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Ponadto w roku jubileuszowym „Strzechy” ukazały się jeszcze następujące publikacje: 
W. Kucharskiego: Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w X IX  i X X  wieku, Lublin-Wiedeń 
1994, A. Pilcha: Losy Polaków w Austrii 1945-1955, Kraków 1994.

Austriacka część obchodów stulecia „Strzechy” rozpoczęła się w Domu Polskim 
w Wiedniu 19 listopada 1994 r. odsłonięciem tablicy pamiątkowej, którego dokonał 
wicepremier i minister Edukacji Narodowej prof, dr hab. Aleksander Łuczak. Następnie 
otwarto wystawę pt.: „Związek Polaków w Austrii »Strzecha« 1894-1994” autorstwa prof, 
dr. hab. Władysława Kucharskiego. Tego samego dnia wręczono odznaki „Zasłużony dla 
ZPwA »Strzecha«” i pamiątkowe medale, które otrzymali m.in.: rektor UMCS prof, dr 
hab. Kazimierz Goebel, kierownik Zakładu Badań Etnicznych prof, dr hab. Władysław 
Kucharski, dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL 
ks. prof, dr hab. Edward Walewander. Autorem medali jest Zbigniew Kotyłło, lubelski 
artysta plastyk.

20 listopada, także w Domu Polskim, odbył się koncert muzyki poważnej, w programie 
którego znalazły się utwory F. Chopina, O. Messiaen, P. Sarasate.

Pomieszczenia Banku Austria stały się miejsce wystawy prac polskich artystów pla
styków tworzących na terenie Austrii, której otwarcie nastąpiło 21 listopada. Następnie 
24 listopada w Domu Polskim odbył się wieczór poezji emigracyjnej, przygotowany stara
niem Danuty Nemling. Wśród zaproszonych gości obecny był przewodniczący Sejmowej 
Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą Leszek Moczulski.

Z udziałem najwyższych władz państwowych Austrii oraz przedstawicieli Senatu RP 
z jego wicemarszałkiem Ryszardem Czarnym, szefem kancelarii senatu — Wojciechem 
Sawickim, przewodniczącym Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą dr. Janem 
Sękiem i arcybiskupem Szczepanem Wesołym odbył się uroczysty wieczór jubileuszowy 
w gmachu Theresianum. Główne obchody w Austrii zakończyły się uroczystą mszą św. dla 
Polonii celebrowaną przez ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego w Kościele Polskim przy 
Rennwegu.

W związku ze stuleciem „Strzechy” jej zarząd i Towarzystwo Przyjaciół Filmu 
w Austrii zorganizowali Przegląd Filmów Polskich w Wiedniu, który odbył się w dniach 
1-14 grudnia 1994 r.

Elżbieta Michalik

„Seminarium »Kobieta w polityce i życiu społecznym«” [sprawoz
danie]

5 grudnia 1994 r. w sali konferencyjnej Unii Pracy odbyło się seminarium naukowe 
„Kobieta w polityce i życiu społecznym”. Organizatorami spotkania były: Zespół Ba
dań Feminologicznych przy Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, Rada 
Okręgowa Unii Pracy w Lublinie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przedstawione 
referaty zostały przygotowane przez członkinie Zespołu Badań Feminologicznych powoła
nego przez Radę Wydziału Politologii w marcu 1994 r.

Seminarium składało się z trzech części tematycznych. W pierwszej, poświęconej pro
blemom historii i teorii badań feminologicznych, wygłoszono 4 referaty. Dr M. Marczewska- 
-Rytko przedstawiła historię feminizmu jako ruchu społecznego od XVIII do XX wieku. 
Autorka wskazała na wieloaspektowość i niejednorodność ruchów feministycznych oraz 
ich znaczenie dla zdobycia przez kobiety rzeczywistego równouprawnienia. Mgr J. Kowal
czyk zaprezentowała referat poświęcony współczesnym kierunkom badań feminologicz
nych. Mgr A. Ziętek scharakteryzowała jeden z najnowszych kierunków feminizmu —



ekofeminizm — nawiązujący do filozofii chińskiej wzajemnego przenikania się i równowagi 
wszystkich elementów przyrody. Dr I. Przeor-Pastuszak omówiła znaczenie gwarancji praw 
kobiet w ustawodastwie międzynarodowym.

Drugą część seminarium otworzyła prezentacja referatu Normy Noonan (USA) na te
mat amerykańskiego modelu udziału kobiet w polityce. Mgr K. Krzywicka zaprezentowała 
analizę latynoamerykańskiego modelu udziału kobiet w życiu politycznym, scharakteryzo
wała pozycję społeczną kobiet tego rejonu. Dr J. Krzyszycha przedstawiła główne kierunki 
działalności organizacji kobiecych w Polsce po 1989 г., wskazała rosnące zainteresowanie 
działalnością kobiet i jej skuteczność zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w skali 
ogólnopolskiej.

W trzeciej części spotkania mgr B. Romaszewska zarysowała problem odzwierciedlenia 
spraw kobiet w prasie polskiej okresu transformacji systemu politycznego. Dokonała inte
resującej analizy publicystyki politycznej kobiet, jej zakresu oraz tematyki podejmowanej 
przez publicystki tygodników społeczno-politycznych. Ostatni z wygłoszonych referatów 
był analizą stereotypów kobiety w powojennej prasie polskiej. Dr E. Sawa-Czajka na pod
stawie analizy wybranych tygodników społeczno-politycznych i kulturalnych przedstawiła 
uwarunkowania i przyczyny upowszechniania wzorców osobowych kobiet polskich w za
leżności od sytuacji społeczno-politycznej kraju.

W  popołudniowych obradach wziął udział poseł Unii Wolności dr Ryszard Setnik. 
Uczestnicy spotkania otrzymali też list od posłanki Unii Wolności Barbary Labudy, która 
pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie mogła przyjechać do Lublina, gdyż 5 grudnia refe
rowała w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego stanowisko Parlamentarnej 
Grupy Kobiet w sprawie konstucyjnych gwarancji równości praw wszystkich grup społecz
nych. Materiały przekazano uczestnikom seminarium wraz z listem B. Labudy wyrażają
cym chęć podjęcia współpracy z Zespołem.

Listy i propozycje współpracy nadeszły także od prof. Renaty Siemieńskiej (Instytut 
Socjologii UW) oraz z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Kobiet i Rodziny.

Zorganizowanie seminarium wspólnie z Unią Pracy i Fundacją Rozwoju Demokra
cji Lokalnej pozwala wierzyć, że wyniki teoretycznych rozważań Zespołu Badań Femi- 
nologicznych zostaną praktycznie wykorzystane w pracy współorganizatorów spotkania.
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Inauguracja pracy naukowej Zakładu Dziennikarstwa [sprawozdanie]

„Aby ję zyk  g iętki powiedział wszystko, 
co pom yśli głowa [ . . .  ] ”

W październiku 1994 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow- 
skiej rozpoczęła swoją naukową działalność najmłodsza placówka tejże Uczelni — Z ak ład  
D z ien n ik a rs tw a  ·— jedyna tego typu jednostka w tej części kraju. Inaugurację działalno
ści wpisano do obchodów 50-lecia Uczelni i połączono z ogólnopolską konferencją naukową 
pt. „Publicystyka wybitnych pisarzy polskich XIX i XX wieku” oraz seminarium „Pro
blemy kształcenia studentów dziennikarstwa” . Całość została zorganizowana przez: Zakład 
Dziennikarstwa UMCS, Towarzystwo im. H. Sienkiewicza — Zarząd Główny w Lubli
nie, Lubelski Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, Redakcję „Dziennika Lubelskiego” .

Otwierający konferencję prorektor — prof, dr hab. Wojciech Witkowski, i dziekan Wy
działu Politologii — prof. zw. dr hab. Jan Jachymek, swoimi wystąpieniami zaakcentowali


