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Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin

Piątek (23.10)
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego
8:00 – 8:10 – uroczyste rozpoczęcie konferencji
8:10 – 8:40 – wykład inauguracyjny
Obrady:
8:50 – 10:20
Adrianna Madej (UW) - Pieczętowanie listów w Egipcie w czasach Nowego Państwa
Mgr Jerzy Fatyga (KUL) - Listy amarneńskie jako przejaw komunikacji międzykulturowej
i międzycywilizacyjnej
Kamil Wiśniewski (UMCS) - Symbolika w polskich średniowiecznych pieśniach maryjnych
Bartosz Różanek (UAM) – Heraldyka w służbie komunikacji, czyli czego Hiszpanie mogą
dowiedzieć się o swojej historii spoglądając na swój herb
10:30 – 12:00
Mgr Krzysztof Osewski (KUL) - Spór o politykę religijną króla Stefana Batorego w świetle
korespondencji biskupa Hieronima Rozrażewskiego i kardynała Stanisława Hozjusza
Maria Weronika Kmoch (UW) - Retoryka i argumentacja szlachty podczas zjazdu
kolskiego (1590)
Mgr Rafał Lipiec (UJK) - Ostatnia ziemska droga króla Zygmunta III Wazy i królowej
Konstancji
Mgr Kamil Jakimowicz (UMCS) – Symboliczne znaczenie uroczystości związanych z
sesjami Trybunału Koronnego w Lublinie w latach 1764-1794.
12:10 – 13:40
Anna Sykała (UMCS) – Udział kobiet w życiu społecznym Lublina na przełomie XIX i XX
wieku, jako forma niewerbalnej komunikacji wartości emancypacyjnych

Mgr Justyna Drozdek (UJD) - Gazeta Radomskowska jako kanał komunikacyjny między
mieszkaocami
Mgr Katarzyna Cedro (UJK) - Korespondencje polskich zesłaoców na Syberię jako forma
narzędzia XIX - wiecznej komunikacji
Mgr Elwira Kamola (UG) - Komunikacja międzypokoleniowa w powieści Matka Emmy
Jeleńskiej z Dmochowskich
13:50 – 15:20
Mgr Marta Kaczmarek (KUL) - „Chcę Ci zawczasu donieść o terminie polowań
Szepetowieckich”. Łowieckie spotkania Zdzisława Tarnowskiego i Józefa Potockiego w
świetle korespondencji
Mgr Radosław Bancerz (UPH) - Praktyki dotyczące wykorzystania papieru w instytucjach
wymiaru sprawiedliwości Siedleckiego Okręgu Sądowego w latach 1918-1939. Techniczny
aspekt prowadzenia korespondencji
Mgr Aleksandra Rybińska (UŁ) - Rola kobiet w łączności w Wojsku Polskim w latach
1918-1939.
Mgr Artur Bąk (UJK) - Międzywojenna reklama prasowa jako sposób komunikacji z
klientem na przykładzie ogłoszeń reklamowych farmaceutyków i kosmetyków
zamieszczonych na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1918-1926
15:30 – 17:00
Mgr Bartosz Janczak (UO) - Kontakty polskich jeńców z Obozów Specjalnych NKWD ze
światem zewnętrznym w latach 1939–1941. Możliwości i utrudnienia w prowadzeniu
korespondencji
Mateusz Lisiecki (Uwr) - Propaganda III Rzeszy, czyli środki masowego przekazu w
służbie państwu totalitarnemu - wybrane aspekty.
Mgr Ariel Orzełek (UMCS) - Realizm czy pol-realizm? Rozbieżne wizje Polski Ludowej i
ruchu katolików postępowych oraz ich komunikowanie w twórczości Aleksandra
Bocheńskiego i Józefa Mackiewicza
Mgr Michał Bednarczyk (KUL) - Lublin czci 60 rocznicę urodzin Prezydenta. Prasoznawcze
ujęcie 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta na łamach prasy lubelskiej
17:10 – 19:00
Mgr Agnieszka Kania (UJK) - „Alma Mater Vilnensis” jako źródło komunikacji w
środowisku akademickim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie
międzywojennym
Mgr Adam Czarnecki (APS) - Pogrudniowa kampania prasowa – próby pacyfikacji
nastrojów społecznych pod wydarzeniach z grudnia 1970 roku na łamach prasy

Filip Urbański (UW) - Komunikacja dyplomatyczna czasu niestabilności - kryzys
polityczny w Etiopii w korespondencji Ambasady PRL w Addis Abebie z Centralą 1973-1976
r.
Łukasz Makowski (UMK) - Obraz Ziemi Świętej w twórczości Gaucelma Faidita, Walthera
von der Vogelweida i Oswalda von Wolkenstein
mgr Wioleta Zgłobicka-Gierut (KUL) - Poezja Bronisławy Betlej – jednostronna forma
komunikacji międzyludzkiej

Sobota (24.10)
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego
8:00 – 9:30
Tadeusz Mroziuk (UW) - Elementy komunikacji w działaniu specjalnych jednostek
wojskowych okresu Grecji antycznej
Marcin Śrama (UAM) - Wizerunek cesarza rzymskiego w świetle oficjalnej propagandy
państwowej za panowania dynastii julijsko- klaudyjskiej
Mgr Marcel Knyżewski (UŁ) - Pozamilitarne funkcje siedzib drobnych urzędników
krzyżackich na obszarze komturstwa gdańskiego
Kinga Michalak (UMK) - Listy Stefana z Blois do żony Adeli, jako relacja z pierwszej
wyprawy krzyżowej.
9:40 – 11:10
Damian Podoba (UMCS) – Chrzest Polski w dialogu polskich badaczy z pierwszej dekady
po II wojnie światowej
Mgr Krzysztof Sacała (URz) - Znaczenie komunikacji dla greckiego kupiectwa we Lwowie
na przełomie XVI i XVII w. Wielowymiarowość zagadnienia
Norbert Borzęcki (UMCS) - Prasa lubelska w latach 1815–1831
Katarzyna Wieliczko (UJ) - Daliyat al- Karmel jako miejsce komunikacji międzykulturowej
11:20 – 12:50
Mgr Paulina Bies (UJK) - „Często tu o Tobie myślimy, wspominając dobre dawne czasy…
Losy Polaków na Ziemiach Zabranych na podstawie korespondencji z początku XX wieku
Mgr Mateusz Kubek (UR) - „Встаньте!.... кайдани порвіте” Agitacja chłopów w trakcie
strajków rolnych 1902-1903

Tomasz Cebula (Uwr) - Libertariańskie koncepcje systemu dróg prywatnych – przykłady
historyczne i współczesne
Mgr Alina Barczyk (UŁ) - Funkcje kultowe i znaczenie ideowe świątyo usytuowanych przy
traktach pielgrzymkowych na przykładzie Częstochowy
13:00 – 14:30
Mgr Rafał Leszczyński (Uwr) - Mniejszość żydowska na obszarze województwa
tarnopolskiego 1921-1939
Mgr Dorota Chmielewska (AJD) - Komunikacja z władzami miejskimi na przykładzie
miasta Radomska w latach 1918 – 1939
Mgr Marek Stoszek (AI) - Międzykulturowa komunikacja Polaków i Żydów w Powiecie
myślenickim w latach 1918 -1948.
Mgr Paulina Chrząszcz (UAM) - Różnorodność form komunikacji pomiędzy społecznością
polską a żydowską w okupowanej Polsce – fakty i mity.
14:40-16:10
Konrad Banaś (UŁ) - „Komunikacja” strajkujących studentów z mieszkańcami Łodzi w
1981 r. Transparenty, afisze, ulotki
Mgr Anna Szczepańska (UŁ) - Zdrajcy i dysydenci. Rola mediów w komunikacji władz
Zimbabwe ze społeczeństwem od chwili uzyskania niepodległości
Mgr Ewelina Ślązak (UŁ) - Strajk łódzkiego MPK jako przykład niewerbalnego oporu
społecznego
Arkadiusz Bożejewicz (UMK) - Wywiad Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII
wieku. Specyfika- funkcjonowanie- zadania.

Sala nr 16
8:00 – 9:30
Mgr Andrzej Król (UR) - Komunikowanie o odbywaniu sejmów walnych w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.
Mgr Iwona Górnicka (UMCS) - Sztuka jako narzędzie propagandy politycznej – mecenat
artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego cele.
Gabriela Juranek (UŚ) - Komunikacja za pomocą ubioru w ostatniej ćwierci XVIII wieku
Mgr Ewa Paczkowska (UŁ) - “Forget not yet the tried intent” – Court Love as the Means of
Communication in Tudor Times

9:40 – 11:10
Zakharchenko Olga (North-Caucasian Federal University) - The role of the artistic cafes
in the life of " Parisian bohemians " of the early twentieth century
Wojciech Kowalski (UJ) - Propaganda i komunikacja sowieckich służb specjalnych na
przykładzie wybranych fragmentów operacji „Trust”
Mgr Irena Climova (UJ) - Komunikacja polityczna. Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w
propagandzie radzieckiej.
Mgr Kamila Świdzińska (UO) - W obronie sowieckich sprzymierzeńców. Działalność
cenzury w Wielkiej Brytanii wobec polskiej prasy emigracyjnej (1940-1948)
11:20 – 12:50
Mgr Wiktoria Skwara-Tomzik (AJD) - Volksbund – jako przykład przekazu
propagandowego
Mgr Seweryn Pauch (UKW) - Komunikacyjna rola graffit na murach wybranych świątyń
Polski Północnej
Mgr Grzegorz Bednarczyk (UMCS) - Media i komunikacja interpersonalna wobec postępu
technicznego
Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UAM) - Co komunikują hasła wyborcze? - Metaforyka w
ujęciu kognitywnym
13:00 – 14:30
Paulina Rudnik (UMCS) - Archiwum Historyczne Unii Europejskiej a Instytucje UE –
formy komunikacji i metody pracy
Mgr Krzysztof Chmielewski (UAM) - Prawo jako środek komunikacji między rządzącymi a
społeczeostwem – zarys problematyki
Hanna Krzyżyńska, Piotr Chmielewski (UAM) – Historyczny rozwój roli mediów w
dynamice konfliktów ekologicznych
Justyna Papież (UWr) - Art. 49 Konstytucji RP a kontrola i utrwalanie treści rozmów
Telefonicznych
14:40 – 16:30
Mgr Szymon Pietrzykowski (UAM) - On Politics and Media (Un)Seriously: 'The Daily
Show' and 'The Colbert Report' as Infotainment
Mgr Joanna Roś (UW) - O problemach w komunikowaniu absurdu życia i śmierci – na
podstawie spektaklu „Nieporozumienie” w reżyserii Stanisława Hebanowskiego

Mgr Róża Zuzanna Różańska (UAM) - Globalne transmisje spektakli operowych w
kontekście komunikacji międzykulturowej
Mgr Marcin Smoczyński (UAM) - Public relations oraz komunikacja społeczna jedną z
dróg do realizacji paradygmatu publiczności archiwów.
Yevhen Serhiiovych Rachkov (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina) Symbols in communicative practices of Ukrainian university community during the late 20th
– early 21st century

