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K R O N I K A   N A U K O W A ,  S P R A W O Z D A N I A

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 19–20 października 2012 roku 

W dniach 19–20 października 2012 roku 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu odbyła się druga edycja interdyscypli-
narnej konferencji o polskich Kresach. Przyje-
chali na nią pracownicy naukowi i doktoranci 
z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Kazach-
stanu oraz Polski. 

Konferencja odbyła się przy wsparciu Se-
natu RP, pod honorowym patronatem rektora 
UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna. W cza-
sie trwających dwa dni obrad prelegenci za-
prezentowali 36 referatów, każdy w języku 
polskim. Konferencja przez swój interdyscy-
plinarny charakter obejmowała szereg zakre-
sów tematycznych, takich jak: historia, kultura 
i obyczajowość Kresów, prasa oraz wydaw-
nictwa polskie, a także język i szkolnictwo 
polskie za wschodnią granicą. Dużo uwagi po-
święcono znanym ludziom wywodzącym się 
z Kresów. Przewodniczący Fundacji „Polskie 
Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” 
dr Medard Masłowski podkreślał aspekt wie-
lokulturowości Kresów, skąd wywodzi się 
wiele wybitnych postaci. Z tych stron pocho-
dzili m.in.: Tadeusz Kościuszko, Józef Pił-
sudski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
ale także znani polscy dziennikarze, tacy jak: 
Ksawery Pruszyński, Melchior Wańkowicz 
czy Ryszard Kapuściński. 

Wiele referatów dotyczyło tematyki me-
dialnej. Lidiya Kuzemska (Lwowski Uniwer-
sytet Narodowy) poruszyła w swoim refera-
cie sprawę pomnika Profesorów Lwowskich 
oraz omówiła dyskurs medialny w polskiej 
i ukraińskiej prasie związany z tą sprawą. 
Justyna B. Walkowiak (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza) przedstawiła wyniki pilotażo-
wych badań na temat poglądów młodych Po-

laków na Litwie na lituanizację swych imion 
i nazwisk, odwołując się także do tego, jak 
ten temat przedstawiają polskie i litewskie 
media. Z kolei Jarosław Szlązak (Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej) prezentował 
losy Polaków ocalałych z ludobójstwa na 
Wołyniu, przytaczając też relacje prasowe 
z lat 1943–1944. Niżej podpisana zaprezen-
towała wpływ Kresów na twórczość repor-
terską Ksawerego Pruszyńskiego oraz obraz 
polskiego społeczeństwa ukazany w jego 
reportażach. Natomiast Teresa Sokołowska 
(Białoruś) przedstawiła panteon bohaterów 
Grodzieńszczyzny. Okazuje się, że dla Pola-
ków zamieszkujących tamte ziemie bohatera-
mi narodowymi, obok Tadeusza Kościuszki, 
Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II, są posta-
cie żyjące współcześnie, m.in. założyciel Ra-
dia Maryja – o. Tadeusz Rydzyk. 

Konferencja zbiegła się z 75. rocznicą 
deportacji obywateli polskich do Kazachsta-
nu, dlatego jeden panel poświęcono sytuacji 
Polaków w tym kraju. W ramach panelu Zbi-
gniew Aleksander Dmochowski, komentując 
tematy referatów, zwracał uwagę na różnicę 
pomiędzy pamięcią a prawdą w badaniach 
nad historią.

Także wielu innych prelegentów w swo-
ich wystąpieniach wspominało o wpływie 
mediów na kształtowanie się poglądów Pola-
ków za granicą i wspomaganie nauki języka 
polskiego poprzez oglądanie polskiej telewi-
zji. Obradom towarzyszyły ponadto dysku-
sje, debaty i komentarze na temat kształcenia 
studentów polonijnych w Polsce. 

Pierwszy dzień posiedzenia uświetnił 
występ zespołu ludowego „Matczyna Piosen-
ka” z Białorusi, który zaśpiewał w Muzeum 
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Etnografi cznym im. Marii Znamierowskiej-
-Prufferowej. Na zakończenie konferencji 
polskim studentom zza granicy wręczono na 
kolejny rok akademicki stypendia fundacji 

„Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo 
i Pamięć”. 

Anna Modzelewska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media – Ciało – Płeć”
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 18–19 października 2012 roku

W Instytucie Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej UJ odbyła się dwudniowa 
konferencja naukowa, organizowana przez 
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa 
UJ we współpracy z Kołem Naukowym 
„Meritum”. Jej celem było ustalenie rela-
cji pomiędzy mediami a ciałem i płcią oraz 
pokazanie, jak operujące tymi kategoriami 
języki badawcze, wypracowane przez takie 
dyscypliny, jak gender studies czy somato-
estetyka, wpisują się w badania nad komuni-
kacją społeczną. 

Na konferencji wystąpiło ponad 20 pre-
legentów z Polski i zagranicy, reprezentu-
jących rozmaite dyscypliny i perspektywy 
badawcze, od medioznawstwa przez kulturo-
znawstwo, fi lozofi ę, antropologię, fi lologię, 
historię czy prawo aż po gender i queer stu-
dies. Uczestnikami byli studenci, doktoranci 
oraz pracownicy naukowi m.in. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskie-
go, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS 
w Lublinie czy Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie, a także dwie ba-
daczki z ośrodków zagranicznych (Universi-
ty of the West of England oraz Ruhr-Univer-
sität Bochum). 

Referaty wygłoszono podczas siedmiu 
sesji, zatytułowanych: „Z teorii cielesności”, 
„Z fi lozofi i wstrętu”, „Ciało w reklamie”, 
„Popkultura wobec ciała i płci”, „Media 
z perspektywy genderowej”, „Media wo-
bec odmienności seksualnych” oraz „Media 
a pornografi a”. Konferencję otworzył wykład 
Małgorzaty Majewskiej zatytułowany: „Czy 
język jest ucieleśniony?”. Majewska prze-
analizowała zależność tworzywa językowego 
i cech cielesnych jego użytkowników, w tym 
problematykę metafor opisaną przez Lakoffa 

i Johnsona, zjawisko wartościowania kierun-
ków w ujęciu Yi-Fu Tuana, zagadnienia z za-
kresu gramatyki, np. stosowanie końcówek 
rodzajowych w nazwach zawodów. Tym sa-
mym nakreśliła mapę problemową, po której 
poruszali się kolejni prelegenci. 

Na pierwszej sesji, prowadzonej przez 
wspomnianą Małgorzatę Majewską, Katarzy-
na Górska w wystąpieniu „Fotomontaż jako 
subwersywna technika medialna: Pierre Mo-
linier i nowa defi nicja ciała” zwróciła uwagę 
na niejednoznaczność kategorii cielesności 
oraz na wątpliwości związane z proporcją 
między relacjonowaniem faktów a tworze-
niem sztucznej rzeczywistości przez media. 
Katarzyna Wejman („Interaktywna sztuka 
nowych mediów – eksperymenty na ciele 
odbiorcy”) wskazała na przeobrażenia me-
diatyzowanej komunikacji międzyludzkiej: 
od prostej relacji ku szerokiej interakcji, po-
wołującej komunikat do istnienia głównie za 
sprawą aktywności jego odbiorcy.

W ramach drugiej sesji, moderowanej 
przez Krzysztofa Maja, Urszula Lisowska 
(„Wstręt jako zasada medialnej reprezentacji 
cielesności – perspektywa fi lozofi i Marthy 
C. Nussbaum”) dokonała syntetycznej, obu-
dowanej licznymi kontekstami prezentacji 
dorobku intelektualnego amerykańskiej ba-
daczki. Nussbaum rozpatruje wstręt jako kul-
turowo wytworzony odruch wyparcia tego, 
co kojarzyć się może ze śmiercią. Z kolei ni-
żej podpisany zaproponował swoistą metodę 
lektury reportaży wcieleniowych. W referacie 
„Wstręt jako miejsce prawdy. Transgresywne 
doświadczenie obiektu w reportażu «Bomży-
cha» Jacka Hugo-Badera” wykazał, iż w ana-
lizowanym tekście wstręt funkcjonuje nie 
tylko jako temat, lecz jako główna rama nar-




