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Z życia   
cją lubelskich władz. Aby oddać hołd 
i uczcić pamięć tragicznie zmarłych 
członków polskiej delegacji w Smo-
leńsku, rektor Andrzej Dąbrowski od-
wołał zajęcia odbywające się w week-
end 10 i 11 kwietnia. Rektor udał się 
również 22 kwietnia na uroczystość 
żałobną zmarłego w katastrofi e księ-
dza profesora Ryszarda Rumian-
ka, rektora Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 24 kwietnia 
prorektor Ryszard Szczygieł uczest-
niczył w uroczystościach pogrzebo-
wych lubelskiego parlamentarzysty 
Edwarda Wojtasa. 

Teatr lalek jako 
teatr dla dzieci
Od 15–16 kwietnia Zakład Teatrolo-
gii Instytutu Filologii Polskiej UMCS 
we współpracy z Teatrem im. Hansa 
Ch. Andersena w Lublinie zorgani-
zował konferencję „Teatr lalek jako 
teatr dla dzieci”. Spośród pracowni-
ków i doktorantów Zakładu Teatro-
logii referaty wygłosili: mgr Małgo-
rzata Wielgosz (UMCS) – „Lalka 
źródłem zabawy, nauki i magii. Te-
atralne obrzędy z udziałem człeko-
kształtnych fi gur” i dr Jarosław Cy-
merman – „Nowe »Miłosierdzie« 
dla dzieci? Straszne dzieci Karola 
H. Rostworowskiego wobec konwen-
cji teatru lalkowego”. Nad organiza-
cją konferencji czuwała doktorantka 
prof. dr hab. Elżbiety Rzewuskiej – 
mgr Grażyna Słupczyńska.

Jarosław Cymerman

Konferencja 
„Wincenty Pol – 
romantyzm i realizm”

Instytuty Filolo-
gii Polskiej i Kultu-
roznawstwa razem 
z Muzeum Lubel-
skim i oddziałem 
lubelskim Towa-
rzystwa Literac-

Członkowie Studenckiego Koła Na-
ukowego Filologów działającego przy 
Kolegium Licencjackim UMCS w Bia-

łej Podlaskiej, Studenckiego Koła Naukowego 
Etnolingwistów UMCS, Studenckiego Koła Na-
ukowo-Artystycznego Teatrologów oraz Stu-
denckiego Koła Naukowego Kulturoznawców 
zorganizowali wycieczkę do Lwowa. Opiekuna-
mi grupy były dr Marta Nowosad-Bakalarczyk 
oraz dr Irina Lappo. 

Podróż rozpoczęła się w sobotę 10 kwietnia. Stu-
denci wyruszyli autokarem spod UMCS. W godzi-
nach popołudniowych przywitali piękny Lwów. 
O godzinie 18.00 (czasu ukraińskiego) uczestnicy 
udali się na przedstawienie operowe „Carmen”. 

Drugi dzień pobytu był czasem indywidual-
nych wędrówek po urokliwym grodzie. Studen-
ci w niewielkich grupach spacerowali uliczkami 
Lwowa. Część osób wybrała się na balet, zaś gru-
pa teatrologów odwiedziła teatr. 

12 kwietnia, ostatniego dnia wycieczki, mło-
dym humanistom towarzyszyła pani przewodnik. 
Z pasją pokazywała studentom najciekawsze za-
kamarki Lwowa: Cmentarz Orląt Lwowskich, Wy-
soki Zamek, Stare Miasto i inne miejsca.

Jedna ze studentek tak wspomina wycieczkę: – 
Pomimo smutku, jaki ogarnął chyba wszystkich 
Polaków w związku z tragedią w Smoleńsku, był 
to bardzo udany wyjazd. Cieszymy się, że Uczelnia 
umożliwia nam takie formy pogłębiania wiedzy. 
Okres studiów to doskonały czas na zwiedzanie 
świata, poszerzanie horyzontów myślowych oraz 
poznawanie ciekawych ludzi. Tego, co przeżyjemy 
i zobaczymy, nikt nie jest nam w stanie odebrać 
do końca życia, a wspomnienia są piękne. 

Agata Popławska

Młodzi filolo-
dzy zwiedzili 
Lwów

Zaproszenie od Ministra 
Spraw Zagranicznych RP
8 kwietnia prorektor Ryszard Dę-
bicki na zaproszenie Ministra Spraw 
Zagranicznych RP Radosława Sikor-
skiego i Ambasadora Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Lee Einsteina 
wziął udział w konferencji „Bezpie-
czeństwo energetyczne i rola gazu 
łupkowego: amerykańskie doświad-
czenia a polskie perspektywy”. 

Spotkanie polsko-amerykańskie 
odbyło się w Małej Auli Politech-
niki Warszawskiej.

Celem tej konferencji była ocena 
naturalnych zasobów, które w przy-
szłości można by wykorzystać i wy-
dobywać. Rozmawiano również 
o wpływie gazu łupkowego na bez-
pieczeństwo energetyczne w Polsce 
i w całej Europie. 

Klub Młodego Badacza 
dla doktorantów
Prorektor Ryszard Dębicki spotkał 
się z pracownikami naukowo-dydak-
tycznymi i doktorantami w sprawie 
utworzenia Klubu Młodego Badacza 
i Funduszu Młodego Badacza. 

Spotkanie odbyło się 14 kwiet-
nia. Klub będą tworzyć naukowcy 
przed doktoratem i po jego obronie. 
Wspólnie będą mogli pracować nad 
rozwojem własnych umiejętności. 
Zanim jednak powstanie, planowa-
ne jest uruchomienie funduszu, któ-
ry wesprze tę działalność. Klub ma 
zintegrować młode środowisko na-
ukowe, pobudzić do wymiany opi-
nii, doświadczeń i pomysłów. 

Oddali hołd ofi arom 
tragedii smoleńskiej
15 kwietnia w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie odbyła się uroczy-
stość żałobna po śmierci pary prezy-
denckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, 
w której wziął udział prorektor Sta-
nisław Michałowski wraz z delega-
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opracowanie: Beata Krzyżanowska, Monika Świetlińska 
 Uczelni

dorobku Pola, traktowanego tak-
że jako soczewka skupiająca istot-
ne tendencje ideowe i artystycz-
ne widoczne w kulturze polskiej 
XIX w. Na konferencję została 
przygotowana książka „Wincen-
tego Pola fascynacje literaturą 
i krajobrazem” pod redakcją Ta-
deusza Piersiaka i Artura Timo-
fiejewa. Książkę wydano nakła-
dem Wydawnictwa UMCS.

Artur Timofi ejew

Konkurs na logo 
ACK rozstrzygnięty 
20 kwietnia rozstrzygnięto kon-
kurs na nowe logo ACK „Chatka 
Żaka”. Główną nagrodę otrzymał 
lubelski fotograf Marcin Moszyń-
ski. Pracę oceniło jury w składzie: 
przewodniczący Artur Popek, pro-
fesor nadzwyczajny UMCS przy 
Zakładzie Grafi ki Warsztatowej 
II UMCS, Ewa Jabłońska, kierow-
nik ACK „Chatka Żaka”, Andrzej 
Jachim, dyrektor Agencji Reklamy 
„Vena Art”, Sławomir Plewko, ad-
iunkt w Zakładzie Sztuki Mediów 
Cyfrowych na UMCS oraz Zbi-
gniew Sobczuk, pracownik ACK 
„Chatka Żaka”. 

kiego im. Adama Mickiewicza 
zorganizowały 20 i 21 kwietnia 
trzecią ogólnopolską konferen-
cję naukową poświęconą twór-
czości literackiej, działalności na-
ukowej i historycznym aspektom 
biografii Wincentego Pola. Gospo-
darzem tegorocznych obrad ob-
jętych wspólnym tematem „Win-
centy Pol – romantyzm i realizm” 
był Oddział Muzeum Lubelskie-
go Dworek Wincentego Pola. Re-
feraty wygłosili przedstawiciele 
ośrodków uniwersyteckich Wro-
cławia, Rzeszowa, Katowic i Lu-
blina. Większość wystąpień do-
tyczyła kwestii środowiskowych 
i historycznych uwarunkowań 
twórczości Pola (prof. Małgorza-
ta Łoboz UW, prof. Jan Orłowski 
UMCS, dr Jolanta Kowal UR), jej 
estetyczno-literackich aspektów 
(prof. Jacek Lyszczyna UŚ), po-
winowactwa w zakresie języka 
naukowego i języka wyobraźni 
poetyckiej (prof. Władysława Ksią-
żek-Bryłowa UMCS, dr Krystyna 
Harasimiuk UMCS, dr Zbigniew 
Jóźwik UMCS). Dyskusja podsu-
mowująca obrady potwierdziła 
celowość analiz intelektualnego 

zdecydowałam się napisać o bul-
wersującej mnie od jakiegoś czasu 
sprawie. Ile razy przemierzam te-
ren ośrodka akademickiego, zwłasz-
cza w okolicach budynków dydak-
tycznych, na chodnikach obserwuję 
mnóstwo białych plam. Zastanawia-
łam się co to takiego. Czyżby płyt-
ki chodnikowe dostały „piegów”? 
Po zastanowieniu się dochodzę do 
wniosku, że jest to guma do żucia 

wdeptana przez przechodniów. Lu-
bimy żuć gumę. Może to i zdrowe, 
i przyjemne, ale co się z nią dzieje, 
gdy nam się znudzi? Prawdopodob-
nie „ląduje” pod nogami. Aż chcia-
łoby się rzucić w powietrze hasło: 
krowa żuje, ale nie pluje! Może war-
to byłoby przyjrzeć się naszej kul-
turze bycia i „wyżutą” gumę wrzu-
cić po prostu do kosza.

Anna Zajączkowska

Droga Społeczności 
Akademicka,

Dziennikarstwo
śledcze

21 kwietnia na Wydziale Politologii 
odbył się Salon „Polityki”. Gośćmi 
byli Piotr Pytlakowski i Sylwester 

Latkowski – autorzy książek „Olewnik. 
Śmierć za 300 tysięcy” oraz „Agent To-
mek i inni. Przykrywkowcy”. Spotkanie 
poprowadziła prof. Iwona Hofman z Za-
kładu Dziennikarstwa, a w organizacji po-
mogło Studenckie Koło Dziennikarskie. 
Choć na plakacie promującym Salon wid-
niała informacja, iż goście są dziennika-
rzami śledczymi, to już w pierwszej wy-
powiedzi Piotr Pytlakowski przyznał, że 
nie lubią tego określenia. Wtórował mu 
Sylwester Latkowski, podkreślając, że ten 
typ dziennikarstwa jest w naszym kraju 
w zaniku. W dalszej części dyskusji pa-
nowie zdradzili kilka metod swego warsz-
tatu, opowiadali też o pracy nad niektó-
rymi sprawami. Oczywiście, głównym 
motywem była sprawa Krzysztofa Olew-
nika, ale goście przypomnieli również ku-
lisy słynnej przed rokiem sprawy doty-
czącej chińskiego biznesmena, który był 
członkiem... związków zawodowych Ko-
mendy Stołecznej Policji. Sylwester Lat-
kowski zwrócił uwagę studentom, jako po-
czątkującym dziennikarzom, że czasem 
większym sukcesem niż opisanie jakiejś 
sprawy jest nieopublikowanie materiału. 
Na potwierdzenie tej tezy przywołał swoje 
niedawne doświadczenie, kiedy wstrzymali 
się wraz z redakcyjną koleżanką z publika-
cją artykułu o pewnym profesorze. Trwają-
ce blisko 2 godziny pełne emocji spotkanie 
zakończyło się rozdaniem autografów.

Krzysztof Piskorz

Piotr Pytlakowski i Sylwester Latkowski w towarzy-
stwie prof. Iwony Hofman
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tycznej, proponowanej przez Kole-
gium Licencjackie UMCS w Białej 
Podlaskiej. W ramach specjalno-
ści slawistyka placówka kształci 
studentów w zakresie pięciu języ-
ków słowiańskich, przygotowując 
absolwentów do pracy w takich 
zawodach, jak tłumacz, redaktor, 
pracownik biura podróży itp. Na 
studiach slawistycznych studenci 
poznają nie tylko język rosyjski, 
mający status języka kongresowe-
go, ale także (zależnie od profi lu) 
język białoruski, bułgarski, cze-
ski czy ukraiński. Ten ostatni ję-
zyk już niebawem będzie jednym 
z przedmiotów, jakie uczniowie 
szkół średnich będą mogli zdawać 
na egzaminie maturalnym.

Uczestnicy obrad omówili rolę 
i zasady realizowanej w naszym re-
gionie międzynarodowej wymiany 
młodzieży studenckiej i szkolnej. 
Omówiono też wspólne przedsię-
wzięcia środowisk akademickich 
i samorządowych, organizowane 
przez UMCS, gminę Wisznice, gmi-
nę Wola Uhruska, powiat włodaw-
ski i powiat bialski.

A. Dudek

II Konkurs Slawistyczny 
w Białej Podlaskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej 
UMCS w Lublinie, Kolegium Li-
cencjackie UMCS w Białej Pod-
laskiej, Koło Naukowe Slawistów 
przy Kolegium Licencjackim UMCS 
w Białej Podlaskiej i Podlaska Fun-
dacja Wspierania Talentów w Bia-
łej Podlaskiej po raz drugi zorga-
nizowały Konkurs Slawistyczny 
skierowany do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Dzięki patrona-
towi m.in. Marszałka Województwa 
Lubelskiego Krzysztofa Grabczu-
ka i Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Krzysztofa Babisza – do konkursu 
przystąpili uczniowie z całego wo-
jewództwa lubelskiego. 

Celem II Konkursu Slawistycznego 
była popularyzacja wiedzy o krajach 
słowiańskich, przybliżenie uczniom 
zarówno wspólnego dziedzictwa kul-
turowego Słowiańszczyzny, jak też 
specyfi ki, odmienności i różnorod-
ności kultury, tradycji, obyczajowo-

Koncert muzyki 
kameralnej
Przez cały rok trwają obchody 20-le-
cia działalności Zakładu Pedagogiki 
Instrumentalnej na Wydziale Ar-
tystycznym. 21 kwietnia w Sali Ka-
meralnej Instytutu Muzyki odbył 
się kolejny koncert, tym razem po-
święcony muzyce kameralnej. So-
listami byli pracownicy Zakładu: 
Beata Dąbrowska – fl et i Dariusz 
Drzazga – skrzypce. Na fortepianie 
akompaniowała Kinga Firlej-Kubi-
ca z Akademii Muzycznej w Łodzi, 
Corelli Świeca i Piotr Chilimoniuk 
z UMCS. Podczas koncertu muzy-
cy wykonali utwory Ch. W. Wido-
ra, P. Hindemitha, H. Wieniawskie-
go, A. Corellego, N. Paganiniego 
i L. van Beethovena. 

Współpraca 
transgraniczna
21 kwietnia w Kolegium Licencjac-
kim w Białej Podlaskiej toczyły się 
obrady przedstawicieli władz samo-
rządowych, oświatowych i nauko-
wych poświęcone m.in. współpra-
cy transgranicznej ze Wschodem, 
a w szczególności z Białorusią. Na 
odbywającym się spotkaniu pojawi-
li się m.in. Starosta Powiatu Bial-
skiego Tadeusz Łazowski, Staro-
sta Powiatu Włodawskiego Janusz 
Adam Kloc, Prodziekan Wydzia-
łu Humanistycznego prof. Barbara 
Hlibowicka-Węglarz, Dyrektor In-
stytutu Filologii Słowiańskiej prof. 
Feliks Czyżewski, Dyrektor Kole-
gium Licencjackiego w Białej Pod-
laskiej Tadeusz Pawelec, Lubelski 
Wicekurator Oświaty Henryk Bog-
dan Wagner, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie Marek Sikora oraz 
pracownicy Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej. Przedstawiciele środo-
wisk naukowych wysoko ocenili 
dotychczasową współpracę z sa-
morządami powiatów bialskiego 
i włodawskiego. O tym, jak waż-
ną rolę w rozwijaniu współpracy 
z naszymi sąsiadami zza wschod-
niej granicy odgrywa młodzież 
akademicka, dyskutowano w kon-
tekście kształcenia i oferty dydak-

Studenci
w Czerkasach 

Od 19 do 26 kwietnia dzie-
sięcioro studentów Wy-
działu Ekonomicznego 

pod opieką naukową prof. dr hab. 
Jerzego Węcławskiego i dr Anny Ko-
rzeniowskiej przebywało w Czerka-
sach na Ukrainie. Tam odwiedzili 
Państwowy Uniwersytet Czerkaski 
im. Bogdana Chmielnickiego. Wi-
zyta była związana z trwającą już 
od 2001 roku współpracą tej uczel-
ni z naszym uniwersytetem. 

Wydział Ekonomiczny UMCS 
i Instytut Ekonomii i Prawa Pań-
stwowego Uniwersytetu w Czer-
kasach w ramach spotkań starają 
się zarówno wymieniać doświad-
czenia naukowe, jak i zapoznawać 
się z kulturą i obyczajami obu na-
szych narodów. 

W ramach tegorocznej wizyty jej 
uczestnicy mieli okazję wziąć udział 
w konferencji „Ukraina a UE: Ob-
szary Współpracy”. Nasi studenci 
dzielili się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi polskiego uczestnictwa 
w UE. W trakcie wizyty w Czerka-
sach odbywało się coroczne świę-
to Instytutu Filologii tamtejszego 
uniwersytetu. 12 maja z rewizytą 
przyjechali do Lublina przedsta-
wiciele Państwowego Uniwersy-
tetu w Czerkasach. 

Anna Korzeniowska

Muzeum Państ wowego Uniwersy tetu 
im. B. Chmielnickiego w Czerkasach
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ści poszczególnych państw słowiań-
skich. Konkurs wpisuje się również 
w cykl przedsięwzięć popularnonau-
kowych, podejmowanych przez In-
stytut Filologii Słowiańskiej UMCS, 
otwierając możliwość promocji stu-
diów slawistycznych wśród uczniów 
szkół średnich. 

21 kwietnia w Kolegium Licen-
cjackim UMCS w Białej Podlaskiej 
odbył się fi nał II Konkursu Slawi-
stycznego. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. konsul Białorusi Wła-
dimir Ananicz, Starosta Powiatu 
Bialskiego Tadeusz Łazowski, Sta-
rosta Powiatu Włodawskiego Janusz 
Adam Kloc, prodziekan Wydziału 
Humanistycznego UMCS prof. Bar-
bara Hlibowicka-Węglarz, Lubel-
ski Wicekurator Oświaty Henryk 
Bogdan Wagner, zastępca dyrekto-
ra Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie Marek Sikora, pracow-
nicy Instytutu Filologii Słowiań-
skiej UMCS. Komisja Konkursowa 
w składzie: dr Agnieszka Dudek-
Szumigaj – przewodnicząca, dr Te-
resa Giedz-Topolewska, dr Nata-

26 kwietnia Uniwersy-
tet gościł Ministra Skar-
bu Państwa Aleksandra 

Grada, Andrzeja Klesyka – preze-
sa PZU S.A. (łączył się z uczestni-
kami spotkania drogą satelitarną), 
Ludwika Sobolewskiego – prezesa 
GPW oraz naukowców i studentów 
zainteresowanych tematem „Pry-
watyzacja dla każdego”. Spotka-
nie otworzył dr Mariusz Kicia wy-
kładem na temat inwestowania na 
giełdzie. Następnie minister Grad 
przedstawił program powszechnej 
prywatyzacji. Ukazał to zagadnie-
nie na przykładzie trwającej pry-
watyzacji PZU. Minister zwrócił 
uwagę na ważność akcjonariatu 
obywatelskiego i możliwości, jakie 
daje mu prywatyzacja. Prezes Kle-
syk zaznaczył, że PZU jest najważ-
niejszym ubezpieczycielem pomię-
dzy Moskwą a Berlinem. (mm)

Spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa

lia Rusiecka, dr Agata Mokrzycka, 
mgr Tomasz Typowski wysłucha-
ła 15 prezentacji. Prezentacje fi na-
łowe podejmowały problematykę 
z zakresu kultury rosyjskiej, bia-
łoruskiej, bułgarskiej i ukraińskiej, 
w większości poświęcone były ob-
rzędowości dorocznej i rodzinnej. 
Zwycięska prezentacja, przygoto-
wana przez Rafała Grochowskiego 
ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 im. Adama Mickiewi-
cza w Białej Podlaskiej podejmowa-
ła zagadnienie śmierci i pogrzebu 
w rosyjskiej tradycji prawosławnej. 
Zwycięzcy gorąco gratulujemy. Gra-
tulujemy pozostałym laureatom, 
osobom wyróżnionym i wszystkim 
uczestnikom fi nału II Konkursu 
Slawistycznego. 

Po zakończeniu konkursu prof. 
Petar Sotirov z Instytutu Filologii 
Słowiańskiej UMCS poprowadził 
wykład „Los języków słowiańskich 
w dobie globalizacji”. Uczestnicy 
obejrzeli przedstawienie „Teatr Pie-
truszki” przygotowane przez Koło 
Naukowe Rusycystów pod kierun-
kiem dr Aliny Orłowskiej. 
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W spotkaniu z Ministrem Skarbu Państwa uczestniczyli nie tylko studenci, ale i nauczyciele 
akademiccy

Gorące podziękowania składamy 
na ręce sponsorów naszego przed-
sięwzięcia. Nagrody książkowe na 
etapie drugim ufundowali: Zarząd 
Powiatu Biała Podlaska, Zarząd 
Powiatu Włodawskiego, Zarząd 
Powiatu Świdnickiego, Wójt Gmi-
ny Wisznice. Na etapie fi nałowym 
wsparli nas: Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego, Dziekan Wydzia-
łu Humanistycznego UMCS, Lu-
belskie Kuratorium Oświaty oraz 
Podlaska Fundacja Wspierania Ta-
lentów. Szczególne słowa podzięko-
wania kierujemy do nauczycieli spra-
wujących opiekę merytoryczną nad 
uczestnikami konkursu.

Agnieszka Dudek-Szumigaj
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Studenci UMCS 
w zarządzie ESN Polska 

P o d c z a s 
ogólnopol-
skiego spo-
tkania sto-

warzyszenia ESN Polska – National 
Platform w Krakowie, które odbyło 
się od 23–25 kwietnia, wybrano nowy 
zarząd organizacji. Dwóch studen-
tów UMCS zostało wybranych na 
członków zarządu: Piotr Sosnow-
ski, student IV roku prawa oraz Piotr 
Grudniewski, student III roku ad-
ministracji. Od lipca Piotr Sosnow-
ski będzie sprawował funkcję człon-
ka Zarządu ds. Promocji, natomiast 
Piotr Sosnowski – członka Zarzą-
du ds. Organizacji. Ponadto student 
UMCS, Piotr Łukasik, został człon-
kiem Komisji Rewizyjnej Zarządu. 
Warto przypomnieć, że w lipcu ka-
dencję przewodniczącego Stowarzy-
szenia ESN Polska zakończy Piotr 
Jagusiak, student V roku prawa na 
Wydziale Prawa i Administracji na-
szego Uniwersytetu. 

Uniwersytecka Komisja 
Akredytacyjna
Dwa dni, 22 i 23 kwietnia, trwało 
w Łodzi posiedzenie Uniwersytec-
kiej Komisji Akredytacyjnej. Przed-
stawicielem UMCS był prorektor 
Stanisław Chibowski. W pierwszym 
dniu odbyła się konferencja „Kształ-
cenie nauczycieli i przygotowanie 
uczniów do studiów wyższych”, a po 
niej spotkanie z rektorem Uniwer-
sytetu Łódzkiego, profesorem Wło-
dzimierzem Nykielem. 

Kolejny dzień posiedzenia poświę-
cony był obradom Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej. Podczas 
spotkania zatwierdzono standar-
dy kierunków: fi lologia angielska, 
psychologia, fi zyka, socjologia oraz 
teologia. Powołano również zespół 
oceniający chemię na Uniwersyte-
cie Śląskim. 

Wizyta Ambasadora 
Republiki Białorusi
28 kwietnia Wydział Humanistycz-
ny odwiedził Ambasador Nadzwy-
czajny i Pełnomocny Republiki Bia-
łorusi, prof. dr hab. nauk fi zycznych 

tą Górę Grabarkę, serce prawosła-
wia w Polsce. 

W drugi dzień pobytu studenci 
wzięli udział w corocznym Festi-
walu Korowaja – „Korowaj Miel-
nicki 2010”. Korowaj jest rodzajem 
tradycyjnego, obrzędowego pieczy-
wa, najczęściej weselnego. Pełnił 
funkcję wróżby na przyszłe życie 
młodej pary. Jego miejsce współ-
cześnie zastąpił tort podawany na 
weselach.

W niedzielę, podczas ostatnie-
go dnia pobytu, badacze z same-
go rana wyruszyli do Wilanowej, 
aby odwiedzić panią Marię Szysz-
ko, która zgodziła się, wspólnie 
z członkami kół naukowych, upiec 
korowaja. 

W drodze powrotnej grupa wstą-
piła do Serpelic, aby jeszcze przez 
chwilę skorzystać z nadbużańskie-
go klimatu oraz zwiedzić Kalwarię 
Podlaską. W godzinach popołudnio-
wych wszyscy zadowoleni i bogat-
si o nowe doświadczenia powróci-
li do swoich domów.

Agata Popławska

Na przełomie kwietnia 
i maja członkowie Stu-
denckiego Koła Nauko-

wego Filologów działającego przy 
Kolegium Licencjackim UMCS 
w Białej Podlaskiej oraz żacy Stu-
denckiego Koła Naukowego Et-
nolingwistów z Lublina wspólnie 
zorganizowali trzydniowy obóz na 
Podlasiu.

Towarzyszyli im wykładowcy: 
dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, 
dr Monika Gabryś i dr Joanna Sza-
dura. W trakcie obozu dojechała 
również redaktor z Radia Lublin – 
pani Monika Hemperek. Wszyst-
kich uczestników połączył wspól-
ny cel – pragnęli poznać historię 
związaną z korowajem, poszerzyć 
wiedzę o regionie oraz nacieszyć 
wzrok pięknym krajobrazem. 

30 kwietnia wycieczkowicze od-
wiedzili Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie i Ja-
nów Podlaski, który jest związany 
z oświeceniowym twórcą – Ada-
mem Naruszewiczem. Na koniec 
objazdu młodzież odwiedziła Świę-

Studenci 
na tropach 
korowaja 

Studentki z SKN Filologów w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej 
Podlaskiej wraz z opiekunem dr Martą Nowosad-Bakalarczyk
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Viktar Gaisenak. Podczas wizyty to-
warzyszył mu konsul Republiki Bia-
łoruś w Białej Podlaskiej Władimir 
Ananicz. W trakcie spotkania w In-
stytucie Filologii Słowiańskiej po-
ruszono wiele kwestii: możliwości, 
ale i problemy współpracy między 
ośrodkami akademickimi Białoru-
si a lubelskim środowiskiem huma-
nistycznym, perspektywy rozwo-
ju białorutenistyki na UMCS oraz 
możliwości wsparcia ze strony Am-
basady. Rozmawiano również o uła-
twieniach wizowych przy wyjazdach 
naukowych na konferencje. Amba-
sador  obiecał szczególne zaintere-
sowanie tymi problemami, zwraca-
jąc uwagę na miejsce i predyspozycje 
Lublina oraz naszej Uczelni do ta-
kiej współpracy. Podczas spotka-
nia ze studentami i pracownikami 
Wydziału Humanistycznego i Wy-
działu Politologii prof. Gaisenak 
przedstawił wykład o drodze naro-
du białoruskiego do własnego pań-
stwa. Jednak najwięcej uwagi po-
święcił współczesnej Białorusi, jej 
problemom politycznym i ekono-
micznym, a także edukacji, w tym 
szkolnictwa wyższego. 

Z prac senatu – 28 kwietnia
28 kwietnia odbyło się 
posiedzenie Senatu. Na 
wstępie uczczono chwilą 

ciszy pamięć ofi ar katastrofy sa-
molotu prezydenckiego TU-154 
w Smoleńsku. Rektor wymienił kon-
dolencje, które zostały przekaza-
ne na jego ręce z zagranicznych 
uniwersytetów.

W trakcie kwietniowego posiedze-
nia Senat przyjął Uchwałę w spra-
wie zmiany regulaminu studiów 
UMCS, Uchwałę w sprawie zmiany 
regulaminu studiów doktoranckich, 
Uchwałę w sprawie rekrutacji na 
studia doktoranckie w ramach Euro-
pejskiego Kolegium Polskich i Ukra-
ińskich Uniwersytetów, Uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej 
przy ul. Langiewicza 3 w Lublinie 

oraz Uchwałę w sprawie inwesty-
cji „Infomartyzacja Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie (etap II)”.

Ponadto przyjęto także przedsta-
wione przez prof. dr. hab. Ryszarda 
Dębickiego, prorektora ds. badań 
naukowych i współpracy między-
narodowej, sprawozdanie z reali-
zacji przedsięwzięć naukowo-ba-
dawczych w 2009 roku.

Senat pozytywnie odniósł się do 
wniosków Rad Wydziałów: Biologii 
i Nauk o Ziemi – w sprawie prze-
dłużenia mianowania dr. hab. Ber-
narda Stańca, prof. nadzw. na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego 
na czas nieokreślony; Ekonomiczne-
go – w sprawie przedłużenia mia-
nowania dr. hab. Henryka Ronka, 
prof. nadzw. na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego na czas nie-
określony; Filozofi i i Socjologii – 
w sprawie mianowania prof. dr hab. 
Lesława Hostyńskiego na stanowi-
sko profesora zwyczajnego oraz Po-
litologii – w sprawie przedłużenia 
mianowania dr hab. Marii Mar-
czewskiej-Rytko, prof. nadzw. na 
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreślony.

Na zakończenie przedstawiono 
wyniki wyborów uzupełniających 
do Senatu w grupie nauczycieli aka-
demickich z tytułem naukowym 
i stopniem doktora habilitowane-
go Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Matematyki, Fizyki i In-
formatyki UMCS. Przedstawicielem 
Wydziału wybrano prof. dr. hab. 
Mieczysława Budzyńskiego.

Paweł Kucharski

Aleksandra Wyłupek i Karol Pomykała, studenci V roku gra-
fi ki na Wydziale Artystycznym UMCS otrzymali główną na-
grodę w kategorii Creative Students PRINT w pierwszym  

Polskim Konkursie Reklamy 2010. Konkurs był zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Klub Twór-
ców Reklamy. Gala fi nałowa konkursu odbyła się w Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie. Nagrodą w konkursie były m.in staże w wy-
branych przez laureatów fi rmach reklamowych. 

Studenci grafiki 
UMCS najlepsi

Finaliści Polskiego Konkursu Reklamy 2010
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List intencyjny o współ-
pracy: UMCS i Uniwer-
sytet Prawa w Kijowie 
23 kwietnia rektor Andrzej Dąbrow-
ski gościł w swoim gabinecie prof. 
dr. Jurija Boszyckiego, rektora ki-
jowskiego Uniwersytetu Prawa Na-
rodowej Akademii Nauk Ukrainy. 
W spotkaniu uczestniczył również 
kanclerz EKPiUU, dr Aleksy Kucy. 
Podczas rozmowy rektorów doszło 
do podpisania listu intencyjnego 
o współpracy między lubelskim 
a kijowskim uniwersytetem. 

Uniwersytet Prawa przy Naro-
dowej Akademii Nauk Ukrainy jest 
uczelnią prywatną, współpracującą 
już m.in. z Katolickim Uniwersyte-
tem Lubelskim i Europejską Wyższą 
Szkołą Prawa i Administracji. 

Spotkanie biostatystyków 
w Montpellier 2010
Dr Anna Wolińska-Welcz, adiunkt 
z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UMCS, otrzyma-
ła nagrodę Conference Award for 
Scientists, przyznaną przez Inter-
national Society for Clinical Biosta-
tistics (ISCB) wraz z zaproszeniem 
do udziału w XXXI ISCB Meeting, 
które odbędzie się 29 sierpnia – 2 
września w Montpellier we Francji. 
W trakcie spotkania zaprezentuje 
pracę „Grade Exploration of Clini-
cal Data with Reference to Mono-
tone Dependence”, przedstawiają-
cą nowe metody rozwijanej przez 
zespół polskich statystyków waż-
nej gałęzi gradacyjnej analizy da-
nych wielowymiarowych, zasto-
sowane do oryginalnych danych 
klinicznych. 

Seminarium
z pracodawcą
dla studentów fizyki

14 maja w auli Instytu-
tu Fizyki odbyło się se-
minarium z pracodawcą 

dla wszystkich zainteresowa-
nych studentów fizyki. Podczas 
spotkania dr Cezary Nalewajko 
z Centrum Onkologii Ziemi Lu-
belskiej wygłosił wykład pt. „No-
woczesna radioterapia – prezen-
tacja Zakładu Fizyki Medycznej 
Centrum Onkologii Ziemi Lu-

belskiej”. Seminaria z pracodaw-
cami mają ułatwić studentom 
rozpoczęcie kariery zawodowej 
i odbywają się w ramach pro-
jektu „Kształcenie na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki wobec wyzwań współczesnego 
rynku pracy” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Dr Anna Wolińska-Welcz
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XIV Forum Sztuki 
Współczesnej im. 
Witolda Lutosławskiego
UMCS z Filharmonią im. H. Wie-
niawskiego zorganizował XIV Fo-
rum Sztuki Współczesnej im. Wi-
tolda Lutosławskiego. 26 kwietnia 
w sali koncertowej Filharmonii odbył 
się koncert specjalny z okazji nada-
nia tytułu Honorowego Obywatela 
Lublina Andrzejowi Nikodemowi-
czowi. Kompozycje profesora wy-
konała Katarzyna Duda (skrzypce) 
i Agnieszka Schulz-Brzyska (forte-
pian). W trakcie koncertu uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z życiem 
i twórczością prof. Andrzeja Niko-
demowicza, oglądając projekcję fi l-
mu poświęconego jego osobie.

Tego samego dnia w sali kameral-
nej Instytutu Muzyki WA Jan Boksz-
czanin wygłosił wykład „Technika 
cantus prius factus w twórczości or-

ganowej Mariana Sawy”. 27 kwiet-
nia w sali koncertowej Filharmo-
nii odbył się koncert z okazji piątej 
rocznicy śmierci Mariana Sawy. Jego 
utwory wykonali: Jan Bokszczanin 
(organy), Paweł Gusnar (saksofon), 
Gabriela Klauza (organy), Dominik 
Augustowski (kotły), Chór Kame-
ralny Towarzystwa Muzycznego 
i Zespół Wokalny Instytutu Muzy-
ki Wydziału Artystycznego UMCS 
pod dyrekcją Beaty Dąbrowskiej. 29 
kwietnia w Filharmonii odbyła się 
„Estrada Młodych”. Podczas koncer-
tu muzyki współczesnej w wykona-
niu uczniów szkół muzycznych, chó-
rów programu „Śpiewająca Polska” 
oraz orkiestry symfonicznej szko-
ły muzycznej I i II stopnia pod dy-
rekcją Lucjana Jaworskiego można 
było obejrzeć wystawę grafi ki Anny 
Perłowskiej-Weiser i Alicji Snoch-
Pawłowskiej. 
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Wystawa w kazimier-
skim Kolegium
W piątkowy wieczór 30 kwietnia 
odbył się wernisaż IV Wystawy Ma-
jowej. Z megafonowym wsparciem 
studenci kolejny raz pokazali pu-
bliczności swoje prace. Można je 
było podziwiać do 3 maja w sie-
dzibie Kolegium Sztuk Pięknych. 
Wśród prac znalazły się zarów-
no tradycyjne obrazy czy grafi ki, 
jak i prace multimedialne. Wśród 
tradycyjnych znalazły się dzieła 
wykonane ołówkiem, węglem, la-
wowane, pastele oraz malowane 
farbami olejnymi lub akrylowy-
mi, a także linoryty i monotypie. 
Celem weekendowej wystawy stu-
denckiej było przedstawienie indy-
widualnych sposobów patrzenia na 
sztukę. Więcej o wystawach Kole-
gium Sztuk Pięknych napiszemy 
w następnym numerze.

Zbigniew Bagiński

Miasto w dialogu 
z cyberkulturą
Nadal prowadzone są otwarte 
wykłady i seminaria poświęcone 
lokalnym kontekstom oraz wy-
zwaniom technologii cyfrowych 
i społeczeństwa informacyjnego 
„CyberLublin. Miasto w dialo-
gu z cyberkulturą.” 4 maja w sali 
Rady Wydziału Wydziału Polito-
logii odbyło się spotkanie z redak-
torem Edwinem Bendykiem, który 
wygłosił wykład „Ludzie, kamie-
nie, bity. Lublin – miasto przyszło-
ści”. Wykład miał na celu skiero-
wać uwagę na potencjał Lublina 
przez pryzmat ewolucji w dome-
nie technologii cyfrowych oraz 
nowych jakości społecznych i go-
spodarczych. Cyklem spotkań kie-
ruje dr Piotr Celiński. 

Stereotypy wokół nas
Trzy koła naukowe: Pedagogów 
Specjalnych, Etnolingwistów i Stu-
dentów Socjologii, zorganizowały 
ogólnopolską interdyscyplinarną 
studencko-doktorancką konferen-
cję „Stereotypy – walka z wiatra-
kami?”. Odbywające się 6 i 7 maja 
spotkanie miało miejsce na Wy-
dziale Pedagogiki i Psychologii 

UMCS przy ul. Narutowicza. Te-
matyką dominującą były stereo-
typy funkcjonujące w społeczeń-
stwie. Zaproszeni goście, młodzi 
badacze stereotypów reprezento-
wali ośrodki naukowe w Lublinie, 
Rzeszowie, Krakowie, Siedlcach, 
Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku. 
Wystąpienia inauguracyjne wygło-
sili pracownicy UMCS i zasłużeni 
badacze tego zagadnienia: pedagog 
– prof. dr hab. Maria Chodkowska, 
językoznawca – prof. dr hab. Jerzy 
Bartmiński i socjolog – dr Elżbie-
ta Czapka. Honorowym patrona-
tem konferencję objął prorektor 
Stanisław Michałowski. 

W obliczu zagrożenia
Od początku swojego istnienia 
homo sapiens spotyka się z wie-
loma zagrożeniami: strachem, cho-
robą, nieczystymi siłami, wojna-
mi i tym, co kończy jego żywot 
– śmiercią. To właśnie te zagro-
żenia w dużym stopniu wpłynęły 
na postrzeganie świata przez czło-
wieka, dając mu poczucie zachwia-
nia między życiem a śmiercią. Tym 
zagadnieniom była poświęcona In-
terdyscyplinarna Studencka Kon-
ferencja Naukowa „Między życiem 
a śmiercią. Człowiek w obliczu za-
grożenia”. Jej organizacją zajęły 

się koła studenckie naszej Uczel-
ni: Naukowe Studentów Arche-
ologii oraz Historii Krajów Euro-
py Wschodniej. Obrady odbyły się 
7 maja w Sali Obrad Rady Wydziału 
Humanistycznego. 

Świat komiksów 
w „Chatce Żaka”
Lubelskie Stowarzyszenie Fanta-
styki „Cytadela Syriusza” oraz Aka-
demickie Centrum Kultury UMCS 
„Chatka Żaka” były organizatorami 
II Lubelskich Spotkań z Komiksem. 
W tym roku impreza potrwała dwa 
dni od 8 do 9 maja. W programie 
znalazły się m.in. prelekcje, spo-
tkania z autorami, warsztaty ry-
sunkowe, wernisaż prac oraz bitwy 
komiksowe. Zarówno najmłodsi 
wielbiciele komiksów, jak i też ci 
nieco starsi mogli spróbować swo-
ich sił w konkursach tematycznych 
wiedzy o komiksie czy też w kon-
kursie rysunkowym. Podczas im-
prezy odbyła się premiera nowego 
numeru kwartalnika kultury ko-
miksowej „Ziniol”, a także wernisaż 
i wystawa prac Daniela Grzeszkie-
wicza, Przemysława Surmy, Mar-
cina Surmy, Piotra Szreniawskie-
go i Marcina Rusteckiego. Projekt 
zrealizowano przy pomocy fi nan-
sowej Miasta Lublin. 

Wieczór 
Literacki 

Tomasz Łubieński

Kolejne spotkanie w ramach 
„Wieczorów Literackich” od-
było się 13 maja. W majowej 

edycji wieczornych spotkań gościem 
był Tomasz Łubieński – eseista, dra-
maturg, prozaik, poeta, tłumacz lite-
ratury pięknej, jeden z założycieli wy-
chodzącego poza cenzurą czasopisma 
„Res Publica”. Spotkanie miłośników li-
teratury odbyło się w Centrum Języka 
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzo-
ziemców, a poprowadziła je dr Anna 
Nasalska. 
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(Czechy). Profesor Bohadlo jest ba-
daczem kultury i twórczości mu-
zycznej XVIII wieku. Szczególne 
miejsce w jego działalności badaw-
czej zajmuje czeska tradycja ope-
rowa. Jest także koncertującym gi-
tarzystą oraz organizatorem życia 
muzycznego. Ponadto pełni funk-
cję dyrektora festiwalu teatru, ope-
ry i sztuki barokowej Th eatrum 
Kuks. W ramach programu Era-
smus wygłosił trzy wykłady do-
tyczące historii muzyki czeskiej: 
„Muzyka w zakonie franciszkanów 
między Pragą a Wrocławiem. Bo-
huslav Matej Cernohorsky (1684–
1742)”, „Muzyka i opera włoska 
w barokowym centrum Kuks pod 
mecenatem hrabiego von Sporc-
ka (1662–1738)”, „Josef Myslivecek 
(1737–1781), zwany »il Boemo« – 
kompozytor europejski”. 

Wydział Biologii 

i Nauk o Ziemi

Rada Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi na posiedzeniu 21 kwiet-
nia nadała stopień doktora nauk 
biologicznych w zakresie biologii 
mgr. Mateuszowi Koselskiemu z Za-
kładu Biofi zyki Instytutu Biologii. 
Temat rozprawy brzmiał „Charak-
terystyka zmian potencjału błono-
wego komórek game-tofi tu Physco-
mitrella patens”.

Promotorem była dr hab. Halina 
Dziubińska, prof. nadzw. UMCS, 
a recenzentami: prof. dr hab. Wal-
demar Karcz z Katedry Fizjologii 
Roślin UŚ w Katowicach oraz prof. 
dr hab. Wiesław Gruszecki z Insty-
tutu Fizyki UMCS. 

Konkurs bioche-
miczny dla szkół 
ponadgimnazjalnych
26 marca w III Liceum Ogólno-
kształcącym im. Unii Lubelskiej 
w Lublinie odbyła się I edycja kon-
kursu biochemicznego. Organiza-
torem konkursu było III LO w Lu-
blinie. Patronat merytoryczny nad 
konkursem objął Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi UMCS, a patronat 
honorowy – Polskie Towarzystwo 
Biochemiczne.

Konkurs spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem nauczy-
cieli i uczniów. Uczestniczyło w nim 
12 szkół ponadgimnazjalnych z wo-
jewództwa lubelskiego (I LO, III LO, 
V LO, IX LO oraz XXI LO w Lubli-
nie, I LO w Chełmie, I LO i III LO 
w Puławach, I LO w Radzyniu Podla-
skim, I LO w Świdniku, I LO i II LO 
w Zamościu). W przerwie poprze-
dzającej ogłoszenie wyników uczest-
nicy mieli możliwość wysłuchania 
wykładu dr hab. Anny Jarosz-Wil-
kołazkiej „Od grzybni do… kłębka 
– możliwość wykorzystania barw-
ników grzybowych”.

Radę Naukową Konkursu tworzy-
li: prof. dr hab. Teresa Jakubowicz 
– kierownik Zakładu Immunologii 
Bezkręgowców, dr hab. Krzysztof 
Grzywnowicz – profesor nadzw. 
w Zakładzie Biochemii oraz dr hab. 
Anna Jarosz-Wilkołazka – adiunkt 
w Zakładzie Biochemii.

W prezydium komisji ocenia-
jącej znaleźli się: dr hab. Krzysz-
tof Grzywnowicz – prof. UMCS 
dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, 
którzy na podstawie uzyskanych 
wyników uczniów wyłonili laure-
atów: I miejsce – Krzysztof Grzech-
nik z I LO w Lublinie, II miejsce 
– Ewelina Rybak z I LO w Puła-
wach, III miejsce – Maciej Mro-
wiec z I LO w Puławach, I wyróż-
nienie – Anna Pastucha z III LO 

Wydział 

Artystyczny

Wśród nielicznych koncertów, jakie 
odbyły się podczas żałoby narodo-
wej, należy wspomnieć o koncercie 
w ramach XVI Festiwalu „Muzy-
ka i Plastyka – Tempus Paschale” 
zorganizowanym przez dr. Stefa-
na Müncha 17 kwietnia w Bazy-
lice oo. Dominikanów. W pro-
gramie znalazły się dwie kantaty 
zapomnianego kompozytora nie-
mieckiego baroku Georga Antona 
Bendy: „Gott ist die Liebe” i „Man 
singet mit Freuden”, a także „Dixit 
Dominus” Georga Friedricha Hän-
dla do słów psalmu 110.

Wykonawcami koncertu byli so-
liści: Jolanta Kowalska – sopran, 
Anna Wodyńska – sopran, dr Piotr 
Olech – kontratenor, Zygmunt Ma-
giera – tenor, Jacek Ozimkowski – 
bas. Wystąpiły także chóry: Akade-
micki Chór Politechniki Lubelskiej 
i Kameralny Chór „Kantorei Sankt 
Barbara” z Krakowa oraz orkiestra 
Festiwalu „Tempus Paschale”, partię 
basso continuo realizowała Jolanta 
Münch, dyrygowali Wiesław Deli-
mat i prof. Elżbieta Krzemińska. Ze 
względu na czas żałoby prowadzą-
cy koncert dr S. Münch poprosił 
publiczność o powstrzymanie się 
od aplauzu po wysłuchaniu utwo-
rów. Unoszące się w murach bazy-
liki monumentalne dźwięki, a nade 
wszystko słowa psalmu, były hoł-
dem złożonym ofi arom smoleń-
skiej tragedii. 

28 i 29 kwietnia w Instytucie Mu-
zyki Wydziału Artystycznego go-
ścił profesor Stanislav Bohadlo 
z Uniwersytetu Hradec Kralove 

Na Wydziałach
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w Lublinie, II wyróżnienie – Joanna 
Krupka z I LO w Puławach, III wy-
różnienie – Sara Janowska z I LO 
w Puławach, IV wyróżnienie – Ana-
stazja Gładysz z I LO w Świdniku, 
V wyróżnienie – Paulina Gomół-
ka z III LO w Lublinie.

Laureaci, którzy zajęli pierwsze 
trzy miejsca, otrzymali atrakcyjne 
nagrody książkowe o łącznej war-
tości ok. 1100 zł. 

Fundatorami nagród byli: dziekan 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
UMCS prof. dr hab. Anna Tukien-
dorf, Oddział Lubelski Polskiego To-
warzystwa Biochemicznego, Oddział 
Lubelski Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, Firma SIGMA–AL-
DRICH oraz Lecznica dla zwierząt 
CHIRON WET w Lublinie.

Zwycięzcom gratulujemy, a fun-
datorom dziękujemy za atrakcyjne 
nagrody. Gorące podziękowania na-
leżą się również studentom ostat-
nich lat wydziału BiNoZ UMCS, 
którzy uczestniczyli w pracach 
komisji oceniającej. W przyszłym 
roku planowana jest kolejna edy-
cja konkursu.

Anna Jarosz-Wilkołazka, 
Tadeusz Walczyński 

(III LO w Lublinie)

Wydział Chemii

14–17 kwietnia odbyło się corocz-
ne spotkanie „European Chemi-
stry Th ematic Network” w Mont-
pellier we Francji. Udział w nim 
wzięli: dr hab. Janusz Ryczkowski, 
prof. nadzw. UMCS, mgr Witold 
Zawadzki z Zakładu Technologii 
Chemicznej, dr Katarzyna Tysz-
czuk z Zakładu Chemii Analitycz-
nej i Analizy Instrumentalnej oraz 
dr Mariusz Barczak z Zakładu Che-
mii Teoretycznej. 

Dr hab. Jolanta Narkiewcz-Micha-
łek z Zakładu Chemii Teoretycz-

nej oraz dr hab. Zofi a Rzączyńska, 
prof. nadzw. UMCS z Zakładu Che-
mii Ogólnej i Koordynacyjnej wy-
jechały na Białoruś do Brześcia na 
Brzeski Państwowy Uniwersytet 
Techniczny w celu uzgodnienia 
warunków współpracy w ramach 
projektu „Cross Border Coopera-
tion Programme Pl-By-Ua” i udział 
w konferencji naukowej. Wyjazd 
miał miejsce 21–24 kwietnia. 

W ramach stażu naukowego mgr 
Magdalena Piekarz, doktorantka 
w Zakładzie Radiochemii i Che-
mii Koloidów UMCS przebywała 
od 11 do 18 kwietnia w Zjednoczo-
nym Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej w Rosji. 

22–30 kwietnia gościem Wydziału 
Chemii był dr Bohdan Belan z Uni-
wersytetu Iwana Franko ze Lwowa 
na Ukrainie. Przyjechał na zapro-
szenie dr hab. Zofi i Rzączyńskiej, 
prof. nadzw. UMCS z Zakładu Che-
mii Ogólnej i Koordynacyjnej. 

18–22 kwietnia na Wydziale Chemii 
gościł prof. Andrey Milchev z In-
stitute of Physical Chemistry Bul-
garian Academy of Science w So-
fi i. Przyjechał na zaproszenie prof. 
Andrzeja Patrykiejewa z Zakładu 
Modelowania Procesów Fizyko-
chemicznych. Celem wizyty była 
współpraca naukowa. 

7–11 kwietnia grupa jedenastu stu-
dentów, członków Studenckiego 
Koła Naukowego Chemików „Al-
kahest”, wzięła udział w Wiosen-
nym Zjeździe Sekcji Studenckiej 
Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go. Zjazd odbył się w Sokolcu w Gó-
rach Sowich. Prezentacje ustne wy-
głosiło sześciu uczestników, w tym 
dwu w języku angielskim. Również 
6 posterów wzbudziło duże zainte-
resowanie zebranych. 

13 kwietnia rozstrzygnięto konkurs 
o stypendium w ramach projektu 
„Stypendia naukowe dla doktoran-
tów” ogłoszony przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskie-

go. Czterech członków Studenckiego 
Koła Naukowego Chemików „Alka-
hest”: Tomasz Warzocha (2 miejsce 
w rankingu), Małgorzata Gil, Mag-
dalena Greluk oraz Adam Chomic-
ki zostało stypendystami. 

Wydział 

Ekonomiczny

Wykład prof. 
Stanisława Gomułki
20 kwietnia bieżącego roku z go-
ścinnym wykładem na Wydzia-
le Ekonomicznym wystąpił prof. 
Stanisław Gomułka (polski eko-
nomista, w 2008r. podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów). 
W wykładzie „Mechanizm i źródła 
wzrostu gospodarczego na świe-
cie” poruszył kwestie dotychcza-
sowych modeli interpretujących 
mechanizmy wzrostu gospodar-
czego oraz potrzebę poszukiwania 
nowych rozwiązań tego problemu. 
Zdaniem Profesora, obecnie ist-
nieje potrzeba stosowania dwóch 
teorii wzrostu: jednej w odniesie-
niu do krajów o wysokim pozio-
mie rozwoju gospodarczego, któ-
re dysponują sektorami wysokich 
technologii, a drugiej w odniesie-
niu do krajów o niższym poziomie 
rozwoju, które są skazane na im-
port zaawansowanych technologii. 
W krajach, które zaczynają rozwijać 
sektory technologiczne, jego tem-
po maleje. Należy również mieć na 
uwadze, że dotychczasowy szyb-
ki wzrost był w wielu krajach wy-
nikiem eksplozji demografi cznej. 
Spadek tempa przyrostu ludności 
spowoduje malejące tempo wzrostu 
gospodarczego. Jego motorami byli 
i pozostaną przedsiębiorcy i inno-
watorzy, zaś polityka gospodarcza 
w procesie stymulowania wzrostu 
ma znaczenie drugorzędne – po-
winna tworzyć dla niego warunki 
prawne i infrastrukturalne.
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Polska gospodarka wymaga nie-
wątpliwie ogromnego przyspiesze-
nia technologicznego, gdyż inaczej 
będzie ciągle pozostawała impor-
terem nowoczesnych rozwiązań 
produktowych i organizacyjnych. 
Wymaga to w szczególności zde-
cydowanego zwiększenia nakładów 
na naukę i wprowadzenia efektyw-
nego systemu zarządzania tą sfe-
rą gospodarki. Wystąpienie Profe-
sora wywołało ożywioną dyskusję 
wśród uczestników.

Jerzy Węcławski

Wydział 

Humanistyczny

Doktoraty
27 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Na-
talii Kaliczak-Makowskiej. Temat 
pracy brzmiał „Aspects of text ana-
lysis. A cognitive linguistics per-
spective”. Promotorem był prof. dr 
hab. Henryk Kardela (UMCS), a re-
cenzentami: prof. dr hab. Roman 
Kalisz (UG) i prof. dr hab. Grze-
gorz Kleparski (UR). 

27 kwietnia odbyła się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr. 
Radosława Doleckiego. Temat pra-
cy brzmiał „Artifi cial Life and Hu-
man Identity in 20th – Century 
American Science Fiction Litera-
ture and Film”. Promotorem była 
prof. dr hab. Irmina Wawrzyczek 
(UMCS), a recenzentem prof. dr 
hab. Marek Wilczyński (UG). 

Spotkania
19 kwietnia Instytut Kulturoznaw-
stwa UMCS, Zakład Teorii Kultu-
ry i Metodologii Nauk o Kulturze 
UMCS oraz portal Wiedza i Eduka-
cja zorganizowali spotkanie z prof. 
Ryszardem W. Kluszczyńskim (UŁ) 
„Sztuka Interaktywna”, podczas 
którego profesor zaprezentował 

najważniejsze tezy swojej ostatniej 
książki „Sztuka interaktywna. Od 
dzieła-instrumentu do interaktyw-
nego spektaklu”. Technologie cy-
frowe na zawsze zmieniły standar-
dy widzenia i reguły reprezentacji 
dotąd obowiązujące. Nowe media 
nie tylko wyznaczyły nowy kieru-
nek praktyk komunikacyjnych, ale 
włączyły w obieg sztukę, dotąd nie-
jasno postrzeganą jako odrębne pole 
percepcji. 

19–20 kwietnia odbyła się w Lubli-
nie ogólnopolska konferencja nauko-
wa „Julian Wieniawski – Klemens 
Szaniawski – Feliks Brodowski” zor-
ganizowana przez Zakład Komu-
nikacji Społecznej UMCS, Zakład 
Literatury Pozytywizmu i Młodej 
Polski UMCS i Wojewódzką Biblio-
tekę im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie.  

20 kwietnia Zakład Kultury i Histo-
rii Żydów UMCS (wspólnie z Dzia-
łem Edukacji Kulturalnej, Centrum 
Kultury w Lublinie, Towarzystwem 
Polsko-Izraelskim w Lublinie) zor-
ganizował spotkanie „Jaką war-
tość ma literatura polska w Izraelu”, 
w którym wzięli udział dr Karolina 
Famulska-Ciesielska i prof. Sławo-
mir Jacek Żurek (KUL). 

21 kwietnia w Ratuszu odbył się 
II Lubelski Konkurs Ortografi cz-
ny. Zwycięzca otrzymał tytuł Lu-
belskiego Mistrza Ortografi i i na-
grodę główną – Pióro Prezydenta 
Miasta Lublin. Patronat metodycz-
ny nad konkursem objęła prof. dr 
hab. Małgorzata Karwatowska. 
Organizacją zajęli się mgr Jolan-
ta Siudym i mgr Jolanta Makuch 
ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. 
Leona Kruczkowskiego w Lubli-
nie. Tekst dyktanda przygotowa-
ła mgr Małgorzata Potent. 

22–24 kwietnia dr Monika Gabryś, 
dr Anna Tryksza i dr Małgorzata 
Medecka (Instytut Filologii Pol-
skiej) wzięły udział w XII Między-
narodowej Konferencji Młodych 
Naukowców z cyklu „Świat Słowian 

w języku i kulturze”, która odby-
ła się w Pobierowie. Podczas kon-
ferencji wysłuchano referatów: dr 
Moniki Gabryś „»…jak smuga kul-
tury i krwi, co tym olbrzymim pa-
sem ziemi przepływa« – frontowe 
wrażenia Czesława Jankowskiego 
(»Tygodnik Ilustrowany« 1916)”, dr 
Anny Trykszy „Wiersze ze śmieci. 
O strategii banału w poezji polskiej 
po 1989 roku”, dr Małgorzaty Me-
deckiej „Profesorska powieść po-
pularna. Lektury nadobowiązko-
we Borysa Akunina”. 

27 kwietnia w Zespole Szkół nr 
5 w Lublinie odbyła się lekcja otwar-
ta języka ukraińskiego. W spotkaniu 
udział wzięli Krzysztof Stanowski - 
podsekretarz stanu w MEN, Serhij 
Dyryza – wicekonsul Ukrainy w Lu-
blinie, Henryk Bogdan Wagner - Lu-
belski Wicekurator Oświaty, pra-
cownicy ZFU oraz studenci fi lologii 
ukraińskiej. Lekcja otwarta wpisywa-
ła się w program corocznego świę-
ta szkoły, połączonego z prezentacją 
walorów turystycznych i kulturo-
wych państw europejskich – w tym 
roku była to Ukraina. Autorką sce-
nariusza była prof. L. Frolak, w przy-
gotowaniu uczestniczyli też młod-
si pracownicy Zakładu i studenci, 
a lekcję poprowadzili dr A. Choma 
i dr M. Jastrzębski. Spotkanie miało 
na celu zapoznanie z językiem i kul-
turą ukraińską. 

W kwietniu odbyła się druga edy-
cja międzypowiatowego konkursu 
„Polonista Roku” organizowane-
go przez Szkołę Podstawową nr 2 
w Białej Podlaskiej. UMCS objął 
patronat nad konkursem, a nad-
zór merytoryczny sprawowała dr 
Dorota Piekarczyk. 30 kwietnia 
odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursu. 

Wyjazdy
9–10 kwietnia dr Marta Wójcicka 
i dr Mariola Tymochowicz wzię-
ły udział w Ogólnopolskim Semi-
narium „Dziedzictwo kulturowe 
Warmii i Mazur” dla nauczycieli 
szkół muzycznych prowadzących 
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przedmiot polski folklor muzyczny 
w Olsztynie. Podczas seminarium 
przedstawiły program specjaliza-
cji folklorystycznej, realizowanej 
od 9 lat na UMCS oraz perspekty-
wy kształcenia folklorystów na po-
ziomie uniwersyteckim. 

Profesor dr Petar Sotirov uczest-
niczył w Międzynarodowej Kon-
ferencji Socjolingwistycznej „Ję-
zyk i doświadczenie socjalne”, która 
odbyła się w Sofi i 10–11 kwietnia 
z okazji jubileuszu 70-lecia akade-
mika Mihaila Videnova. Prof. So-
tirov wystąpił z referatem „Język 
ojczysty a doświadczenie socjalne 
za granicą”. 

12–25 kwietnia mgr Małgorzata 
Ułanek z Zakładu Literatury i Kul-
tury Rosyjskiej XX-XXI wieku prze-
bywała na stażu naukowym w In-
stytucie Neofi lologii i Lingwistyki 
Stosowanej na Uniwersytecie Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Opiekunem naukowym była prof. 
dr hab. Anna Majmieskułow. Ce-
lem stażu były konsultacje nauko-
we, związane z tematem przygo-
towywanej rozprawy doktorskiej 
– „Proza Borysa Pasternaka: Eros 
– aksjologia – poetyka”. 

13 kwietnia dr hab. Marek Kwapi-
szewski na zaproszenie Mazowiec-
kiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli wygło-
sił w Radomiu wykład zatytuło-
wany „Muzyczność poezji. Muzy-
ka w poezji”. 

15–17 kwietnia prof. dr hab. Mał-
gorzata Karwatowska wzięła udział 
w II Ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej „Gender – Queer – Edukacja. 
W stronę praktyki” organizowanej 
przez Wydział Humanistyczny Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Podczas konferencji wy-
głosiła referat na temat: „Instrukcja 
obsługi, czyli o kreowaniu wizerunku 
kobiety w czasopiśmie CKM”. 

15–17 kwietnia dr hab. Dariusz 
Chemperek uczestniczył w polsko-

niemieckiej konferencji „Obraz Ro-
sji w literaturze polskiej”, na której 
wygłosił referat „Państwo Moskiew-
skie i jego mieszkańcy w literaturze 
XVII wieku. Panorama.” 

16 kwietnia prof. L. Frolak uczest-
niczyła w posiedzeniu specjalnym 
Rady Naukowej Uniwersytetu w Do-
niecku, podczas którego odbyła się 
obrona rozprawy doktorskiej „Period 
u strukturi tekstu (na materiali tek-
stiw ukrajinśkoji prozy XIX-XX st.) 
przygotowanej pod kierownictwem 
naukowym prof. L. Frolak. 

Prof. dr hab. Jerzy Durczak uczest-
niczył w konferencji „European As-
sociation for American Studies” 
w Dublinie, gdzie wygłosił refe-
rat pt. „The Shrinking World of 
Growing Up: From Claude Brown 
to Junot Diaz”. 

16 kwietnia prof. dr Petar Sotirov 
i dr Mariola Mostowska uczestni-
czyli w spotkaniu z Lubelskim Ku-
ratorem Oświaty oraz dyrektorami 
szkół objętych patronatem przez 
UMCS. Prof. Sotirov przedstawił 
współpracę IFS z uczelniami z Buł-
garii, Czech, Litwy i Estonii oraz 
wymianę studencką w ramach pro-
gramu Erasmus. 

Prof. dr hab. Henryk Kardela wziął 
udział w konferencji „PASE 2010” 
w Kaliszu i wygłosił referat zaty-
tułowany „The Psychological Re-
ality of Grammar: A Cognitive 
Linguistics Perspective”. Konfe-
rencja odbyła się 19 – 21 kwiet-
nia. W spotkaniu wzięli udział 
również pracownicy i doktoran-
ci Instytutu Anglistyki. Wygło-
sili swoje referaty: prof. dr hab. 
Aleksandra Kędzierska – „Rejo-
iced beyond bounds. Scrooge’s 
progress towards Christmas”, dr 
Adam Głaz – „Not all a’s are (cre-
ated) equal: The English indefi-
nite article”, dr Urszula Terento-
wicz-Fotyga – „On Culture as/and 
Ideology or on the Advantages of 
Being an Outsider”, mgr Daria Bę-
beniec – „On the interplay betwe-

en prepositional categories. A case 
of Polish do and od”, mgr Hubert 
Kowalewski – „One blend to rule 
them all. Can linguistic and non-
linguistic signs be analyzed in the 
same way?” i mgr Konrad Żyśko 
– „Alice’s Adventures in Equiva-
lence: cognitive poetics and pun 
translation”. 

Prof. dr hab. Anna Pajdzińska zasia-
dała w jury ogólnopolskiej Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego (III sto-
pień), która organizowana jest przez 
Komitet Główny pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Teresy Kostkie-
wiczowej. Zawody ustne XL OLiJP 
miały miejsce 20 kwietnia w War-
szawie. 

22 kwietnia dr hab. Jerzy Libera 
z Instytutu Archeologii uczestni-
czył w posiedzeniu Komisji Schył-
ku Neolitu i Początków Epoki Brązu 
Komitetu Nauk Pra- i Protohisto-
rycznych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, prezentując „Zarys 
programu „Atlas insygniów litycz-
nych” pogranicza Wschodu i Za-
chodu Europy.” 

23 kwietnia dr Jolanta Nogaj-
Chachaj z Instytutu Archeolo-
gii uczestniczyła w posiedzeniu 
Komisji Antropologii Pradziejów 
i Średniowiecza Komitetu Nauk 
Pra- i Protohistorycznych Pol-
skiej Akademii Nauk w Warsza-
wie, poświęconym metodom w ar-
cheologii, z referatem „Środowisko 
naturalne, przyrodnicze, antro-
pogeniczne, ekosystem, krajobraz 
kulturowy”. 

23–24 kwietnia prof. dr Michael 
Erdrich z Instytutu Archeologii 
uczestniczył w konferencji zorga-
nizowanej w Lohne w Niemczech 
„Römer in Nordwestdeutschland. 
Die Mittelgebirge und ihr Vor-
land als Aktionsraum der rö-
mischen Einf lussnahme. Kollo-
quium zu Forschungsstand und 
Perspektiven”, prezentując wystą-
pienie „Anmerkungen zu Marc 
Aurel”. 
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23–24 kwietnia dr hab. Jerzy Kut-
nik i mgr Edyta Frelik wzięli udział 
w międzynarodowej konferencji 
„Transatlantic Decadence in Art 
and Literature” zorganizowanej 
przez Centre for Studies in Lite-
rature, University of Portsmouth 
w Portsmouth w Wielkiej Bryta-
nii. Przedstawili odczyt „Artistic 
Responses to Fin-de-Siecle Deca-
dence in the Work of Marsden Hart-
ley and Th omas Hart Benton”. 

23–25 kwietnia w Łodzi odbyły 
się warsztaty translatoryczne – 
wspólna inicjatywa bułgarystów 
UMCS i Uniwersytetu Łódzkie-
go. Warsztaty prowadzone były 
przez Hannę Karpińską. Wzię-
ła w nich udział grupa dziewię-
ciu slawistów, członków Koła Na-
ukowego Studentów Bułgarystów 
UMCS oraz dr Agata Mokrzycka 
– współorganizator imprezy. 

28 kwietnia prof. dr hab. Andrzej 
Radomski i dr Marta Kubiszyn wzię-
li udział w konferencji „Wielokultu-
rowość w Polsce – muzyka, zwycza-
je, perspektywy”. Prof. A. Radomski 
zaprezentował referat „Wielokultu-
rowość: od marginesu ku centrum”, 
zaś dr M. Kubiszyn „Mniejszości 
etniczne i narodowe w Polsce po 
II wojnie światowej”. 

Wydział 

Matematyki, Fizyki 

i Informatyki

7 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Pio-
tra Parafi niuka „Zależny od czasu 
transport elektronowy w układach 
kropek kwantowych”. Promoto-
rem rozprawy był prof. dr hab. Ry-
szard Taranko z Instytutu Fizyki 
UMCS. Recenzentami byli dr hab. 
Tadeusz Domański, prof. nadzw. 
z Instytutu Fizyki UMCS i prof. 

dr hab. Adam Kiejna z Instytutu 
Fizyki Doświadczalnej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. 

12 kwietnia odbyła się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr. 
Pawła Sobolewskiego „Przestrze-
nie funkcji analitycznych w kuli 
jednostkowej”. Promotorem roz-
prawy była dr hab. Maria Nowak, 
prof. nadzw. z Instytutu Matematy-
ki UMCS. Recenzentami byli prof. 
dr hab. Eligiusz Złotkiewicz z In-
stytutu Matematyki UMCS i dr 
hab. Krzysztof Rudol, prof. nadzw. 
z Wydziału Matematyki Stosowa-
nej Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Dr Paweł Sobolewski 
jest zatrudniony na stanowisku asy-
stenta w Zakładzie Funkcji Ana-
litycznych Instytutu Matematyki 
UMCS. 

Wydział 

Pedagogiki 

i Psychologii

21 kwietnia odbyła się publicz-
na obrona pracy doktorskiej mgr 
Katarzyny Rutkowskiej. Temat 
rozprawy doktorskiej brzmiał 
„Poziom poczucia kontroli u mło-
dzieży akademickiej uprawiają-
cej sport”. Promotorem była dr 
hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, 
prof. nadzw., recenzentami: dr hab. 
Monika Guszkowska, prof. nadzw. 
AWP w Warszawie, dr hab. Ma-
riusz Lipowski, prof. nadzw. AWFiS 
w Gdańsku. 

Współpraca 
uniwersytetów
Siedmioletnia już współpraca po-
między uniwersytetami w Lubli-
nie, Francji i Luksemburgu zaowo-
cowała po raz kolejny spotkaniem 
naukowców. Instytut Psycholo-
gii w dniach 26–28 kwietnia miał 
przyjemność gościć profesora Je-

ana-Marie Barthélémy, dr Annie 
Barthélémy z Uniwersytetu de Sa-
voie we Francji oraz profesor Lony 
Schiltz (dyrektor Centre Research 
for Health) z Luksemburga. Pro-
gram spotkania obfi tował w inte-
resującą problematykę i obejmo-
wał cztery wykłady o następującej 
tematyce: „Więzi w ujęciu psycho-
patologii ekspresji” zaprezento-
wany przez profesora Jean-Ma-
rie Barthélémy’ego, „Arteterapia 
w schorzeniach przewlekłych” 
i „Wpływ muzyki na pamięć emo-
cjonalną” autorstwa profesor Lony 
Schiltz oraz „Antropologia bajki” 
wygłoszony przez dr Annie Bar-
thélémy. Spotkania zgromadzi-
ły zarówno pracowników nauko-
wych Instytutu Psychologii, jak 
również studentów, którzy mie-
li możliwość spotkania z niezwy-
kłymi osobowościami oraz pod-
patrzenia sposobów i kierunków 
badań prowadzonych na zaprzyjaź-
nionych uniwersytetach. Szczegól-
ne zainteresowanie wzbudził wy-
kład dr Annie Barthélémy, który 
stanowił interdyscyplinarne uję-
cie zagadnienie kryzysu w życiu 
człowieka i możliwości wyjaśnie-
nia jego różnorodności na pod-
stawie bajki. 

W przyszłym roku liczymy na 
kolejną, ósmą już wizytę i równie 
ciekawe wystąpienia.

Barbara Gawda 
Izabela Pietras

Wydział 

Politologii

9 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Grzegorza Gila, „Upadanie pań-
stwa w pozimnowojennym środo-
wisku międzynarodowym”. Promo-
torem był dr hab. Marek Pietraś, 
prof. nadzw. UMCS, a recenzenta-
mi: prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak 
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z Uniwersytetu Wrocławskiego 
i dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. 
nadzw. UMCS. 
 
9 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Karoliny Marchlewskiej „Państwo 
dobrobytu w procesach integra-
cyjnych i modernizacyjnych Unii 
Europejskiej”. Promotorem był dr 
hab. Czesław Maj z UMCS, a re-
cenzentami: prof. dr hab. Grażyna 
Ulicka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i dr hab. Marek Pietraś, 
prof. nadzw. UMCS. 

16 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Marcina Kosienkowskiego „De-
terminanty stabilności Naddnie-
strzańskiej Republiki Mołdawskiej”. 
Promotorem był dr hab. Andrzej 
Czarnocki, prof. nadzw. UMCS, 
a recenzentami: dr hab. Zbigniew 
Bieleń z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i dr hab. Marek Pietraś, prof. 
nadzw. UMCS. 

23 kwietnia odbyła się publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Liliany Białach „Geografi a 
polityczna województwa lubel-
skiego (1919–1930)”. Promoto-
rem był prof. dr hab. Jan Jachy-
mek z UMCS, a recenzentami: 
dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, 
prof. nadzw. z Akademii Podla-
skiej w Siedlcach oraz dr hab. Ewa 
Maj, prof. nadzw. UMCS.  

Wyjazdy zagraniczne
6–13 kwietnia prof. dr hab. Iwona 
Hofman przebywała w Instytucie 
Literackim w Paryżu – archiwum 
„Kultury” w Maisons-Laffi  tte oraz 
w Brukseli w celu konsultacji formy 
książki upamiętniającej 10. rocznicę 
śmierci Jerzego Giedroycia. Na proś-
bę spadkobierców twórcy miesięcz-
nika, prof. I. Hofman przygotowuje 
krytyczne opracowanie osobistego 
archiwum redaktora. W zbiorach 
tych znajdują się m.in. wypowiedzi 
J. Giedroycia z lat 1965-1999, wy-
cinki z prasy światowej dotyczące 
autorów „Kultury”, polemiki z kon-

cepcjami politycznymi oraz ma-
teriały źródłowe do „Notatek Re-
daktora”. Opracowanie archiwum 
umożliwi przedstawienie w formie 
książkowej sylwetki politycznej Je-
rzego Giedroycia. Materiały te są 
po raz pierwszy poddawane anali-
zie, a ich publikacja powinna sta-
nowić istotne uzupełnienie wiedzy 
o ośrodku myśli politycznej w Ma-
isons-Laffi  tte. 

Wydział Prawa 

i Administracji

19 kwietnia 2010 odbyła się pu-
bliczna obrona rozprawy doktor-
skiej mgr. Łukasza Buczkowskiego 
„Stwierdzanie ważności wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich 
w polskim prawie konstytucyj-
nym”. Promotorem rozprawy był 
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło, zaś 
recenzentami: prof. dr hab. Ewa 
Gdulewicz z UMCS i prof. dr hab. 
Krzysztof Skotnicki z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. 

10–28 kwietnia Wydział Prawa 
i Administracji gościł Profesora 
Honorowego UMCS Johna McC-
lellan’a Marshall’a – wybitnego 
prawnika amerykańskiego z Dal-
las w Teksasie, który wygłosił cykl 
wykładów na temat „Ethics and the 
Rule of Law In American Constitu-
tional Law” oraz brał udział w pro-
cesie pokazowym według procedury 
amerykańskiej. Współorganizato-
rem wykładu i pokazowego proce-
su było Międzynarodowe Bractwo 
Prawnicze PHI DELTA PHI. 

7 i 8 kwietnia w zabytkowym pa-
łacyku w Izbicku koła Opola od-
bywała się Ogólnopolska III Opol-
ska Konferencja Podatkowa, której 
patronami byli prof. dr. hab. Stefan 
Marek Grochalski, Prorektor Uni-
wersytetu Opolskiego oraz Jacek 

Kapica, Szef Służby Celnej Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Fi-
nansów. Tematem przewodnim wy-
stąpień konferencyjnych były polskie 
doświadczenia i perspektywy regu-
lacji z zakresu prawa celnego i po-
datku akcyzowego po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. Uczest-
nicy konferencji reprezentowali śro-
dowiska uniwersyteckie, urzędni-
ków ministerialnych, przedstawicieli 
Służby Celnej, doradców podatko-
wych, adwokatów, radców praw-
nych, pracowników fi rm consultin-
gowych oraz producentów wyrobów 
akcyzowych. Nasz Uniwersytet był 
reprezentowany przez dwóch pra-
cowników Wydziału Prawa i Admi-
nistracji: dr. Andrzeja Gorgola i dr. 
Piotra Sawczuka. Dr Andrzej Gor-
gol opracował referat o praktycznych 
i doktrynalnych aspektach zwolnie-
nia z obowiązku zapłaty akcyzy oraz 
był moderatorem dyskusji w drugim 
dniu obrad. Dopełnieniem niezwy-
kle interesujących obrad merytorycz-
nych były występy wrocławskich ar-
tystów operetkowych.

Andrzej Gorgol

Konferencja w Iwoniczu
25–27 kwietnia w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej Uniwersytetu Rze-
szowskiego odbyła się międzynaro-
dowa konferencja naukowa „Służby 
i formacje mundurowe w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego Rze-
czypospolitej Polskiej”. UMCS pod-
czas spotkania reprezentowali: prof. 
zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. 
dr hab. Janusz Niczyporuk, dr hab. 
Marek Stefaniuk oraz dr Piotr Szre-
niawski. Organizatorami konferen-
cji były: Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ad-
ministracji w Warszawie, Komen-
da Wojewódzka Policji w Rzeszowie 
oraz Komenda Wojewódzka Żan-
darmerii Wojskowej w Rzeszowie. 
Konferencja skupiła przedstawicieli 
nauki z licznych ośrodków akade-
mickich w Polsce, a także przedsta-
wicieli służb mundurowych z Pol-
ski, Słowacji i Węgier.

Piotr Szreniawski
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Pedagogikę 
pracy

Tadeusz Nowacki – 97-letni pracownik Zakładu Andragogiki na Wydziale Pedago-
giki i Psychologii UMCS – jest cenionym w Polsce naukowcem, twórcą pedagogiki 

pracy. Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” spotkała się z Profesorem, aby 
porozmawiać o powojennej oświacie, zainteresowaniach naukowych i o ocenie 

działalności naukowej UMCS w dziedzinie pedagogiki.

Jest Pan formalnie ab-
solwentem fi lozofi i na 
Uniwersytecie Jagiel-

lońskim, jednak Pana wyuczo-
ny zawód to pedagog. Skąd taka 
rozbieżność?
Są to pomyłki związane z nazew-
nictwem. Na UJ przed wojną istniał 
Wydział Filozofi i z humanistyczny-
mi kierunkami, m.in. z pedagogiką. 
Zacząłem ją studiować po otrzyma-
niu stypendium za wyniki na ma-
turze, które wszędzie otwierało mi 
drogę, ale nie ułatwiało życia. Ca-
łość kwoty przeznaczałem na cze-
sne. Jako stypendysta nie mogłem 
pracować, ale żyłem skromnie i so-
bie poradziłem. Ukończyłem peda-
gogikę, ale ponieważ studiowałem 
na Wydziale Filozofi i, na dyplomie 
mam tytuł magistra fi lozofi i. Dok-
torat robiłem w Łodzi. To był pierw-
szy doktorat na nowo powstałym 
Uniwersytecie Łódzkim. U profeso-
ra Mysłakowskiego pisałem rozpra-
wę na temat samopoczucia dziecka 
przewlekle chorego. Musiałem pi-
sać ją dwa razy, ponieważ wybuchła 
wojna i maszynopis został skonfi -
skowany podczas rewizji.

Jak Pan wspomina czasy studenc-
kie? 
Samo studiowanie nie było dla mnie 
najważniejszą płaszczyzną aktyw-
ności. Zaangażowałem się w dzia-
łalność organizacji młodzieżowej. 

Byłem prezesem Związku Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej stu-
dentów UJ, którego korzenie sięgają 
1886 roku. Wtedy z inicjatywy płk 
Zygmunta Miłkowskiego powołano 
Związek Młodzieży Polskiej, zwa-
ny „ZETem”. „ZET” tworzył głów-
ną konspirację niepodległościową. 
Niewiele o nim wiedziano. Dlate-
go powstała książka „ZET w walce 
o niepodległość i budowę państwa. 
Szkice i wspomnienia”. Warto do-
dać, że jednym z członków ZPMD 
w Krakowie był profesor Grzegorz 
Seidler, jeden z rektorów UMCS. 

Po wojnie świat akademicki 
miał ciężkie zadanie – odbudo-
wać oświatę. Jak Pan wspomi-
na ten czas?
Było bardzo ciężko, a warunki ma-
terialne katastrofalne. Dostawali-
śmy symboliczne pensje. Niestety, 
weszły już wtedy schematy radziec-
kie i trzeba było się z tym pogodzić. 
Ponieważ rok spędziłem w obozie 
pracy na ziemiach radzieckich, wie-
działem, jak wygląda system rzą-
dzenia skupiskami ludzkimi i nie 
miałem wątpliwości, że opór nie 
ma żadnego sensu. Zdecydowałem 
się na pracę pozytywną. Nie wi-
działem żadnej innej możliwości. 
Uważałem, że wiem więcej niż ci, 
którzy nie byli w gułagu i nie zdają 
sobie sprawy z tego, jakie siły po-
siadał Związek Radziecki. Dlate-

go chciałem pracować w urzędzie, 
który da mi wpływ i dzięki które-
mu będę mógł zrobić coś dobrego. 
Wiedziałem, że działacze z PKWN 
będą szli od strony Lublina przez 
Chełm. Tam pojechałem i spotka-
łem znajomego w Ministerstwie 
Oświaty. Kierował szkołą sanato-
ryjną w Głusku, gdzie podczas stu-
diów byłem na stażu. Poprosiłem 
o dołączenie mnie do delegacji ja-
dącej do Łodzi. Tak zostałem dele-
gatem PKWN do organizacji szkol-
nictwa i kierownikiem Wydziału 
Kształcenia Nauczycieli. Odbudo-
wałem Państwowe Pedagogium, 
w którym pracowałem przed woj-
ną, i pomagałem w jego przekształ-
caniu w Wyższą Szkołę Pedagogicz-
ną. Zakładałem licea pedagogiczne. 
Zatrudniałem dyrektorów. Na WSP 
miałem pod opieką cały pion peda-
gogiczno-psychologiczny. Praco-
wałem tam rok, po czym komuni-
ści odkryli mnie jako reakcjonistę 
i wyrzucili z wielkim hukiem. Prze-
niosłem się do Warszawy.

Szkołami zawodowymi zaintere-
sował się Pan w Warszawie...
Nie było nikogo, kto pisałby o szko-
łach zawodowych. Postanowiłem się 
tym zająć. Nie miałem żadnej po-
mocy. Każdy traktował szkoły za-
wodowe jak miejsce pracy zarobko-
wej. Widziałem tu duże możliwości 
teoretyczne, ale stanąłem wobec 
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trudnego zadania. Ci, którzy pra-
cowali w katedrach, uważali szkoły 
zawodowe za coś, co psuło oświa-
tę. Wydałem wiele broszurek, póź-
niej podręcznik „Podstawy dydak-
tyki zawodowej”. Zawarłem w nim 
podstawy teorii szkolnictwa zawo-
dowego. Wcześniejsze opracowa-
nia miały charakter instruktażowy 
i dopiero po publikacji mojej książki 
ukazały się podręczniki poświęco-
ne teorii dydaktyki zawodu. 

Dał Pan podstawę do stworzenia 
takich dziedzin nauki jak pedago-
gika pracy czy andragogika.
Podejmowałem prace w miejscach, 
którymi inni się nie interesowali. 
Stąd wzięła się ta inicjatywa. Napi-
sałem książkę „Dydaktyka doskona-
lenia zawodowego”, która prezen-
towała nowe rzeczy w dziedzinie 
dydaktyki i pokazywała możliwości 
wykorzystania innych form kształ-
cenia w oświacie dorosłych. 

Z kolei andragogika ma za zada-
nie uświadomić ludziom dorosłym, 
jakie są ich dalsze możliwości. Pe-
dagogika w tamtym czasie odci-
nała ludzi dorosłych od ich dro-
gi rozwoju. 

Jak Pan ocenia pracę naukową 
i dydaktyczną na UMCS?
Instytut Pedagogiki tworzą ludzie 
z wysokimi kwalifi kacjami, z du-
żym doświadczeniem i to niezależ-

nie od tego, jakie posiadają tytuły. 
Są w swojej pracy bardzo solidni. 
Wszystko jest bardzo dobrze prowa-
dzone. A dziekan ma pewien talent. 
Przed wydaniem komuś polecenia, 
sprawdza wszystko skrupulatnie po 
to, aby praca była dobrze wykona-
na. Jestem pełen uznania dla jego 
pracy. Wydział w moich oczach wy-
gląda bardzo dobrze.

Gdyby miał Pan ocenić swoje osią-
gnięcia, to które przynosi Panu 
najwięcej satysfakcji?
Są dwie takie rzeczy. Pierwszą jest 
to, że uratowałem „ZET” od nie-
pamięci. Pokazałem wewnętrz-
ną organizację społeczeństwa 
pod koniec zaborów i lata, któ-
re ukształtowały polską niepod-
ległość. Wszystko to znalazło się 
w broszurce „Młodzież tworzy hi-
storię”. Chcę również wydać w Lu-
blinie książkę poświęconą posta-
ciom patriotyzmu. 

Drugą rzeczą jest, oczywiście, 
pedagogika pracy, którą tworzy-
łem przy negacji wszystkich peda-
gogów uważających, że chcę naukę 
pracy szewsko-stolarskiej podnieść 
do poziomu wykształcenia i wy-
chowania. Jestem zadowolony, że 
wytrzymałem ten napór negatyw-
nych opinii.

Rozmawiała: 
Monika Świetlińska

tworzyłem 
w atmosferze 
negacji pedagogów

Prof. Tadeusz Nowacki w domu w Warszawie
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Tadeusz Nowacki

Nestor pedagogiki pracy urodził się w 1913 
roku. Studiował pedagogikę na Wydziale Filo-
zofi i na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzysku-
jąc tytuł magistra fi lozofi i. W czasie II wojny 
światowej angażował się w pracę konspiracyj-
ną i tajne nauczanie. Po wojnie obronił pracę 
doktorską na Uniwersytecie Łódzkim. Wtedy 
też podjął próbę odbudowy polskiej oświaty; 
zorganizował szkolnictwo w Łodzi i na te-
renie województwa łódzkiego, uczestniczył 
w tworzeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskie-
go. W roku 1950, jako nauczyciel w Central-
nym Urzędzie Szkolenia Zawodowego, podjął 
się pracy teoretycznej, dotyczącej kształce-
nia zawodowego. Efektem tego jest pierwszy 
w Polsce podręcznik poświęcony dydaktyce 
zawodowej „Dydaktyka doskonalenia zawo-
dowego”. Jako pierwszy w Polsce zajął się rów-
nież pracami naukowymi nad kształceniem 
politechnicznym. W roku 1960 zdobył tytuł 
profesora nadzwyczajnego. Tadeusz Nowacki 
był zaangażowany w prace różnych komisji 
i komitetów zarówno w kraju, jak i za grani-
cą. Współpracuje z Komitetem Nauki i Tech-
niki, uczestniczy w posiedzeniach UNESCO, 
jest członkiem Rady Naukowej przy Mini-
strze Obrony Narodowej, prezesem Zarządu 
Głównego Towarzystwa Wolnej Wszechni-
cy Polskiej. Obecnie jest pracownikiem na-
ukowym UMCS i WSP.

Profesor jest autorem ponad 100 publikacji 
poświęconych pedagogice, pedagogice pracy, 
kształceniu zawodowemu, psychologii i in-
nych dyscyplin. 
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Z programu 
skorzystał trzy-
krotnie dr Woj-
ciech Janicki, 
adiunkt w Za-
kładzie Geografi i 
Ekonomicznej na 
Wydziale Biolo-
gii i Nauk o Zie-
mi. Jego wyjazdy 
były fi nansowa-

ne z funduszy Unii Europejskiej. 
– Wyjazd proceduralnie jest bardzo 
łatwy do zrealizowania. Wystarczy, 
aby na przykład dwóch pracowni-
ków z zagranicznych uczelni wy-
raziło taką chęć. Wówczas konsul-
tują tę kwestię z wydziałowymi ds. 
programu Erasmus. Przygotowują 
krótki dokument, który następnie 
jest wysyłany do uniwersytetu za 
granicą. Stamtąd przychodzi z pod-
pisem na zgodę od tamtejszego ko-
ordynatora. I to wszystko – tłuma-
czy dr Wojciech Janicki i dodaje, że 
w Instytucie Nauk o Ziemi jest pod-
pisanych kilkanaście umów o współ-
pracy z różnymi uczelniami. 

Jeśli pobyt trwa tydzień lub krócej 
nauczyciel akademicki jest zobowią-
zany do przeprowadzenia 5 godzin 
60-minutowych zajęć. – Mogą one 
mieć charakter wykładów, laborato-
riów, ćwiczeń, konwersatoriów, dys-
kusji itp. Trzeba to omówić z osobą 
z goszczącej nas uczelni. 5 godzin to 
niewiele. Dlatego można spędzić wię-
cej czasu w bibliotece, poznać okoli-
ce i uniwersytet, a co najważniejsze 
nawiązać kontakty, które w przyszło-
ści rewelacyjnie procentują – zdra-
dza Wojciech Janicki. 

Pierwszy wyjazd doktora w 2007 
roku do Ostrawy wiązał się z dwo-
ma wykładami, w tym jednym ogól-
nouniwersyteckim. – Dostałem 
swojego anioła stróża, który poka-
zał mi miasto i pomógł w organiza-
cji czasu – wspomina doktor, który 
oprócz Czech odwiedził również Dr Wojciech Janicki na Erasmusie w Finlandii

Dr Wojciech 
Janicki
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Pracownicy
UMCS na Erasmusie

Wyjazdy w ramach programu 
Erasmus stwarzają pracownikom 

naukowo-dydaktycznym wiele 
nowych możliwości: od zdobycia 

nowych doświadczeń zawodowych 
do poznania nowych ludzi i miejsc. 
O swoich doświadczeniach opowie-

dział dr Wojciech Janicki, adiunkt 
w Instytucie Nauk o Ziemi.

Niemcy i Finlandię. To dzięki na-
wiązaniu współpracy z Uniwersy-
tetem Lipskim w Niemczech 21–24 
kwietnia w ramach wymiany w In-
stytucie Nauk o Ziemi UMCS gościł 
pracownik i doktorant tamtejszej 
uczelni, Bernd Adamek-Schyma. 
21 kwietnia wygłosił wykład „Be-
fore and beyond »geopoetics« – 
history, potential and traps of li-
terary geography” („Przed i ponad 
»geopoetyką« – historia, potencjał 
i pułapki literackiej geografii”). 
Przedmiotem 
wykładu była hi-
storia i sposoby 
przedstawiania 
zagadnień geo-
grafi cznych w li-
teraturze pięk-
nej. Prelegent 
zaprezentował 
autorski przy-
kład wykorzy-
stania techniki 
fi lmowej dla od-
dania wrażeń, 
jak ie odniósł 
podczas zwie-
dzania polskich 
Beskidów. Bernd Adamek-Schyma 
poszukuje ciekawych miejsc i wy-
korzystuje je w swoich artystycz-
no-naukowych eksperymentach. 
Szczególne zainteresowanie bu-
dzi w nim południowo-wschodnia 
Polska. Badanie lokalnej atmosfe-
ry kulturowej, symbolicznych zna-
czeń przestrzeni, indywidualnego 
odbioru dziedzictwa włącza się 
w nurt szeroko rozumianej geo-
grafi i humanistycznej.

Nawiązane kontakty z pracow-
nikami oraz wymiana poglądów 
są zapowiedzią przyszłej współ-
pracy pomiędzy Instytutem Nauk 
o Ziemi UMCS a Wydziałem Fi-
zyki i Nauk o Ziemi Uniwersyte-
tu w Lipsku.

(ms), Anna Polska

Wyjazdy w ramach pro-
gramu Erasmus wzmac-
niają i poszerzają więzi eu-

ropejskich uczelni oraz dają szansę 
współpracy między szkołami wyż-
szymi. Samym pracownikom akade-
mickim stwarzają możliwość dosko-
nalenia naukowego i zawodowego. 
Do wyjazdu, który może trwać od 
kilku dni do 6 tygodni, mogą za-
kwalifi kować się nauczyciele, któ-
rzy formalnie są zatrudnieni na 
UMCS, mają doświadczenie jako 
dydaktycy oraz znają język, którym 
będą posługiwać się w wybranym 
przez siebie kraju. 

Bernd Adamek-
Schy ma, gość 
naszej Uczelni, 
z wizytą w re-
dakcji „Wiado-
mości Uniwer-
syteckich”
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Prace w ramach grantu nad 
edycją akt sejmikowych 
ziemi chełmskiej z XVI–

XVII wieku skłoniły pracowników 
Instytutu Historii: prof. dr. hab. 
Henryka Gmiterka, dr. Wiesława 
Bondyrę oraz dr. Jerzego Ternesa 
do wizyty w Mińsku w celu prze-
prowadzenia szczegółowej kweren-
dy w tamtejszym Narodowym Ar-
chiwum Historycznym Białorusi. 
Pobyt trwał dwa tygodnie – od 31 
stycznia do 14 lutego 2010 r. Głów-
nym celem było dokładne zbadanie 
ksiąg grodzkich i ziemskich chełm-
skich oraz krasnostawskich z inte-
resującego naukowców okresu. 

W zasobach archiwum w Miń-
sku można znaleźć dużo mate-
riałów dotyczących dziejów Lu-
belszczyzny z okresu od XVI do 
XVIII wieku. Oprócz wspomnia-
nych ksiąg wymienić należy bo-
gaty, liczący 50 jednostek zespół 
ksiąg grodzkich lubelskich z lat 
1531–1699 oraz zawierający 13 
jednostek zbiór lubelskich ksiąg 
ziemskich z lat 1503–1625. Mniej-
sze ilościowo, ale równie ciekawe, 
są zespoły zawierające m.in. księ-
gi grodzkie i ziemskie łukowskie, 
urzędowskie, grabowieckie, ho-
rodelskie. Szczególnie interesują-
cy jest zbiór 11 ksiąg miejskich lu-
belskich z lat 1534–1692. Wskazać 
należy także bardzo ciekawe źródła 
do dziejów Zamościa, opisane w in-
wentarzu archiwalnym jako księgi 
grodzkie zamojskie. Po wstępnej 
analizie okazało się, że są to bar-

Spotkanie z historykami białoruski-
mi u Ambasadora RP w Mińsku

Z wizytą u Ambasadora RP w Mińsku 
dr. Henryka Liwina (drugi od lewej)

Wizyta pracowników
Instytutu Historii 
w Mińsku
OdOdOdzwzwzwz ieieercrcrcrcieiedldlenennieieeeeeem m m skskskomomomplplplikikikowowowo anananycycy h h h i i bububb rzrzliliwywyw chchch 
dzdzdzdzzieieejójójów w PoPolslsskikik  j jesessesttt t t stststanananan z z zzacacachohhowawaw niniia a i i stststopopieień ń rorozpzproroszszeneniaiaia 
źrźrźrź ódódełeł i iichch d ddotototo ycyczązącycycychchhch. . MoMMMożnżnna a jejeje z zznanan leleźćźćć w ww w wwięięękskszozoścści i 
eueueuroroopepeejsjsjskikiichchch a aarcrcrchhihiwówówów w w i i bibib blblioiootetetek k k nananaukukukowowowycycy h.h. S S Szczcz zezeegógógógógógóggg lnlnieieie
cececennnnne e zbzbzbioioioiii ryryryy z znanan jdjddujują ą sissię ę ęęę u u nananan szszszycych h wswswschchhodododninin chch s sąsąsąąąą iaiaaaaaadódódódódódódódów w wwwww
– – w w ww MoMoMoskskkwiwie,e, W W Wililninin e,e,e  K KKijijijowowowieiee, , LwLwLwowowowieie i i M MMińińińńskskskkku.u.u.u.u.u.u. 

dzo interesują-
ce księgi tzw. 
Trybunału Za-
mojskiego oraz 
sądu zamojskiej 
gminy ormiań-
skiej. Większość 
z tych zespołów 
była przez pol-
skich history-
ków wykorzystywana tylko mar-
ginalnie, niektóre zaś wcale.

Wizyta doszła do skutku w dużej 
mierze dzięki pomocy i uprzejmo-
ści Ambasady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Mińsku. Szczególne wyrazy 
wdzięczności za okazaną pomoc na-
leżą się pani radcy do spraw kultu-
ry i nauki Elżbiecie Szczepańskiej-
Dąbrowskiej.

Z inicjatywy i dzięki wielkiej go-
ścinności ambasadora RP w Miń-
sku Henryka Litwina doszło do 
spotkania z historykami białoru-
skimi. Wzięło w nim udział ponad 
dwudziestu wybitnych białoru-
skich historyków starszego i młod-
szego pokolenia, zajmujących się 
epoką wczesno-
nowożytną, re-
prezentujących 
głównie Aka-
d e m i ę  N a u k 
Białorusi, Bia-
łoruski Uniwer-
sytet Państwo-
wy w Mińsku 
oraz Białoruski 
Insty tut Pra-
woz n aw s t w a 

w Mińsku. Spotkanie było okazją 
do przeprowadzenia dyskusji i na-
wiązania kontaktów naukowych 
i towarzyskich. 

Chęć nawiązania ofi cjalnej współ-
pracy z UMCS wyrazili przedsta-
wiciele Białoruskiego Instytutu 

Prawoznawstwa 
w Mińsku – naj-
większa biało-
ruska uczelnia 
n iepa ń s t wo -
wa .  Profesor 
H. Gmiterek od-
był wstępną roz-
mowę z władza-
mi białoruskiej 
uczelni na ten 

temat, deklarując podjęcie dzia-
łań zmierzających do sformalizo-
wania wzajemnych relacji.

Dwutygodniowy pobyt w Miń-
sku był bardzo intensywny i owoc-
ny. W pełni udało się zrealizować 
kwerendę w tamtejszym archi-
wum. Możliwe to było w dużej 
mierze dzięki wyjątkowej życzli-
wości, przychylności i pomocy ze 
strony dyrekcji i pracownic czytel-
ni naukowej archiwum. Ponadto 
nawiązano kontakty z najwybit-
niejszymi historykami białoru-
skimi, zajmującymi sie dziejami 
Wielkiego Księstwa Litewskie-
go oraz Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Można mieć na-

dzieję, że będą 
one skutkować 
częstszymi wi-
zytami naszych 
pracowników 
w Mińsku i za-
c i e ś n i e n i e m 
w s p ó ł p r a c y 
z tamtejszym 
środowiskiem 
naukowym.

Jerzy Ternes
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W ostatnich latach na 
świecie nastąpił wyraź-
ny wzrost zainteresowa-

nia badaniami erozji wąwozowej. 
Odbyły się cztery międzynarodo-
we sympozja poświęcone tej tema-
tyce – pierwsze z nich w 2000 roku 
w Belgii, kolejne w Chinach (2002), 
USA (2004) i Hiszpanii (2007). Po-
wierzenie lubelskim geografom or-
ganizacji kolejnego spotkania nale-
ży traktować z całą pewnością jako 
wyróżnienie oraz wyraz zaintere-
sowania wynikami prowadzonych 
przez nich badań. Na Wyżynie Lu-
belskiej występują obszary, na któ-
rych gęstość wąwozów przekracza 
miejscami 10 km·km-2. Są to war-
tości ekstremalnie wysokie w skali 
Europy. Jednocześnie długotrwałe 
i specyfi czne rolnicze użytkowanie 
terenu sprawia, że obszar ten dosko-
nale nadaje się do badania wzajem-
nych relacji pomiędzy działalnością 
człowieka a erozją wąwozową. Pro-
blem ten był myślą przewodnią lu-
belskiego sympozjum. 

Udział w spotkaniu zadeklarowało 
ponad 60 naukowców pochodzących 

Sesja tere-
nowa w wą-

wozie „Doły 
Podmularskie”

O wąwozach
w Instytucie Nauk o Ziemi

W dniach 19–23 kwietnia 2010r. w Instytucie Nauk 
o Ziemi UMCS odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa poświęcona zagadnieniom erozji wąwozowej 
– 5th International Symposium on Gully Erosion.

5th International Symposium 
on Gully Erosion
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ze wszystkich kontynentów, w tym 
czołowi światowi specjaliści (geo-
morfolodzy), zajmujący się tą pro-
blematyką. Zainteresowanie wą-
wozami wynika z faktu, że badania 
nad erozją wąwozową mają, oprócz 
poznawczego, naukowego, również 
znaczący aspekt praktyczny. Roz-
wój wąwozów stanowi bowiem za-
grożenie dla rolnictwa, infrastruk-
tury osadniczej i komunikacyjnej, 
zwiększa również zagrożenie po-
wodziami lokalnymi. W związku 
z trudnościami w komunikacji lot-
niczej, spowodowanymi wybuchem 
wulkanu na Islandii, w konferencji 
wzięło ostatecznie udział 20 gości 
z Niemiec, Belgii, Słowacji, Czech, 
Węgier, Łotwy oraz Rosji i Chin. Po-
lacy uczestniczący w konferencji re-
prezentowali następujące jednostki 
naukowe: Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloń-
ki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika oraz Polską Akade-
mię Nauk. Łącznie w sympozjum 
uczestniczyło blisko 35 osób.

W uroczystym otwarciu sympo-
zjum uczestniczyli przedstawicie-
le władz uczelni: Prorektor ds. Ba-
dań i Współpracy Naukowej UMCS, 
prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Pro-
dziekani Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi: prof. dr hab. Maria Łan-
czont oraz prof. dr hab. Kazimierz 
Trębacz, a także Dyrektor Insty-
tutu Nauk o Ziemi, prof. dr hab. 
Zdzisław Michalczyk. Stowarzy-
szenie Geomorfologów Polskich re-
prezentował jego przewodniczący – 
dr hab. Zbigniew Zwoliński.

Podczas dwóch dni obrad zapre-
zentowano ponad 30 wystąpień 
w postaci referatów i posterów, do-
tyczących naturalnych i antropo-
genicznych uwarunkowań erozji 
wąwozowej, metod badania oraz 
sposobów zapobiegania jej nega-
tywnym skutkom. 

Obrady pierwszego dnia konfe-
rencji rozpoczęło wystąpienie prof. 
dr hab. Leszka Starkla (Polska Aka-
demia Nauk), dotyczące uwarun-
kowań procesów erozji wąwozowej 
(Paradoxes in the development 
of gullies). Kolejne przedstawiane 
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Uczestnicy wycieczki pokonferencyjnej na Bukowej Górze

Uczestnicy wycieczki pokonferencyjnej w kamienioło-
mie w Krasnobrodzie
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referaty skupiały się na historycz-
nej erozji wąwozowej oraz bada-
niach nad powstawaniem wąwozów 
w różnych częściach świata. Pod-
czas sesji posterowej zaprezento-
wano 10 plakatów, w tym 4 z ośrod-
ka lubelskiego. 

21 kwietnia w trakcie jednodnio-
wej sesji terenowej w okolicach Ka-
zimierza Dolnego uczestnicy kon-
ferencji mieli okazję zapoznać się 
z wynikami badań nad erozją wą-
wozową, prowadzonymi na UMCS, 
jak również poznać przyrodę i kul-
turę tego malowniczego zakątka 
Lubelszczyzny. Trasa wycieczki 
obejmowała systemy wąwozowe 
położone w zachodniej części Pła-
skowyżu Nałęczowskiego – Kolo-
nię Celejów i „Doły Podmularskie” 
oraz wąwóz drogowy „Korzeniowy 
Dół”. Ostatnim punktem sesji tere-
nowej była atrakcyjna krajobrazo-
wo i widokowo skarpa w Dobrem. 
Wieczorem uczestnicy wycieczki 
zwiedzili Kazimierz Dolny. 

Drugi dzień obrad rozpoczął wy-
kład prof. Jeana Poesena (Uniwer-
sytet w Leuven), poświęcony wy-
zwaniom stojącym przed badaczami 
zajmującymi się erozją wąwozową 
(Challenges in gully erosion rese-
arch). Podczas kolejnych sesji pre-
zentowano referaty uwarunkowań 
i metod badań 
procesów ero-
zji wąwozowej 
oraz sposobów 
ograniczania ich 
intensywności. 
Zwieńczeniem 
ostatniego dnia 
konferencji była 
uroczysta kola-
cja w Muzeum 
Wsi Lubelskiej. 

Na s y mpo-
zjum przygoto-
wano dwie pu-
blikacje: książkę 
abstraktów – 
„ Hu ma n i m-
pact on gul ly 
erosion” oraz 
anglojęzyczną 
monografi ę do-
tyczącą wpływu 

człowieka na krajobrazy obszarów 
wyżynnych regionu lubelskiego – 
„Human impact on upland landsca-
pes of Lublin region” pod redakcją 
dr Justyny Warownej oraz dr Anne 
Schmitt. Autorami tekstów mono-
grafi i byli pracownicy INoZ UMCS 
oraz naukowcy z Niemiec, uczest-
niczący we wspólnych polsko-nie-
mieckich projektach realizowanych 
na obszarze Lubelszczyzny. Plano-
wane jest również opublikowanie po 
konferencji specjalnego zeszytu cza-
sopisma „Landform Analysis” zawie-
rającego rozszerzone abstrakty prac 
zgłoszonych na sympozjum. 

Po zakończeniu obrad część 
uczestników wzięła udział w prowa-
dzonej przez dr Jana Rodzika oraz 

dr hab. Wojcie-
cha Zgłobickie-
go dwudniowej 
w ycieczce po 
Roztoczu. Na jej 
trasie znalazły 
się następujące 
punkty: grodzi-
sko w Sąsiadce, 
Szczebrzeszyn, 
Zwierzyniec, 
Roztoczański 
Park Narodowy, 
Guciów, Krasno-
bród, Rezerwat 
Czartowe Pole 
oraz Zamość. 

Organizatora-
mi Sympozjum 
były: Instytut 
Nauk o Ziemi 
UMCS, Polskie 
Towarzystwo 

Geograficzne, Oddział Lubelski 
oraz Stowarzyszenie Geomorfolo-
gów Polskich. W skład Komitetu 
Organizacyjnego sympozjum we-
szli przede wszystkim pracowni-
cy Zakładu Geologii i Ochrony Li-
tosfery oraz pozostałych jednostek 
organizacyjnych INoZ: Roztoczań-
skiej Stacji Naukowej, Pracowni GIS 
oraz Zakładu Geografi i Fizycznej 
i Paleogeografi i. Przewodniczącym 
Komitetu Organizacyjnego był dr 
hab. Wojciech Zgłobicki. W orga-
nizację sympozjum aktywnie włą-
czyli się doktoranci oraz studen-
ci geografi i. 

Spotkanie w Lublinie było do-
finansowane ze środków Fun-
duszu Wyszehradzkiego (IVF 
Small Grants´ Programme) oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Wojciech Zgłobicki
Zakład Geologii 

i Ochrony Litosfery
Prof.  Jea n Poesen na ska r pie 
w Dobrem
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Nau ka stanow i zw y-
kle świat zamknięty dla 
przeciętnego człowieka 

– świat eksperymentów i analiz, 
zawiłych teorii i dziwnego języ-
ka, niezwykłych technologii i ba-
dań cząstek elementarnych. Ten 
tajemniczy świat jest napędem cy-
wilizacji i ma wpływ na życie każ-
dego mieszkańca Ziemi. Z tego wła-
śnie powodu chcemy uchylić drzwi 
lubelskich uczelni, w tym nasze-
go Uniwersytetu, i pozwolić po-
dejrzeć, co skrywają laboratoria, 
nad jakimi problemami łamią so-
bie głowę uczeni, przed jakimi py-
taniami i wyzwaniami stoi współ-
czesna kultura i cywilizacja. Hasło 
festiwalowe tegorocznej edycji to: 
„Nauka przygodą życia”.

„Nauka przygodą życia” 
VII Lubelski Festiwal Nauki
W dniach 18–24 września odbędzie się VII Lubelski Festiwal Nauki, tym ważniejszy dla 
naszej Uczelni, gdyż pełnimy w tym roku zaszczytną funkcję głównego organizatora 
Festiwalu. Z ramienia Uczelni wszelkie działania koordynuje prof. dr hab. Ryszard 
Dębicki – Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.

Aby Festiwal mógł przebiegać 
sprawnie zostały powołane: Ko-
mitet Organizacyjny pod kie-
rownictwem prorektora Ryszar-
da Dębickiego, w skład którego 
wchodzą – główny koordynator 
Festiwalu – prof. dr hab. Dobie-
sław Nazimek oraz wszyscy ko-
ordynatorzy lubelskich placówek 
naukowych; Komitet Naukowy – 
pod kierunkiem prorektora Ryszar-
da Dębickiego, a w skład wchodzą 
wszyscy prorektorzy ds. nauki lu-
belskich uczelni, a także Komitet 
Honorowy pod kierownictwem 
minister prof. dr hab. Barbary 
Kudryckiej.

Kalendarium Festiwalu jest nastę-
pujące. W dniu 18 września o go-
dzinie 18 nastąpi jego uroczyste 
otwarcie w Akademickim Centrum 
Kultury „Chatka Żaka”. Dzień póź-
niej na pl. Marii Curie-Skłodow-
skiej odbędzie się piknik nauko-
wy, na którym lubelscy naukowcy 
zaprezentują interesujące projek-
ty. Od 20 do 24 września organi-
zatorzy przewidują realizację wielu 
projektów na wszystkich lubelskich 
uczelniach oraz w innych jednost-
kach naukowych, takich jak Insty-

tut Medycyny Wsi a także Insty-
tut Agrofi zyki PAN. Zamknięcie 
Festiwalu odbędzie się również 
w ACK „Chatka Żaka” w dniu 24 
września o godzinie 18. Będzie ono 
połączone z wręczeniem nagród 
dla najbardziej udanych prezenta-
cji, w tym również projektów stu-
denckich. 25 września odbędzie 
się Europejska Noc Naukowców 
na terenie Ogrodu Botanicznego 
UMCS.

Chcemy również kontynuować 
cenną inicjatywę studencką – TY-
GIEL 2010. Ten organizowany 
przez studentów projekt odbędzie 
się w dniach 22–23 września w Auli 
Wydziału Chemii UMCS.

Zachęcamy wszystkich do od-
wiedzin naszej strony internetowej 
www.festiwal.lublin.pl. Witryną za-
rządza dr Andrzej Zykubek, będą-
cy również koordynatorem Festi-
walu ze strony KUL. Tam właśnie 
pozyskacie Państwo wyczerpujące, 
mam nadzieję, informacje odnośnie 
do dziedzin nauki prezentowanych 
na Festiwalu, a także, po zakończo-
nej rejestracji projektów, same pro-
jekty z krótkim ich opisem.

Dobiesław Nazimek

Lubelski 

Festiwal 

Nauki

Należy do najpopularniejszych 
i największych w kraju. Do-
tychczasowe edycje festiwalu 
cieszyły się dużą popularno-
ścią i zgromadziły rzesze wi-
dzów – ok. 50 000 rocznie. 

Pokazy, wykłady, wystawy, 
koncerty, happeningi przygo-
towują pracownicy lubelskich 
szkół wyższych – naukowcy 
z różnych wydziałów i insty-
tutów badawczych. To wła-
śnie różnorodność sprawia, 
że Festiwal przyciąga tłumy 
lublinian. (mm)

Należy do n
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„Chicago punk”, autor: prof. Leonard 
Konopelski
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Warsztaty prowadzone przez światowej sławy artystów, portal 
o technikach artystycznych, szkolenia dla pracowników – 
wszystko to miało miejsce na Wydziale Artystycznym UMCS 
dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Profesor Leonard 
Konopelski na UMCS

Profesor Leon 

Konopelski 
Urodził się w 1942 roku w Przemyślu. 
Studiował na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, następnie w Warsza-
wie, gdzie w roku 1973 otrzymał dy-
plom. Jego prace znajdują się w wielu 
prywatnych kolek cjach w Kyoto, Ko-
penhadze, Londynie, Berlinie, Nowym 
Jorku, Seulu, Strasbourgu, Chicago, 
Syd ney i Jerozolimie. Leonard Kono-
pelski zaprojektował również plaka-
ty i okładki płyt zarówno dla Warner 
Brothers, jak i A&M Records. Obecnie 
zajmuje się pracą pedago giczną, wykła-
dając w Art Center College of Design 
w Pasadenie.

W kwietniu w ramach projektu 
„Innowacyjne formy kształce-
nia pedagogiczno-artystyczne-

go na Wydziale Artystycznym UMCS” 
seminarium dla studentów poprowadził 
prof. Leonard Konopelski, polski artysta, 
plakacista i designer na stałe mieszka-
jący w USA. Prof. Konopelski wykładał 
m.in. w University of Ulsan w Południo-
wej Korei. Teraz związany jest z Art 
Center College of Design w Pasadenie, 
która za oceanem jest uznawana za naj-
lepszą szkołę projektowania. 

Warsztaty na WA były podzielone 
na dwie części. Podczas pierwszej stu-
denci zajmowali się projektowaniem 
ilustracji do książki. Od 4 do 7 
maja pod okiem profesora pra-
cowali nad plakatem promują-
cym Lublin. Natomiast od 11 
maja w Sali Dużej Galerii Stare 
BWA w Wojewódzkiej Bibliote-
ce im. H. Łopacińskiego można 
było obejrzeć najnowsze prace prof. Ko-
nopelskiego. Jesienią warsztaty z grafi -
ki 3D i second life ze studentami WA 
poprowadzi prof. Przemysław Moskal 
z Canisius College w Buff alo.

Profesor Konopelski opowiedział o swo-
ich wrażeniach z pobytu w UMCS.

Podczas pierwszej części warsztatów 
pracował Pan ze studentami nad ilu-
stracją książek. Jacy są młodzi lubel-
scy artyści?
Prof. Leonard Konopelski: To wraż-
liwi, zdolni ludzie. Robią i grafi kę, i sztu-
kę, mają do dyspozycji dobry sprzęt. Trze-

ba tylko z nimi ćwiczyć. W USA uczę 
ludzi świetnych technicznie. Muszę jed-
nak przyznać, że takiej osobistej wrażli-
wości, jaka jest tutaj w ludziach, tam jest 
zdecydowanie mniej.

W latach 60. spod Pana „pióra” wy-
chodziły plakaty dla lubelskiego Te-
atru im. J. Osterwy. Jak zapamiętał 
Pan to miasto?
Przyjeżdżałem tu jeszcze później jako 
konsultant scenografi czny. To nie były 
zbyt długie wizyty i jest mi trudno mó-
wić o zmianach, które zaszły. Mogę mó-
wić o tym, jak widzę Lublin dzisiaj. Macie 
naprawdę piękne miasto. Gdyby dyspono-

wało funduszami takimi jak, cho-
ciażby, Szwajcaria, byłoby perłą. 
Te uliczki, rynek… To położenie 
geografi czne… Do tego Lublin ma 
skalę ludzką – w 15 minut moż-
na być niemal wszędzie.

Mamy szansę na tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016?
Podejrzewam, że tak. To miasto ma po-
tencjał, kolosalne możliwości i bardzo do-
bre warunki do tego, żeby tworzyć sztukę. 
Nawet jeśli stanie się inaczej i Lublin tego 
tytułu nie dostanie, miasto na pewno nie 
straci na przygotowaniach. Może jedynie 
zyskać. Będzie mi bardzo miło, jeśli okaże 
się, że Lublin wygra tę rywalizację. Tym 
bardziej, że dzięki temu plakaty stworzo-
ne przez studentów na warsztatach będą 
miały szansę szerszego zaistnienia.

Dominika Karp, Artur Popek
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fo
t. 

Z 
ar

ch
iw

um
 p

ry
wa

tn
eg

o



26 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   m a j  2 0 1 0

N a u k a  i  L u d z i e

Propozycja obchodów 
Dnia Ziemi w INoZ 
UMCS spotkała się 
z ogromnym zainte-

resowaniem – w zajęciach uczest-
niczyło blisko 1300 osób. Na za-
proszenie odpowiedziało 35 szkół 
– 16 z Lublina, pozostałe z terenu 
województwa lubelskiego (m.in. 
z Biłgoraja, Dubeczna, Frampola, 
Gościeradowa, Lubartowa, Łuko-
wa, Milejowa, Opola Lubelskiego, 
Pszczelej Woli, Radoryża Kościel-
nego, Sułowa, Świdnika, Tarnogro-
du, Tomaszowa Lubelskiego, Wil-
kowa i Włodawy).

Patronat nad imprezą objął Wice-
prezydent Miasta Lublin, dr Krzysz-
tof Żuk, zaś patronat medialny – 
Gazeta Wyborcza. Obchody Dnia 
Ziemi otworzyli: prorektor UMCS 
prof. dr hab. Ryszard Dębicki, wice-
prezydent dr Krzysztof Żuk oraz dy-
rektor Instytutu Nauk o Ziemi prof. 
dr hab. Zdzisław Michalczyk. 

Odwiedzającym Instytut zapro-
ponowano dziewięć wykładów o tre-
ści popularnonaukowej: „Wirtualny 

Obchody Dnia  
w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS

23232323 k k kkwiwiwiwietetete nininin a a a jujujuuż ż ż popopop  r r razazaz t t ttrzrzrzececece i i ii w w ww ININININoZoZoZoZ p p pprzrzrzy y y alalal. . KrKrKrK aśaśaśa nininin ckckckieieiej j j j 2c2c2c2 ddd
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spacer po Lublinie”, „W 66 dni do-
okoła Azji”, „Geoinformatyka – ob-
licze nowoczesnej geografi i”, „Na-
tura popłaca”, „Geografi a w akcji”, 
„Czy do końca XXI wieku znik-
ną lodowce?”, „Ukryte piękno Zie-
mi oraz Cuda świata”. Hitem Dnia 
był wykład wygłoszony przez prof. 
dr. hab. Jerzego Bańskiego „Planeta 
Ziemia oczami geografa”.

Przygotowany program obejmo-
wał, oprócz wykładów, również 
warsztaty kameralne, zajęcia tere-
nowe realizowane w bezpośredniej 
bliskości budynku Instytutu, jak 
i konkursy, które odbywały się w kil-
ku równoległych cyklach. Uczniom 
zaproponowano pięć następujących 
zajęć warsztatowych: Odkrywanie 
świata – warsztaty teledetekcyjne, 
Skarby północy – rozpoznawanie 
skał i minerałów, Jeziora i torfowi-
ska – scenariusze przeszłości i przy-
szłości, Gleby w laboratorium oraz 
Świat sprzed milionów lat. Ponadto 
uczestnicy mieli do wyboru udział 
w zajęciach terenowych (Nawigacja 
satelitarna w praktyce, Co się dzieje 

pod naszymi stopami?, Jak powstaje 
prognoza pogody?) oraz w dwóch se-
riach fi lmów o tematyce ekologicznej. 
Dodatkowo można się było zmierzyć 
w konkursach z nagrodami, które 
adresowano do uczestników w róż-
nym wieku. Dla dzieci ze szkół pod-
stawowych przygotowano następu-
jące zadania: Azymuty, Kto rzeźbi 
Ziemię?, Miasta świata, Parki Na-
rodowe Polski, natomiast starsi mo-
gli próbować swoich sił w konkursie 
Geo-challenge. Fundatorami nagród 
w konkursach byli: Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji, Kredyt Bank, Browary Lubelskie 
Perła S.A., ESRI Polska, eMPi2, Lu-
bella Sp. z o.o., BAS – Sklep papier-
niczy, Kartpol s.c. i Polskie Towarzy-
stwo Geografi czne o/Lublin.

Podczas obchodów Dnia Ziemi 
pokrótce przedstawiono możliwo-
ści studiowania obu oferowanych 
przez Instytut Nauk o Ziemi kierun-
ków: geografi i oraz turystyki i re-
kreacji. Poruszając się po budynku 
Instytutu, uczestnicy imprezy mo-
gli oglądać galerie zdjęć i map te-

Otwarcie Dnia Ziemi w INoZ przez prorektora Ryszarda Dębickiego
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Dzień Ziemi (Earth Day)
to akcja, która zrodziła się w Stanach Zjednoczonych i tam też 21 
marca 1970 roku świętowano ją po raz pierwszy. Ideą przyświecającą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w ustanawianiu tego święta 
było poszanowanie środowiska naturalnego. Głównym celem ak-
cji jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz 
zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska. Świę-
to ma charakter symboliczny i ma za zadanie ukazać negatywny 
wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne oraz pro-
pagować działania proekologiczne. 

Polska dołączyła do obchodów Dnia Ziemi dwadzieścia lat póź-
niej. Podobnie jak i na całym świecie, również w naszym kraju, za-
częto organizować akcje mające na celu uświadomienie młodzieży 
oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko natural-
ne. Obecny rok 2010 to rok jubileuszowy – świętowaliśmy 40-lecie 
obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20-lecie w Polsce. Zgromadze-
nie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem 
Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody 
Dnia Ziemi 2010 przebiegały pod hasłem „Różnorodność w nas, 
bioróżnorodność wokół nas”.

 Ziemi
matycznych, m.in. wystawy zdjęć 
z podróży do Tunezji i na Arktykę, 
wystawę „Wczoraj i dziś” przygoto-
waną przez Studenckie Koło Nauko-
we Geografów, wystawę posterową 
„Natura popłaca” oraz „Regiony tu-
rystyczne na mapach i w fotografi i”.

Dzięki sponsorom (Społeczne 
Stowarzyszenie Edukacyjne pro-
wadzące Pierwszą Społeczną Szkołę 
Podstawową w Lublinie, Lubelskie 
Stowarzyszenie Oświatowo-Wy-
chowawcze prowadzące Społecz-
ne Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana III Sobieskiego, 
Galeria GALA Dom i Wnętrze) zor-
ganizowano loterię z fantami oraz 
zaproszono wszystkich gości na pik-
nik, podczas którego można było 
skosztować kiełbasek z grilla.

Przeprowadzenie obchodów Dnia 
Ziemi możliwe było dzięki fi nanso-
wemu i rzeczowemu wsparciu wy-
mienionych wyżej fi rm i instytucji, 
oraz dzięki dużej liczbie zaangażo-
wanych pracowników i studentów 
INoZ, za co w imieniu organizato-
rów serdecznie dziękuję. 

dr Monika Wesołowska
Zakład Geografi i 

Ekonomicznej UMCS

Wykład inau-
guracyjny „Pla-

neta Ziemia 
oczami geogra-
fa” – prowadzą-
cy prof. dr hab. 

Jerzy Bański

Zajęcia terenowe Nawigacja satelitarna w praktyce – prowadzący 
dr Piotr Zagórski

Piknik geografi czny
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Konferencja zgromadzi-
ła 20 uczestników, w tym 
troje pracowników nauko-

wych: prof. dr hab. Janusz Łosowski 
(UMCS), dr Artur Górak, (UMCS), 
dr Dariusz Magier (Akademia Pod-
laska), czternastu referentów z róż-
nych ośrodków akademickich (Uni-
wersytet Warszawski, Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieyszto-
ra w Pułtusku, UMCS oraz Kole-
gium Licencjackie UMCS w Białej 
Podlaskiej). Dla organizacji konfe-
rencji duże znaczenie miało wspar-
cie Podlaskiej Fundacji Wspierania 
Talentów. Patronat honorowy ob-
jęło Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej.

Sesję otworzył wykład dr. Da-
riusza Magiera z Akademii Podla-
skiej „Patriotyzm PRL-owski jako 
element komunistycznej propagan-
dy”. Referaty Sylwi Szyc (Kolegium 
Licencjackie UMCS w Białej Podla-
skiej) „Propaganda sukcesu w deka-
dzie Gierka”, Pawła Jasińskiego (Ko-
legium Licencjackie UMCS w Białej 
Podlaskiej) „Zdjęcia epoki gierkow-

Propaganda PRL 
Konferencja w Kolegium 
Licencjackim w Białej Podlaskiej

W dniach 11–12 marca 2010 r. w Kolegium Licencjackim 
w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowa 
„Propaganda PRL”, zorganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Archiwistów „Archivarius”.

skiej w poszukiwaniu propagandy” 
oraz Przemysława Wojtkowiaka 
(Akademia Podlaska) „Propagan-
da PRL w dziedzinie gospodarki” 
analizowały zjawisko propagandy 
sukcesu, której celem było uwiary-
godnienie słuszności budowy socja-
lizmu przez wyolbrzymianie osią-
gnięć systemu przede wszystkim 
w dziedzinie gospodarki. 

Referaty Tomasza Leszkowicza 
(UW) „Biało-czerwona fl aga na gru-
zach III Rzeszy”. „Organizacja wiel-
kiego święta państwowego PRL na 
przykładzie obchodów Dnia Zwy-
cięstwa w 1970 r.” czy referat Joanny 
Bander (Akademia Humanistyczna 
im. A. Gieysztora w Pułtusku) „Za-
kwitaj Warszawo, czyli odbudowa 
stolicy w latach powojennych” po-
kazywały, jakimi metodami komu-
niści próbowali zjednoczyć społe-
czeństwo wokół władzy. 

Obecność propagandy w środ-
kach masowego przekazu została 
omówiona m.in. w referatach dr. 
Artur Góraka (UMCS) „Propagan-
da późnego PRL – śmieszy, tuma-

ni, przestrasza”, Pawła Chilczuka 
i Konrada Tracza vel Bednarczy-
ka (UMCS) „Rysunki satyryczne, 
publikowane na łamach Trybuny 
Ludu w latach 1948–1956”, Anny 
Kowalskiej (Akademia Humani-
styczna im. A. Gieysztora w Puł-
tusku) „Językowa manipulacja na 
plakatach okresu stanu wojennego” 
oraz Katarzyny Niedźwiedź (Kole-
gium Licencjackie UMCS w Białej 
Podlaskiej) „Naga propaganda póź-
nego PRL”.

Referat Filipa Gończyńskiego-Ju-
siss (UW) „Stosunek Mieczysława 
Rakowskiego do propagandy okresu 
stanu wojennego” analizował tak-
tykę M. F. Rakowskiego, polegającą 
na rewizji metod propagandowych 
w kierunku pozornej liberalizacji 
w celu utrzymania władzy.

Referat Katarzyny Woźniak i Mar-
cina Borkowskiego (Akademia Pod-
laska) „Wpływ Stalina na tworzenie 
konstytucji PRL w świetle wypowie-
dzi Jakuba Bermana w rozmowie 
z Teresą Torańską »Oni«” ilustro-
wał zakres, w jakim Stalin ingero-
wał w treść konstytucji PRL. 

Na konferencji poruszony został 
także problem powszechnej indok-
trynacji młodzieży w Polsce Lu-
dowej w referacie Daniela Chomi-
cza (Kolegium Licencjackie UMCS 
w Białej Podlaskiej) „Działalność 
partyjna wśród młodzieży woje-
wództwa bialskopodlaskiego”. 

Niezwykle aktualnym okazał się 
referat Magdaleny Chmielewskiej 
(Kolegium Licencjackie w Białej 
Podlaskiej) „Zbrodnia Katyńska 
w propagandzie PRL”. 

Uczestnikom konferencji udało się 
sformułować podstawowe prawdy 
dotykające istoty propagandy tego 
okresu. Do jej głównych zadań nale-
żały: legitymizacja władzy, dyskre-
dytacja przeciwnika politycznego. 
W działalność tę były zaangażowane 
wszelkiego rodzaju instytucje oraz 
środki masowego przekazu. 

Propaganda PRL, traktowa-
na przez nas nierzadko z uśmie-
chem, była w istocie groźnym na-
rzędziem kreowania „człowieka 
sowieckiego”.

Agnieszka Laskowska
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Profesor swoją karierę na-
ukową rozpoczynał w la-
tach 60. w Katedrze Che-

mii Fizycznej UMCS, kierowanej 
przez prof. Andrzeja Waksmundz-
kiego. Pierwsze badania, jeszcze 
jako student, rozpoczął w zespole 
prof. Zdzisława Suprynowicza. Ze-
spół ten zajmował się m.in. prepa-
ratyką i badaniem właściwości no-
śników ciekłych faz stacjonarnych 
dla chromatografi i gazowej, która 
w Polsce rozwijała się dopiero od 
kilku lat. Prace te początkowo wy-
konywał z Janem Rayssem, obec-
nie prof. nadzw. UMCS. Następ-
nie do grupy dołączył Jan Gawdzik 
(adiunkt w Zakładzie Metod Chro-
matografi cznych) i Andrzej Dawi-
dowicz (kierownik Zakładu Me-
tod Chromatografi cznych), który 
opracował i wdrożył do produk-
cji własną technologię wytwarza-
nia szkieł porowatych, przydatnych 
m.in. do chromatografi i wyklucza-
nia. Wszystkie wymienione mate-
riały były produkowane przez wiele 
lat w Zakładzie Odczynników Che-
micznych w Lublinie. Nie ustępowa-
ły one swoimi właściwościami odpo-
wiednim materiałom zagranicznym. 

Kolejnym zagadnieniem, którym 
zajął się Profesor, była modyfi ka-
cja właściwości powierzchniowych 
(chemii powierzchni i struktury 
porowatej) żeli krzemionkowych. 
Efektem prac badawczych była 
m.in. metoda preparatyki nowe-
go typu materiałów, tj. złożonych 

adsorbentów węglowo-krzemion-
kowych, nazwanych karbosilami. 

– Opracowałem również meto-
dę otrzymywania żeli krzemion-
kowych, chemicznie modyfi kowa-
nych, które miały dużą pojemność 
sorpcyjną i bardzo dobre właści-
wości rozdzielcze. Na ówczesne 
czasy był to zupełnie nowy typ ad-
sorbentów. Weszły na trwałe do 
nauki jako adsorbenty hybrydowe.

Inne prace dotyczyły otrzymywa-
nia adsorbentów węglowych dla chro-
matografi i gazowej i specjalnych pro-
cesów adsorpcyjnych wymagających 
materiałów o dużej objętości mezo-
porów. Efektem tych prac było m.in. 
wdrożenie (w Instytucie Nawozów 
Sztucznych w Puławach) pierwszych 
polskich węgli aktywnych dla chro-
matografi i gazowej oraz kilka innych 
patentów, których współautorami byli 
doktoranci Profesora – Andrzej Łody-
ga (z  wymienionego Instytutu) oraz 
Jadwiga Skubiszewska-Zięba (adiunkt 
w Zakładzie Metod Chromatogra-
fi cznych). Natomiast mezoporowa-
te węgle otrzymywane wg kilku wła-
snych patentów (przy udziale m.in. 
dr. F. Czechowskiego z Politechniki 
Wrocławskiej i dr J. Skubiszewskiej-
-Zięby) okazały się bardzo przydatne 
w analizie kryminalistycznej. 

Należy wspomnieć również o pa-
tentach uzyskanych wspólnie z pro-
fesorami T. Borowieckim, D. Na-
zimkiem oraz A. Dawidowiczem. 
Dotyczą one wytwarzania karbo-
sili posiadających uporządkowaną, 

w tym nanostrukturyzowaną, struk-
turą depozytu węglowego. Badania 
nad tym zagadnieniem stanowiły 
początki nanotechnologii na UMCS.

Profesor posiada wiele ciekawych 
patentów z ochrony środowiska, 
opracowanych wspólnie ze swo-
imi doktorantami, m.in. ze Stani-
sławem Chodorowskim. Wspólnie 
z nim opracował sposób zagospo-
darowania odpadów z przemysłu 
spożywczego (olejowego i owoco-
wego), które gromadzone na skła-
dowiskach są niebezpieczne dla śro-
dowiska naturalnego. 

Od wielu lat Profesor współpra-
cuje z naukowcami Narodowej Aka-
demii Nauk Ukrainy w Kijowie, 
Uniwersytetu im. I. Franko i Po-
litechniki we Lwowie. Wcześniej 
przez wiele lat prowadził współpra-
cę z badaczami S. Petersburga i No-
wosybirska. Efektem tej współpra-
cy są nie tylko dziesiątki publikacji, 
ale też wspólne wynalazki opaten-
towane w Polsce. Ponadto organi-
zuje polsko-ukraińskie sympozja 
i wykłady. Pomaga mu w tym prof. 
Jolanta Narkiewicz-Michałek.

– Zdarzało się, że do odkryć do-
chodziłem niekiedy przypadkiem 
w trakcie pracy nad innymi zagad-
nieniami. Czasami w wyniku „fi -
nezyjnego chaosu” – jak to okre-
ślam. Lubię rozmawiać o moich 
pomysłach z innymi badaczami, po 
wspólnej rozmowie biorę z niej swo-
je 5% i tak powstają kolejne opra-
cowania. (mm)

Profesor
Roman Leboda
(Wydział Chemii)
W W W WW kokokok lelelejnjnjnejejej o oodsdsdsłołołonininie e nanaszszszegegego o o cycyyklklu u u prprprp zezezedsdsstatataawiwiwiamamamy y y y sysyylwlwwwetete kękękę 
nanananaukukukowowową ą ą prprprofofofesese orora a zwzwwycycyczazajnjnegegego o o nananaukukuk c cchehehemimim czczznynynynychchc  R RRRomomomananana a a
LeLeLeLeLebobobobb dydydyd . . . PrPrProfofofesesesororo  m ma a nana s swowoimim k kononcicie e 3030 o oopapapap teteentntntn owowo anannycych h h
wywywywyw nananalalalazkzkzkówówów, , okokok. . 40404 0 0 0 pupup blblb ikikikacaca jiji w ww c czazasosoopipipismsmsmacacach h h nananaukukuku owowowycycy h,h,
popopopop nananad d d 3535350 0 0 w w w mamamateteteriririałałałacacch h h kokok nfnfnferere enencycyc jnjnnycycych h h i i dwdwdwdwieiei  mmmonononogogogrararafififiie.e.e. Profesor Roman Leboda
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Rektor chciał stworzyć 
osiedle dla pracowników 
uczelni wyższych z Lwo-
wa. W lutym 1945 r. pisał 

do Delegata Rządu do spraw Repa-
triacji w Lublinie: „w głębokiej tro-
sce o należytą obsadę organizujących 
się polskich uczelni akademickich 
i o los profesorów i pracowników 
naukowych wyższych uczelni we 
Lwowie (…), zwraca się [Rektor i Se-
nat UMCS] z prośbą o podjęcie wła-
ściwych kroków w tej sprawie. We 
Lwowie jest około 500 profesorów, 
docentów i asystentów Uniwersyte-
tu, Politechniki, Akademii Medycz-
nej i Akademii Medycyny Wete-
rynaryjnej narodowości polskiej. 
Ludzie ci mogą być dla Polski bez-
powrotnie straceni, wartość zaś ich 
jest dla rozwoju polskiej nauki i wyż-
szego szkolnictwa wprost ogromna 
(…). Dlatego prosimy o wysłanie do 
Lwowa specjalnego delegata, który 
by zajął się zorganizowaniem repa-
triacji polskich sił naukowych ze 
Lwowa w formie specjalnych trans-
portów i umożliwił im zabranie ro-
dzin, bibliotek i narzędzi pracy oraz 
ich skromnego mienia (…)1. 

Już na przełomie lat 1944–1945 
starał się ściągnąć do Lublina liczą-

Historia jednej  

Pierwszy Rektor UMCS, prof. Henryk 
Raabe, chciał zbudować nowocze-

sny Uniwersytet, stąd jego starania 
o pozyskanie odpowiedniej kadry 

naukowej. Pomocne okazało się 
zajmowane przez niego stanowisko 

dyrektora Departamentu Szkół Wyż-
szych w Ministerstwie Oświaty. 

cą około 120 osób grupę profeso-
rów Uniwersytetu i Instytutu Wete-
rynaryjnego we Lwowie. Zamierzał 
na początek osiedlić ich w Puławach 
i podjął nawet stosowne kroki2. Nie-
stety, warunki, jakie wówczas mógł 
zaoferować Instytut Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach, były dalece 
niewystarczające, dlatego zdecydo-
wano, że profesorowie lwowscy zo-
staną skierowani do Krakowa3. Nie 
zniechęciło to profesora Raabego do 
podjęcia próby „zwerbowania” nie-
których z tej grupy do podjęcia pracy 
naukowej w Lublinie. Na przełomie 
lutego i marca 1945 roku wydelego-
wał w tym celu dr. Antoniego Żebrac-
kiego, starszego asystenta na Wy-
dziale Weterynaryjnym do Krakowa 
i Przeworska. O szczegółach delegacji 
dowiadujemy się z pisma ówczesne-
go dziekana Wydziału Weterynaryj-
nego, prof. dr. J. Parnasa. W piśmie 
do Kwestury UMCS pisał: „Zgodnie 
z uchwalą Rady Wydziału oraz w po-
rozumieniu z Ob. Rektorem, starszy 
asystent Żebracki Antoni wyjechał 
do Przeworska z zadaniem doręcze-
nia pism urzędowych dr. Jankow-
skiemu i omówienia z nim sprawy 
egzaminów dyplomowych oraz do 
Krakowa, celem wręczenia Profeso-

rom Lwowskiej Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej dokumentów Rekto-
ra zapraszających ich do współpra-
cy w tutejszym uniwersytecie. Oba 
zadania wykonał4.

Antoni Żebracki zaopatrzony 
w odpowiednią przepustkę, udał 
się w podróż, a po powrocie zło-
żył relację sporządzoną 15 kwiet-
nia 1945 roku:

„W dniach od 24 lutego do 20 
marca 45 r. zostałem wydelegowa-
ny przez Dziekanat Wydziału Lekar-
sko-Weterynaryjnego do Przeworska 
i Krakowa i z powrotem celem od-
wiedzenia byłych profesorów Aka-
demii Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie, zaznajomienia ich z na-
szym Uniwersytetem, z organizacją 
studiów weterynaryjnych i postępie 
prac oraz celem zaproszenia ich do 
współpracy i objęcia Katedr na na-
szym Uniwersytecie, oraz wręcze-
nia im pisemnych zaproszeń podpi-
sanych przez Rektora UMCS Prof. 
Dr Wacława Raabego. (…)

Opis podróży: Z Lublina wyjecha-
łem 1 III 1945 w kierunku Przewor-
ska, pociągiem, który dojechał tylko 
do wsi Kępa 9 km przed Rozwado-
wem (ponieważ dalej pociąg nie szedł 
z powodu zerwania mostu przez krę 
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 delegacji
nych mostów (na Wisłoce) szły nie-
kiedy tydzień i dwa, a ludność cywil-
ną często wyrzucano mimo opłacania 
się, nawet w szczerym polu.

W Rzeszowie byłem zmuszony 
zatrzymać się 3 dni, ponieważ szo-
sy i tory były kompletnie zawiane 
śniegiem i komunikacji nie było żad-
nej. Z Rzeszowa znalazłem okazję 
do samego Krakowa, jednakże na 
punktach kontrolnych byłem trzy-
krotnie wyrzucany i przesiadałem 
się na coraz to inne samochody. Za-
znaczam przy tym, że nikt z władz 
wojskowych ni cywilnych w czasie 
podróży nie respektował mojej de-
legacji służbowej i nie ułatwiał mi 
podróży i wszędzie trzeba było opła-
cać się, aby móc dojechać.

Z Krakowa, po załatwieniu wszyst-
kich spraw poleconych mi, wróciłem 
tą samą drogą i też z powodu braku 
bezpośredniej okazji do Przeworska, 
skąd miałem zabrać trochę podręcz-
ników potrzebnych naszemu zakłado-
wi, musiałem podróż odbywać odcin-
kami. Tak więc z Krakowa dojechałem 
do Tarnowa, z Tarnowa do Rzeszowa, 
z Rzeszowa przez Przeworsk, Rozwa-
dów, Kępę do Lublina.

Czasokres podróży: Delegacja była 
wystawiona od dnia 24 lutego do 20 

– Eugeniusz Rybka, astronom 
(do planowanej Katedry Astrono-
mii, z zadaniem zorganizowania 
Obserwatorium Astronomiczne-
go w Lublinie), 

– Kazimierz Sembrat, zoolog, 
embriolog (do Katedry Anatomii 
Porównawczej, dla żony profesora 
przewidywano Katedrę Histologii 
i Embriologii),

– Stanisław Smoliński, lekarz 
weterynarii (do Katedry Chorób 
Wewnętrznych),

– Ernest Sym, biochemik, en-
zymolog (do Katedry Chemii 
Lekarskiej),

– Juliusz Zweibaum, biolog i hi-
stolog (do Katedry Histologii).

Na zaproszenie do pracy w UMCS 
pozytywnie odpowiedział jedynie 
prof. E. Rybka, ale wyjazd rektora 
Raabego z Lublina spowodował, że 
sprawa stała się nieaktualna i pro-
fesor Rybka realizował swoje zada-
nia naukowe w Krakowie i we Wro-
cławiu. Nie odnaleziono natomiast 
żadnych informacji, które mogłyby 
wyjaśnić, dlaczego nie zatrudnio-
no starających się w styczniu 1945 
roku o etat znanych przedstawicieli 
nauki polskiej: Jana Samsonowicza, 
przedwojennego profesora Katedry 
Geologii i Paleontologii Uniwersyte-
tu Jana Kazimierza we Lwowie oraz 
Józefa Skoczka, historyka i archiwi-
sty, zastępcy dyrektora Archiwum 
miasta Lwowa, polecanego zresztą 
przez prof. Juliusza Kleinera.

Anna Łosowska

1. UMCS, Akta Sekretariatu, sygn. S 4/565.
2. Pismem z 20 I 1945 r. zwracał się do prof. K. Kaznowskiego 

w Puławach, informując go, że „rząd polski w porozumieniu z rzą-
dem ukraińskim ustalił, że wszyscy profesorowie, wraz z rodzi-
nami, rzeczami i książkami będą załadowani na specjalne pociągi 
i przewiezieni wszyscy na razie do jednej miejscowości (…). Pobyt 
profesorów tych i asystentów będzie niedługi, gdyż z Puław mie-
liby się częściowo rozjeżdżać do naszych uniwersytetów i uczel-
ni wyższych, w każdym razie trwałoby to od miesiąca do dwóch. 
Pierwsze transporty mogłyby nadejść około 1–10 lutego”, Archi-
wum UMCS, Akta Sekretariatu, sygn. S 4/235.

3. Pismo Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji do Rektora UMCS 
z 26 III 1945 r., Tamże.

4. Tamże.

na Sanie). Ze wsi Kępa szedłem pie-
szo do wsi Brandwica i po przepra-
wieniu się łódką doszedłem do Roz-
wadowa; ponieważ z Rozwadowa 
pociąg do Przeworska miał odejść 
za około 3 dni, wobec czego wyko-
rzystałem samochód jadący do Rud-
nika, a z Rudnika chwyciłem okazję 
transportu kolejowego wojskowego 
do Przeworska. (…) Z Przeworska wy-
jechałem okazyjnym samochodem 
do Rzeszowa; ponieważ nie można 
było znaleźć okazji wprost do Krako-
wa (pociągów dla cywilnej ludności 
nie było, a z transportów wojennych 
nie wolno było korzystać, mimo że 
te, z powodu zasp śnieżnych, zerwa-

marca 1945 r., zaś podróż trwała od 
1 marca do 27 marca 1945. 

A. Żebracki”
W przechowywanych w Archi-

wum uniwersyteckim dokumen-
tach odnaleziono kopie (nie wszyst-
kie) zaproszeń, o których mowa 
w sprawozdaniu z delegacji. Na ich 
podstawie odtworzono (niepełny) 
wykaz osób zaproszonych do pra-
cy w poszczególnych Katedrach 
UMCS. Byli to m.in.:

– Konstanty Łopatyński, biolog 
i weterynarz (do Katedry Chorób 
Zakaźnych),

– Zygmunt Markowski, lekarz (do 
Katedry Chorób Wewnętrznych),
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W dniu 11 maja 2010 r. 
w sali Rady Wydziału Po-
litologii UMCS odbyła się 

promocja najnowszej książki prof. 
dr hab. Marii Marczewskiej-Ryt-
ko pt. „Religia i polityka w globa-
lizującym się świecie”. To intelek-
tualne wydarzenie zainaugurowało 
cykl promocji książek Wydawnic-
twa UMCS. W spotkaniu, pod prze-
wodnictwem Dziekana Wydzia-
łu Politologii UMCS prof. dr. hab. 
Grzegorza Janusza oraz Dyrekto-
ra Wydawnictwa UMCS dr. Grze-
gorza Żuka, uczestniczyli naukow-
cy (zarówno z UMCS, jak i innych 
ośrodków naukowych), doktoranci, 
studenci (w tym przedstawiciele Sa-
morządu Studenckiego i Koła Poli-
tologicznego) oraz osoby zaintere-
sowane tą ważką problematyką.

Jako pierwszy głos zabrał prof. 
Grzegorz Janusz. Po przywitaniu 
zgromadzonych na promocji osób 
Pan Dziekan przybliżył sylwetkę 
autorki, podkreślił wagę jej badań 
naukowych, które  koncentrują się 
m.in. wokół zagadnień z zakresu 
myśli politycznej religioznawstwa, 
stosunków międzynarodowych ze 
szczególnym uwzględnieniem kwe-
stii populizmu, demokracji oraz 
sprzężeń polityki i religii, a następ-
nie z uznaniem odniósł się do idei 
promocji książek autorstwa naukow-
ców z UMCS, stanowiących istot-
ny element polityki Wydawnictwa 
UMCS. Po wysłuchaniu utworów 
Fryderyka Chopina w wykonaniu 
duetu Beaty Dąbrowskiej (fl et) oraz 

Piotra Chilimo-
niuka (pianino) 
mgr Dorota Maj 
przedstaw i ła 
główne założe-
nia monografi i 
„Religia i polity-
ka w globalizu-
jącym się świe-
cie”. Następnie 
studentka Agata 
Kotynia przystą-
piła do czytania fragmentów książ-
ki prof. M. Marczewskiej-Rytko. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że już 
po odczytaniu pierwszego fragmen-
tu monografi i rozgorzała pasjonu-
jąca dyskusja, która toczyła się po 
odczytaniu każdego jej fragmen-
tu zdecydowanie przekroczyła li-
mit zaplanowanego przez organi-
zatorów czasu. 

Podczas spotkania rozważano 
m.in. znaczenie wiary w życiu czło-
wieka, rodzaje postaw religijnych, 
kwestie tożsamości i demokracji 
oraz różnorodności religijnej w kon-
cepcjach jednolitej UE. Podniesio-

Promocja książki 
prof. dr hab. Marii
Marczewskiej-Rytko
„Religia i polityka 
w globalizującym się świecie”

no problem defi niowania religii, 
przy której to okazji dyskutanci 
zgodzili się z Autorką, za Mirceą 
Eliadem uznającej zasadność ba-
dania specyfi cznych manifestacji 
sacrum zmieniających się w czasie. 
Bardzo aktywni dyskutanci – dr 

Bogusław Paw-
łowski oraz prof. 
Antoni Miecz-
kowski wywołali 
ożywioną pole-
mikę dotyczącą 
hermetyczności 
wyznań islam-
skiego i chrze-
ścijańsk iego, 
a także zainspi-
rowani przez 
Autorkę zasta-
nawiali się, na 
ile osiągnięcie 

globalnej zgody musi być powią-
zane z wyzbyciem się tradycyjnych 
tożsamości. 

Po zakończeniu dyskusji głos 
zabrał prof. Edward Olszewski – 
kierownik Zakładu Ruchów Poli-
tycznych UMCS, który podkreślił, 
iż należy docenić odwagę Autor-
ki w podejmowaniu tak złożonego 
tematu. Dodał również, że wybór 
i realizacja tematu jest wynikiem 
szerokiej gamy zainteresowań ba-
dawczych prof. M. Marczewskiej-
Rytko oraz ogromnej rzetelności 
jej pracy naukowej, a wydana publi-
kacja to pierwsza książka profesor-
ska napisana na Wydziale Politolo-
gii przez jej absolwentkę. 

Po wysłuchaniu utworów Jana 
Sebastiana Bacha w wykonaniu B. 
Dąbrowskiej oraz P. Chilimoniuka 
uczestnicy spotkania złożyli Autorce 
gratulacje i obdarowali ją kwiatami, 
a także wskazali na potrzebę zorga-
nizowania ponownej dyskusji. 

Dr Krystyna Leszczyńska
Mgr Anna Rakowska
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Dr Sabine 
Wefers dyrek-
tor Th üringen 
Universitats – 

und Landesbi-
bliothek w Jenie 
podczas wykła-
du w Bibliotece 
Głównej UMCS
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Fragment pokon-
kursowej wysta-
wy „Przyłapa-
ni na czytaniu”
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Szkoleniowe poniedziałki

Tydzień Bibliotek
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Imprezę rozpoczęła 5 maja 
promocja polsko-rumuń-
skiej antologii poezji „Nad-

wrażliwe ogrody” prof. dr. hab. Sta-
nisława Leona Popka z UMCS. 

 8 maja odbyło się otwarcie po-
konkursowej wystawy fotografi cznej 
„Przyłapani na czytaniu”, prezen-
tującej najlepsze prace studentów, 
spośród których najlepszą wyróż-
niono nagrodą książkową. Konkurs 
dla studentów zorganizowało Stu-
denckie Koło Informacji Naukowej 
„Palimpsest”. Drugą imprezą zor-
ganizowaną również przez to koło, 
wspólnie ze Studenckim Kołem Na-
ukowym Filozofów Kultury UMCS, 

była akcja „Molitarg – wolny rynek 
książki” w dniach 13–14 maja.

W Sal i Muzeum UMCS do 
15 czerwca będzie można oglądać 
wystawę „Fryderyk Chopin w sło-
wach, obrazach, dźwiękach” (otwar-
cie wystawy pod honorowym patro-
natem JM Rektora UMCS odbyło 
się 10 maja). Ciekawy program za-
prezentowano podczas „Wieczo-
ru z Chopinem” (12 maja) – kiedy 
goście mogli wysłuchać utworów 
kompozytora z płyt winylowych 
i obejrzeć przedstawienie Jarosława 
Iwaszkiewicza „Lato w Nohant”.

Firma ABE Marketing w dniach 
11–12 maja zaprezentowała zagra-

niczne wydawnictwa naukowe. 
Ofertę skierowano przede wszyst-
kim do pracowników naukowych 
Uniwersytetu.

11 maja odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami lubelskiego 
Wydawnictwa „Fabryka Słów”, spe-
cjalizującego się w wydawaniu lite-
ratury fantastycznej.

Pod hasłem „Poznajmy bibliotekę 
uniwersytecką” tradycyjnie otwie-
ramy dla zwiedzających magazyny 
książek i organizujemy pokaz ekspo-
natów ze zbiorów specjalnych. 

Elżbieta Grzybowska

BiBiBiBBiblblblblb ioioioioi tetetetet kakakakakak  G G G GGłółółół wnwnwnwnwna a a a UMUMUMUMUMCSCSCSCSCS p p p ppo o o o rarararararr z z z z z kokokokokolelelelelejnjnjnjnjny y y y włwłwłwłwłw ącącącącącczyzyzyzyzyłałałałałał  s s s sięięięięię d d d do oo o o 
ogogogo ólólólnononopopopopopolslslsskikikikichchchh o o ooobcbcbcbcbb hohohohoh dódódódów w w TyTyTyygogogogodndndndndniaiaiaia B B BBBibibiblilillil otototottekekekek. . . PaPaPatrtrtrtrononnonatatatatat h h h hononononno-o-o-
rorororowywywywy n n nnadadadad t t tegegegegorororrocococo znznznzną ą ą ą VIVIVIVII I I edededdycycycycjąjąjąją, , ,, trtrtrt wawawawaaaająjąjąjąjąjj cącącąą o oood d d 8–8–8–8–151515 m mmmajajajaja a a popopooddd
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KuKuKuKultltltturururu y yy y i i i DzDzDzD ieieieiei dzdzdzdzicicicicictwtwtwtwt a a a a NaNaNaNarorororodododod wewewew gogogogo B B BBogogogogdadadadan n n ZdZdZdZdrororoojejejej wswswsw kikikiki. . . 

Jedną ze stałych 
form podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
realizowanych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej UMCS są 
poniedziałkowe wykłady, 
które odbywają się z reguły 
raz w miesiącu. 

Do ich wygłoszenia są zapra-
szani bibliotekarze i pracow-
nicy naukowi polskich i za-

granicznych ośrodków. Duży wkład 
w szkolenia wnoszą pracownicy In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej UMCS. Celem 
spotkań jest dostarczenie wiedzy 
o trendach rozwoju bibliotekarstwa 
i bibliotekoznawstwa. Wykłady mają 
charakter otwarty.

Wśród podejmowanych zagadnień 
dominuje problematyka współcze-
snych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, nowych źródeł 

informacji i narzędzi pracy stoso-
wanych w bibliotekach. Wiele spo-
tkań nawiązuje do podejmowanych 
przez Bibliotekę zadań, jak wdraża-
nie zintegrowanego systemu kom-
puterowego czy przygotowanie do 
prac nad biblioteką cyfrową. Za-
praszani są organizatorzy podob-
nych przedsięwzięć, którzy mogą 
podzielić się swoimi doświadcze-
niami (dotychczas gościliśmy: prof. 
Mirosława Górnego z UAM, Boże-
nę Bednarek-Michalską z UMK, dr 
Sabine Wefers dyrektor Th üringen 
Universitats – und Landesbiblio-
thek w Jenie). Na poniedziałkowych 
spotkaniach są prezentowane także 
zabytkowe zbiory Biblioteki UMCS 
i jej zasoby elektroniczne. Przedsta-
wiane są także inicjatywy organiza-
cyjne: tworzenie bazy Bibliografi a 
Dorobku Naukowego UMCS, bada-
nia nad dawną książką czy analiza 
marketingowa instytucji non pro-
fi t. W szkoleniach swoją pracę po-

kazują biblioteki naukowe Lublina 
(Uniwersytecka Biblioteka KUL, 
Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Biblioteka Głów-
na Uniwersytetu Medycznego, Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna im. 
H. Łopacińskiego) i biblioteki spe-
cjalistyczne UMCS. W najbliższym 
czasie planowany jest wykład na te-
mat bibliotek w wirtualnym świe-
cie Second Life, a także prezentacja 
Biblioteki Cyfrowej UMCS.     

Stanisława Wojnarowicz
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Profesor Alexandru Şerban przetłu-
maczył i wydał 70 utworów poetyckich 
Stanisława Popka w tomiku „Nadwraż-

liwe ogrody” („Grădinile hipersensibile”) w dwu-
języcznej wersji: polskiej i rumuńskiej. Jego prze-
kłady wierszy i prozy z języka polskiego ukazują 
się w jasskich gazetach i czasopismach: „Indepen-
dentul”, „Jurnalul de Est”, „Cronica”, „Convorbi-
ri Literale”, „Poezia”. Na łamach tych pism opu-
blikował wiersze m.in.: Henryka Józefa Kozaka, 
Czesława Miłosza, Stanisława Popka, Tadeusza 
Różewicza, Leopolda Staff a, Edwarda Stachury, 
Wisławy Szymborskiej, Juliama Tuwima. Kanc-
lerz Kapituły Wawrzynu Literackiego – Longin 
Jan Okoń uhonorował profesora Alexandru Şer-
ban’a Złotym Wawrzynem Literackim. Profesor 
Şerban, uzasadniając wydanie „Nadwrażliwych 
ogrodów” Stanisława Popka, podkreślił, że jest 
to twórczość wyjątkowa, zarówno pod wzglę-
dem treści, jak i formy. Dotyka istotnych dla 
współczesnego człowieka tematów i jednocze-
śnie nawiązuje do najbardziej wartościowych 
dzieł ludzkiego geniuszu w dziedzinie literatu-
ry, malarstwa oraz muzyki. Forma natomiast 
porusza subtelnością i precyzją wyrazu. 

 Profesor Stanisław Popek recytował swoje utwo-
ry po polsku natomiast prof. Alexandru Şerban 
po rumuńsku. Melodyjność obu form przekazu 
dawała możliwość refl eksji nad znaczeniem funk-
cji komunikacyjnej języka oraz nad możliwością 
przekazu treści w wielu formach. Ostatecznie 
sama melodia języka polskiego i rumuńskiego, 
pozbawiona znaczeń, przypominała temat i kon-
trapunkt w fugach Jana Sebastiana Bacha.

 Subtelne tło recytacji stanowiła stonowana 
muzyka. Bohater wieczoru po zakończeniu pre-
zentacji swojej twórczości długo odbierał gratula-
cje i podpisywał egzemplarze tomików poezji. 

Beata Tęcza

Spotkanie poetyckie
z prof. zw. dr. hab. Stanisławem 
Leonem Popkiem

5 maja 2010 roku w Bibliotece UMCS w Lublinie w ramach Tygodnia 
Bibliotek pod patronatem Rektora Andrzeja Dąbrowskiego zorganizowano 
wieczór poezji prof. zw. dr. hab. Stanisława Popka. Miejscem spotkania 
była Czytelnia Humanistyczna BG, gdzie wystawiono prace naukowe 
oraz tomiki poezji Profesora. Rektor UMCS powitał Pana Profesora, 
a także specjalnego gościa z Rumunii – prof. Alexandru erban’a, 
dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr. hab. Ryszarda 
Berę oraz pracowników naukowych, literatów i studentów.

Stanisław Popek, prof. zw. dr hab. 
– psycholog, malarz, poeta i eseista 
o uznanym dorobku naukowym i ar-
tystycznym – urodził się 20 II 1936 
roku na Zamojszczyźnie.

W roku 1954 ukończył Państwo-
we Liceum Pedagogiczne w Zamo-
ściu, a w 1958 Studium Nauczyciel-
skie w Katowicach (na kierunku 
wychowanie plastyczne). Studio-
wał historię sztuki na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, a następnie kontynuował 
studia pedagogiczne na Wydziale 
Humanistycznym UMCS w Lub-
linie, specjalizując się w zakresie 
psychologii pod kierunkiem Jó-
zefa Reutta, które ukończył z wy-
różnieniem w 1969 roku. Stopień 
doktora nauk humanistycznych 
w zakresie psychologii uzyskał 
w 1973 r. na podstawie rozprawy 
„Analiza psychologiczna kryzy-
sów w twórczości plastycznej dzie-
ci i młodzieży”. Sześć lat później 
(w 1979 r.) habilitował się na pod-
stawie rozprawy „Rozwój twórczo-
ści plastycznej dzieci i młodzieży”. 
W roku 2000 uzyskał tytuł profe-
sora zwyczajnego.

Od 1973 r. pracuje na Wydzia-
le Pedagogiki i Psychologii UMCS 
w Lublinie. W latach 1982–1984 był 
dyrektorem Instytutu Psychologii, 
w latach 1979–1982 pełnił funk-
cję prodziekana, a w latach 1984–
1987 i 1990–1996 był dziekanem 
Wydziału Pedagogiki i Psycholo-
gii. Od 2003–2006 był rektorem 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej w Zamościu. Zaj-
muje się psychologią różnic indywi-
dualnych, psychologią twórczości, 
sztuki i psychodydaktyką.

Jest autorem takich monografi i, 
jak: „Analiza psychologiczna twór-
czości plastycznej dzieci i młodzie-
ży” (1978, 1985), „Rozwój twórczo-
ści plastycznej dzieci i młodzieży” 
(1979), „Kwestionariusz Twórcze-
go Zachowania. KANH” (1990, 
2000), „Barwy i psychika. Percepcja. 
Ekspresja. Projekcja” (1999, 2003), 
„Człowiek jako jednostka twórcza” 
(2001, 2003). W tym roku ukaże 
się wyjątkowe dzieło: „Psycholo-
gia twórczości plastycznej”.

Profesor Stanisław Popek jest 
współtwórcą i redaktorem nauko-
wym 23 książek oraz autorem 280 

Profesor 
Stanisław Popek
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Od lewej: prof. 
zw. dr hab. Sta-
nisław Popek, 
prof. Alexandru 
Şerban, prof. dr 
hab. Andrzej Dą-
browski, dyrek-
tor Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
UMCS dr Bogu-
sław Kasperek

rozpraw i artykułów. Przez 20 lat 
pełnił funkcję redaktora naukowe-
go Annales, Sekcja J i w tym okresie 
zredagował 20 tomów rozpraw.

Pod jego kierunkiem napi-
sano i obroniono 25 rozpraw 
doktorskich.

Profesor – podobnie jak kiedyś 
jego brat, a obecnie także żona i syn 
– uprawia twórczość plastyczną: 
zorganizował 45 wystaw indywi-
dualnych w kraju i za granicą. Do 
najważniejszych wystaw krajo-
wych indywidualnych należy zali-
czyć: Biała Podlaska – 1969, 2000, 
Białystok – 1973, Chełm Lubelski – 
1973, 1978, Cieszyn – 1994, Hrubie-
szów – 1988, 1999, Kazimierz Dolny 
– 1992, 1995, 1996, Kielce – 2002, 
Kraków – 1996, Lublin – 1969, 1972, 
1983, 1985, 1995, 1996, 2001, Łęcz-
na – 1986, Nałęczów – 1994, 1996, 
2002, Piotrków Trybunalski – 1995, 
Puławy – 1994, Warszawa – 1994, 
1999, 2002, Zamość – 1961, 1967, 
1983, 1988, 1998, 2003. Wystawy 
indywidualne za granicą: Eidhoven 
(Holandia – 1980), Paryż (Francja – 
1983), Hamburg (Niemcy – 1985), 
Drużba (Bułgaria – 1986), Roden 
(Holandia – 1988), Baranowicze (Bia-
łoruś – 1989), Brześć (1990).

Jest członkiem honorowym Pol-
skiego Stowarzyszenia Kreatywno-
ści, Towarzystwa Sztuk Pięknych, 
członkiem Związku Literatów Pol-

skich (w latach 1998–2002 był pre-
zesem Lubelskiego Oddziału ZZLP). 
Opublikował ponad 300 utworów 
literackich (poezja, eseistyka, mała 
proza). Jest autorem 10 zbiorów po-
ezji: „Wymiary czasu” (1994), „Ku 
brzegom Styksu” (1996), „Wenus le-
żąca” (1996), „Tryptyk z Michałem 
Aniołem” (1997), „Ptakom błękit-
nym” (1999), „Odsłony Rzymskie” 
(2000), „Maski podróżne – poema-
ty” (2001), „Srebrne ogrody” (2003), 
„Poliptyk czasu – wybór poezji” 
(2006) oraz w tłumaczeniu na polski 
tom poezji – „Nadwrażliwe ogro-
dy” (2010) wydany w dwóch języ-
kach: rumuńskim i polskim przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Jaşi 
(Rumania). Tom prozy „Sny z wieży 
milczenia” Związek Literatów Pol-
skich opublikował w 2008 roku. 

Profesor Stanisław Popek był lau-
reatem konkursów literackich im. 
B. Leśmiana (1985), M. Swatow-
skiego (1993), A. Kamieńskiej (2000 
nagroda główna za najlepszy tom 
poezji Lubelszczyzny „Ptakom błę-
kitnym”), S. Żeromskiego (w dzie-
dzinie małej prozy – 2000).

Jego utwory publikowano w kilku-
dziesięciu zbiorach i almanachach 
literackich. Był laureatem 7 nagród 
naukowych ministra nauki i 6 na-
gród artystycznych (plastyka , lite-
ratura). Jest odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim, a także wyróżniony 

medalami „Za zasługi dla UMCS” 
i „Zasłużonego Działacza Kultury”. 
W 2008 r. Profesor otrzymał Złoty 
Wawrzyn Literacki za całokształt 
twórczości.

Twórczość naukowa i artystycz-
na Profesora Stanisława Popka była 
i jest inspiracją dla wielu twórców. 
Pytany w wywiadzie w 2001 r. o to, 
kto był jego inspiracją w środowi-
sku psychologicznym, odpowie-
dział: „Teorią twórczości zainte-
resował mnie mój wielki mistrz 
J. Reutt. Poza tym z nurtu polskich 
psychologów najbardziej interesu-
jące były dla mnie poglądy S. Szu-
mana, B. Hornowskiego, M. Tycz-
kowej, J. Pietra. Z moich pośrednich 
nauczycieli wymieniłbym Z. Pietra-
sińskiego, J. Kozieleckiego, A. Strza-
łeckiego, J. Strelaua, a także wie-
lu innych znakomitych uczonych, 
z którymi nie zawsze mogłem się 
zgodzić, ale właśnie taka sprzeczna 
postawa jest inspirującą siłą”.

Dookreślając swoje credo naukowe, 
Profesor stwierdził: „Człowiek po-
winien próbować wszystkiego. Moją 
dewizą życiową jest wszechstronna 
aktywność, zaś w nauce jestem zwo-
lennikiem postawy sceptycznego 
optymizmu, tzn. wierzę, ale jedno-
cześnie wątpię. Poza tym nie głoszę 
poglądów jednej racji, bo uważam, 
że dogmatyzm jest zaprzeczeniem 
postawy twórczej i twórczości”. 
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Nakładem Wy-
d a w n i c t w a 
UMCS ukazała 

się książka prof. Małgo-
rzaty Karwatowskiej In-
stytutu Filologii Polskiej 
pt. „Uczeń w świecie war-
tości”. Publikacja ta wy-
daje się szczególnie waż-
na w dobie współczesnej, 
gdy transformacja norm i wartości 
zmuszają do głębszego zastano-
wienia się nad istotą i rolą warto-
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Uczeń w świecie wartości
ści w życiu każdego czło-
wieka. Tym bardziej, że 
kryzys współczesnej kul-
tury, będący wynikiem 
oddziaływania atrak-
cyjnych, szczególnie dla 
młodych Polaków, a przy 
tym niezwykle agresyw-
nych mód kulturowych, 
prowadzi do niebezpiecz-

nego relatywizowania wartości.
Zamieszczone w tym tomie tek-

sty składają się z trzech części: 

1) rozważań teoretycznych doty-
czących konkretnych nazw war-
tości, 2) ich rozumienia w języku 
młodzieży, 3) propozycji rozwią-
zań praktycznych. Jak pisze autor-
ka: „Teksty zostały pomyślane w ten 
sposób, aby mogli z nich skorzy-
stać przede wszystkim nauczycie-
le na wszystkich szczeblach edu-
kacyjnych, a także studenci oraz 
ci, którym bliska jest problematy-
ka aksjologiczna”. 

Beata Jarosz

Uniwersyteckie 
spotkania z literaturą 
w Kolegium Licencjackim w Radomiu
22 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Kolegium 
Licencjackiego UMCS w Radomiu odbyło się pierwsze „Uni-
wersyteckie Spotkanie z Literaturą”, będące nową propo-
zycją Uczelni, kierowaną do pracowników i studentów. 

Swoją twórczość zaprezen-
tował wykładowca, a jedno-
cześnie absolwent i obecny 

doktorant UMCS, radomski poeta 
i polonista Zespołu Szkół Plastycz-
nych im. Józefa Brandta w Radomiu 
– Adrian Szary, który ma na swo-
im koncie liczne publikacje, m.in.: 
debiutancki tomik poezji „Wianek 
z myśli”, zbiór bajek „Szarówki, czy-
li bajki do czytania o zmierzchu” 
oraz opowiadania „Pierwodruki 
i przedruki”. 

Sylwetkę autora przedstawił dyrek-
tor Kolegium Licencjackiego UMCS 
w Radomiu – Ireneusz Chorosiński. 
– Mam nadzieję, że to pierwsze spo-
tkanie nowego, studenckiego cyklu 
będzie okazją do zachęcenia innych 
twórców do przedstawienia swo-
ich dokonań literackich – mówił. 
Następnie Adrian Szary przeczytał 
licznie zgromadzonym studentom 
kilka swoich utworów. Przedstawił 
też swych specjalnych gości, uczest-
ników, prowadzonych przez niego 

Warsztatów Literackich w Stowarzy-
szeniu Centrum Młodzieży „Arka”: 
Edytę Sieradz, studentkę Politechni-
ki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły 
Nauk Społecznych i Technicznych, 
a także Macieja Kwiatkowskiego – 
ucznia Publicznego Gimnazjum nr 
10 w Radomiu. Swoją poezją podzie-
liła się również członkini, zaprzyjaź-
nionego z Adrianem Szarym, Koła 
Poezji Nie – Odkrytej „Szufl ada” – 
Zofi a Falkiewicz. 

Podczas pierwszego „Uniwersytec-
kiego Spotkania z Literaturą” można 
było nabyć antologie powarsztatowe 
– „Puzzle pamięci” i „Nową Teorię 
Literatury Użytkowej”, redagowane 
przez Adriana Szarego, a także po-
rozmawiać z autorami o tajnikach 
warsztatu pisarskiego. 

Do Adriana, Edyty, Zofi i i Maćka 
ustawiały się długie kolejki studentów 
z prośbą o podpisanie książek, zdjęcia 
i krótką rozmowę. „Uniwersyteckie 
Spotkanie z Literaturą” zorganizowali 
członkowie Samorządu Studenckiego, 
redakcja studenckiej gazety „Etykie-
ta” oraz Koło Naukowe Polonistów, 
działające w Kolegium Licencjackim 
UMCS w Radomiu. 

Dorota Kędzierska-Stróż

Kolejka po dedykację

Uczestnicy spotkania
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Od Festiwalu 
Młodych do projektu 
„Scena Ad Hoc”
Był czerwiec ubiegłego roku, kiedy 
Bogdan Bracha, lider Orkiestry Św. 
Mikołaja, zaangażował się w orga-
nizację I Festiwalu Młodych UMCS. 
– Jest to inicjatywa, której celem było 
otwarcie „Chatki Żaka” na nowe po-
mysły i ożywienie ruchu amatorskie-
go wokół tego ośrodka. Zajmowałem 
się konkursem muzycznym. Była to 
impreza dla licealistów, a na Festiwal 
zgłosiło się wiele zespołów studenc-
kich. Ze względu na regulamin fe-
stiwalu musieliśmy je odrzucić. I tak 
doszedłem do pomysłu „Sceny Ad 
Hoc”. Pomyślałem, że powinno ist-
nieć miejsce prezentacji dla takich 
grup – mówi Bogdan Bracha. 

Podzielić się wiedzą 
i doświadczeniem
Projekt „Scena Ad Hoc” ruszył je-
sienią 2009 roku. Zaimprowizowa-
no scenę w czarnym foyer Chatki, 
na której co tydzień występuje je-
den lub dwa zespoły. – Był to mój 
głos w dyskusji o roli ACK w kultu-
rze studenckiej o tym, jak my, jako 
doświadczeni muzycy, animatorzy 

Jesienią w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” 
ruszył projekt muzyczny – „Scena Ad Hoc”. W każdy 
czwartek w czarnym foyer Centrum kolejne zespoły pre-
zentują swoje umiejętności. Do tej pory w ramach 20 kon-
certów wystąpiły już 23 zespoły. 

czy menadżerowie, możemy podzie-
lić się swoją wiedzą. Twierdzę, że 
kultura studencka to żywioł, który 
potrzebuję tylko szansy samoreali-
zacji. Pracując ze studentami, sta-
ram się nie emanować swoim do-
świadczeniem. Nie mówię: „Sorry, 
przyjacielu, ja już zagrałem ponad 
dwa tysiące koncertów, więc lepiej 
wiem”. Scenę „Ad Hoc” tworzy mło-
dzież: muzycy, studenccy animato-
rzy i widzowie. Wszystko jest żywe 
i autentyczne – dodaje. 

Jesteśmy zespołem 
– „Scena Ad Hoc” to przede wszyst-
kim ludzie i ich działalność – pod-
kreśla pomysłodawca projektu. – Lu-
dzie sztabu „Sceny Ad Hoc” nie są 
zwykłymi wolontariuszami. To gru-
pa współpracowników, kumpli, któ-
rzy realizują ze mną wspólnie wyzna-
czane cele. Razem tworzymy zespół. 
Sztab cały czas się organizuje i zmie-
nia. Aktywnym działaczom staram 
się stwarzać możliwości znalezienia 
sobie własnych pól działania, prze-
strzeni w których czują się najlepiej. 
Jedna osoba zajmuje się w robieniem 
plakatów, inna organizuje koncerty, 
itd. Chcemy naszą działalność pro-

wadzić także w innych miejscach 
niż „czarne foyer”. Scena „Ad Hoc” 
to nie tylko koncerty. Myślimy też 
o innych formach, w tym o stronie 
internetowej, zakładce na domowej 
stronie ACK „Chatka Żaka”. Pracu-
jemy obecnie nad wydawnictwami 
opisującymi pierwszy sezon Sceny. 
W przyszłości chciałbym zorgani-
zować cykliczne spotkania środo-
wiskowe muzyków. 

Mamy zaufanie 
do muzyków
Jednym z założeń projektu jest 
wspieranie inicjatyw zespołów, 
np. pomoc w promocji koncertów 
m.in. na portalach społecznościo-
wych czy stronie domowej ACK 
„Chatka Żaka”. 

– Nie prowadzimy żadnych kwa-
lifi kacji zespołów, które mają zagrać 
na „Scenie Ad Hoc” mówi Bogdan 
Bracha. – Tak naprawdę nie wiemy, 
co zespół, który za chwilę rozpoczy-
na koncert, sobą zaprezentuje. Za-
kładamy tylko, że „ugra” minimum 
czterdzieści minut autorskiego kon-
certu. Do tej pory nie zdarzyło się, 
żeby na scenę wyszli muzycy, którzy 
nie potrafi ą grać. Mamy do nich za-
ufanie. Było wiele koncertów bardzo 
wartościowych artystycznie. Bar-
dzo dobrze zapamiętałem pierwszy 
koncert – „Klucze” otworzyły nowe 
drzwi, jak ktoś napisał w recenzji.
26 listopada 2009 to była pierwsza 
nasza próba, debiut. I był bardzo in-
teresujący artystycznie koncert. To 
dało mi wiarę w sens tejże inicjaty-
wy – dodaje.

Agnieszka Góra
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Złota maska 
Agamemnona

Uroczyste otwarcie wystawy. Od lewej stoją: A. Kokowski, A. Haensel, B. Wlizło, J. Kuropa-
twa, K. Grabczuk, J. Palikot 
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U przyczyny sensacyjnej 
decyzji berlińskiego Mu-
seum für Vor – und Früh-

geschichte leży autorytet archeolo-
gii lubelskiej. Jest to również wyraz 
szacunku dla dokonań archeologicz-
nych Instytutu Archeologii UMCS 
w Lublinie, marka prowadzonych 
bowiem przez nas badań jest szero-
ko znana w wielkim świecie.

Ale droga do tego pomysłu była 
długa i wyboista.

Po ukończeniu archeologii w Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu skierowałem oczy na Lubelsz-
czyznę. Szybciej niż mogłem sobie 
zamarzyć, dokonałem odkrycia, któ-
re zainteresowało nie tylko fachow-
ców, ale również media, a za ich po-
średnictwem tysiące przeciętnych 
zjadaczy chleba. Odkryłem Gotów 

o na tyle dziwnej, niecodziennej kul-
turze, że od miejsca moich wyko-
palisk w Masłomęczu mogłem za-
proponować wyodrębnienie „grupy 
masłomęckiej”. 

Od tej pory opowieści o kawał-
kowanych pośmiertnie zwłokach 
kobiet zaczęły obiegać świat i prze-
prowadziły hrubieszowskie odkry-
cia przez wielką wystawę „I Goti” 
w Mediolanie, monograficzną 
„Schätze der Ostgoten” (pokazy-
waną też w kraju po wielokroć jako 
„Skarby wschodnich Gotów”) w Be-
vern czy wystawę o Wandalach or-
ganizowaną w Niemczech i Polsce. 
Gościłem też z nimi na dziesiątkach 
kongresów i konferencji. Z satys-
fakcją obserwowałem, jak czyta-
ne są moje książki, w których opi-
sywałem coraz aktualniejsze stany 

badań „rzymskich” dziejów ziemi 
hrubieszowskiej. 

Dla mieszkańców tego regionu 
kibicowanie wykopaliskom prze-
stało już polegać na przyjmowa-
niu do wiadomości ich rezultatów. 

Mieszkańcy Masłomęcza postano-
wili wcielić się w historycz-

nych Gotów i własnymi 
słowami opowiadać 

o ich nadbużań-
skich dziejach. 
W szkołach po-
wiatu hrubieszow-

skiego dzieci uczą 
się o rodzimej staro-

żytności, biorą też udział 
w tematycznych konkursach wie-

dzy o archeologii. 
Gdy szukałem sposobów odwdzię-

czenia się, z pomocą przyszli moi 
niemieccy przyjaciele. Oni również, 
tak jak ich koledzy z Danii, Francji, 
Ukrainy i wielu innych krajów są pod 
wrażeniem archeologicznej gorącz-
ki w Hrubieszowie. To najpierw prof. 
Wilfried Menghin, dr Heino Neu-
mayer i dr Manfred Navroth pod-
sunęli mi pomysł, bym spróbował 
pomóc w budowaniu wyższej rangi 
miejscowego Muzeum. Wtedy też 
padło hasło „Troja”, przyjęte życz-
liwie przez twórczynię wystawy, dr 
Alix Hänsel i dyrektora Museum für 
Vor- und Frühgeschichte z Berlina, 
prof. Matthiasa Wemhoff a. Uznali ten 
pomysł, co prawda, za zdumiewający 
– nigdy wystawa tej klasy nie gościła 
w prowincjonalnym muzeum – ale 
również awangardowy i zaskakują-
cy. Potem zaznałem życzliwości mo-
jego przyjaciela, dr. Wojciecha Brze-
zińskiego, dyrektora Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w War-
szawie, który jako goszczący swego 
czasu „Sen Henryka Schliemanna 
o Troi” wsparł mój pomysł z całych 
sił, ofi arując pomoc merytoryczną, 
organizacyjną i prawną. 

Andrzej Kokowski

O tym jak Schliemann 
dotarł do Hrubieszowa
Po raz pierwszy na krańcach Unii Europejskiej, w maleń-
kim Hrubieszowie, tamtejsze Muzeum im. ks. Stanisława 
Staszica dostąpiło niepowtarzalnego zaszczytu prezento-
wania skarbów trojańskich, słynne „złoto Schliemanna”. 
Gigant muzealny z Berlina wybrał hrubieszowskie Mu-
zeum w nagrodę za niespotykany entuzjazm dla arche-
ologii, panujący w tym regionie. Po raz pierwszy 
też cały komentarz do wystawy i towarzyszącą 
jej książkę wydano w języku ukraińskim.



39m a j  2 0 1 0   W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e

S p r a w y  s t u d e n c k i e

Nowoczesna specjalność
– bezpieczeństwo jądrowe 
i ochrona radiologiczna
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Studenci z wicedyrektor Instytutu 
Fizyki UMCS – dr hab. Bożeną Ja-
sińską podczas zwiedzania Sergijew-
Posadu

stronę. Resztę wydatków pokrywa 
część składki członkowskiej z bu-
dżetu ZIBJ. Wszystko odbywa się 
w ramach umowy podpisanej przez 
Pełnomocnego Przedstawiciela Rzą-
du RP w ZIBJ, prof. Michaela Wa-
ligórskiego, z Dyrektorem ZIBJ. 
Bieżącą współpracę koordynuje Ko-
misja ds. Współpracy z ZIBJ, której 
przewodniczącym jest prof. Mie-
czysław Budzyński. Istotnej pomo-
cy udziela Dziekan Wydziału Mate-
matyki Fizyki i Informatyki.

Aby jak najlepiej przygotować ab-
solwentów do pracy zawodowej, są 

organizowane szkolenia. Jednym 
z nich było szkolenie przygotowa-
ne przez Instytut Energii Atomowej 
oraz Centralne Laboratorium Ochro-
ny Radiologicznej w ramach „Dłu-
goletniego programu szkoleniowe-
go Unii Europejskiej”. Obejmowało 
ochronę radiologiczną i bezpieczeń-
stwo jądrowe oraz zabezpieczenie 
źródeł radioaktywnych w transpor-
cie i na przejściach granicznych. Po 
zdaniu egzaminu uczestnicy kursu 
otrzymali świadectwa.

Problematyka bezpieczeństwa ją-
drowego, ochrony radiologicznej 
i energetyki jądrowej jest nową spe-
cjalnością na Uczelni. Zakład Metod 
Jądrowych IF z Zakładem Radioche-
mii Wydziału Chemii pracuje nad 
wykształceniem własnych specjali-
stów w tym zakresie. Dzięki pomocy 
władz rektorskich dr B. Zgardzińska 
i dr R. Zaleski odbyli dwumiesięczne 
przeszkolenie w Francji w zakresie 
energetyki jądrowej. Przeszkolenie 
odbyło się w ośrodkach fi rmy ARE-
VA, czołowego producenta energii 
elektrycznej w elektrowniach ją-
drowych. We Francji w 2008 roku 
86% energii elektrycznej pochodzi-
ło z elektrowni jądrowych. 

Zakładamy, że absolwent spe-
cjalności bezpieczeństwo jądrowe 
i ochrona radiologiczna będzie po-
siadał wiedzę i umiejętności nie-
zbędne przy obsłudze urządzeń ją-
drowych stosowanych w przemyśle, 
szpitalach, radiologicznej ochronie 
środowiska, jednostkach naukowo-
badawczych, reaktorach i elektrow-
niach jądrowych. Ponadto znajo-
mość prawa atomowego i aktów 
wykonawczych umożliwi naszym 
absolwentom uzyskanie uprawnień 
inspektora ochrony radiologicznej 
i podjęcie pracy w jednostkach do-
zoru jądrowego.

Mieczysław Budzyński 

Po czwartym semestrze stu-
denci uczestniczą w trzy-
tygodniowej praktyce 

specjalistycznej w krajowych i za-
granicznych jednostkach naukowo-
-badawczych dysponujących urzą-
dzeniami jądrowymi. Wcześniej stu-
denci odbywają tygodniowa praktykę 
w Zjednoczonym Instytucie Badań 
Jądrowych w Dubnej k. Moskwy (Ro-
sja). Zapoznają się tam z budową 
i zasadą działania dużych akcelera-
torów, największego na świecie reak-
tora impulsowego oraz infrastruktu-
ry badawczej i technicznej. Podczas 
pobytu w Dubnej uczestniczą w za-
jęciach z zakresu podstaw bezpie-
czeństwa jądrowego, metod i przy-
rządów dozymetrycznych, systemu 
ochrony radiologicznej ZIBJ, dozy-
metrii wiązek medycznych i dozy-
metrii klinicznej oraz badań radia-
cyjnych w ZIBJ. 

Po zakończeniu szkolenia i zda-
niu egzaminu studenci otrzymują 
świadectwo.

Dla studentów jest organizowa-
na też wycieczka do Sergijew-Po-
sadu – ważnego miejsca prawo-
sławnych pielgrzymek. Kompleks 
zabytków obejmuje 13 świątyń. 
Główną cerkwią kompleksu jest 
sobór troicki.

Wyjazd odbywa się na atrakcyj-
nych warunkach fi nansowych. Nie-
zbędny wkład to koszt biletu w jedną 
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Naukowe Studenckie Koło Samorządowców 
zorganizowało XIII Tydzień Samorządności. Spotkanie 
odbyło się 19–23 kwietnia na Wydziale Politologii.

Tadeusz Fijałka i Jerzy Gryz podczas debaty „Wizje rozwojowe Lublina” 

XIII Tydzień 
Samorządności

Inspekcji, Leszek Żelazny, Lubel-
ski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska, Andrzej Pietrkiwicz 
z MPO SITA Lublin SA, Sławomir 
Janicki z Lubelskiej Agencji Ochro-
ny Środowiska S.A., Andrzej Karaś, 
prezes Lubelskiej Fundacji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Wojciech 
Lutek, prezes KOM-EKO, dr Janusz 
Stochlak, ekspert ds. ochrony śro-
dowiska w samorządzie terytorial-
nym. Prelegenci poruszyli proble-
matykę związaną z utrzymaniem 
porządku w mieście, terenami zie-
leni i gospodarką odpadami.

„20 lat samorządu terytorialnego 
w Polsce” to tytuł czwartego dnia 
spotkań. Prelegentami byli: prof. Mi-
chał Kulesza, były pełnomocnik rzą-
du ds. reformy samorządu terytorial-
nego, Jacek Sobczak, wicemarszałek 
województwa lubelskiego, Paweł Pi-
kula, starosta powiatu Lubelskiego, 
dr Sławomir Janicki, prezydent Lu-
blina w latach 1990–1991, dr inż. 
Leszek Bobrzyk, prezydent miasta 
w latach 1991–1994, Tomasz Małec-
ki, dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej w Lublinie, dr Mariusz Sien-
kiewicz, adiunkt w Zakładzie Samo-

rządów i Polityki Lokalnej Wydziału 
Politologii UMCS. Goście oceni-
li funkcjonowanie samorządu tery-
torialnego. Dyskusja koncentrowa-
ła się wokół kształtowania koncepcji 
samorządu terytorialnego oraz jego 
funkcjonowania 20 lat po reformie 
i sposobów doskonalenia.

Tego dnia odbył się konkurs wie-
dzy o samorządzie terytorialnym 
dla studentów I roku politologii. 
Dla pięciu zwycięzców organizato-
rzy zagwarantowali miejsca na spe-
cjalności samorząd i polityka lokal-
na oraz nagrody książkowe. 

W ostatnim dniu dyskusja kon-
centrowała się wokół ułatwienia 
młodym ludziom wejścia do gry 
politycznej. Na debatę zatytuło-
waną „Parytety dla młodych” za-
proszenie przyjęli: Jakub Bier-
nat, członek organizacji Zieloni 
2004, Piotr Dziedzicz, wiceprezes 
Oddziału Lublin Stowarzyszenia 
KoLiber, Krzysztof Jakubowski, 
przewodniczący Partii Demokra-
tycznej na Lubelszczyźnie, Urban 
Kępa, koordynator Młodych So-
cjalistów, Michał Mulawa, peł-
nomocnik Forum Młodych PiS 
z okręgu lubelskiego, Jan Srebr-
ny, przewodniczący Koła Młoda 
Platforma PO RP, Grzegorz We-
narski, przewodniczący Regio-
nu Lubelskiego Stowarzyszenia 
„Młodzi Demokraci”. Goście po-
ruszyli tematykę związaną z rolą 
młodych ludzi w partiach poli-
tycznych i na scenie politycznej, 
ich zaangażowaniem w pracę na 
rzecz młodzieżówek i działalności 
w partiach politycznych. Zastana-
wiano się, jakie działania podjąć, 
by zwiększyć aktywność młodzie-
ży w życiu publicznym.

Katarzyna Kuć-Czajkowska

W pierwszym dniu ob-
rad zaproszeni prelegenci: 
Krzysztof Żuk – zastępca 

prezydenta miasta ds. Rozwoju, Je-
rzy Gryz, były dowódca Garnizonu 
Lublin, Tadeusz Fijałka, były prezes 
MPWiK, dyskutowali o wizjach roz-
wojowych Lublina: infrastrukturze 
technicznej i sportowej, kulturze 
i estetyce miasta (planów zagospo-
darowania przestrzennego i starań 
Lublina o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury 2010) oraz relacji mię-
dzy sferą nauki i biznesu.

Drugiego dnia przedstawiciel Wy-
działu Zarządzania Funduszami 
Strukturalnymi Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie, Radosław Olszewski, 
przeprowadził szkolenie „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego 2007–2013”. 

„Posprzątajmy Lublin – rola sa-
morządu w zakresie ochrony śro-
dowiska” to tytuł kolejnego dnia 
debaty. Zaproszeni zostali: Marian 
Stani, dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin, 
Sławomir Struski, dyrektor Depar-
tamentu Rolnictwa i Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego, Grze-
gorz Uliński, kierownik Wydziału 
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Studenci mieli okazję gościć 
w Ambasadach Boliwariań-
skiej Republiki Wenezueli, 

Wschodniej Republiki Urugwaju 
i Republiki Kolumbii. W siedzibie 
pierwszej z nich grupę przywitał Je-
sús Cruz i jego małżonka. Przyjęcie 
dalekie było od żelaznego rygoru 
i oziębłej kurtuazji, z jaką czasem 
kojarzy się świat dyplomacji. Pan 
Chargé d’Aff aires odpowiadał na-
wet na pytania o proces polityczny 
w Wenezueli, rządzonej w myśl bu-
dowy Socialismo del siglo XXI (so-
cjalizmu XXI wieku) przez pełnią-
cego najwyższy urząd, już od ponad 
11 lat, prezydenta Hugo Chaveza. 
Studenci mogli dowiedzieć się tak-
że o drodze, jaką muszą przebyć, by 
trafi ć do świata dyplomacji.

Kolejnym punktem na mapie był 
korpus dyplomatyczny Wschodniej 
Republiki Urugwaju. Ambasador 
Julio Giambruno Viana opowie-
dział z chronologiczną i numerycz-
ną precyzją historię relacji między 
Polską a Urugwajem.

Po odwiedzinach ambasady uru-
gwajskiej studenci udali się na Saską 
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PKN w programie „Młodzież kontra… czyli pod 
ostrzałem” z udziałem Waldemara Pawlaka

Kępę, gdzie przy ulicy Zwycięzców 
29 mieści się Ambasada Republiki 
Kolumbii. Ambasador Jorge Alber-
to Barrantes Ulloa, obecny przez 
chwilę na spotkaniu z kołem, prze-
kazał głos Pierwszemu Sekretarzo-
wi Duvánowi Ocampo, który udo-
wodnił ponad wszelką wątpliwość, 
że młody, świetnie wykształcony 
obcokrajowiec po czterech latach 
pracy w Polsce nie tylko jest w sta-
nie ujarzmić nasz trudny język, lecz 
także w ciągu półtorej godziny zo-
brazować historię Kolumbii, odwo-
łując się przy tym ze znawstwem do 
historycznych doświadczeń polskiej 
walki o niepodległość.

„Kolumbia – jedyne ryzyko jest 
takie, że będziesz chciał zostać”. 
Słowa na okładce reklamującego 
turystykę w Kolumbii folderu, zna-
lezionego później wśród licznych 
pamiątek z tamtego dnia, są i praw-
dziwe, i mało realistyczne: niewielu 
Polaków decyduje się na kosztow-
ną przeprawę przez dziesięć tysięcy 
kilometrów Atlantyku, by poznać 
prawdziwą Amerykę Łacińską.

Jan Rydzak

Koło
Latynoamerykanistów 
UMCS w ambasadach
latynoamerykańskich
Koło Latynoamerykanistów organizuje regularne spotkania 
z kulturą Ameryki Łacińskiej i umożliwia kontakt ze świa-
tem dyplomacji. 15 kwietnia członkowie koła na zaproszenie 
trzech latynoamerykańskich placówek dyplomatycznych 
w Polsce udali się tam wspólnie z opiekunem dr Katarzyną 
Krzywicką z Zakładu Ruchów Politycznych.

Fo
t. 

Ju
lia

 U
m

ań
sk

a

Koło Latynoamerykanistów 
z ambasadorem Wschod-

niej Republiki Urugwa-
ju Julio Giambruno Viana

Politologiczne 
Koło Naukowe 
kontra 
Waldemar 

Pawlak

25 kwietnia członkowie Po-
litologicznego Koła Nauko-
wego wzięli udział w pro-

gramie „Młodzież kontra… czyli pod 
ostrzałem” emitowanym w niedzie-
lę o godzinie 20.50 przez TVP Info. 
Tym razem „pod ostrzałem” pytań 
był Waldemar Pawlak – wicepremier 
obecnego rządu oraz kandydat PSL 
na urząd prezydenta. Tematy prze-
wodnie spotkania obejmowały bieżą-
ce wydarzenia, kampanię wyborczą, 
a także prezentację wizji prezydentu-
ry lidera ludowców. Po pełnej emocji 
audycji gość programu znalazł czas 
na rozmowę ze studentami polito-
logii. To nie pierwszy raz, kiedy stu-
denci z Politologicznego Koła Nauko-
wego aktywnie reprezentują UMCS, 
biorąc udział w telewizyjnej debacie 
politycznej. Wcześniej uczestniczyli 
w audycji z udziałem premiera Do-
nalda Tuska. 

Konrad Trześniak 
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Konkurs „Studencki Nobel” został zor-
ganizowany przez Niezależne Zrzesze-
nie Studentów. Uczestnikiem konkur-

su mógł być każdy student, który spełniał kilka 
kryteriów: nie mógł przekroczyć 28 roku życia, 
z semestru poprzedzającego zgłoszenie do kon-
kursu student musiał posiadać średnią ocen mi-
nimum 4,0. Przy ocenie, oprócz wyników w na-
uce, brana była pod uwagę aktywność naukowa 
i społeczna, znajomość języków obcych oraz pu-
blikacje naukowe i referaty. 

W tym roku żacy mogli starać się nie tylko 
o tytuł Najlepszego Studenta RP. Przyznawany 
był również tytuł Branżowego Laureata Woje-
wódzkiego i Branżowego Laureata Krajowego. 
Wśród kategorii, w jakich oceniano studentów, 
znajdowały się: nauki przyrodnicze, inżynieryj-
ne i techniczne, medyczne i nauki o zdrowiu, rol-
nicze, społeczne, ekonomiczne, humanistyczne, 
sztuka, sport i języki obce.

W kwietniu komisje poszczególnych uczelni 
dokonały oceny najlepszych studentów na eta-
pie uczelnianym. W maju – na etapie wojewódz-
kim. Tytuł Najlepszego Studenta w regionie lu-
belskim zdobyła studentka KUL, Aleksandra 
Krauze. Wśród laureatów etapu wojewódzkie-
go znaleźli się studenci UMCS: Wojciech Siera-
dzon (laureat wojewódzki, III miejsce i najlepszy 
student na etapie uczelnianym oraz w kategorii 
nauki społeczne) i Ada Dobrowolska w katego-
rii nauki ekonomiczne. (ms)

30 kwietnia Zarząd 
Uczelniany Samo-
rządu Studentów we 

współpracy z organizacja-
mi studenckimi nakręcił Lip 
Duba. Projekt powstał w od-
powiedzi na ogólnoświato-
wy trend tworzenia klipów 
promujących uczelnię. W fi l-
mie wziął udział prorek-
tor Stanisław Michałowski.
Lip Dub to nagranie, które łą-
czy w sobie lip sync (dopaso-
wywanie położenia ust do wy-
dawanych dźwięków) i audio 
dubbing (przetwarzanie lub 
kopiowanie wcześniej nagra-
nego dźwięku). Taki fi lm jest 
połączeniem spontaniczności, 
autentyczności, zaangażowania 
aktorów i dobrej zabawy. Klipy 
nagrały już największe świato-
we i polskie uczelnie. UMCS 
może pochwalić się efektem 
swojej ciężkiej pracy na serwi-
sie YouTube, bo to właśnie tam 
zamieszczane są wszystkie na-
kręcone teledyski. (ms)

denckiego święta na naszej Uczelni 
jest, jak co roku, Zarząd Uczelnia-
ny Samorządu Studentów.

Święto żaków trwało 11 dni. 
6 maja prezydent miasta Adam Wa-
silewski przekazał Annie Nieoczym, 
przewodniczącej samorządu stu-
denckiego Uniwersytetu, symbo-
liczny klucz do bram miasta. Więk-
szość wydarzeń odbywała się na 
terenie miasteczka akademickie-
go. W ramach kulturalnego świę-
ta żaków Lublin odwiedziły takie 
gwiazdy jak: Czesław Mozil, Eldo, 
Audiofeels, Cool kids of Death, My-
slovitz, Vavamuffi  n, Ptaky i Kayah. 
Wiele spotkań oko w oko z kulturą 
miało miejsce w Ogrodzie Sas kim. 

Tam odbył się Kabaretom chary-
tatywny z udziałem Tomasza Ja-
chimka, pokazy tańca i dwa duże 
koncerty. Chatka Żaka tętniła ży-
ciem każdego dnia. Młodzi ludzie 
mogli wziąć udział w Studenckim 
Przeglądzie Alternatywnej Muzy-
ki 2010 „SPAM”, koncertach blu-
esowych i jazzowych, spektaklach 
i projekcjach filmów animowa-
nych, Meetingu Teatralnym, Era-
smus Day i Poetyckim Fight Clu-
bie. Zorganizowano również Dni 
Wydziałowe oraz Dzień Sportu. 
Po zabawie przyszedł czas na chwi-
lę wyciszenia. Już niebawem przed 
studentami sesja zaliczeniowo-
-egzaminacyjna. (ms)

Kilka dni temu zakończy-
ły się XIX Lubelskie Dni 
Kultury Studenckiej „Ko-

zienalia 2010”. Organizatorem stu-
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opracowanie: 
Jakub Kosowski

Akademickie 
Mistrzostwa Polski

Koszykówka mężczyzn
W dniach 30.04–02.05.2010 r. w Lu-
blinie odbył się turniej półfi nałowy 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w koszykówce mężczyzn. Koszyka-
rze UMCS mieli więc okazję w swo-
jej hali wywalczyć awans do ogólno-
polskiego fi nału. Problemy pojawiły 
się już na etapie rozgrywek grupo-
wych. Podopieczni trenera Zdzisława 
Szabały trafi li do najsilniejszej grupy 
eliminacyjnej. W pierwszym meczu 
turnieju ulegli po dogrywce fawory-
zowanemu zespołowi Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego 69:79. W drugim 
meczu pewnie pokonali Politechni-
kę Krakowską. Trzeci – decydujący 
o awansie do kolejnej fazy zawodów 
mecz z AGH Kraków – zakończył się 
zwycięstwem naszych zawodników. 
Sukces tym bardziej nieoczekiwany 
– że AGH Kraków pokonała Uni-
wersytet Rzeszowski. W drugiej fa-
zie turnieju nasz zespół musiał po-
konać PWSZ Krosno, aby myśleć 
o grze z poznańskim fi nale AMP. 
Niestety, uległ rywalom 60:68. War-
to odnotować, iż w roku ubiegłym 
to właśnie zespół z Krosna zamknął 
naszym koszykarzom drogę do fi na-
łu. Ostatecznie, po porażce w ostat-
nim meczu z lubelskim Uniwersyte-
tem Przyrodniczym reprezentanci 
UMCS zajęli szóste miejsce w tur-
nieju półfi nałowym. 

Akademickie 
Mistrzostwa 
Woj. Lubelskiego
Judo kobiet i mężczyzn

Zawody w judo odbyły się 8 maja 
2010 r. w hali AOS UMCS. Bar-
dzo dobrze wypadły nasze repre-
zentantki. Na pochwały zasługuje 
przede wszystkim Mariola Sta-
nios, która stoczyła zacięty poje-
dynek z Katarzyną Szlendak (PWSZ 
Chełm), medalistką Mistrzostw Pol-
ski. W klasyfi kacji drużynowej ju-
doczki UMCS zajęły pierwsze miej-
sce. Nie do końca natomiast można 
być zadowolonym z występu mę-
skiej części naszej reprezentacji. Co 
prawda studenci UMCS zajmowa-
li dobre miejsca w swoich katego-
riach wagowych (Bartosz Karku-
szewski wygrał nawet rywalizację 
w kategorii 66 kg), to jednak skrom-
na, bo zaledwie trzyosobowa repre-
zentacja UMCS, zajęła drugie miej-
sce w klasyfi kacji mężczyzn. 

Siatkówka 
plażowa kobiet

Tradycyjnie już duże nadzieje wią-
zaliśmy z występem naszych siat-
karek. Podopieczne trenera Jac-
ka Rutkowskiego broniły bowiem 

pierwszych miejsc w klasyfi kacji in-
dywidualnej i drużynowej z ubie-
głego roku. Tegoroczny występ tak-
że należał do niezwykle udanych. 
Finał bowiem rozegrał się pomię-
dzy naszymi studentkami. Osta-
tecznie pierwsze miejsce niespo-
dziewanie zajęły Paulina Watras 
i Anna Banaszak, przed Dominiką 
Kołosińską i Bernadettą Cieślicką. 
Trzecia z naszych par uplasowała 
się na wysokim – piątym miejscu. 
Doskonałe wyniki indywidualne 
pozwoliły na zajęcie pierwszego 
miejsca w klasyfi kacji drużyno-
wej z dużą przewagą nad Uniwer-
sytetem Medycznym. 

Tenis stołowy kobiet 
i mężczyzn

Turniej indywidualny w tenisie 
stołowym kobiet i mężczyzn zo-
stał zorganizowany 7 maja 2010 r. 
w hali AOS UMCS, zaś jego organi-
zatorem był Klub Uczelniany AZS 
UMCS. W rywalizacji wzięła udział 
rekordowa liczba zawodniczek i za-
wodników. Dobrze zaprezentowali 
się w nim nasi sportowcy. Kamila 
Maruszczak zajęła drugie miejsce 
w rywalizacji kobiet, zaś Filip Gra-
jewski – piąte wśród mężczyzn. 
Dobre występy pozostałych na-
szych reprezentantów pozwoliły 
także na zajęcie drugiego miejsca 
w klasyfi kacji drużynowej kobiet 
i mężczyzn. 

Szczegółowe wyniki zawodów znaj-
dują się na www.azs.lublin.pl
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Kim jesteś

Kim jesteś
na świat wydany przez łono Medei
albo Penelopy?
Gdy z ciała twego
spadnie „suknia Dejaniry”,
gdy amazonka Antiopa
nasyci wzrok barwą „morza Erytrei”,
kim jesteś?
Kiedy twym ojcem mieni się 
Centaur,
albo bożek Pan,
Salomon albo Prometeusz,
Lajos
lub Zeus, 
kim jesteś?
Gdy myślą chcesz ogarnąć
wszechświat,
kiedy z upadkiem własnym
walczyć już nie zdołasz
i kiedy pragniesz wołać
„jam wielki”
ale już nie wołasz.
Kim jesteś
wiedziony drogą mętnej wyobraźni?
Ty,
co pozazdrościłeś lotu ptakom,
rybom głębin
a gwiazdom przestrzeni.
Kim jesteś,
gdy łzy zalewają oczy twoje
na widok motyla, co utracił 
skrzydła?
Ty, 
co jednym skinieniem dłoni
posyłasz miliony istnień do ziemi,
na proch zapomnienia. 
Kim jesteś,
gdy nie znasz własnego imienia i nie
znasz jutra?
W szale uniesienia staczasz się w
dół
i pniesz się do góry.
Jesteś tu i tam
w wiecznym rozdwojeniu.
Kim jesteś
gdy depczesz łono Diany,
źródło urodzenia Kaina i Abla?
I ziele życia dajesz,
gdy świerszcze Eos
śpiewem chcą zamknąć 
szkatułę Pandory.
Kim jesteś, 
gdy z jednej piersi spijasz słodycz,
z drugiej gorycz,
z jednej prawdy, z drugiej fałsz,
miłość i nienawiść,
jasność i mrok.
Ty nie wiesz,
co w której piersi kryje ziemia.
Kim jesteś, 
gdy pijesz spragniony
i chcesz zgasić ogień
i zdusić w sobie 
żar nienasycenia?

Kim jesteś,
gdy kwiat twego życia
spopielony,
daje ziemi pokarm
wiecznego istnienia.
Kim jesteś…?

Stanisław Popek

Reinkarnacja
Wiem, że w następnym wcieleniu będziesz moja.Zespolisz się ze mną w jedno trwanie,w jeden rytm,
spiesznego oddechu.Nie wiem, kim będziemy,ale będziemy tym samym,aby dokonała się jednia pragnieniaw ciszy pojednania.Być może będziesz znowu błękitną dziewczynąlub drżącą sarną o oczach ikony,albo białą – lotną w stepieo rozwianej grzywiejak panna młoda.

Być może 
będziesz białym nenufarem,ognikiem nocnym
w bagnie
albo lilią białą.
A ja
ziemią, ogniem, powietrzemlub wodą
podążę każdym wcieleniemza Tobą.
A jeśli wyrośniesz lipą pachnącą i miodną,to ja jaworem wyrosnę przy Tobie,na jedne skrzypce
albo hebanem na gryflub smykiem,
by pieścić Twoje strunyaż do końca trwania.Wiem,
że to drugie wcieleniebędzie pojednaniem.Ty będziesz moja,
a ja będę z tobą:
ziemią, powietrzem, ogniemalbo wodą.

Fotografi e 
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z archiwum 
Ogrodu 

Botanicznego


