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Z prac Senatu
Senat poparł wnioski o powołanie na
stanowisko profesora zwyczajnego prof.
prof. W andy Brzyskiej (WCh) i Tadeusza
W ilocha (WPiP). Poparcie uzyskały także
wnioski o powołanie na stanowisko profe
sora . nadzwyczajnego docentów: Janiny
Wysockiej-Lisek (WCh), Zofii Policzkiewicz-Zawadzkiej (WPiA), Albina Koprukowniaka i Jana Pomorskiego (W H) oraz
Jacka Paśniczka (WFiS).
Rektor ds. badań naukowych Jan Rayss
omówił ubiegłoroczną działalność nauko
wo-badawczą. Uczelnia otrzym ała łącznie
w ram ach program ów badawczych i dota
cji budżetowej prawie 160 mld zł, z czego
większość pochłonęły wynagrodzenia (90
mld) i stypendia studenckie (20 mld). Ta na
pierwszy rzut oka olbrzymia kwota na
pływała do uczelni nieregularnie, a jej
realną wartość gwałtownie zredukowała
wciąż wysoka inflacja. Prognoza rektorska
nie jest optymistyczna. UM CS może liczyć
na 9,4 mld zł z puli Kom itetu Badań
Naukowych z przeznaczeniem na badania
własne. (Dla porów nania kwoty przyznane
innym uniwersytetom: UW — 36 mld,
UAM — 13 mld, U Ł 10,5 mld, UŚ — 10,5
mld). D otacja na działalność statutow ą
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wyniesie 10,5 mld. Procedura związana
z konkursem projektów badawczych jest
w toku (niektóre projekty już zostały
odrzucone). R ektor Rayss nie przewiduje
i stąd dużych pieniędzy. W październiku
ub. r. pracownicy UM CS zgłosili 98
projektów na kwotę ponad 49 mld zł.
Kom itet Postępu i W drożeń przyznał
środki w wysokości 5,9 mld (!) na realizację
75 projektów. W styczniu zgłoszono 172
projekty o wartości 67,2 mld zł. Ile z tego
otrzymamy?

N a marginesie tej pieniężnej wyliczanki.
W ubiegłym roku najmniej na honoraria (i
najwięcej na aparaturę i materiały) prze
znaczyły ze środków przyznanych na pro
gramy badawcze Instytuty-M ikrobiologii
(7%) i Biologii (9%). Znacznie powyżej
średniej uniwersyteckiej (19%) wypłaciły:
Instytut N auk o Ziemi (35,3%), Instytut
Filologii Polskiej (34,2%), Instytut Ekono
miki Produkcji, Organizacji i Zarządzania
(35,3%), K atedra Archeologii (39,6%).
dokończenie na stronie 2

Nasi rektorzy (od lewej): Kazimierz Goebel, Jan Rayss, Eugeniusz Gąsior, Jerzy Bartmiriski
Fot. I. Burdzanowska

Nauka i pokolenie dorosłych
Przyzwyczailiśmy się do tradycyjnych
form kształcenia przyuni wersy teckiego:
studiów zaocznych, studiów podyplomowch, uniwersytetów trzeciego wieku.
Potrzeba jednak i nowych idei, instytucji,
działaczy. Odczucie takie staje się silne
w całej Europie.
Są szanse na zmianę i nowe impulsy w tej
sprawie: powstało Europejskie Konsorc
jum Kształcenia Dorosłych i Rozwoju Lu
dzkich Możliwości. Lubelski Oddział K on
sorcjum zawiązał się 2 m arca br. Jest to
efekt seminariów i sympozjów organizo
wanych w Belgii na przełomie 1990/1991 r.
przez Fundację „Praca-Uniwersytet” ,
a gromadzących przedstawicieli 29 uniwer
sytetów, 6 ministerstw pracy i edukacji,

Cena: 1 tys. zł

kilku instytucji kulturalnych i społecznych
z 12 krajów W schodu i Zachodu (Polska,
Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, R u
munia, Belgia, Francja, Dania, Niemcy,
Holandia, Anglia, Hiszpania, USA).
Idea przewodnia ruchu jest taka, by
połączyć w procesie kulturowego i zawo
dowego dokształcania dorosłych wysiłki
państwa, uczelni wyższych i organizacji
społecznych. W związku z tym w skład
lubelskiego kom itetu założycielskiego O d
działu Konsorcjum weszli: prof. dr hab.
Jerzy Bartmiński, prorektor UM CS, prof.
dr hab. Adam Biela, profesor KU L,
Edward Drozd, wiceprzewodniczący ZR
N SZZ „S” , dr Andrzej Juros, przewod
niczący K U NSZZ „S” K U L, dr Michał

Zieliński, kierownik Studium Związkowe
go przy Z R „S” .
Kom itet sformułował 9-punktowy pro
gram działania. Obejmuje on powołanie:
1) Studium Związkowego przy ZR „S”
(kier, dr M. Zieliński); 2) Studium Samo
rządności Wiejskiej (kier. doc. d r hab. J.
Styk, UMCS); 3) Studium Samorządowo-Spółdzielczego (kier. prof. dr hab. P.
Kryczka, KUL); 4) podyplomowych stu
diów ekonomicznych na Wydziale Ekono
micznym UM CS (kier. doc. dr hab. P.
K arpuś, UMCS); 5) studium problemów
małżeńsko-rodzinnych dla nauczycieli
„przygotowania do życia w rodzinie”
— będzie to otwarty fakultet w ramach
sekcji pedagogicznej K U L (kier. prof. dr
hab. T. Kukołowicz, KUL); zorganizowa
nie: 6) cyklu konferencji i seminariów dla
praktyków i naukowców (kier. prof. dr
dokończenie na stronie 3
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Z prac Senatu

Uchwały Senatu
W sprawie finansowania nauki

ciąg dalszy ze strony 1

j

Z reguły poniżej średniej wypłacają in
stytuty matematyczno-przyrodnicze (wyją
tkiem jest chemia i nauki o Ziemi).
Senat uchwalił zasady i tryb przyjęć na
I rok studiów. Nie odbiegają one od obo
wiązujących do tej pory. Zaplanow ano
m.in. przyjęcie na prawo 300 studentów
w systemie dziennym i 200 miejsc na stu
diach zaocznych; chemia przyjmie 140 stu
dentów dziennych; filologie: angielska chce
kształcić 30 studentów, germ ańska — 60,
a rom ańska — 45. Uchwała dopuszcza
jako wyjątek tzw. eksperymentalny tryb
przyjęć na I rok studiów. Szkoda jednak, że
Senat nie zdecydował się na bardziej rady
kalne rozwiązania (o których niesie wieść
gminna: liczne uczelnie decydują się np. na
rekrutację bez egzaminu). Obyśmy nie zo
stali bez kandydatów , pielęgnując orto
doksję w sprawie przyjęć.
Porządek obrad został uzupełniony
o sprawy M arca’68. Senat, mimo bardzo
emocjonalnego apelu doc. Tadeusza Kwia
tkowskiego, podjął dyskusję nad uchwałą
zgłoszoną przez rektora Eugeniusza Gąsio
ra. Doc. T. Kwiatkowski uzasadniał swoje
stanowisko tym, że dyskusja taka nie służy
ani uniwersytetowi, ani krajowi. Problem
antysemityzmu jest sztucznie rozdm uchi
waną "hecą przeciw Polsce” . Poza tym ci,
którzy w marcu Polskę opuścili, znaleźli
dobre posady na Zachodzie, choć wcześ
niej rozgramiali polską naukę (jeżeli to
omówienie nie oddaje myśli wystąpienia,
chętnie opublikujemy stenogram wypowie
dzi). Ze stanowiskiem tym nie zgodziła się
znakom ita większość senatorów, przede
wszystkim historycy prof. Wiesław Śladkowski i doc. Jan Lewandowski. Nieocze
kiwanie argum entacja doc. T. Kwiatkows
kiego znalazła poparcie przedstawicieli studokońc/enie na stronie 3

Budowa gospodarki rynkowej, przeprowadzana w naszym kraju tak mocno
ekonomicznie zdewastowanym, wymaga bez wątpienia wyrzeczeń i szczególnych
wysiłków całego społeczeństwa. Zgodnie z wyważonym podziałem kosztów kryzysu
i reformy gospodarczej między wszystkie sektory gospodarki, od pracowników wielu
zakładów pracy wymaga ofiar.
Szkolnictwo wyższe było i niestety nadal jest nadmiernie obciążone tymi kosztami.
Przez wiele lat pracownicy wyższych uczelni otrzymywali rażąco niskie wynagrodzenie,
niewspółmierne w p.orównaniu z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w innych
gałęziach gospodarki, w tym np. w policji. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego.
Pauperyzacja pracowników wyższych uczelni jest nie tylko rażącą niesprawiedliwością,
ale ponadto przynosi ze sobą poważne szkody i zagrożenia społeczne. Może uniemożliwić
postęp cywilizacyjny w naszym kraju, niwecząc wielkie wyrzeczenia i wysiłki naszego
społeczeństwa.
W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami próby dalszego przerzucania kosztów
kryzysu i reformy gospodarczej na barki pracowników szkolnictwa wyższego. Z nie
zrozumiałych powodów, podczas ostatniej regulacji obniżono fundusz płac naszego
działu o ponad 4% . Zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych państwa, ale nie
możemy godzić się na to, aby szkolnictwo wyższe padało ofiarą ustępstw, wymuszanych
na państwie przez różne grupy społeczne.
Taka polityka doprowadziłaby do upadku kultury i z tych względów zdecydowanie
musimy przeciwko niej zaprotestować.

W sprawie M arca 1968
Przed 23 laty, w marcu 1968 roku, miały miejsce w życiu naszego społeczeństwa
dram atyczne i zawstydzające wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą "w ypad
ków marcowych” . I chociaż geneza tych wydarzeń nie została dotychczas dokładnie
wyjaśniona, wiadomo jednak, że miały one antydem okratyczny, antyinteligencki i an
tysemicki charakter. Przyniosły niepowetowane straty polskiej nauce i kulturze, szkodząc
ponadto opinii o Polsce i Polakach w świecie.
Wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmuszonych zostało do opusz
czenia Polski. Trudno dzisiaj nie myśleć o tych sprawach bez uczucia palącego wstydu
i zażenowania. Niestety i w naszej Uczelni podejmowane były akcje przeciwko siłom
demokratycznym. Niektórzy pracownicy nauki zostali zmuszeni do opuszczenia dotych
czasowego miejsca pracy, a studenci relegowani z Uniwersytetu. Nie wszystkie sprawy
znalazły w późniejszych latach pełne zadośćuczynienie, dotąd zaś brakuje wyraźnej oceny
tych wydarzeń w naszym środowisku. Stąd Senat niniejszą Uchwłą chce dac wyraz swego
stanowiska co do wydarzeń sprzed lat, oceniając je jako brzemienne dla środowiska,
godne potępienia i wzywa Władze Uczelni do podjęcia kroków, które by dały satysfakcję
osobom wówczas skrzywdzonym.
Zarazem Senat wzywa środowisko akademickie, aby umiało wyciągnąć wnioski
z owych wydarzeń i broniło się przed tego typu zagrożeniami. Pojawiają się bowiem
sztuczne podziały, uprzedzenia, nietolerancja wobec innych postaw i systemów wartości.

P o ż e g n a n ia
Docent M arian Hasiec

Profesor Stanisław Paczos

Profesor Roman Kamienik (1920-1991)

(1922-1991)

(1943-1991)

20 lutego 1991 r. odszedł z naszego grona
wieloletni kierownik Zakładu Prawa Pracy
Wydziału Prawa i Administracji. Był zna
nym specjalistą w zakresie problemów
ubezpieczeń społecznych, autorem cenio
nego podręcznika i kilkudziesięciu innych
publikacji. Cechowała go wysoka kultura
prawnicza oraz niekoniunkturalny stosu
nek do świata. Zasłużył się niezmiernie dla
ukształtowania lubelskiego środowiska
specjalistów w zakresie prawa pracy. Od
działywał również na zewnętrz, m.in. jako
wykładowca Akademii Medycznej w Lub
linie. Działał aktywnie w Zrzeszeniu Praw
ników Polskich i Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
Inspirująca, życzliwa ludziom, społecz
nie zaangażowana postawa doc. M. Haśca
przenosiła się na Jego uczniów i współ
pracowników. Przez 30 lat pracy naukowej
i dydaktycznej wykształcił wielu studen
tów. Pozostanie w pamięci szerokiego krę
gu inteligencji naszego regionu.

Profesor S. Paczos urodził się w Dąbrowicy koło
Biłgoraja. W latach 1962-1967 studiował geografię na
UMCS. W 1973 r. obronił doktorat z zkresu klimato
logii, w 1982 r. rozprawę habilitacyjną. Był uczniem
prof. E. Michny. W 1984 r. został kierownikiem
Zakładu Klimatologii. Od grudnia 1990 r. był pro
dziekanem Wydziału BiNoZ. Z dniem 1. stycznia
mianowany został przez Senat profesorem nadzwy
czajnym UMCS. Dwukrotnie odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi.
Pozostawił ponad 100 publikacji, w tym kilka
naście w językach obcych, wypromował 60 magistrów,
1 doktora, recenzował liczne prace doktorskie.
Był członkiem Komitetu Meteorologii i Fizyki
Atmosfery PAN, przewodniczącym LO Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, członkiem korespon
dentem The Study Group on Recent Climatic Change
i innych instytucji.
Pasjonował się problematyką klimatu lokalnego,
zmian i wahań klimatu, meteorologicznymi proble
mami ochrony środowiska, planowaniem przestrzen
nym. Był człowiekiem otwartym na świat i innych
ludzi, aktywnym, uczynnym i prawym, przekraczają
cym krąg powinności, w pełnym tego słowa znaczeniu
Człowiekiem Uniwersytetu.

Profesor Roman Kamienik urodził się w 1920 r.
w Furmanowie (woj. kieleckie). W 1939 r. ukończył
Liceum Humanistyczne w Końskich. W czasie okupa
cji pracował na kolei, prowadząc jednocześnie kom
plety tajnego nauczania. W latach 1946-1950 studio
wał historię w Uniwersytecie Łódzkim. Był uczniem
m.in. prof. Józefa Wolskiego i prof. Mariana Serejskiego. W 1953 r. otrzymał doktorat na podstawie
dysertacji Zagadnienie upadku Rzymu w historiografii
burżuazyjnej okresu międzywojennego. Od 1961 r.
pełnił funkcję kierownika Katedry, a potem Zakładu
Historii Starożytnej UMCS. W 1973 r. uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1986 r. profesora
zwyczajnego.
Główny temat zainteresowań Profesora stanowiły
zagadnienia niewolnictwa i powstań niewolniczych
w starożytnym Rzymie. Rezultatem tych badań są
artykuły i rozprawy oraz monografia Studia nao
powstaniem Spartakusa (Lublin 1984). Prace te zys
kały uznanie w literaturze światowej, a niektóre
zostały wydane w czasopismach i wydawnictwach
zagranicznych (np. w ”Das Altertum”, "Studies in the
Humanities” — . Japonia). Drugim nurtem badań
Profesora były wojny domowe w Rzymie, £0 znalazłc
odbicie m.in. w monografii Rubikon' (Lublin 1987).
poświęconej początkom II wojny domowej w Rzymie.
Wracał też Profesor do zainteresowań problemam
późnego cesarstwa rzymskiego. Opublikował kilka
artykułów dotyczących problematyki społecznej w pi
smach SalwianiaT Marsylii. Ważnym osiągmęcien
jest artykuł, opublikowany w 1500 rocznicę upadki
cesarstwa rzymskiego, poświęcony roli cywilizacyjne
Rzymu.
Henryk Kowalsk
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J u b ile u s z e
Prof. Teresy Skubalanki

Prof. Józefa Szymańskiego

12 lutego na Wydziale Humanistycznym
>dbyła się uroczystość związana z Jubileuzem prof. dr hab. Teresy Skubalanki,
nanej specjalistki z zakresu językoznawst
wa polskiego, autorki wielu opracowań
laukowych, monografii, wśród których na
wyróżnienie zasługuje Historyczna stylisykajęzyka polskiego, wydana w serii Vadelecum Polonisty.
Profesor T. Skubalanka związała się
naszą uczelnią w latach 60. Kierowała
'.akładem Języka Polskiego, Instytutem
Tlologii Polskiej, współpracowała z Intytutcm Badań Literackich PAN (pełniła
rzez kilka lat funkcję dyrektora IBL). Pod
ierunkiem Pani Profesor powstało ponad
00 prac magisterskich z zakresu językonawstwa oraz 10 rozpraw doktorskich
czniów i współpracowników (4 z nich jest
rż samodzielnymi pracownikami nauko'ymi).
Pani Profesor otrzym ała wydany z tej
kazj^tom AN NA LES UM CS (Sectio FF
hilologiae) oraz — z rąk Rektora UMCS
- medal okolicznościowy „Lectiones Unisrsitatis M aria Curie-Skłodowska” . EM P

19 marca 1991 r. w Instytucie Historii
UM CS odbyła się uroczystość z okazji
sześćdziesiątej rocznicy urodzin prof. Józe
fa Szymańskiego. Zgromadziła kilkadzie
siąt osób z lubelskiego środowiska nauko
wego i ośrodków nauk historycznych
w kraju, stając się miejscem spotkania
licznego grona
przyjaciół,
kolegów
i uczniów Profesora. W imieniu organiza
torów dostojnego Jubilata, władze Uczelni
oraz przybyłych gości powitał prof. Jerzy
B. Korolec. Zarysował on sylwetkę nauko
wą prof. Szymańskiego jako wybitnego
znawcy dziejów polskiego średniowiecza
z licznymi odniesieniami do szerokiego tła
porównawczego oraz dyscyplin źródłoznawczych, określanych mianem nauk pom oc
niczych historii. Przypomniano drogę Jego
uniwersyteckiej kariery, która wiodła przez
K U L, UM CS, Instytut Historii PAN
w Warszawie, Uniwersytet Śląski i ponow
nie UMCS.
Kulminacyjnym momentem spotkania
było wręczenie prospektu księgi pam iąt
kowej dedykowanej Profesorowi. O patrzo
na tytułem Discernere vera ac falsa, za
wiera prace 34 autorów polskich i obcych.
Inną publikacją przygotowaną z tej okazji
jest Bibliografia prac Profesora Józefa S zy
mańskiego oraz wykaz prac doktorskich
i magisterskich wykonanych pod jego kieru
nkiem (Lublin 1991).
Rektor UM CS prof. Eugeniusz Gąsior
wręczył Jubilatowi medal uniwersytecki
"Amicis Universitatis M ariae Curie-Skło
dow ska” . Adresy gratulacyjne odczytali
prof. Ryszard Rosin i Jan Szymczak
w imieniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego UŁ oraz prof. Stefan K. Kuczyński
w imieniu Kom itetu Nauk Historycznych
PAN, Instytutu Historii PAN i Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego,- którego Jó 
zef Szymański jest wiceprezesem. N astęp
nie zostały odczytane liczne listy i tele
gramy gratulacyjne, nadesłane z całej Pol
ski od przyjaciół, kolegów i uczniów Jubi
lata.
P.D.

L prac Senatu
(kończenie ze strony 2
:ntów. Ostatecznie Senat przyjął uchwałę przy 2
osach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
;kst uchwały zamieszczamy na stronie 2.
Sprawy płacowe zawsze bulwersują. Tym razem
ż. Na wniosek związków zawodowych (obu) Senat
>djął uchwałę (drukowaną na stronie 2), w której
powiada się czarną przyszłość nauki i kultury
irodowej, o ile rząd natychmiast nie zacznie
im godziwie płacić. Każdy, kto słucha radia,
(ląda telewizję i czyta gazety, wie, że pozostali
acownicy i robotnicy myślą tak samo o swoich
anżach. Co więcej, wszyscy chcą zarabiać powyżej
;dniej krajowej.
Proponujemy zastanowić się, jak tego dokonać,
chwała chyba nie wystarczy!
(wak)

Nauka i pokolenie dorosłych
(kończenie ze strony 1

ib. A. Biela); 7) międzynarodowego seinarium "Skutki społeczne przemian gosydarczych w Polsce i Europie Srodkowoschodniej” (kier, dr W. Grzegorczyk,
MCS); 8) międzynarodowego seminaum „Idea ojczyzny regionalnej, narodoej i europejskiej. Wzajemne relacje i fory realizacji” (kier. prof. dr hab. J. Bartiński); 9) akcję na rzecz Rozwoju Ludzch Możliwości: a) kompleksową rehabiację niepełnosprawnych w społeczeństie (kier. ks. doc. dr hab: T. Witkowski,
UL), b) uruchomienie centrum pomocy
sytuacjach kryzysowych (kier, dr A.
iros, dr P. Oleś, KUL), c) program: Ro
dna chorych na stwardnienie rozsiane
jer. prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska,
UL), d) program : Życie osób z uszko

dzeniami mózgu w społeczeństwie (kier, dr
M. Stauden, KUL).
Realizacja tak obszernego program u
możliwa i zależna będzie od współudziału
M inisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej
oraz fundacji zagranicznych (głównie
TEM PUS). Przewiduje się też współpracę
„S" Rolników Indywidualnych.
We wrześniu br. odbędzie się w Lublinie
konferencja związana z 7 punktem pro
gramu. Jej problemy szczegółowe to: do
świadczenia
polskiej
„Solidarności”
(1980-1991); kierunki przekształceń gospo
darki w krajach postsocjalistycznych (pry
watyzacja gospodarki, jej efekty dodatnie
i ujemne w ocenie środowisk pracowni
czych), rola związków zawodowych w pro
cesie przekształcania gospodarki: rewindy
kacja czy współzarz^dzanie; perspektywy
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M IA N O W A N IA
PR O FESO RSK IE
Ustawa o szkolnictwie wyższym przy
znała senatom prawo m ianowania docen
tów na stanowiska profesorskie w danej
uczelni. Na tej podstawie przez Senat
UM CS mianowani zostali profesorami:
Jan Bystrek, Wincenty Drożariski, Stanis
ław Paczos (śp.), Tadeusz Zawadzki
(Wydz. BiNoZ); Bronisław Jańczuk, Wies
ław Wójcik (Wydz. Chemii); Andrzej D ąb
rowski, Stanisław Hałas (Wydz. Mat. Fiz..);
Jerzy Bartmiński, Stefan W archoł, Jerzy
Święch, Stefan Nieznanowski, Eugenia
Łoch (Wydz. Hum.); Stanisław Popek,
Ryszard Kucha (Wydz. Ped. i Psych.);
Lech Zacher, M arek Żmigrodzki, Ziemo
wit J. Pietraś (M INP); Alicja Pomorska,
Urszula Wich, Tadeusz Tokarzewski
(Wydz. Ek.); A rtur Korobowicz, Romuald
Kmiecik (Wydz. Prawa i Adm.); Stanisław
Kosiński, Andrzej Zachariasz (Wydz. Fil.
i Soc.).
EMP

Pracownicy UMCS
we władzach LTN
Walne Zgromadzenie Lubelskiego To
warzystwa Naukowego 28 lutego 1991 r.
dokonało wyboru Prezydium LTN. W jego
skład weszli z UMCS: prof. dr hab. Jan
M alarczyk (sekretarz generalny), prof. dr
hab. Andrzej Rogala-Lewicki (redaktor
naczelny).
Przewodniczącymi i sekretarzami Wy
działów zostali w wyniku wyborów: Wy
dział I N auk Humanistycznych: prof. dr
hab. A rtur Korobowicz, przewodniczący,
doc. dr hab. Edward Skrętowicz, sekretarz;
Wydział III N auk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych, doc. dr hab. Romuald
Nasuto', przewodniczący, doc. dr hab. Ja
cek Goworek, sekretarz.
Przedstawicielem członków koresponde
ntów w Zarządzie Głównym jest na najbliż
szą czteroletnią kadencję dr hab. M ałgo
rzata Willaume.
EM P
samorządności w wybranych sferach życia
społecznego (bezrobocie i sposoby jego
przezwyciężenia, samoorganizowanie się
rodzin, np. ruch „Solidarności Rodzin” );
odradzanie się nacjonalizmów a idea oj
czyzny europejskiej.
Obydwa uniwersytety lubelskie wchodzą
w ten sposób do sieci instytucji między
narodowej, w ram ach której grupa lubels
ka ma mieć specjalne związki z Belgią. Ze
strony belgijskiej aktywne są również dwa
uniwersytety: w Liege i Louvian, a ponadto
Chrześcijański Ruch Robotniczy (CM OC)
i Fundacja Marcela Hictera. Osoby i in
stytucje zainteresowane programem mogą
uzyskać wszelkie potrzebne informacje
oraz nawiązać kontakty pod adresem: Sekretatiat K K D iR LM , 20-031 Lublin, PI.
Marii Curie-Skłodowskiej 5, tel. 37 51 12,
fax (48) 81.37.51.02, telex 06 43 223.
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O systemie nagród i wyróżnień

Łączność z całym światem

G o ś c ie i w y je ż d ż a ją c y

Nie czytamy nawzajem swoich prac, nie
dyskutujemy ich, nie spieramy się o nie. Nie
m a -p o tem u okazji. M ogłyby sprzyjać
takim zainteresowaniom okresy, gdy Rady
Wydziałów występują o różnego typu na
grody, np. ministerialne, rektorskie. Ale
zgłaszanie i typowanie odbywa się tu me
chanicznie.
Byłoby wskazane, gdyby coroczną pulę
nagród podzielić na przykład na pół i taką
znaczną kwotę przeznaczyć na I nagrodę
dla autora najlepszej książki na wydziale
lub artykułu w danym roku. M ogłaby to
być publikacja wybrana (z kilku zapropo
nowanych) przez Radę Wydziału lub przy
okazji zebrań ogólnych — głosami wszyst
kich pracowników.
Obecny system nagród — niewielkich
i dzielonych „po rów no” możliwie dużej
liczbie pracowników — ma wszelkie cechy
uproszczonego egalitaryzmu.
Sm.

A właściwie z kom puteram i całego świa
ta. Uczelnia nasza podłączona bowiem
została do sieci komputerowej EA RN ,
(European Academic Research Net) ro
dzaju poczty, dającej możliwość błyskawi
cznego kontaktu z abonentam i zagranicz
nymi.

W ramach współpracy z uczelniami
zagranicznymi w UMCS przebywali
w lutym: prof. Ronald Bricli z żoną z USA
(w Inst. Matematyki), prof. Rodney Moric z żoną z Australii (na Wydz. Ped.
1 Psych.), prof. Robert Jones z Wielkiej
Brytanii (na Wydz. Ek.), prof. Paul Chatterton, prof. Bernard Dornisch, Irene Dornisch, Joseph Dornisch, Nicole Teves
z Lock Haven (USA);
w marcu: prof. Marty Rolh z USA (w
Inst. Fil. Ang.), Gilbert Ponte, J. P. Julien
z Francji (w Alliance Franęaise), prof. J.
L. Fengels z Belgii (w Inst. Matematyki),
dr Dorothea M uller-O tt z Austrii (w Za
kładzie Fil. Germ.); prof. James Satterwhite z USA, prof. Arkadij Grinszpan
z ZSRR (w Inst. Matematyki), Nina Tur
ban, Nikołaj Sergiejew, Aleksy Botwin
z ZSRR (w Inst. Historii), prof. Gienadi
Tarasów z ZSRR (w Inst. Nauk o Ziemi),
dr Orest Stiepanowicz Dzendzeliu, dr
Igor Jarosławowicz Szuwar, dr Roman
Andrejewicz Pawiw z ZSRR (w Instytu
cie Fizyki), dr Aleksandr Pieriebitiuk
z ZSRR (w Inst. Genetyki i Cytologii),
doc. Władimir Gryscun, doc. Andriej W.
Światocki z ZSRR (w Inst. Adm. i Prawa
Publ.)
Z UMCS wyjechali w lutym: doc. dr
hab. Leszek Kolek (Australia), mgr A nd
rzej Dumała (Luxemburg), mgr Agniesz
ka Sitko-Lutek (RFN), mgr Urszula Skurzyńska-Sikora (RFN), doc. dr hab. Ed
ward Olszewski (RFN), doc. Walentin
Siemionów (RFN), drTomasz Białopiotrowicz (Hiszpania), doc. dr hab. Bogu
miła Mucha-Leszko (Norwegia), prof di
hab. Kazimierz Goebel (Szwecja), dr Ha
lina Pietras (ZSRR), dr hab. Ryszard
Szczygieł (ZSRR), doc. dr hab. Marek
Mądzik (ZSRR);
w marcu: prof. dr hab. Mieczysław
Subotowicz (ZSRR), dr Krystyna Falicka
(Francja), dr Halina Pietras (ZSRR), prof.
dr hab. Bogdan Rodkiewicz (ZSRR), dr
Andrzej Latuszyński (ZSRR), mgr Ire
neusz Karolak (Francja), doc. Nikodem
Grankowski (RFN), dr Włodzimierz Piąt
kowski (USA), prof. dr hab. Zbigniew
Sobolewski (USA), dr Wojciech Sady
(USA), dr Zdzisław Wroński (Anglia).

W styczniu br. minęła 40. rocznica śmierci pierwszego
rektora UMCS prof. Henryka Raabego

Najmłodszy Wydział UMCS
w świetle publikacji
W czerwcu 1990 r. Senat UM CS powołał
do życia Wydział Filozofii i Socjologii
UM CS. W tymże roku stan publikacji
Wydziału kształtował się następująco:
książki — .13, artykuły naukowe — 114,
recenzje i inne — 27, prace w językach
obcych — 10, złożone do druku — 49.
W sumie dorobek ten sięga 213 pozycji
(blisko 4 tysięcy stron). Najbardziej aktyw
ny jest Zakład Logiki i M etodologii N auk,
kierowany przez prof. dr. hab. Leona K o
ja. Na każdego pracownika tego 9-osobowego zespołu przypada ponad 200 stron
druku.

UMCS w liczbach

Prof. dr H. Raabe w kary k atu rze

Pomniki zapomnienia
W zamierzchłych już czasach umiesz
czono w M iasteczku Uniwersyteckim po
piersia zasłużonych dla U czelni'postaci.
Stoją tam do dziś poukrywane wśród
drzew i krzewów, małe zaś tabliczki na
postum entach nie dają szans, by zorien
tować się, o kogo chodzi. Padają nawet
głosy, że zasłużeni nie zawsze byli zasłuże
ni. Należałoby zatem rozstrzygnąć ten
spór. Nie przez usuwanie pom ników — co
bywa przejawem barbarzyństwa, ale np.
przez przeniesienie naprawdę zasłużonych
bliżej gmachów Wydziałów, z którymi byli
związani. Może tym naprawdę zasłużonym
ktoś położy czasem wiązankę kwiatów.
M ożna by też tę galerię uzupełnić. Przy
najmniej dwu uczonym chyba to się należy
— pamiętnem u współtwórcy fizyki lubels
kiej prof. dr. Arminowi Teskemu i współ
twórcy filozofii w UM CS prof. dr. N ar
cyzowi Łubnickiemu.
M ożna by też zaznaczyć ich pamięć
inaczej. M amy w miasteczku kilka ulic
poświęconych osobom, których zasługi dla
Uczelni równe są zeru. Dwu ulicom pat
ronują generałowie, którzy ongiś bohaters
ko przegrali bitwy. Takich specjalistów od
przegrywania bitew mamy już chyba do
syć. Czas na ludzi pracy pozytywnej.
Sm.

UM CS zatrudnia ogółem 3269 osób
(dane nie obejmują Filii w Rzeszowie),
w tym 1484 pracowników naukowych,
najwięcej na Wydziale Humanistycznym
— 295, najmniej w Międzyuczelnianym
Instytucie N auk Politycznych — 54 osoby.
A oto zatrudnienie na pozostałych Wy
działach: B iN oZ — 190 osób, Prawa i Ad
ministracji — 99, Pedagogiki i Psychologii
— 147, Inst. W ychowania Artystycznego
— 108, M atem atyczno-Fizycznym — 141,
Chemii — 126, Ekonomicznym — 105,
Filozofii i Socjologii — 96 (obsługuje
4 uczelnie). Inne jednostki, np. Biblioteka
Główna, Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych, skupiają 123 osoby.
Administracja uczelniana liczy 356 osób,
obsługa — 723. Zespół Stołówek i Bufetów
zatrudnia 183 osoby, a Biblioteka Główna
— 148.
Kształcimy 12 425 studentów, w tym 75
z zagranicy, i 4210 w trybie zaocznym. N a
studiach podyplomowych jest 315 słucha
czy.

Polacy z Białorusi
N a dwa dni przyjechała do Lublina
delegacja Zarządu Głównego Polaków na
Białorusi, z przewodniczącym Zarządu
Głównego inż. Tadeuszem Gawinem,
przedstawicielami filologii polskiej Uniwe
rsytetu w G rodnie oraz Polskiego Uniwer
sytetu Ludowego w Brześciu. Prowadzone
w naszej uczelni rozmowy dotyczyły w aru
nków studiowania przez młodzież polską
z tam tych terenów, m.in. nauki języka
polskiego w UM CS.

Przez cały semestr letni kontynuować będą własne
studia i uczyć się języka polskiego, zdobywać wiedzę
o naszej historii i kulturze młodzi Amerykanie z Bluftton College (Ohio, USA).
Przebywają oni w Lublinie na podstawie zawartej
w ubiegłym roku umowy o współpracy. Bluftton
College jest trzecią — obok Lock Haven University
i University of Minnesota — amerykańską uczelnią,
z którą UMCS utrzymuje kontakty bezpośrednie.

W y ja z d y z a g r a n ic z n e
w s ta ty s ty c e
W latach 1977-1991 do Lock Haven
wyjechało z prawa — 31 osób, z filologii
angielskiej — 24 osoby, zaś ze Studium
Praktycznej Nauki Języków — 9 osób.
Inne wydziały i kierunki wysłały od
3 (M INP) do 12 osób (W M iF).
Wieloletnie pobyty za granicą: 14 lat
— dr Jan Mazur; 9 lat — dr Andrzej
Paszczyński, prof. Jerzy Trojanowski;
6 lat — dr Krzysztof Wysocki. Ponad 20
osób przebywa za granicą więcej niż
2 lata.
Rekordziści w podróżowaniu za grani
cę: prof. Mieczysław Subotowicz — 74
wyjazdy w latach 1957-1990; w latach
1973-1990 prof. Jan Różyło wyjeż
dżał 51 razy, prof. Władysław Rudziński
— 48 razy, prof. Zdzisław Suprynowicz
— 39 razy, prof. Zdzisław Szeloch — 39
razy i prof. Bogdan Adamczyk — 37 razy.
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Habilitacje

•

Doktoraty

•

Kolokwia habilitacyjne
V23 stycznia na Wydziale Prawa odbyło się kolokwium
habilitacyjne dr. Andrzeja Wróbla na podstawie roz
prawy Centralne planowanie państwowe. Studium admnistacyjno-prawne. Recenzenci: prof. dr hab. J.
Łętowski (INP PAN), prof. dr hab. T. Rabska
(UAM), prof. dr hab. R. Malinowski (UW).
)2Q Jutego odbyło się na Wydziale Biologii i Nauk
• o Ziemi kolokwium habilitacyjne dr I.idii Brydak, na
podstawie rozprawy Charakterystyka szczepów wiru
sa grupy A (H3N2) zaadaptowanych do obniżonej
temperatury replikacji. Recenzenci: prof. dr hab. Z.
Kawecki (UMCS), prof. dr hab. A. Denys (WAM
Łódź), prof. dr hab. J. Wawrzkiewicz (AR Lublin).

Habilitacje

•

Doktoraty

Obrony prac doktorskich
.31 stycznia odbyła się na Wydziale Prawa obrona
pracy mgr. Zdzisława Gawlika, na podstawie roz
prawy Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania
w prawie cywilnym. Promotor: prof. dr hab. J. Winiarz, recenzenci: prof. dr hab. J. Pohczkiewicz
(UMCS), prof. dr hab. J. Kosik (UWr.).
27 marca na Wydziale Filozofii i Socjologii odbyła się
obrona pracy mgr. Jacka Woźniaka Logiczna analiza
pojęć typologicznych. Promotor: prof. dr hab. L. Koj,
recenzenci: prof. dr hab. J. Pelc (UW), prof. dr hab.
W. Marciszewski (Filia UW w Białymstoku).

Zapowiedź obrony prac doktorskich

■V 20 lutego odbyło się na Wydziale Prawa kolokwium
habilitacyjne dr. Jana Łukasiewicza na podstawie
rozprawy Prawne uwarunkowania skuteczności dzia
łań administracji. Recenzenci: prof. dr hab. Edward
Ura (Filia UMCS w Rzeszowie), prof. dr hab. Jan
Homplewicz (WSP Kraków), prof. dr hab. Karol
Sobczak (UW).

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 10 kwietnia
odbędzie się obrona pracy mgr Zofii Smardzewskiej-Gruszczak pt. Morfologia i biologia Megaloceroea
recticornis (Geoffroy-1785) (Heteroptera, Miriadae).
Promotor: prof. dr hab. Z. Cmoluch, recenzenci: prof.
dr hab. A. Anusiewicz (AR Lublin), prof. dr hab. H.
Sanner (KUL).

'T l 4 marca odbyło się na Wydziale Ekonomicznym
^kolokwium dr Anny Golec, na podstawie rozprawy
Antoni Gurnicz i jego wkład do historii ludowej myśli
ekonomicznej. Recenzenci: prof. W. Boniecki (ĄE
Kraków), prof. W. Piątkowski (UŁ), prof. T. Toka
rzewski (UMCS).

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi odbędzie się 17
kwietnia obrona pracy doktorskiej mgr. Jana Wik
torowskiego pt. Położenie i ruch układów barycznych
w Europie i północnej części Oceanu Atlantyckiego
w latach 1970-1979. Promotor: prof. dr hab.
W. Warakomski, recenzenci: prof. dr hab. S. Paczos,
doc. dr hab. T. Nieden (IMGiW Kraków).

Interesujące wykłady
W każdą środę, przez cały semestr
letni, w godzinach IS 00- ^ 00 w sali im.
Włodzimierza Hubickiego (Mała Che
mia) przebywający na Wydziale Chemii
UMCS prof. Joseph H. Rule z Old
Dominion University (USA) prowadził
będzie otwarte wykłady z geochemii
(główne ich ukierunkowanie: ochrona
środowiska powierzchni ziemi, przede
wszystkim gleb).
Zapraszymy do uczestnictwa.

Akademicki Ośrodek Kultury
21 lutego wykładem ks. doc. dr. hab.
Mieczysława Brzozowskiego Kościół
a zaangażowanie polityczne wznowił
działalność Akademicki Ośrodek Kultury.
W najbliższym czasie przewidziane jest
spotkanie z Andrzejem Drawiczem i Mar
cinem Królem (26 kwietnia).

TEMPUS
Studenci naszej Uczelni — z 11-IV lat studiów,
z dobrą znajomością języków obcych — mają
szansę studiowania za granicą. Wszelkie informacje
w tej sprawie uzyskać mżna w macierzystych dzie
kanatach lub w Dziale Współpracy z Zagranicą
( Rektorat,'Klfęiętro, pokój 1201).

Posiedzenia
T o w arzystw Naukow ych
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lubline zaprasza na odczyt mgr. Wojciecha Krysztofiaka Czy morderca jest zlyć 12 kwietnia (piątek)
o godz. 17, w sali -105 gmachu Humanistyki.

Nadal bez kierownika
Wybrany w wyniku konkursu na kierownika
Chatki Żaka mgr Kazimierz Bogusz po spotkaniu
6 marca z Radą Programową i Ekspertami ACK oraz
studentami (tych na spotkaniu było jakby naj
mniej...) zrezygnował z pełnienia funkcji.

Lubelska prasa
broni szpitalika w DS "A ”
W lubelskich gazetach ukazały się
ostatnio materiały na temat likwidacji
oddziału wewnętrznego ZOZ mieszczą
cego się w DS "A ". Zainteresowanym
sprawą spieszymy wyjaśnić, iż nie chodzi
o likwidację, a jedynie o reorganizację,
która pozwoli m.in. na zwiększenie
liczby miejsc w pobliskim półsanatorium
i objęcie opieką lekarską studentów, któ
rzy nie mogli dotychczas korzystać z
półsanatorium, m.in. chorzy na nerwice
i z dolegliwościami wrzodowymi.
Decyzję o reorganizacji podjęto przede
wszystkim z powodu dużych kosztów
utrzymania oddziału wewnętrznego oraz
jego zbyt małego wykorzystania (w ciągu
roku jedynie ok. 50%!). Obecnie utrzy
manie szpitalika kosztuje 470 min zł
rocznie.
EMP

Wystawa
W hallu Wydziału Filozofii i Socjologii na parterze
gmachu Humanistyki czynna jest od miesiąca
wystawa
exlibrisów
autorstwa
Kazimierza
Nekanda-Trepki, lekarza-plastyka, który stworzy!
własny, rozpoznawalny i ceniony przez znawców
styl w grafice exlibrisu.
Prace zgromadzone na wystawie pochodzą ze
zbiorów Zbysława Muszyńskiego.
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Apel do Ministra Edukacji
Narodowej
Pracownicy i studenci Wydziału Filozo
fii i Socjologii UM CS wystosowali w lutym
petycję do ministra prof. dr. hab. R. Głębo
ckiego w sprawie przywrócenia w progra
mach szkół średnich RP przedmiotu „pro
pedeutyka filozofii” . Apel podpisały 63
osoby. Inicjatywę tego apelu wniosły śro
dowiska filozoficzne UJ, Uniwersytetu
Wrocławskiego, UAM w Poznaniu i Uni
wersytetu Gdańskiego.

Bezdomni socjolodzy
Od dwu lat w budynku po byłym KM
PZPR zlokalizowana była sekcja socjologi
czna UM CS (od roku prowadząca studia
socjologiczne). Budynek ten został przy
znany Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie,
choć UM CS deklarował zorganizowanie
w nim anglojęzycznego college’u dla uzdol
nionej młodzieży lubelskiej. Władze SA
zwróciły się do socjologów o jak najszybsze
opuszczenie zajmowanych pomieszczeń.
Starania Rektora nie zmieniły tej decyzji.
Bezdomni socjolodzy oczekują na stabili
zację swej placówki. Na jakiś dach nad
głową.
S d i.

Mieszkania dla pracowników
Kilkudziesięcioosobowa grupa pracow
ników Uczelni 26 marca otrzym ała przy
działy na mieszkania w Spółdzielni Miesz
kaniowej Pracowników UM CS. Gośćmi
honorowymi spotkania byli rektorzy prof.
prof Jozef Szymański, Stanisław Uziak.
Zdzisław Cackowski oraz Eugeniusz G ą
sior, których życzliwość umożliwiła po
wstanie i działalność Spółdzielni.
— Jest to pierwszy z naszych czterech
budynków — mówi prezes Spółdzielni mgr
inż. M arek Fidor — osiedla przy ul. Uła
nów. W tym osiedlu zamieszka 150 rodzin
pracowników UM CS. Następny budynek
zostanie oddany do użytku jeszcze z koń
cem bieżącego roku, pozostałe dwa — do
końca 1992 r.
EM P

Nowości Wydawnictwa UMCS
K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty
i rewolucje naukowe, "Realizm, Racjonalność, Relaty
wizm" 22 • Studia o teoriach wartości w filozofii
X X wieku, pod red. Z. Kuderowicza, "Wartości" •
Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys ustroju ad
ministracji lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej • Orze
kanie środków wychowawczych / poprawczych
w praktyce sądów rodzinnych, pod red. T. Bojars
kiego • Jan Kochanowski. W czterechsetlecie śmie
rci, pod red. S. Nieznanowskiego i J. Święcha • Pol
ska powieść historyczna XX wieku, pod red. L. Ludorowskiego, "Litteraria Lublinensia” 2 • W. Dubiel,
Polskie czasopisma poświęcone matematyce i jej nau
czaniu 1911-1939.
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G o d z in a n a k a w ę
Zderzenie z uniwersytetem niemieckim
było dla mnie bardzo pouczające: przede
wszystkim przekonałem się, jak jest w swo
ich strukturach konserwatywny a w nau
czaniu tradycyjny. Uniwersytet w Tybin
dze, stara i sławna uczelnia Keplera, Hoelderlina, Blocha, Hegla i Osiandera — by
poprzestać na tych kilku nazwiskach — jest
wspólnotą około 25 000 studentów i 1600
nauczycieli akademickich. Badenia — W ir
tembergia, bastion chrześcijańskiej dem o
kracji i liberałów, nie sprzyja wszelkiemu
nowinkarstwu, stąd wszechobecne na uni
wersytecie połączenie tradycji z konser
watyzmem kadry nauczającej. Oczywiście
zdarzają się wyjątki, do których należy
niekonwencjonalny teolog katolicki Hans
Kung. Powszechnie panuje tu jednak a t
mosfera XIX-wiecznego uniwersytetu, po
woli zmieniającego swoją strukturę i m eto
dy działania pod presją szybko rozwijającej
się techniki i otoczenia społecznego współ
czesnych Niemiec.
Z ponad dwuletniego obcowania z In
stytutem Fizyki i instytucjami uniwersyte
tu wyniosłem szacunek dla znakomitej or
ganizacji pracy.
Paradoksalnie nie polega ona na jakichś
„naukow o przeżutych” schematach, ale na
wysokich kompetencjach przygniatającej
większości pracowników naukowych, te
chnicznych i administracyjnych. D rugą ce
chą jest sumienność pracowników w wyko
nywaniu swoich obowiązków. Nie spoty
kałem tam zapełniających nasze pokoje
„ludzi dobrych na każdą okazję” . Dzięki
temu uniwersytet działa precyzyjnie i sku
tecznie, bez uwielbianego przez nas powa
bu "wielkiej improwizacji” . Polacy szybko,
a często i boleśnie przekonują się, że urzę
dnicy nieitiieccy nie wychylają się poza
granice wyznaczone prawem i zakorzenio
ną lojalnością wobec instytucji ich zatrud
niającej. Po początkowej irytacji, że nie
działa tu prawo „załatw iania spraw” , ak
ceptują jawność i stałość reguł postępowa
nia, gdyż w ostatecznym rachunku okazują
się one korzystniejsze dla petenta.
Zajęcia, wykłady i ćwiczenia prowadzo
ne są w większości tradycyjnymi m etoda
mi, choć oczywiście wyposażenie technicz
ne pracowni i sal wykładowych jęst bardzo
nowoczesne. Studenci przy okazji strajków
i pikiet parlam entu krajowego narzekają

na panujące metody „tablicy i kredy” , ale
ogólnie obserwowałem mniejszy entuzjazm
dla nowinek psychologiczno-dydaktycznych rodem z Ameryki. Uczą się tego, co
zadane, pilnie, a biblioteki i czytelnie są
zatłoczone od rana do wieczora. Na zaję
ciach i poza nimi „nie dają żyć” wykładow
com ,i to jest najdrastyczniejsza różnica na
niekorzyść naszych studentów. A ponadto
znajdują czas na aktywność, która wypeł
nia tablice ogłoszeń i miejscowe gazety
morzem koncertów, wystaw, spotkań, od
czytów, dyskotek — w tym dla tzw. mniej
szości seksualnych, filmów, akcji charyta
tywnych na rzecz Trzeciego Świata oraz
spotkań przy piwie, w czasie których na
miętności polityczne nigdy nie przeszka
dzają pysznej zabawie.
Chcę- jeszcze opowiedzieć o drobnym
obyczaju praktykowanym w Instytucie Fi
zyki, sympatycznym i przełamującym zrutynizowane ramy życia uniwersyteckiego.
Jest nim codzienna "godzina na kawę” ,
przeciągająca się często do dwu godzin
zegarowych. W tym czasie po lunchu „ry
tualnie” pije sie kawę (litrami!). Jeżeli ktoś
właśnie obchodzi imieniny, otrzymał nomi
nację czy nagrodę, ożenił się, urodziło się
mu dziecko, a nawet jeżeli właśnie wypada
święto narodowe jakiegoś obcoplemiennego stażysty czy profesora, na stole pojawia
się ciasto — koniecznie z owocami, a bywa
często, że i znakom ite alzackie sekty czy
bardziej egzotyczna metaxa, polish vodka
i inne wcale nie bezalkoholowe specyfiki.
Tematy rozmów są najprzeróżniejsze, od
aktualności fizyki i trudności badawczych,
na jakie natrafiają uczestnicy spotkania, po
nie kończące się i namiętne dyskusje polity
czne, a nawet teologiczne (wszak na uniwe
rsytecie działa rzeczony Kling, uwielbiany
przez studentów i zdecydowanie nie łubia
ny przez Kongregację Ratzingera). Ku
mojemu zaskoczeniu „pryncypał” nie ma
nikomu za złe, że tak rajcując marnuje czas.
Zresztą sam hucznie świętuje swoje urodzi
ny. Dodatkowych okazji do tak niekon
wencjonalnej integracji instytutu też
nie brakuje. Odbywa sie rajd na zakoń
czenie semestru letniego z ogniskiem, pi
wem i obowiązkowym meczem piłki
nożnej. Organizowane są spotkania week
endowe w dom kach letniskowych pro
fesorów instytutu, a wtorkowe seminarium
popołudniowe kończy sie zazwyczaj w
jakiejś zaśniedziałej restauracyjce staro
miejskiej.
W AK

Prezes Iacocca
i ”fachizatorzy”
” W Lehigh, poza należącymi do pro
gram u zagadnieniami z zakresu techniki
i zarządzania, przez cztery lata studiowa
łem też psychologię i psychopatologię. Zu
pełnie poważnie twierdzę, że właśnie te
studia dały mi najwięcej korzyści. Brzmi to
paradoksalnie, ale, jak się później okazało,
w biznesie samochodowym bardziej przy
dała mi się umiejętność regulacji »śrub«
w ludziach, wyniesiona z psychologii, niż
manipulacja śrubami (i nakrętkam i) w sa
mochodach, oparta na wiedzy technicz
nej” . Tak supermenedżer amerykański
wspomina naukę na Politechnice w Lehigh.
Cztery lata psychologii!
Może ta ocena przydatności przedmio
tów humanistycznych jest nieco przyziem
na i dosadna, ale warto ją przytoczyć, gdyż
aktualnie trwa proces "dehum anizacji”
studiów wyższych, przez wykluczanie
z program ów zajęć tradycyjnych przed
miotów "ogólnokształcących” , takich jak:
ekonomia, psychologia, socjologia, filozo
fia, nauki polityczne.
Tendencję tę — miejmy nadzieję, przejś
ciową — można określić jako nurt ” fachizowania” czy też "branżyzacji” studiów
wyższych. Miałyby one kształcić "wąs
kich” specjalistów, zdolnych natychmiast
podjąć pracę zawodową. To jest tak, jakby
prawnik bezpośrednio po studiach miał
zostać sędzią, bez żadnej aplikacji. Głosi się
nawet, że w ogóle wydziałom przyrod
niczym i ścisłym uniwersytetu oraz takim
uczelniom jak: politechniczne, rolnicze,
medyczne żadne przedmioty humanistycz
ne nie są potrzebne. Przecież chodzi o fach,
a potem — w życiu — o zarobek. Jeśli
fachizatorzy i branżytatorzy odniosą
w tych staraniach sukces, będzie to oznaką
obniżenia etosu inteligencji polskiej, spad
ku prestiżu "inteligenta” . Dotychczas licz
ba przedmiotów "ogólnouniwersyteckich”
sięgała w program ie 10%, teraz chce się ją
zmnijszyć do 2% . Oto m iara dehum aniza
cji!! Przeżywamy moment zapadania zasa
dniczych decyzji.
Sm.

CO NAS DENERWUJE

Apel redakcji Wiadomości

Rozdeptane trawniki przy przejściu
przez ul. Radziszewskiego obok Instytutu
Fizyki. Trawę wspólnie tratują przecho
dzący pracownicy i studenci oraz samo
chody ' z ciekłym powietrzem, miażdżące
chodniki i trawniki .
Obserwujemy przed garażami uniwer
syteckimi wiosenne mycie prywatnych sa
mochodów. Chodzi o względy estetyczne
i nie tylko.

Zwracamy się do czytelników "W ia
domości Uniwersyteckich” z prośbą
o przekazywanie nam bezpośrednio
lub pośrednio swoich postulatów. Za
praszamy wszystkich chętnych do re
dagowania WU. W dziekanatach Wy
działów wyłożone zostają teczki redak
cyjne. M ożna w nie wkładać wszelkie
przesyłki dla "W iadom ości” . Interesu
ją nas m.in. krótkie informacje o książ
kach i artykułach pracowników
UM CS, ukazujących się aktualnie w
językach obcych, w wydawnictwach
ogólnokrajowych, w specjalistycznych
czasopismach. Takie notki bibliografi
czne będziemy zamieszczać w WU.
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