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29 stycznia – dr Dariusz Faszcza (WNP) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
„Burza” na Wołyniu. Wokół dziejów 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej zorgani-
zowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Działalność Armii Krajowej w obronie 
polskiej ludności cywilnej poddanej eksterminacji ze strony ukraińskiego podzie-
mia nacjonalistycznego w 1943 r. na Wołyniu.1

15–16 lutego – dr Bożena Józefów-Czerwińska (WH) uczestniczyła w Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej Искусство слова в диалоге культур: 
литературные иерархии и репутации zorganizowanej w Brześciu (Białoruś). 
Temat wystąpienia: „Słowo dane – jest święte” – o przysięganiu i skutkach krzy-
woprzysięstwa.

22 lutego – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Konferen-
cji Popularno-Naukowej Serockie drogi do niepodległości zorganizowanej w Se-
rocku. Temat wystąpienia: Dążenia niepodległościowe na północnym Mazowszu 
w XIX i na początku XX wieku.

26 lutego – dr Aleksander Babiński (WA) uczestniczył w III Konferencji Na-
ukowej Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgro-
madzeń religijnych zorganizowanej we Wrocławiu. Temat wystąpienia: Wymaga-
nia stawiane potencjalnym miejscom lokalizacji pod kątem zagrożeń terrorystycz-
nych.

26 lutego–2 marca – dr Mariola Badowska (WPed.) odbyła staż naukowy na 
Wydziale Opieki Zdrowotnej Trenczyńskigo Uniwersytetu im. Aleksandra Dub-
czeka (Słowacja).

27 lutego – dr Aleksander Babiński (WA) uczestniczył w I Ogólnokrajowej 
Konferencji Naukowej Doskonalenie organizacji działań policji na poziomie lo-
kalnym zorganizowanej w Katowicach. Temat wystąpienia: Wpływ prawa we-
wnętrznego na sprawność działań Policji.

1 Kalendarium zostało sporządzone na podstawie sprawozdań nadesłanych do Rektoratu.

Dariusz Faszcza
Kalendarium wydarzeń 
naukowych w 2018 r.1
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za 27 lutego – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w Konferencji Popular-

no-Naukowej Nasza ziemia w stulecie odzyskania niepodległości zorganizowanej 
w Długosiodle. Temat wystąpienia: Długosiodło w czasach staropolskich.

27 lutego – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Konferencji 
Popularno-Naukowej Nasza ziemia w stulecie odzyskania niepodległości zorgani-
zowanej w Długosiodle. Temat wystąpienia: Długosiodło i okolice w drodze walk 
o niepodległość 1794–1920.

27 lutego–8 marca – dr Aleksander Babiński (WA) odbył staż naukowy na Wy-
dziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie.

10 marca – dr hab. Ryszard Stępień (WPed.) uczestniczył w I Międzynarodo-
wej Konferencji Pedagogiki Społecznej Kształcenie zawodowe w aspekcie pedago-
giki pracy zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Współczesne wymia-
ry dylematu: Kształcić ogólnie czy zawodowo?

12 marca – dr Mariola Badowska (WPed.) uczestniczyła w VI Międzynaro-
dowej E-konferencji Naukowej Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Temat 
wystąpienia: Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie sfery emocjonalnej.

15–16 marca – dr Agnieszka Sojka (WPed.) uczestniczyła w VII Międzyuczel-
nianej Konferencji Naukowej Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyj-
nych zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Osobowość marki/brand 
personality – w poszukiwaniu nowych wyzwań dla badań pedagogicznych.

20 marca – dr Dariusz Faszcza (WNP) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo z perspektywy 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości zorganizowanej w Szczecinie. Temat wystąpienia: „Na noż!”. 
Taktyka walki bułgarskiej piechoty w latach 1878–1913.

22 marca – dr Stanisław Kubeł (WA) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
Patriotyzm gospodarczy zorganizowanej w Ostrołęce. Temat wystąpienia: Patrio-
tyzm gospodarczy w wymiarze lokalnym.

4–20 kwietnia – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) odbyła staż naukowy 
w Katedrze Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki 
Lubelskiej.

16 kwietnia – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Konferencji Nauko-
wej Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości zorganizowanej w Warszawie. 
Temat wystąpienia: Strażacy na rzecz małej ojczyzny w latach 1918–1939 na przy-
kładzie powiatu warszawskiego.

17 kwietnia – w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja) zorganizowana 
przez Wydział Historyczny AH.
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17 kwietnia – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Konfe-
rencji Naukowej Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja) 
zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Witold Ścibor-Rylski – działacz 
polonijny, Naczelnik Związku Sokołów Polskich w Ameryce, legionista.

17 kwietnia – dr hab. Edward Malak (WH) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja) zorgani-
zowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Uczestnictwo w walce o niepodległość 
zaczynem drogi do pierwszorzędnych pozycji w wolnej Rzeczypospolitej.

17 kwietnia – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Konferencji Nauko-
wej Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja) zorganizo-
wanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Mieczysław Mroczek (1889–1939) zwykły 
obrońca niezwykłego miasta.

19–20 kwietnia – dr Michał Norbert Faszcza (WH) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Alkohol w wojsku i na wojnie zorganizowanej w Lublinie. Temat wystą-
pienia: Pijany jak żołnierz? O źródle pewnego rzymskiego stereotypu.

19–20 kwietnia – dr Dariusz Faszcza (WNP) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Alkohol w wojsku i na wojnie zorganizowanej w Lublinie. Temat wy-
stąpienia: Zjawisko pijaństwa i sposoby walki z nim w armii brytyjskiej w latach 
1815–1914.

19–20 kwietnia – dr hab. Tadeusz Bartoś (WPed.) uczestniczył w Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Not only. Prawda i postprawda zorganizowanej 
w Moskwie (Rosja). Temat wystąpienia: Prawda i postprawda. Wszystko już było.

19–21 kwietnia – dr Bogusław Bębenek (WNP) uczestniczył w V Międzyna-
rodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu impe-
riów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty 
historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowanej w Wilnie 
(Litwa). Temat wystąpienia: Geostrategiczne położenie Polski i Litwy – konse-
kwencje, ocena, rekomendacje.

19–21 kwietnia – dr hab. Zbigniew Romek (WNP) uczestniczył w V Między-
narodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu im-
periów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty 
historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowanej w Wilnie 
(Litwa). Temat wystąpienia: Między asymilacją a kultywowaniem własnych trady-
cji. Problem mniejszości narodowych we współczesnych państwach europejskich.

19–21 kwietnia – dr Mariusz Róg (WA) uczestniczył w V Międzynarodowej 
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Pań-
stwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, 
społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowanej w Wilnie (Litwa). Te-
mat wystąpienia: Struktura terytorialna i ludnościowa Polski po odzyskaniu nie-
podległości.
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za 19–21 kwietnia – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w V Międzynarodo-

wej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. 
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty histo-
ryczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowanej w Wilnie (Li-
twa). Temat wystąpienia: Koloniści na Mazowszu u progu niepodległości II RP.

19–21 kwietnia – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w V Międzynarodo-
wej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. 
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty histo-
ryczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) zorganizowanej w Wilnie (Li-
twa). Temat wystąpienia: Mniejszości etniczne w powiecie warszawskim u progu 
niepodległości Polski.

20 kwietnia – dr Marta Petrykowska (WPed.) uczestniczyła w V Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju 
pedagogiki resocjalizacyjnej zorganizowanej w Toruniu. Temat wystąpienia: Me-
todyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych – teoria a praktyka.

22 kwietnia – w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa Europejski wymiar 
edukacji polskiego nauczyciela zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny AH.

22 kwietnia – dr Mariola Badowska (WPed.) uczestniczyła w Konferencji Na-
ukowej Europejski wymiar edukacji polskiego nauczyciela zorganizowanej w Puł-
tusku. Temat wystąpienia: Integracja czy mit – idee europejskiego wymiaru na-
uczania.

22 kwietnia – dr Bożena Józefów-Czerwińska (WH) uczestniczyła w Konfe-
rencji Naukowej Europejski wymiar edukacji polskiego nauczyciela zorganizowa-
nej w Pułtusku. Temat wystąpienia: Znaczenie projektów oral history w kształceniu 
postaw obywatelskich.

22–24 kwietnia – dr hab. Jerzy Paśnik (WA) uczestniczył w X Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej Powszechny i regionalne systemy ochrony praw czło-
wieka. 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osią-
gnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania zorganizowanej w Warszawie. 
Temat wystąpienia: Prawo do pomocy prawnej jako element składowy prawa do 
sądu w praktyce sądów administracyjnych.

22–24 kwietnia – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w X Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowie-
ka. 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia 
– bariery – nowe wyzwania i rozwiązania zorganizowanej w Warszawie. Temat wy-
stąpienia: Prawa człowieka jako element edukacji historycznej i bezpieczeństwa.

26–27 kwietnia – dr Małgorzata Gogolewska-Tośka (WPed.) uczestniczyła 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rozwój umiejętności zawodowych 
pracownika pedagogicznego zorganizowanej w Tarnopolu (Ukraina). Temat wy-
stąpienia: Postawy zawodowe współczesnych nauczycieli – raport z badań.
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28 kwietnia – dr Małgorzata Gogolewska-Tośka (WPed.) uczestniczyła w Kon-
ferencji Naukowej Droga Polaków do wolności zorganizowanej w Łodzi. Temat 
wystąpienia: Kompetencje społeczne i obywatelskie studentów specjalności na-
uczycielskich jako ważne determinanty procesu kształcenia – podsumowanie ba-
dań prowadzonych w ramach polsko-słowackiego projektu naukowego.

9–11 maja – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w V Międzynarodowym 
Kongresie Azjatyckim zorganizowanym w Toruniu. Temat wystąpienia: Azja 
w kontekście edukacji historycznej i bezpieczeństwa.

10 maja – dr Bogusław Bębenek (WNP) uczestniczył w Seminarium Naukowym 
Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe zorganizowanym w Kali-
szu. Temat wystąpienia: Konsekwencje geostrategicznego położenia Polski.

14 maja – dr hab. Tomasz Nałęcz (WNP) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
Stanisław Wojciechowski. Prezydent z SGH zorganizowanej w Warszawie. Temat 
wystąpienia: Stanisław Wojciechowski jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

17–18 maja – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) uczestniczyła w Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Między ciągłością a zmianą. Innowacje w nauce 
i technice społeczeństwa ponowoczesnego zorganizowanej w Lublinie. Temat wy-
stąpienia: Społeczne wyzwania edukacyjne.

18 maja – dr hab. Tomasz Nałęcz (WNP) uczestniczył w Konferencji Nauko-
wej Maria Grzegorzewska – pedagog odrodzonej Polski zorganizowanej w War-
szawie. Temat wystąpienia: Niepodległość 1918 egzaminem dojrzałości dla poli-
tyków i obywateli.

18–19 maja – dr hab. Jerzy Paśnik (WA) uczestniczył w IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego 
zorganizowanej w Nałęczowie. Temat wystąpienia: Niektóre aspekty procesu two-
rzenia prawa w teorii i praktyce legislacyjnej.

19 maja – w Legionowie odbyła się Konferencja Naukowa Sielce – Legionowo, 
co wiemy o żołnierzach 1. Dywizji? zorganizowana przy współudziale Akademii 
Humanistycznej.

19 maja – prof. dr hab. Adam Koseski (WNP) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Sielce – Legionowo, co wiemy o żołnierzach 1. Dywizji? zorganizowanej 
w Legionowie. Temat wystąpienia: Historyczne i współczesne znaczenie polskiego 
wysiłku zbrojnego na froncie wschodnim (1943–1945).

19 maja – dr Bogusław Bębenek (WNP) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
Sielce – Legionowo, co wiemy o żołnierzach 1. Dywizji? zorganizowanej w Legio-
nowie. Temat wystąpienia: Pamięć o żołnierzach 1. Dywizji „Kościuszkowców” 
uczestnikach rozminowania kraju.

24–25 maja – dr Mariola Badowska (WPed.) uczestniczyła w Konferencji Na-
ukowej Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju: teoria i praktyka. Udane 
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pienia: Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie edukacji.

30 maja – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) uczestniczyła w Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej Ochrona praw i wolności człowieka i obywatela w wa-
runkach kształtowania państwa prawnego zorganizowanej we Lwowie (Ukraina). 
Temat wystąpienia: Osobliwości nauczania kreatywnych studentów.

1 czerwca – dr Michał Norbert Faszcza (WH) uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Optimus civis”. Władza i urzędnicy w starożytnym Rzymie 
zorganizowanej w Toruniu. Temat wystąpienia: Znaczenie cenzorów w systemie 
dyscyplinarnym republikańskiego Rzymu, czyli o specyfi ce społeczeństwa rzym-
skiego.

6 czerwca – dr hab. Tadeusz Bartoś (WPed.) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Kościół wobec władzy, Kościół wobec społeczeństwa zorganizowanej 
w Warszawie. Temat wystąpienia: Tajemnica Kościoła w Polsce.

8 czerwca – w Pułtusku odbyła się konferencja naukowa Samorząd terytorialny 
w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego zorganizowana przez Wydział Nauk 
Politycznych AH.

8 czerwca – dr Vadym Zheltovskyy (WNP) uczestniczył w Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności: sa-
morządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie zorganizowanej w Warsza-
wie. Temat wystąpienia: Regional dimension of decentralization reform in Ukraine 
– selected cases.

12 czerwca – dr hab. Tadeusz Bartoś (WPed.) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Church in Poland zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: 
Church in Poland.

14 czerwca – dr hab. Tadeusz Bartoś (WPed.) uczestniczył w VII Zakopiań-
skich Spotkaniach Antropologicznych Słabość zorganizowanych w Zakopanem. 
Temat wystąpienia: Kultura jako źródło słabości. Fryderyk Nietzsche.

14–15 czerwca – dr Bożena Józefów-Czerwińska (WH) uczestniczyła w Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i po-
lityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty zorgani-
zowanej w Opolu. Temat wystąpienia: Znaczenie mikrohistorii w budowaniu „pól 
zrozumienia” na Mazowszu i na południowym Podlasiu.

18–25 czerwca – dr Vadym Zheltovskyy (WNP) odbył staż naukowy na Uni-
wersytecie w Greifswaldzie (Niemcy).

28–30 czerwca – dr Vadym Zheltovskyy (WNP) uczestniczył w Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej Independence zorganizowanej w Warszawie. Temat 
wystąpienia: A Political Approach to Decentralization in Post-Maidan Ukraine.
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Czerwiec–lipiec – dr Bożena Józefów-Czerwińska odbyła staż naukowy w Bułgar-
skiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Sofi jskim.

23 sierpnia – dr hab. Edward Malak (WH) uczestniczył w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego zorganizowanej w Dę-
blinie. Temat wystąpienia: Rozwój polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym 
w latach 1921–1939.

6–8 września – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w I Kongresie Ba-
daczy epoki Wazów Rzeczpospolita Wazów zorganizowanym w Olsztynie. Temat 
wystąpienia: Polscy Wazowie a Towarzystwo Jezusowe. Bilans ustaleń, mitów i po-
stulatów.

18–20 września – dr Grażyna Gadomska (WNP) uczestniczyła w IV Ogólno-
polskim Kongresie Politologii Państwo w czasach zmiany zorganizowanym w Lu-
blinie. Temat wystąpienia: Aktywność komunikacyjna lokalnych aktorów politycz-
nych na przykładzie gminy miejskiej.

18–20 września – dr Vadym Zheltovskyy (WNP) uczestniczył w IV Ogólno-
polskim Kongresie Politologii Państwo w czasach zmiany zorganizowanym w Lu-
blinie. Temat wystąpienia: Polsko-ukraińska współpraca w kontekście reformy sa-
morządowej na Ukrainie.

19–22 września – dr hab. Władysław Duczko (WH) uczestniczył w VI Kon-
gresie Mediewistów Polskich Media Aetas – Historia Viva zorganizowanym we 
Wrocławiu. Temat wystąpienia: Węgrzy – Rusowie – Szwedzi. Relacje polityczne 
w Europie Wschodniej Północnej w X wieku.

21 września – w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa Święty Stanisław 
Kostka – dzieje, duchowość i kult – aspekt pułtuski, mazowiecki i kościoła po-
wszechnego zorganizowana przez Wydział Historyczny AH.

21 września – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Święty Stanisław Kostka – dzieje, duchowość i kult – aspekt pułtuski, ma-
zowiecki i kościoła powszechnego zorganizowanej w Pułtusku. Temat wystąpienia: 
Św. Stanisław Kostka – droga z Mazowsza na ołtarze.

21 września – mgr Krzysztof Łukawski (WH) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Święty Stanisław Kostka – dzieje, duchowość i kult – aspekt pułtuski, ma-
zowiecki i kościoła powszechnego zorganizowanej w Pułtusku. Temat wystąpienia: 
Kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej XVI–XX wiek.

21–22 września – dr Dariusz Faszcza (WNP) uczestniczył w XIV Forum Hi-
storyków Wojskowości w Warszawie. Temat wystąpienia: Propaganda eksponują-
ca okrucieństwa popełnione przez wojska przeciwnika podczas wojen bałkańskich 
1912–1913.

22–23 września – dr hab. Jerzy Paśnik (WA) uczestniczył w Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego 



 238
Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (58)/2019

D
ar

iu
sz

 F
as

zc
za zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: Wybrane aspekty ekonomicz-

nych i normatywnych uwarunkowań zasad ustroju gospodarczego w konstytucji 
z 1997 r.

24–25 września – prof. dr. hab. Adam Koseski (WNP) uczestniczył w Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej Sąsiadów się nie wybiera: Europa Wschod-
nia jako obszar konwergencji kulturowej zorganizowanej w Rostowie nad Donem 
(Rosja). Temat wystąpienia: Polacy i Rosjanie w pamięci politycznej, historycznej 
i rodzinnej.

27–28 września – dr Agnieszka Sojka (WPed.) uczestniczyła w Konferencji 
Naukowej Wartości w sferze publicznej zorganizowanej w Limanowej. Temat wy-
stąpienia:. Wartości w przestrzeni publicznej na przykładzie wybranych kampanii 
reklamowych.

28 września – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) uczestniczyła w Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Perspectives of science and education zorganizo-
wanej w Kijowie (Ukraina) i Karlowych Warach (Czechy). Temat wystąpienia:. 
Problem adaptacji społecznej i rozwoju osobowości kreatywnej.

3–4 października – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) uczestniczyła w Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej Stem-integracja jako ważny warunek zarzą-
dzania efektywnością i jakością edukacji zorganizowanej w Kamieńcu Podolskim 
(Ukraina). Temat wystąpienia: Procesy innowacyjne we współczesnej edukacji.

4–5 października – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. O mężczyźnie (nie)
zwyczajnie zorganizowanej w Olsztynie. Temat wystąpienia: Aleksander Maciesza 
– lekarz (nie)zwyczajny.

4–5 października – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. O mężczyźnie (nie)
zwyczajnie zorganizowanej w Olsztynie. Temat wystąpienia: Polak na zesłaniu, 
czyli życie w warunkach niezwyczajnych.

9 października – dr hab. Andrzej Nawrocki (WPed.) uczestniczył w Konferen-
cji Naukowej Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie zorganizowanej w Warsza-
wie. Temat wystąpienia: Doświadczenia Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psy-
chiatrycznego w kontaktach z pacjentem przyjętym bez zgody.

10–11 października – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce 
o Niepodległą zorganizowanej w Kozłówce. Temat wystąpienia: Hrabia Maurycy 
Potocki z Jabłonny w służbie Niepodległej.

10–12 października – dr hab. Jerzy Paśnik (WA) uczestniczył w Międzynaro-
dowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Konstytucyjne prawo własności 
– naruszenia i środki ochrony zorganizowanej w Rzeszowie. Temat wystąpienia: 
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O iluzoryczności prawa do rekompensaty z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

11 października – prof. dr hab. Izabella Rusin (WH) uczestniczyła w War-
szawskiej Sesji Kościuszkowskiej zorganizowanej w Warszawie. Tekst wystąpie-
nia: Kościuszko a Legiony Polskie we Włoszech i Księstwie Warszawskim.

12 października – mgr Krzysztof Łukawski (WH) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Polsce 1918–2018 zorganizowanej 
w Warszawie. Temat wystąpienia: Si vis pacem, para bellum – szkolenie i wycho-
wanie rezerw Wojska Polskiego w latach 1921–1939.

16 października – dr hab. Edward Malak (WH) uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Karol Wojtyła orędownik niepodległości – syn ofi cera Woj-
ska Polskiego – 100 rocznica niepodległości i 40 rocznica wyboru Jana Pawła II 
zorganizowanej w Nowym Targu. Temat wystąpienia: Lotnictwo polskie najwięk-
szym osiągnięciem II Rzeczypospolitej na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej 
w Europie. Osiągnięcia, błędy i wyzwania.

16 października – dr hab. Andrzej Nawrocki (WPed.) uczestniczył w XI Se-
minarium z cyklu: Środki zabezpieczające w psychiatrii, pod hasłem: Pomiędzy 
poziomami… Ruch w systemie w trakcje realizacji środka zabezpieczającego zor-
ganizowanym w Warszawie. Temat wystąpienia: Analiza spraw prowadzonych 
przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w oddziałach deten-
cyjnych.

18 października – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej Warszawiacy wobec niepodległości zorganizowanej 
w Warszawie. Temat wystąpienia: Warszawa wobec organów władzy rodzącego 
się państwa polskiego.

19–20 października – w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa Wokół 
zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowana przez Wydział 
Pedagogiczny Akademii Humanistycznej.

19–20 października – dr Małgorzata Gogolewska-Tośka (WPed.) uczestniczy-
ła w Konferencji Naukowej Wokół zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i doro-
słych zorganizowanej w Pułtusku. Temat wystąpienia: Rola kompetencji społecz-
nych współczesnego nauczyciela w procesie ochrony zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży – raport z badań. 

23 października – dr Aleksander Babiński (WA) uczestniczył w III Krajowej 
Konferencji Naukowej Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umun-
durowanymi zorganizowanej w Sulistrowiczkach. Temat wystąpienia: Podstawy 
prawne kontroli w formacjach mundurowych na przykładzie Policji.

23 października – dr Aleksander Babiński (WA) uczestniczył w II Seminarium 
Naukowym Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa 
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listrowiczkach. Temat wystąpienia: Formułowanie i rozwiązywanie problemów 
naukowo-badawczych.

24 października – w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa Mazowsza Pół-
nocnego drogi do niepodległości zorganizowana przez Wydział Historyczny AH.

24 października – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Kon-
ferencji Naukowej Mazowsza Północnego drogi do niepodległości zorganizowanej 
w Pułtusku. Temat wystąpienia: Ku niepodległości – w okresie popowstaniowym 
i I wojny światowej 1865–1918.

24 października – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Mazowsza Północnego drogi do niepodległości zorganizowanej w Puł-
tusku. Temat wystąpienia: Kościół płocki wobec dążeń narodowowyzwoleńczych.

24 października – dr hab. Edward Malak (WH) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Mazowsza Północnego drogi do niepodległości zorganizowanej w Puł-
tusku. Temat wystąpienia: Zajęcie lotniska na Mokotowie jako mazowiecki wkład 
w niepodległość.

24 października – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w Konferencji Na-
ukowej Mazowsza Północnego drogi do niepodległości zorganizowanej w Pułtu-
sku. Temat wystąpienia: Mniejszości wyznaniowe na Mazowszu wobec powstań 
narodowych.

24 października – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Konferencji Na-
ukowej Mazowsza Północnego drogi do niepodległości zorganizowanej w Pułtu-
sku. Temat wystąpienia: Tradycje obchodów niepodległościowych na Mazowszu.

7 listopada – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Konferen-
cji Naukowej Dał im przykład Józef Piłsudski. Reakcje mieszkańców Mazowsza na 
wschód i północ od Warszawy na ogólnopolskie wydarzenia prowadzące do odzy-
skania niepodległości przez państwo polskie zorganizowanej w Sulejówku. Temat 
wystąpienia: Zaangażowanie społeczeństwa Mazowsza północno-wschodniego 
w walkę o niepodległość (1794–1918).

8 listopada – dr Mariusz Róg (WA) uczestniczył w Konferencji Naukowej 
Aктуальні проблеми національного законодавства zorganizownej w mieście 
Kropywnycki (Ukraina). Temat wystąpienia: Kontrola cudzoziemców jako element 
zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

9 listopada – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Tak rodziła się niepodległość zorganizowanej w Płocku. Temat 
wystąpienia: Patriotyczny przekaz zawarty w losach uczestników walk o niepodle-
głość 1914–1920.

13 listopada – w Przasnyszu odbyła się Konferencja Naukowa Święty Stanisław 
Kostka: dzieje, duchowość i kult zorganizowana przez Wydział Historyczny AH.
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13 listopada – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Święty Stanisław Kostka: dzieje, duchowość i kult zorganizowanej w Prza-
snyszu. Temat wystąpienia: Św. Stanisław Kostka – droga z Mazowsza na ołtarze.

13 listopada – mgr Krzysztof Łukawski (WH) uczestniczył w Konferencji 
Naukowej Święty Stanisław Kostka: dzieje, duchowość i kult zorganizowanej 
w Przasnyszu. Temat wystąpienia: Kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej 
XVI–XX w.

13–14 listopada – prof. dr hab. Janusz Szczepański (WH) uczestniczył w Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej Rola i udział emigracji polskiej w odzyska-
niu niepodległości 1918 roku zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: 
Wkład Teofi la Antoniego Starzyńskiego  – prezesa Związku Sokolstwa Polskiego 
w Ameryce w walkę o niepodległość Polski.

13–14 listopada – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepod-
ległości 1918 roku zorganizowanej w Warszawie. Temat wystąpienia: „Mała Pol-
ska”, czyli Polacy w Harbinie w okresie rodzenia się wolnej Polski.

15 listopada – dr hab. Radosław Lolo (WH) uczestniczył w Konferencji Na-
ukowej Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości zorganizowanej w Płocku. Temat wystąpienia: Postrzeganie roli św. Sta-
nisława Kostki w kształtowaniu postawy patriotyzmu.

20 listopada – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Granice wolności – granice Niepodległej (1918–1922) zor-
ganizowanej w Bytomiu. Temat wystąpienia: Wolność i niepodległość 1918 roku 
w edukacji historycznej.

20 listopada – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Granice wolności – granice Niepodległej (1918–1922) zor-
ganizowanej w Bytomiu. Temat wystąpienia: Pamięć zbiorowa warunkiem odro-
dzenia i bytu Niepodległej.

20 listopada – dr Mariola Badowska (WPed.) uczestniczyła w II Międzynaro-
dowej E-konferencji Naukowej The Usage of Quality Management Technologies 
in the Management of Educational Institutions. Temat wystąpienia: Kształcenie 
dorosłych ze wsparciem MOOC – wyzwania dla szkół wyższych.

22 listopada – dr Michał Norbert Faszcza (WH) uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licy-
niusz Krassus zorganizowanej w Katowicach. Temat wystąpienia: Publiusz Licy-
niusz Krassus – między kreacją literacką a dokonaniami.

26 listopada – w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa Zewnętrzne wspar-
cie szkół w realizacji doradztwa zawodowego zorganizowana przez Wydział Peda-
gogiczny Akademii Humanistycznej.
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Konferencji Naukowej Niepodległość jako projekt i doświadczenie zorganizowa-
nej w Warszawie. Temat wystąpienia: Okoliczności odzyskania niepodległości 
w relacjach kobiet – uczestniczek i świadków wydarzeń.

6–7 grudnia – prof. dr hab. Adam Koseski (WNP) uczestniczył w Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską 
a Bułgarią, aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe zorganizowanej 
w Warszawie. Temat wystąpienia: Polska–Bułgaria (1918–2028). Sto lat współ-
pracy.

6–7 grudnia – dr hab. Roksolyana Shvay (WPed.) uczestniczyła w Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Współczesny ruch nauki zorganizowanej w Dnie-
prze (Ukraina). Temat wystąpienia: „WayScience”. Development of the Students 
Creativity.

7–9 grudnia – dr hab. Tadeusz Bartoś (WPed.) uczestniczył w Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej XXI Vertiniana. Granice ludzkiego świata zorgani-
zowanej w Kielcach–Bodzentynie. Temat wystąpienia: Konieczność jest przypad-
kiem a przypadek koniecznością.

11 grudnia – dr Marta Milewska (WH) uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Warszawskie oblicza niepodległości zorganizowanej w War-
szawie. Temat wystąpienia: Idea dobroczynności w Warszawie w czasie pierwszej 
wojny światowej na przykładzie wybranych instytucji.

11 grudnia – dr Jolanta Załęczny (WH) uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Warszawskie oblicza niepodległości zorganizowanej w Warsza-
wie. Temat wystąpienia: Warszawa świadkiem narodzin niepodległości w świetle 
„Pamiętnika ks. Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918”.


