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Spotkanie rozpoczął prof. Longin Pastusiak, przedstawiając sytuację międzyna-
rodową 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 Da-
szyńskiego 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 Lu-
belski”.

Po zakończeniu konferencji odbył się fabularyzowany spacer po Lublinie, ślada-
mi miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zwień-
czeniem spotkania było odsłonięcie płaskorzeźby Ignacego Daszyńskiego przy wejś-
ciu do auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii.

Uroczystość była połączona z wystawą prac Jana Gumowskiego (malarza, grafi-
ka, 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

� 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 Peda-
gogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski).

� 22 lutego 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jana Waskana. Pod-
stawę habilitacji stanowiła rozprawa Problem przynależności państwowej ziem byłego
Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893–1921. Recen-
zenci: prof. dr hab. Roman Wapiński (Uniwersytet Gdański), dr hab. Ewa Maj, prof.
nadzw. (UMCS), dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszaw-
ski), dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski).

� 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. Ar-
kadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

� 17 października 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Pod-
razy. Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Unia Europejska w procesie reform
traktatowych. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocław-
ski), prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poz-
naniu), prof. dr hab. Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Marek Pie-
traś, prof. nadzw. (UMCS).

� 14 listopada 2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jana Sielezina.
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa nt. Płaszczyzna konfrontacji politycznej mię-
dzy „Solidarnością” a władzą w latach 1980–1981. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Juch-
nowski (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

� 11 stycznia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ja-
kuba Olchowskiego nt. Bezpieczeństwo kulturowo-cywilzacyjne na obszarze byłej Jugo-
sławii. Promotor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: prof. dr
hab. Grażyna Michałowska (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Maria Marczewska-
Rytko, prof. nadzw. (UMCS).

� 11 stycznia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mi-
kołaja 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).

� 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).

� 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. Pro-
motor: dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: dr hab. Andrzej
Miszczuk (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
(UMCS).


