pytania o tożsamość teoretyczną, skuteczność eksplanacyjną i zasięg badań, w którym wezwała do skoncentrowania wysiłków badawczych na problemie zagrożeń we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Odnosząc się do
kwestii metodologicznych, stwierdziła, między innymi, że „nowe podejścia teoretyczne niewątpliwie burzą klasyczne i ‘poprawne’ modele analityczne, wprowadzają do
dyskusji elementy intersubiektywnej interpretacji nowych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym”. Jak oceniła, świat i badacze nie bardzo
mogą się odnaleźć w intelektualnej pułapce „ponowoczesności”, w której „stare”
zasady wyjaśniania zjawisk i procesów międzynarodowych okazują się nie w pełni
skuteczne, a nowych bądź nie ma albo też nie ma powszechnej zgody na ich implementację. „Współcześni badacze, zwłaszcza przedstawiciele bogatego i wewnętrznie
zróżnicowanego nurtu postpozytywistycznego dystansują się od zdobytej przez kolejne pokolenia badaczy wiedzy na temat stosunków międzynarodowych, kontestując
zwłaszcza ich dorobek metodologiczny i teoretyczny. Odrzucając go jako nieprzydatny do zrozumienia współczesnego zglobalizowanego świata i głębi zmian, jakie się
w nim dokonują, proponują modele dopuszczające całkowitą dowolność interpretacyjną badacza, gdy chodzi o ontologiczny wymiar stosunków międzynarodowych, swoisty naukowy woluntaryzm, brak rygorów i precyzji w posługiwaniu się pojęciami obecnymi w procesie poznawania rzeczywistości międzynarodowej. W rezultacie dość
powszechnym stało się swoiste credo naukowe wielu współczesnych badaczy, iż dotychczasowy dorobek naukowy o rzeczywistości spełniający warunek prawdziwości
oraz metodologia stosowana w badaniach są zbyt ograniczone i zawodne, by traktować ją poważnie. Dopiero, epoka post-postmodernistyczna, dominująca w literaturze, architekturze, muzyce, ale także w naukach społecznych, głównie filozofii i socjologii ze swoim manifestem nothing is written ma stanowić o przełomie w teorii
stosunków międzynarodowych”.
Z powyższym wystąpieniem korespondował referat prof. Marka Pietrasia zatytułowany Metodologiczne wyzwania i dylematy nauki o stosunkach międzynarodowych,
w którym autor odniósł się do kwestii istotnych zmian jakościowych w stosunkach
międzynarodowych i ich wpływu na stosowaną metodologię.
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Profesor Andrzej Antoszewski w swoim wystąpieniu zatytułowanym Przemijająca moda czy niewykorzystana szansa? Analiza systemowa w badaniach systemów partyjnych postulował głębsze i szersze wykorzystywanie analizy systemowej w badaniach
nad systemami partyjnymi. Prof. Antoszewski, zauważył, że „choć mija obecnie ponad trzydzieści lat od ukazania się fundamentalnej pracy G. Sartoriego5, postęp w rozwoju teorii i metody badania systemów partyjnych jest zadziwiająco niewielki. [...]
zastanawiające jest również, że upowszechnienie terminu ‘system partyjny’ w niewielkim tylko stopniu wiąże się z odwołaniem do analizy systemowej, której zawdzięczamy popularność pojęcia systemu w nauce o polityce”.
Część plenarną obrad zakończyła krótka, ale bardzo ożywiona dyskusja, której
głównym motywem był problem interdyscyplinarności badań i tożsamości metodologicznej politologii.
Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad był „Wieczór politologa”, zorganizowany
w Sobianowicach koło Lublina, na którym wspólnie bawili się uczestnicy konferencji
i bardzo duża grupa pracowników Wydziału Politologii UMCS.
W drugim dniu konferencji obrady były kontynuowane w pięciu panelach tematycznych. Panele pierwszy i piąty, pod przewodnictwem prof. Antoszewskiego i prof.
Krauz-Mozer, dotyczyły głównego nurtu konferencji – szczegółowych kwestii metodologii badań politologicznych. Wystąpienia kilkunastu uczonych stworzyły interesującą mozaikę. Poniżej zrelacjonowane zostaną tezy kilku wybranych referatów.
Dr Cezary Trosiak w referacie Czy istnieje metodologia badań politologicznych?
wzmocnił tezę, że słabość metodologiczna jest to jeden z kompleksów politologii
(a przynamniej powinien być), która będąc stosunkowo młodą nauką, ciągle zabiega
o swoje miejsce wśród nauk społecznych. Postulował realizację projektu, którego celem będzie przygotowanie podręcznika do metodologii badań politologicznych, który swoją szczegółowością dorównywałby podręcznikom funkcjonującym na gruncie
pokrewnych politologii nauk. Socjologowie mają swój „klasyczny podręcznik” Metodologia badań socjologicznych Stefana Nowaka, historycy mają Metodologię historii
Jerzego Topolskiego, a psychologowie Metodologię badań psychologicznych Jerzego
Brzezińskiego. Podsumowując, zasugerował, aby koordynację związanych z powstaniem koncepcji takiego „podręcznika” wzięło na siebie Polskie Towarzystwo Nauk
Politycznych, co byłoby zaletą w stosunku do rozwiązania tradycyjnego, czyli rozwiązania, którego efektem byłby podręcznik autorski.
Z kolei prof. Eugeniusz Ponczek mówił O możliwościach multidyscyplinarnej eksplanacji w badaniach politologicznych w Polsce. Swoje rozważania konkludował stwierdzeniem, iż „w znaczniej mierze złudna wydaje się możliwość uprawiania politologii
oparta na modelu idiograficznym, kulcie szczegółu, a więc, deskryptywności, która
nie uwzględnia podejścia nomologicznego, umożliwiającego odkrywanie współzależności, specyficznych prawidłowości w świecie polityki. Badanie owych prawidłowości
jest możliwe poprzez twórcze stosowanie wielu metod charakterystycznych dla in5
G. Sartori, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge University
Press, Cambridge 1976. Pierwsza anglojęzyczna wersja tej pracy została ukończona w 1967 r.
Jej edycja włoska ukazała się w 1963 r.
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nych dyscyplin z zakresu nauk humanistyczno-społecznych”. Na tej podstawie sformułował rekomendację wyposażenia politologów w umiejętności metodologiczne z zakresu wielu nauk humanistyczno-społecznych, tak aby mogli je łączyć i stosować innowacyjnie, by byli w stanie formułować nieschematyczne i odkrywcze konstatacje.
Prof. Jerzy Sielski za cel wystąpienia zatytułowanego Wyznaczniki politologii obrał określenie kategorii politologicznych charakterystycznych dla materii politycznej. W jego opinii daje się zdefiniować dziewięć takich kategorii politologicznych. Po
pierwsze, ponieważ w polityce przeważają interesy aksjologiczno-polityczne, dlatego
też nakazem politologii jest badać przede wszystkim tego typu interesy. Po drugie,
w polityce ważniejsze są skutki subiektywne (wyobrażeniowe) a nie obiektywne, dlatego przede wszystkim nakazem politologii jest badać te skutki. Po trzecie, specyficzne trzy pola badawcze politologii (realną politykę, przekaz medialny i „lustro polityki”, czyli odbicie polityki w świadomości społecznej). Po czwarte, ponieważ w marketingu politycznym liczy się przede wszystkim trafienie w odpowiednie bodźce, które
uruchamiają określone potrzeby i interesy polityczno-aksjologiczne, nakazem politologii jest badać te bodźce. Po piąte, to co wyróżnia politykę to jej aktywizm, nakazem
politologii jest badanie aktywności politycznej, gdyż to ona tworzy realne skutki polityczne. Po szóste, w polityce liczą się przede wszystkim osobowości charyzmatyczne,
dlatego też nakazem politologii jest przede wszystkim badać tego typu osobowości.
Po siódme, specyficzną metodą badawczą dla politologii jest metoda decyzyjna. Po
ósme, specyficzna racjonalność polityczna. Po dziewiąte, w polityce dominuje relacja
preferencji słaba. W oparciu o analizę zaprezentowanych wyznaczników politologii
autor zdefiniował politykę we współczesnym państwie demokratycznym jako ciąg zjawisk politycznych od tworzenia bodźców po implementację polityczną w celu realizacji własnych interesów grupowych i osobistych po przez neutralizację przeciwstawnych interesów i tworzenia subiektywnych skutków wpływających sugestywnie na otoczenie polityczne.
Prof. Andrzej Sepkowski wygłosił referat Mity w wyjaśnianiu naukowym. Za niezbędne uznał podjęcie szerszych interdyscyplinarnych badań struktur mitycznych, jako
mających znaczący wpływ na zachowania zbiorowe. Zauważył, że mityzacje (uproszczenia) używane przez polityków pacyfikują wielkie grupy społeczne, zawierzające
tym, którzy budzą nadzieje „krótkiego trwania”. W istocie w swoim wystąpieniu naszkicował bardzo interesujący projekt badawczy.
Z kolei w referacie Filozofia a teoria polityki ks. dr Janusz Węgrzecki rozważał
problem relacji między pojęciami filozofia polityki i teoria polityki. Mówca zauważył,
że w literaturze anglojęzycznej nazwy te traktowane są synonimicznie. Natomiast
w Polsce filozofowie rozważający tematy związane z polityką skłaniają się do nazwy
filozofia polityki, a sam sposób prowadzenia badań nie różni się od tego prowadzonego przez autorów anglo-amerykańskich. Politolodzy polscy wybierają nazwę teoria
polityki, uznając, że jest ona subdyscypliną politologii, a jej cechą charakterystyczną
jest formułowanie najogólniejszych teorii. W praktyce jednak prowadzone badania
teoretyczne mają charakter interdyscyplinarny i często łączą metody charakterystyczne
dla innych dyscyplin politologicznych, z metodami i sposobem dyskursu właściwego
dla filozofii polityki.
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Bardzo ważną, a rzadko podnoszoną, kwestią zajął się w swoim referacie „Ucieczka od wartościowania” – próba obiektywizacji pola badawczego i zapewnienia „naukowości” w badaniach politologicznych dr Szymon Ossowski. Autor podjął próbę potwierdzenia hipotezy, iż próba „ucieczki od wartościowania” w badaniach politologicznych prowadzi nieuchronnie do zawężenia obszaru badań. A pomijanie aksjologii w badaniach politologicznych jest tym bardziej nieuzasadnione, że to określona
w normach etycznych aksjologia służy budowie porządku politycznego, bowiem najważniejszym elementem systemu politycznego (tak, jak i demokracji) nie są procedury, lecz leżące u jego podstaw wartości.
Dr Jarosław Nocoń w referacie Metodologiczne dylematy politologicznej eksploracji neofunkcjonalizmu J. C. Alexandra podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o użyteczność neofunkcjonalizmu w badaniach politologicznych. W konkluzji
stwierdził, że najistotniejszym walorem neofunkcjonalnej rekonstrukcji w zakresie
badań polityki, jest jej otwarcie na nowe problemy i zagadnienia. Obecne trendy rozwojowe w zakresie teorii politycznej, coraz odważniej nawiązują do postmodernistycznych konwencji, niemieszczących się w ramach tradycyjnego podejścia badawczego. W tym kontekście staje się widoczne, iż nauki polityczne nie unikną dyskusji
nad ograniczeniami dotychczasowego reżimu metodologicznego i problemu jego
dostosowania do nowych nurtów teoretycznych i trendów badawczych. Jak zauważył
mówca, jednym z takich bieżących problemów są kryteria wyznaczające tożsamość
nauki o polityce i politologicznego profilu badań. Według dr. Noconia można zaryzykować tezę „o nieprzystawalności kryteriów podziałów dyscyplinarnych do praktyk
formułowania obszarów badawczych. Obecnie rodzaj i zakres powiązań dyscyplin
naukowych z praktyką badawczą podlega gwałtownej zmianie. Dotyczy to tendencji
znoszenia podziałów między dyscyplinami, zwłaszcza w sferze dociekań teoretycznych, gdzie teoria ujmowana jest coraz częściej, jako wspólne dziedzictwo i skumulowany fundament nauk społecznych. Wiedza naukowa jest stale reorganizowana i restrukturyzowana wskutek presji dwóch przeciwnych tendencji: dzielenia i jednoczenia. W tym kontekście pojawia się zasadniczy dylemat, jak pogodzić liniowy i hierarchiczny charakter klasyfikacji, budowanych zgodnie z zasadami relacji asymetrycznych, spójnych i jednoznacznych z prawdziwą naturą powiązań w nauce, które często
mają charakter obustronny, wielokierunkowy i zróżnicowany?”
Prof. Agnieszka Pawłowska w referacie O przydatności podejścia modelowego
w badaniach politologicznych postawiła sobie za cel zdefiniowanie „modelu” w politologii, przedstawienie istoty podejścia modelowego oraz wskazanie użyteczności tej
kategorii do opisu i wyjaśniania zjawisk politycznych. Autorka sformułowała hipotezę o przydatności konstrukcji modelowych w badaniach politologicznych, którą stara
się udowodnić, analizując ich wykorzystanie w badaniach nad: reżimami politycznymi, samorządem terytorialnym i przywództwem lokalnym, administracją i zarządzaniem publicznym oraz polityką społeczną. Prof. Pawłowska wskazała na istotne ograniczenia omawianej metody m.in.: niewystarczająco zdefiniowane kryteria konstruowania modeli; istotną trudność w przypisaniu tym kryteriom określonej wartości,
która charakteryzuje dany wariant modelu; fakt iż model jest bardzo uproszczonym
obrazem rzeczywistości. Mimo ograniczeń, sięgnięcie po podejście modelowe jest
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dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy badacz stoi w obliczu dużej różnorodności zjawisk w ramach tego samego zbioru. Ponadto, podejście to daje pozytywne efekty
dydaktyczne, gdyż adeptom politologii pozwala, z jednej strony, odkryć osobliwości
polityki, z drugiej zaś, w nich się nie pogubić.
Z kolei dr Piotr Borowiec w referacie Zogniskowane wywiady grupowe w polityce
i politologii przedstawił szereg tez dotyczących metodologii zogniskowanego wywiadu grupowego w badaniach społecznych. Na pytanie czy tzw. fokusy mogą być stosowane w praktycznej sferze działalności człowieka, jaką jest sfera polityki i politologii,
jako technika prowadzenia badań, dr Borowiec udzielił odpowiedzi twierdzącej. Jednak pod warunkiem, że problem badawczy jest dostosowany do tej metody.
Prof. Andrzej Kubka w wystąpieniu Metodologiczne aspekty badań zachowań
wyborczych w Norwegii przedstawił interesujący przypadek norweskiego programu
badań zachowań wyborczych. W ocenie prof. Kubki „pod względem organizacji i finansowania badań program ten jest wybitnym przykładem zinstytucjonalizowanych narodowych badań zachowań wyborczych. W kręgach politologów europejskich panuje przekonanie, że tylko tak zorganizowane badania mogą mieć rozstrzygające strategiczne znaczenie.”
W dalszej części obrad dr Paweł Ścigaj przedstawił referat Problemy ukrytego
wartościowania w politologicznych badaniach sondażowych, których przedmiotem są
poglądy i zachowania polityczne. Przy czym przez problem wartościowania rozumie
on pojawienie się i wpływ kwestii moralnych na poszczególne etapy procesu badawczego. Jego zdaniem takie wartościowanie może mieć charakter eksplicytny i implicytny, tj. widoczny i ukryty. W konkluzji dr Ścigaj stwierdził, że „wyrugowanie wartości
i wartościowania z politologicznych badań sondażowych, a także z badań empirycznych w ogóle, wydaje się niemożliwe. Tym bardziej niezbędnym jest więc upowszechnianie wiedzy na temat potencjalnych pułapek i problemów, jakie mogą rodzić się
w sytuacji, gdy postępowanie badawcze zostaje uwikłane w świat wartości bez należytej świadomości i rozpoznania ograniczeń z tego wynikających”.
Tandem autorski prof. Stanisław Michałowski i mgr Katarzyna Radzik w referacie Metodyka badań społeczności lokalnych w Polsce skoncentrował uwagę na problemie podejść teoretycznych i metodologicznych stosowanych w badaniach społeczności
lokalnych w Polsce. Autorzy zaproponowali trzy teorie (racjonalnego wyboru, neoinstytucjonalizmu oraz współzarządzania (ang. governance)) oraz odpowiadające im metody i techniki badawcze. Autorzy postulowali również zachowanie pewnego „metodologicznego dystansu” wobec pojawiających się nowych paradygmatów analitycznych.
Na zakończenie omawianego panelu dr Sławomir Zalewski w wystąpieniu Bezpieczeństwo polityczne jako przedmiot badań zachęcał do stosowania podejść instytucjonalnego i racjonalnego wyboru w badaniach bezpieczeństwa politycznego. Jego
zdaniem, takie ujęcie problemu pozwala na uchwycenie uwarunkowań obiektywnych
i mechanizmu tworzenia przez państwo instrumentów bezpieczeństwa. Autor zarysował perspektywę badawczą opierającą się na założeniu, że „bezpieczeństwo jest
celem działania władzy, ale także warunkiem skuteczności zabiegów składających się
łącznie na proces rządzenia. Bezpieczeństwo ma zatem wymiar obiektywny i daje się
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oceniać (ex post) przez pryzmat skutków działania. Ważne przy tym, by przyjmując
założenie o obiektywizacji bezpieczeństwa, nie pozbawiać podmiotów bezpieczeństwa prawa do subiektywnych ocen zagrożeń i wyzwań”.
Panel drugi, oparty na autorskiej koncepcji prof. Marka Pietrasia, oraz panel
czwarty, pod przewodnictwem prof. Ryszarda Zięby, poświęcone były metodologii
badań stosunków międzynarodowych, w tym procesów integracji europejskiej.
Prof. Jolanta Bryła w wystąpieniu Metodologiczne wyzwania analizy reżimów międzynarodowych w warunkach zmiany stosunków międzynarodowych dokonała krytycznej, ale w rezultacie pozytywnej weryfikacji analizy użyteczności tytułowej teorii na
przykładzie reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Punktem wyjścia była konstatacja, że w odpowiedzi na rosnące współzależności i inne zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym w ostatnich dekadach analiza stosunków międzynarodowych zmierza w trzech kierunkach: po pierwsze, badacze podejmują nowe kwestie
(np. międzynarodową politykę ekologiczną, etykę międzynarodową czy globalizację);
po drugie, poszukuje się nowych metod badań, a zakres metodologii rozszerza się
tak, aby zwiększyć jej zastosowanie w badaniach nowych zjawisk; po trzecie, badacze
specjalizują się w coraz węższych dziedzinach oraz sposobach zastosowania różnych
metodologii. Jednym z przejawów wymienionych zmian jest stosunkowo nowy obszar badań, jakim są reżimy międzynarodowe, również niosący ze sobą szereg wyzwań metodologicznych.
Prof. Andrzej Gałganek przedstawił referat Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Poza dychotomię „międzynarodowości” i „wewnętrzności”. Autor na wstępie nawiązał do propozycji S. Hoffmanna, który zaproponował realizację programu
badań historycznych ustanawiającego odrębność pola badawczego nauki o stosunkach międzynarodowych, ukazującego jego zmienność w czasie i eksplorującego jego
związki z „wewnętrznym” życiem politycznym.6 Jednak po 50 latach, mimo wielu prób
i bogatej literatury, problem nie został rozwiązany. Prof. Gałganek postawił tezę, że
nastąpiło nawet wzmocnienie tej dychotomii. Autor zaproponował trzy odpowiedzi
na postawiony problem: metateoretyczne, transkulturowe i w zakresie socjologii historycznej. Odpowiadając na pytanie, czy istnieje teoria społeczna „międzynarodowości” i „wewnętrzności”, prof. Gałganek stwierdził, że „jeśli teoria polityczna – oznacza
badanie wewnętrznych zjawisk politycznych; teoria stosunków międzynarodowych –
badanie zewnętrznych zjawisk politycznych; a historia stosunków międzynarodowych
– przenosi te badania w przeszłość; z pewnością nie istnieje. Jeśli jednak uznamy, że
propozycja „międzynarodowej socjologii historycznej” J. Rosenberga trafnie definiuje konceptualne ramy takiej teorii społecznej, to możemy oczekiwać, że kolejne
próby skonstruowania takiej teorii będą podejmowane. Wymagania, jakie teoria taka
musi spełniać, polegają na połączeniu w jeden schemat: społeczeństw („wewnętrzności”) z przyczynowym znaczeniem ich interakcji („międzynarodowości”) w wyjaśnianiu ich indywidualnej i kolektywnej zmiany. Należy zatem zgodzić się z Rosenber-

6
S. Hoffmann, Internatonal Relations: The Long Road to Theory, „World Politics” 1959,
vol. 11, nr 3, s. 346–377.
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giem, że intelektualne wymagania teorii społecznej i teorii międzynarodowej są –
i zawsze były – takie same”.
Prof. Mirosław Sułek w wystąpieniu Teoriopoznawcze konsekwencje prakseologicznego ujęcia stosunków międzynarodowych stwierdził, że prakseologia dzieli się na
trzy działy, wyróżnione ze względu na formy (systemy) stosunków międzyludzkich,
czyli stosunków między rolami. Do tych form zaliczył, na zasadzie konwencji terminologicznej: współpracę, walkę i rywalizację. „Współpraca i walka należą do tzw. sfery
realnej, natomiast rywalizacja – do sfery regulacji. Rzeczywiste życie społeczne jest
syntezą współpracy i walki w różnych dziedzinach, i różnych proporcjach. We wszystkich tych formach rozumienie nakładów i efektów jest odmienne, odmienny jest więc
rachunek efektywności”. W ocenie prof. Sułka podejście takie wprowadza trochę
ładu metodologicznego i może przyczynić się do lepszej oceny sprawności wielu działań, jak również do bardziej trafnych rekomendacji przeznaczonych dla polityków.
Autor zaprezentował teoriopoznawcze konsekwencje trójdziałowego ujęcia prakseologii dla teorii i metodologii badań stosunków międzynarodowych. Najważniejsze
z nich to potrzeba rozwijania politologii jako teorii regulacji oraz wprowadzenie do
swego programu badawczego zagadnień ekonomii i sztuki wojennej, rozpatrywanych
z punktu widzenia zasad regulacji. Konieczne będzie przy tym odwołanie się do dorobku innych dyscyplin, a zwłaszcza cybernetyki, teorii systemów, teorii informacji
czy teorii komunikacji społecznej.
Z kolei prof. Czesław Maj w referacie Metodologiczne problemy socjologii stosunków międzynarodowych wzmocnił argumentację przedmówców za posługiwaniem
się w badaniach stosunków międzynarodowych zróżnicowanym i rozbudowanym katalogiem metod, technik i procedur badawczych, także tych przejętych z badań socjologicznych.
Dr Adam Szymański w referacie Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad
rozszerzeniem Unii Europejskiej starał się odpowiedzieć na pytanie, czy siatka pojęciowa, teorie i metody z klasycznej politologii i stosunków międzynarodowych są do
zastosowania w studiach nad Unią Europejską. W konkluzji stwierdził, że w badaniach rozszerzania UE istnieje szereg problemów teoretycznych i metodologicznych,
odzwierciedlających dylematy charakterystyczne dla całej dziedziny integracji europejskiej. Przyczyn tych trudności jest wiele, m.in. krótki okres funkcjonowania, złożoność oraz dynamizm zjawisk i procesów. Jednak owocne badanie rozszerzania UE
jest możliwe, również przy użyciu warsztatu metodologicznego politologii i internacjologii.
Dr Jacek Czaputowicz tematem swojego wystąpienia uczynił Wyzwania metodologiczne i epistemologiczne w teoriach stosunków międzynarodowych. W istocie jego wystąpienie było próbą syntetycznego krytycznego spojrzenia na trzy podejścia w badaniach
stosunków międzynarodowych: behawiorystyczne, strukturalne oraz ewolucyjne.
Panel trzeci, któremu przewodniczyła prof. T. Sasińska-Klas, poświęcony był
metodologii badań komunikacji społecznej. W jego trakcie wygłoszono mniej referatów, ale miał on za to bardziej warsztatowy charakter.
Dr Małgorzata Lisowska-Magdziarz w referacie Metoda analizy dyskursywnej
zaprezentowała praktyczne zastosowanie tytułowej metody. Do przykładowej anali-
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zy wybrano telewizyjne orędzie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do narodu, wygłoszone 17 marca 2008 roku. Według autorki pojęcie dyskursu związane jest z celową
komunikacją językową na tle kontekstu społecznego i w określonej społecznej sytuacji. „Analiza dyskursu może przynosić rezultaty świeże i zaskakujące także wówczas,
gdy ujawnia luki, szczeliny, niekonsekwencje, te aspekty działalności komunikacyjnej
ludzi, które nie wynikają z celowego stosowania wcześniej ustalonych założeń, lecz
mają właśnie spontaniczny, nie kontrolowany charakter”. Jak ocenia dr LisowskaMagdziarz, istotność tej metody, a raczej zespołu metod i technik, wynika z wszechstronnego i kontekstowego ujmowania komunikacyjnego wymiaru zjawisk politycznych, ekonomicznych, społecznych, a także działań komunikacyjnych jednostek i grup.
„Dyskurs to wewnętrznie złożona całość, zintegrowana przy pomocy rozmaitych form
racjonalności i reguł rozumowania i komunikowania, ale też powiązana z zewnętrznym otoczeniem – stanem wiedzy, hierarchią społeczną, obowiązującymi definicjami
ważnych pojęć i sytuacji, rolami społecznymi uczestników komunikacji, dostępnymi
narzędziami. Analiza dyskursu może nam zatem dać dostęp do stanu wiedzy, hierarchii wartości, opinii i postaw, założeń kulturalnych i pragmatyki komunikacyjnej typowej dla określonej epoki, miejsca, sytuacji. Demaskuje i denaturalizuje stereotypy
i uproszczenia w myśleniu. Pozwala na opis i analizę perswazji, ale także manipulacji
w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Pomaga odsłaniać rzeczywiste interesy polityczne czy społeczne jednostek i grup, także wtedy, gdy są to interesy niejawne. Pozwala na odkrywanie nierówności w dostępie ludzi do możliwości artykulacji własnych interesów i ich realizacji”. Analiza dyskursu dotyczy władzy; odkrywa relacje
władzy i podporządkowania, umożliwia opis wartości dominujących i toczącej się wokół
nich wojny semiotycznej.
W kolejnym wystąpieniu pod tytułem Użyteczność narzędzi konstruktywizmu w definiowaniu współczesnego oblicza polityki w mediach dr Janusz Golinowski zwrócił
uwagę na to, iż refleksja badawcza konstruktywizmu tworzy przesłanki do rekompozycji przestrzeni społecznej. Warunkiem rekompozycji jest fragmentaryzacja, „która
powoduje, że pewne składniki przestają należeć do dotychczasowej całości, uwalniają się i żyją życiem własnym a po pewnym czasie przechodzą do rekomponujących się
całości. Fragmentaryzacja przejawia się w na płaszczyznach: myśli i faktów. Im bardziej myśl, tu zwłaszcza myśl naukowa, dostrzega swoją niejednolitość, tym częściej
stwierdza, że zanika świat jako jednolity system stosunków. Jednakże fragmentaryzacja to nie zanik części dawnych całości, ich całkowity rozpad; to raczej trwanie ich
części w pewnym zmienionym stanie – wyróżnialnym i rozpoznawalnym”. Autor podkreślił, że „badacze nie są inżynierami oferującymi praktyce rozwiązania jej problemów, lecz proponują język koncepcji i symboli, które mogą być wykorzystane w dyskursie praktyki”. Jedną z konsekwencji konstruktywizmu jest redefinicja tradycyjnych granic dyscyplin i subdyscyplin badawczych.
Prof. Ewa Maj w referacie Symbole w komunikowaniu politycznym: próba ujęcia
metodologicznego pozytywnie zweryfikowała twierdzenie, że badanie symboli w komunikowaniu politycznym wymaga stosowania narzędzi zaczerpniętych z wielu dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Autorka argumentowała, że na bieżąco powstaje
teoria kodów politycznych na wzór teorii kodów religijnych, estetycznych, a różne
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orientacje teoretyczne nakazują wszakże ustalenie miejsca symboli w procesie poznania w komunikologii, określenie relacji między uczestnikami komunikowania. Prof.
Maj wskazała na uniwersalny wniosek, jakim jest stwierdzenie, że „specyfika charakteru komunikacyjnego symboli polega na różnorodności interpretacyjnej, przy czym
interpretacji dokonuje się na podstawie reguł jednostkowych. Ważna jest przy tym
kwestia kompetencji odbiorcy, bez którego percepcji, wrażliwości i wiedzy, a niekiedy nawet pewnej determinacji poznawczej, symbole nie mogłyby funkcjonować”. Zauważyła ponadto, że w odróżnieniu od symboliki religijnej czy artystycznej, symbolika obecna w komunikowaniu politycznym raczej nie chce pozostać wieloznaczna,
nieuchwytna, dowolna i przypadkowa. A zatem można skłaniać się ku konstatacji, że
w warunkach demokracji rynkowej, w czynnościach marketingowych wymagana jest
symbolika klarowna i rozpoznawalna, dzięki czemu skraca się dystans przekazu i powiększa jego skuteczność.
Na zakończenie omawianego panelu uczestnicy konferencji wysłuchali jeszcze
wystąpień prof. Jacka Sobczaka, który mówił o stanie i potrzebach badań nad prawem prasowym oraz dr. Dušana Bogdanova, który rozważał kwestie metod oceny
zainteresowania informacją publiczną.
Konferencję zakończyły obrady plenarne, w trakcie których moderatorzy poszczególnych paneli przedstawili swoje spostrzeżenia i wnioski wynikające z referatów i dyskusji, a przewodnicząca tej części obrad prof. Łoś-Nowak podjęła próbę
sformułowania wniosków ogólnych płynących z całej konferencji. Zwróciła ona uwagę na duże znaczenie spotkania, które przyczyniło się do ożywienia dyskusji nad metodologią badań politologicznych w Polsce. Podkreśliła również, że wszystkie poruszane kwestie, ich zróżnicowanie oraz zakres, stanowiły potwierdzenie rangi oraz złożoności podjętej problematyki. Po raz kolejny zaapelowała do badaczy o precyzję
i staranność stosowania pojęć politologicznych i metod. Zaproponowała zorganizowanie cyklu konferencji metodologicznych w ramach subdyscyplin politologicznych
i poparła pomysł zgłoszony przez uczestników konferencji, aby podjąć prace nad podręcznikiem akademickim metodologii badań politologicznych. Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonał prof. S. Michałowski Dziekan Wydziału Politologii UMCS.
W konferencji wzięło udział około stu osób zainteresowanych problematyką
metodologii w politologii, w tym bardzo liczna grupa profesorów, co zasługuje na
szczególne podkreślenie. Na obradach nie zabrakło też oczywiście młodych adeptów
dyscypliny. Wśród uczestników znaleźli się naukowcy reprezentujący prawie wszystkie środowiska politologiczne w Polsce. Edukacyjny wymiar konferencji został podkreślony udziałem studentów Wydziału Politologii UMCS.
Konferencja Metodologia badań politologicznych okazała się bardzo udanym
przedsięwzięciem naukowym, jak również organizacyjnym. Wystąpienia konferencyjne ukażą się drukiem w tomie Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce pod redakcją A. Antoszewskiego, A. Dumały, B. Krauz-Mozer
i K. Radzik, który wyda Wydawnictwo UMCS w 2009 roku.
dr Andrzej Dumała
Zakład Stosunków Międzynarodowych
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Jubileusz Leopolda Ungera

Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS był organizatorem wyjątkowej uroczystości jubileuszu 85. urodzin Leopolda Ungera i 60-lecia pracy zawodowej dziennikarza zaliczanego do elitarnego kręgu opiniotwórczych publicystów w Europie. Leopold Unger opuścił Polskę na fali czystek pomarcowych 1968 roku, osiadł
w Brukseli, podejmując trwającą do dzisiaj współpracę z dziennikiem „Le Soir”. Pisał także do prestiżowej amerykańskiej gazety „International Herald Tribune”. Jak
twierdził, miał dwóch wybitnych szefów – redaktorów: Jerzego Giedroycia w paryskiej „Kulturze” i Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa. W obu ośrodkach Unger zajmował wysoką pozycję: w „Kulturze” jako Brukselczyk, autor artykułów o tematyce międzynarodowej oraz dowcipny, przenikliwy
felietonista programu „Fakty, opinie, komentarze” RWE.
Od kilkunastu lat Unger jest związany z naszym uniwersytetem – tu wydaje książki,
prowadzi wykłady, spotkania i seminaria warsztatowe ilekroć przyjeżdża do Polski.
W dużym stopniu o nawiązaniu tej współpracy zdecydowała postawa społeczności
uniwersyteckiej wobec spuścizny „Kultury”, przejawiająca się m.in. w rozwoju badań,
co podkreślił sam Jubilat, mówiąc w trakcie uroczystości: „nie ma w Polsce Alma
Mater, która w takim stopniu kultywowałaby pamięć o »Kulturze«”.
Spotkanie w Lublinie, 8 i 9 kwietnia 2008 roku, w pewnym sensie było kontynuacją uroczystości zorganizowanych we wrześniu 2007 roku przez Bronisława Geremka
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wtedy zrodził się projekt obdarowania Leopolda Ungera Księgą Jubileuszową specjalnie przygotowaną przez przyjaciół. Wręczenie Księgi zatytułowanej Udało mi się mieć ciekawe życie (tytuł stanowi cytat zapamiętany z jednej z moich rozmów z Ungerem podczas kwerendy źródłowej w prywatnym archiwum publicysty) rozpoczęło dwudniowe święto Ungera w Lublinie.
Gośćmi Jubilata (który przyjechał z córką i wnuczką) i Wydziału Politologii były
znakomitości ze świata polityki i mediów, witani przez JM Rektora UMCS prof. Wiesława A. Kamińskiego i dziekana prof. Stanisława Michałowskiego oraz gospodarzy
miasta i regionu: wojewodę Genowefę Tokarską i prezydenta Adama Wasilewskiego.
Przybyłych powitał także abp Józef Życiński.
W Auli im. I. Daszyńskiego spotkali się Jan Luyks, ambasador Królestwa Belgii
w Polsce, Jerzy Bahr, ambasador RP w Rosji, Andrzej Krzeczunowicz, pierwszy ambasador RP w NATO, Marek Ziółkowski, były ambasador RP na Ukrainie, Robert
Sołtyk, przedstawiciel Komisji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, senator Janusz Sepioł, profesorowie Jerzy Pomianowski, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Kłoczowski, Jan
Kordys. Obecni byli także Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, Zygmunt Berdychowski, dyrektor Instytutu Studiów Wschodnich, Bogumiła Berdychowska, znawczyni stosunków polsko-ukraińskich, Czesław
Bielecki, Edward Dwurnik, który namalował portret Jubilata zamieszczony w Księdze, Janusz Korek, badacz „Kultury” ze Sztokholmu, Mariusz Kubik, reprezentujący
prof. Władysława Bartoszewskiego.
Lista przyjaciół po piórze Jubilata wyglądała równie imponująco: Beatrice Delvaux, redaktor naczelna „Le Soir”, Jerzy Kuczkiewicz, kierownik działu publicystyki
międzynarodowej „Le Soir”, ks. Adam Boniecki, Krystyna Hilary, długoletnia dzien-
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nikarka RWE. Adam Michnik, Jarosław Kurski, Bartosz Węglarczyk reprezentowali
„Gazetę Wyborczą”. W wielu relacjach telewizyjnych i sprawozdaniach prasowych
(nawet w USA) podkreślano, iż spotkania tej rangi dawno nie było w Lublinie.
Krótkie, niekiedy wzruszające, niekiedy żartobliwe wystąpienia gości – autorów
Księgi poprzedzała osobista refleksja Leopolda Ungera. Mówił on o historii swojej
rodziny, ofiarach Holocaustu, rozumieniu polskości, pracy oraz szerszym kontekście
obecności w Lublinie, np.: „polszczyzna pomogła mi utrzymać ponad murami związek z tą kulturą, tradycją, z krajem. To jest mój prawdziwy polski paszport. Przez 50
lat nie było miejsca bardziej polskiego niż paryska »Kultura«. Jerzy Giedroyc jest
tutaj z nami”.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie Księgi Udało mi się mieć ciekawe życie, przygotowanej pod moją redakcją. Warto dodać, że wszyscy wymienieni
goście uroczystości byli również autorami tej publikacji. Składa się ona z dwóch części: O Ungerze i Dla Ungera. Zawiera 33 teksty. Wśród pozostałych autorów wymienić należy m.in. Henryka Giedroycia, Bohdana Osadczuka, Lecha Wałęsę, Jerzego
Buzka, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Wojciecha Skalmowskiego,
Andrzeja Wajdę, Ryszarda Kapuścińskiego, Stefana Bratkowskiego, Konstantego
Geberta, Mariana Turskiego, Stanisława Obirka.
W trakcie spotkania Leopold Unger otrzymał Medal Wojewody Lubelskiego.
Odczytano także list Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prezydent Lublina wydał obiad na cześć Jubilata.
Wieczorem, w klasztorze Dominikanów odbyła się debata o znaczeniu i aktualności przesłania „Kultury”, w której wystąpili abp Józef Życiński, Leopold Unger,
Jerzy Pomianowski, Adam Michnik, Czesław Bielecki.
Abp Józef Życiński poświęcił tablicę upamiętniającą Jerzego Giedroycia, w miejscu, które po remoncie przestrzeni klasztornej będzie tarasem widokowym imienia
twórcy „Kultury”.
Święto Leopolda Ungera w Lublinie zaskakiwało miłymi niespodziankami, klimatem rozmów w kuluarach, spotkaniami po latach. Był urodzinowy tort, spacery
ulicami miasta, zwiedzanie wystawy obrazów Edwarda Dwurnika w Galerii Białej
(specjalnie przedłużono czas jej trwania). Ungera i jego gości nie opuszczali studenci, nie tylko naszego Wydziału, co przekonuje, jak ważne są bezpośrednie rozmowy
ze świadkami historii, ciekawość przeszłości i fascynacja doświadczeniem prawdziwie mądrych ludzi.
dr hab. Iwona Hofman, prof. UMCS
Zakład Dziennikarstwa
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Konferencje organizowane na Wydziale Politologii
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Współczesne media – status, aksjologia,
funkcjonowanie”, Lublin, 24–25 kwietnia 2008 roku

W dniach 24–25 kwietnia 2008 roku w ramach obchodów XV-lecia Wydziału
Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, odbyła się w Lublinie konferencja naukowa pod tytułem: „Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie”. Celem tej konferencji była wieloaspektowa analiza współczesnych mediów.
Zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, otoczona została patronatem Dziekanów Wydziału Politologii: prof. dr. hab. Stanisława
Michałowskiego, prof. dr hab. Ewy Maj i prof. dr. hab. Marka Pietrasia, a także prof.
dr. hab. Jana Hudzika, kierownika Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej oraz prof. dr. hab. Włodzimierza Micha, reprezentującego Zakład Dziennikarstwa.
Rangę konferencji podkreślił honorowy patronat Rektora UMCS prof. dr. hab.
Wiesława Kamińskiego oraz patronat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, którego prezes, prof. dr hab. Bogumiła Dobek-Ostrowska podczas uroczystego
otwarcia wręczała legitymacje PTKS. Opieką medialną konferencję otoczyły regionalne oddziały Telewizji Polskiej oraz „Gazety Wyborczej”. Nad samym przebiegiem
konferencji czuwał zaś komitet organizacyjny stworzony przez pracowników Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS – kierownik Zakładu, dr hab. prof.
UMCS Iwonę Hofman i dr Danutę Kępę-Figurę.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego. W spotkaniu udział wzięli naukowcy reprezentujący wiele krajowych ośrodków
akademickich. Należy tu wymienić licznie przybyłych reprezentantów: Akademii
Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu czy w końcu
gospodarza – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Konferencja „Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie”, ze względu na zakres poruszanej problematyki, pozwoliła na spotkanie badaczy wielu dyscyplin. Współczesne media stały się przedmiotem analiz przeprowadzonych z perspektywy socjologicznej, psychologicznej, historycznej, politologicznej, filologicznej, językoznawczej i filozoficznej. Wymienione obszary badawcze zostały zapowiedziane przebiegiem obrad plenarnych otwierających 24 kwietnia konferencję, którym przewodniczył Dziekan Wydziału Politologii – prof. dr hab. Stanisław Michałowski.
Otwierający obrady referat Stanisława Jędrzejewskiego (Media publiczne a konieczności rynkowe) stawiał pytanie dotyczące przyszłości mediów publicznych. Ignacy Fiut głosząc referat Etyka publiczności mediów, akcentował konieczność stworzenia nowego typu etyki w komunikowaniu, czyli etyki publiczności mediów. Etyka ta,
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będąca wyborem reguł obowiązujących nadawców medialnych, miałaby pozwolić na
podniesienie standardów moralnych komunikowania masowego. Z kolei Wiesława
Piątkowska-Stepaniak w wystąpieniu (Współczesne media w debacie publicznej – strażnik demokracji czy łowca sensacji?) zastanawiała się nad aktualnością postrzegania
mediów jako „czwartej władzy”. Dwa kolejne referaty dotyczyły gatunkowego ukształtowania komunikatu medialnego. Pierwszy z nich, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego (Rozwój gatunków na przełomie wieków) zawierał synkretyczny opis rodzajów
dziennikarskich (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), które znajdują swoją reprezentację na przełomie XX i XXI wieku. Drugi referat, Marii Wojtak
(Metamorfozy gatunków prasowych) omawiał przemiany gatunków prasowych (informacyjnych i publicystycznych). O klasyfikacji katolickich stacji radiowych oraz ich
faktycznym zasięgu mówił w referacie Rola Kościoła katolickiego w Polsce: struktura
i funkcje, Leon Dyczewski. Natomiast Jacek Sobczak w swoim wystąpieniu (Dostęp
do informacji publicznej i potrzeba ochrony danych osobowych a prawa i obowiązki
dziennikarzy) nakreślił prawa i obowiązki dziennikarzy w zakresie dostępu i rozpowszechniania informacji publicznej.
Dalsze obrady toczyły się w ramach tematycznych paneli. W sekcji „Etyczne
i prawne aspekty funkcjonowania mediów” omówione zostały prawne ramy funkcjonowania mediów na przełomie wieków. Analizy te pokazywały współczesność w kontekście historycznym. Ich dopełnieniem były poruszone zagadnienia etyczne. Maria
Magoska (O mediach, polityce i populizmie), przytaczając przykłady z polskiej i włoskiej sceny politycznej, omówiła kwestie populizmu jako wyzwania dla współczesnych
demokracji. Dwa kolejne wystąpienia poświęcone były miejscu satyry i karykatury
w mediach. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Między wolnością a odpowiedzialnością
– polskie media wobec publikacji karykatur Mahometa) prześledziła reakcje polskich
dziennikarzy na „aferę karykaturową”, jaka przetoczyła się przez polską i europejską
prasę w 2006 roku, natomiast Maria Łoszewska-Oławska (Satyra i karykatura jako
okoliczności wyłączające bezprawność działania dziennikarza) określiła granice satyry
w postaci ochrony ludzkiej godności. Kategorie wolności mediów (wyznaczone uwarunkowaniami ekonomicznymi, prawno-etycznymi oraz społeczno-politycznymi),
zwracając przy tym uwagę na znaczenie nieskrępowanej debaty publicznej w społeczeństwie obywatelskim, przybliżył Bogusław Nierenberg (Wyznaczniki wolności mediów). Z kolei Lucyna Szot (Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce) podjęła kwestię
profesjonalizmu dziennikarzy. Zainteresował ją nie tylko aspekt umiejętności warsztatowych, ale także aspekt etyczny i problem przygotowania merytorycznego. Prelegentka w swym wystąpieniu podkreśliła brak wyspecjalizowanych organizacji o charakterze społecznym, oceniających poczynania nadawców. O lukach w regulacjach prawnych dotyczących polityki i kultury medialnej mówili Zbigniew Oniszczuk (Niedostatki polskiej polityki medialnej) oraz Aleksandra Lato (Kategoria wolności i podmiotowości w kulturze medialnej). Tezę o antropologiczno-aksjologicznym charakterze
perswazji w reklamie społecznej, analizując ogólnopolską kampanię świadomościową „Poszukiwana 45+: rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie”, udowodnił Arkadiusz Dudziak (W kręgu antropologii reklamy społecznej – wymiar aksjologiczny).
Przejawy voyeuryzmu, jako zjawiska dominującego w polskich „tabloidach” (Problem
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voyeuryzmu medialnego w kontekście prasy polskiej), omówiła Olga Białek-Szwed.
Kwestie etyki i moralności dziennikarskiej podniosły Karolina Woldan (Dziennikarstwo śledcze w erze postdeontycznej) oraz Justyna Wasil (Tajemnica dziennikarska
w świetle kodeksów etyki dziennikarskiej).
Sekcję zatytułowaną „Znaczenie mediów w komunikowaniu politycznym” zdominowała tematyka związana z wyborami parlamentarnymi w 2007 roku, choć nie
zabrakło odwołań i porównań do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005
roku. Prelegenci kolejno przedstawiali wyniki badań empirycznych, odnosząc ich treść
do teoretycznych rozważań. Referat Jacka H. Kołodzieja (Kultura mediów a system
komunikowania politycznego) ukazał ewolucję systemu komunikowania politycznego, wyznaczniki kultury mediów, a także przejawy kultury mediów w systemie komunikowania politycznego. Analizy relacji polskiego Kościoła katolickiego i mediów opiniotwórczych, jako elementu komunikacji politycznej, dokonała Agnieszka Hess (Relacje polskiego Kościoła z mediami jako element komunikacji politycznej). Jej zdaniem
relacje te zależą przede wszystkim od nastrojów i opinii społecznych. Potwierdzenia
tezy, iż media są podmiotem sceny politycznej, dowiedli Ewa Nowak i Rafał Riedel
(Media w kampanii wyborczej 2005 i 2007 r. Analiza porównawcza programów informacyjnych TVN i TVP1). Podobne zadanie postawiła sobie Agnieszka Łukasik-Turecka
(Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej
z 2005 r. Analiza tygodników: „Polityka”, „Wprost”, „Tygodnik Solidarność”). Przedmiotem zainteresowania kolejnych referentów były procesy profesjonalizacji i mediatyzacji kampanii wyborczych oraz ich skutki. Troje prelegentów zajęło się rolą
wspomnianych procesów we współczesnej demokracji. Efektywność telewizyjnej reklamy w kształtowaniu zachowań wyborczych podał w wątpliwość Marek Mazur („Polityczne uwodzenie” – telewizyjna reklama polityczna w Polsce). Patrycja Dudek (Brutalizacja kampanii wyborczych) zwróciła uwagę na skutki coraz częstszej negatywnej reklamy politycznej. Natomiast Małgorzata Adamik (Telewizyjna reklama polityczna na
przykładzie wyborów parlamentarnych 2007) za pomocą analizy jakościowo-ilościowej
wskazała elementy tożsame w spotach wyborczych zwycięskich partii. Kreowanie wizerunku to problematyka poruszona w kolejnych referatach. Agnieszka Zaręba skupiła
się na wizerunku Jarosława Kaczyńskiego w mediach (Wizerunek medialny Jarosława
Kaczyńskiego w wyborach parlamentarnych w 2007 r.). Małgorzata Czpak (Wizerunek
polityczny Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej w 2007 roku na łamach prasy
polskiej) zestawiła materiały dotyczące tworzenia (świadomie lub nieświadomie) przez
dziennikarzy wizerunku partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie zabrakło odwołania do
wizerunków polityków spoza polskiej sceny. Aleksandra Kasprzak (Kreowanie wizerunku polityka na przykładzie B. Jelcyna i A. Schwarzeneggera) ukazała etapy tworzenia dwóch różnych osobowości medialnych Borysa Jelcyna oraz Arnolda Schwarzeneggera. Znaczenie i oddziaływanie mediów w polityce państw europejskich przedstawili: Michał Kuś (Rola mediów masowych w parlamentarnych kampaniach wyborczych w Hiszpanii) oraz Olesja Tymar (Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna
Nowiny UNIAN jako jeden z głównych współczesnych uczestników komunikacji politycznej na Ukrainie).
Referaty wygłoszone w ramach kolejnego panelu – „Publicystyka” łączyło uczynienie przedmiotem analizy tekstów publicystycznych. Znalazły się tu prelekcje zwią-
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zane ze względu na zakres omawianej problematyki z komunikowaniem politycznym, a także charakterystyka wypowiedzi medialnych. W tematykę sekcji wprowadziła refleksja Rafała Habielskiego (Tygodniki opinii. Kilka pytań i wątpliwości) dotycząca zmian, jakie zaszły w Polsce w zarządzaniu tygodnikami społeczno-kulturalnymi po 1989 roku, w sferze informacyjno-publicystycznej i światopoglądowej. Znaczenie prasy w komunikowaniu politycznym ukazała Ewa Maj (Prasa w komunikowaniu
politycznym na przykładzie tygodnika „Myśl Polska” w latach 2001–2005). Kolejne wystąpienia poświęcone zostały przestrzeni komunikacji lub poszczególnym wątkom tematycznym podejmowanym w publicystyce. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego
przypomniał Bogdan Borowik (Świat przełomu tysiącleci w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego). Aneta Bąk (Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego na przykładzie „Buntu
Młodych”) ukazała specyficzny dla Aleksandra Bocheńskiego język perswazji, jakim
posługiwał się, publikując swe teksty. W panelu znalazły się również referaty dotyczące stosunku prasy opiniotwórczej do konkretnych kwestii. O linii programowej
tygodnika „Polityka” mówiła Dorota Maj (Problem religii w konstytucji europejskiej
na łamach „Polityki”). Z kolei Paweł Bańka przeanalizował (pod względem jakościowym i ilościowym) podejmowaną przez dzienniki tematykę ekologiczną w Polsce (Problematyka ekologiczna na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w latach 20042005). Stanowisko mediów dotyczące problemów międzynarodowych podejmowanych przez ukazujące się w Niemczech i w Polsce dzienniki niemieckiego wydawcy
przedstawiła Beata Ociepka (Media o wydarzeniach międzynarodowych: dzienniki Springera w Polsce i Niemczech o sprawach europejskich). Próbę zdefiniowania pojęcia „odbiorcy” zaproponowała Iryna Kyrychenko (Kategoria odbiorcy w tekście publicystycznym na przykładzie artykułów o Polsce w prasie ukraińskiej). Język prasy ostatnich lat
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz początku Rzeczpospolitej Polskiej przypomnieli Aleksander Woźny (Niedoceniony dyskurs mediów niezależnych ostatniej doby
PRL-u i pierwszych lat III RP) oraz Stanisław Stecko (Prasa drugiego obiegu „Solidarności” regionu Podkarpacie w latach 1980–1989).
Formy komunikatu medialnego, ich ukształtowanie gatunkowe i językowe były
przedmiotem obrad kolejnej sekcji. Prelegenci zwrócili uwagę na problemy ze zdefiniowaniem niektórych form dziennikarskich. Pytanie o gatunek specyficznych listów
publikowanych na łamach pisma „Kultura” postawiła w swoim referacie Iwona Hofman (Listy w „Kulturze” – pytanie o gatunek). O pozostawionych wciąż bez odpowiedzi klasyfikacjach form dziennikarskich mówiła Wiesława Woźniak (Ponowoczesne
kłopoty z gatunkiem dziennikarskim). Dwa inne referaty poświęcone zostały wywiadowi. Jeden z nich (Joanny Szylko-Kwas – Agresywny wywiad, subiektywny przekaz –
analiza zmian gatunkowych na przykładach wywiadu dziennikarskiego) pokazywał odchodzenie od wzorca gatunkowego, który dla dziennikarza przewidywał rolę słuchacza. Jego miejsce we współczesnym wywiadzie coraz częściej miałoby być zajmowane
przez dziennikarza – równoprawnego słuchacza. Drugi z referatów (Czy dziennikarze
lubią, kiedy rozmówca nie odpowiada na pytanie? – czyli o reakcjach unikowych w wywiadach radiowych i telewizyjnych Moniki Wawer) dotyczył metod i technik, jakimi
posługują się dziennikarze w wywiadach. O dwugłosowości oraz wielości form dialogowych charakterystycznych dla współczesnej prasy na przykładzie komentarza, re-
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cenzji i felietonu opowiadała Magdalena Ślawska (Formy dialogowe w gatunkach dziennikarskich). Kolejne referaty w tej części konferencji poświęcone były analizie języka. Kreatywność w wykorzystywaniu i przetwarzaniu dostępnych struktur pojęciowych, zarówno w komunikacie reklamowym, jak i w retoryce politycznej, zainteresował Mariusza Rutkowskiego (Teoria stopów pojęciowych w interpretacji wybranych zjawisk w dyskursie medialnym). Wynikami analiz zapowiedzi dziennikarskich pod względem modalności epistemicznej podzieliła się Wioletta Kochmańska (Wykładniki modalności epistemicznej w zapowiedziach programów telewizyjnych). Kwestię perswazji
i manipulacji językowej w mediach podniosła Jadwiga Lizak (Manipulacja i perswazja jako narzędzia komunikacji w mediach). Fatyczności współczesnej komunikacji
medialnej dowodziła Danuta Kępa-Figura (Intencje czy intencja nadawców medialnych, czyli fatyczność współczesnej komunikacji medialnej). Specyfikę języka polityków Polski odrodzonej przypomniała Bogumiła Kosmanowa (Uwagi nad językiem polityków w Polsce odrodzonej).
W ramach wspomnianej sekcji pojawiły się również referaty dotyczące komunikacji wizualnej. Znaczenie wyglądu i osobowości dziennikarza telewizyjnego podkreślił w referacie Jacek Dąbała (Trudny problem telegeniczności). Charakterystyki
reklamy zewnętrznej dokonała Anna Kołomycew (Outdoor jako forma komunikacji
wizualnej). Dwa kolejne wystąpienia zawierały szczegółową analizą konkretnych programów telewizyjnych pod względem treści i formy. O operowaniu stopniem oficjalności w makrosytuacji typowej dla komunikowania masowego mówiła Karolina Jabłońska (Oficjalność w języku pełnoletnich i kilkuletnich bohaterów talk-show „Duże
dzieci” w TVP2). Ukazując zmiany, jakie następują w telewizyjnych programach reportażowych (na przykładzie „Magazynu Ekspresu Reporterów”) Monika Skarżyńska (Słowo mówione a/i pisane – wzrost ikoniczności w telewizji na przykładzie reportażu w TVP) udowodniła tezę aktywności odbiorcy masowego, dzięki użyciu w tekście
medialnym słowa pisanego.
Kolejne dwa panele wyłonione zostały ze względu na problemy szczegółowe –
zasięg oddziaływania nadawcy instytucjonalnego pozwolił wyodrębnić sekcję „Media
lokalne”, natomiast kanał przekazu sekcję „Internet”.
Z planowanego panelu „Media lokalne” wygłoszone zostały jedynie dwa referaty. Pierwsza prelekcja – Alicji Kaźmierak (Rozwój prasy Tatarów Krymskich w latach
1990–2007) – poświęcona była specyfice i odmienności prasy Tatarów Krymskich,
druga – Wiesławy Szymczuk (Polskojęzyczne media na Ukrainie) – funkcjonowaniu
i roli języka polskiego w mediach ukraińskich.
W sekcji „Internet” można wyróżnić dwa obszary badawcze. Pierwszy – związany ze znaczeniem tego medium jako narzędzia komunikacji (zwłaszcza w komunikowaniu politycznym), drugi – skupiający się na szeroko pojętej tożsamości społeczeństwa sieciowego. Coraz większe znaczenie stron internetowych w komunikowaniu
politycznym dostrzegł w swych badaniach Michał Kozera (Znaczenie witryn internetowych partii politycznych w komunikacji politycznej). Niebezpieczeństwa związane
z niewłaściwym użytkowaniem nowych mediów omówił Sławomir Czapnik (Barbarzyńcy u bram internetowego raju. Krytyka nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych z perspektywy ekonomii politycznej). Przedmiotem rozważań Rafała Sanec-
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kiego (Debata polityczna w Internecie – analiza debaty politycznej na forach internetowych, serwisach społecznościowych oraz blogach) były debaty polityczne toczące się na
polskich i brytyjskich stronach internetowych. Prelegent dowodząc wzrastającej popularności internetowych debat politycznych, oceniał także ich poziom merytoryczny.
Kwestie nowej tożsamości, rodzących się więzi społecznych i debaty publicznej
w Internecie podejmowali w swych prelekcjach kolejni referenci. Żaneta Polowczyk
(Sieciowa tożsamość – nowe oblicze społeczeństwa informacyjnego) zwróciła uwagę na
przemiany pojęcia tożsamości wynikające ze specyfiki cyberprzestrzeni oraz na niebezpieczeństwo utraty w sieci kontroli nad tą tożsamością. Piotr Celiński (Technologizacja więzi społecznych – interfejsy mediów cyfrowych) mówił o specyfice funkcjonowania więzi społecznych w Internecie. Natomiast Jakub Nowak (Cyfrowy maoizm czy zbiorowa inteligencja? Debata w nowych mediach – stanowiska teoretyczne i aktualna dyskusja) podjął problematykę jakości debat on-line, rozważając, na ile realizowany jest potencjał nowych mediów jako narzędzia i środowiska debaty, a także, w jakich kontekstach owa realizacja potencjału zachodzi (w jakim stopniu i przy jakich zastrzeżeniach).
Wykorzystania internetu jako narzędzia komunikowania politycznego dotyczył referat
Psychologiczne aspekty komunikowania politycznego w Internecie Agnieszki TurskiejKawy. Zjawiska transgresji i transcendencji zostały przedstawione przez Agnieszkę
Żejmo (Inspiracje i założenia antropologiczne w badaniach komunikacji internetowej –
zarys problematyki). Prelegentka wykorzystując metody badawcze antropologii, wyjaśniała kulturowe konteksty oraz wpływ mediosfery na jednostki i grupy.
Obszerność tematyczna, poparta badaniami teoretyczno-empirycznymi, dominowała w panelu poświęconym edukacyjnemu i społecznemu oddziaływaniu mediów.
Jan Pleszczyński w referacie (Wiedza medialna i jej status) omówił status epistemiczny wiedzy medialnej, a także problem adresata tej wiedzy. Umiejętnością odczytywania znaków otaczającej nas ikonosfery, służącą rozwojowi kompetencji komunikacyjnych człowieka we współczesnym świecie, zajęła się Magdalena Wasylewicz (Aktywność medialna jako czynnik determinujący umiejętność czytania komunikatów wizualnych). Dwa inne wystąpienia połączyło odniesienie do osoby Jana Pawła II. Janusz
Miąso w referacie (Podstawy personalistycznej pedagogiki medialnej Jana Pawła II)
podjął się analizy tekstów Jana Pawła II. Zwrócił on między innymi uwagę na wyłaniającą się z tych tekstów wizję człowieka i społeczeństwa, zawarte w nich poglądy
dotyczące kultury i informacji, z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego. Natomiast
Alicja Zygmunt w wystąpieniu Obraz śmierci Jana Pawła II w przekazie telewizyjnym
w Polsce, zajęła się analizą obecności określonego tematu medialnego w różnych stacjach telewizyjnych. Prelegentka przebadała programy telewizyjne pod względem
zawartości i natężenia informacji dotyczących choroby i śmierci Karola Wojtyły. Na
ewolucję polskich mediów elektronicznych oraz na jej znaczenie dla społeczeństwa
zwróciła uwagę Weronika Świerczyńska-Głownia w referacie Przemiany rynku mediów elektronicznych w Polsce – kanały tematyczne. Kwestie społecznego i politycznego oddziaływania mediów poruszyła Alina Balczyńska-Kosman (Teorie oddziaływania mediów wobec rzeczywistości społeczno-politycznej). Z kolei Marta Wrońska (Czy
telewizyjne serwisy informacyjne mogą edukować? Studium teoretyczno-praktyczne) przytoczyła wyniki badań, wedle których telewizyjne serwisy informacyjne mogą bezpo-
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średnio uczyć jedynie studentów dziennikarstwa (specyfiki zawodu), dla pozostałych
odbiorców (ze względu na ogólność i krótki czas nadawania) są jedynie elementem
uaktualniającym ich wiedzę w danej dziedzinie. Zjawisko niżu demograficznego po
1999 roku i jego konsekwencje w postaci coraz niższej liczebności polskich szkół w kontekście efektywności ich nauczania zbadał Ryszard Pęczkowski (Media w pracy małej
szkoły – studium teoretyczno-praktyczne). O potrzebie istnienia mediów lokalnych, służących przypominaniu historii miejsca zamieszkania i budowaniu więzi regionalnych
mówiła Magdalena Kawa (Edukacyjna rola mediów na przykładzie portalu internetowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Pamięć Miejsca). Kończący
obrady tej sekcji referat Aleksandry Sekleckiej (Koncepcje instytucji medialnych w odniesieniu do praktyki funkcjonowania w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski) był syntetycznym przeglądem funkcjonowania mediów w Europie.
Obrady plenarne drugiego dnia konferencji, którym przewodniczył prof. dr hab.
Włodzimierz Mich, otworzyła prelekcja Janusza Włodzimierza Adamowskiego Przeobrażenia rynku medialnego w Polsce przełomu tysiącleci. Refleksje uważnego obserwatora. Badacz zwrócił uwagę na dodatni bilans przemian zachodzących w sferze komunikacji społecznej w Polsce okresu III RP. Pozytywnym przykładem miałoby być zróżnicowanie rynku mediów. Z kolei Marceli Kosman w referacie Prasa jako źródło historyczne, przywołując konkretne tytuły prasowe, ukazał znaczenie źródła historycznego. Istotę psychologicznych motywów posługiwania się mediami przybliżył Stanisław Michalczyk (Kognitywne i afektywne motywy korzystania z mediów. Rekonstrukcje
koncepcji teoretycznych). Jerzy Mikułowski-Pomorski w referacie Marketing mediów
w świetle Consumer Culture Theory przedstawił analizę przemian, jakie zaszły (i nadal
zachodzą) we współczesnych mediach polskich po 1989 roku. Badacz przypomniał
filozofię marketingową szkoły Consumer Culture Theory – stosowaną w zagranicznych mediach od ćwierćwiecza, w Polsce prawie nieznaną. Mimo dostrzeżenia zjawisk pozytywnych, swą uwagę zwrócił przede wszystkim na mankamenty rozwoju polskiego systemu medialnego, który nie wykorzystał możliwości stworzonych przez procesy transformacji, nowe media czy internacjonalizacje Polski. Obrady zamknął referat Adresat, przesłanie, użyteczność – zagubione wymiary komunikacji medialnej Piotra
Francuza, udowadniający tezę, iż kreatorzy telewizyjnych programów informacyjnych
coraz częściej generują sygnały bardziej przypominające wieloznaczne symbole wykorzystywane w twórczości artystycznej, niż przekazy informacji. Zdaniem Francuza
zbudowanie przekazu równie ważnego dla ogółu odbiorców (poza prognozą pogody)
stało się dla nadawcy trudnym zadaniem.
Organizatorzy konferencji przewidzieli w programie panel studencki, który poprowadziła prof. dr hab. Maria Wojtak. Licznie przybyli młodzi prelegenci i dyskutanci zajęli się specyfiką współczesnych gatunków dziennikarskich, prawem prasowym oraz regulacją polskiego rynku mediów. Na przeobrażenia formy i treści polskich serwisów informacyjnych zwróciła uwagę Katarzyna Duma (Przemiany telewizyjnych gatunków informacyjnych – „Fakty” TVN). Zdaniem referentki coraz bardziej
widoczna podwójna rola autora wiadomości, stającego się jednocześnie dziennikarzem i komentatorem, powoduje odejście od tradycyjnego oddzielania informacji
i komentarza. Specyfikę nowego narzędzia komunikacji, jakim stał się Internet, omó-
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wiła Alicja Tomaszczyk (Internet – nowa jakość komunikowania). Analizy różnic i podobieństw prasy drukowanej i elektronicznej dokonała Karolina Burno (E-gazeta a gazeta tradycyjna – różnice w warstwie tekstowej i graficznej; www.gazetawyborcza.pl i „Gazeta Wyborcza” 21 XII 2007–20 I 2008). Dwa kolejne wystąpienia opierały się na interpretacji polskich regulacji prawnych dotyczących mediów. O łamaniu prawa przez
redakcje oraz etyce dziennikarskiej mówiła Magdalena Kołtun (Odpowiedzialność
cywilna dziennikarzy i prasy za naruszenie dóbr osobistych). Natomiast Grzegorz Gielniewski i Krzysztof Starok w tekście Spór o prawa do transmisji Euro 2008 a ustawa
medialna podjęli zagadnienie sprzeczności prawnych i rozwiązań praktycznych dotyczących transmisji programów telewizyjnych. Obrady zakończył referat Pawła Florka
(Telewizja publiczna – komercja czy misja? Analiza płaszczyzny programowej) ukazujący zestawienie emitowanych programów oraz reklam w Telewizji Polskiej SA.
Podczas konferencji poruszono wiele problemów związanych z kondycją oraz
rozwojem współczesnych mediów i dziennikarstwa. Zwieńczeniem każdego panelu
była dyskusja, w której prelegenci mogli doprecyzować sformułowane tezy, a słuchacze odnieść się do nich. Układ referatów oraz obrad w sekcjach korespondował z tematem konferencji zapowiadającym wieloaspektowość omawianej problematyki.
Zakres tematyczny poszczególnych paneli był relatywnie szeroki, dzięki czemu zarówno prelegenci, jak i dyskutanci, mogli zapoznać się z wynikami badań naukowców
oraz poszerzyć swoją wiedzę. Organizatorzy planują publikację referatów zaprezentowanych podczas konferencji.
Małgorzata Adamik, II rok studiów doktoranckich
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii UMCS

Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej pt. Charlesa Taylora wizja nowoczesności:
rekonstrukcje i interpretacje, Lublin 15–16 października 2008 roku

W dniach 15–16 października 2008 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa
i interdyscyplinarna sesja naukowa Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje. Obrady miały miejsce w zacisznych salach Hotelu „Europa”. Konferencja została zorganizowana przez jednostki badawcze dwóch lubelskich uczelni
wyższych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował Zakład Filozofii
Polityki i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS, Zakład Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Wydziału Humanistycznego UMCS oraz Centrum Studiów Kanadyjskich UMCS, zaś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II – Katedra Etyki Społecznej i Politycznej KUL. Ogromny wkład w realizację przedsięwzięcia poniosła również Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie. Należy również zauważyć, że konferencja odbyła się w ramach szerszego zakresowo projektu
badawczego pt. Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych, realizowanego właśnie przez PAN oddział Lublin. Celem tego projektu jest zainicjowanie
szerszej dyskusji o podmiotowości i tożsamości politycznej grup społecznych i całych
społeczeństw w warunkach globalizacji, przenikania się kultur, czy pojawiających się
nowych podziałów społecznych.
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Przystępując do realizacji powyższego projektu, organizatorzy konferencji uznali,
że idealnym wręcz punktem wyjścia będzie próba analizy i dyskusji nad wielowątkową myślą Charlesa Taylora. Twórczość kanadyjskiego autora ogniskuje bowiem wszystkie wspomniane problemy. Jednocześnie, jego wizja społeczeństwa wielokulturowego jest elementem większej konstrukcji wyjaśniającej, jaka zawarta jest w prowadzonych przez niego szeroko zakrojonych badaniach nad nowoczesnością. Słusznie więc
zakładano, że udana próba rekonstrukcji i analizy wybranych zagadnień myśli społeczno-politycznej Taylora, jego koncepcji etycznych oraz rozważań odnoszących się
do problemu duchowej kondycji mieszkańców nowoczesności (religia – sekularyzacja) przyczyni się do pomyślnej realizacji ambitnego skądinąd planu zainicjowania
debaty wokół problematyki wielokulturowości i podmiotowości społeczeństw nowoczesnych.
Jak powiedziano, celem przedsięwzięcia była zatem próba ukazania miejsca i roli
myśli Charlesa Taylora w filozofii (również naukach społecznych/humanistycznych)
XX i XXI wieku. Temu miał służyć podjęty przez uczestników lubelskiego spotkania
wysiłek rekonstrukcji wielowątkowej refleksji kanadyjskiego uczonego oraz wskazanie dla niej nowych perspektyw i horyzontów znaczeniowych, możliwości interpretacyjnych. Charles Taylor to dziś jeden z najbardziej znanych i uznanych, a zatem także
wpływowych filozofów, szeroko przywoływany i dyskutowany również na terenie nauk
społecznych i humanistycznych. W Polsce od niedawna rozpoznawany jest on przez
szerszą publiczność przede wszystkim jako autor monumentalnego dzieła Źródła
podmiotowości. Odwołują się zaś do niego jedynie nieliczni – na ogół znawcy współczesnej (politycznej) filozofii amerykańskiej oraz historycy idei. Lubelskie spotkanie
było więc wyjątkowe choćby pod tym względem, że była to pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona jego twórczości. Jak się później okazało, dwudniowe
spotkanie miało również tę dodatkową wartość, iż stanowiło przyczynek do (dotąd
rozproszonej, momentami zaś bardzo zideologizowanej, patrz spory o postmodernizm) rzetelnej debaty na temat filozoficznego (teoretyczno-historycznego, makrosocjologicznego) rozumienia, pojęcia i wizji nowoczesności.
Na spotkanie i dyskusję zaproszeni zostali specjaliści, znawcy myśli Taylora, jak
również uczestnicy dyskursów akademickich związanych z tematami przez niego poruszanymi, a więc ogólnie z refleksją wokół intelektualnej i duchowej kondycji nowoczesnego człowieka i społeczeństwa. Lubelska sesja zgromadziła uznane autorytety
z dziedziny humanistyki, m.in.: Adam Chmielewski (UWr), Christopher Garbowski
(UMCS), Piotr Gutowski (KUL), Jan P. Hudzik (UMCS), Andrzej M. Kaniowski
(UŁ), Christopher Knight (University of Montana, USA), Leszek Koczanowicz (DSW
Wrocław), Roman Kubicki (UAM), Jakub Z. Lichański (UW), Brian Rosebury (University of Central Lancashire, UK), Andrzej Szahaj (UMK), abp Józef Życiński. Dzięki
szerokiej reprezentacji różnych dyscyplin humanistycznych (filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, kulturoznawstwo, językoznawstwo) konferencja zarysowała
szeroką perspektywę na twórczość Charlesa Taylora.
Lubelską sesję rozpoczęło wystąpienie abp. Józefa Życińskiego, który przedstawił pokrótce sylwetkę głównego bohatera, przypominając, że Taylor jest laureatem
nagrody Templtona z 2007 roku. Znamienne, że w kapitule przyznającej nagrodę za-
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siada... abp Życiński, który nota bene był gorącym orędownikiem kandydatury autora
A Secular Age, i stąd też jego wsparcie dla lubelskiej sesji naukowej poświęconej myśli światowej sławy filozofa.
W dalszej kolejności miały miejsce wystąpienia poszczególnych prelegentów w ramach trzech sesji plenarnych. Punktem wyjścia rozważań uczestników pierwszej sesji
były kwestie związane z modernizmem, sztuką, kulturą popularną. Padły tu istotne pytania o etyczny wymiar badań literackich, romantyczną koncepcja metafory, która –
z czym zgodziłby się zapewne sam Taylor – stanowi swoiste medium pomiędzy tym, co
społeczne, a tym, co indywidualne oraz o miejsce i rolę etyki cnót w kulturze popularnej. Jak się okazało, z takim ujęciem korespondowała tematyka kolejnej – drugiej –
sesji, która poświęcona została zagadnieniom kondycji religii w epoce sekularyzacji.
W przypadku tej sesji głównym impulsem do interesujących rozważań stała się najnowsza praca Taylora: A Secular Age. Dociekano tu przyczyn (za Taylorem powiedzielibyśmy: źródeł) oraz skutków postępującej sekularyzacji społeczeństwo nowoczesnych (np.
dominacji naturalizmu czy ideologii konsumeryzmu), znaczenia konstruowania ludzkiej podmiotowości zgodnie z ideałem autentyczności, który przecież – zdaniem Taylora – najpełniej realizuje moralne zobowiązania podmiotu względem wspólnoty.
Trzecia odsłona lubelskiej konferencji dotyczyła zagadnień związanych z teorią
i praktyką polityki nowoczesnej. Jak wiadomo, w latach siedemdziesiątych (jak i później, chociaż bardziej problematyzując już swoje stanowisko) Taylor brał czynny udział
w głośnej debacie liberałów z komunitarystami, opowiadając się zdecydowanie po stronie tych ostatnich. Swego czasu spór ten elektryzował (głównie) politologów i filozofów polityki. Co ciekawe, jak pokazała lubelska sesja, nadal trudno przejść obojętnie
obok podnoszonych w nim zagadnień. Uczestnicy konferencji odnieśli się do problematyki wolności (wolność negatywna vs wolność pozytywna) i podmiotowości; konstruktywizmu społecznego i hermeneutycznego sposobu czytania i opowiadania o nowoczesnej rzeczywistości (również) politycznej; zasadności dominującego w zachodnich społeczeństwach liberalnych dychotomicznego i ostrego rozróżnienia przestrzeni publicznej i przestrzeni prywatnej, wartości wspólnotowości oraz demokracji wymagającej od
nas nierzadko zaangażowania i poświęcenia. W kontekście tych rozważań niejako „naturalnie” pojawił się również problem kosmopolityzmu i patriotyzmu, także w wymiarze praktycznym – Unia Europejska i problem patriotyzmu paneuropejskiego.
Czas na wnioski. Po pierwsze, należy zauważyć, że dzięki całemu bogactwu poruszanych na omawianej konferencji zagadnień oraz perspektyw ich ujmowania nasi
Goście bezsprzecznie przyczynili się do lepszego i pełniejszego odczytania myśli Taylora, a co za tym idzie, do bardziej efektywnej odpowiedzi na stawiane przez organizatorów pytania odnośnie do kwestii podmiotowości i tożsamości jednostki w społeczeństwach wielokulturowych. Po drugie, dwudniowa sesja przyciągnęła dużą liczbę
zainteresowanych osób, którą szacować można na ok. 60–70 osób. Można przeto śmiało stwierdzić, że realizowane przedsięwzięcie spełniło pokładane w nim nadzieję, tj.
zwróciło uwagę oraz zaktywizowało środowiska naukowe lubelskich uczelni, czego
dowodem były burzliwe i długotrwałe dyskusje, w którym uczestniczyli nie tylko nominalni referenci.
dr Waldemar Bulira, Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej
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XI Tydzień Samorządności

W dniach 14–18 kwietnia 2008 r. na Wydziale Politologii odbył się XI Tydzień
Samorządności. Celem zorganizowanego przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców cyklu spotkań było przybliżenie studentom oraz mieszkańcom Lublina problematyki funkcjonowania samorządu w warunkach rozwoju lokalnego i regionalnego.
Obrady, zorganizowane pierwszego dnia imprezy, dotyczyły problematyki niskiego zainteresowania aktywnością społeczną (w debacie udział wzięli m.in. Piotr Choroś
z fundacji Homo Faber, Wojciech Zieliński z NZS, Mateusz Zaczyński – Aktywny Lublin i dr Justyna Kowalczyk z Zakładu Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS).
Drugi dzień imprezy dotyczył perspektyw rozwoju Lublina, w debacie dotyczącej tej tematyki wzięli udział: dziekan Wydziału Politologii dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw., marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Edward
Wojtaś z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz
lubelski radny Michał Widomski.
Dyskusja podczas trzeciego dnia obrad koncentrowała się wokół problemu korupcji (udział wzięli m.in.: dr Jacek Sobczak, wicemarszałek województwa lubelskiego, Paweł Prokop – prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich i Krzysztof Łątka –
sekretarz miasta Lublin).
W czwartkowym panelu, dotyczącym pozycji kobiet w instytucjach samorządowych i sferze publicznej udział wzięły: wójt gminy Łuków Kazimiera Goławska, dr
hab. Ewa Maj, prof. nadzw. – prodziekan Wydziału Politologii, Monika Matiaszek
z Centrum Promocji Pracy.
W ostatnim dniu XI Tygodnia Samorządności Paweł Prokop z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich poprowadził szkolenie dla studentów zatytułowane: „Od kapralstwa do partnerstwa”. Nowoczesne zarządzanie partycypacyjne.
opr. jn
Konferencja naukowa Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje

W dniach 7–8 czerwca 2008 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja
naukowa Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje, zorganizowana przez Zakład
Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Konferencja naukowa 90. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

6 listopada 2008 r. na Wydziale Politologii odbyła się konferencja naukowa
90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie zorganizował Wydział
Politologii przy współudziale Stowarzyszenia „Lubelszczyzna w Europie”, Fundacji
„Willa Polonia”, Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN i Stowarzyszenia Homo Faber. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński. Konferencję otworzył i poprowadził Dziekan Wydziału Politologii prof. Grzegorz Janusz.

254

KRONIKA NAUKOWA WYDZIAŁU POLITOLOGII

Spotkanie rozpoczął prof. Longin Pastusiak, przedstawiając sytuację międzynarodową w Europie jesienią 1918 r., następnie prof. Jan Lewandowski zobrazował
powstanie i działalność Rządu Ludowego w Lublinie, a prof. Jan Jachymek skupił się
na udziale ludowców w Rządzie Ludowym. Prof. Ewa Maj opisała rząd Ignacego
Daszyńskiego w opinii Narodowej Demokracji, a sylwetkę premiera Ignacego Daszyńskiego nakreślił prof. Stefan Stępień. Referaty wygłosili także: prof. Krzysztof
Dunin-Wąsowicz na temat Warszawa jesienią 1918 r. w przededniu powstania Rządu
Ludowego oraz prof. Michał Śliwa, mówiący o Zaczątkach państwowości polskiej na
południowych ziemiach RP (Kraków, Cieszyn, Przemyśl, Lwów). W trakcie obrad miał
miejsce pokaz zdjęć Lublina z początku XX w., udostępnionych przez „Kurier Lubelski”.
Po zakończeniu konferencji odbył się fabularyzowany spacer po Lublinie, śladami miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zwieńczeniem spotkania było odsłonięcie płaskorzeźby Ignacego Daszyńskiego przy wejściu do auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii.
Uroczystość była połączona z wystawą prac Jana Gumowskiego (malarza, grafika, rysownika, żołnierza Legionów), odzwierciedlających trasę wycieczki artysty po
Starym Mieście Lublina. Wystawę na Wydziale Politologii zorganizowała Fundacja
„Willa Polonia”, której prezesem jest dr Jan Sęk.
opr. jn
Otwarte seminarium naukowe nt. Teorie i praktyki nowoczesności

Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS
oraz PAN oddział w Lublinie zorganizowały 27 listopada 2008 r. otwarte seminarium
naukowe nt. Teorie i praktyki nowoczesności.

Habilitacje

M 25 stycznia 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Kozery.
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Edukacja w polskiej myśli politycznej (1918–
1939). Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jachymek (UMCS), prof. dr hab. Stanisław
Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski).
M 22 lutego 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jana Waskana. Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa Problem przynależności państwowej ziem byłego
Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893–1921. Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wapiński (Uniwersytet Gdański), dr hab. Ewa Maj, prof.
nadzw. (UMCS), dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski).
M 4 kwietnia 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Wojciecha Sokoła.
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Geneza i ewolucja systemów wyborczych
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Recenzenci: prof. dr hab. Marek Żmi-
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grodzki (UMCS), prof. dr hab. Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr
hab. Konstanty A. Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
M 17 października 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Podrazy. Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Unia Europejska w procesie reform
traktatowych. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS).
M 14 listopada 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jana Sielezina.
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Płaszczyzna konfrontacji politycznej między „Solidarnością” a władzą w latach 1980–1981. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Juchnowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Uniwersytet
Zielonogórski), prof. dr hab. Jan Baszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr
hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Doktoraty

M 11 stycznia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Olchowskiego nt. Bezpieczeństwo kulturowo-cywilzacyjne na obszarze byłej Jugosławii. Promotor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr
hab. Grażyna Michałowska (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Maria MarczewskaRytko, prof. nadzw. (UMCS).
M 11 stycznia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Olszewskiego nt. Parlament V Republiki francuskiej – struktura, organizacja,
funkcjonowanie. Promotor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (UMCS). Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Granat (Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego), dr hab.
Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS).
M 11 kwietnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Wiktorii Zagórskiej-Antoniuk, nt. Mniejszość polska na Ukrainie na przełomie XX i XXI
wieku. Promotor: dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof.
dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski); prof. dr hab. Edward Olszewski.
(UMCS).
M 11 kwietnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.
Adama Eberhardta nt. Stosunki Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w latach 1991–
1997. Promotor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab.
Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw.
(UMCS).
30 maja 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty
Kowalewskiej, nt. Program Phare w procesie rozwoju regionalnego Podkarpacia. Promotor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Andrzej
Miszczuk (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
(UMCS).
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M 3 października 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Ewy Godlewskiej, nt. Prawa grup narodowościowych w Republice Austrii. Promotor: dr
hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Władysław Kucharski (UMCS).
M 10 października 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Alicji Kaźmierak, nt. Współczesne media Tatarów Krymskich. Promotor: dr hab. Iwona
Hofman, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Mareli Kosman (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu); prof. dr hab. Włodzimierz Mich (UMCS).
M 10 października 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Natalii Horskiej, nt. Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS). Recenzenci: dr hab. Walenty Baluk
(Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. (UMCS).
M 17 października 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.
Marcina Poręby, nt. Uwarunkowania i kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej. Promotor: dr hab. Czesław Maj (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Edward
Haliżak (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw. (UMCS).
M 7 listopada 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.
Yaropolka Tymkiva, nt. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa
europejskiego. Promotor: dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Marek Pietraś,
prof. nadzw. (UMCS).
M 5 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Yuriya
Hayduka, nt. Mediatyzacja polityki: między komunikacją a kreacją rzeczywistości. Promotor: prof. dr hab. Jan Hudzik (UMCS). Recenzenci: dr hab. Jan Kłos, prof. nadzw.
(Katolicki Uniwersytet Lubelski); dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS).
M 12 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liany Hurskiej-Kowalczyk, nt. Opozycja polityczna na Ukrainie (1991–2006). Promotor:
prof. dr hab. Edward Olszewski (UMCS). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (UMCS).
M 12 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sidor, nt. Samorząd terytorialny w myśli politycznej Polski Odrodzonej (1918-1939).
Promotor: dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof.
dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) prof. dr
hab. Jan Jachymek (UMCS).
Nagrody

W październiku 2008 r. pracownicy Wydziału Politologii otrzymali nagrody:
M Prof. dr hab. Jan Jachymek (Kierownik Zakładu Myśli Politycznej) otrzymał
Medal „Zasłużony dla UMCS” za wieloletnią owocną pracę na rzecz Uniwersytetu,
a także za wybitne osiągnięcia na polu nauki, organizacji procesu dydaktycznego oraz
kształcenia młodej kadry naukowej.
M Dr Agata Ziętek (Zakład Stosunków Międzynarodowych) otrzymała Medal
Edukacji Narodowej.
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M Dr Krystyna Leszczyńska (Zakład Ruchów Politycznych) otrzymała indywidualną nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe
za książkę pt. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2005). Skład, organizacja i tryb
funkcjonowania, Toruń 2007.
Granty

M Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) rozpoczął w 2008 r.
realizację (jako research fellow) projektu w ramach 7 Programu Ramowego finansowanego ze środków unijnych, koordynowanego przez Institute for Advanced Studies
w Wiedniu, nt. Interplay of European, National and Regional Identities: nations between states along the new eastern borders of the European Union (A cross-national study
of trans-boundary social and ethnic groups in Europe).
M Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) realizował w 2008 r.
(jako research associate) projekt koordynowany przez School of History and Classics
w University of Manchester oraz Department of History w Nottingham University,
finansowany przez UK Arts and Humanities Research Board zatytułowany Population Displacements, State Practice and Social Exclusion in the Soviet Union and Eastern
Europe, 1930–1945.
M Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) realizował w 2008 r.
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Polska i żydowska sekcje narodowe WKP[b].
M Dr Wojciech Ziętara (Zakład Ruchów Politycznych) realizował w 2008 roku
projekt badawczy Prorektora UMCS ds. Nauki nt. Polskie partie socjaldemokratyczne
wobec organizacji typu think tanks na przykładzie Towarzystwa Fabiańskiego. W trakcie
realizacji projektu dr W. Ziętara odbył kwerendy w Międzynarodowym Instytucie
Historii Socjalizmu w Amsterdamie i w London School of Economics oraz złożył trzy
artykuły naukowe do publikacji. Ponadto w 2009 r. zostanie przygotowana publikacja
książkowa dotycząca think tanks we współczesnym świecie.
M Dr Piotr Tosiek (Zakład Stosunków Międzynarodowych) realizował w 2008 r.
grant Prorektora UMCS nt. Demokracja w UE po Traktacie z Lizbony. Wymiar prawny
i polityczny.
M Dr Irma Słomczyńska – jako kierownik oraz dr Paweł Frankowski – jako współwykonawca (Zakład Stosunków Międzynarodowych) realizowali w 2008 r. grant badawczy Prorektora UMCS ds. Nauki nt. Narodowe koncepcje bezpieczeństwa w procesie kształtowania się europejskiej kultury strategicznej.
M Dr hab. Iwona Hofman, prof. nadzw. (Zakład Dziennikarstwa) zrealizowała
(jako kierownik) w 2008 r. grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”.
M Dr hab. Iwona Hofman, prof. nadzw. (Zakład Dziennikarstwa) zrealizowała
(jako kierownik) w 2008 r. grant Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich nt. „Udało
mi się mieć ciekawe życie”. Księga jubileuszowa Leopolda Ungera.
M Dr Bogdan Borowik (Zakład Dziennikarstwa) zrealizował w 2008 r. grant Prorektora UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej nt. Analiza porównawcza
zawartości treści pism Ruchu Młodej Polski – „Bratniak” i „Polityka Polska”.
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Opublikowane książki
Monografie:

Włodzimierz Mich, Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1926, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 246
Zbiorowym bohaterem publikacji jest Związek Ziemian,
w jego działaniach dotyczących korzystnego dla pracodawców uregulowania stosunków pracy w rolnictwie. Aby osiągnąć swe cele – w szczególności korzystne rozstrzygnięcia aparatu państwowego, a także korzystne dla ziemian działania
tego aparatu – Związek Ziemian starał się o pozyskanie dla
swych racji szerokiego poparcia społecznego. Praca dotyczy
działań Związku w latach 1919–1926. Zwraca uwagę bardzo kompetentnie zebrana
baza źródłowa. Książka składa się z siedmiu rozdziałów – ukazuje priorytety Związku Ziemian i trafnie wydobyty przez Autora stopień konfliktu społecznego w rolnictwie, zwłaszcza że stosunki między dworem a służbą dalekie były od anonimowości.
Praca prezentuje postawę aparatu państwowego wobec konfliktu, którego stronami
byli z jednej strony ziemianie i Związek Ziemian, a z drugiej robotnicy rolni i ZZRR.
Anna Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 299.
Przedmiotem badań autorki są granice państwa polskiego, postrzegane jako trwały geograficzny fenomen państwowości i jedno z najpoważniejszych źródeł jego niezależności
i bezpieczeństwa, przedmiot odwiecznej troski władzy i społeczeństwa. Nowe podejście do tego fenomenu zawiera się
w tym, iż autorka zwraca uwagę na czynniki dokonujące się
w środowisku międzynarodowym, pod których wpływem obserwujemy proces odchodzenia od postrzegania granic w kategoriach ,,oddzielania od siebie narodów”, „murów granicznych” itp. na rzecz ich nowych funkcji. Wykorzystanie w książce modelu J. Rosenau
do objaśnienia fenomenu polityki zagranicznej państwa, innej niż te, które dominują
w analizach o zdecydowanie klasycznym podejściu do państwa i polityki zagranicznej, wydaje się logiczną konsekwencją dynamicznego podejścia do badanego przedmiotu, spojrzenia na funkcje granic przez pryzmat zmiennej natury stosunków międzynarodowych, dynamiki środowiska i systemu międzynarodowego. Nie popadając
ani w skrajny realizm, ani skrajny neoliberalizm, autorka konsekwentnie buduje model
funkcjonalnej teorii granic, w której klasyczne wartości, jakie dla każdego państwa
symbolizują jego granice, ulegają wzbogaceniu (transformacji) jako efekt synergii
z myślącymi podobnie władzami.
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Edward Olszewski, Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II
w Oslo. 20 lat w służbie Polonii i Polski, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, ss. 96.
Monografia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II
w Oslo, wydana z okazji 20-lecia placówki.

Konrad Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 257
Autor stawia sobie za cel ukazanie całokształtu historycznych i polityczno-prawnych uwarunkowań konfliktu serbsko-albańskiego, jego dynamiki oraz przyczyn i przebiegu
interwencji NATO. Analizie poddane zostały dalekosiężne
skutki konfliktu i interwencji posiadające wymiar wewnątrzpaństwowy i międzynarodowy. Istotna część rozważań poświęcona jest próbie uchwycenia samego zjawiska konfliktu
i interwencji w stosunkach międzynarodowych oraz ich wymiaru prawnomiędzynarodowego.
Wojciech Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, doktryna i działalność w latach 1951–2001, Toruń 2008,
s. 308.
Książka jest monografią naukową z zakresu współczesnych międzynarodowych organizacji ruchów politycznych.
Ruch socjaldemokratyczny odgrywa wiodącą rolę w życiu
politycznym państw współczesnego świata. Członkostwo
w Międzynarodówce Socjalistycznej stanowi istotne kryterium
formalne decydujące o przynależności do tego ruchu politycznego. Organizacja została założona w 1951 roku i nawiązuje
do tradycji międzynarodowego ruchu robotniczego przełomu XIX i XX wieku. Publikacja podsumowuje okres pierwszego półwiecza funkcjonowania organizacji. Autor analizuje i wyjaśnia główne kierunki działalności Międzynarodówki, przedstawia zmiany organizacyjne oraz katalog ideowy.
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Opracowania zbiorowe:

Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe,
(red.) Ewa Maj, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2008, ss. 324
Synteza polskiej myśli politycznej po 1989 roku, opracowana przez lubelskich politologów, jest publikacją ważną
i znacznie wzbogacającą wiedzę o nas samych oraz naszych
sprawach i problemach narodowych, państwowych, cywilizacyjnych itp. Autorzy, bacznie obserwując polskie życie polityczne i ideowe, potrafili dostrzec, iż nasi politycy i publicyści
nie tylko stale toczą boje o władzę i wpływy w państwie, ale
też wyrażają określone poglądy, wyobrażenia, koncepcje, poprzez realizację których
starają się wpłynąć na bieg wydarzeń i odpowiednio zmieniać kraj, jego otoczenie i
jego mieszkańców. Z wypowiedzi ideowo-politycznych autorzy wyedukowali interesujące przemyślenia polityczne i odpowiednio je usystematyzowali i opisali.
Oblicza polskich mediów po 1989 roku, (red.) Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008,
ss. 244
Teksty składające się na publikację napisane są ciekawie, warte podkreślenia jest również to, że wszystkie oparte
są na rzetelnych źródłach. Zaletę książki stanowi to, że ukazuje, jak budował się współczesny polski system medialny,
jakie zmiany dokonały się w poszczególnych segmentach rynku mediów, a także to, że sygnalizuje obecne tendencje i kierunki rozwojowe. Niewątpliwie ta aktualność i wieloaspektowość, a także wysoki poziom naukowy tekstów są największymi walorami publikacji. Książka adresowana jest do osób zajmujących się w teorii i praktyce szeroko rozumianą komunikacją społeczną, a także stanie się ona cenną pomocą
dla studentów dziennikarstwa, politologii, socjologii i kierunków pokrewnych.
Późnowestwalski ład międzynarodowy, (red.) Marek Pietraś,
Katarzyna Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008,
ss. 472
Oddana do rąk czytelnika książka jest pierwszą w literaturze politologicznej w Polsce próbą wywołania dyskusji
i wstępnej analizy zmian środowiska międzynarodowego o nowych jakościowo, wcześniej nieznanych, cechach. Zmiany te,
warunkowane przez procesy globalizacji, oznaczają stopniowe odchodzenie od parametrów środowiska międzynarodowego właściwych ładowi westfalskiemu, symbolicznie powstałemu w roku 1648. Stopniowo, stąd ład późnowestwalski, a nie
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powestfalski, zmienia się wizja stosunków międzynarodowych. Zmiany te są potężnym wyzwaniem dla procesu poznania w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych i dla praktyki politycznej.
Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, (red.) Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 554
Praca dotyka dość „modnej” problematyki demokracji
lokalnej i politycznie uwarunkowanych procesów decentralizacji, które – zgodnie z pewnym schematem – są oceniane
jako wkład w proces demokratyzacji mechanizmów władzy.
Stąd pojawiają się dość często znamienne określenia „partycypacja” (nawet w tytule opracowania) czy demokracja uczestnicząca. Lektura opracowania przekonuje, iż jest to ciekawe
i raczej przemyślane studium, poruszające ważne na styku
społeczeństwo lokalne – polityka demokratyzacji kwestie problemowe. Będzie to cenny
nabytek na rynku wydawniczym, i to wcale nieukierunkowany na odbiorcę o przygotowaniu politologicznym.
Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych,
(red.) Bartosz Bojarczyk, Agata Ziętek, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2008, ss. 290
Praca zbiorowa podejmuje niezwykle ważną problematykę, ściśle związaną z najnowszymi orientacjami gry politycznej wielkich mocarstw. Azja Centralna i obszary przyległe stanowią dziś teren szczególnego zainteresowania mediów, na
nich skupia się uwaga wybitnych dziennikarzy, politologów,
ekspertów rządowych. Niniejsza publikacja jest ważna i istotna dla różnych obszarów nauk politycznych. Ma też znaczenie szersze, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mediów rejonem Azji Centralnej,
może być atrakcyjna dla kulturoznawców, antropologów kultury, dziennikarzy, socjologów i innych badaczy. Tematyka jest ważna dla każdego rejonu szybkiej transformacji, w tym dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.) Krzysztof Iwańczuk, Tomasz
Kapuśniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 374
W książce podjęto próbę ukazania istoty i specyfiki państw i regionu Kaukazu
w stosunkach międzynarodowych oraz przedstawiono strategię mocarstw i państw
zarówno wobec poszczególnych państw tego obszaru, jak i wobec całego regionu Kaukazu. O znaczeniu regionu Kaukazu we współczesnych stosunkach międzynarodowych decyduje nie jego wielkość terytorialna, lecz położeniegeopolityczne i geoekono-
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miczne. Wskutek rozpadu ZSRR Kaukaz stał się terenem
walk o dominację i wpływy pomiędzy mocarstwami. Rosja,
która dąży do supremacji w regionie, napotyka zdecydowany
sprzeciw Zachodu Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspieranych przez UE, a także Iranu i Turcji. Rozgrywająca się
w XXI wieku „Wielka Gra” o Nowy Szlak Jedwabny dla transportu surowców energetycznych jest tego najlepszym przykładem. „Wąskie gardło” szlaków transportowych – region
Kaukazu – może przesądzić o wyniku tej gry.

„Udało mi się mieć ciekawe życie”. Księga Jubileuszowa Leopolda Ungera, (red.) Iwona Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 263.
Leopold Unger, uznany mistrz komentarza
i analizy politycznej, wybitny publicysta i wieloletni
współpracownik paryskiej ,,Kultury” i belgijskiego
,,Le Soir”, obchodził 85. rocznicę urodzin i sześćdziesięciolecie pracy dziennikarskiej. Jego przyjaciele
i współpracownicy, pragnąc uczcić i uświetnić ten jubileusz, ofiarowali prace, które złożyły się na księgę
jubileuszową wydaną przez Wydawnictwo UMCS, z którym Leopold Unger współpracował już wielokrotnie. W zbiorze pomieszczone zostały teksty wybitnych publicystów, polityków i pisarzy, między innymi Czesława Bieleckiego, Władysława Bartoszewskiego, Stefana Bratkowskiego, Bronisława Geremka, Ryszarda Kapuścińskiego, Leszka Kołakowskiego, Adama Michnika, Jerzego Pomianowskiego, Adama Daniela Rotfelda, Lecha Wałęsy, Józefa Życińskiego.
Współpraca międzynarodowa

M Dr Bartosz Bojarczyk (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 26–
29 marca 2008 r. uczestniczył w 49 Konwencji International Studies Association w San
Francisco (USA) pt. Bridging Multiple Divides. Tytuł referatu: The Foreign Policy of
Iran in the 21st Century – Internal Dimensions and External Pressure.
M W dniach 27 kwietnia–1 maja 2008 r. dr Ewa Nowak (Zakład Socjologii Polityki) przebywała w Preszowie (Presov, Słowacja), gdzie na zaproszenie Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego oraz Instytutu Polskiego
w Bratysławie wygłosiła wykłady dla studentów i pracowników Uniwersytetu na temat Agenda Setting, News Framing, Priming – Telewizyjne serwisy informacyjne w czasie
kampanii wyborczej w Polsce w 2005 i w 2007 roku, Budowanie wizerunku osobistego
w komunikacji społecznej. Wykłady odbywały się w ramach corocznych Dni Polskich
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w Preszowie, a dotyczyły współczesnej komunikacji politycznej i funkcjonowania
mediów w Polsce.
M Dr hab. Cezary Józef Olbromski (Zakład Socjologii Polityki) wygłosił 5 maja
2008 r. ramach konferencji 32nd Annual Conference of the International Society for
Phenomenology (Harvard University, Cambridge MA, USA) referat zatytułowany
Collective Intentions and the Phenomenology of Time – The Theory of Non-domination
in Political Communication.
M Dr Zbigniew Adamowicz, dr Mariusz Sienkiewicz i mgr Małgorzata Rabczewska (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) w dniach 15–17 maja 2008 r. uczestniczyli w konferencji Vikoristannia doswidu Polszczi ta ES dla formuwannia programi
stałogo pozwitku Buskowo rajonu u zwiazku z pidgotowkoju do EWRO 2012 (Lwów–
Busk, Ukraina), zorganizowanej przez Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie i Radę
Rejonową w Busku. Tematy referatów: Z. Adamowicz – Udział samorządów województwa lubelskiego w tworzeniu infrastruktury sportowej i drogowej przed piłkarskimi
finałami Mistrzostw Europy EURO 2012, M. Sienkiewicz – Planowanie strategiczne
rozwoju lokalnego a wykorzystanie funduszy UE w Polsce, M. Rabczewska – Polityka
społeczna jako czynnik rozwoju powiatów w Polsce.
M Dr Anna Moraczewska (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniu 26
maja 2008 r. wzięła udział w konferencji Improving and Sustaining the Safety and Security of Africa’s Borders, zorganizowanej w Johannesburgu (RPA) przez International Quality and Productivity Centre. Referat A. Moraczewskiej: Providing Practical
Examples of System for Effective Border Control from a European Union Perspective.
M Mgr Urszula Bronisz (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) w dniach 2830 maja 2008 r. uczestniczyła w konferencji Management in AgriFood Chains and Networks w Wageningen (Holandia), zorganizowanej przez Uniwersytet w Wageningen.
Temat referatu: Competitiveness of Polish regional agro-clusters.
M Dr Piotr Tosiek i dr Irma Słomczyńska (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 14–15 czerwca 2008 r. uczestniczyli w konferencji Global Conflict.
Cooperation and Integration. Eighth International CISS Millennium Conference w Paryżu, zorganizowanej przez: Comparative Interdisciplinary Studies Section – International Studies Association, Auburn Montgomery. Tytuł referatu P. Tośka: The European Union as a Sui Generis Actor in International Relations; tytuł referatu I. Słomczyńskiej: Can We Avoid It? Security and Defence Cooperation/Integration within the
European Union from the Euroatlantic Perspective.
M Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) w dniach 19–22 czerwca
2008 r. uczestniczył w konferencji Childhood & Migration: Interdisciplinary Conference w Drexel University w Filadelfii. Tytuł wystąpienia K. Zielińskiego: Making Future
Citizens. The Abandoned Polish Children in the Soviet Russia in the 1920s.
M Dr hab. Maria Marczewska-Rytko prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych)
w okresie od 27 lipca do 2 sierpnia 2008 r. uczestniczyła w międzynarodowej konferencji International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) w Uniwersytecie
w Helsinkach. 11 z kolei konferencja ISSEI zatytułowana Language and the Scientific
Imagination zgromadziła uczonych z całego świata w celu zbadania i zweryfikowania
zakresu dialogu interdyscyplinarnego. Poprzednie konferencje ISSEI odbyły się w:
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University of Amsterdam (1988), Catholic University of Leuven (1990), University
of Aalborg (1992), University of Graz (1994), University for Humanist Studies w
Utrechcie (1996), The University of Haifa (1998), The University of Bergen (2000),
University of Wales (2002), University of Pamplona (2004), University of Malta (2006).
W ramach panelu na temat: Kings, Presidents, and Ministers: Language and its Effect
on the Executive in Biography and Imaginative Literature zorganizowanego przez prof.
Maxa J. Skidmora z University of Missouri dr hab. M. Marczewska-Rytko prof. nadzw.
przedstawiła referat: Gandhi’s Populistic Language and its Effects in the Indian Political Sphere.
M Dr hab. Maria Marczewska-Rytko prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych)
w okresie od 3 do 9 sierpnia 2008 r. uczestniczyła w międzynarodowej konferencji
naukowej The Impact of Worldviews – Secular and Religious – on the Sustainability of
Democracies. Konferencja została zorganizowana przez Highlands Institute for American Religious and Philosophical Thought (HIARPT) w Asyżu we Włoszech. Dr
hab. M. Marczewska-Rytko prof. nadzw. została zaproszona przez organizatorów do
wygłoszenia referatu na temat: Religion and Democracy: Points of Agreement, Points
of Controversy.
M Mgr Katarzyna Radzik (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) w dniach
25–27 sierpnia 2008 r. wzięła udział w konferencji 2nd Graduate Conference w Barcelonie, zorganizowanej przez ECPR (European Consortium for Political Research)
with Universitat Autonoma de Barcelona. Temat referatu: Do institutional arrangements matter? Institutional Models of Local Leadership.
M W dniach 2–5 września 2008 r. dr Ewa Nowak (Zakład Socjologii Polityki)
uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej Culture and Citizenship, zorganizowanej w Oxfordzie przez Centre for Research on Socio-Cutural Change, University of Manchester, The Open University oraz Economic & Social Research Council. Dr E. Nowak wygłosiła referat nt. The Phenomenon of Religious Political Subculture and its Correlations with Catholic Media and Institutions in Poland (Fenomen religijnej subkultury politycznej w Polsce oraz jego medialne i instytucjonalne uwarunkowania). Referat został przygotowany we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego (współautor Dr Rafał Riedel). CRESC Annual Conference poświęcona w 2008 roku kulturze i obywatelstwu zgromadziła kilkuset referentów z całego
świata.
M Dr Jakub Olchowski (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uczestniczył
w dniach 4–6 września 2008 r. w Odessie w konferencji Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, zorganizowanej przez Uniwersytet Odeski i Uniwersytet Opolski.
Temat wystąpienia: Awdet – powrót Tatarów krymskich.
M Dr. hab. Konrad Zieliński i doktorantka mgr Magdalena Cześniak (Zielińska) z Zakładu Badań Etnicznych uczestniczyli w pierwszej konferencji naukowej
towarzyszącej podpisaniu umowy z Komisarz UE ds. Nauki Evą T. Rodriguez-Castro
w sprawie finansowania projektu Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union
(A cross-national study of trans-boundary social and ethnic groups in Europe). Projekt,
skupiający 11 partnerów jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego. Konferen-
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cja i prezentacje uczestników miały miejsce w Wiedniu, w siedzibie koordynatora
projektu, Institute for Advanced Studies (IHS) w dniach 24–27 września 2008 r.
M Dr Piotr Tosiek i dr Irma Słomczyńska (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 25-27 września 2008 r. uczestniczyli w konferencji Fourth Pan-European Conference on EU Politics w Rydze, zorganizowanej przez European Consortium for Political Research, Standing Group on the European Union. Tytuł referatu
P. Tośka: The European Union after the Lisbon Treaty – Still an Intergovernmental System; tytuł referatu I. Słomczyńskiej: European Space Policy as an Indication of a New
Approach to Security within the European Union.
M Dr Katarzyna Krzywicka (Zakład Ruchów Politycznych) przebywała w dniach
12–22 października na zaproszenie Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración – CEINLADI w Buenos Aires, w Argentynie. Wzięła udział w VIII Sympozjum i I Kongresie Międzynarodowym CEINLADI, na temat: Los procesos de integración en el ámbito regional y global. Una mirada desde la perspectiva de los tres continentes (América, Asia y Europa). Análisis históricos y coyunturales, zorganizowanym w dniach 15–17 października 2008 przez CEINLADI w Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Podczas Kongresu dr K. Krzywicka przedstawiła referat zatytułowany América Latina
entre la marginalización e integración.
W wyniku nawiązanej współpracy naukowej Dr K. Krzywicka została członkiem
Komitetu Naukowego Centro de Investigaciones de Estudios Latinoamericanos para
el Desarrollo y la Integración z siedzibą w Universidad de Buenos Aires oraz została
zaproszona do Consejo Asesor Internacional (Rady Wydawniczej) periodyku naukowego „LatitudSur. Revista del CEINLADI”. Podjęta współpraca będzie kontynuowana w oparciu o program Alfa UE, dotyczący wspólnych przedsięwzięć naukowych uniwersytetów z państw UE i Ameryki Łacińskiej.
M 28 października 2008 r. na Wydziale Politologii gościł prof. dr hab. Bogusław
Dybaś Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy prof. zw. dr. hab. Władysława S. Kucharskiego, wieloletniego kierownika oraz organizatora Zakładu Badań Etnicznych UMCS, który
jest obecnie najbardziej aktywnym w Polsce ośrodkiem badań nad polską grupą etniczną w Austrii. Rezultatem spotkania jest przyjęcie założeń dotyczących współpracy pomiędzy Stacją Naukową PAN w Wiedniu oraz Wydziałem Politologii UMCS
oraz deklaracji podpisania umowy o współpracy pomiędzy tymi instytucjami (która
obejmie realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, w szczególności konferencji
i seminariów, a także projektów badawczych – autorką jednego z nich jest dr Ewa
Nowak, związanych m.in. ze statusem polskiej grupy narodowej w Austrii).
M W październiku na zaproszenie Wydziału Politologii gościł w Lublinie Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce, Thakur Phanit. Ambasador uczestniczył w spotkaniu ze studentami i pracownikami Wydziału, które zorganizował Zakład Stosunków Międzynarodowych. Gość wygłosił wykład na temat polityki zagranicznej Tajlandii Thai Foregin Policy Today: Forward Engagement.
M Dr hab. Konrad Zieliński w dniach 6-7 listopada 2008 r. uczestniczył w International Conference on Antisemitism w Pilznie, zorganizowanej przez Uniwersytet
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Czech Zachodnich. Tytuł referatu: Impact of the Central States Occupation of Poland
on the Polish-Jewish Relationships, 1914–1918.
Dr Julita Rybczyńska (Zakład Praw Człowieka) wzięła udział w Konferencji
kończącej międzynarodowy program badawczy Minority Policies in Transition – Experiences and trends around the Baltic Sea, która odbyła sie w dniach 16–17 listopada
2007 w Uppsali (Szwecja) i była organizowana przez Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCAS) w Uppsali oraz The Ĺland Islands Peace
Institute (Finlandia). Dr Rybczyńska wygłosiła referat Status of national minorities in
Poland in the light of recent legislation (2005–2007).
Inne
Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Politologii

15 stycznia 2008 r. wyłoniono najlepsze prace magisterskie, napisane na Wydziale Politologii w 2007 r.
Komisja Konkursowa w składzie: dziekan Wydziału Politologii – dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw., prodziekan dr hab. Marek Pietraś prof. nadzw., prodziekan dr hab. Ewa Maj prof. nadzw., sekretarz konkursu – dr Hanna Dumała oraz
superrecenzent – dr Andrzej Dumała podjęła decyzję o przyznaniu nagrody głównej
i dwóch wyróżnień w jubileuszowej – dziesiątej – edycji konkursu im. Profesora Ziemowita Pietrasia na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych.
Nagrodę główną otrzymała mgr Ewelina Patyk za pracę Inicjatywa Global Compact, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Pietrasia prof. nadzw.
Równorzędne wyróżnienia otrzymali: mgr Łukasz Olek za pracę Status prawny
Kosowa, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Chałupczaka oraz mgr
Michał Wallner za pracę Dynamika pogłębiania i poszerzania Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Janusza prof. nadzw.
W konkursie na najlepszą politologiczną pracę magisterską, komisja (dziekan
Wydziału Politologii prof. Stanisław Michałowski, prodziekani: prof. Ewa Maj i prof.
Marek Pietraś oraz superrecenzent – dr hab. Waldemar Paruch) postanowiła przyznać nagrodę główną mgr. Pawłowi Polakowi, za pracę Ruch syjonistyczny w Polsce
(1944–1950), napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, prof.
nadzw. Drugą nagrodę otrzymała mgr Małgorzata Czpak za pracę Public relations
jako narzędzie komunikowania w przedsiębiorstwie, napisaną pod kierunkiem dr. hab.
Grzegorza Janusza, prof. nadzw. Wyróżnienie otrzymała mgr Dorota Maj za pracę
Mozaika religijna Lublina, której promotorem była dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. nadzw.
M Dr hab. Konrad Zieliński z Zakładu Badań Etnicznych 28 października 2008 r.
wygłosił w Żydowskim Instytucie Historycznym wykład Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania stosunków polsko-żydowskich w latach Wielkiej Wojny. Wykład i towarzy-
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sząca mu dyskusja były częścią projektu Anatomia trudnego sąsiedztwa. Żydzi i Polacy
w XX wieku, realizowanego w ramach Seminariów Naukowych ŻIH.
M Dr Agnieszka Demczuk (Zakład Praw Człowieka) objęła funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Pozyskiwania Funduszy, natomiast mgr Monika Wicha (Zakład Stosunków Międzynarodowych) objęła funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy
Międzynarodowej.
M Zakład Praw Człowieka zorganizował serię otwartych dyskusji i spotkań poświęconych problematyce praw człowieka we współczesnym świecie: miedzy innymi
w maju 2008 pracownicy zakładu uczestniczyli w dyskusji panelowej o naruszeniach
prawach człowieka w Chinach; 10 grudnia 2008 miał miejsce panel „Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka – 60 lat” zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber; 14 grudnia 2008 roku odbyło się spotkanie z sędzią Nadzwyczajnego Trybunału do Osądzenia Zbrodni Czerwonych Khmerów w Kambodży – Agnieszką Klonowiecką-Milart.
Zebrał Jakub Nowak

