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Z życia
wersytetu Wrocławskiego, prof. 
Marek Bojarski. O książce opo-
wiadali: Karina Stasiuk-Krajew-
ska i Igor Borkowski, reprezen-
tanci gospodarzy wydarzenia, oraz 
Jacek Brzeziński, glottodydaktyk 
z CJKP UMCS. W dzień rozpo-
częcia konferencji Jacek Brzeziń-
ski został zaproszony przez gospo-
darzy do studia PR Wrocław, gdzie 
na żywo opowiadał o zawartości 
tomu przygotowanego na konfe-
rencję  i o udziale w niej lubelskiej 
reprezentacji.

Na zamknięcie konferencji montaż 
złożony z fragmentów koresponden-
cji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego 
Przybory brawurowo prezentowali 
Jacek Brzeziński i Anna Trębska-
-Kerntopf (CJKP UMCS). Talenty 
artystyczne to jedno, a naukowe to 
drugie – oboje byli także uczestni-
kami merytorycznej części obrad, 
które trwały w Instytucie Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej 
10 i 11 października. Całość prowa-
dziła Justyna Janus-Konarska, nad 
wszystkim zaś czuwał prof. Igor 
Borkowski.

Jacek Brzeziński

Jubileusze pracy 
zawodowej
Pracownikom obchodzącym jubi-
leusze 25-, 30-, 35- i 40-lecia pracy 
zawodowej zostały wręczone listy 
gratulacyjne. W dniu 3 listopada ju-
bileuszówki pracownikom wręczył 
prorektor Ryszard Dębicki, nato-
miast 8 i 24 listopada pracownikom 
naukowym jubieluszówki wręczył 
prorektor Ryszard Szczygieł. •

Bakcynalia 2011
W dniach 4–5 listopada w Chatce 
Żaka odbyła się XXV Epidemia 
Piosenki Turystycznej BAKCY-
NALIA 2011. Znamienici goście, 
koncerty, kilka muzycznych ju-

European Primary 
Teacher Education
Dr Anna Butcher z Centrum Języka 
i Kutury Polskiej wzięła udział jako 
ekspert w międzynarodowym pro-
jekcie European Primary Teacher 
Education (EPTE), prowadzonym 
w UMCS przez Wydział Pedago-
giki i Psychologii. Celem projektu 
było opracowanie jednolitego pro-
gramu kształcenia nauczycieli na-
uczania początkowego. Oprócz 
UMCS w projekcie uczestniczyły 
uniwersytety z Holandii, Szwecji, 
Portugalii, Austrii, Słowacji i Sło-
wenii, a jego koordynatorami na na-
szej Uczelni były dr Dorota Zdybel 
i dr Anna Bujnowska. Dr Butcher 
brała udział w pracach nad czę-
ścią programu dotyczącą naucza-
nia języka. Projekt został zakoń-
czony 30 września 2011 r., a jego 
realizacja trwała dwa lata.

Jacek Brzeziński

„Po prostu Agnieszka”
Kilkunastu badaczy z Polski i za-
granicy, kilkudziesięciu uczestni-
ków konkursów: fotografi cznego 
i na scenariusz lekcji inspirowa-
nej twórczością Agnieszki Osiec-
kiej, ponad setka słuchaczy kon-
certu piosenek z tekstami Osieckiej, 
koncert muzyki klasycznej i po-
ezji śpiewanej oraz montaż ak-
torski w wykonaniu „duetu” z Lu-
blina – to wszystko tylko formalna 
wyliczanka tego, co składało się 
na Międzynarodową Konferencję 
Naukową „Po prostu Agnieszka. 
W 75. rocznicę urodzin Agnieszki 
Osieckiej”, którą Instytut Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej 
organizował w dniach 9–11 paź-
dziernika 2011 r.

Zaczęło się 9 października (dzień 
urodzin poetki) od premiery książki 
„Po prostu Agnieszka”. Konferen-
cję inaugurował JM Rektor Uni-

17 listopada w Centrum Języka 
i Kultury Polskiej dla Polonii 
i Cudzoziemców UMCS odbyło 

się kolejne spotkanie autorskie z cyklu 
„Wieczory Literackie”, które tradycyjnie 
prowadziła dr Anna Nasalska. Gościem 
wieczoru był Marian Pilot (ur. 6 grud-
nia 1936 r. w Siedlikowie) – polski pisarz, 
dziennikarz, scenarzysta fi lmowy; przed-
stawiciel tzw. nurtu wiejskiego, laureat Li-
terackiej Nagrody NIKE 2011 za powieść 
„Pióropusz”. Miłym akcentem spotkania 
autorskiego był dyplom gratulacyjny dla 
pisarza od Marszałka Województwa Lu-
belskiego Krzysztofa Hetmana, który wrę-
czył Zastępca Dyrektora Departamentu 
ds. Kultury Andrzej Miskur. •

Marian Pilot 
gościem 
„Wieczorów 
Literackich”

Wręczenie dyplomu od Marszałka Województwa Lu-
belskiego Krzysztofa Hetmana. Od lewej: Andrzej Mi-
skur, Marian Pilot i dr Anna Nasalska
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Opracowała 
Ewa Kawałko-MarczukUczelni

Jan Pocek – poeta, 
co śpiewał i orał
Zakład Kultury Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa UMCS, Stowa-
rzyszenie Twórców Ludowych – 
Zarząd Główny oraz Koło Naukowe 
Doktorantów Wydziału Humani-
stycznego UMCS zorganizowali 
w dniu 7 listo pada seminarium na-
ukowe „Jan Pocek – poeta, co śpie-
wał i orał”. Konferencję, przygoto-
waną z okazji przypadającej w tym 
roku 40. rocznicy śmierci poety, 
uroczyście otworzył prorektor Ry-
szard Szczygieł. 

Jan Pocek – poeta ludowy, pro-
zaik, publicysta, animator kultury, 

bileuszów, rozśpiewana publicz-
ność, a także konkurs, w którym 
I miejsce zdobył „Maciej Baranow-
ski z zespołem”. Patronat hono-
rowy nad festiwalem sprawował 
prorektor Stanisław Michałowski, 
który dokonał ofi cjalnego otwarcia 
imprezy. •

Wizyta prof. Ruth 
Schumacher
7 listopada gościem prorektora Ry-
szarda Dębickiego była prof. Ruth 
Schumacher z Urbana University 
w USA. Spotkanie dotyczyło wy-
miany studentów i rozwoju przy-
szłej współpracy. •

urodził się w 1917 r. w Zabłociu na 
Lubelszczyźnie, zmarł w 1971 r. 
w Kaleniu k. Markuszowa. Debiu-
tował w latach 30. XX w. na łamach 
„Wici”. W latach II wojny światowej 
drukował w prasie konspiracyjnej, 
uczestniczył w działalności BCh, 
Związku Pisarzy Chłopskich i grupy 
skupionej wokół „Wsi Tworzącej”. 
Po wojnie prowadził gospodarstwo 
rolne we wsi Kaleń, pracował też 
jako dziennikarz „Gromady” i „Gro-
mady – Rolnika Polskiego”. Druko-
wał w wielu pismach i antologiach, 
opublikowano również autorskie 
edycje jego poezji: „Zgrzebne pie-
śni” (1947), „Malwy” (1963), „Wier-

Na wstępie Senat UMCS 
uczcił minutą ciszy pamięć 
zmarłych: prof. dr. hab. Jó-

zefa Szymańskiego, Rektora UMCS 
w latach 1982–1984 oraz prof. 
dr hab. Mirosławy Zakrzewskiej-
-Dubasowej.

Następnie Rektor UMCS wręczył 
listy gratulacyjne: prof. dr. hab. An-
drzejowi Baranowi z okazji nomina-
cji na stanowisko profesora zwyczaj-
nego oraz dr. hab. Jerzemu Żukowi, 
prof. nadzw oraz dr. hab. Adamowi 
Chomie z okazji jubileuszu pracy 
naukowo-dydaktycznej.

Podczas listopadowego posiedze-
nia Senat UMCS przyjął: Uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia recenzji 
przygotowanej przez prof. dr. hab. 
Henryka Kardelę, dotyczącej nada-
nia prof. Johnowi Searle’owi godno-
ści dhc Uniwersytetu Łódzkiego; 
Uchwałę w sprawie ustalenia ter-
minu wyborów uzupełniających 
Dziekana Wydziału Prawa i Admi-
nistracji; Uchwałę w sprawie ustale-

Z prac Senatu – 16 listopada 2011 r.
nia terminu wyborów uzupełniają-
cych do Senatu w grupie nauczycieli 
akademickich na stanowisku pro-
fesora i doktora habilitowanego 
na Wydziale Prawa i Administra-
cji oraz grupie pozostałych nauczy-
cieli akademickich (grupa I – jed-
nostki ogólnouczelniane); Uchwałę 
w sprawie wystąpienia przez Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców do Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o zlecenie realizacji kursów w ra-
mach Polonijnego Lata 2012 oraz 
innych zadań oraz Uchwałę w spra-
wie uchylenia uchwały Nr XXII-
-./ Senatu UMCS z dnia 
28 września 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad przyjęć na 
I rok studiów jednolitych magister-
skich, pierwszego stopnia oraz dru-
giego stopnia w roku akademickim 
2012/2013.

Ponadto, Przewodniczący Uczel-
nianej Komisji Wyborczej przedsta-
wił informację o stwierdzeniu wyga-

śnięcia mandatów członków Senatu 
UMCS, prof. dr. hab. Leszka Lesz-
czyńskiego oraz mgr Małgorzaty 
Tetiurki, jak również Rektor prof. 
dr hab. Andrzej Dąbrowski poin-
formował członków Senatu o uro-
czystej ceremonii wręczenia od-
znaczeń państwowych z udziałem 
wicewojewody lubelskiego Henryki 
Strojnowskiej w dniu 25 listopada 
2011 r., a także o terminie uroczy-
stej promocji doktorów i dokto-
rów habilitowanych w dniu 30 li-
stopada 2011 r.

Senat pozytywnie odniósł się do 
wniosków Rad Wydziałów: Biologii 
i Biotechnologii – w sprawie mia-
nowania dr. hab. Bogdana Lorensa 
na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na czas określony oraz 
Matematyki, Fizyki i Informatyki 
– w sprawie mianowania dr. hab. 
Przemysława Stpiczyńskiego na 
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas określony.

Paweł Kucharski
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nych na projekty badawczo-rozwo-
jowe w dziedzinie innovation in se-
rvices. W spotkaniu udział wziął 
prorektor Ryszard Dębicki. •

Między literaturą 
a medycyną
W dniach 7–9 listopada w siedzibie 
Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego odbyła się ogólnopolska kon-
ferencja naukowa „Starość i inne 
problemy egzystencjalne człowieka 
dawnego i współczesnego” pod pa-
tronatem Prezesa LTN prof. dr. hab. 
Artura Korobowicza, JM Rektora 
UMCS prof. dr. hab. Andrzeja Dą-
browskiego i JM Rektora UM w Lu-
blinie prof. dr. hab. n. med. Andrzeja 
Książka. Organizatorami spotkania 
byli: Komisja Filologiczna Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego, 
Zakład Literatury Pozytywizmu 
i Młodej Polski Instytutu Filolo-
gii Polskiej UMCS, Dziekan Wy-
działu Humanistycznego UMCS 
oraz II Katedra i Klinika Chirur-
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Nowotworów Układu Pokarmo-
wego wraz z Dziekanem Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. W konferen-
cji udział wziął prorektor Stanisław 
Chibowski. Sesja odbyła się w ra-
mach cyklu badań interdyscyplinar-
nych „Między literaturą a medycyną. 
Cz. IX”. •

Obchody Święta 
Niepodległości
11 listopada 1918 r. po 123 latach 
Polska odzyskała niepodległość. 
Z tej okazji co roku Narodowe 
Święto Niepodległości jest obcho-
dzone w naszym mieście w spo-
sób niezwykle uroczysty i wyjąt-
kowy. 9 listopada w Filharmonii im. 
H. Wieniawskiego w Lublinie od-
był się Koncert Galowy „Ojczyzno 
moja najukochańsza” oraz podsu-
mowanie „Konkursu poezji, prozy 
i pieśni patriotycznej im. Ryszarda 
Kaczorowskiego, ostatniego Pre-
zydenta RP na Uchodźstwie”. Go-
ściem wieczoru był znany aktor lu-
belski Jacek Król. W uroczystości 
udział wziął prorektor Stanisław 
Michałowski. W dniu 11 listopada 
natomiast obchody Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się uroczystą 
sesją Rady Miasta Lublin. Następ-
nie w Archikatedrze Lubelskiej od-
prawiona została msza św. w inten-
cji Ojczyzny, której przewodniczył 
abp Stanisław Budzik. Po mszy św. 
odbyły się tradycyjne uroczystości 
na Placu Litewskim, zakończone 
musztrą paradną w wykonaniu 
Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego i defi ladą kompanii honoro-
wej. Następnie wojewoda lubelski 
spotkał się z przedstawicielami ży-
cia politycznego, kulturalnego, spo-
łecznego i gospodarczego Lubel-

Nominacje profesorskie

sze” (1973), „Poezje” (1980, 1984), 
„Głosy ziemi” (1981), „Poezje wy-
brane” (1988). Jan Pocek kilkakrot-
nie gościł na naszym Uniwersytecie 
w latach 60. XX w. •

Święto szkoły w V LO 
w Lublinie
7 listopada, w dzień urodzin Marii 
Curie-Skłodowskiej V Liceum Ogól-
nokształcące w Lublinie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie obchodzi swoje 
święto. Z tej okazji zorganizowano 
w szkole uroczystą galę, w której 
udział wziął prorektor Stanisław 
Michałowski. W programie zna-
lazły się m.in. uroczyste ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych, se-
sja naukowa poświęcona patronce 
szkoły oraz tzw. „spotkanie poko-
leń” – obecnych uczniów z absol-
wentami szkoły. •

Współpraca 
z Narodowym 
Funduszem Badań 
Luksemburga
8 listopada na Politechnice War-
szawskiej uroczyście podpisano po-
rozumienie o współpracy pomię-
dzy Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju a Narodowym Fundu-
szem Badań Luksemburga (Fonds 
National de la Recherche). Porozu-
mienie związane jest z planowanym 
ogłoszeniem konkursów bilateral-

21 listopada Prezydent Bronisław Komorow-
ski wręczył akty nominacyjne 48 nauczycie-
lom akademickim oraz pracownikom nauki 

i sztuki. Wśród nich byli: prof. Irena Nawrot-Trzcińska 
i prof. Artur Popek z Wydziału Artystycznego UMCS 
oraz prof. Grzegorz Janusz i prof. Ewa Maj z Wydziału 
Politologii. Prezydent zaznaczył, że choć profesorowie 
reprezentują różne dziedziny nauki, to mają pewną 
wspólną cechę. Profesorowie zawsze byli, są i będą 
tymi, którzy pozwalają spokojnie, bezpiecznie, sensow-
nie i logicznie poruszać się po Wszechświecie  – mó-
wił Bronisław Komorowski, życząc, aby byli dobrymi 
drogowskazami i przewodnikami dla wszystkich. Ser-
decznie gratulujemy nowo nominowanym profesorom 
i życzymy dalszych sukcesów. •

Prof. Artur Popek odbiera nominację profesorską od 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego
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szczyzny. Po spotkaniu wysłuchano 
koncertu okolicznościowego w wy-
konaniu chóru i solistów Teatru 
Muzycznego w Lublinie. W uro-
czystościach udział wziął prorek-
tor Ryszard Szczygieł, który uczest-
niczył także w pracach Komitetu 
Honorowego Obchodów Święta 
11 Listopada – Narodowego Święta 
Niepodległości. •

Konferencja 
nt. współpracy 
akademickiej i naukowej
Polsko-Amerykańska Komisja Ful-
brighta, Ambasada USA w Polsce 
i Polskie Stowarzyszenie Stypen-
dystów Fulbrighta zorganizowały 
w dniu 14 listopada w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego 
konferencję „Współpraca akade-
micka i naukowa drogą do lepszej 
przyszłości” – „Educational and 
Cultural Cooperation for a Bet-
ter Future”. Konferencja była czę-
ścią kolejnego Międzynarodowego 
Tygodnia Edukacji ogłoszonego 
przez Departament Stanu USA 
i odbywała się pod patronatem 
Ambasadora USA w Polsce, Lee 
Feinsteina. W spotkaniu, którego 
głównym celem było poszerzenie 
wiedzy o nowych możliwościach 
rozwoju współpracy akademic-
kiej, udział wziął prorektor Ryszard 
Dębicki. •

Konferencja studentów 
portugalistyki
W dniach 17–18 listopada w Cen-
trum Języka Portugalskiego Insty-
tutu Camõesa odbyła się Konferen-
cja Studentów Portugalistyki pt. 
„Tradycja i nowoczesność – Por-
tugalia i Luzofonia”. Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonała 
dr hab. Barbara Hlibowicka-Wę-
glarz, prof. nadzw., dyrektor Cen-
trum Jęzka Portugalskiego. Głos 
zabrali również prorektor Stani-
sław Michałowski oraz dziekan 
Wydziału Humanistycznego Hen-
ryk Gmiterek. Tematyka referatów 
obejmowała: literaturę, historię, 
językoznawstwo i kulturę Portu-
galii oraz krajów luzofońskich. 
Wykład inagurujący konferencję 

22 listopada ponad 700 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
z Lublina oraz innych miast 

regionu objętych programem współ-
pracy naukowo-dydaktycznej wzięło 
udział w spotkaniu szkół partnerskich, 
zorganizowanym przez Instytut Filologii 
Polskiej UMCS. Tegoroczne hasło prze-
wodnie wydarzenia to „Lublin jako mia-
sto kultury teatralnej”. Zgromadzonych 
gości powitali: prorektor Stanisław Mi-
chałowski oraz dziekan Wydziału Hu-
manistycznego prof. Henryk Gmiterek. 
W wydarzeniu udział wziął także prorek-
tor Ryszard Szczygieł. Spotkanie zainau-
gurowano wykładem „Teatralny Lublin”, 
który wygłosił dr Jarosław Cymerman 
z Zakładu Teatrologii UMCS. W swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na najważ-
niejsze fakty z dziejów teatru, jego współ-

czesny wymiar, wybitne postaci polskiego 
teatru związane z Lublinem czy lubel-
skie instytucje teatralne. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia był Paweł Passini, 
znany polski reżyser teatralny. W dalszej 
części spotkania w „Chatce Żaka” go-
ście obejrzeli spektakl „Zły” w reżyserii 
Łukasza Witta-Michałowskiego, w wy-
konaniu Sceny Prapremier Invitro. Na-
stępnie podzielona na grupy młodzież 
wzięła udział w warsztatach teatralnych 
impro oraz spotkaniach z twórcami. 

Program współpracy Polonistyki 
UMCS ze szkołami średnimi skupia obec-
nie 15 szkół z Lublina i całego regionu. 
Głównym organizatorem spotkania i Ko-
ordynatorem Programu Współpracy IFP 
UMCS ze szkołami jest dr Dorota Filar 
z Zakładu Leksykologii i Pragmatyki 
UMCS. •

Spotkanie ze szkołami 
partnerskimi
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Zebranie Komitetu 
Agrofi zyki PAN
Prorektor Ryszard Dębicki wziął 
udział w zebraniu plenarnym Ko-
mitetu Agrofi zyki PAN, które odbyło 
się 17 listopada w Warszawie. •

Współpraca naukowa 
z Chinami
W związku z coraz liczniejszymi 
inicjatywami lubelskich uczelni 
skierowanymi na bliższy lub dalszy 
Wschód, Prezydent Lublina Krzysz-
tof Żuk zaproponował wypracowa-
nie wspólnej koncepcji współpracy 
edukacyjnej z uczelniami i instytu-
cjami kulturalnymi w tych krajach. 
W dniu 17 listopada w Urzędzie 
Miasta Lublin zostało zorganizo-
wane spotkanie robocze, na któ-
rym omawiano projekty lubelskich 
uczelni związane ze współpracą 
z chińskimi partnerami oraz możli-
wość utworzenia w Lublinie Insty-
tutu Konfucjusza. W spotkaniu nasz 
Uniwersytet reprezentował prorek-
tor Stanisław Michałowski. •

Jubileusz 
prof. S. Pastuszki
W dniu 18 listopada w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach odbyła się uro-
czystość z okazji jubileuszu 45-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej i 70. 
rocznicy urodzin prof. Stefana Jó-
zefa Pastuszki, polityka, historyka 
i nauczyciela akademickiego Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Podczas spotkania za-
prezentowano Księgę Pamiątkową, 
przedstawiającą dorobek jubilata, 
pod redakcją Joanny Sztejnbis-Zdyb 
i Romualda Turkowskiego pt. „Pań-
stwo – Wieś – Kultura”. W spotka-
niu prowadzonym przez Janusza 
Gmitruka, prezesa Zarządu Głów-
nego Ludowego Towarzystwa Na-
ukowo-Kulturalnego w Warszawie, 
a zorganizowanym przez Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach oraz Ludowe Towarzystwo Na-
ukowo-Kulturalne w Warszawie, 
uczestniczyli przyjaciele, współpra-
cownicy i wszyscy ci, których losy 
splotły się z osobą jubilata. W uro-
czystości udział wziął rektor An-
drzej Dąbrowski.

wygłosił prof. Dionísio Vila Maior 
z Universidade Aberta nt. „Luso-
fonia: identidade(s) em percurso” 
/Luzofonia – odmienność i dyna-
mika doświadczeń/. •

Spotkanie ze 
stypendystami
17 listopada w Sali Błękitnej Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów 147 Stypen-
dystom Prezesa Rady Ministrów, 
7 Stypendystom Ministra Eduka-
cji Narodowej oraz listów gratula-
cyjnych ich rodzicom. W uroczy-
stości udział wzięli Wicewojewoda 
Lubelski Henryka Strojnowska, 
Prezydent Miasta Lublin Krzysz-
tof Żuk, Dyrektor Departamentu 
Kultury Edukacji i Sportu repre-
zentujący Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Mirosław Korbut, 
Lubelski Kurator Oświaty Krzysz-
tof Babisz, Rektor UMCS prof. An-
drzej Dąbrowski oraz przedstawi-
ciele służb zespolonych, innych 
uczelni wyższych, organów prowa-
dzących szkoły, dyrektorzy szkół 
gimnazjalnych i ponadgimanazjal-
nych oraz rodzice. Dyplomy wy-
różnionym uczniom i listy gratula-
cyjne rodzicom wręczyli Henryka 
Strojnowska i Krzysztof Babisz. Na-
uczyciele otrzymali odznaczenia za 
wzorowe, sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej i za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania. •

Myśl społeczna 
wielkich religii świata
Zakład Ruchów Politycznych Wy-
działu Politologii UMCS zorga-
nizował w dniach 17–18 listopada 
międzynarodową konferencję na-
ukową „Myśl społeczna wielkich 
religii świata”, która dotyczyła zro-
dzonych na gruncie religii ruchów 
i doktryn społecznych, skutków 
włączenia myśli społecznej wielkich 
religii świata w całokształt stosun-
ków społeczno-politycznych oraz 
współczesnych perspektyw myśli 
społecznej religii świata. Konfe-
rencję otworzył prorektor Stani-
sław Michałowski. •

24 listopada w Dużej Auli w Gma-
chu Nowej Humanistyki UMCS 
Ambasador Kanady w Polsce – 

Jego Ekscelencja Daniel Costello wygłosił 
wykład pt. „Canada’s Arctic Foreign Policy”. 
Spotkanie zorganizowali: Centrum Badań 
Kanadyjskich, Instytut Anglistyki oraz Za-
kład Stosunków Międzynarodowych UMCS. 
Po wykładzie odbyło się spotkanie prorek-
tora Ryszarda Dębickiego z JE Ambasado-
rem nt. kontaktów UMCS z uniwersytetami 
kanadyjskimi i Polonią kanadyjską oraz nt. 
planowanej wizyty parlamentarzystów ka-
nadyjskich w UMCS i w Lublinie w przy-
szłym roku. •

Wykład 
Ambasadora 
Kanady 
na UMCS

Ambasador Kanady w Polsce Daniel Costello

Uczestnicy spotkania
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25 listopada pomiędzy UMCS a Griffi  th 
University w Australii została podpisana 
umowa o współpracy akademickiej, któ-

rej sygnatariuszami byli: Earle Bridger – Zastępca 
Dyrektora ds. Rozwoju z Queensland College of Art 
w Australii oraz Prorektor UMCS ds. Badań Nauko-
wych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. 
Ryszard Dębicki. Porozumienie ma na celu podję-
cie dalszej współpracy pomiędzy uczelniami w na-
stępujących aspektach: prowadzenie wspólnej pracy 
badawczej i/lub dydaktycznej, realizacja programów 
kulturalnych, wymiana pracowników naukowych, 
dydaktycznych oraz uniwersyteckiej administracji 
w celu rozwijania wzajemnej współpracy, wymiana 
informacji, materiałów, publikacji naukowych w dzie-
dzinach pozostających w sferze zainteresowania oby-
dwu uniwersytetów, wymiana studentów. 

Griffi  th’s Queensland College powstał w Brisbane 
w 1881 r., z kolei sam Griffi  th University został zało-
żony w roku 1971 i do tej pory uchodzi za jedną z naj-
bardziej innowacyjnych uczelni w Australii, odgry-
wającą szczególną rolę w Regionie Azji i Pacyfi ku. •ją ą g ą ę g j y

Stefan Pastuszka (ur. 21 sierp-
nia 1940 r. w Olechowie Nowym) 
– ukończył studia na UMCS, gdzie 
uzyskał stopnie doktora i doktora 
habilitowanego. Jest profesorem 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, pracownikiem Zakładu 
Historii i Teorii Kultury. Uprzednio 
pełnił funkcje rektora kilku prywat-
nych uczelni. W latach 1993–1997 
sprawował mandat senatora III ka-
dencji z ramienia Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Jest autorem 
wielu publikacji, m.in. „Amatorski 
ruch artystyczny na wsi polskiej 
1918–1939” (1994), „Teatr ludowy 
w II Rzeczypospolitej” (1995). •

Posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa 
w Urzędzie Miasta
Prorektor Stanisław Michałowski 
uczestniczył 18 listopada w posie-
dzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego w Urzę-
dzie Miasta. Tematem obrad był 
przebieg tegorocznych Dni Kul-
tury Studenckiej oraz zgłoszenie 
uwag dotyczących ich organizacji 
w roku przyszłym. •

Sekrety ludzkiego 
umysłu
W dniach 18–20 listopada Zakład 
Psychologii Klinicznej i Neuro-
psychologii Instytutu Psychologii 
UMCS oraz Koło Naukowe Psycho-
logów UMCS zorganizowali Ogól-
nopolską Konferencję Naukową 
„Odkrywając sekrety ludzkiego 
umysłu – współczesne wyzwania 
neuropsychologii”. Honorowy Pa-
tronat nad wydarzeniem objęli JM 
Rektor UMCS prof. Andrzej Dą-
browski i Prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk. Konferencję otwo-
rzył prorektor Stanisław Chibow-
ski. Konferencja miała zarówno 
wymiar poznawczo-naukowy, jak 
i praktyczno-kliniczny, dlatego też 
do poszczególnych sesji tematycz-
nych zaproszone zostały osoby za-
interesowane zaprezentowaniem 
własnych wyników badań, prze-
myśleń, poglądów – przedstawi-
ciele nauki, jak i praktyki neuro-
psychologicznej. •

Wykład Metropolity 
Kallistosa
20 listopada na Wydziale Politologii 
UMCS w Auli im. I. Daszyńskiego 
Metropolita Kallistos wygłosił wy-
kład „Jak prawosławne pojmowa-
nie człowieka i prawosławna du-
chowość może pomóc młodemu 
człowiekowi być prawdziwym 
chrześcijaninem pomimo wszelkich 
zagrożeń obecnych we współcze-
snym świecie?”. Metropolita Patriar-
chatu Ekumenicznego w Wielkiej 
Brytanii Kallistos (Timothy Ware) 
jest jednym z najbardziej znanych 
współczesnych teologów prawo-
sławnych, orędownikiem dialogu 
ekumenicznego. •

Projekt „Wirtualnego 
Laboratorium UMCS”
21 listopada prorektor Ryszard Dębicki 
spotkał się z dr. J. Dymarą (WCh), 
dr. W. Berejem (WMFI), dr M. Pet-
ryc-Wroną (WBiB), dr J. Rodzoś 
(WNoZiGP) oraz kierownik Cen-
trum Innowacji i Komercjalizacji Ba-
dań J. Malinowską w celu omówienia 
koncepcji i zasad opracowania „Wir-
tualnego Laboratorium UMCS”. •

Studencka rada 
Miasta Lublin
21 listopada w Sali Senatu UMCS 
odbyło się spotkanie prorekto-
rów i przedstawicieli samorzą-
dów studentów uczelni wyższych 
Lublina z prezydentem Lublina 
Krzysztofem Żukiem, w którym 
udział wziął także rektor Andrzej 
Dąbrowski. Podczas spotkania, zor-
ganizowanego przez prorektora 
Stanisława Michałowskiego, oma-
wiano stan przygotowań do Lubel-
skich Dni Kultury Studenckiej oraz 
sprawę powołania studenckiej rady 
Miasta Lublin. •

Spotkanie z laureatami 
Nagrody „Marii Curie”
22 listopada prorektor Ryszard Dę-
bicki spotkał się z prof. Nikodemem 
Grankowskim, dr. hab. Markiem 
Tchórzewskim – członkami zespołu 
nagrodzonego pierwszą Nagrodą 
Naukową „Marii Curie”, z Kariną 
Kasperek i Magdaleną Pokrzycką-

Earle Bridger, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju z Queens-
land College of Art w Australii oraz Prorektor UMCS 
ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodo-
wej prof. Ryszard Dębicki

Umowa 
z Griffith 
University 
w Australii
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-Walczak z Centrum Badan Nauko-
wych i Funduszy Zewnętrznych oraz 
Jadwigą Malinowską z Centrum In-
nowacji i Komercjalizacji Badań. Spo-
tkanie dotyczyło podjęcia dalszych 
działań dotyczących antygenu mala-
rii, które w przyszłości mogłyby do-
prowadzić do uruchomienia szcze-
pionki przeciwko malarii. •

Zespół ds. Jakości 
Kształcenia
Prorektor Stanisław Chibowski 
w dniu 23 listopada przewodniczył 
posiedzeniu Uczelnianego Zespołu 
ds. Jakości Kształcenia. •

Plany dot. wzornictwa 
przemysłowego
25 listopada odbyło się spotkanie 
prorektora Ryszarda Dębickiego 
z prof. Arturem Popkiem (WA) i Ja-
dwigą Malinowską (CIiKB) doty-
czące podjęcia działań w zakresie 
rozszerzania działalności dydak-
tycznej i naukowej w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego. •

Konferencja 
Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych
Uniwersytecka Studencka Porad-
nia Prawna przy Wydziale Prawa 
i Administracji UMCS oraz Funda-
cja Uniwersyteckich Poradni Praw-
nych zorganizowały w dniach 25–27 
listopada na UMCS XVI Ogólno-
polską Konferencję Uniwersytec-
kich Poradni Prawnych „Naucza-
nie kliniczne w systemie edukacji 
prawniczej”. Uroczystego otwar-
cia spotkania dokonał prorektor 
Ryszard Szczygieł. •

Konferencja z zakresu 
zarządzania
W dniach 25–27 listopada w Kazi-
mierzu Dolnym Katedra Zarządzania 
Jakością i Wiedzą oraz Studenckie 
Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą 
zorganizowały XIV Międzynaro-
dową Konferencję Naukową „Wpływ 
jakości na doskonalenie zarządzania 
zasobami niematerialnymi w tur-
bulentnym otoczeniu QUALITY 
& MANAGEMENT ”. Konfe-
rencję otworzył prorektor Ryszard 

25 listopada w Sali Se-
natu odbyła się uroczy-
stość wręczenia odzna-

czeń państwowych i resortowych, 
które zgodnie z postanowieniem 
Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego z 29 września 2011 r., 
nadawane są za wybitne zasługi 
w pracy naukowo-badawczej oraz 
za osiągnięcia w działalności dy-
daktycznej i społecznej. W imieniu 
Prezydenta RP odznaczenia doko-
nała Wicewojewoda Lubelski Hen-
ryka Strojnowska. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczony został dr hab. Jerzy 
Durczak, prof. nadzw. z Zakładu 
Literatury i Kultury Amerykań-
skiej. Za zasługi w działalności na 
rzecz rozwoju nauki oraz za osią-

gnięcia w pracy dydaktycznej Brą-
zowym Krzyżem Zasługi odzna-
czona została dr Monika Gabryś 
z Zakładu Literatury Pozytywizmu 
i Młodej Polski. Za wzorowe, wy-
jątkowo sumiennie wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej: Medalem Złotym Za 
Długoletnią Służbę odznaczonych 
zostało 58 pracowników UMCS, 
Medalem Srebrnym Za Długolet-
nią Służbę odznaczono 23 pracow-
ników UMCS, Medalem Brązowym 
Za Długoletnią Służbę odznaczono 
21 pracowników UMCS. 9 pracow-
ników Uniwersytetu otrzymało rów-
nież Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej. W uroczystości wręczenia 
odznaczeń udział wziął prorektor 
Stanisław Chibowski. •

Odznaczenia 
państwowe 
i resortowe
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Szczygieł. Przewodniczącą Rady Na-
ukowej była prof. Elżbieta Skrzypek. 
Obrady odbywały się zarówno w ra-
mach sesji plenarnych, jak i równo-
ległych sekcjach. Dla studentów zor-
ganizowano zajęcia warsztatowe nt. 
„Zakładania własnej fi rmy w turbu-
lentnym otoczeniu”. •

Bal Absolwentów UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej oraz Fundacja Absolwentów 
UMCS już po raz drugi zorganizo-
wali Bal Absolwentów UMCS, któ-
rego ideą jest umożliwienie absol-
wentom naszej Uczelni spotkania 
po latach, odnowienia kontaktów 
z przyjaciółmi z okresu studiów oraz 
umocnienia więzi ze swoją Alma Ma-
ter. Tegoroczny Bal odbył się 26 li-

Grono nauczycieli akademic-
kich naszego Uniwersytetu 
powiększyło się o 27 dokto-

rów habilitowanych i 54 doktorów. 
W dniu 30 listopada bowiem w Auli 
Uniwersyteckiej w Gmachu Wydziału 
Prawa i Administracji odbyła się uro-
czysta promocja doktorów habilito-
wanych i doktorów, w której udział 
wzięli rektor, wszyscy prorektorzy 
i dziekani Wydziałów oraz zapro-
szeni gości i członkowie rodzin na-
ukowców. Jak zostało podkreślone 
podczas uroczystości, doktorzy ha-
bilitowani powiększają kadrę samo-
dzielnych pracowników nauki, która 
decyduje i świadczy o randze na-
ukowej naszej Uczelni i prawidło-
wym rozwoju. O rozwoju naukowym 
świadczą także wyniki w zakresie 
kształcenia doktorów. •

stopada w Hotelu FOCUS – Cen-
trum Konferencyjnym w Lublinie. 
Wzięli w nim udział rektor Andrzej 
Dąbrowski i prorektor Ryszard Dę-
bicki, który w imieniu władz Uczelni 
powitał gości. Po kolacji odbyła się 
aukcja na rzecz akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”, którą popro-
wadziła Ewa Dados. Przedmiotem 
licytacji były prace absolwentów Wy-
działu Artystycznego UMCS. Co 
ważne licytowano nie za pieniądze, 
ale za produkty żywnościowe o dłu-
gim terminie przydatności. Goście 
obejrzeli także prezentację multi-
medialną, w której przedstawione 
zostały związki Marii Curie-Skło-
dowskiej z Lubelszczyzną oraz wy-
brane inicjatywy zrealizowane na 
Uczelni w roku Patronki. •
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Uroczysta 
promocja 
doktorów

30 lat temu studenci i pra-
cownicy lubelskich szkół 
wyższych zorganizowali 

w obiektach 5 lubelskich uczelni 
strajk okupacyjny, którego głów-
nym celem była obrona autonomii 
polskich szkół wyższych, którą uzy-
skano w okrojonym zakresie po po-
wstaniu NSZZ „Solidarność” i Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów 
w latach 1980–1981.

Najważniejszym osiągnięciem śro-
dowiska akademickiego w 1981 r. były 
wybory władz uczelni według ordyna-
cji wynegocjowanej i zaakceptowanej 
przez środowisko akademickie. Wy-
jątek stanowiła Wyższa Szkoła In-
żynierska, gdzie władze mianowały 
rektora bez wymaganych procedur, 
łamiąc zawarte porozumienie. W pro-
teście studenci i pracownicy ogłosili 
strajk okupacyjny, który rozszerzył się 

na cały kraj. Strajkujący, obok sprawy 
WSI w Radomiu i pacyfi kacji Wyż-
szej Szkoły Pożarnictwa, akcento-
wali przeciąganie procesu legislacyj-
nego ustawy o szkolnictwie wyższym.

18 listopada 1981 r. przedstawi-
ciele studentów i pracowników lu-
belskich uczelni (AM, AR, KUL, PL 
i UMCS) powołali wspólny Akade-
micki Komitet Strajkowy (AKS), któ-
rego przewodniczącym został Zbi-
gniew Wujec z Akademii Medycznej 
w Lublinie. AKS koordynował akcje 
strajkowe trwające z różnym nasile-
niem do 10 grudnia. AKS miał sie-
dzibę w Akademii Rolniczej i dlatego 
właśnie tu odbyły się główne uro-
czystości rocznicowe, nad którymi 
patronat objął JM Rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. 
dr hab. Marian Wesołowski.

30. Rocznica 
Ogólnopolskiego 
Strajku Akademickiego
18 listopada 2011 r. odbyły się uroczystości 
zorganizowane przez Regionalną Sekcję Nauki 
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, 
poświęcone 30. Rocznicy Ogólnopolskiego Strajku 
Akademickiego w obronie autonomii szkół wyższych.

Dokończenie na str. 25 
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Na Wydziałach
torskie i podjęła uchwałę o nada-
niu mgr Agnieszce Dębczak i mgr. 
Markowi Rotko stopnia naukowego 
doktora nauk chemicznych. •

Goście
W Zakładzie Chemii Organicznej 
w dniach 15–16 listopada gościł prof. 
Jean-Claude Guillemin, dyrektor ds. 
badań naukowych CNRS z Ecole 
National Superieure de Chimie de 
Rennes. •

W Zakładzie Chemii Ogólnej i Ko-
ordynacyjnej w dniach 14–24 listo-
pada badania właściwości magne-
tycznych – pomiary na aparacie 
SQUID prowadziła dr Krystyna 
Milianchuk z Uniwersytetu Iwana 
Franko we Lwowie. •

Wyjazdy
Dr Magdalena Greluk, mgr Ma-
rek Rotko i mgr Witold Zawadzki 
z Zakładu Technologii Chemicznej 
uczestniczyli w dniach 1–5 listopada 
w konsultacjach, które odbywały się 
w Madrycie i dotyczyły obsługi urzą-
dzenia do badań nanomateriałów 
katalitycznych i reakcji katalitycz-
nych reagentami znaczonymi ato-
mami trwałych izotopów w ramach 
realizacji projektu Nr POIG..-
--/ pt. „Centrum Nanoma-
teriałów Funkcjonalnych”. •

Dr Paweł Mergo oraz mgr Małgo-
rzata Gil z Pracowni Technologii 
Światłowodów w dniach 9–12 listo-
pada uczestniczyli w COST TD 
Scientifi c Meeting w IPHT, które 
miało miejsce w Jenie, w Niemczech.
 •

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Che-
mii Organicznej w dniach 15–20 li-
stopada uczestniczył w konferencji 
naukowej „Customs 2013 workshop 
on chemical names and their trans-
lations”, która odbywała się w Eu-
ropean Commission, Directorate 

unikalne materiały ikonografi czne 
i nagrania. •

Wydział Chemii

Doktoraty
W dniu 14 listopada miały miejsce 
2 publiczne obrony prac doktor-
skich: mgr Agnieszki Dębczak oraz 
mgr. Marka Rotko. Mgr Agnieszka 
Dębczak, uczestniczka stacjonar-
nych studiów doktoranckich na 
Wydziale Chemii UMCS, przedsta-
wiła do publicznej obrony rozprawę 
„Zastosowanie technik spektro-
skopowych do badania adsorp-
cji wybranych chelatów na noś-
nikach nieorganicznych”, której 
promotorem był dr hab. Janusz 
Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS, 
recenzentami zaś dr hab. Izabela 
Nowak, prof. nadzw. z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz dr hab. inż. Mirosław De-
rewiński, prof. Instytutu Katalizy 
i Fizykochemii Powierzchni PAN 
w Krakowie. Mgr Marek Rotko, 
asystent w Zakładzie Technologii 
Chemicznej, przedstawił do pu-
blicznej obrony rozprawę „Okre-
ślenie parametrów kinetycznych 
katalitycznej reakcji całkowitego 
utleniania metanu za pomocą re-
agentów znaczonych trwałymi izo-
topami”. Promotorem rozprawy był 
dr hab. Andrzej Machocki, prof. 
nadzw. UMCS, recenzentami zaś 
prof. dr hab. inż. Urszula Narkie-
wicz z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie oraz prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Karpiński z Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN w Warsza-
wie. Rada Wydziału Chemii UMCS 
na posiedzeniu w dniu 21 listopada 
pozytywnie oceniła rozprawy dok-

Wydział 

Artystyczny

Prelekcja o obrazie 
Matki Bożej Smoleńskiej
W przeddzień Święta Niepodległo-
ści w Sali Kameralnej Instytutu Mu-
zyki odbyła się prelekcja pt. „Matka 
Boska Smoleńska – słowo o ikonie”. 
Dzieje ikony w niezwykle intere-
sujący sposób przedstawił histo-
ryk sztuki, długoletni wykładowca 
Instytutu Sztuk Pięknych – Kazi-
mierz Parfi anowicz. Wykład ilu-
strowany był fotografi ami przed-
stawiającymi reprodukcje ikon, 
o których opowiadał prelegent, 
oraz historyczne widoki Smoleń-
ska i okolic. Drugą część wieczoru 
wypełniła muzyka organowa i for-
tepianowa. Prof. Gabriela Klauza 
wykonała kilka kompozycji orga-
nowych Mariana Sawy, inspirowa-
nych kultem Maryi i opartych na 
motywach pieśni maryjnych. Pro-
gram dopełniła muzyka Fryderyka 
Chopina – mazurki wykonane na 
fortepianie oraz bardzo udane orga-
nowe transkrypcje Chopinowskich 
preludiów. •

Spotkanie z muzyką 
Franciszka Liszta
30 listopada w Instytucie Mu-
zyki odbyła się sesja naukowa pt. 
„Spotkanie z muzyką Franciszka 
Liszta (1811–1886) z okazji 200. 
rocznicy urodzin”. Podczas sesji 
dr Joanna Jemielnik zaprezento-
wała koleje życia wybitnego wę-
gierskiego kompozytora, piani-
sty, dyrygenta i pedagoga, dr hab. 
Mariusz Dubaj scharakteryzo-
wał jego muzykę fortepianową, 
zaś prof. Andrea Jaworska przy-
bliżyła utwory wokalno-instru-
mentalne. Przedstawione zostały 
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– General, Taxation and Customs 
Union w Brukseli. •

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusie-
wicz z Zakładu Chemii Organicznej 
w dniach 18–27 listopada uczestni-
czył w „11th Latin American Confe-
rence on Physical Organic Chemi-
stry” odbywającej się w Sociedada 
Quimicade Mexico A.C.-Quintana 
Roo, Meksyk. •

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 
i dr Mariusz Barczak z Zakładu Che-
mii Teoretycznej oraz dr hab. Janusz 
Ryczkowski, prof. UMCS z Zakładu 
Technologii Chemicznej uczestniczyli 
w dniach 23–26 listopada w ASTRIUM 
Space Transportation R&T Days, które 
odbywały się w Paryżu. •

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski 
z Zakładu Modelowania Procesów 
Fizykochemicznych prowadzi bada-
nia naukowe w dniach 18 listopada – 
16 grudnia w Insitute of Chemistry 
UNAM Mexico City. •

Dr hab. Ryszard M. Janiuk, dr Ag-
nieszka Kamińska-Ostęp i dr Jaro-
sław W. Dymara z Zakładu Dydak-
tyki Chemii w dniach 30 listopada 
– 3 grudnia uczestniczyli w VIII 
Regionalnym Sympozjum IOSTE 
Science and Technology Education: 
trends and main tendencies in the 21st 
century, które odbywało się na Uni-
wersytecie Łotewskim w Rydze. •

Dyplomy dla 
absolwentów
26 listopada prorektor Stanisław 
Michałowski wręczył dyplomy ab-
solwentom Wydziału Chemii. •

Wydział 

Ekonomiczny

Doktoraty
17 listopada odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 

Katarzyny Marii Mamcarz. Temat: 
„Skuteczność instrumentów sygna-
lizacji w komunikacji spółek ak-
cyjnych z inwestorami na rynkach 
akcji (na przykładzie Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie)”. 
Promotor: dr hab. Małgorzata Do-
lińska, prof. nadzw. Recenzenci: 
dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw. 
(UMCS), dr hab. Gabriela Łukasik, 
prof. nadzw. (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach). Obrona za-
kończyła się nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii. •

Inne
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Dzie-
kan Wydziału Ekonomicznego zo-
stał wybrany na drugą kadencję do 
Komitetu Nauk o Finansach Polskiej 
Akademii Nauk oraz na członka 
jego Prezydium. •

Wydział Filozofii 

i Socjologii

Doktoraty
16 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Mag-
daleny Sarnińskiej-Góreckiej. Temat 
rozprawy: „Ciało jako ontyczny fun-
dament podmiotowości”. Promotor: 
prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, WFiS 
UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. 
Iwona Lorenc, UW, prof. dr hab. Sta-
nisław Czerniak, IFiS PAN, dr hab. 
Jacek Migasiński, prof. UW. •

Konferencje
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. nadzw. 
UMCS w daniach 17–18 listopada 
uczestniczył w XXII dorocznej kon-
ferencji teologicznej organizowa-
nej przez Prawosławny Uniwerstet 
Św. Tichona w Moskwie, podczas któ-
rej wygłosił referat „Isusova molitva 
i praktika Nianfo”. •

Dr hab. Ryszard Radzik, prof. nadzw. 
UMCS w dniach 7–8 listopada brał 

udział w Konferencji Międzynaro-
dowej „Tożsamość w wielokultu-
rowym kontekście” w Warszawie, 
organizowanej przez Katolicki Uni-
wersytet Lubelski i Centrum Eu-
ropejskie Natolin. Wygłoszony re-
ferat: „Tożsamość Białorusinów: 
między rosyjskością, sowieckością 
a białoruskością”. •

Dr hab. Lech Zdybel 24 listopada 
wziął udział w ogólnopolskiej kon-
ferencji „Rozum i zaangażowanie” 
zorganizowanej przez Zakład An-
tropologii Kulturowej Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego oraz Polskie Towarzystwo 
Filozofi czne, Oddział w Rzeszowie. 
Wygłoszony referat: „Biznes jako 
rozumne zaangażowanie. Przyczy-
nek do etyki biznesu na dzisiejsze 
czasy”. •

Dr Mariola Kuszyk-Bytniewska 
uczestniczyła w konferencji „Spo-
łeczno-kulturowe konteksty ra-
cjonalności”, Poznań, 4–5 listo-
pada. Organizatorem był Wydział 
Nauk Społecznych UAM oraz Cen-
trum Badań Interdyscyplinarnych. 
Wygłoszony referat: „Pierre’a Bo-
urdieu koncepcja racjonalności. 
Rozum praktyczny versus rozum 
scholastyczny”. •

W tej samej konferencji udział 
wzięli doktoranci Instytutu Filo-
zofii z Zakładu Ontologii i Teo-
rii Poznania: mgr Sebastian Bo-
dzak, referat: „Czy ograniczona 
racjonalność podmiotu wyklucza 
jego odpowiedzialność w społecz-
nych decyzjach?”; a także mgr Mi-
chał Makowski, referat: „Racjonal-
ność ograniczona czy ograniczona 
świadomość? Udział ukrytych form 
myślenia w podejmowaniu decyzji 
społecznych”. •

Dr Marcin Trybulec w dniach 
7–10 listopada w Toronto, Ka-
nada na konferencji „McLUhan 
100. Th en/Now/Next” wygłosił re-
ferat: „Th e Signifi cance of Extended 
Mind Hypothesis for Medium 
Th eory”. •
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Wydział 

Humanistyczny

Doktoraty
23 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr 
Magdaleny Grabias-Żurek. Temat: 
„Songs of Innocence and Experien-
ce. Romance in the Cinema of Frank 
Capra”. Promotor: prof. dr hab. 
Christopher Garbowski (UMCS). Re-
cenzenci: prof. dr hab. Jacek Dąbała 
(KUL Jana Pawła II), prof. dr hab. 
Jerzy Kutnik (UMCS). •

Wyjazdy
Dr hab. Sławomir Baczewski (In-
stytut Filologii Polskiej) w drugiej 
połowie listopada przeprowadził 
kwerendę archiwalną w Archi-
wum Państwowym w Sztokhol-
mie oraz w Archiwum Zamku Sko-
kloster. Wyjazd – na zaproszenie 
Instytutu Slawistyki Uniwersy-
tetu Sztokholmskiego – był moż-
liwy dzięki współpracy z prof. Ewą 
Teodrowicz-Hellman. •

Konferencje, spotkania
3 listopada prof. Andrzej Kokowski 
i dr Piotr Łuczkiewicz z Instytutu 
Archeologii uczestniczyli w spo-
tkaniu przygotowanym w Mu-
seum für Vor- und Frügeschichte 
Schloss Charlottenburg-Langhans-
bau w Berlinie przez Kommission 
zur Erforschung von Sammlungen 
archäologischer Funde und Unter-
lagen aus dem nordöstlichen Mit-
teleuropa, poświęconym 10-leciu 
projektu „Archäologie grenzenlos 
– Aktuelle Ergebnisse deutsch-pol-
nischer Forschunsprojekte des Mu-
seums für Vor- und Frügeschichte”. 
Wprowadzenie do seminarium przy-
gotował prof. A. Kokowski. •

Dr Agata Skała wzięła dział w konfe-
rencji pt. „Niedoczytani, niedoczy-
tane… Zapomniane postacie polskiej 
literatury lat 1863–1914”, Kraków 
3–4 listopada, organizator: Wydział 

Polonistyki UJ, referat: „Pisarstwo ze 
sztuką w tle. Portret literacki Wła-
dysława Kozickiego”. •

Dr Elżbieta Flis-Czerniak wzięła 
udział w Ogólnopolskiej Konferen-
cji Naukowej z cyklu „Między lite-
raturą a medycyną. Cz. IX: Starość 
i inne problemy egzystencjalne czło-
wieka dawnego i współczesnego” (7–9 
listopada), podczas której wygłosiła 
referat „Alchemia świadomości, czyli 
Hegel zanurzony w ciało. Rzecz o sta-
rości (u) Gombrowicza”. •

W dniach 10–11 listopada w Winni-
kach pod Lwowem na Ukrainie od-
była się międzynarodowa konferencja 
„Декоративні та культові вироби 
з Вісло-Дніпровського регіону”, 
zorganizowana przez Історико-
краєзнавчий музей м. Винники 
i Науково-дослідний центр «Ря-
тівна археологічна служба» Інсти-
туту археології Національної ака-
демії наук України, w której udział 
wzięli: mgr Marcin Piotrowski z In-
stytutu Archeologii, z wystąpieniem 
„Jeszcze raz o średniowiecznych zna-
kach garncarskich. Geneza znako-
wania naczyń we Francji” oraz mgr 
Konrad Grochecki, absolwent lubel-
skiej archeologii, z referatem „Przy-
kłady wczesnośredniowiecznych 
ofi ar zakładzinowych z terenu Pol-
ski. Dlaczego składano ofi ary? Jedna 
z interpretacji”. •

W dniach 10–13 listopada dr Ma-
rek Florek z Instytutu Archeologii 
wygłosił wykład „Starosłowiań-
skie miejsca kultu” na Festiwalu 
Fantastyki FALKON 2011, zorga-
nizowanym w auli Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie. •

W dniach 15–16 listopada odbyła 
się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. „Język polski – jego 
odmiany i powiązania z językami 
pokrewnymi. W setną rocznicę na-
rodzin prof. Karola Dejny”. Jej orga-
nizatorami byli: Katedra Dialektolo-
gii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Pol-

ska Akademia Nauk – Oddział w Ło-
dzi, Polska Akademia Umiejętności 
oraz Komitet Językoznawstwa PAN. 
Uczestniczyli w niej następujący pra-
cownicy Zakładu Filologii Ukraiń-
skiej: prof. Lubow Frolak, „Dźwięcz-
ność/bezdźwięczność w gwarach 
ukraińskich na pograniczu polsko-
-wschodniosłowiańskim”, prof. Fe-
liks Czyżewski, „Podstawy genetycz-
no-etniczne dialektu”, prof. Michał  
Łesiów, „Ukraińskie ślady językowe 
w «Naszym weselu» Pauliny Hoły-
szowej spod Chełma”, mgr Alina Bu-
rysz, „Zapożyczenia leksykalne w pol-
szczyźnie mieszkańców Drohobycza”. 
W łódzkiej konferencji wzięli udział 
również przedstawiciele Instytutu Fi-
lologii Polskiej: prof. dr hab. Halina 
Pelc, „Słownictwo gwarowe a słow-
nictwo ludowe – sposób prezentacji 
i interpretacji materiału”, dr Monika 
Gabryś, „Kwestie językowe w Tygo-
dniku Ilustrowanym”, mgr Katarzyna 
Czubacka, „«Praskulęta» i formy po-
krewne w gwarach pogranicza mało-
polsko-mazowiecko-kresowego”. •

Dr hab. Dariusz Chemperek, prof. 
nadzw. z Instytutu Filologii Pol-
skiej wziął udział w międzynaro-
dowej konferencji „Literature and 
the Processes of Modernization 
of Lithuania from the 15th to the 
18th Century”, która została zorga-
nizowana w Wilnie przez Insty-
tut Litewskiej Literatury i Folkloru 
w dn. 16–19 listopada. Na konferen-
cji, w której wzięli udział badacze 
z Niemiec, Polski i Litwy, Dariusz 
Chemperek wygłosił referat „Józef 
Domaniewski’s  «Emblemata nie-
które» (1623) – Th e First Non-pane-
girycal Emblem Cycle in the Great 
Duchy of Lithuania”. •

W dniach 17–18 listopada odbyła 
się na Wydziale Humanistycznym 
interdyscyplinarna konferencja na-
ukowa pt. „(Non) omnis moriar. Kul-
turowe i literackie oblicza śmierci 
i nieśmiertelności”. Organizatorami 
były dwa Zakłady w Instytucie An-
glistyki: Literatury Angloirlandz-
kiej oraz Kultur Krajów Angiel-
skiego Obszaru Językowego. •
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Na zaproszenie władz Uniwersytetu 
Państwowego w Mińsku (Białoruś) 
w dniach od 13–19 listopada wy-
kłady odbywali prof. Jerzy Bartmiń-
ski i prof. Stanisława Niebrzegow-
ska-Bartmińska z Instytutu Filologii 
Polskiej UMCS. Lubelscy języko-
znawcy wygłosili dla pracowników 
i studentów slawistyki i polonistyki 
tamtejszego uniwersytetu oraz pra-
cowników Białoruskiej Akademii 
Nauk łącznie osiem 2-godzinnych 
wykładów z zakresu wiedzy o współ-
czesnym języku polskim, tekstologii, 
folklorystyki, etnolingwistyki i aksjo-
logii. Na zakończenie pobytu wzięli 
udział w międzynarodowej konfe-
rencji „Jazykovoe i kul’turnoe po-
granič’e: perspektivy issledovanija” 
– wygłosili referaty: „Parateksty na 
pograniczu polsko-ukraińsko-biało-
ruskim” (J. Bartmiński) i „Słowiański 
i polski językowo-kulturowy obraz 
PIORUNA” (S. Niebrzegowska-Bart-
mińska). W tej samej konferencji 
z referatami uczestniczyli doktoranci 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS: 
Monika Łaszkiewicz („Tatar – obcy, 
inny, swój? Próba rekonstrukcji ste-
reotypu”) i Mariusz Polowy („Punkt 
widzenia jako istotna kategoria hi-
storii mówionej”). •

Dr Jarosław Krajka z Zakładu Lin-
gwistyki Stosowanej UMCS wziął 
udział w konferencji naukowej „In-
terdyscyplinarność w dydaktyce 
nauczania języków obcych”, zor-
ganizowanej w dniach 17–19 listo-
pada przez Katedrę Filologii Angiel-
skiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Dr Krajka wygłosił referat pt. „Kom-
petencje kluczowe w e-learningu – 
Projekt E-Akademia Przyszłości” 
(razem z mgr Agnieszką Gadom-
ską z Instytutu Filologii Angiel-
skiej Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie). •

W dniach 23–25 listopada dr Anna 
Zalewska z Instytutu Archeologii 
uczestniczyła w międzynarodowej 
konferencji, która odbyła się w Biblio-
tece Uniwersytetu Warszawskiego 
„Genealogies of Memory in Central 
and Eastern Europe. Th eories and 

Methods” i przedstawiła referat „Bul-
lets, buttons, stones and bones as the 
carriers of memory – the Olszynka 
Grochowska case”. •

25 listopada w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie odbyła 
się I Konferencja Geoarcheologiczna 
„Zmiany klimatu w świetle badań ar-
cheologicznych i geoarcheologicz-
nych”, zorganizowana przez Instytut 
Archeologii UKSW, Wydział Geogra-
fi i i Studiów Regionalnych UW i Wy-
dział Geologii UW, w której udział 
wziął mgr Tadeusz Wiśniewski z In-
stytutu Archeologii, prezentując po-
ster „Uwarunkowania paleogeogra-
fi czne lokalizacji obozowiska kultury 
magdaleńskiej w Klementowicach 
(Płaskowyż Nałęczowski)”, przygoto-
wany wspólnie z dr. Przemysławem 
Mroczkiem (Zakład Geoekologii i Pa-
leogeografi i UMCS), dr. Janem Rodzi-
kiem (Roztoczańska Stacja Naukowa 
UMCS) i dr. Piotrem Zagórskim (Za-
kład Geomorfologii UMCS). •

Goście
W dniach 7–10 listopada w Instytu-
cie Archeologii przebywała dr Elena 
Starkova z Państwowego Muzeum 
Ermitażu w Sankt Peresburgu w Ro-
sji. Oprócz kwerendy źródeł i bi-
bliotecznej, na zaproszenie człon-
ków Koła Naukowego Studentów 
Arche ologii UMCS wygłosiła wykład 
otwarty „Kultura trypolska w okresie 
rozkwitu i jej związki z zachodnimi 
kulturami eneolitycznymi”. •

W dniach 15–18 listopada dr Martin 
Schönfelder z Römisch-Germanis-
ches Zentralmuseum Mainz w Niem-
czech zaprezentował w Instytucie Ar-
cheologii cykl otwartych wykładów 
„Archaeology of the Celts: Oppida – 
celtic cities and centres of craft and 
power”; „Celtic elite in the 2nd and 1rst 
century BC”; „Celtic ritual: sanctua-
ries, sacrifi ces and druids”; „Celtic art 
in the 2nd and 1rst century BC”. •

Wyróżnienia
25 listopada odbyło się pierwsze 
w kadencji 2011–2014 posiedzenie 

Komitetu Językoznawstwa PAN, 
które rozpoczęło wręczenie powo-
łań członkom Komitetu. Wśród nich 
znalazło się 5 uczonych z Instytutu 
Filologii Polskiej UMCS, profesoro-
wie: Jerzy Bartmiński, Andrzej Ma-
ria Lewicki, Maria Wojtak, Anna Paj-
dzińska, Ryszard Tokarski. Fakt, iż 
do zaledwie 32-osobowej reprezen-
tacji językoznawstwa polonistycz-
nego, klasycznego i neofi lologicz-
nego ponownie zostało wybranych 
aż tylu przedstawicieli lubelskiej lin-
gwistyki, świadczy o jej bardzo wy-
sokiej ocenie przez całe środowisko 
akademickie. Dodajmy, że prof. Ma-
ria Wojtak jest członkiem Central-
nej Komisji do spraw Tytułu i Stopni 
Naukowych, prof. Anna Pajdzińska 
zaś jedną z dziesięciu osób pracują-
cych na uniwersytetach, a wybra-
nych do Rady Naukowej Instytutu 
Badań Literackich PAN przez IBL-
-owską część Rady. •

Najlepszym absolwentem Uniwer-
sytetu za rok akademicki 2010/2011 
został słuchacz Wydziału Humani-
stycznego mgr Jan Rydzak. Ukoń-
czył studia romanistyczne o pro-
fi lu iberystycznym ze średnią 4,96. 
Podczas inauguracji roku akade-
mickiego z rąk JM Rektora odebrał 
stosowną nagrodę. Tytuł najlepszej 
absolwentki Wydziału Humanistycz-
nego przypadł mgr Iwonie Wasilew-
skiej, która ukończyła jednolite stu-
dia magisterskie w zakresie fi lologii 
ukraińskiej ze średnią 4,88. Oby-
dwojgu wyróżnionym gratulujemy 
zasłużonych laurów. •

Wydział 

Matematyki, Fizyki 

i Informatyki

Doktoraty
W dniu 24 października odbyła 
się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr Agnieszki Stępniak 
ze studiów doktoranckich fi zyki pt. 
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i rozwoju językowego uczniów klas 
integracyjnych”. Promotor: prof. 
dr hab. Tadeusz Gałkowski. Recen-
zenci: dr hab. Józefa Bałachowicz, 
prof. nadzw., dr hab. Zofi a Palak, 
prof. nadzw. •

4 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Te-
resy Piątek. Temat rozprawy dok-
torskiej: „Poczucie sprawowania 
kontroli u nauczycieli w procesie 
wychowawczo-dydaktycznym”. Pro-
motor: dr hab. Mieczysław Rado-
choński, prof. nadzw. Recenzenci: 
prof. dr hab. Janusz Kirenko, prof. 
dr hab. Mirosław Szymański. •

4 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Mał-
gorzaty Ogorzałek. Temat rozprawy 
doktorskiej: „Poziom przygotowania 
do małżeństwa młodzieży z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną”. 
Promotor: dr hab. Zdzisław Bartko-
wicz, prof. nadzw. Recenzenci: dr hab. 
Zenon Gajdzica, prof. nadzw., dr hab. 
Zofi a Palak, prof. nadzw. •

Wydział 

Politologii

Konferencje
Zakład Stosunków Międzynarodo-
wych zorganizował w dniach 22–23 
września konferencję „20 lat polsko-
-litewskiego sąsiedztwa 1991–2011. 
Próba bilansu”. Organizatorzy zde-
cydowali się podjąć ten temat, po-
nieważ problematyka relacji pol-
sko-litewskich jest stosunkowo 
rzadko obecna w polskich bada-
niach politologicznych – dominują 
badania historyczne. W konferen-
cji wzięli udział uczestnicy z róż-
nych ośrodków naukowych z Polski 
i z Litwy. •

W dniach 18–19 października 
dr Małgorzata Stępnik wzięła udział 
w ogólnopolskiej konferencji na-

18 listopada miał miejsce panel dysku-
syjny z udziałem pracodawców, prak-
tyków oraz studentów i pracowników 
specjalności kartografi a i geoinforma-
cja. Celem panelu pt. „GIS na Lubel-
szczyźnie. Stan i perspektywy roz-
woju” była wymiana poglądów na te-
mat rozwoju Systemów Informacji 
Geografi cznej woj. lubelskiego. W pa-
nelu wzięli udział: Radosław Wnuk 
z Urzędu Marszałkowskiego, Ma-
riola Michalak i Piotr Strojny z OPGK 
w Lublinie, Sławomir Kuśmierz 
i Marek Kaczor z BULiGL, oddział 
w Lublinie, Małgorzata Malicka – 
GISPartner Sp. z o.o., Łukasz Prażmo 
– GISExpert Sp. z o.o. •

W dniu 23 listopada odbyło się 
otwarte zebranie naukowe nt. „Spits-
bergen – stan i perspektywy badań 
polarnych pracowników Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej”. W programie znalazło 
się sprawozdanie merytoryczne z ba-
dań naukowych na Spitsbergenie 
w sezonie letnim 2011 (dr A. Gluza, 
dr P. Zagórski, dr W. Kociuba, mgr 
G. Gajek) oraz dyskusja nad perspek-
tywą badań polarnych w lubelskim 
ośrodku geografi cznym. •

Wyjazdy
W dniach 27–30 listopada dr Prze-
mysław Mroczek z Zakładu Geo-
ekologii i Paleogeografi i w ramach 
projektu „Wzrost potencjału badaw-
czo–rozwojowego Wydziałów Che-
mii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 
w Lublinie” odbył staż w Malvern 
w Wielkiej Brytanii. •

Wydział 

Pedagogiki 

i Psychologii

Doktoraty
3 listopada odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Anny 
Król. Temat rozprawy doktorskiej: 
„Wspomaganie myślenia logicznego 

„Adatomy In i Pb na powierzchni 
Si (111) 5×2 – Au”. Promotorem 
rozprawy był prof. dr hab. Mie-
czysław Jałochowski z Instytutu 
Fizyki UMCS. Recenzentami byli 
prof. dr hab. Ryszard Taranko z In-
stytutu Fizyki UMCS i prof. dr hab. 
Ryszard Czajka z Instytutu Fizyki 
Politechniki Poznańskiej. •

W dniu 28 października odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej mgr. Pawła Nity ze studiów dok-
toranckich fi zyki pt. „Złożone łańcu-
chy metaliczne na powierzchniach 
Si (335) i Si (553)”. Promotorem roz-
prawy był prof. dr hab. Mieczysław Ja-
łochowski z Instytutu Fizyki UMCS. 
Recenzentami byli dr hab. Tadeusz 
Domański, prof. nadzw. z Instytutu 
Fizyki UMCS i dr hab. Jacek Koło-
dziej z Instytutu Fizyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. •

Wydział Nauk 

o Ziemi i Gospodar-

ki Przestrzennej

Habilitacje
16 listopada odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr Elżbiety Jekatie-
rynczuk-Rudczyk z Uniwersytetu 
w Białymstoku na podstawie roz-
prawy „Przekształcenia składu fi -
zyczno-chemicznego płytkich wód 
podziemnych w strefach drenażu 
na obszarach nizinnych”. Recen-
zentami byli: dr hab. Elżbieta Baj-
kiewicz-Grabowska, prof. UG, prof. 
dr hab. Wojciech Chełmicki, prof. 
dr hab. Andrzej T. Jankowski, prof. 
dr hab. Zdzisław Michalczyk. •

Spotkania naukowe
W dniu 9 listopada odbyło się 
otwarte zebranie naukowe, w cza-
sie którego prof. dr hab. Marian Ha-
rasimiuk przedstawił temat: „Ko-
mentarz do zasad finansowania 
projektów badawczych w I edycji 
konkursów NCN ”. •

W ramach projektu „UMCS dla rynku 
pracy i gospodarki opartej na wiedzy” 
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ukowej „Komunikacja wizualna 
w dziennikarstwie, reklamie i pu-
blic relations” zorganizowanej przez 
Instytut Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Dr Stępnik wygłosiła 
referat zatytułowany „Siła obrazu. 
Estetyka reklamy a fenomen popu-
larności street artu”.

Pracownicy Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych, dr Agata Ziętek 
i dr Jakub Olchowski, uczestniczyli 
w XI Kongresie „Kultura europejska”, 
który został zorganizowany w dniach 
27–29 października w Barcelonie 
przez Universitat Internacional 
de Catalunya. Dr Ziętek wygłosiła re-
ferat pt. „Seduced Europe. Seduction 
by Europe”, a dr Olchowski referat pt. 
„Clash of civilizations – a cultural 
background of Polish-Russian rela-
tions”. W kongresie wzięło udział 
ponad stu uczestników z kilkudzie-
sięciu państw. •

Goście
Zakład Stosunków Międzynarodo-
wych wespół z Instytutem Pamięci 
Narodowej zorganizował na Wy-
dziale Politologii spotkanie z dr. Sła-
womirem Dębskim, dyrektorem 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dia-
logu i Porozumienia. Dr Sławomir 
Dębski wygłosił wykład pt. „Histo-
ria jako czynnik stosunków między-
narodowych. Wokół relacji polsko-
-rosyjskich”. Po wykładzie odbyła 
się dyskusja, w której uczestniczyli 
studenci i pracownicy Wydziału 
oraz goście z IPN i KUL. •

Border Confl icts in the 
Contemporary World
W dniach 3–5 listopada 2011 r. miała 
miejsce konferencja międzynaro-
dowa pt. „Border Confl icts in the 
Contemporary World”, organizo-
wana w ramach współpracy między-
zakładowej przez Zakład Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Poli-
tologii i Zakład Geografi i Społecz-
no-Ekonomicznej Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS. Inicjatorem konferencji była 
dr Anna Moraczewska z Zakładu 

Stosunków Międzynarodowych, 
a dr Wojciech Janicki z Zakładu 
Geografi i Społeczno-Ekonomicz-
nej głównym współorganizatorem. 
Konferencja dotyczyła bardzo ak-
tualnego problemu, jakim są kon-
fl ikty graniczne, wbrew pozorom, 
wciąż obecne w wielu regionach 
świata. Temat ten przyciągnął wielu 
znakomitych badaczy granic pań-
stwowych – specjalistów różnych 
dziedzin – stosunków międzyna-
rodowych, politologów, geografów, 
socjologów, a nawet lingwistów, 
czyniąc konferencję multidyscypli-
narną i unikalną. Ponadto, konfe-
rencja miała w pełni charakter mię-
dzynarodowy, gdyż zgromadziła 
połowę uczestników spoza Polski 
i była prowadzona w pełni w ję-
zyku angielskim. Omówiono kon-
fl ikty graniczne na niemal wszyst-
kich kontynentach świata. 

Konferencja rozpoczęła się teo-
retycznym wprowadzeniem do ty-
pologii konfl iktów w stosunkach 
międzynarodowych, konfliktów 
granicznych oraz różnych form fi -
zycznych barier na granicach. Naj-
większym zainteresowaniem cieszył 
się obszar byłej Jugosławii oraz Eu-
ropy Wschodniej, na których wyka-
zano występowanie wielu zróżni-
cowanych konfl iktów granicznych. 
Wiele miejsca poświęcono również 
konfl iktom pozaeuropejskim oraz 
konsekwencjom nieporozumień 
granicznych. W ostatnim dniu kon-
ferencji zorganizowano warsztaty 
w terenie. Odbywały się one na po-
graniczu polsko-ukraińsko-białoru-
skim. Spotkały się z dużym entu-
zjazmem uczestników, którzy byli 
najbardziej zainteresowani wyglą-
dem „końca Unii Europejskiej” na jej 
wschodniej fl ance, zobrazowanym 
malowniczą linią rzeki Bug. Orga-
nizatorzy planują wydanie książki 
zawierającej tematy przedstawione 
podczas konferencji, wzbogaconej 
ponadto o kilka problemów gra-
nicznych, których zabrakło pod-
czas konferencji, a które wydają się 
istotne z punktu widzenia jakości 
merytorycznej publikacji.

Anna Moraczewska

Wydział Prawa 

i Administracji

Bezpieczeństwo 
imprez masowych
W ośrodku edukacji ekologicznej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwo-
niczu w dniach 6–8 listopada odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Bezpieczeństwo imprez 
masowych – Aspekty prawno-admi-
nistracyjne, społeczne i praktyczne”. 
Organizatorami konferencji byli: Ka-
tedra Prawa Publicznego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Wyższa Szkoła Infor-
matyki, Zarządzania i Administracji 
w Warszawie, Wydział Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Logistyki Wyższej 
Szkoły Ofi cerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie oraz Komenda Woje-
wódzka Policji w Rzeszowie. Wyda-
rzenie zgromadziło ponad 90 osób, 
m.in. przedstawicieli służb mun-
durowych – w tym policji z Polski, 
Czech i Słowacji, reprezentantów 
sądów, prokuratury, fi rm ochrony 
osób i mienia, zrzeszeń sportowych, 
a także świata nauki. Wydział Prawa 
i Administracji UMCS reprezento-
wali: prof. dr hab. Jan Szreniawski 
(przewodniczenie pierwszej części 
obrad), prof. dr hab Jerzy Stelmasiak 
(przewodniczenie trzeciej części ob-
rad), dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. 
UMCS oraz dr Piotr Szreniawski.

Wielkie gratulacje należą się głów-
nym organizatorom konferencji 
– przewodniczącej komitetu na-
ukowego konferencji prof. dr hab. 
Elżbiecie Ura oraz przewodniczą-
cemu komitetu organizacyjnego 
dr. hab. Stanisławowi Pieprznemu, 
prof. URz za mistrzowskie przygo-
towanie konferencji. Spotkanie to 
było okazją do wysłuchania licz-
nych wystąpień, zarówno przygo-
towanych w formie referatów i ko-
munikatów, jak też będących częścią 
toczących się dyskusji. Uczestnicy 
mogli też odbyć wycieczki do Ry-
manowa Zdroju i Sanoka. •
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Profesor urodził się 7 maja 
1933 r. w Woli Sernickiej 
k. Lubartowa. Szkołę po-

wszechną ukończył w rodzinnej 
miejscowości, liceum ogólnokształ-
cące w 1952 r. w Lubartowie. W la-
tach 1952–1957 studiował na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 
w Lublinie. Doktorat pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Józefa Motyki obronił 
w 1962 r. Stopień doktora habilito-
wanego osiągnął w 1972 r. na podsta-
wie światowej monografi i o rodzaju 
Calliergon. Wszystkie etapy pracy 
naukowej i dydaktycznej prof. Ka-
zimierza Karczmarza związane są 
z UMCS. Jeszcze w czasie trwania 
studiów, w 1956 r., rozpoczął pracę 
w Katedrze Systematyki i Geogra-
fi i Roślin, początkowo jako asystent, 
później adiunkt (1963), docent (1972), 
profesor nadzwyczajny (1978), a od 
1991 r. profesor zwyczajny. W 1992 r. 
objął kierownictwo Zakładu Syste-
matyki Roślin w Instytucie Biolo-
gii UMCS oraz kuratora zakłado-
wego zielnika.

Już w okresie studiów Profesor bar-
dzo interesował się zoologią, jednak 
jako główny obiekt swoich badań wy-
brał mszaki. Rozpoczął od badania 
mszaków Lubelszczyzny. Przedmio-
tem jego pracy doktorskiej były mchy 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 
Później prowadził badania także 
w innych regionach, w Polsce pół-
nocno-wschodniej (wspólnie z prof. 
A. W. Sokołowskim), Beskidzie Ni-
skim, Pieninach i Kotlinie Sando-
mierskiej. W latach 1972–1990 kie-
rował wieloletnimi badaniami nad 

wpływem Tarnobrzeskiego Kombi-
natu Siarkowego na lasy sąsiadują-
cych z nimi terenów. Zajmował się 
również taksonomią mszaków. Do 
najważniejszych osiągnięć Profesora 
należy odkrycie 3 nowych dla nauki 
gatunków i ponad 20 taksonów niż-
szej rangi z rodzaju Calliergon. Opra-
cował przemiany fl ory mszaków Pol-
ski od najstarszego plejstocenu do 
współczesności oraz zagadnienie 
dotyczące zanikania reliktowych 
mchów torfowiskowych. Zajmował 
się także wykorzystaniem msza-
ków jako bioindykatorów. Z wiel-
kim zaangażowaniem gromadził 
zielnik mszaków. Nie tylko sam 
zbierał, ale i prowadził wymianę 
międzynarodową. 

Działalność naukowa Profesora 
nie ograniczała się tylko do brio-
logii. Interesował się także ramie-
nicami, roślinami naczyniowymi, 
ewolucjonizmem, paleobotaniką, 
głównie karbonem, górną kredą 
i plejstocenem, a także historią na-
uki, szczególnie botaniki. Miał duże 
osiągnięcia w paleobotanice, zwłasz-
cza w badaniu fl or z okresu kredy. 
Zgromadzona przez niego kolek-
cja znajduje się w Muzeum Ziemi 
w Warszawie. Prof. Karczmarz był 
jednym z niewielu znawców wielko-
plechowych glonów, zwłaszcza ra-
mienic. Zgromadził bardzo cenną 
kolekcję zielnikową i jest autorem 
licznych publikacji z tej dziedziny. 
Wiele czasu poświęcił badaniu hi-
storii botaniki. Opracował bio-
gramy m.in. Błońskiego, Eichlera 
i Ganieszyna.

Profesor odbywał liczne staże na-
ukowe w renomowanych Instytutach 
Botaniki różnych ośrodków nauko-
wych, m.in. w Petersburgu, Kijowie 
Moskwie, Helsinkach, Turku, Wied-
niu i Jenie. Uczestniczył też w licz-
nych wyprawach naukowych po kra-
jach Europy i Azji (Bliski Wschód, 
Kaukaz, Indie, Nepal, środkowa Sy-
beria). Z każdej z nich przywoził 
cenne materiały naukowe.

Prof. Karczmarz jest autorem 217 
publikacji, w tym 145 oryginalnych 
prac naukowych i współautorem 
14 wydawnictw książkowych w języku 
polskim, angielskim i ukraińskim. 
Ponadto wydał trzy serie eksyka-
tów dotyczących regionu lubelskiego 
(ramienice, wątrobowce i mchy).

Profesor był aktywnym członkiem 
wielu towarzystw naukowych pol-
skich i zagranicznych. Od 1958 r. był 
członkiem Polskiego Towarzystwa 

prof. dr hab. 

Kazimierz
Karczmarz
(1933–2011)
20 lipca 2011 r. zmarł prof. dr hab. Kazimierz 
Karczmarz – wybitny botanik o wszechstronnych 
zainteresowaniach, głównie briolog.

Praca przy mikroskopie w latach 
60. XX w.
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Botanicznego. Był współtwórcą Sek-
cji Briologicznej, której przez dwie 
kadencje przewodniczył (1983–1989). 
Z jego inicjatywy podjęto prace nad 
przygotowaniem bibliografi i brio-
logicznej z obszarów Polski, której 
I część ukazała się w 1994 r. Był także 
członkiem Sekcji Fykologicznej, Hi-
storii Botaniki i Paleobotanicznej 
PTB oraz Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej, Polskiego Towarzy-
stwa Geografi cznego i Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego. Należał 
również do International Associa-
tion of Bryological Taxonomy, Inter-
national Association of Bryologists 
i Th e International Board of Index 
Herbarium (New York). Brał udział 
w pracach wielu komitetów redak-
cyjnych, m.in. przy opracowywa-
niu Serii Mchy – Musci Atlasu roz-
mieszczenia roślin zarodnikowych 
Polski, Acta Paleobotanica i Biblio-
grafi i Botanicznych PAN.

Profesor miał bardzo liczne zainte-
resowania pozanaukowe. Pasjonował 
się historią Polski, dziejami znanych 
rodów, sztuką, architekturą, muzyką 
klasyczną, historią łowiectwa, orni-
tologią oraz porównawczą etymolo-
gią słownictwa botanicznego w języ-
kach słowiańskich. Miał znakomitą 
pamięć i pięknie rysował. Z niezwy-
kłą precyzją potrafi ł wyeksponować 
charakterystyczne cechy tak trud-
nych do narysowania obiektów jak 
wielkoplechowe porosty. Jego ry-
sunki ilustrowały tomy flory po-
rostów Polski prof. Józefa Motyki.

Prof. K Karczmarz ma duży doro-
bek w zakresie kształcenia kadr. Wy-
promował 3 doktorów, 101 magi-
strów i 3 licencjuszy. Opiekował 
się także doktorantami z innych 
uczelni (UJ, UŚ, UAM). Miał wiel-
kie zasługi jako nauczyciel i doradca 
licznych adeptów briologii i pale-
obotaniki. Służył im radą, wiedzą 
i doświadczeniem naukowym. Pro-
wadził różne zajęcia dydaktyczne, 
m.in. wykłady z mechanizmów ewo-
lucji, paleobotaniki i systematyki 
roślin niższych.

W uznaniu zasług za wkład w roz-
wój nauki polskiej, kształcenie kadr, 
działalność społeczną i organiza-
cyjną Profesor został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, medalem zasłużonego 
dla województwa lubelskiego i tar-
nobrzeskiego, medalem Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk w Przemy-
ślu, Złotą Odznaką Towarzystwa 
Geografi cznego.

Profesor był człowiekiem niezwy-
kle skromnym, życzliwym, o bardzo 
wysokiej kulturze osobistej. Zawsze 
chętnie dzielił się swoją ogromną 
i wszechstronną wiedzą, służył radą, 
z uwagą każdego wysłuchał i nigdy 
nie narzucał swojego zdania.

Profesor Karczmarz miał jeszcze 
jedną pasję. Był bibliofi lem. Przez 
cały okres działalności naukowej, 
nie szczędząc czasu i prywatnych 
środków, gromadził książki. Śmiało 

można powiedzieć, że był człowie-
kiem renesansu. Jego liczne zainte-
resowania znalazły odzwierciedle-
nie w kolekcji książek. Z zakresu 
samej briologii księgozbiór zawiera 
bardzo cenne pozycje ze wszystkich 
kontynentów, od XIII w. do wyda-
nych w bieżącym roku. Z niezwy-
kłych zasobów jego biblioteki ko-
rzystało wielu briologów. 

Pożegnaliśmy Profesora 27 lipca 
2011 r. Jest pochowany w swojej ro-
dzinnej miejscowości – Woli Sernic-
kiej. Po zakończeniu uroczystości 
pogrzebowych rodzina Profesora za-
deklarowała, że przekaże do Biblio-
teki Wydziału Biologii i Biotechno-
logii część księgozbioru dotyczącą 
jego działalności naukowej. Ponad 
600 bardzo cennych tomów i tysiące 
odbitek prac naukowych zostało 
zdeponowane w Zakładzie Bota-
niki i Mykologii. Obecnie są katalo-
gowane i z pewnością będą służyły 
naukowcom i studentom nie tylko 
naszego Uniwersytetu. Profesor Ka-
zimierz Karczmarz pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci.

Hanna WójciakMiędzynarodowa Konferencja Briologiczna w Opawie, 1964 r.

Fo
t. 

Z 
ar

ch
iw

um
 P

ro
fe

so
ra

Wyprawa do Indii, 1974 r.

Fo
t. 

M
. K

uc



20 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   g r u d z i e ń  2 0 1 1

K a r t k a  z  k a l e n d a r z a

Zdzisław Lewandowski uro-

dził się w Lublinie 18 lutego 
1929 r. Całe swoje życie 

związał z naszym miastem. Tu-
taj się uczył, w latach dzieciństwa 
w szkole podstawowej, a następnie 
już w pierwszych latach powojen-
nych jako praktykant w zakładzie 
zegarmistrzowskim, w szkole pod 
patronatem TUR (Gimnazjum i Li-
ceum dla Dorosłych Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Lu-
blinie). Jak słyszeliśmy z opowiadań 
Profesora, maturę zdał w początkach 
czerwca 1948 r. W Lublinie miał też 
wielu kolegów (z różnych okresów), 
o których zawsze pamiętał. Profe-
sor podejmował też tutaj pierwsze 
swoje prace zarobkowe, już jako na-
stoletni chłopiec. Były to bowiem 
trudne lata okupacji i zaraz po za-
kończeniu wojny, kiedy pracował, 
zarabiając na życie, zdobywał jed-
nocześnie praktyczne umiejętno-
ści zegarmistrzowskie.

Po maturze, w 1949 r. rozpoczął 
trzyletnie studia dzienne na UMCS 
na kierunku matematyka, gdzie 
w 1952 r. uzyskał absolutorium z ma-
tematyki na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym. Talent studenta 
Lewandowskiego zauważył prof. 
Mieczysław Biernacki, zatrudniając 
go, w 1951 r., jako asystenta i umożli-
wiając mu dalsze kształcenie na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Prof. Zdzisław Lewandowski był 
magistrantem prof. Franciszka Leji. 
W 1954 r. otrzymał dyplom ukoń-
czenia stacjonarnych studiów mate-

matycznych II stopnia na Wydziale 
Matematyki, Fizyki, Chemii UJ.

Po ukończeniu studiów w Kra-
kowie związał się z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej. W la-
tach 1951–1999 zatrudniony był 
jako pracownik naukowy kolejno 
na stanowiskach: asystenta, star-
szego asystenta, adiunkta, docenta, 
profesora nadzwyczajnego i profe-
sora zwyczajnego. W 1960 r. uzyskał 
stopień doktora, po trzech latach, 
czyli w 1963 r., doktora habilito-
wanego. Tytuł profesora nadzwy-
czajnego otrzymał w 1971 r., a no-
minację na profesora zwyczajnego 
wręczono mu uroczyście w Belwe-
derze w 1988 r.

Zainteresowania naukowe Profe-
sora obejmowały analizę matema-
tyczną ze szczególnym uwzględnie-
niem teorii funkcji analitycznych. 
Do 1965 r. pracował na ówczesnym 
Wydziale Matematyczno-Przyrod-
niczym, a po zmianach nazewnic-

twa (strukturalnych) – na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.

W 1965 r. Rektor UMCS prof. 
G. Seidler stawia zadanie, wówczas 
młodemu pracownikowi naukowemu 
Zdzisławowi Lewandowskiemu – 
tworzenia na Uczelni Wydziału 
Ekonomicznego. Młody doktor ha-
bilitowany zostaje wtedy współorga-
nizatorem tegoż Wydziału. W latach 
1965–1968 był pierwszym dziekanem, 
zaś w latach 1981/82, już jako profesor 
Z. Lewandowski był prodziekanem, 
a w 1982 r. ponownie dziekanem Wy-
działu Ekonomicznego. Jednocześnie 
przez okres 35 lat pracy na Uniwer-
sytecie był kierownikiem Katedry 
Matematyki, zaś po zmianach or-
ganizacyjnych, po 1968 r. – kierow-
nikiem Zakładu Zastosowań Mate-
matyki Wydziału Ekonomicznego. 
Pełnił też funkcję z-cy dyrektora 
Instytutu Teorii Rozwoju Społecz-
no-Ekonomicznego. O pracy Profe-
sora i jego zasługach dla akademic-

Wspomnienia
Zdzisławie

4 października 2011 r. 
odszedł od nas Profesor 
Zdzisław Lewandowski, 
nasz Nauczyciel i Przyjaciel.
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Profesora Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej wy-
dało, w nowej szacie grafi cznej, na 
przełomie 2009 i 2010 r. reprint jego 
pracy habilitacyjnej. 

Za zasługi w pracy na Uczelni 
oraz dla Lublina został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłu-
żony dla Lublina”, a także Odznaką 
„Za Zasługi dla Lubelszczyzny”.

Profesor oprócz matematyki miał 
i inne pasje, takie jak szachy i czyta-
nie opracowań, książek historycz-
nych dotyczących faktów mało zna-
nych powszechnie, ale istotnych dla 
naszych dziejów.

Zawsze będziemy pamiętać prof. 
Lewandowskiego jako osobę nie-
zwykle życzliwą dla innych oraz 
cieszącą się ogromnym autorytetem 
w różnorakich sytuacjach zawodo-
wych, jak i takich zwykłych ludz-
kich. Poniżej zamieszczamy wspo-
mnienia o prof. Lewandowskim, 
spisane przez jego młodszych kole-
gów, profesorów matematyki.

Powyższe przygotowali:
Franciszek Bogowski
Janusz Klimaszewski

o profesorze
Lewandowskim

kiego środowiska ekonomicznego 
bardzo ciepło i z uznaniem wyraża 
się w swojej publikacji jemu poświę-
conej prof. Ryszard Orłowki, wielo-
letni dziekan Wydziału Ekonomicz-
nego i prorektor UMCS. 

Wszystkie funkcje administra-
cyjne Profesora nie hamowały jego 
pracy naukowej. Prowadził przez 
wszystkie lata seminarium dla ma-
tematyków, nie tylko z lubelskiego 
środowiska. Publikował istotne wy-
niki naukowe w liczących się czaso-
pismach matematycznych. W wielu 
spotkaniach z matematykami z za-
granicy podejmował problemy do 
rozwiązania.

Profesor był osobą o wielkim sercu, 
otwartym na wszelkie problemy, 
szczególnie na problemy naukowe 
z teorii funkcji analitycznych. Jego 
ogromny potencjał intelektualny, 
niebywała wiedza merytoryczna 
z matematyki i wspomniana wcze-
śniej otwartość powodowały, że Pro-
fesor miał zawsze wokół siebie wielu 
kolegów matematyków. Pojawia-
jące się problemy naukowe były roz-
strzygane w większości przypadków 
w rodzinnym niedużym mieszka-
niu Profesora na Osiedlu Mickiewi-
cza na LSM. Cała jego Rodzina była 
podporządkowana tym potrzebom. 
Przez wszystkie lata, od 60. do końca 
90. minionego stulecia z Profesorem 
współpracowało wielu matematy-
ków z Lublina, z Polski i zagranicy. 
Należy w tym miejscu pamiętać, że 
w tamtym okresie niezbędna po-
trzeba komunikowania się na bie-
żąco, by móc czynić szeroką współ-
pracę naukową napotykała barierę 
żelaznej kurtyny, czyli na ograni-
czone możliwości szybkiego dostępu 
do cenionych czasopism matema-
tycznych – Internet, e-publikatory 
znane dzisiaj nie istniały.

Rezultatem owocnej współpracy 
Profesora z matematykami z zagra-
nicy są cenione publikacje z mate-
matykami amerykańskimi, rosyj-
skimi, takimi jak profesor uczelni 
Stanów Zjednoczonych Sanford Mil-
ler R. Libera czy też prof. Victor Star-
kov z Państwowego Uniwersytetu 
w Pietrozavodsku. Można przytaczać 
liczne kontakty naukowe potwier-
dzone wzajemną wymianą kore-
spondencji z matematykami nie-
mieckimi, hinduskimi. Prof. Reiner 
Künau, znany i ceniony specjalista 
z funkcji zespolonych, zadedykował 
Profesorowi artykuł naukowy z oka-
zji 70. rocznicy urodzin – „Űber die 
Grunskyschen Koeffi  zientenbedin-
gungen; Professor Zdzislaw Lewan-
dowski zum 70. Geburtstag”.

Przez wiele lat Profesor był czyn-
nym recenzentem Mathematical 
Reviews (MR) American Mathe-
matical Society – wykonał ponad 
150 recenzji prac matematycznych. 
Był aktywnym członkiem Polskiego 
i Amerykańskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego. Opublikował blisko 
80 prac naukowych zamieszczo-
nych w znaczących czasopismach 
matematycznych. Pod jego naukową 
opieką powstało kilkanaście roz-
praw doktorskich. Zachęcał sku-
tecznie młodych lubelskich mate-
matyków do kolejnych habilitacji 
z jego matematycznej specjalizacji. 
Prowadził również wykłady z mate-
matyki w Dęblińskiej Szkole Orląt, 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej oraz 
na Politechnice Lubelskiej. Badania 
naukowe i pracę dydaktyczną kon-
tynuował do roku 1999, kiedy prze-
szedł na emeryturę. Po 2000 r. cho-
roba Profesora istotnie ograniczyła 
jego czynne uczestnictwo w pracach, 
jak i szerszych naukowo-akademic-
kich kontaktach. Za przyzwoleniem 

Prof. Zdzisław Lewandowski 
1929–2011
Matematyk, profesor zwyczajny, dwukrotny 
dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS, 
wieloletni kierownik Katedry Matematyki, 
a następnie Zakładu Zastosowań Matematyki, 
członek PTM oraz American Mathematical 
Society.

Miejscem spoczynku jest Cmentarz Rzymsko-
katolicki w Lublinie przy ul. Unickiej, sekcja: 
XII, rząd: 1, grób: 5.
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Pierwszego września roku 
pańskiego 1955 podjąłem 
studia matematyczne 

na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii UMCS. Kadra naukowo-
dydaktyczna liczyła wtedy około 
15 osób. W każdą środę szef kie-
runku prof. Biernacki odbywał ze 
swoimi współpracownikami semi-
narium naukowe. Bywało, że uczest-
nicy seminarium po wyjściu z sali 
prowadzili na korytarzu ożywioną 
dyskusję. W nasze studenckie oczy 
wpadł jeden z dyskutantów – szczu-
pły brunet z charakterystyczną 
i rzadko wtedy noszoną muszką. 
Nie mieliśmy z nim zajęć, ale nasz 
wywiad ustalił, że właścicielem tej 
muszki był aspirant Lewandowski. 
Nie byliśmy pewni, co to za stano-
wisko, więc w hierarchii plasowali-
śmy go wysoko. Tak się złożyło, że 
po niespodziewanej śmierci prof. 
Biernackiego właśnie aspirant Le-
wandowski przejął opiekę nad moją 
pracą magisterską. Był to począ-
tek naszej znajomości, a później 
współpracy, która przerodziła się 
w prawie pięćdziesięcioletnią przy-
jaźń. Upoważnia mnie to, jak sądzę, 
do podzielenia się wspomnieniem 
o tym nieprzeciętnym człowieku. 

Zdzisław Lewandowski urodził się 
w Lublinie w biednej rodzinie ro-
botniczej. Warunki materialne zmu-
siły go do podjęcia, bardzo wcze-
śnie, pracy zarobkowej. Jako młody 
chłopak pracował w gospodarstwie 
rolnym w podlubelskiej wsi. Był też, 
między innymi, czeladnikiem w za-
kładzie zegarmistrzowskim. Pra-
cując zawodowo, ukończył szkołę 
średnią i podjął studia matema-
tyczne na UMCS. 

W Lublinie w owym czasie były to 
tylko studia zawodowe. Prof. Bier-
nacki dostrzegł i docenił uzdol-
nienia matematyczne Lewandow-
skiego i zakwalifi kował go na studia 
magisterskie w Uniwersytecie Ja-
giellońskim, a następnie zatrudnił 

w swojej katedrze na stanowisku 
asystenta. Nie było to (i nie jest!) lu-
kratywne zajęcie, ale dawało stabi-
lizację, a przede wszystkim otwie-
rało ciekawe perspektywy.

Powiedzmy to wyraźnie: Zdzisław 
Lewandowski został przez Stwórcę 
wyposażony w niezwykle rzadki ta-
lent matematyczny. Talent ten dał 
o sobie znać bardzo szybko. W ciągu 
kilku lat asystentury, obok interesu-
jących publikacji naukowych, przy-
gotował pracę doktorską. Wskutek 
śmierci promotora, jej obrona nieco 
się opóźniła. Wyniki zawarte w roz-
prawie weszły na trwale do matema-
tyki i są cytowane we wszystkich zna-
nych mi monografi ach teorii funkcji 
analitycznych. W trzy lata po uzy-
skaniu stopnia doktora habilitował 
się i uzyskał tytuł docenta. Na świa-
towym rynku matematycznym za-
jął znaczące miejsce.

Miałem okazję wysłuchiwać pozy-
tywów o jego dokonaniach, wygła-
szanych przez znanych i wybitnych 
matematyków. Świat stał przed nim 
otworem. Jeden czy dwa wyjazdy do 
renomowanych uniwersytetów za-
chodnich dałyby mu, oprócz ugrun-
towania pozycji naukowej, stabi-
lizację fi nansową i uwolnienie od 
konieczności dorabiania do pensji 
podejmowaniem dodatkowych za-
jęć w różnych ośrodkach. Mógłby 
wówczas rzeczywiście „poświęcić się 
pracy naukowej”. Z tej możliwości, 
niestety, nie skorzystał. Na przeszko-
dzie stanęła jedynie bierna znajomość 
języków obcych i pewna słabość wy-
niesiona z trudnych lat młodości. 

Zdzich był człowiekiem życzli-
wym ludziom i bardzo uczynnym. 
Tę cechę jego charakteru wielu bez-
względnie wykorzystywało. Czy on 
był tego świadomy? Jestem pewny, 
że tak. Ale zwykł mawiać: „mam 
serce jak dynia”.

Przyjął, zaoferowane przez rek-
tora Seidlera, stanowisko organiza-
tora i pierwszego dziekana Wydziału 

Ekonomicznego. Opuścił Insty-
tut Matematyki. Nowe stanowisko 
to awans, ale odbiło się to na jego 
twórczości naukowej. Niemniej jed-
nak, jego talent dawał o sobie znać. 
W jednej z prac, w sposób orygi-
nalny, wprowadził tak zwaną me-
todę homotopii. Szkoda, że tego po-
mysłu nie wyeksploatował. Zrobili 
to matematycy niemieccy i chociaż 
wskazują na pomysłodawcę, to po-
zostaje żal, że nie dokonał tego Le-
wandowski. Jestem pewien, że było 
to w zasięgu jego możliwości!

Wiele serca wkładał w kształ-
cenie młodych. Wykształcił wielu 
doktorów. Osobiście wiele jemu za-
wdzięczam. To on, zachętą i życz-
liwą krytyką, pomógł mi stawiać 
pierwsze kroki na niwie matema-
tycznej. Napisaliśmy kilka wspól-
nych prac, a tylko ja wiem (i wie-
działa jego żona, Celina), ile godzin 
nocnych spędziliśmy pracując, nad 
ich powstaniem! 

Szachy to było Jego hobby. Od 
niego dowiedziałem się, że istnieje 
teoria tej gry. Grywaliśmy dla przy-
jemności, potem w klubie „Gra-
żyna”. Organizowaliśmy co ja-
kiś czas „rozgrywki profesorskie”, 
w których brali udział Kazimierz 
Goebel, Tadeusz Łoposzko i Mie-
czysław Sawczuk. Nie ma już te-
raz takich spotkań! 

Ciężka choroba wyłączyła go 
z czynnego życia akademickiego 
i zamknęła w czterech ścianach 
domowego zacisza. Ale odwiedza-
jący Instytut Matematyki, a zain-
teresowani analizą zespoloną, za-
wsze wyrażali chęć spotkania z mim 
i porozmawiania o nurtujących ich 
zagadnieniach matematycznych. 

Ze społeczności akademickiej 
UMCS odeszła kolejna kolorowa 
postać. 

Prof. Eligiusz Złotkiewicz,
Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej
Lublin, październik 2011 r.

Słowo o Profesorze 
Lewandowskim
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Moje spotkania z prof. 
Zdzisławem Lewandow-
skim (wówczas magi-

strem) rozpoczęły się od egzaminu 
wstępnego na studia. W trakcie eg-
zaminu ustnego na zapytanie, ja-
kie działy matematyki lubię, odpo-
wiedziałem, że arytmetykę. Zatem 
Profesor uznał, że to umiem i py-
tał mnie z geometrii. W czasie stu-
diów wprowadzał nas w arkany teo-
rii funkcji rzeczywistych i funkcji 
zmiennej zespolonej. Już jako pra-
cownik Zespołowej Katedry Mate-
matyki pewnego popołudnia tra-
fi łem na nieofi cjalne seminarium 
– spotkanie prof. Lewandowskiego 
i prof. Złotkiewicza. Było to pierw-
sze moje spotkanie z „żywą” mate-
matyką tworzoną w danym czasie 
i miejscu. Wiem, że brałem udział 
w dyskusji i zostałem zaproszony 
do dalszej współpracy.

Spotkania naukowe z prof. Le-
wandowskim odbywały się czę-
sto w jego domu i nie miały ogra-
niczeń czasowych, żona Profesora 
– Pani Celina – była przyjaźnie 
do nas ustosunkowana, wspoma-
gała kawą, a często również kola-
cją. Dyskusje kończyły się późną 
nocą lub gdy uczestnikom zabra-
kło już sił i tematów do omówienia. 
Wtedy rozchodzono się z przyrze-
czeniem, że każdy nad tym będzie 
dalej pracował. Tak powstawały 
pierwsze moje publikacje. Wyni-
kiem tej współpracy jest, między 
innymi, 12 prac naukowych wspól-
nych moich z Profesorem.

Temat na moją pracę doktorską 
wynikł w trakcie dyskusji na se-
minarium i za tydzień miały być 
wyniki. Udało się i w ciągu pół 
roku było po obronie. Jestem pierw-
szym doktorem wypromowanym 
przez prof. Lewandowskiego, a po-
tem w krótkim czasie wypromo-
wał jeszcze 10 doktorów matema-
tyki, w tym gronie była również 
moja żona.

Prof. Lewandowski bywał często 
w naszym domu. Dwa fakty koja-
rzą mi się z tymi wizytami. Pierw-
szy. Profesor stawał przed wahadło-
wym zegarem i słuchał, sprawdzał, 
czy „równo” pracuje. Jeżeli nie, to 
musiał go ustawić. Pozostało mu to 
z czasów, gdy w czasie wojny zara-
biał, pracując u zegarmistrza. Drugi. 
Na poczęstunek w czasie odwiedzin 
musiał być ulubiony przez niego 
szpinak. Moja przeprowadzka do 
Rzeszowa nie przerwała naszych 
kontaktów, Profesor składał nam 
kilkudniowe wizyty.

Po przejściu Profesora na emery-
turę i uziemieniu go przez chorobę 
w domu, nadal utrzymywaliśmy 
kontakty. Często rozmawialiśmy 
telefonicznie, odwiedzałem go rów-
nież w jego domu i widziałem, jaki 
był sprawny umysłowo. Mówił, że 
sprawność trenuje, rozwiązując 
krzyżówki lub inne łamigłówki. 
Bardzo dużo czytał, głównie książki 
z ulubionej tematyki historycznej.

Przytoczę jeszcze jedno wspo-
mnienie podkreślające osobowość 
Profesora. Na jednym z seminariów 
w Zakładzie kierowanym przez prof. 

Lewandowskiego, w czasie dyskusji 
związanej z kontynuacją wyników 
naukowych prof. Mieczysława Bier-
nackiego, wypowiedział ze smut-
kiem, że nagrobek prof. Biernac-
kiego jest bardzo skromny i nic nie 
mówi o jego wielkich zasługach dla 
nauki i dla UMCS. Z sugestii Profe-
sora powstał Komitet Budowy Po-
mnika. Na pomniku fi nansowanym 
przez wielu matematyków i przez 
Panią Biernacką jest napis, że tu 
leży Twórca Lubelskiego Ośrodka 
Matematycznego. 

Moja ostatnia telefoniczna roz-
mowa z prof. Zdzisławem Lewan-
dowskim odbyła się 2 października 
i nic nie wskazywało na to, że jest 
ostatnia. Odszedł od nas 4 paź-
dziernika. Całe grono przyjaciół 
i uczniów zachowa go w pamięci 
jako człowieka uczynnego, zatroska-
nego o swoich uczniów i pracowni-
ków, zawsze chętnego do dyskusji 
i pomocy w sprawach naukowych, 
skromnego w życiu prywatnym.

Uczeń i przyjaciel
Prof. Jan Stankiewicz, 

Politechnika Rzeszowska
Rzeszów, październik 2011 r.

 Osobiste wspomnienia o prof. 
Zdzisławie Lewandowskim
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Profesor urodzi ł  się 
w 1929 r., w ustabilizowa-
nej wydawałoby się Drugiej 

Rzeczypospolitej. Jego dzieciństwo 
i pierwsze lata edukacji rozpoczęły 
się w klimacie tamtej nasyconej pa-
triotyzmem epoce, co zaprocento-
wało w całym dorosłym życiu. Jed-
nak już w wieku 10 lat doznał, jak 
i jego pokolenie doświadczeń, wojny 
i okupacji niemieckiej, co stanowiło 
pierwszą wielką rysę na ich losach. 
Szkołę powszechną przyszło mu 
kończyć w okupowanym Lublinie 
w 1943 r. Lata licealne przypadły na 
niezwykle trudne lata powojenne, 
kiedy umacniała się nowa władza, 
która we wszystkim negowała Drugą 
Niepodległą Rzeczypospolitą. Stu-
dia Profesora przypadły na lata roz-
kwitu komunizmu 1949–1954. Pierw-
sze lata kariery naukowej to czasy 
pierwszego krachu komunistycz-
nej ideologii, która przekształciła 
się w małą siermiężną stabilizację, 
szarą i beznadziejną codzienność.

Pokolenie Profesora na przestrzeni 
swego czasu, który rzeźbił ich świa-
domość pokoleniową, doświadczyło 
wielu dramatycznych wydarzeń, 
które różnie wpłynęły na ich dal-
sze losy i postawy. Część tego poko-
lenia bardzo czynnie wsparła wła-
dzę komunistyczną, część zdążyła 
już doświadczyć represji reżimo-
wych, pozostała nie angażowała się 
w działalność polityczną. Nie ulega-
jąc ofi cjalnej propagandzie, realizo-
wali się na tyle, ile możliwe było to 
w życiu zawodowym. Dorosłe losy 
tego pokolenia, ich sympatie ide-
owe i polityczne oraz systemy war-
tości były bardzo różne. Różne też 
były stopnie zaangażowania poli-
tycznego, a także stosunek do dal-
szej i bliższej przeszłości.

To, co od początku uderzyło mnie 
w postawie prof. Lewandowskiego, 

to był niezwykły patriotyzm nakie-
rowany na polską tradycję niepod-
ległościową, ogromne zaintereso-
wanie polską historią: powstaniami 
narodowymi, postacią Józefa Piłsud-
skiego, losami Armii Krajowej czy 
poszukiwaniem prawdziwej wiedzy 
o roli Rosji sowieckiej w zniewoleniu 
Polski. Należy pamiętać, że były to 
lata 60., lata marazmu także w hi-
storii ofi cjalnej. Jako początkujący 
pracownik naukowy zetknąłem się 
wówczas z profesorem, pierwszym 
dziekanem naszego Wydziału Ekono-
micznego i, jak mi się wydaje, zyska-
łem jego sympatię i zaufanie, o czym 
mogą świadczyć nasze dość liczne 
rozmowy i dyskusje na tematy histo-
ryczne, tematy, które nie funkcjono-
wały w ofi cjalnym obiegu politycz-
nym i naukowym. Profesor ubolewał 
z powodu zakłamania najnowszej hi-
storii i braku patriotyzmu, co było 
widoczne w naszym środowisku. Pro-
fesor czytał bardzo dużo dzieł histo-
rycznych, także tych wydanych poza 
krajem i zawsze dzielił się ze mną 
uwagami ze swych ostatnich lektur.

W pamięci utkwiło mi szczególnie 
klika wydarzeń, które łączę z Pro-
fesorem. Razem oglądaliśmy w te-
lewizji mszę inaugurującą pontyfi -
kat Jana Pawła II, w przerwie zajęć 
w punkcie konsultacyjnym w Jarosła-
wiu. Wszyscy byliśmy pod ogromny 
wrażeniem tej chwili i wtedy Pro-
fesor powiedział, że my jeszcze nie 
mamy pełnej świadomości, jakie to 
ma ogromne znaczenie dla Polski, 
dla naszego narodu.

Profesor był początkowo wielkim 
entuzjastą Solidarności jako jeden 
z nielicznych ze swego pokolenia 
i otoczenia zawodowego. Później 
miał pewne zastrzeżenia do dzia-
łaczy władz Solidarności. Jego zda-
niem dygnitarstwo przeważało nad 
interesem Polski i pojawiło się wiele 

środowisk niekoniecznie przyzna-
jących się do patriotyzmu.

Na szczególne uznanie zasługuje 
postawa Profesora w stanie wojen-
nym. Jeszcze podczas wyborów na 
dziekana w 1981 r., kiedy został wy-
brany Sławek Kozłowski, Profesor, 
który reprezentował jako kandy-
dat obóz przeciwny, zgodził się na 
moja prośbę objąć stanowisko pro-
dziekana i tak pogodził oba obozy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
i internowaniu dziekana Kozłow-
skiego Profesor, zastępując dziekana 
wraz z drugim prodziekanem Ma-
rią Frydrychiewicz, wziął na siebie 
obronę Wydziału i pracowników 
w tym niezwykle trudnym okre-
sie. Udało mu się przeprowadzić 
Wydział i jego pracowników przez 
ten niełatwy okres w historii. Bar-
dzo ofi arnie chronił pracowników 
Wydziału przed represjami stanu 
wojennego. W końcu w proteście 
przed odwołaniem legalnie wybra-
nego rektora prof. Tadeusza Baszyń-
skiego podał się do dymisji.

Kiedy w 1984 r. pojawiła się szansa 
na wybory nowego dziekana, nikt 
nie miał wątpliwości, że stanowi-
sko to może objąć tylko po raz ko-
lejny prof. Lewandowski. Tak prze-
prowadził Wydział przez następne 
lata.

Profesor wiązał wielkie nadzieje 
ze zmianami po 1989 r. Ze szczegól-
nym entuzjazmem przyjął rząd Jana 
Olszewskiego, a z wielkim rozczaro-
waniem jego obalenie przez Lecha 
Wałęsę i jego ówczesne otoczenie. 
Zwrócił wówczas moją uwagę przede 
wszystkim na słowa premiera Ol-
szewskiego z jego ostatniego przemó-
wienia „czyja jest dzisiaj Polska”. My-
ślę teraz z perspektywy czasu, gdy nie 
ma już między nami Profesora, jak 
ważne to było pytanie i jak nabiera 
ciągle nowej ważności, zwłaszcza po 
11 listopada 2011 r. Pytanie to nie raz 
zadawało sobie jego pokolenie tak 
mocno doświadczone przez historię.

Józef Duda

Historia i patriotyzm w życiu 
Profesora matematyki
Profesor Zdzisław Lewandowski należał do pokolenia 
bardzo naznaczonego historią. Wielka historia często 
wkraczała w ich losy i kreśliła im dzieje osobiste.
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30. Rocznica Ogólnopolskiego 
Strajku Akademickiego

Spotkanie z przewodniczącym 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność”

18 listopada 2011 r. w póź-
nych godzinach wieczor-
nych, w lokalu KZ NSZZ 

„Solidarność” UMCS odbyło się 
spotkanie przewodniczącego KSN 
prof. Edwarda Malca z Radą RSN. 
W spotkaniu uczestniczyli też de-
legaci na ZD KSN, członkowie pre-
zydiów organizacji zakładowych 
NSZZ „S” uczelni lubelskich oraz 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Marian Król, Teresa Misiuk z Sekcji 
Oświaty i dr Bogusław Misterkie-
wicz z Politechniki w Radomiu.

Prof. Malec poinformował o trud-
nych negocjacjach KSN z minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w sprawie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy (PUZP) 
oraz o programie KSN na najbliż-
szy bardzo trudny okres. Zebrani 
dyskutowali nad formami związ-
kowych protestów i sposobami 
uaktywnienia środowiska akade-
mickiego. Zastanawiano się, jak 
poprawić skuteczność działania 
KSN i jak zainteresować pracow-
ników problemami nauki i szkol-

nictwa wyższego, które wpływają 
na ich pogarszającą się sytuację, 
oraz jak optymalnie wykorzystać 
składki związkowe na fi nansowa-
nie KSN. Rozmawiano o niskich na-
kładach na naukę i niskich płacach 
w szkolnictwie wyższym wynikają-
cych z przyjętych kwot bazowych. 
Poruszono też problemy dotyczące 
roli i rangi Regionalnej Sekcji Na-
uki. Przewodniczący Zarządu Re-
gionu zadeklarował chęć współpracy 
i prawną pomoc dla RSN.

Józef Kaczor

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele 
akademickim KUL konce-

lebrowaną przez: ks. Zbigniewa Ku-
zię, regionalnego duszpasterza lu-
dzi pracy, ks. dr. Stanisława Sieczkę, 
duszpasterza UP, ks. prof. Czesława 
Bartnika, ks. Piotra Matyjaszew-
skiego, duszpasterza UM. Okolicz-
nościową homilię wygłosił ks. prof. 
Czesław Bartnik. Podczas mszy św. 
został poświęcony sztandar NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie.

Po mszy zebrani wraz ze związ-
kowymi pocztami sztandarowymi: 
Zarządu Regionu Środkowowschod-
niego, Politechniki Lubelskiej, 
UMCS i Uniwersytetu Medycznego 
przeszli pod tablicę upamiętnia-
jącą powstanie NSZZ „Solidarność” 
UMCS (budynek Humanistyki), 
gdzie złożyli kwiaty.

Następnie zebrani wzięli udział 
w otwarciu wystawy dokumentów 
i zdjęć strajkowych w holu Centrum 

Kongresowego Uniwersytetu Przy-
rodniczego. Spotkanie uczestników 
strajku akademickiego, a także za-
proszonych gości odbyło się w hi-
storycznej auli „AGRO” UP – cen-
tralnym miejscu strajku.

Na spotkaniu obecni byli m.in.: 
prof. Ryszard Dębicki, prorektor 
UMCS, dr hab. inż. Jerzy Lipski, 
prorektor Politechniki Lubelskiej, 
prof. Marian Wesołowski, rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Szczególnym gościem była prof. 
dr hab. Wanda Brzyska, prorek-
tor UMCS w roku 1981. Prezydenta 
Lublina reprezentował Zdzisław 
Niedbała. Na uroczystości przy-
byli też: przewodniczący Zarządu 
Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” Marian Król, 
przewodnicząca Sekcji Oświaty 
NSZZ „Solidarność” Teresa Mi-
siuk; przewodniczący Krajowej 
Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
prof. Edward Malec z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W uroczy-

stości udział wzięli także dawni 
i obecni członkowie NZS oraz 
NSZZ „Solidarność”. 

Spotkanie poprowadzili: prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji Na-
uki Józef Kaczor i przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” UP Lech 
Szafrański. Referat na temat strajku 
akademickiego 1981 oparty na ma-
teriałach IPN wygłosił Marcin Dą-
browski. Przebieg strajku na WSI 
w Radomiu przedstawił jego uczest-
nik dr Bogusław Misterkiewicz. 
O udziale NZS w strajku mówił 
dr Andrzej Juros z KUL. O akade-
mickim strajku w Lublinie i kon-
taktach ze strajkującymi w WSI 
w Radomiu opowiedział Andrzej 
Pleszczyński.

Następnie odbył się uroczysty 
koncert Jana Pietrzaka, przyjęty 
entuzjastycznie przez zebranych. 
Uroczystości zakończyły się wspól-
nym odśpiewaniem pieśni-hymnu 
„Żeby Polska była Polską”.

Józef Kaczor

 Dokończenie ze str. 11
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Jednakże w tej obfi tości in-
formacji zabrakło odniesie-
nia do kilku ważnych wy-

darzeń i przypomnienia pracy wielu 
osób, dzięki którym nasza Uczelnia we-
szła w posiadanie cennych pamiątek. Na 
przykład niewiele wiemy o księgozbio-
rze przekazanym w 1951 r. Bibliotece 
UMCS przez Irenę Joliot-Curie, starszą 
córkę Marii, a zarazem doktora hono-
rowego naszego Uniwersytetu.

Jednak wyjątkowym wydarzeniem 
naukowym i kulturalnym były, ob-
jęte patronatem UNESCO, ogólno-
polskie obchody 100. rocznicy uro-
dzin Marii Skłodowskiej. Na czele 
Ogólnopolskiego Komitetu Honoro-
wego Obchodów Rocznicowych sta-
nął ówczesny premier Józef Cyrankie-
wicz, a do grona 38 członków Komitetu 
zaproszono też rektora UMCS prof. 
dr. hab. Grzegorza L. Seidlera. 16 listo-
pada 1966 r. powołano Komitet Orga-
nizacyjny Obchodów pod przewodnic-
twem Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Henryka Jabłońskiego. W programie 
obchodów przewidziano m.in.: międzynarodowe 
sympozjum naukowe w Warszawie z udziałem najwy-
bitniejszych fi zyków i chemików, w tym 14 laureatów 
Nagrody Nobla, międzynarodowe spotkanie popu-
laryzatorów nauki w Jabłonnie k. Warszawy, otwar-
cie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 
16 w Warszawie oraz szereg innych przedsięwzięć 
omówionych szczegółowo w Biuletynie Komitetu 
Organizacyjnego.

W obchodach jubileuszowych miały wziąć udział 
uczelnie wyższe, przede wszystkim UMCS. Już 21 lu-
tego 1967 r. ówczesny prorektor prof. Włodzimierz Żuk 
poinformował Ministerstwo o przygotowanym progra-
mie. Przewidywano m.in. zorganizowanie Ogólnokra-
jowego Zjazdu Fizyków Polskich z udziałem prof. Ce-
zarego Pawłowskiego, ucznia Marii (odbył się w dniach 
12–17 września 1967), sesji naukowej Studenckich Kół 
Naukowych Wyższych Uczelni (24–26 października 

1967) oraz wystawy okolicznościowej. 
Wydano pocztówki, wybito okolicz-
nościowe medale oraz zamówiono spe-
cjalny datownik, którym pieczętowano 
korespondencję w dniach 7–9 wrze-
śnia, 12–24 września, 24–26 paździer-
nika oraz 7 listopada 1967 r. Oddziel-
nym punktem obchodów miało być 
zorganizowanie otwartego konkursu na 
utwór sceniczny związany z życiem Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. Lubelski Komi-
tet Obchodów Setnej Rocznicy Urodzin 
tworzyli: prof. Włodzimierz Żuk, jako 
przewodniczący, dr Bogdan Adamczyk 
i dr Tomasz Goworek z Instytutu Fi-
zyki UMCS, mgr Tadeusz Smołka i mgr 
Maria Wilczyńska z Biblioteki Głównej 
UMCS oraz mgr Marek Zdrojewski, 
wówczas członek Senackiej Komisji do 
spraw Biblioteki i sekretarz Komitetu.

Przeprowadzono wielką akcję propa-
gandowo-informacyjną. Zwrócono się 
z prośbą o wypożyczenie eksponatów 
do wielu instytucji i osób prywatnych, 
zamówiono wiele fotokopii i mikrofi l-

mów. Wykonano gigantyczną pracę, zważywszy, że 
ekspozycja każdej fotografi i, druku i plakatu musiała 
mieć zgodę Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk. Za to Uczelnia mogła liczyć 
na zrozumienie i pomoc muzeów i bibliotek, do któ-
rych zwrócono się o wypożyczenie lub wykonanie ko-
pii eksponatów związanych z wielką Marią. Tu można 
wymienić tylko niektóre przykłady. 

Do dziś w Muzeum UMCS znajduje się diorama 
paryskiej szopy-pracowni małżonków Curie. Jest 
to wierna kopia makiety, przechowywanej w Mu-
zeum Techniki w Warszawie, wykonana specjalnie 
dla UMCS przez artystę plastyka Janinę Zielińską 
i inż. Józefa Jelenia. Muzeum Techniki wykonało też 
nieodpłatnie fotografi e eksponatów ze swojej sali po-
święconej Skłodowskiej. Z Muzeum Narodowego 
w Warszawie wypożyczono rzeźbę „Maria Skłodowska-
Curie” dłuta Xawerego Dunikowskiego z cyklu „Głowy 
Wawelskie”.

Medal okolicznościowy prze-
kazany do Hunter College of 
the City University of New York

Medal okolicznościowy prze
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List Ewy Curie-Labouisse do dyrek-
tora Tadeusza Smołki

Dzięki Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie Biblioteka 
UMCS weszła w posiadanie foto-
kopii listów Marii Skłodowskiej-
-Curie do Ludwika Wertensteina 
z lat 1908–1931 oraz medalu wybi-
tego w 1939 r. przez Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie. Ponadto 
eksponowano na wystawie wypo-
życzone faksymile listu do nieusta-
lonego adresata z 1913 r. oraz me-
dal wybity przez PAN w roku 1954. 
Nawiązano też kontakt z Muzeum 
Miejskim w Jachymowie, przecho-
wującym pamiątki związane z Ma-
rią Curie. W tym małym czeskim 
miasteczku, znanym z występo-
wania złóż srebra oraz rudy uranu, 
umieszczono zakłady pozyskiwania 
radu. Na potrzeby wystawy uzyskano fotografi e, mi-
krofi lmy listów i medale. Sam dyrektor Muzeum, Jan 
Urban, nie mógł przyjechać do Lublina, ponieważ przy-
gotowywał okolicznościową wystawę poświęconą 100. 
rocznicy urodzin wielkiej Polki u siebie, w Jachymowie. 
Cennym nabytkiem były mikrofi lmy niektórych doku-
mentów rodziny Curie, uzyskane z Biblioteki Narodo-
wej w Paryżu, za pośrednictwem tamtejszej Stacji Na-
ukowej PAN. Zostały one wykonane po wcześniejszym 
zapoznaniu się z wykazem tych dokumentów, a następ-
nie uzyskaniu zgody Ewy Curie oraz dzieci Ireny Joliot-
-Curie, Heleny Langevin i Piotra Joliot.

Wyjątkowym i dziś już chyba nieco zapomnia-
nym „dziełem” naszej Biblioteki było sporządzenie 
bibliografi i pierwszych wydań prac naukowych Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, znajdujących się w polskich 
bibliotekach naukowych. Powstał w ten sposób swo-
isty inwentarz idealny druków, uwzględniający także 
prace publikowane w czasopismach (zestawiono około 
100 prac naukowych Marii i około 150 o Marii). Biblio-
teka otrzymała szereg tych prac w postaci mikrofi l-
mów. Wykonały je m.in. Biblioteki: UW, Politechniki 
Wrocławskiej, UAM w Poznaniu, AGH w Krakowie 
i Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie.

Odpowiedziały też osoby prywatne, m.in. byli rek-
torzy UMCS, profesorowie Tadeusz Kielanowski i Jó-
zef Parnas. Szczególnie cenne, bo dotąd niepubliko-
wane, było wspomnienie Tadeusza Kielanowskiego, 
który studiując w Paryżu, miał okazję spotkać się oso-
biście z Marią. W liście do Tadeusza Smołki, b. dyrek-
tora Biblioteki Głównej, pisał: „Z Marią rozmawiałem 
dwa razy: raz w roku 1925 na temat promieniotwórczo-
ści i na inne tematy, przy czym ja mówiłem po polsku, 
a pani Maria po francusku. Nie powiedziała po polsku 
ani jednego słowa, choć jej akcent i wymowa były wy-
raźnie polskie w brzmieniu. Innym razem (chyba nieco 
przed rokiem 1925, ale dokładnej daty nie pamiętam), 
skrzyczała mnie pani Maria i towarzyszących mi kole-

gów po polsku i dosyć niegrzecznie, 
kiedy zapytaliśmy, czy przyjęłaby 
członkostwo honorowe Stowarzy-
szenia Studentów Polskich w Pa-
ryżu. Miała pretensje o to, że kiedy 
jest sławna, ofiarowuje jej Polska 
honory, ale w młodości, kiedy była 
biedna i nieznana, nikt się o nią nie 
troszczył. Członkostwa nie przyjęła”.

Skontaktowano się z dziennika-
rzem i pisarzem Stanisławem Kor-
win-Pawłowskim, współtwórcą, 
w roku 1926, Instytutu Wschodniego 
w Warszawie. W 1945 r. znalazł się 
on w składzie delegacji rządowej 
wysłanej do Instytutu Radowego 
dla zabezpieczenia ewentualnych 
pamiątek po Marii. W odpowie-
dzi napisał: „Odwiedziłem gmach 

b. Instytutu Radowego, rozgrabionego i zniszczonego 
przez Niemców i rodzimych złodziejaszków. Insty-
tutem już się zaopiekowało grono jego b. pracowni-
ków. Pokazano mi biureczko panny Marii Skłodow-
skiej i jeszcze jakieś dwa – trzy obojętne przedmioty. 
Spisałem to i pozostawiłem pod dozorem ludzi, któ-
rzy już się tym opiekowali”.

W numerze specjalnym „Wiadomości Uniwersy-
teckich” przytoczono patriotyczny wiersz autorstwa 
młodej Marii. Nawiązano też do wiersza – listu, który 
młoda Maria, już jako studentka uniwersytetu pa-
ryskiego, miała napisać do nienazwanej z imienia 
przyjaciółki. Okazuje się jednak, że utwór ten powstał 
kilka lat wcześniej, w 1885 r., z okazji ślubu przyjaciółki, 
Kazimiery Przyborowskiej. Osiemnastoletnia wówczas 
Maria napisała wiersz, przechowany przez lata przez 
starszą siostrę, Helenę Szalayową. Ona to, udostęp-
niając go Stanisławowi Korwin-Pawłowskiemu, pięk-
nie się tłumaczyła: „Zapisałam go sobie już wtedy, bo 
mi się spodobał i ta kartka przylgnęła do mnie. To się 
zdarza z martwymi przedmiotami –niektóre mimo 

Notatka z wychodzącego w czeskim Cieszynie „Dzien-
nika Polskiego”

List Ewy Curie Labouisse do dyrek

Notatka z wychodzącego w czeskim Cieszynie Dzien
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wszelkich przeciwności losu trzymają się człowieka. 
Kartka przepadała, potem wypływała – wtedy ją od-
czytywałam, aż wreszcie nauczyłam się na pamięć”. 
Autor utrwalił tekst w swoich wspomnieniach, dla-
tego dziś możemy go przytoczyć w całości:

Kiedy się zbliża chwila rozstania
I nic jej wstrzymać nie może,
Przyjmij tych kilka słów pożegnania,
I przyjm serdeczne: „Szczęść, Boże”.

Dziś dom porzucasz, gdzie tak szczęśliwie 
Wiek twój upłynął dziecinny,
Rodzinę, co cię kocha tak tkliwie,
Kraj swój porzucasz rodzinny.

Utratę domu, w którym wzrastałaś,
Zdoła zastąpić ci może
Miłość serdeczna, gorąca, trwała-
Taką wam miłość daj, Boże.

W nowego życia wstępujesz progi
Któż zgadnie jego koleje!
Może nie zgaśnie do końca drogi
Blask, co dziś nad nim jaśnieje.

O, niech ci spłynie jak ranek cudny
O roku wiośnianej porze,
Jako marzenie, jak sen ułudny,
Taką wam przyszłość daj, Boże.

Jeżeli praca cię w życiu czeka,
O taki los się nie trwożę.
Praca osłodą jest dla człowieka
We wspólnej pracy szczęść, Boże.
Gdy przyjdą burze i niepokoje,
Miłość je przetrwać pomoże.
Łatwiej jest cierpieć, cierpiąc we dwoje
W wspólnym cierpieniu szczęść, Boże.

Żegnaj, siostrzyczko, chociaż z obcymi
Wola cię własna związała,
Nie przestań kochać tej drogiej ziemi,
Gdzieś światło dzienne ujrzała.

A mowę naszą sponiewieraną
We wzrastającym ucisku,
W sercu tę mowę chowaj kochaną,
I przy rodzinnym ognisku.

Żegnaj. Na niebie twojej przyszłości
Niech szczęścia nie gasną zorze.
Na życia trudy, bóle, radości-
Na dalsze życie: „szczęść, Boże”.

Szerokim echem odbiła się wystawa prezentowana od 
12 września 1967 r. w holu Chatki Żaka. Polonia austra-
lijska przekazała dar w postaci księgozbioru, a George 
W. Beadle, laureat Nagrody Nobla i rektor Uniwersy-
tetu w Chicago, przysłał na ręce rektora Grzegorza 
L. Seidlera list, w którym pisał m.in.: „Składamy dziś 
hołd Uczelni noszącej imię jednej z najświetniejszych 
cór Polski”. Zewsząd napływały prośby o materiały 
związane z postacią Marii Skłodowskiej-Curie i zazwy-
czaj wysyłano zestaw fotografi i i informacje o dostęp-
nej literaturze. Niektórzy przysyłali informacje o ob-
chodach w ich miejscach zamieszkania. Sama wystawa 
była prezentowana w kilku miastach Polski.

Wydarzenia kulturalne towarzyszące obchodom 
jubileuszu to przede wszystkim spektakl teatralny 
„Maria”. Studencki Teatr GONG 2 przygotował sztukę 
opartą na autentycznych wypowiedziach, listach, frag-
mentach prac naukowych i autobiografi i małżonków 
Curie. Wyreżyserował ją Andrzej Rozhin, a w rolach 
tytułowych wystąpili Barbara Michałowska-Rozhin 
i Andrzej L. Jóźwicki. Ponadto UMCS oraz Wydział 
Kultury Prezydium WRN w Lublinie i Teatr im. Juliu-
sza Osterwy ogłosiły otwarty konkurs na pełnospekta-
klowy utwór sceniczny, związany z życiem i działalno-
ścią Marii Skłodowskiej. Nagrody otrzymali wówczas 
Kazimierz Bernaś za sztukę „Paris, Lhomond 12” oraz 
Zbigniew Stepek za „Listy nienapisane”. Czy ktoś to 
jeszcze pamięta? Czy pamiętamy również, że wydano 
numer specjalny „Annales” poświęcony Uczonej? 
Wszystkie zamieszczone tam teksty zostały wydru-
kowane w języku francuskim. Ich Autorzy, podob-
nie jak Maria, realizowali w swoim życiu zawodowym 
Jej słowa, że „nauka jest czymś pięknym”.

Anna Łosowska

. Legat składał się z 57 pozycji biblio-
grafi cznych dzieł, oczywiście francuskoję-
zycznych, obejmujących różne dziedziny 
wiedzy.

. Biuletyn Informacyjny Nr 1 Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Setnej Rocznicy 
Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1966.

. Archiwum UMCS (dalej: AUMCS), 
Akta Biblioteki Głównej, sygn. B 9/116.

. Tamże.
. Tamże. Ludwik Wertenstein (1887–

–1945), fi zyk, asystent Marii Skłodowskiej, 
profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej 

i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego.

. AUMCS, sygn. B 9/116.
. Tamże.
. K. Osuch, Noblistka poetką, „Wiadomo-

ści Uniwersyteckie” 2011, nr 8/177, s. 40.
. S. Korwin-Pawłowski, Wspomnienia. Wy-

ścig z życiem, Warszawa 1966, s. 346–347.
. Informował ponadto o uroczysto-

ściach rocznicowych w jego Uniwersyte-
cie, AUMCS, sygn. B 9/117.

. Sprawozdanie z działalności Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w roku akademickim 1967, Lublin 1968, 
s. 63.

. „Annales UMCS” sec. AA, t. 22, 1967. 
Zawartość zeszytu: S. Ziemecki, Z twórczo-
ści i życia Marii Skłodowskiej-Curie; A. Teske, 
Wczesne poglądy Marii Skłodowskiej-Curie na 
promieniotwórczość; W. Hubicki, Naukowe 
kontakty z krajem Marii Skłodowskiej-Cu-
rie bezpośrednio po odkryciu polonu i radu; 
M. Dąbkowska, Polon i rad w układzie okreso-
wym Mendelejewa. Zeszyt uzupełnia fotoofse-
towe wydanie (w j. polskim) pracy M. Skłodow-
skiej-Curie, O ciałach promieniotwórczych.
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XVIII Kongres INQUA
21–27 lipca 2011 Berno / Szwajcaria

Jeden z punktów programu wycieczki 
naukowej Quaternary Glaciations of 
Northern Switzerland (Schaff hausen 
Area)
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Mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut 
Archeologii UMCS) podczas sesji 
posterowej

International Union for 
Quaternary Research 
(INQUA) to między-

narodowa organizacja skupiająca 
naukowców – badaczy osadów 
czwartorzędowych z najróżniej-
szych dziedzin, m.in.: geomorfolo-
gów, paleontologów, geoarcheolo-
gów, sedymentologów, palinologów, 
paleobotaników, paleoklimatologów, 
stratygrafów. Miejscem ich spotkań 
i wymiany doświadczeń jest organi-
zowany przez INQUA międzynaro-
dowy kongres, odbywający się co 
cztery lata na różnych kontynentach. 
Poruszana w jego ramach rozległa 
tematyka badawcza dotyczy czwar-
torzędu – najmłodszego okresu geo-
logicznego Ziemi, w którym zacho-
dziły różne przemiany środowiskowe 
zapisane obecnie w osadach. Ich po-
znanie stanowi doskonałe tło do ro-
zumienia procesów zachodzących 
współcześnie na powierzchni Ziemi. 

Tegoroczny, XVIII Kongres 
INQUA odbył się w stolicy Szwaj-
carii – Bernie pod hasłem „Qua-
ternary sciences – the view from 
the mountains”. Miejscem konfe-
rencji był kompleks hal BernExpo 
i szwajcarskiego stadionu narodo-
wego Stadte de Suisse. Kongres zgro-
madził ok. 2100 uczestników z ca-
łego świata, którzy zaprezentowali 
wyniki swoich badań w około 1000 
referatach i 1500 posterach w 110 
sesjach tematycznych oraz uczest-
niczyli w 35 wycieczkach: przed-, 
śród- i pokonferencyjnych.

Z ramienia Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej uczestnikami 
Kongresu byli: mgr Tadeusz Wi-
śniewski (Instytut Archeologii, Wy-
dział Humanistyczny) z prezenta-
cją posterową pt. „On the periphery 
of the Magdalenian World. An open-
air site in Klementowice (E Poland)” 
– sesja nr 26 oraz mgr Anna Go-
dlewska (Zakład Geoekologii i Pa-
leogeografi i, Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej) z pre-

zentacją posterową pt. „Sedimen-
tary records of transverse crevasses 
in Pleistocene ice-sheet; a case study 
from eastern Poland” – sesja nr 103. 
Ponadto, reprezentanci UMCS wzięli 
udział w wycieczkach naukowych: 
Magdalenian of Switzerland (Swiss 
Late Upper Palaeolithic sites and 
„Laténium” museum of Neuchâtel) 
– mgr T. Wiśniewski oraz Quater-
nary Glaciations of Northern Swit-
zerland (Schaff hausen Area) – mgr 
A. Godlewska.

Należy podkreślić, iż sesje naukowe, 
jak również wycieczkowe były pro-
wadzone przez najbardziej znanych 
naukowców z danej dyscypliny nauki 
(Lawrence G. Straus, Denise Leesch, 
Th omas Terberger – sesja archeolo-
giczna; David J. A. Evans, Neil Glasser 
– sesja glacjalna). Możliwość podda-
nia własnych poczynań naukowych 
konstruktywnej krytyce szerokiemu 
gronu wybitnych specjalistów, wy-
miana doświadczeń i nawiązanie kon-
taktów z badaczami to nieodłączne 
elementy każdego Kongresu INQUA.

Warto wspomnieć, iż Berno to ko-
lejna europejska stolica, w której Kon-
gres INQUA miał swoje miejsce. Ta 
perła średniowiecza z unikatową sta-
rówką, wpisaną na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamięci 
wszystkim uczestnikom. Należy rów-
nież dodać, iż jednym z obowiązko-
wych punktów turystycznych dla 
każdego naukowca był niewątpli-
wie Dom Alberta Einsteina, w któ-
rym wybitny fi zyk stworzył rewolu-
cyjną teorię względności.

Następny Kongres International 
Union for Quaternary Research od-
będzie się w 2015 r. w Nagoyi (Japo-
nia). Organizatorzy zapraszają już 
dziś (szczegóły na stronie organi-
zacji: www.inqua.org).

Uczestnictwo pracowników 
UMCS w XVIII Kongresie INQUA 
w Bernie w Szwajcarii zostało sfi -
nansowane przez: Dziekana Wy-

działu Humanistycznego UMCS 
(mgr T. Wiśniewski), Stypendium 
Konferencyjne Quaternary Rese-
arch Association INQUA Congress 
Fund Award w Wielkiej Brytanii, Ba-
dania Statutowe „Fundusz dla Mło-
dych”, Kierownika Zakładu Geoeko-
logii i Paleogeografi i oraz Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
UMCS (mgr A. Godlewska). Wszyst-
kim osobom i instytucjom, dzięki 
którym możliwy stał się nasz udział 
w XVIII Kongresie, DZIĘKUJEMY.

Tadeusz Wiśniewski
Anna Godlewska
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Znamy więc bardzo nie-
wiele prac z motywami bo-
żonarodzeniowymi, ba – 

w moim katalogu jest ich zaledwie 
pięć! Pięć ze spodziewanych setek, 
jakie wyszły spod jego ręki. Jest to 
między innymi szkic przedstawia-
jący kolędników 
w strojach kra-
kowskich, im-
presja na temat 
choinki i kre-
ślone na mar-
ginesach archi-
tektonicznych 
st ud iów mo-
tywy bombek 
i innych ozdób 
choinkowych. 
Można jeszcze 
do tej kategorii 
wpisać urokliwe 
pejzaże zimowe 
nawiązujące do 
polskich tęsknot 
artysty, malowane pastelami, akwa-
relami lub suchym olejem bądź kre-
ślonych tuszem, z malowniczymi 
kościółkami wyglądającymi tak, 
jakby oczekiwały na spieszących 
na pasterkę. I to by było wszystko.

Skądinąd wiemy jednak, że arty-
sta miał zwyczaj rozsyłania bożo-
narodzeniowych życzeń na pocz-
tówkach, które sam malował bądź 
rysował. Tak zresztą do niedawna 
czyniła większość artystów. Za-
pewne w zależności od stopnia 
zażyłości z adresatem decydował 
się na wykonanie unikatowego ry-
sunku albo na powielenie tech-
niką własną jednego z opracowa-
nych wcześniej motywów. Skala tej 
„produkcji” jest niestety nie tylko 
że nieznana, ale i niemożliwa do 
zrekonstruowania. Kartki artysty 
zaległy gdzieś w rodzinnych archi-
wach albo zapomniane uległy bez-
wiednemu zniszczeniu. Szkoda, bo 
to absolutnie nieznana dziedzina 
twórczości artystycznej, nie tylko 
Jerzego Faczyńskiego, ale również 
wielu malarzy i grafi ków końca XIX 
i prawie całego XX w. Wielu z nich 
nie miało tyle szczęścia co pol-
scy artyści z lat 60. i 70. ubiegłego 
wieku (np. Jan Marcin Szancer czy 
Zofi a Stryjeńska), których prze-
piękne, wysmakowane pocztówki 

można było ku-
pić w każdym 
kiosku „Ruch”. 
Zastąpił je po-
t e m  w  s k a l i 
masowej foto-
grafi czny, prze-
słodzony kicz, 
c z ę s t o  z  n a-
chalnymi mo-
tywami religij-
nymi; mający ze 
sztuką niewiele 
albo zupełnie 
nic wspólnego. 
Nie udało mi się 
też natrafić na 
ani jeden pro-

jekt Faczyńskiego, który docze-
kałby się oficjalnej edycji w po-
staci pocztówki. To mnie trochę 
dziwi, bo przecież organizacje po-
lonijne drukowały własne kartki 
pocztowe na różne okoliczności, 

Boże Narodzenie
Skoro już raz zaprosiłem szanownych Czy-
telników „Wiadomości Uniwersyteckich” 
na Święta Wielkanocne1 z Jerzym Faczyń-
skim, to dla czego nie miałbym powtórzyć 
swojego zaproszenia na okoliczność Bożego 
Narodzenia? – pomyślałem sobie, przeglą-
dając i segregując kolejny raz dorobek emi-
gracyjnego artysty. Zastrzegę jednak już na 
samym początku, że jest to zadanie daleko 
trudniejsze od prezentowanych już odcin-
ków impresji z moich studiów nad twórczo-
ścią Faczyńskiego2. Z prostej zresztą przy-
czyny. Prac o tej tematyce pozostało bardzo 
niewiele i wcale nie dlatego, że artysta jej 
unikał, ale okoliczności, dla jakich je two-
rzył powodowały nie tylko znaczne ich roz-
proszenie, ale również unicestwienie.



31g r u d z i e ń  2 0 1 1   W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e

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

a część z nich pełniła dodatkowo 
funkcję cegiełek dla wsparcia fun-
duszy własnych bądź prowadzo-
nych akcji charytatywnych.

W takich oko-
l ic z no ś c i ach 
musimy posłu-
żyć się pracami 
artysty tworzo-
nymi na inne 
okazje,  gdzie 
motyw Bożego 
N a r o d z e n i a 
znajdował jed-
nak często swoje 
miejsce. I tutaj 
mamy ogromne 
spektrum jego 
możliwości, przede wszystkim 
w dziełach tworzonych dla wy-
stroju projektowanych przezeń 
kościołów: witraży, tkanin, malo-
wideł naściennych. Króluje tutaj 
wyobrażenie Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem na rękach. Od postaci kla-
sycznej, pokazującej ją jako kró-
lową prezentującą światu Bożego 
namiestnika, po niezwykle orygi-
nalne propozycje, łamiące przyjęte 
kanony artystyczne. Najpiękniej-
szym przykładem jest tutaj prze-
ślicznie skomponowane wyobra-
żenie Maryi z obnażoną piersią. 

Szczęśliwej, promiennej, dumnej, 
troskliwej matki karmiącej Syna. 
To projekt monumentalnego wi-
traża, trochę w manierze i stylu wi-

traży Stanisława 
Wyspiańskiego, 
z piękną paletą 
pastelowych ko-
lorów, otaczają-
cych wyobraże-
nie rodzinnym 
ciepłem. Nie 
wiem, czy pro-
jekt ten docze-
kał się realiza-
cji. Najpewniej 
był zbyt śmiały 
dla umieszcze-

nia go we wnętrzu kościoła. Nie 
mniej w moim odczuciu należy on 
do najpiękniejszych dzieł pokazu-
jących macierzyństwo.

Znam również kilkanaście szki-
ców, właściwie studiów zaledwie, 
do tematu Świętej Rodziny. To kla-
syczne kompozycje Józefa i Marii 
pochylonych nad spoczywającym 
w żłobie Dzieciątkiem; różniących 
się tylko perspektywą, z jakiej ar-
tysta je rysował.

I to by było na tyle… Powiecie 
Państwo, że niewiele? Owszem. 
Ale przecież ciągle jestem na po-
czątku drogi studiowania dorobku 
Jerzego Faczyńskiego, z nadzieją, że 
odkryję jeszcze sporo niespodzia-
nek jego talentu. Pozostaje więc mi 
tylko – póki co – z mojego arche-
ologiczno-artystycznego podwórka 
życzyć Państwu radosnych świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego 

Nowego Roku. Niech tam w ich 
tle gdzieś mignie twórczość zapo-
mnianego przez lata artysty i niech 
wdzięcznie towarzyszą temu kolędy 
z przepięknie nagranej płyty Chóru 
UMCS, które od kilku lat tak wspa-
niale budują świąteczną atmosferę 
w moim domu.

Andrzej Kokowski

. A. Kokowski, Wielkanoc z Jerzym Faczyńskim, „Wiadomości Uni-
wersyteckie” 2009, nr 3, s. 15–17.

. A. Kokowski, Odkopałem artystę!, „Wiadomości Uniwersytec-
kie” 2008, nr 5, s. 27–28; A. Kokowski, Inspirująca starożytność, „Ar-
cheologia Żywa” 2009, nr 1, s. 43–46; A. Kokowski, Dwanaście mie-
sięcy z archeologią, z rysunkami Jerzego Faczyńskiego, Warszawa 2010; 
A. Kokowski, Maria Curie-Skłodowska – ręką i okiem Jerzego Faczyń-
skiego, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2011, nr 10, s. 50–51.

. W moich zbiorach wdzięczne miejsce mają na przykład kartki 
świąteczne tworzone przez lubelskiego plastyka, długoletniego pra-
cownika naukowego UMCS, dr. Zbigniewa Jóźwika, które też czekają 
na trwałą dokumentację.

z Jerzym Faczyńskim
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Kartka z historii

Zarażenie pomysłem i entu-
zjazmem oraz powierzenie 

w 2000 r. misji stworzenia w UMCS 
kierunku lingwistyka stosowana 
prof. dr. hab. Jerzemu Żmudzkiemu 
należy przypisać ówczesnemu pro-
rektorowi naszej Alma Mater, prof. 
dr. hab. Janowi Pomorskiemu. Nie 
bez znaczenia była także na tym eta-
pie budowania kierunku rola dzie-
kana Wydziału Humanistycznego, 
prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa, 
który od początku wspierał lingwi-
stykę zrozumieniem, życzliwością 
i hojnością, np. przy zakupie niezbęd-
nego sprzętu i zagospodarowaniu 
siedziby Zakładu w Domu Studenta 
Zaocznego UMCS. I tak na mocy 
tzw. Uchwały rekrutacyjnej Senatu 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie nr XIX-11.5/2000 
z dnia 13 grudnia 2000 r. w spra-
wie zasad przyjmowania kandyda-
tów na I rok studiów w roku akade-
mickim 2001/2002 w lipcu 2001 r. 
przyjęto na I rok lingwistyki stoso-
wanej w dwóch kombinacjach języ-
kowych 46 studentów.

Koncepcja kształcenia 

Pod kierownictwem prof. Jerzego 
Żmudzkiego studia na tym kie-

runku prowadzone są w strukturze 
dwustopniowej. Zakład od początku 
dysponuje kompetentną kadrą na-
ukowo-dydaktyczną, która repre-
zentuje języki objęte programem 
kształcenia, tj. angielski, niemiecki, 

francuski i rosyjski w odpowiednich 
parach kombinacji językowych, od-
powiadających gradacji unijnej i po-
dziale na język ojczysty A, pierwszy 
język obcy B, drugi język obcy C. 
Wielkie, przez pracowników i stu-
dentów wysoko cenione wsparcie 
w postaci prowadzenia wykładów, 
seminariów dyplomowych i magi-
sterskich otrzymał i wciąż otrzymuje 
Zakład Lingwistyki Stosowanej ze 
strony zacnych koleżanek i kolegów 
z Instytutu Anglistyki: prof. prof. 
Irminy Wawrzyczek, Christophera 
Garbowskiego, Henryka Kardeli, 
dr dr Adama Głaza i Macieja Pa-
kosza oraz z Instytutu Germani-
styki prof. Piotra Kołtunowskiego. 
W 2005 r. realizowany wówczas 
program studiów na omawianym 
kierunku studiów uzyskał bezwa-
runkową akceptację Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej.

Ustawiczna praca kierownika Za-
kładu i jego współpracowników nad 
budowaniem i testowaniem pro-
gramów w ramach strategii dydak-
tyki ma na celu wypracowanie jak 
najwyższej jakości kształcenia ję-
zykowego, szczególnie w obliczu 
świadomości potrzeb europejskiego 
rynku pracy w nowej przestrzeni 
Unii Europejskiej, gdzie specjali-
ści dwujęzykowi z zakresu komu-
nikacji interkulturowej, przekładu 
i tłumaczenia tekstów specjali-
stycznych, nauczania dwóch eu-
ropejskich języków obcych stają się 
pracownikami pilnie poszukiwa-

nymi. Bardzo dobre wyposażenie 
kompetencyjne studentów w swej 
różnorodności kombinacji języko-
wych jako nadrzędny cel kształce-
nia dwujęzykowego w Zakładzie 
Lingwistyki Stosowanej wychodzi 
naprzeciw sygnalizowanym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego tendencjom nowej poli-
tyki kształcenia na poziomie szkol-
nictwa wyższego w kierunku jego 
upraktycznienia i zorientowania na 
postulaty wielojęzycznej rzeczywi-
stości unijnej, a także uatrakcyjnia 
w istotny sposób ogólną ofertę dy-
daktyczną naszej Uczelni. Wypra-
cowana w Zakładzie Lingwistyki 
Stosowanej koncepcja kształcenia 
(zwłaszcza w zakresie przedmiotów 
praktycznych) jest koncepcją róż-
niącą się od koncepcji i modeli dy-
daktyki języków obcych realizowa-
nych na kierunkach fi lologicznych 
i w innych ośrodkach. Ta nowocze-
sna koncepcja polega na tzw. wiąza-
niu pionowym i poziomym. W ra-
mach wiązania pionowego tworzone 
są powiązane ze sobą i zdefi nio-
wane docelowe poziomy kompe-
tencji językowych, translatorskich 
i nauczycielskich. Wiązanie po-
ziome, warunkujące wytworzenie 
i osiągnięcie przez studentów po-
szczególnych poziomów kompe-
tencji, polega na cyrkulacji określo-
nych zadań i materiałów w ramach 
równoległego realizowania przed-
miotów ujętych w programie stu-
diów. Taka konstrukcja – dzięki 

Lingwistyka 
stosowana 
ma już 10 lat!

OdOdOdOd m m momomomenenentututu p p powowowołołołanananniaiaiaia 
lilingngwiwiststykyki i ststososowowaanejj j jakako o

spspececjajalnlnośościci oorar z ZaZakłk adu 
LiLingngwiwwiststykykkkki i StStossowanejej 

(Z(ZLSLS) w Insttytytucucieie 
GeGeermmananisi tytyki Uniwewersrsytytetetu u 

MaaM riii Curir e-SkS łołododowswskikiejej 
miija w bbieieżążącycym m rorokuku 

10 lat. JuJubibileleususzz teten 
skkłałanin a dodo wwspomnin eń 

o począttkakk chh jego istnienia 
i ododnon towaninia waaażnnż ieejszychc  

faktóww aktuaalnych.
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podwójnemu zintegrowaniu we-
wnętrznemu – zapewnia większą 
efektywność kształcenia i płyn-
ność w osiąganiu zdefi niowanych 
kompetencji. Inną korzyścią z re-
alizacji takiej konstrukcji kształce-
nia w ZLS jest konieczność koope-
rowania i integrowania wszystkich 
działań dydaktycznych podporząd-
kowanych i służących budowaniu 
określonych kompetencji. Efektem 
tego jest ścisła współpraca wszyst-
kich członków zespołu naukowo-
-dydaktycznego Zakładu, a istot-
nym uzupełnieniem w sensie opi-
sanej fi lozofi i dydaktyki jest okre-
ślenie roli dydaktyków względem 

mość współpracy ze studentami, 
ich podmiotowego traktowania, 
z czego wynika potrzeba ich ocen 
naszych działań, ich efektywności 
oraz postaw. W tym celu rokrocznie 
stosujemy opracowane przez nasz 
zespół ankietowe narzędzie ewa-
luacji pracy dydaktycznej w ZLS. 
Wyniki ewaluacji są każdorazowo 
omawiane, a innowacje w zależno-
ści od potrzeb wdrażane do pro-
gramu kształcenia. Narzędzie to 
nie ma ostatecznej i zamkniętej 
formy, jest wciąż udoskonalane, 
a to w celu osiagnięcia najbardziej 
miarodajnego obrazu całego pro-
cesu dydaktycznego.

UAM w Poznaniu, Instytutu Lin-
gwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także ekspertów 
z Polskiego Towarzystwa Lingwi-
styki Stosowanej. Głównym powo-
dem i argumentem wszczęcia proce-
dur formalnych i podjętych działań 
w celu ustanowienia nowego kie-
runku był fakt, iż w ramach wią-
żąco istniejącego wcześniej systemu 
kształcenia na poziomie studiów 
wyższych lingwistykę stosowaną 
defi niowano jako specjalność sytu-
owaną wewnątrz kierunku fi lologia 
w grupie innych specjalności neofi -
lologicznych, które charakteryzuje 
jeden dominujący profi l monofi lo-
logiczny, opierający się wyłącznie 
na badaniach i kształceniu zawo-
dowych kompetencji jednojęzyko-
wych. Ten stan rzeczy generował 
nieprzystawalność kolejnych edy-
cji standardów kształcenia na kie-
runku fi lologia wobec kształcenia 
dwujęzykowego, podstawowego 
w swej istocie dla studiów w zakre-
sie lingwistyki stosowanej, czyniąc 
tego rodzaju kształcenie praktycz-
nie niewykonalnym. W konfronta-
cji z obecnie obowiązującymi stan-
dardami, zaktualizowanymi w lipcu 
2007 r., zwłaszcza kształcenie zawo-
dowe (glottodydaktyczne i transla-
toryczne) w zakresie drugiego języka 
stało się praktycznie niemożliwe ze 
względu na jego ekstremalną margi-
nalizację standardową, tj. w obsza-
rze treści oraz liczby godzin. Pod-
stawową i specyfi czną odrębność 
kierunkową lingwistyki stosowanej 
stanowi w kontekście szerszym in-
terakcyjność określonych języków 
w ramach procesów glottodydak-
tycznych, którym podlegają uczący 
się dwóch języków obcych w danej 
kombinacji, w ramach komunikacji 
interkulturowej w najróżniejszych 
obszarach aktywności społeczeństw 
Unii Europejskiej, oraz programowa 
komparatystyka systemów języ-
ków i kultur jako treść badań, stu-
diów i dydaktyki uniwersyteckiej. 
W Zakładzie Lingwistyki Stosowa-
nej o takim profi lu pracuje obecnie 
29 pracowników, w tym 2 profeso-
rów, 9 adiunktów, 11 wykładowców, 
7 lektorów i 1 docent.

studentów. W każdym przypadku 
tych relacji podstawowym zadaniem 
stało się niesienie pomocy w pro-
cesie osiągania zaprogramowanych 
przez naszych studentów celów. Po-
moc ta nie ogranicza się do jedynie 
do czasu zajęć dydaktycznych, lecz 
obejmuje również godziny konsul-
tacji i dyżurów pracowników, które 
są wypełnione pracą ze studentem. 
Warunkiem funkcjonowania i ta-
kiego rozumienia roli dydaktyków 
jest w ZLS wytworzenie określo-
nego poziomu wrażliwości na pro-
blemy i trudności studentów oraz 
reakcja na nie – nigdy w trybie re-
presyjnym. Innym ważnym ele-
mentem tej fi lozofi i jest świado-

Kierunek unikatowy 

W 2008 r. Zakład Lingwistyki 
Stosowanej uruchomił studia 

I i II stopnia z zakresu lingwistyki 
stosowanej jako odrębnego i auto-
nomicznego kierunku studiów w na-
szym Uniwersytecie, popularnie 
zwanego „kierunkiem unikatowym” 
(wobec istniejącego dotąd neofi lo-
logicznego). Plan i standardy pro-
gramowe zostały opracowane pod 
kierunkiem prof. Jerzego Żmudz-
kiego oraz przy współpracy z koor-
dynatorem wydziałowym Wydziału 
Humanistycznego ds. standardów 
kształcenia, dr Beatą Kasperowicz-
-Stążką. Zasięgnięto ponadto opinii 
Instytutu Lingwistyki Stosowanej 
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Aktywność naukowa, 
dydaktyczna 
i popularyzatorska 
Zakładu Lingwistyki 
Stosowanej

Pracownicy Zakładu Lingwi-
styki Stosowanej opublikowali 

w okresie dziesięciolecia jego ist-
nienia 5 monografi i, są redaktorami 
i współredaktorami 6 monogra-
fi i tematycznych i od 2007 r. rocz-
nika „Lubelskie Materiały Neofi lo-
logiczne”, współautorami 2 tomów 
jubileuszowych, autorami 11 pod-
ręczników do nauki języków ob-
cych (rosyjskiego i angielskiego) 
wraz z zeszytami, książkami testo-
wymi i innymi materiałami dydak-
tycznymi i 1 słownika (angielsko-
-polskiego i polsko-angielskiego). Są 
ponadto recenzentami podręczni-
ków do nauki języków obcych, auto-
rami scenariuszy i kursów interne-
towych, tłumaczami przysięgłymi, 
jak i tłumaczami książek i publika-
cji z różnych dziedzin naukowych, 
co oznacza m.in. ścisłą współpracę 
z koleżankami i kolegami z innych 
kierunków uniwersyteckich. Kom-
petencje pracowników Zakładu Lin-
gwistyki Stosowanej zostały za-
uważone także w ministerstwach: 
mgr Edyta Załubiniak jest człon-
kiem komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzania egzaminu na tłu-
macza przysięgłego przy Minister-
stwie Sprawiedliwości, a dr Jolanta 
Knieja ekspertem w komisji egza-
minacyjnej i kwalifi kacyjnej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej dla na-
uczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy.

Zakład Lingwistyki Stosowanej 
– chociaż obchodzi dopiero swoje 
10. urodziny – może już pochwa-
lić się zorganizowaniem lub współ-
organizowaniem kilku poważnych 
konferencji naukowych dla pol-
skiego i zagranicznego środowiska 
akademickiego. Były to:

• 2004 r. – VIII Ogólnopolski 
Zjazd Nauczycieli Języka Niemiec-
kiego współorganizowany z Polskim 
Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka 
Niemieckiego (150 uczestników);

• 2005 r. – w ramach współpracy 
z Zarządem Głównym Polskiego To-

warzystwa Neofi lologicznego kon-
ferencja „Komunikacja językowa 
w społeczeństwie informacyjnym – 
nowe wyzwania dla dydaktyki języ-
ków obcych” (140 uczestników);

• 2008 r. – międzynarodowa 
konferencja zorganizowana wraz 
z Zakładem Tekstologii i Grama-
tyki Współczesnego Języka Pol-
skiego IFP UMCS pt. „Pojęcia norm 
i wartości w porozumieniu mię-
dzy wschodem i zachodem Europy” 
(60 uczestników);

• 2010 r. – w ramach współpracy 
z wyżej wymienionym Zarządem 
Głównym PTN konferencja „Nie-
zwykły uczeń – indywidualne po-
trzeby edukacyjne w nauce języ-
ków obcych” (140 uczestników). 
Konferencji tej towarzyszyły cie-
szące się powodzeniem wśród na-
uczycieli różnych języków obcych 
(50 uczestników) warsztaty meto-
dyczno-szkoleniowe na ten sam te-
mat, przygotowane przy fachowej 
współpracy Lubelskiego Samorzą-
dowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli;

• 2011 r. – z okazji 10-lecia istnie-
nia Zakładu oraz 30-lecia Polskiego 
Towarzystwa Lingwistyki Stosowa-
nej konferencja „Lingwistyka Stoso-
wana – aktualne paradygmaty ba-
dawcze” (90 uczestników).

Te naukowe spotkania na wyso-
kim poziomie zaowocowały m.in. 
recenzowanymi monografi ami au-
torstwa pracowników Zakładu: Krie-
ger-Knieja J., Paprocka-Piotrowska U. 
(red.), Komunikacja językowa w spo-
łeczeństwie informacyjnym – nowe 
wyzwania dla dydaktyki języków ob-
cych, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 2006; Janoszczyk J., Krzy-
siak L., Żmudzki J. (red.), Deutsch 
lernen und lehren mit Lehrwerken. 
Vergangenheit Gegenwart Zukunft, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 
oraz Knieja J. / Piotrowski S. (red.), 
Nauczanie języka obcego a specy-
fi czne potrzeby uczących się. O kom-
petencjach, motywowaniu i strate-
giach, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 2011.

W trosce o utrzymanie kontaktu 
ze szkołami oraz podwyższanie po-
ziomu nauczania języków obcych 

Uczestnicy konferencji Zakładu 
Lingwistyki Stosowanej i Polskiego 
Towarzystwa Neofi lologicznego
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Kierownik Zakładu Lingwistyki Sto-
sowanej UMCS, prof. Jerzy Żmudzki 
otwiera konferencję z okazji 10-lecia 
Zakładu (kwiecień 2011 r.)
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w szkołach w ramach współpracy 
z Polskim Towarzystem Neofi lolo-
gicznym pracownicy Zakładu zor-
ganizowali ponadto szereg spotkań 
dyskusyjnych, wykładów, prezenta-
cji podręczników i warsztatów dla 
nauczycieli języków z wojewódz-
twa lubelskiego z udziałem wielu 
interesujących gości. Były to m.in.: 
2002 r. – spotkanie pt. „Dysleksja 
a nauczanie języka” (przy współ-
udziale przewodniczącej Polskiego 
Towarzystwa Dyslektycznego i In-
stytutu Psychologii UMCS, prof. 
dr hab. Anety Borkowskiej); 2003 r. – 
wykład prof. dr hab. Weroniki Wil-
czyńskiej (UAM Poznań) pt. „Au-
tonomizacja jako efekt współpracy 
dydaktycznej”; prelekcja dr. Jarosława 
Krajki (ZLS UMCS) pt. „Technologia 
komputerowa a autonomia nauczy-
ciela”; seria prelekcji dr Anny Pado 
(ZLS UMCS) nt. rozwijania różnych 
kompetencji w językach obcych „Pi-
sać każdy może… czyli jak kształ-
tować umiejętność pisania twór-
czego w języku obcym” oraz „Nie 
taki diabeł straszny, czyli matura 
2005”; 2004 r. – spotkanie nauczy-
cieli i studentów lubelskich uczelni, 
mające na celu namysł nad ideą roz-
ważania tematów dotyczących kul-
tury na zajęciach języka obcego w do-
bie przenikania kultur pod hasłem 
„Od Brunnera do Möllera, czyli ob-

raz Niemca w oczach młodych Pola-
ków”. Gościem specjalnym był pan 
Steff en Möller, były lektor z Insty-
tutu Lingwistyki Stosowanej Uni-
wersytetu Warszawskiego, znany 
aktor i popularyzator idei zjedno-
czonej Europy (znany z programu 
„Europa da się lubić”); warsztaty me-
todyczno-szkoleniowe organizowa-
nych przy współudziale wydawnic-
twa Max Hueber Verlag i księgarni 
językowej Print w Lublinie, mające 
na celu omówienie nowego podręcz-
nika dla polskich gimnazjalistów 
„PLANET”, materiałów uzupełnia-
jących do podręcznika „Pingpong 
neu”, planów wynikowych, ścieżek 
edukacyjnych i stacji zadaniowych, 
a także przygotowania do nowej ma-
tury dla nauczycieli szkół ponadgin-
mazjalnych; 2005 r. – prelekcja doc. 
dr Marii Cichoń (IFR UMCS) pod 
hasłem „Multimedia a autonomia 
uczenia się języków obcych” wraz 
z prezentacją płyty DVD pt. „Słu-
chać aby rozumieć”; 2007 r. – kolejne 
warsztaty metodyczno-szkoleniowe 
organizowane przez ZLS przy współ-
pracy z Wydawnictwem Max Hu-
eber Verlag dla nauczycieli języka 
niemieckiego ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz spotkanie 
metodyczne „Językoznawstwo kor-
pusowe dla każdego – wykorzystanie 
korpusów oraz programów konkor-
dancyjnych w pracy nauczyciela ję-
zyka obcego” (wykład dr. Jarosława 
Krajki); 2008 r. – wykład i warsztaty 
metodyczno-szkoleniowe nt. „Pro-
gnozowania, opisu i korekty błędów 
w języku obcym” (wykład wprowa-
dzający dr A. Pado; prowadzenie 
warsztatów: dr H. Maleńczyk-Bo-
guszewska – dla germanistów, mgr 
A. Mierzwińska-Hajnos – dla angli-
stów, mgr A. Kozielska – dla romani-
stów, dr A. Pado – dla rusycystów).

Przy okazji Jubileuszu 10-lecia Za-
kładu Lingwistyki Stosowanej nie 
można nie wspomnieć o kształceniu 
tutaj kadry naukowej, a konkretnie 
o jego znakomitych efektach. Nie-
bawem w druku ukaże się książka 
habilitacyjna dr. Jarosława Krajki pt. 
„Th e language teacher in the digi-
tal age – towards a systematic ap-
proach to digital language teacher 

development”. W czasie dziesięcio-
letniej działalności Zakładu promo-
cje doktorskie otrzymały nasze ko-
leżanki z Zakładu: Ilona Kubejko, 
Zoja Kutsa, Agnieszka Mierzwińska-
-Hajnos, Joanna Pędzisz, Agnieszka 
Siedlanowska oraz kolega Marcin 
Mizak, a na ukończeniu jest praca 
doktorska mgr Iwony Machowicz. 
Wart odnotowania jest także miły 
fakt, że jeden z naszych absolwen-
tów, mgr Rafał Augustyn, w bieżą-
cym roku otrzymał dyplom doktora 
nauk humanistycznych, a 8 absol-
wentów naszego kierunku pracuje 
obecnie nad swoimi rozprawami 
w ramach studiów doktoranckich 
na Wydziale Humanistycznym. 
W ciągu tych lat wypromowano 403 
licencjatów, tytuł magistra przy-
znano 242 studentom. 

Aktualnie realizowane 
projekty

W Zakładzie Lingwistyki Stoso-
wanej realizowane są obec-

nie dwa poważne projekty.
Pierwszy z nich, współfi nanso-

wany w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy 
„Przygotowania do zawodu tłu-
macza w zakresie tłumaczenia sy-
multanicznego w obrębie języka 
angielskiego i niemieckiego”. Jego 
kierownikiem merytorycznym jest 
dr Konrad Klimkowski. Projekt obej-
muje studentów studiów II stopnia, 
a realizowany profil kształcenia 
wynika z faktu, iż liczba tłuma-
czy konferencyjnych pracujących 
w Polsce jest nadal zbyt mała, co 
potwierdzają biura i agencje tłu-
maczeniowe. Stan ten jest konse-
kwencją zbyt małej liczby progra-
mów kształcenia w tej specjalności. 
Poza tym, kursy oferowane na rynku 
polskim są często wysoko płatne, 
co znacząco zmniejsza ich dostęp-
ność. Celem nadrzędnym projektu 
jest pomoc i prowadzenie studen-
tów poprzez proces rozwijania ich 
kompetencji translatorskiej w za-
kresie tłumaczenia konferencyj-
nego. Specjalizacja pozwala studen-
tom specjalności neofi lologicznych 
oraz studentom innych kierun-
ków kształcenia rozwinąć szereg 
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sprawności związanych z najważ-
niejszym w epoce globalizacji proce-
sem komunikacyjnym, tj. tłumacze-
niem. Formy realizacji opisywanego 
projektu to warsztaty i praktyki 
z udziałem doświadczonych tłu-
maczy w Laboratorium Zakładu 
Lingwistyki Stosowanej. Absol-
went specjalizacji będzie posiadał 
m.in. umiejętności operowania ade-
kwatną terminologią specjalistyczną 
i konstruowania adekwatnych tek-
stów specjalistycznych, umiejęt-
ność pozyskiwania wiedzy specja-
listycznej, umiejętność tworzenia 
systemów par ekwiwalentów i ich 
zastosowania w tekście, a ponadto 
umiejętność pracy w kabinie (wie-
dza o technicznym funkcjonowaniu 
wysokospecjalistycznego sprzętu 
technicznego), sprawnego i sku-
tecznego posługiwania się sprzętem 
technicznym (mikrofony, słuchawki, 
pulpit sterowniczy), współpracy 
tłumaczy w kabinie, a także umie-
jętność konstruowania oferty ryn-
kowej i zdobywania zleceń, prze-
strzegania standardów i wymogów 
jakościowych określonych przez in-
stytucje rynku pracy (TEPiS, STP, 
EN/PN-15038).

Drugie przedsięwzięcie prowa-
dzone od września 2010 r. to pro-
jekt pt. „Przygotowanie i realizacja 
nowego programu praktyk pedago-
gicznych na Wydziale Humanistycz-
nym UMCS”, współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma 
on na celu wypracowanie nowych 
programów praktyk pedagogicznych 
dla studentów Wydziału Humani-
stycznego naszej Uczelni w oparciu 
o złożenia konstruktywizmu, ba-
dań w działaniu, refl eksyjnej prak-
tyki (diagnozy rozumiejącej), rów-
ności płci i aktualnych standardów 
kształcenia nauczycieli w Polsce 
i krajach UE, wnoszących zmianę 
jakościową w przygotowaniu stu-
dentów do wykonywania zawodu 
nauczyciela; stworzenie możliwo-
ści aktualizacji wiedzy i podnosze-
nia kompetencji merytoryczno-
-metodycznych przez nauczycieli; 
zapoznanie studentów z najnow-

szymi metodami wychowywania 
i nauczania oraz przykładami ich 
zastosowania w praktyce edukacyj-
nej; włączenie technologii IT/ITC 
do procesu dydaktycznego zwią-
zanego z organizacją i przebiegiem 
praktyk pedagogicznych przy wy-
korzystaniu platformy edukacyjnej 
Praktyki pedagogiczne na Wydziale 
Humanistycznym oraz nawiązanie 
stałej współpracy Wydziału Huma-
nistycznego ze szkołami i organami 
prowadzącymi szkoły. Główne dzia-
łania przewidziane w ramach pro-
jektu obejmują konsultacje z na-
uczycielami z udziałem ekspertów, 
szkolenia dla nauczycieli i realizacje 
praktyk zgodne z zapisami w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 7.09.2004 r. 
w sprawie standardów kształcenia 
nauczycieli. Osobami zaangażowa-
nymi i odpowiedzialnymi za prze-
bieg projektu są pracownicy ZLS. 
Kierownicy merytoryczni: dr Jaro-
sław Krajka i dr Jolanta Janoszczyk, 
autorzy niezbędnika dla nauczycieli: 
dr Monika Janicka i dr Anna Pado, 
autorzy niezbędnika dla studentów: 
dr Halina Maleńczyk-Boguszew-
ska i dr Jarosław Krajka, a szkole-
nia prowadzą: dr Monika Janicka, 
dr Anna Pado, dr Marcin Mizak, 
dr Jolanta Janoszczyk.

Aktywność naukowa 
studentów

W działal-
ność na-

ukową Zakładu 
wpisuje się także 
szereg inicja-
t y w  s t u d e n -
tów. Członko-
wie działającego 
aktywnie Koła 
Naukowego Stu-
dentów Lingwi-
styki Stosowanej 
oprócz organi-
zowania intersu-
jących spotkań, 
w s p ó ł p r a c y 
w komitetach 
orga n i z ac y j-
nych konferen-
cji naukowych, 

uczestnictwa w akcjach społecz-
nych wzięli udział w 2010 r. w konfe-
rencji połączonych Kół Naukowych 
Studentów Lingwistyki Stosowanej 
i Germanistyki „Współczesne neofi -
lologie w teorii i praktyce”. Wystąpie-
nia studentów opiekunowie naukowi 
ocenili wysoko, a przygotowanie me-
rytoryczne znakomicie. Warta wspo-
mnienia jest ponadto wizyta w ZLS 
znanej niemieckiej pisarki Katji Lan-
ge-Müller w 2007 i 2008 r. w ramach 
przedsięwzięcia pod hasłem „Ludzie 
i Książki” – inicjatywy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Niemiec, Go-
ethe Institut i Deutsche Foschungs-
gemeinschaft (Niemieckiego To-
warzystwa Badań Naukowych) na 
rzecz bibliotek w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Celem tego działania 
było umożliwienie wspólnych spo-
tkań ludzi i książek. Zaowocowało to 
serią bardzo ciekawych spotkań ze 
wspomnianą autorką. Przy tej oka-
zji w Zakładzie Lingwistyki Stoso-
wanej zrealizowano w roku akade-
mickicm 2008/2009 ciekawy projekt 
translatorski „Studenci tłumaczą 
niemiecką prozę – część 1. Opo-
wiadania Katji Lange-Müller”. Stu-
denci III roku przetłumaczyli pod 
merytoryczną opieką mgr Iwony 
Machowicz 21 opowiadań i krótkich 
form literackich z tomu pt. „Die En-
ten, die Frauen und die Wahrheit“ 
[Kaczki, kobiety i prawda] autorstwa 
Katji Lange-Müller. Jednym z eta-

Studenci III roku lingwistyki stosowanej podczas warsz-
tatów tłumaczeniowych w Instytucie Goethego, Kraków 
21.11.2008 r. z pisarką Katją Lange-Müller (pierwsza z le-
wej w górnym rzędzie) oraz kierownikiem i pomysło-
dawcą projektu, mgr Iwoną Machowicz (czwarta w gór-
nym rzędzie)
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pów projektu był udział studentów 
w warsztatach translatorskich z au-
torką (w Lublinie oraz na zaprosze-
nie pisarki w Krakowie w Instytucie 
Goethego), podczas których studenci 
mieli możliwość bezpośredniej roz-
mowy z pisarką oraz skorzystania 
z jej wsparcia i rad. Wymiernym 
efektem przeprowadzonego pro-
jektu jest tom opowiadań przetłu-
maczonych przez studentów na ję-
zyk polski, wydany w 2009 r. przez 
Wydawnictwo UMCS pt. „Dlaczego 
koty nie jedzą ludzi”.

Integralną częścią kształcenia 
kompetencji translatorycznej stu-
dentów lingwistyki stosowanej 
UMCS jest wpisanie go w prak-
tyczne ramy tłumaczenia. Studenci 
ZLS, przygotowani do tego typu 
działalności na rynku m.in. przez 
dr. Andrzeja Antoszka, w charakte-
rze tłumaczy brali udział w takich 
renomowanych i ważnych festiwa-
lach i wystawach jak Festiwal Praw 
Człowieka Human Watch Docs Fun-
dacji Helsińskiej (2010, 2011, War-
szawa oraz Festiwal Objazdowy); 
Festiwal Rozstaje Europy (2009, Lu-
blin); Festiwal Cody Fundacji „Mu-
zyka Kresów” i Ośrodka Między-
kulturowych Inicjatyw Twórczych 
„Rozdroża” (2010, 2011, Lublin); Gu-
tek American Film Festiwal (2010, 
Wrocław); Wystawy w Narodowej 
Galerii Sztuki „Zachęta” w War-
szawie: „Gender Check” (2010) 

i „Pokolenie przemiany. Nowa 
sztuka z Indii” (2011).

Kontakty Zakładu 
Lingwistyki Stosowanej

ZLS UMCS od początku swojego 
istnienia utrzymuje kontakty 

z wieloma ośrodkami akademic-
kimi i naukowymi stowarzysze-
niami w kraju i za granicą, przy 
czym najbardziej istotne są te w ra-
mach wspólnych projektów badaw-
czych i współpracy organizacyjenej. 
Są to przede wszystkim: Wydział 
Lingwistyki Stosowanej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Polskie 
Towarzystwo Lingwistyki Stoso-
wanej, w którym funkcję wiceprze-
wodniczącego Zarządu Głównego 
pełni prof. Jerzy Żmudzki, oraz Pol-
skie Towarzystwo Neofi lologiczne, 
w którym dr Jolanta Knieja pełni 
funkcję wiceprzewodniczacej Za-
rządu Głównego. W obu Towarzy-
stwach pracownicy ZLS są długolet-
nimi aktywnymi członkami.

W ramach realizacji europej-
skiego programu Ersamus Zakład 
Lingwistyki Stosowanej UMCS łą-
czy od 2002 r. bilateralna umowa, 
a więc ścisła współpraca z naste-
pującymi ośrodkami zagranicz-
nymi: Hochschule Zittau/Görlitz 
(Niemcy), a tu z Wydziałem Języ-
ków Obcych, kształcącym tłuma-
czy takich kombinacji językowych, 
jak polski-niemiecki, czeski-nie-

miecki, niemiecki-angielski, któ-
rego dziekanem i spiritus movens 
kontaktów była – obok prof. Je-
rzego Żmudzkiego –prof. dr hab. 
Margot Heinemann; od 2010 r. ZLS 
współpracuje z Universite Nancy 2 
(Francja), a w bieżącym roku aka-
demckim pierwsi studenci lingwi-
styki stosowanej wyjechali po raz 
pierwszy na semestr studiów do 
Belgii do Hogeschool-Universteit 
Brussel, skąd Zakład gości obecnie 
także jedną studentkę. Warto nad-
mienić, że kształcący się w ramach 
tej współpracy studenci otrzymują 
entuzjastyczne opinie od zagranicz-
nych opiekunów i prowadzących 
zajęcia, mówiące o ich ogromnym 
zaangażowaniu w pracę, wysokim 
poziomie kompetencji językowych 
i świadomości językowej oraz pil-
ności. Cieszy więc fakt, że wysiłki 
fi nansowe uczelni i dydaktyczne 
pracowników ZLS są doceniane 
i przynoszą konkretne efekty. 

Na zaproszenie prof. Jerzego 
Żmudzkiego gościli w Zakładzie 
z wykładami i warsztatami trans-
latorskimi dla studentów ważni go-
ście z zagranicy: kilkakrotnie prof. 
prof. Margot i Wolfgang Heinemann 
(Zittau/Görlitz, Lipsk) oraz Richard 
Humphrey (Zittau/Görlitz), Reiner 
Rath (Saarbrücken), Fred Schulz (Zit-
tau/Görlitz). Profesowie Heinemann 
i Rath prowadzili swoje wykłady 
przez jeden semestr zimowy w la-
tach 2003/2004 i 2004/2005. Ponie-
waż Zakład stosunkowo niedawno 
nawiązał kontakty z francuską i bel-
gijską uczelnią, spodziewamy się nie-
bawem wizyt i zaproszeń z tamtej-
szych ośrodków naukowych.

Jolanta Knieja
Jerzy Żmudzki

. Polskie Towarzystwo Neofi lologiczne zostało po-
wołane w 1929 r. i jest jedynym w Rzeczpospolitej Pol-
skiej wielojęzycznym stowarzyszeniem tych wszystkich, 
których dotyczy nauczanie języków obcych: nauczycieli 
wszystkich poziomów i typów szkół, tłumaczy i naukow-
ców. Jest członkiem-założycielem Fédération internatio-
nale des Professeurs de langues vivantes – FIPLV, świato-
wej federacji skupiającej organizacje nauczycieli języków 
obcych (nowożytnych). Federacja została uznana przez 
UNESCO za ważną organizację pozarządową, o czym 
świadczy przyznany jej status typu B.

. Zob. artykuł na ten temat w „Wiadomościach 
Uniwersyteckich”, nr 17/2007, s. 38–39.

Prof. Jerzy Żmudzki omawia szczegóły współpracy z Dziekan Wydziału 
Języków Obcych w Zittau/Görlitz, prof. Margot Heinemann
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Z Erasmusa skorzysta-
łam trzykrotnie, otrzy-
mując środki na praktyki 

biblioteczne w Niemczech: dwu-
tygodniowy staż (10–24.07.2010) 
w Bibliotece Uniwersyteckiej i Miej-
skiej w Kolonii (Universitäts- und 
Stadtbibliothek Köln), szkolenia 
(2–9.10.2010.) w Bibliotece Uniwer-
syteckiej w Tybindze (Universitäts-
bibliothek Tübingen) oraz ostatnio 
(17–24.09.2011.) w Bibliotece Uni-
wersytetu w Konstancji (Bibliothek 
der Universität Konstanz). 

Standardy bibliotekar-
stwa akademickiego

Jako miejsca praktyki świadomie 
wybrałam dwie biblioteki sta-

rych uniwersytetów (daty ich za-
łożenia: w Kolonii 1388 r., w Tybin-
dze 1477 r.) w zachodnich krajach 
związkowych (landach), w Nadre-
nii Północnej-Westfalii i Badenii-
-Wirtembergii, mające bogatą tra-
dycję i odpowiednio zasobne zbiory, 
a jednocześnie intensywnie moder-
nizujące się, aby sprostać oczeki-
waniom dzisiejszych użytkowni-
ków. Obydwie biblioteki działają 
w systemie podobnym do naszego, 
w którym biblioteka uniwersytecka 
współpracuje z siecią samodzielnych 
bibliotek specjalistycznych na wy-
działach i w instytutach.

Odmienną strukturę organiza-
cyjną posiada Biblioteka Uniwersy-
tetu w Konstancji – młodego, zało-
żonego w 1966 r. – pracująca w tzw. 
systemie jednolitym, którego zasadą 
jest funkcjonowanie tylko jednej, du-

żej biblioteki w całej uczelni, z po-
działem zbiorów na dziedziny (sub-
biblioteki): nauki humanistyczne, 
społeczne, prawne, przyrodnicze. 
Niemcy wzorowali się w tym przy-
padku na rozwiązaniach amerykań-
skich. Od początku istnienia Biblio-
teki całość zbiorów udostępniana jest 
w wolnym dostępie (obecnie liczą one 
2 mln woluminów), a w magazynach 
zamkniętych przechowywane są wy-
łącznie druki cenne, stare i cymelia. 
Ostatnio Biblioteka korzysta z do-
datkowych funduszy, które zawdzię-
cza tzw. doskonałym inicjatywom 
(Exzellenzinitiative) badawczo-dy-
daktycznym, stawiającym Uniwer-
sytet w Konstancji w gronie 9 najlep-
szych uniwersytetów w Niemczech. 
Inicjatywy te mają swoje źródło fi -
nansowania w programie rządu fe-
deralnego na lata 2006–2011 w wy-
sokości 1,9 mld euro dla wybranych 
uczelni, w takich obszarach jak: in-
terdyscyplinarne studia podyplo-
mowe i doktoranckie, klastery, pro-
jekty przyszłościowe.

Wspomniane biblioteki pracują 
według najnowszych standardów bi-
bliotekarstwa akademickiego, czyli 
prezentują zbiory w otwartym do-
stępie, oferują różnorodne miejsca 
do pracy indywidualnej (cichej) i gru-
powej (głośnej), zapewniają liczne 
stanowiska komputerowe do korzy-
stania z zasobów cyfrowych, umożli-
wiają swobodny dostęp do Internetu 
oraz pracę na własnym komputerze. 
Najtrudniejsze warunki w organiza-
cji wolnego dostępu ma biblioteka 
w Kolonii, mieszcząca się w trady-

cyjnym budynku z lat 60., z trój-
dzielnością przestrzeni na maga-
zyny, czytelnie oraz pomieszczenia 
bibliotekarzy. Anachroniczne wa-
runki zmusiły tamtejszych biblio-
tekarzy do działań wręcz radykal-
nych, polegających na udostępnieniu 
czytelnikom części magazynów. Po-
wstała w ten sposób forma organiza-
cyjna o nazwie Freihandmagazine, 
czyli magazyny z wolnym dostępem, 
która skompensowała brak możliwo-
ści organizowania wolnego dostępu 
w układzie systematycznym.

Wszystkie biblioteki uczestni-
czą w systemie oceny pracy o na-
zwie Bibliotheksindex (www.bix- 
-bibliotheksindex.de), uzyskując 
w rankingu wysokie lokaty. Indeks 
ten umożliwia analizę porównawczą 
(benchmarking) bibliotek w skali ca-
łego kraju. Dane podlegające ocenie 
dotyczą czterech obszarów działal-
ności biblioteki, charakteryzują ją 
pod względem oferty dla użytkowni-
ków, korzystania z usług, efektywno-
ści usług oraz możliwości dalszego jej 
rozwoju. Biblioteka w Konstancji zo-
stała „Biblioteką Roku 2010” i otrzy-
mała nagrodę w wysokości 30 tys. 
euro za kompleksowość świadczo-
nych usług oraz zorientowanie na 
potrzeby użytkowników. 

Bogate zbiory druko-
wane i zasoby cyfrowe

Wielkość gromadzonej lite-
ratury drukowanej i zaso-

bów cyfrowych stwarza ważenie, 
że jest tam prawie wszystko. Sta-
nowi to wynik konsekwentnej poli-

ERASMUS 
dla bibliotekarzy
Praktyki zawodowe w bibliotekach 
uniwersyteckich w Niemczech
Program Unii Europejskiej Erasmus (2007–2013) znany jest w środowisku akademickim 
jako inicjatywa integrująca europejską wspólnotę szkolnictwa wyższego, wspierająca 
mobilność ludzi oraz współpracę miedzy uczelniami. Początkowo przewidziany był 
dla studentów i nauczycieli akademickich, następnie do grupy jego beneficjentów 
dołączyli pracownicy administracyjni uczelni, w tym także bibliotekarze.
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Jacob-und-

-Wilhelm-Grimm-

-Zentrum 

w Berlinie

Centrum budynku tworzą syme-
tryczne (po obydwu stronach), 

tarasowe przestrzenie do pracy 
na pięciu kondygnacjach, stano-

wiące nowoczesną interpreta-
cję klasycznych czytelni. Obok 

ustawione zbiory w wolnym do-
stępie. Te duże przestrzenie 

mają akustyczną izolację w po-
staci ścian i drzwi ze szkła. Dach 

również jest szklany i pozwala 
oglądać niebo nad Berlinem. 

tyki państwa i jego długofalowego, 
spójnego planu finansowania bi-
bliotek. Niemiecki system specjali-
zacji dziedzinowej bibliotek jest je-
dynym w swoim rodzaju, szeroko 
znany i ceniony w świecie bibliote-
karskim. Realizowany jest od 1949 r. 
przez DFG – Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (Niemiecką Wspólnotę 
Badawczą) jako system kooperatyw-
nego rozwijania zbiorów zagranicz-
nej literatury naukowej pod nazwą 
SSG (Sondersammelgebiete). Uczest-
niczą w nim biblioteki państwowe 
w Berlinie i Monachium oraz 21 bi-
bliotek uniwersytetów i instytutów 
badawczych. Ten ponad 60-letni mo-
del systematycznego gromadzenia li-
teratury w ramach przydzielonych 

dziedzin wiedzy był wielokrotnie 
modyfi kowany zgodnie z aktual-
nymi w danym okresie potrzebami 
środowiska naukowego. Z czasem 
jego priorytetem stało się budowa-
nie systemu zasobów informacji cy-
frowej. Pod koniec lat 90. objął on 
także program tworzenia specja-
listycznych bibliotek wirtualnych 
(47 specjalistycznych portali), in-
tegrowanych z istniejącymi ban-
kami informacji naukowej (także 
komercyjnymi) od roku 2005 w je-
den interdyscyplinarny portal wie-
dzy o nazwie Vascoda. Najmłodszym 
ważnym elementem całego tego sys-
temu są sfi nansowane po raz pierw-
szy w 2004 r. licencje narodowe (Na-
tionallizenzen) na zakup serwisów 

elektronicznych czasopism i ksią-
żek (Lipp 2010). Ewaluacja zasad 
ich fi nansowania dokonywana jest 
ponownie w roku bieżącym. Nadal 
w centrum dotacji pozostają zakupy 
drukowanej literatury specjalistycz-
nej (najczęściej angielskojęzycznej, 
ale także np. czeskiej czy japońskiej) 
zgodnie z zasadą, że co najmniej je-
den ośrodek w Niemczech gromadzi 
kompletnie daną dziedzinę wiedzy 
i udostępnia ją wszystkim zaintere-
sowanym badaczom.

Biblioteki, w których odbyłam 
praktyki, uczestniczą w przedsta-
wionym powyżej systemie fi nan-
sowanym przez DFG. Specjalizację 
Biblioteki w Kolonii stanowią: eko-
nomika przemysłu, nauki społeczne, 

Fo
t. 

K.
 H

ud
zi

k
Fo

t. 
K.

 H
ud

zi
k



40 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   g r u d z i e ń  2 0 1 1

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

kultura regionu Belgii i Luksem-
burga. Z kolei biblioteka w Tybindze 
posiada w swojej gestii religioznaw-
stwo ogólne i porównawcze, teolo-
gię, starożytny Wschód oraz krymi-
nologię i kryminalistykę.

Jeszcze kilka słów o imponujących 
zbiorach historycznych. Tybinga 
znana jest z unikatowych zbiorów 
zawierających m.in. 5800 sygnatur 
rękopisów (w tym rękopisy orien-
talne i średniowieczne od IX w.), 
2 tys. inkunabułów, 50 tys. druków 
z XVI i XVII w. Natomiast biblio-
teka w Kolonii ma jedne z najbogat-
szych w niemieckojęzycznym ob-
szarze językowym zbiory literatury 
islandzkiej obejmujące ok. 10 tys. 
tytułów. Najbardziej cenne islan-
dica ofi arował Bibliotece Heinrich 
Erkes w 1921 r. Ogółem ten wyjąt-
kowy zbiór obejmuje 4,5 tys. tytułów 
głównie z literatury, które ukazały 
się od XVI w. do 1930 r. Wśród nich 
są 232 druki wydane przed 1800 r., 
druk pierwszej islandzkiej Biblii 
z 1584 r., 30 katechizmów w języku 
islandzkim oraz wiele dawnych ga-
zet i czasopism. Warto o tych zbio-
rach wspomnieć chociażby z tej 
racji, że to właśnie Islandia była 
gościem honorowym tegorocznych 
międzynarodowych targów książki 
we Frankfurcie (12–16.10.2011).

Specjaliści dziedzi-
nowi: gwarancja do-
brej komunikacji uni-
wersytet – biblioteka

Dobrze merytorycznie dobrany 
księgozbiór jest zasługą specja-

listów dziedzinowych (niem. Fach-
referenten), najwyżej uposażonej 
grupy tzw. bibliotekarzy naukowych, 
odpowiedzialnych za gromadze-
nie (dobór) zbiorów z określonych 
dziedzin, ich opracowanie rzeczowe 
(w tym klasyfi kację systematyczną) 
oraz specjalistyczną informację na-
ukową. Są oni partnerami do kon-
taktów z pracownikami naukowymi 
i spełniają funkcję pomostu (Brüc-
kenfunktion) między uniwersytetem 
a biblioteką. Fachreferent zapoznaje 
z biblioteką nowo zatrudnionego pro-
fesora, ustala z nim zasady współ-
pracy, pośredniczy w przygotowaniu 

zestawu książek potrzebnych w da-
nym semestrze jego studentom (tzw. 
Semesterapparate stoją rzędem na 
regałach według nazwisk profeso-
rów), kupuje literaturę potrzebną do 
badań aktualnie przez niego prowa-
dzonych. Zadania realizowane przez 
specjalistów dziedzinowych zapew-
niają stałą komunikację między śro-
dowiskiem naukowym a biblioteką 
i sprawiają, że w pełni odpowiada 
ona na potrzeby swojej uczelni.

Efektywność pracy

Biblioteki liczą posiadane etaty 
bardzo skrupulatnie. Część swo-

ich zadań przenoszą nawet na ze-
wnątrz po to, żeby nie absorbowały 
etatowych pracowników. I tak na 
przykład w gromadzeniu korzy-
sta się z modelu stałych zamówień 
(approval plans), które polegają na 
dokonywaniu doboru tytułów przez 
dostawcę. Firma księgarska zapo-
znaje się dokładnie z wymogami 
treściowymi i formalnymi wydaw-
nictw z wybranych dziedzin i na tej 
podstawie przygotowuje ofertę dla 
biblioteki. Wybrany dostawca po-
dejmuje się często także pieczęto-
wania dostarczanych książek oraz 
wpisywania numeru zamówienia, 
stanowiącego później numer in-
wentarzowy, co w znaczny sposób 
odciąża bibliotekarzy. Wiele czyn-
ności pomocniczych wykonują rów-
nież studenci, którzy odrabiają w ten 
sposób stypendia uczelniane. 

Czytelnicy czekają 
na wolne miejsca

Biblioteki są oblegane przez czy-
telników, którzy często muszą 

czekać, aż ktoś zwolni zajmowane 
miejsce. Liczba odwiedzin osób fi -
zycznych sięga rocznie 2 mln, a wir-
tualnych dwa do czterech raz wię-
cej. Biblioteki są czynne 104 godz. 
tygodniowo (czas otwarcia: ponie-
działek – piątek w godz. 8.00–24.00; 
sobota – niedziela 8.00–20.00 lub 
10.00–22.00). Rekordzistą w długo-
ści czasu pracy w Niemczech jest Bi-
blioteka Uniwersytetu w Konstancji, 
która jako pierwsza zdecydowała się 
na funkcjonowanie całodobowe, za-
chęcając swoich czytelników do od-

wiedzin za pomocą hasła: „Czytaj-
cie, kiedy chcecie” (Lesen Sie, wann 
Sie wollen). W Tybindze zamknięcie 
Biblioteki o północy nadzoruje fi rma 
ochroniarska, wcześniej sprawdzając, 
czy wszyscy czytelnicy już wyszli. 

Kultura korzystania z biblioteki 
w Niemczech jest inna niż u nas. 
Czytelnicy znajdują tam dla siebie 
wyizolowane miejsca, chociażby 
wśród regałów z ciągami czasopism, 
gdzie przez cały dzień trudno spo-
tkać bibliotekarza, żeby móc go o coś 
zapytać. Jest to wyjątkowa atmosfera 
biblioteki, która swoje zbiory otwo-
rzyła dla czytelników oraz stwo-
rzyła im przestrzeń przyjemnego 
przebywania i pracowania wśród 
nich. W pokojach pracy grupowej 
panuje nastrój relaksu, słychać gło-
śne rozmowy i śmiech studentów. 
W Konstancji na najniższym pozio-
mie wolnego dostępu rozstawiono 
trzy wygodne, rozkładane fotele, 
na których o każdej porze dnia ktoś 
drzemał lub odpoczywał w pobliżu 
kojącej wzrok rzeźby. Wobec takiego 
stanu rzeczy nasuwa się oczywiście 
pytanie o bezpieczeństwo zbiorów. 
Przed kradzieżą chronione są one 
przez systemy zabezpieczeń. Nikt 
jednak nie skarżył się na niszczenie 
książek lub wyrywanie kartek. Każdy 
może kserować i skanować bez ogra-
niczeń, z zachowaniem prawa autor-
skiego, korzystając z samoobsługo-
wych kopiarek i skanerów.

Przebieg i organizacja 
praktyk 

Odbywały się one codziennie 
w godz. 9.00–13.00; 14.00–16.30. 

Ich program odpowiadał zagadnie-
niom, z którymi chciałam się bliżej 
zapoznać i wcześniej przedstawi-
łam je w pisemnym wniosku. Były 
to zarówno szkolenia indywidualne 
na poszczególnych stanowiskach 
pracy, jak i szkolenia ogólne doty-
czące zmian w strukturze organi-
zacyjnej bibliotek uniwersyteckich, 
zadań specjalistów dziedzinowych, 
Open Access, repozytoriów insty-
tucjonalnych. W trakcie praktyki 
miałam okazję uczestniczyć w kilku 
zebraniach i roboczych naradach, 
m.in. dyrektora biblioteki ze specja-
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listami dziedzinowymi, kierownika 
dużego oddziału z pracownikami. 
Uczestniczyłam także w szkoleniu 
bibliotecznym dla studentów roz-
poczynających studia.

W Tybindze wzięłam udział w spo-
tkaniu przedstawicieli największych 
bibliotek uniwersyteckich Badenii-
-Wirtembergii (Heidelberg, Stutt-
gart, Konstancja, Fryburg, Mann-
heim). Był to jednodniowy work-
shop pt. „Didaktik des E-Lernings” 
na temat doświadczeń w zakresie 
użytkowania dwóch platform o na-
zwach ILIAS i MOODLE służących 
do wirtualnego uczenia się i naucza-
nia (e-learning/e-teaching). Platformy 
te służą naukowcom do zamieszcza-
nia na nich wykładów, seminariów, 
kursów oraz sprawdzianów i testów 
oceniających nauczanie. 

W Konstancji miałam okazję wyje-
chać z bibliotekarzami na spotkanie 
integracyjne w związku z rozpoczy-
nającym się rokiem akademickim. 
Świetnie zorganizowana wycieczka, 
zaliczona górska trasa 14 km, a na 
koniec duża porcja tradycyjnego, 
szwarcwaldzkiego tortu z wiśniami. 
A przede wszystkim rozmowy z sym-
patycznymi bibliotekarzami, którzy 
– tak to już jest w tym zawodzie – 
lubią to, co robią i potrafi ą o tym 
z pasją opowiadać. 

Miłym akcentem pobytu były 
dla mnie spotkania z dyrektorami 
bibliotek – prof. dr. Wolfgangiem 
Schmitzem w Kolonii, dr Marianne 
Dörr w Tybindze i dr Petrą Hätscher 
w Konstancji. Spotkania rozpoczy-
nały i kończyły (podsumowywały) 
praktykę, a toczone w ich trakcie roz-
mowy dotyczyły spraw bibliotecz-
nych często dyskutowanych zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce.

. Zjazd Bibliotekarzy 
Niemieckich 

Dzięki nawiązanym kontaktom 
otrzymałam zaproszenie na 

100. Jubileuszowy Zjazd Bibliote-
karzy Niemieckich w Berlinie oraz 
dofi nansowanie wyjazdu przez ko-
misję ds. współpracy międzyna-
rodowej z organizacji „Biblioteka 
i Informacja w Niemczech”. Zjazd 
odbył się w dniach 7–10 czerwca 

2011 r., a jego motto brzmiało „Bi-
blioteki dla przyszłości – przyszłość 
bibliotek”. Ukrywa się za nim py-
tanie o przyszłość bibliotek, czy 
będą one jeszcze potrzebne w tzw. 
społeczeństwie wiedzy. Z tematyki 
ponad 350 wygłoszonych referatów 
można wnosić, że w opinii autorów 
biblioteki nadal są jednak nieza-
stąpione, ponieważ tylko one jako 
instytucje gwarantują bezpłatny 
dostęp do informacji. O tym, że 
biblioteki mają przyszłość, świad-
czy skądinąd plan budowy zupeł-
nie nowej biblioteki publicznej Zen-
tral- und Landesbibliothek Berlin 
na terenie dawnego lotniska Tem-
pelhof. Do artykułu dołączam też 
ilustrację jednej z najnowszych bi-
bliotek uniwersyteckich w Niem-
czech, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
-Zentrum, Biblioteki Uniwersytetu 
Humboldta, zaprojektowanej przez 
szwajcarskiego architekta Maxa Du-
blera, otwartej w 2009 r.

Rozwiązania biblioteczne pozna-
wane w trakcie praktyk odnosi-
łam do naszej Biblioteki Głównej, 
utwierdzając się w przekonaniu, że 
stoimy przed jej kompleksową mo-
dernizacją, która powinna rozpo-
cząć się od generalnego remontu 
budynku (z 1968 r.), przejść przez 
gruntowną reorganizację zbiorów 
przechowywanych w zamkniętych 
magazynach, aż po restrukturyza-
cję przestrzeni na tyle, na ile uda 
się ominąć ograniczenia architek-
toniczne, utrudniające otwarty do-
stęp do zbiorów. Biblioteka musi 
odzyskać czytelników, którzy nie 
chcą dzisiaj pracować w czytelniach 
z lat 60., ponieważ potrzebują in-
nych miejsc, różnorodnych, ina-
czej zaaranżowanych. Jako jedna 
dla wszystkich – studentów i pro-
fesorów – powinna integrować śro-
dowisko, przyciągać i zachęcać do 
przebywania w niej. Niepowtarzalną 
okazją do przeprowadzenia wszyst-
kich tych zmian jest wyprowadzka 
Biblioteki Uniwersytetu Przyrod-
niczego latem 2012 r. do własnego, 
nowego budynku.

Ponad 40-letni gmach Biblio-
teki Głównej to ciekawa architek-
tonicznie bryła, mająca sobie wła-

ściwy urok, bardzo harmonijnie 
wpisana w kampus Uniwersytetu, 
szczególnie ładna jest jej perspek-
tywa od strony pomnika naszej Pa-
tronki. Odremontowana będzie 
stanowiła niewątpliwie ozdobę 
miasteczka akademickiego. War-
tościowy pod względem architek-
tonicznym gmach Biblioteki doce-
nił specjalista w tym zakresie Prof. 
Dobrosław Bagiński, który w wypo-
wiedzi na temat „Perełki UMCS” 
stwierdził: „Pierwszy bardzo do-
bry obiekt to biblioteka UMCS. Do-
skonale domyka oś placu. Szczegól-
nie jej przepiękna elewacja, która 
wcale się nie starzeje. Ma charak-
terystyczny wyraz, jednoznacznie 
wskazujący na bibliotekę. Niestety, 
została zaatakowana poprzez przy-
budówkę. Nie wątpię, że była po-
trzebna, ale wygląda jak nowotwór 
na dobrym budynku”.

Do apologii naszej Biblioteki do-
łączam na koniec słowo zachęty dla 
moich Koleżanek i Kolegów biblio-
tekarzy do korzystania z programu 
Erasmus i odbywania praktyk za-
granicznych. Są wspaniałe nie tylko 
dlatego, że pozwalają poznać innych, 
ale także – a może przede wszyst-
kim – dlatego, że pozwalają samych 
siebie zrozumieć, spojrzeć na siebie 
z innej perspektywy. Przychylne 
wyjazdom bibliotekarzy są Władze 
Uniwersytetu. Pan prof. dr hab. Ry-
szard Dębicki, Prorektor ds. Badań 
Naukowych i Współpracy Między-
narodowej, za każdym razem akcep-
tował moje wnioski, za co jestem bar-
dzo wdzięczna. Również współpraca 
z Panem Ryszardem Straszyńskim, 
Koordynatorem Uczelnianym Pro-
gramu Erasmus, zasługuje na szcze-
gólne podziękowania – za otwartość, 
kompetencje i życzliwość.

Krystyna Hudzik
Biblioteka Główna

Bibliografi a
. Lipp Anne (2010). „Auf dem Prüfstand: 

Das DFG geförderte System der Sondersam-
mel – gebiete wird evaluiert. Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie”, 
nr 2, s. 235-244.

. Bagiński Dobrosław. „Perełki UMCS”. 
Kurier Lubelski, 10.01.2009. [dostęp 11.11.2011], 
http://archiwum.kurierlubelski.pl/module-
-dzial-viewpub-tid-9-pid-66085.html
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We wprowadzeniu do dys-
kusji Dziekan Wydziału 
Ekonomicznego wskazał 

na złożoność problemu infl acji, zna-
czenie, jakie przypisuje się stabiliza-
cji cen w polityce pieniężnej współ-
czesnych banków centralnych oraz 
niezadowalający stan wiedzy spo-
łeczeństwa w zakresie mechani-
zmu, przejawów i skutków infl acji. 
Przy wypełnionej do granic moż-
liwości auli (około 250 studentów 
i pracowników Wydziału) dysku-
sję prowadzili wybitni ekonomi-
ści-praktycy: Jarosław T. Jakubik 
(Zastępca Dyrektora Generalnego 
Instytutu Ekonomicznego NBP), 
Ryszard Petru (Przewodniczący To-
warzystwa Ekonomistów Polskich), 
dr Bohdan Wyżnikiewicz (Wice-
przewodniczący TEP, Wicedyrektor 
Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową) oraz dr Michał Zieliński 
(ekonomista i publicysta).

Dyrektor J. Jakubik, którego In-
stytut przygotowuje materiały sta-
nowiące wsparcie dla decyzji po-
dejmowanych przez Radę Polityki 
Pieniężnej, dokonał interpretacji po-
jęcia i rodzajów infl acji oraz przed-
stawił sposób jej pomiaru przez 

NBP. Stwierdził, że wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych 
jest tym, który najlepiej odzwiercie-
dla zjawisko infl acji w gospodarce. 
Jednak jego wyznaczenie jest przed-
sięwzięciem trudnym, ze względu 
na ogromną liczbę zmiennych bra-
nych pod uwagę do obliczeń. Konsu-
menci kierują się przy ocenie wzro-
stu cen niepełnymi informacjami 
i subiektywnymi odczuciami, co 
powoduje, że infl acja przez nich po-
strzegana i oczekiwania infl acyjne 
(dalszego wzrostu cen) mogą pro-
wadzić do nieracjonalnych w skali 
gospodarki zachowań i wzrostu in-
fl acji rzeczywistej w przyszłości. 
Stąd istotnego znaczenia nabiera 
edukacja społeczeństwa i polityka 
informacyjna banku centralnego.

Dr B. Wyżnikiewicz odniósł się 
do ważnego, w obliczu powracają-
cej co pewien czas dyskusji na temat 
wejścia Polski do strefy euro i zwią-
zanego z tym przyjęcia wspólnej 
waluty, problemu możliwego wzro-
stu cen. Przedstawił analizy i ar-
gumenty obalające głoszoną przez 
przeciwników wstąpienia do Eu-
rosystemu tezę, że już samo wej-
ście do niego prowadzi do wzro-

stu infl acji. Jest to według niego 
przykład rozmijania się inflacji 
postrzeganej i inflacji rzeczywi-
stej. Dane statystyczne obrazujące 
zmiany cen w krajach, które wpro-
wadzały euro, jednoznacznie wska-
zują na wystąpienie dwukierunko-
wych ruchów cen, jedne rosły, inne 
spadały. Jednak polityka pieniężna 
Europejskiego Banku Centralnego 
na przestrzeni kilkunastu lat jego 
funkcjonowania była bardzo sku-
teczna i pozwoliła utrzymywać in-
fl ację na niskim poziomie, bardzo 
bliskim celu infl acyjnego, tj. około 
2 proc. w skali roku. 

Znany w naszym środowisku pu-
blicysta ekonomiczny, wnikliwy ob-
serwator i krytyczny komentator sy-
tuacji gospodarczej, dr M. Zieliński, 
przedstawił wyniki badań społecz-
nych odnoszących się do znajomo-
ści zjawiska infl acji. Wskazują one, 
że 60 proc. respondentów nie ro-
zumie pojęcia infl acja, a pozostałe 
40 proc. Wie, czym jest infl acja, 
ale jedynie połowa z nich właści-
wie postrzega to zjawisko. To wła-
śnie te 20 proc., które wie, czym 
jest infl acja, ale nie rozumie jej me-
chanizmu, kreuje obraz infl acji po-

W W W rararamamamachchch w wspspólólnenegogo p prorojejektktu uu
ToToToT wawaw rzrzrzysysystwtwtwwa a a EkEkE ononomomisistótów w PoPolslskikichch
i i i NaNaNaN rororoodododoowewew gogooo B Banankuku PPololskskieiegogo, 
mamamam jąjąjącececegogoo n na a cecelulu p pododniniesese ieieniniee popoziziomommu uu
wiwiwiedededzyzyzy n na a teteemamat t ininflflflflacaca jiji, , a a zwzwłałaszszzczcza a a
dldldla a a prprprzezezwzwycyccięiężażażaniniia a popopupupulilizmzmzmu u 
inininnflflflacacacyjyjyjnenegogoo, , w w dndniuiuiu 7 777 l llisistotopapap dadada b br.r.
ododododbybybyb łałała s ssięięięiiii  n na aa WyWyWydzdzd iaialelel  E Ekokononomimiczcznynyyyym m m
dedededebababaaatatataa p ppt.t. „  „InInflflacacacaa jajaja r rrzezez czczywywy isistata
a aa a ininininflflflf acacacjajaja p ppososo trtrrzezezegagagananaa.. PrProboblelemymy
ininininflflflflacacacacyjyjyjnenene w www s spopowawawalnlniaiaająjąj cecej j gogoospspodododarararcece”.”.
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Uczestnicy debaty. 
Od lewej: prof. dr hab. 
Jerzy Węcławski, dr Michał 
Zieliński, dr Bohdan 
Wyżnikiewicz, Jarosław 
T. Jakubik, Ryszard Petru

strzeganej przez opinie o zmianach 
cen towarów i usług w ramach bie-
żących zakupów. Ta tzw. „infl acja 
częstych zakupów”, mierzona przez 
EUROSTAT, jest w sposób sztywny 
o około 1 punkt procentowy wyż-
sza od rzeczywistej. Dr M. Zieliń-
ski przywołał również przykłady 
kilkunastu tytułów artykułów pra-
sowych z poprzedniego dnia, które 
rysują katastrofi czny obraz czekają-
cej nas sytuacji. Informacje w nich 
zawarte są nastawione na wywoły-
wanie sensacji, a brak w nich wła-
ściwej interpretacji rzeczywistego 
stanu rzeczy. To również pod wpły-
wem takich informacji kształtuje 
się u konsumentów ocena infl acji 
postrzeganej.

Problematyka podjęta w ramach 
debaty zachęciła studentów do sfor-
mułowania szeregu pytań pod ad-
resem ekonomistów. Ciekawym 
wątkiem była w szczególności kwe-
stia daty przystąpienia Polski do 
strefy euro. Dr B. Wyżnikiewicz  
przypomniał, że Polska w okre-
sie transformacji musiała podej-
mować różne reformy i działania 
narzucane jej przez Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy, Europej-

ską Wspólnotę Gospodarczą i inne 
instytucje i organizacje. Obecnie 
możemy sami podjąć decyzję co do 
terminu przyjęcia wspólnej waluty. 
Główną wytyczną powinno być od-
powiednie przygotowanie gospo-
darki do tego przedsięwzięcia, tak 
aby odniosła ona jak największe ko-
rzyści i była odporna na takie kry-
zysy, jak obecnie przechodzi strefa 
euro. R. Petru, wypowiadając się 
w tej kwestii, wyraził pogląd, że 
nasz kraj powinien przyjąć wspólną 
walutę jak najszybciej, ale w prak-
tyce to może być dopiero rok 2020. 
Ostatnie problemy fi nansowe Gre-
cji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii 
wskazują, że wcześniej sama strefa 
euro musi się zreformować. To bę-
dzie oznaczało, że wejście do niej 
będzie trudniejsze ze względu na 
zaostrzone kryteria konwergen-
cji. Polska to nie Wielka Brytania, 
która może mieć własną walutę, 
my jesteśmy silnie powiązani go-
spodarczo z krajami tworzącymi 
Eurosystem i w naszym interesie 
leży wejście do niego.

Na konieczność prowadzenia ak-
cji edukacyjnej w zakresie infl acji 
wskazywało pytanie o możliwości 

manipulacji danymi statystycznymi, 
służącymi w szczególności do jej ob-
liczania. Dr B. Wyżnikiewicz, który 
był w przeszłości prezesem Głów-
nego Urzędu Statystycznego, jed-
noznacznie stwierdził, że obawy 
takie są bezpodstawne. W zakre-
sie informacji służących do obli-
czania infl acji system jest tak skon-
struowany i na tyle transparentny, 
że żadne manipulacje nie wcho-
dzą w grę.

Słuchaczy interesowało również, 
jakie są prognozy infl acji dla Pol-
ski. Dyr. J. Jakubik odpowiedział, 
że przewiduje się obniżenie infl acji, 
wejście wskaźnika cen w pasmo wa-
hań w pobliżu górnego progu celu 
infl acyjnego i oscylowanie w jego 
pobliżu (2,5–3,5 proc.). Nie wystę-
pują według niego czynniki prowa-
dzące do większego wzrostu cen.

Debata wyraźnie wskazała, że 
w polskim społeczeństwie pokutują 
pewne utarte poglądy, które trudno 
jest wykorzenić. Aby nie stawały się 
pożywką w nieuczciwej grze poli-
tycznej, potrzebne jest podnosze-
nie wiedzy w społeczeństwie na te-
maty gospodarcze.

Jerzy Węcławski
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Wiele osób w trakcie swo-
jej pracy przykłada pieczę-
cie na różnego rodzaju pis-

mach lub dokumentach. Jeszcze 
więcej ludzi stara się o opieczęto-
wanie potrzebnej im dokumentacji 
zawierającej potrzebne decyzje ad-
ministracyjne. Przyłożenie pieczęci 
niejednokrotnie wieńczy okres dłu-
gotrwałych starań o wydanie decy-
zji, uzyskanie nominacji czy zawarcie 
porozumień i z tego powodu budzi 
nawet wielkie emocje. Istnienie pie-
częci jako wygodnego środka uwie-
rzytelnienia jest dla nas oczywiste 
i fakt ten nie podlega dyskusji. Zro-
zumiałe jest też dla nas istnienie na-
pisów na pieczęciach oraz elementów 
obrazowych, różnego rodzaju wy-
obrażeń, najczęściej godeł państwo-
wych. Jednak dawniej bywało ina-
czej, a różnorodność form dawnych 
pieczęci oraz bogactwo zawartych 
w nich treści zadziwia nie tylko zwy-
kłych obserwatorów, ale i historyków. 

Uczestnicy kon-
ferencji w ga-

binecie właści-
ciela muzeum 

O. Szere-
mietiewa 

W wyniku rozwoju badań sku-
piających się na treściach zawar-
tych na pieczęciach oraz ich for-
mie i roli prawnej czy społecznej 
powstała nawet odrębna dyscyplina 
historyczna zwana sfragistyką (od 
greckiego słowa sfragis, co znaczy 
pieczęć). Od dawna zajmują się nią 
badacze na całym świecie, w tym 
także polscy i lubelscy (z UMCS). 
W okresie stalinowskim sfragistyka, 
tak jak inne tak zwane dyscypliny 
pomocnicze historii zajmujące się ba-
daniem źródeł historycznych (doku-
mentów, pisma, dawnej przestrzeni, 
miar czasu, herbów, przedmiotów 
związanych ze stanowieniem wła-
dzy), była traktowana jako przeżytek 
burżuazyjny. Na szczęście w Polsce 
już od końca lat 50. ten przesąd prze-
zwyciężono i badania poświęcone 
źródłom historycznym mogły już 
w Polsce rozwijać się bez przeszkód. 
Inaczej było w Związku Sowieckim, 
a szczególnie w jego republikach. 
Wynikłe z tego zaniedbania w tym 
zakresie w krajach postsowieckich, 
szczególnie na Ukrainie i Białorusi, 
są wielkie i bardzo widoczne, choćby 
w porównaniu w Polską.

Z tego powodu sfragistycy tych 
krajów starają się nadrabiać opóź-
nienia i podejmować badania nad 
dawnymi pieczęciami i to w jak naj-
szerszym zakresie, wykorzystując 
także polskie wzorce badawcze i do-
świadczenia, a także naszą literaturę. 
Przykładem tego jest „II Międzyna-
rodowa Konferencja Sfragistyczna”, 
która odbyła się w Kijowie w dniach 
18–20 listopada tego roku. Jej or-
ganizatorem byli: grupa młodych 
sfragistyków ukraińskich, repre-
zentujących Instytut Ukraińskiej 
Archeografii i Źródłoznawstwa 
Narodowej Akademii Nauk Ukra-
iny w Kijowie, jej Instytut Historii 
Ukrainy, Ukraińskie Towarzystwo 
Heraldyczne oraz Muzeum Szere-
mietiewów. Czołówkę tego kręgu 
tworzą ambitni badacze zaintereso-
wani rozwojem badań sfragistycz-
nych na Ukrainie (dr. hab. Oleh Od-
norożenko, dr Ołeksandr Alforow, 
dr Witalij Perkun oraz dr Andrij 
Hreczyło).

W sympozjum brało udział około 
50 historyków, głównie z Ukrainy, 
ale też z Białorusi, Polski i Rosji. 
Polscy uczestnicy (łącznie 5 osób) 

Historyk z UMCS 
na konferencji
sfragistycznej w Kijowie

Niemal każdy wie, czym 
jest pieczęć i do czego służy, 
ponieważ towarzyszy ona 
człowiekowi od tysięcy lat. 
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Autor tekstu podczas wygłaszania referatu

reprezentowali pięć uczelni: UAM, 
UJ, UMK, UŚ oraz UMCS. Na kon-
ferencji wygłoszono łącznie 28 refe-
ratów. Głównym tematem sympo-
zjum był problem komunikacyjnej 
funkcji pieczęci, ale tak jak to zwy-
kle bywa na konferencjach tematyka 
referatów była znacznie szersza niż 
to zakładał program i objęła zagad-
nienia formy pieczęci, ich funkcji 
urzędowych oraz kontekstu histo-
rycznego, w którym występowały. 
Tematyka wystąpień dotyczyła za-
sadniczo symboliki pieczęci książąt 
ruskich oraz sfragistyki szlachec-
kiej, miejskiej i kościelnej Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Oprócz 
analizy treści wybranych pieczęci 
w referatach były podejmowane 
również problemy teoretyczne sfra-
gistyki (kierunków badawczych oraz 
warstw komunikacyjnych pieczęci). 
Niemal każde wystąpienie było po-
łączone z prezentacją materiału 
ilustracyjnego.

Referat autora tego tekstu doty-
czył niebadanego dotąd problemu 
wykorzystania pieczęci przez pol-
skie konspiracyjne organizacje nie-
podległościowe walczące z wła-
dzą komunistyczną po II wojnie 
światowej (na przykładzie struk-
tur okręgu lubelskiego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” i grup 
wywodzących się z niego). Uży-
wanie przez nie dokumentacji sta-
nowi swoisty fenomen kancela-
ryjny, tak jak i wykorzystywanie 
pieczęci do jej uwierzytelniania 
w pracy konspiracyjnej, a nawet 
podczas działań w warunkach po-
lowych i leśnych. Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak wykona-
nie ponad 80 pieczęci dla potrzeb 
oddziału „Żelaznego” (Edmunda 
Edwarda Taraszkiewicza) działa-
jącego w latach 1948–1951 już po li-
kwidacji struktur organizacyjnych 
WiN w okręgu lubelskim. Więk-
szość z nich nie została użyta, ale 
sam fakt ich sporządzenia stanowi 
niezmiernie interesujący przejaw 
wykorzystywania pieczęci do legi-
tymizacji działań zbrojnych, które 
były nielegalne w świetle obowią-
zującego wtedy prawa i podlegały 
surowej karze.

Obrady sympozjum odbywały się 
w Muzeum Mychajły Hruszewskiego, 
pierwszego prezydenta niepodległej 
Ukrainy oraz wybitnego historyka 
ukraińskiego, autora 10-tomowej 
monumentalnej „Historii Ukrainy-
-Rusi” (nota bene urodzonego w roku 
1866 r. w Chełmie). Mieści się ono 
w willi należącej do tego badacza, 
którą wzniesiono w roku 1909 na 
gruntach Pańkiwszczyna, dawniej 
należących do dzielnicy uniwersy-
teckiej. W programie konferencji 
znalazło się też zwiedzanie najstar-
szej świątyni Kijowa Soboru Mądro-
ści Bożej (Sofi jskiego), wpisanego na 
listę światowego dziedzictwa kultu-
ralnego UNESCO. W nim zwiedzają-
cych najbardziej zainteresowały fre-
ski i mozaiki z XI w., a szczególnie 
grafi tta (napisy na ścianach sporzą-
dzone przez zwiedzających), które 
stały się przedmiotem badań kilka-
naście lat temu i okazało się, że naj-
starsze z nich są tak stare jak sama 
świątynia i pochodzą z XI w. Na pod-
stawie jednego z napisów można było 
dokładniej datować śmierć Jarosława 
Mądrego (zm. w 1054 r.). 

Uczestnicy konferencji mieli też 
okazję dokładnie zwiedzić znajdu-
jące się w stadium organizacji pry-
watne Muzeum Szeremietiewów, 
które utworzył Oleksij Szeremietiew. 
W swoich zbiorach posiada ono kil-
kaset tłoków pieczętnych i kilka ty-
sięcy odcisków oraz skromny, ale róż-
norodny, zestaw militariów. Z tych 
ostatnich najcenniejsze są fotogra-

fi e uczestników kursów chorążych 
sprzed I wojny światowej i pierw-
szych jej lat. Muzeum obecnie za-
trudnia 10 osób, głównie fachow-
ców-muzeologów i niedługo będzie 
otwarte dla zwiedzających. Warto 
podkreślić, że konferencja odbyła 
się dzięki dotacji fi nansowej wła-
ściciela tego muzeum. Nie tylko 
opłacono z niej koszty organiza-
cji obrad, zakwaterowania i wyży-
wienia referentów, ale także refun-
dowano im koszty podróży, co jak 
wiadomo nieczęsto zdarza się na 
międzynarodowych konferencjach 
naukowych. 

O. Szeremietiew, biznesmen ukra-
iński, właściciel sieci sklepów spo-
żywczych, jest wielkim kolekcjo-
nerem pieczęci i różnego rodzaju 
militariów oraz sponsorem różnych 
przedsięwzięć o charakterze nauko-
wym. Jego ambicją jest stworzenie 
zbiorów, które dorównają wartością 
i ilością najlepszym europejskim ko-
lekcjom pieczęci. Trudno przewi-
dzieć, czy uda mu się realizacja tak 
ambitnego zadania, zważywszy na 
koszty takiego przedsięwzięcia. Jed-
nak już teraz jego zbiory wyróżniają 
się na Ukrainie, a na ich podstawie 
opracowano i wydano kilka książek. 
O. Szeremietiew jest znany także z fi -
nansowego wsparcia rekonstrukcji 
obiektów stanowiących część sys-
temu obronnego w rosyjskiej bazie 
morskiej w Sewastopolu na Krymie 
(tzw. Baterii Michajłowskiej).

Janusz Łosowski
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Dnia 20 października 2011 r. 
odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. 

„Aksjologia(e) wobec współcze-
snych przemian kulturowych”. 
Konferencja ta była pierwszym 
spotkaniem z cyklu „Aksjologie 
współczesności”, organizowanym 
przez Zakład Aksjologii Kultury In-
stytutu Kulturoznawstwa UMCS, 
pod naukowym kierownictwem 
prof. dr hab. Bogumiły Truchliń-
skiej. Sekretarzem Konferencji była 
mgr Agnieszka Skrobas. Obrady 
otworzyli prorektor UMCS prof. 
Ryszard Szczygieł, prodziekan Wy-
działu Humanistycznego prof. Bar-
bara Hlibowicka-Węglarz, dyrektor 
Instytutu Kulturoznawstwa UMCS 
prof. Jan Adamowski oraz Przewod-
nicząca Konferencji prof. Bogu-
miła Truchlińska, która także prze-
wodniczyła części pierwszej obrad. 
Kolejnym etapom spotkania prze-
wodniczyli prof. dr hab. Barbara 
Kotowa (UAM), a następnie prof. 
dr hab. Robert T. Ptaszek (KUL). 

Referaty koncentrowały się wo-
kół ogólnych rozważań dotyczą-
cych aksjologii, z elementami re-
konstrukcji historycznej, poprzez 
szczegółowe analizy zagadnień ak-
sjologicznych i poszczególnych war-
tości. Przedmiotem rozważań stały 
się także inne płaszczyzny, m.in. 
krytyki i praxis artystycznej.

Wykładem wprowadzającym 
w problematykę aksjologiczną był 
referat „Diagnoza i terapia aksjo-
logii” prof. Andrzeja Niemczuka 
(UMCS), który przedstawił mery-
toryczny kontekst powstania ak-
sjologii, ujmując ją jako reakcję na 
nihilizm oraz alternatywę wobec 
ontologii i epistemologii. Autor na-

kreślił także zasadnicze trudno-
ści, z jakimi zderza się aksjologia, 
zwłaszcza spór obiektywizmu z su-
biektywizmem oraz błąd teorety-
zmu i naturalizmu. Ponadto uka-
zał potrzebę analiz aksjologicznych 
w perspektywie praktycznej. 

Od rozważań ogólnych swoje wy-
stąpienie rozpoczęła także prof. Bar-
bara Kotowa (UAM), która w refe-
racie „Spory wokół aksjologicznego 
wymiaru kultury” omówiła status 
ontologiczny wartości, konstatując, 
iż wartości nie tyle istnieją, co obo-
wiązują. Następnie autorka przeszła 
do głównego tematu swojego wy-
stąpienia, tj. sporów wokół aksjolo-
gicznego wymiaru kultury. W tym 
kontekście kulturę ujęła jako wiedzę 
o wartościach, normach, celach, dy-
rektywach i sposobach ich realizacji.

Pewne ogólne myśli aksjologiczne 
znalazły się również w centrum za-
interesowania dr. Marcina Stabrow-
skiego (UWr.), który w wystąpieniu 
„Historia i wartości” zrekonstru-
ował podstawy teoretyczne nie-
których perspektyw badawczych, 
zajmujących się pojęciem „warto-
ści” oraz przedstawił projekt ba-

dań historycznych, przyjmujących 
za punkt wyjścia aksjologię Maxa 
Schelera. Natomiast myśl aksjolo-
giczna Fryderyka Nietschego stała 
się bodźcem dla rozważań dr. Pawła 
Nierodki (ŚWSZ w Katowicach) 
w referacie „Kryzys w kulturze – 
metafi zyka aksjologii”. Autor ukazał 
Nietzscheańską ideę śmierci Boga 
jako refl eksję nad stanem współ-
czesnej mu rzeczywistości. Śmierć 
Boga, za Martinem Heideggerem, 
symbolizuje upadek określonego 
systemu wartości. Dr Nierodka pod-
jął więc problem kryzysu wartości 
w kulturze, zastanawiając się, co 
jest we współczesnym świecie war-
tością i czy można żyć bez warto-
ści. Z kolei aksjologię przedstawi-
cieli szkoły lwowsko-warszawskiej 
przedstawił prof. Stefan Konstań-
czak (UZ) w wykładni „Arystokra-
cja ducha – o ciemnej stronie do-
skonałości moralnej”.

Grupę referatów dotyczących ak-
sjologii szczegółowych reprezen-
towali dr Jacek Schindler (UWr), 
który w wystąpieniu „Aksjologia 
negatywna we współczesnej kul-
turze” przedstawił problem warto-

Aksjologia(e)
wobec współczesnych przemian 
kulturowych
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej, zorganizowanej przez Zakład Aksjologii 
Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.
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ści negatywnych we współczesnej 
kulturze, oraz prof. Tadeusz Szko-
łut (UMCS) referatem „O potrzebie 
estetyki światopoglądowej w kultu-
rze płynnej nowoczesności”. Au-
tor ukazał nieaktualność dyskursu 
o kryzysie estetyki i nieuchronnej 
śmierci sztuki oraz wskazał, iż es-
tetyka znacznie rozszerzyła swój 
przedmiot badań. Odeszła bowiem 
od wąsko pojętej filozofii sztuki 
w stronę analiz kulturologicznych, 
z powodzeniem penetrując ikono-
sferę współczesnego społeczeństwa 
masowego i wszechobecnych me-
diów elektronicznych. Podejmuje 
ona nowe problemy i analizuje nowe 
płaszczyzny, przy czym nie elimi-
nuje tradycyjnych kwestii estetycz-
nych, które rozpatruje w nowym 
świetle, w kontekście nowej rze-
czywistości, kreowanej przez za-
chodzące przeobrażenia kulturo-
wo-cywilizacyjne. Prelegent zwrócił 
też uwagę na potrzebę istnienia 
i obrony kultury i sztuki wysokiej, 
gdyż pewne doniosłe wartości i zło-
żone idee, stanowiące o tożsamości 
kultury europejskiej, mogą być wy-
powiedziane tylko w języku sztuki 
wysokiej.

Z kolei etyczne konsekwencje zja-
wiska estetyzacji w kulturze współ-
czesnej znalazły się w centrum ana-
liz mgr Agnieszki Jęczeń (UMCS), 
która w referacie „Etyczne impli-
kacje współczesnych estetyzacji” 
ukazała obraz estetyzacji w kul-
turze współczesnej jako diagnozę 
jej stanu moralnego. Procesy este-
tyzacji balansują bowiem między 
zabawą a powagą, sprzyjają bana-
lizacji zła oraz burzeniu humani-
stycznej hierarchii wartości. Na-
tomiast aksjologia społeczeństwa 
„dobrobytu” stała się przedmio-
tem rozważań dr Agnieszki Dody- 
-Wyszyńskiej (UAM) w tekście 
„Społeczeństwo dobrobytu a pra-
gnienie dobrostanu”.

Poszczególne wartości omówili 
natomiast prof. Jan Adamowski 
w wystąpieniu „Religijność jako 
wartość w kulturze tradycyjnej”, 
prof. Robert T. Ptaszek (KUL) w re-
feracie „Wartości religijne we współ-
czesnej kulturze”, dr Lilia Suchocka 

(KUL) w tekście „Poczucie odpowie-
dzialności jako kategoria psycholo-
giczno-egzystencjalna” oraz dr Bar-
bara Jedlewska (UMCS) w wykładni 
„O (nie)odpowiedzialności aksjolo-
gicznej menedżerów kultury”.

Prof. Jan Adamowski ukazał 
religijność jako cenną wartość, 
zwłaszcza w kulturze tradycyjnej, 
co wyraża się explicite i implicite 
w obrzędach i zwyczajach oraz licz-
nych eksponentach religijności tra-
dycyjnej (pieśni, liturgie, procesje, 
fi gurki). Natomiast miejsce religii 
i wartości religijnych we współ-
czesnej kulturze stały się tematem 
rozważań prof. Roberta T. Ptaszka, 
który wskazał, iż kultura europejska 
przez wieki rozwijała się jako kul-
tura chrześcijańska. Przyjmowała 
religijną hierarchię wartości, w któ-
rej wartością najwyższą, a zarazem 
celem ludzkiego życia była świętość. 
Chrześcijański system wartości sta-
nowił czynnik stymulujący rozwój 
kultury. Prelegent zestawił religijny 
i świecki system wartości oraz omó-
wił sposoby ich oddziaływania na 
współczesną kulturę.

W centrum zainteresowania 
dr Lilii Suchockiej znalazł się zaś 
problem odpowiedzialności. Au-
torka powiązała poczucie odpo-
wiedzialności z realizacją warto-
ści, przywołując myśl Kazimierza 
Popielskiego, iż „uczestniczenie 
w wartościach suponuje aktywność 
podmiotową i zakłada odpowie-
dzialność”. Dr Barbara Jedlewska 
podjęła natomiast kwestię osobowej 
odpowiedzialności za stan obecnej 
wykładni rzeczywistości kulturowej 
w jej rozmaitych odsłonach, a także 
planowane kierunki rozwoju. 

Przedmiotem analiz stały się także 
inne wartości. Refl eksję jako war-
tość w trwałym poznaniu kultury 
ukazał dr Grzegorz Żuk (UMCS) 
w referacie „Refl eksja jako wartość 
w edukacji muzealnej”. Wartości ha-
kerskie, tj. wolność tworzenia, wol-
ność w dostępie do wiedzy, wolność 
form dzielenia się wiedzą jako jeden 
z głównych fi larów społeczeństwa 
informacyjnego znalazły się w or-
bicie rozważań prof. Andrzeja Ra-
domskiego (UMCS) w wystąpieniu 

„Wartości hakerskie jako podstawa 
kultury informacjonalizmu”. 

Płaszczyznę krytyki artystycznej 
reprezentował m.in. prof. Sławomir 
Marzec (KUL), który w wystąpie-
niu „Krytyka artystyczna późnej 
nowoczesności” zapytywał, czym 
jest dzisiaj krytyka sztuki, zwłasz-
cza w kontekście degeneracji dzi-
siejszego artworld i jego produktu 
– postsztuki, gdzie w procesie eman-
cypacji rozmyta zostaje tożsamość 
sztuki. O kulturowych wyznaczni-
kach wartościowania oraz o aksjo-
logii twórców artystycznych mówiła 
dr Anna Kawalec (KUL) w referacie 
„Kulturowe wyznaczniki wartościo-
wania dzieł sztuki performatywnej”. 
Natomiast o sposobach formuło-
wania ocen w krytyce artystycz-
nej i ich specyfi ce referowała dr Li-
dia Kwiatkowska-Frejlich (UMCS) 
w wystąpieniu „Sposoby formuło-
wania ocen w krytyce artystycznej 
skierowanej do współczesnej mło-
dzieży”. Uwieńczeniem praxis ar-
tystycznej był niewątpliwie koncert 
zespołu „Melodia w Polsce” w wy-
konaniu mgr. Sławomira Niemca, 
mgr. Pawła Nowickiego, Małgo-
rzaty Pietroń oraz mgr Iwony Szy-
manowskiej. Część muzyczna była 
ostatnim etapem konferencji.

Konferencja skoncentrowała uczo-
nych, będących przedstawicielami 
różnych uczelni i dyscyplin, co za-
owocowało bogactwem tematyki 
i ożywioną dyskusją. Prelegentów 
łączyła jednak pewna świadomość 
potrzeby badań i refl eksji aksjolo-
gicznej. Analizowano stan współ-
czesnej aksjologii oraz jej rolę w dzi-
siejszym świecie. Wyeksponowano 
problemy kryzysu wartości, kryzysu 
kultury, sztuki i estetyki, przy czym 
udowodniono konieczność obecno-
ści wartości wyższych oraz sztuki 
i kultury wysokiej. Przedstawiono 
wskazania aksjologii w sferze praxis 
artystycznej i kulturoznawczej, wy-
kazując tym samym ważność pro-
blematyki aksjologicznej i potrzebę 
istnienia aksjologii jako nauki.

Agnieszka Skrobas
Zakład Aksjologii Kultury
Instytut Kulturoznawstwa 

UMCS
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Nowoczesne 
zarządzanie 
biznesem

Już ponad rok funkcjonuje porozumie-
nie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie i innych uczelni z insty-

tucjami infrastrukturalnymi sektora bankowego: 
ZBP, BIK, KIR SA, BIG Infomonitor i CPBiI, doty-
czące upowszechniania przez uczelnie wiedzy na 
temat nowoczesnych rozwiązań elektronicznych, 
jakie można zastosować w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej. W ramach tej współpracy w dniu 
24 listopada 2011 r. na Wydziale Ekonomicznym 
odbył się wykład otwarty pt. „Nowoczesne za-
rządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi 
e-gospodarki”. Prelegentem był dr Mariusz Kop-
niak z Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

Słuchacze mieli okazję zapoznać się ze szczegó-
łami funkcjonowania rozliczeń międzybankowych 
z tytułu zlecanych przez klientów poleceń przelewu 
i zapłaty. Zainteresowanie wzbudziły zasady i moż-
liwości stosowania podpisu elektronicznego w ży-
ciu prywatnym i w działalności gospodarczej. Nasz 
gość przedstawił szereg mitów i faktów dotyczących 
posługiwania się tym podpisem. W zakresie wyko-
rzystywania nowoczesnych rozwiązań w działalno-
ści gospodarczej można się było dowiedzieć, w jaki 
sposób stosować faktury elektroniczne, jak nimi za-
rządzać oraz jakie KIR SA daje możliwości archiwi-
zowania dokumentów, nie tylko księgowych.

Anna Korzeniowska
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Dr Mariusz Kopniak z Krajowej Izby Rozliczeniowej SA

W Instytucie Filologii Romańskiej UMCS 
w dniach 26–28 października 2011 r. 

odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa,,Osoby w podeszłym 

wieku w literaturze francuskiej 
i frankofońskiej”, zorganizowana przez 

dr. hab. Czesława Grzesiaka, prof. UMCS 
i kierowany przez niego Zakład Literatur 
Romańskich oraz współfinansowana ze 

środków Wydziału Humanistycznego. 
Było to już trzecie spotkanie 

literaturoznawców romanistów, 
dotyczące postaci literackich. Pierwsze 

odbyło się w 2003 r. i poświęcone 
było służbie domowej w literaturach 

romańskich. Natomiast na drugim 
spotkaniu w 2005 r. polscy i zagraniczni 

badacze skupili swą uwagę na 
postaciach braci i sióstr w literaturach 

krajów romańskiego obszaru 
językowego. Konferencje zaowocowały 
dwiema pracami zbiorowymi: „Statut 

et fonctions des domestiques dans les 
littératures romanes” (2004) i „Frères et/

ou soeurs dans les littératures en langues 
romanes” (2006), opublikowanymi 

przez Wydawnictwo UMCS, pod 
red. prof. Czesława Grzesiaka.

Obecne spotkanie naukowe, z udzia-
łem badaczy zarówno z krajowych 
ośrodków romanistycznych (Kato-

wic, Krakowa, Opola, Poznania, Torunia, Szcze-
cina, Warszawy i Lublina – KUL i UMCS), jak 
i z zaprzyjaźnionych uniwersytetów zagranicz-
nych (Francji, Czech i Rumunii), pozwoliło uka-
zać oblicza i funkcje postaci osób w podeszłym 
wieku, ich relacje z przedstawicielami młod-
szych generacji oraz różnorodność ich postaw 
wobec życia, starości i nieuchronnie zbliżającej 
się śmierci – w literaturze francuskiej i fran-
kofońskiej od średniowiecza po dzień dzisiej-
szy. Szeroka formuła tematu dała możliwość 
prześledzenia wybranego zjawiska w wymiarze 
historycznoliterackim, teoretycznoliterackim, 
antropologicznym i mitycznym na podstawie 
tekstów pochodzących z literatury francu-
skiej, belgijskiej, kanadyjskiej i marokańskiej. 

Konferencja rozpoczęła się od sesji plenar-
nej, którą wypełniły wystąpienia na temat zu-
pełnie różnych wizji starości, ukazujące jej 
egzystencjalny, społeczny i literacki wymiar. 
Prof. Bernard-Marie Garreau (Université de 
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Dr Mariusz Kopniak z Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
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Otwarcie konferencji

Bretagne Occidentale, Brest), doko-
nał diachronicznego studium życia 
i twórczości powieściopisarki Ma-
dame Simone (1877–1985) oraz prze-
śledził jej długoletnie zmagania z za-
akceptowaniem starości, upływu 
czasu i przemijania. Th érèse Mo-
urlevat (Association pour la Recher-
che claudélienne) zajęła się analizą 
obrazu i roli postaci starców w dra-
matach Paula Claudela, wskazu-
jąc na kruchość ludzkiej egzysten-
cji. Prof. Jerzy Lis (UAM, Poznań) 
omówił przyczyny rozpadu współ-
czesnego społeczeństwa, w którym 
pierwszymi ofi arami są ludzie starzy, 
pojawiający się w krótkich utworach 
narracyjnych R. Jauff reta, zatytu-
łowanych „Microfictions”. Prele-
gent wskazał na ważny problem spo-
łeczny – obojętność współczesnego 
społeczeństwa wobec rozpadu mię-
dzyludzkich więzi w różnych sfe-
rach życia.

Na drugi blok obrad złożyły 
się wystąpienia dotyczące fran-
cuskiej literatury średniowiecz-
nej i renesansowej. Prof. Maciej 
Abramowicz (UW) zaprezentował 
średniowieczne koncepcje starca 
i przestudiował różnice w przed-
stawianiu tej postaci w dwóch ga-
tunkach epickich: w pieśni rycer-
skiej oraz w powieści dworskiej. 
Dr Anna Gęsicka (UMK, Toruń) 
zajęła się tematyką starości w pięt-
nastowiecznej poezji francuskiej, 
analizując ją w potrójnym wymia-
rze: czasowym, indywidualnym 
i społecznym. Porównując pieśni 
rycerskie z „Epopeją Karolingów” 
J. Zayera, Mirka Novotna (Uniwer-
sytet Masaryka, Brno) skupiła swą 
uwagę na wizerunku sędziwego 
Karola Wielkiego – starca god-
nego czci oraz szacunku ze strony 
zarówno mu współczesnych, jak 
i potomnych. 

W kolejnej części obrad przedsta-
wione zostały referaty, których pod-
stawę tekstową stanowiła francuska 
proza wieku Oświecenia, wyraźnie 
nobilitująca ,,wiek dojrzały”. Prof. 
Paweł Matyaszewski (KUL) ukazał 
obraz, status i funkcje postaci starca 
w powieści „Paweł i Wirginia” Ber-
nardin de Saint-Pierre’a. Dokonując 
komparatystycznego studium sę-
dziwego męża i młodego zalotnika, 
dr Andrzej Rabsztyn (Uniwersytet 
Śląski) przedstawił – na podstawie 
powieści „Claire d’Albe” Madame 
Conti – pozytywny obraz starości, 
utożsamianej z prawdą, rozwagą 
i mądrością. Figurze doświadczonego 
starca w osiemnastowiecznych po-
wieściach, a zwłaszcza jego dobitnej 
roli w narracji, było poświęcone wy-
stąpienie prof. Petruty Spânu (Uni-
wersytet w Jassach / UMCS). 

Starcze sylwetki zainspirowały 
badaczki literatury okresu realizmu 

„Osoby w podeszłym wieku 
w literaturze francuskiej 
i frankofońskiej”



50 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   g r u d z i e ń  2 0 1 1

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

i naturalizmu. Dr Anna Kaczmarek 
(Uniwersytet Opolski) zaprezento-
wała ewolucję obrazu starości w cy-
klu powieściowym E. Zoli „Rougon-
-Macquart”. Koncentrując się na 
postaciach ciotki Dide i doktora 
Pascala Rougon, prześledziła etapy 
zmian w przedstawianiu starości – 
od jej dewaloryzacji po pełną glory-
fi kację. Nawiązując do Szekspirow-
skiej postaci króla Leara, dr Edyta 
Kociubińska (KUL) zaprezento-
wała tragiczny los ojca w powie-
ściach „Ojciec Goriot” H. de Balzaka 
i „Ziemia” E. Zoli, w których nie-
wdzięczność i okrucieństwo dzieci 
doprowadzają sędziwego rodzica 
do śmierci.

Kolejne wystąpienia poświęcone 
były fi gurze starca i egzystencjal-
nemu aspektowi starości w litera-
turze frankofońskiej. Prof. Joanna 
Pychowska (Akademia Pedago-
giczna w Krakowie) omówiła po-
dobieństwa i różnice w sposobie 
przedstawiania starców w sztu-
kach teatralnych dwóch belgijskich 
dramaturgów: Fernanda Cromme-
lyncka i Paula Willemsa. Studium 
fi zycznego i psychologicznego por-
tretu starców oraz ich miejsca i roli 
w dramatach „Les Aveugles” Mauri-
ce’a Maeterlincka i „Les Vieillards” 
Michela de Ghelderode’a było przed-
miotem wystąpienia dr Judyty Nie-
dokos (KUL). Analizą dwóch skraj-
nie różnych wizji starości, męskiej 
i żeńskiej, w powieści „La Maison, 
La Forêt” belgijskiej pisarki Domi-
nique Rolin zajęła się dr Joanna Te-
klik (UAM, Poznań). Natomiast re-
ferat mgr Alicji Ślusarskiej (UMCS) 
dotyczył twórczości belgijskiego pi-
sarza H. Bauchau, u którego (w po-
wieściach „Diotime et les lions” 
i „Oedipe sur la route”) doktorantka 
odnalazła apologię starości, utożsa-
mianej z rozwagą, życiową mądro-
ścią oraz z niezwykle bogatym do-
świadczeniem. Analizując sylwetki 
postaci w podeszłym wieku w pro-
zie Tahara Ben Jellouna, dr Mag-
dalena Zdrada-Cok (Uniwersytet 
Śląski) naszkicowała obraz współ-
czesnego marokańskiego społe-
czeństwa, mającego do wyboru albo 
dążenie do nowoczesności, albo 

zachowanie tradycji. Natomiast 
dr Renata Jakubczuk (UMCS), na 
bazie dwóch kanadyjskich sztuk 
teatralnych, ukazała diametralnie 
różne postawy sędziwych bohate-
rów wobec starości, przemijania 
i nieubłaganych praw natury.

W kolejnym bloku tematycz-
nym pojawił się problem starości 
we francuskiej literaturze popu-
larnej. Dr Aleksandra Komandera 
(Uniwersytet Śląski) omówiła, na 
przykładzie dwudziestowiecz-
nych nowel i opowiadań niesamo-
witych, funkcjonowanie i rolę po-
staci starców w tworzeniu świata 
nadprzyrodzonego. Z kolei, w opar-
ciu o współczesną powieść niesa-
mowitą „Seras-tu là?” G. Musso, 
prof. Magdalena Wandzioch (Uni-
wersytet Śląski) wskazała na róż-
nice w postrzeganiu rzeczywisto-
ści przez tę samą postać, podwojoną 
i przeniesioną do przeszłości, czyli 
osobę młodą i starą jednocześnie; 
owa gra z czasem stanowiła przy-
czynek do rozważań nad ludzkim 
losem oraz słusznością podejmo-
wanych w młodości decyzji.

Referenci kolejnej części konferen-
cji podjęli się próby zdiagnozowania 
najnowszych literackich tendencji 
w ujmowaniu starości. Wystąpie-
nie dr Anny Ledwiny (Uniwersy-
tet Opolski) – w oparciu o twór-
czość S. de Beauvoir – dotyczyło 
problemów schyłku ludzkiej eg-
zystencji w perspektywie femini-
stycznej oraz miejsca osób w po-
deszłym wieku w społeczeństwie 
drugiej połowy XX w. Dr Domini-
que Rougé (Akademia Pedagogiczna 
w Krakowie) podzielił się przygnę-
biającą refl eksją na temat funkcjo-
nowania hospicjów oraz okrutnego 
i nieludzkiego traktowania w nich 
pensjonariuszy – w autobiografi cz-
nej powieści „Je ne suis pas mort” 
A. de Richarda. Prof. Krystyna Mo-
drzejewska (Uniwersytet Opolski) 
przedstawiła, na przykładzie czte-
rech sztuk teatralnych S. Becketta, 
paradoksalną sytuację ,,oczekują-
cego starca”, dla którego ostatni etap 
życia utożsamia się, mówiąc za Hei-
deggerem, z ,,byciem ku śmierci’’. 
Równie pesymistyczną wizję staro-

ści, naznaczoną piętnem bólu i cier-
pienia, nakreśliła dr Anna Maziar-
czyk (UMCS) w oparciu o powieść 
„Mourir m’enrhume” Érica Chevil-
larda. Poddając analizie relacje ro-
dzinne w sztuce teatralnej „Ô vie-
illesse ennemie” Gilberta Libé, 
dr Sylwia Kucharuk (UMCS) poru-
szyła kwestię coraz większej margi-
nalizacji starszych osób – zarówno 
w społeczeństwie, jak i rodzinie oraz 
omówiła powszechnie funkcjonu-
jące stereotypy dotyczące przedsta-
wiania pokolenia osób ,,młodych” 
i ,,starych”.

Przeżywanie starości przybrało 
bardziej pozytywne oblicze w wy-
stąpieniach prof. Czesława Grze-
siaka (UMCS) i prof. Beaty Kędzi-
-Klebeko (Uniwersytet Szczeciński). 
Prof. Czesław Grzesiak ukazał ob-
raz starości Pana Songe’a (bohatera 
siedmiu ostatnich tekstów R. Pin-
geta) przez pryzmat jego relacji 
rodzinnych, przyjacielskich, spo-
łecznych, zawodowych, a zwłaszcza 
poprzez jego główne zajęcie: pisanie. 
Twórczość literacka stanowi więc je-
dyne i najbardziej skuteczne lekar-
stwo na samotność, choroby, starość 
i śmierć. Natomiast prof. Beata Kę-
dzia-Klebeko pokazała, na podsta-
wie tekstu „L’angoisse du roi Salo-
mon” Romaina Gary’ego, że schyłek 
życia może być utożsamiany z przy-
godą intelektualną i traktowany jako 
wędrówka ku życiowej mądrości.

Zarówno w trakcie obrad, jak i po 
ofi cjalnym zakończeniu konferen-
cji jej uczestnicy wskazywali na 
wysoki poziom wystąpień, ich te-
matyczną różnorodność oraz na 
bardzo żywe, interesujące i owocne 
dyskusje, pozwalające na cenną wy-
mianę doświadczeń wśród specjali-
stów literatur romańskich. Konfe-
rencja, poza sferą stricte naukową, 
była także okazją do integracji śro-
dowisk romanistycznych – krajo-
wych i zagranicznych.

Wygłoszone referaty zostaną opu-
blikowane w pracy zbiorowej pod 
redakcją prof. Czesława Grzesiaka, 
której wydanie zostało zaplano-
wane na rok 2012 w Wydawnic-
twie UMCS.

Renata Bizek-Tatara
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Jak daleko zaszły te 
zmiany mogli się prze-
konać ci, którzy skorzy-

stali z zaproszenia UMCS na spo-
tkanie z Ambasadorem Kanady 
w Polsce dr. Danielem Costello.

Spotkanie odbyło się 24 listo-
pada 2011 r. na Wydziale Huma-
nistycznym UMCS i zostało przy-
gotowane dzięki współpracy prof. 
Joanny Durczak z Centrum Studiów 
Kanadyjskich oraz Zakładu Stosun-
ków Międzynarodowych.

Tytuł spotkania: „Polityka ark-
tyczna Kanady” został zapropono-
wany przez samego Gościa, który, 
choć jak sam przyznał, jest „chłopa-
kiem z Południa”, to ma wiele sza-
cunku i zainteresowania dla rdzen-
nych mieszkańców kanadyjskiej 
Północy. Warto w tym miejscu rów-
nież podkreślić, iż Ambasador Co-
stello zanim podjął pracę w służ-
bie zagranicznej był wykładowcą 
akademickim z zakresu nauk poli-
tycznych. Zapewne właśnie te jego 
zainteresowania, jak i aktualne obo-
wiązki sprawiły, iż miał do przekaza-
nia mnóstwo ciekawych informacji 
na temat znaczenia obszarów ark-
tycznych dla rdzennych ludów Ka-
nady, dla całego społeczeństwa i pro-
wadzonej przez to państwo polityki.

Następstwa zmian klimatu, jakie 
dotykają coraz wyraźniej obszary 

Fo
t. 

Ag
ni

es
zk

a G
ał

cz
yń

sk
a

Na UMCS o kanadyjskiej 
Arktyce i nie tylko

pupupublbblicicysysy tata i i h hisisstotooryryk,k,, o ookokok łoło 
151550 00 0 lallat t tetemumuumu p pp ododdobobbnonon
popowiwiedededziziz ałał, , iżiż K Kananadadada a 
zazajmjmmujuje e e eee dodod śćść k kieiepspskikiie e 
mimiiejejscscs ee e wśwśw rórórr d d d ininnynynynynynychchchh 
papańsństwtw ś świwiwiiatata,a,a  g gdydyd ż ż 
kokojajarzrzy y yy sisię ę wywywyłąłąłączcznininie ee 
z z krkrraiaiinąnąn  w wwieieieczczcznenenegogo ś śniniiegegu,u,
zazaaaś ś ś sasamimi K KKanananadaddyjyjyjczczycycyy
sąsą p pososo trtrt zezegaganini j jakako o dodośćśćć
apapapatatycycznzni i i i obobojojojjojętętę ninii n nna a 
ininnynynynyychch. NaNaststępępninie e zazaś ś dododadaał,ł,,
iżiż tto o jejedndnakak s sięię z zmimim eneniaiaa. . 

arktyczne, to dla Kanady głównie 
przedmiot troski wynikającej z od-
powiedzialności zarówno za swoich 
mieszkańców, jak i za otaczającą ich 
przyrodę. W trakcie wykładu pod-
kreślone zostały więc starania rządu 
kanadyjskiego na rzecz prowadze-
nia efektywnego dialogu z przedsta-
wicielami rdzennych mieszkańców 
kanadyjskiej Arktyki, dla których 
niektóre z działań modernizacyj-
nych oznaczają konieczność zmian 
tradycyjnych form życia.

Rząd Kanady jest świadomy także 
międzynarodowego, geopolitycz-
nego i ekonomicznego znaczenia 
dokonujących się przemian. Dlatego 
też dość zdecydowanie opowiada się 
za międzynarodową współpracą na 
rzecz Arktyki w oparciu o istnie-
jący reżim prawno-międzynaro-
dowy, który wyraźnie wskazuje, iż 
państwa położone wokół brzegów 
Oceanu Arktycznego mają decydu-
jące zdanie w dyskusji nt. przyszłości 
znacznej części Arktyki, one pono-
szą za nią odpowiedzialność i mają 
do niej prawa. Podkreślone zostały 
w tym kontekście świetne relacji Ka-
nady z USA oraz z Grenlandią/Da-
nią, z którymi Kanada ma jeszcze nie 
do końca ustalone granice na obsza-
rach arktycznych, co jednak w oce-
nie dyplomaty nie stanie się źródłem 
poważniejszych sporów. Ambasador 

Costello zwrócił uwagę, iż wbrew 
medialnym doniesieniom, koopera-
cja Kanady ze wszystkimi państwami 
regionu przebiega bez zastrze-
żeń, krytycznie zaś należy spoj-
rzeć na próby ingerencji w sprawy 
Północy ze strony innych państw.

Ambasador Costello odpowiadał 
także na pytania licznie przybyłych 
studentów i pracowników, którzy 
udowodnili, iż ich zainteresowania 
Kanadą dotyczą różnych spraw. Py-
tano m.in. o mulitkulturalizm kana-
dyjski, polonię kanadyjską, stosunki 
polsko-kanadyjskie, pracę w kana-
dyjskiej dyplomacji, a nawet o sto-
sunek Kanady do kryzysu w stre-
fi e euro. Dużo miejsca zabrała też 
sprawa Quebecu, możliwości jego 
secesji oraz polityki prowadzonej 
przez rząd centralny w tej sprawie.

Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, do czego przyczy-
niła się bezpośredniość i życzliwość 
prelegenta, jak też nie do końca ofi -
cjalny charakter jego niektórych wy-
powiedzi. Reakcje słuchaczy rów-
nież wskazywały, iż było to dla nich 
bardzo interesujące i udane spo-
tkanie. Bez wątpienia udowodniło 
on również, iż Kanada nie jest już 
tylko krainą wiecznego śniegu, zaś 
Kanadyjczycy są bardzo sympa-
tyczni i otwarci na świat.

Michał Łuszczuk

Ambasador Kanady dr Daniel Costello
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Jej inicjatorką i główną 
organizatorką była prof. 
Maria Cymborska-Le-

boda, Kierownik Zakładu Litera-
tury i Kultury Rosyjskiej XX–XXI 
wieku. Komitet Organizacyjny 
tworzyły ponadto: dr hab. J. Tar-
kowska i dr R. Rybicka (sekreta-
riat naukowy) oraz mgr M. Uła-
nek i mgr A. Jawdosiuk (sekretariat 
techniczny). Wraz z nimi aktywnie 
współdziałały dr Agnieszka Goz-
dek, mgr Ewa Stawinoga oraz mgr 
Agnieszka Potyrańska. 

Konferencja objęta patronatem 
JM Rektora UMCS Andrzeja Dą-
browskiego, Prezydenta Miasta Lu-
blin Krzysztofa Żuka, a także me-
rytorycznie wsparta m.in. przez 
Marszałka Województwa Lubel-
skiego Krzysztofa Hetmana, zyskała 
szeroki rozgłos w środowisku na-
ukowym w kraju i zagranicą. 

Jej uroczystego otwarcia doko-
nał w imieniu JM Rektora Prorek-
tor UMCS prof. Stanisław Micha-
łowski, po czym wystąpili Dziekan 
Wydziału Humanistycznego prof. 
Henryk Gmiterek oraz Dyrektor In-
stytutu Filologii Słowiańskiej UMCS 
prof. Feliks Czyżewski. 

W obradach plenarnych udział 
wzięli tak wybitni specjaliści z za-
kresu teorii i historii literatury ro-
syjskiej jak: Grażyna Bobilewicz 
(Warszawa), Maria Cymborska-
-Leboda (Lublin), Danuše Kšicová 
(Brno, Czechy), Jadwiga Miziń-
ska (Lublin), Margarita Pawłowa 
(Sankt-Petersburg, Rosja), Jelena 
Takho-Godi (Moskwa, Rosja), 
Aleksandr Gura (Moskwa), Alek-
sandr Iwanickij (Moskwa), Gieorgij 
Lewinton (Sankt-Petersburg), Oleg 
Marczenko (Moskwa), Siergiej Ma-
twiejew (Moskwa), Jason Merrill 
(East Lansing, USA), Walerij Mil-
don (Moskwa), Dmitrij Tokariew 
(Sankt-Petersburg) oraz Jurij Sza-
tin (Nowosybirsk, Rosja). W drugim 
dniu konferencji, z uwagi na różno-
rodność tematyczną wystąpień oraz 
dużą liczę prelegentów, obrady od-
bywały się w dwóch sekcjach. 

Spośród blisko 50 uczestników 
konferencji większość stanowili spe-
cjaliści z Rosji, Węgier (Denise Ata-
naszowa-Szokolova, Mária Gyöngyösi 
i in.), Niemiec (Andrea Meyer-
-Fraatz), Francji (Françoise Lesourd), 
Szwajcarii (Violaine Friedli) oraz Ja-
ponii (Tadashi Nakamura). 

Priorytetowy krąg tematów kon-
ferencji stanowiły: koncept i fi gura 
serca w rosyjskiej myśli fi lozofi cznej, 
literaturze i sztuce (w kontekście 
europejskim); literatura i językowy 
obraz serca; metafory epistemolo-
giczne: głos serca, pamięć serca, 
„prostota serca”, „niecierpliwość 
serca”, wzburzenie serca, czystość / 
nieczystość serca, płomień (ogień) / 
lód (chłód) serca; poznanie serca – 
serce i poznanie, „dowody serca” („le 
coeur a ses raisons”) i logika rozumu, 
percepcja i zachwyt serca; serce 
i człowiecza trójjednia (duch – du-
sza – ciało), „somatyzacja” i spirytu-
alizacja serca; „ja” jako osoba i dra-
maty ludzkiego serca (samotność 
– miłość, rozłąka – tęsknota, osa-
motnienie – cierpienie, ból utraty); 
obcowanie i dialog z drugim czło-
wiekiem, problem rozumienia In-
nego, koegzystencji i współuczest-
nictwa; historie miłosne i strategie 
pisarskie.

Uczestnicy konferencji, zarówno 
podczas uroczystej kolacji wień-
czącej pierwszy dzień obrad, jak 
i w wystąpieniu podsumowują-
cym, wskazywali na niezwykle cie-
kawe sformułowanie jej tematu, 
jego głębię i pojemność seman-
tyczną, wyrażając przy tym na-
dzieję na kontynuowanie tak owoc-
nych i merytorycznych spotkań 
w przyszłości.

Oprac. Joanna Tarkowska
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Życie serca
Uczestnicy konferencji
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W dn. 14–15 paździer-
nika odbyły się w Warsza-
wie kolejne (drugie w tym 

roku) warsztaty szkoleniowe dla 
członków Zespołu Autorów Zadań 
i Egzaminatorów, do którego należy 
siedmiu pracowników CJKP UMCS: 
dr Grażyna Przechodzka (koordy-
nator prac ZAZiE); dr Anna Tręb-
ska-Kerntopf (członek podzespołu 
Mówienie, zespołu poziomu C1, 
weryfi kator egzaminacyjnych za-
dań testowych); dr Anna Butcher 
(członek podzespołu Słuchanie, ze-
społu poziomu C2, weryfi kator eg-
zaminacyjnych zadań testowych); 
dr Bartłomiej Maliszewski (członek 
podzespołu Czytanie, zespołu po-
ziomu B2, autor egzaminacyjnych 
zadań testowych); dr Małgorzata 
Rzeszutko-Iwan (członek podze-
społu Gramatyka, zespołu poziomu 
A1, autor egzaminacyjnych zadań 
testowych); dr Anna Dunin-Dud-
kowska (członek podzespołu Czyta-
nie, zespołu poziomu C1, autor eg-
zaminacyjnych zadań testowych); 
dr Katarzyna Sobstyl (kierownik 
podzespołu Pisanie, zespołu po-
ziomu B2, autor egzaminacyjnych 
zadań testowych).

W warsztatach uczestniczyli 
członkowie ZAZiE, rekrutujący się 
ze wszystkich wiodących ośrodków 
uniwersyteckich, zajmujących się 
w Polsce językowym kształceniem 
cudzoziemców. Na spotkaniu inten-
sywnie pracowaliśmy w podzespo-
łach sprawnościowych i zespołach 
poziomowych, fi nalizując przygo-
towanie nowych testów przykła-
dowych dla wszystkich poziomów 
biegłości językowej A1–C2. Mamy 
nadzieję, iż na początku roku 2012 
zostaną zatwierdzone nowe „Stan-
dardy wymagań egzaminacyjnych” 
obejmujące już nowe poziomy: A1, 
A2 i C1, które chcemy jak najszyb-
ciej wprowadzić do systemu pań-

Gość Instytutu Germanistyki, prof. Hartmut Eggert, 
doktor honoris causa UMCS, z dyrektorem Instytutu, 
prof. Januszem Golcem

Profesor Eggert wystąpił przed studentami 
Instytutu z wykładem na temat twórczości 
Heinricha von Kleista (1777–1811), drama-

topisarza i nowelisty, którego nowatorski styl i rady-
kalna problematyka wyprzedzały epokę. 21 listopada 
minęło 200 lat od samobójczej śmierci pisarza. Wy-
kład i zorganizowane dla studentów germanistyki 
warsztaty były okazją do przybliżenia niezwykłej 
postaci autora i do uczczenia rocznicy, obchodzo-
nej uroczyście w Niemczech. Kleist, autor osobny, 
nieprzynależący ani do klasyki weimarskiej, ani do 
niemieckiego romantyzmu, opisywał chłodnym, 
precyzyjnym językiem konfl ikt między jednostką 
i ogółem, zamęt uczuciowy, kryzys tożsamości. Jego 
utwory do dziś fascynują czytelników i interpretato-
rów swoją wieloznacznością i wyrafi nowaną formą. 
W trakcie warsztatów profesor wprowadził studen-
tów w tajniki interpretacji tekstu literackiego me-
todą close reading, analizując fragmenty eseju Kle-
ista „Über das Marionettentheater”, istotnego dla 
zrozumienia specyfi cznej autorskiej fi lozofi i życia, 
rozpiętej dramatycznie między „naturalnym wdzię-
kiem” a „myślącą świadomością”.

Anna Pastuszka

Gość 
Instytutu 
Germanistyki

stwowych egzaminów certyfi kato-
wych z języka polskiego jako obcego. 
Nowe testy przykładowe zostaną 
wkrótce przekazane do recenzji Pań-
stwowej Komisji Poświadczania Ję-
zyka Polskiego jako Obcego, której 
członkiem jest prof. Jan Mazur, dy-
rektor CJKP.

Podzespoły sprawnościowe praco-
wały również nad vademecum eg-
zaminatora i autora zadań, a przede 
wszystkim – nad kryteriami oceny 
nowych poziomów oraz przygoto-
waniem zadań testowych. Warsztaty 
obejmowały także specjalistyczne 
szkolenie z zakresu wdrożenia no-
wej platformy, przeznaczonej dla au-
torów zadań testowych (platforma 
komunikacyjna członków ZAZiE 
została uruchomiona już w 2010 r.). 
Uruchomienie platform (w listopa-
dzie uruchomiliśmy kolejną – dla 
weryfi katorów zadań testowych) 
pozwala nam na zapewnienie bez-
pieczeństwa wszystkich materia-
łów, nad którymi pracuje Zespół 
zgodnie z zaleceniami Rady Europy 
i Stowarzyszenia ALTE.

Warsztaty ZAZiE to cenne forum 
podwyższania kwalifi kacji zawodo-
wych i wymiany doświadczeń, które 
bezpośrednio przekładają się na 
kształcenie cudzoziemców w macie-
rzystych ośrodkach. Kolejne szko-
lenie odbędzie się w marcu 2012 r.

W dn. 18–19 listopada przeprowa-
dzono także państwowe egzaminy 
certyfi katowe z języka polskiego 
jako obcego. W składach komisji 
egzaminacyjnych nie zabrakło na-
szych pracowników: dr Anna Du-
nin-Dudkowska była członkiem 
komisji w Warszawie, dr Grażyna 
Przechodzka – pełniła funkcję se-
kretarza komisji w Lille (Francja). 
Była to ostatnia sesja egzaminacyjna 
w roku 2011. Następne egzaminy 
planowane są już na luty 2012 r. 

Jacek Brzeziński
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Uczestnicy konferencji 

Rozesłana wcześniej infor-
macja o Konferencji spotkała 
się z dużym zainteresowa-

niem, o czym świadczy 90 zgłoszo-
nych referatów. Konferencja  miała 
charakter interdyscyplinarny. Jej 
przedmiotem były konceptualne 
schematy i metodologiczne granice 
w obrębie humanistyki i nauk spo-
łecznych oraz problem możliwości 
(i konieczności) przekraczania li-
nii demarkacyjnych pomiędzy tymi 
dyscyplinami, a także zagadnienie 
granic politycznych i mentalno-
-kulturowych. W trakcie dwudnio-
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„Przekraczanie 
granic – 
nowoczesna 
humanistyka”
Konferencja studentów Międzykie-
runkowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych

wych obrad studenci i doktoranci re-
prezentujący różne polskie ośrodki 
akademickie oraz goście z Niemiec 
i Ukrainy wygłosili (na dwu równo-
ległych panelach na Wydziale Hu-
manistycznym oraz Wydziale Filo-
zofi i i Socjologii) ponad 40 referatów. 
Pierwszego dnia dominowała pro-
blematyka z zakresu fi lozofi i, kultu-
roznawstwa, teorii literatury i sztuki. 
Poruszano zagadnienia związane 
m.in. z poznawczymi granicami 
wiary i rozumu, wpływem technik 
informatycznych na humanistykę, 
neuroestetyką, intertekstualnością 

dzieła literackiego. Drugiego dnia na 
pierwszy plan wysunęła się proble-
matyka społeczno-historyczna. Pre-
legenci zastanawiali się nad statu-
sem granic między współczesnymi 
państwami, przenikaniem oraz „zde-
rzaniem” sąsiadujących ze sobą cy-
wilizacji itp. W tym dniu obrady 
urozmaicił wykład dr Justyny Mi-
siągiewicz z Wydziału Politologii 
dotyczący możliwości powstania 
państwa Kurdów. 

Dla środowiska studentów MISH 
oraz Rady Naukowej MISH konfe-
rencja ta była wydarzeniem szczegól-
nie ważnym z trzech powodów.

Po pierwsze, odbyła się w Roku 
Marii Skłodowskiej-Curie, patronki 
naszego Uniwersytetu, kobiety-nau-
kowca, która jest symbolem twór-
czego przekraczania granic hamu-
jących rozwój nauki. 

Po drugie, w roku akademickim 
2011/2012 mija pięć lat od chwili 
powołania na naszej Uczelni Mię-
dzykierunkowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych. Kon-
ferencja stanowiła więc swego ro-
dzaju podsumowanie tego okresu 
funkcjonowania MISH (aktualnie 
w jego ramach studiuje 47 osób na 
czterech Wydziałach: Humanistycz-
nym, Filozofi i i Socjologii, Pedago-
giki i Psychologii, Politologii).

Wreszcie po trzecie, jest to pierw-
sza tak duża inicjatywa podjęta 
przez istniejące od marca 2011 r. 
Koło Naukowe Studentów MISH 
zrzeszające studentów różnych kie-
runków. Cele statutowe Koła są zaś 
następujące: poszerzanie wiedzy hu-
manistycznej i umiejętności studen-
tów, budzenie zainteresowań nauko-
wych wśród studentów, wdrażanie 
studentów do pracy naukowej i ba-
dawczej, rozwijanie współpracy na-
ukowej z innymi ośrodkami nauko-
wymi, integracja studentów MISH, 
promowanie MISH UMCS oraz sa-
mego Uniwersytetu. Właśnie te cele 
przyświecały organizatorom Konfe-
rencji „Przekraczanie granic – no-
woczesna humanistyka”.

dr hab. Jolanta Zdybel
Przewodnicząca Rady Między-
kierunkowych Indywidualnych 

Studiów Humanistycznych 
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GIS Day

I Ogólnopolska Studencka 
Konferencja Naukowa
w dziedzinie rachunko wości 
na WE UMCS

Grupa Rachunkowa REWI-
DENT, działająca przy Kole 
Naukowym Ekonomistów 

Wydziału Ekonomicznego UMCS, 
zorganizowała I Ogólnopolską Stu-
dencką Konferencję Naukową pt. 
„Wybrane aspekty rachunkowości 
w praktyce”. Odbyła się ona w dniach 
24–25 października 2011 r. w gmachu 
Biblioteki Głównej UMCS.

Podczas konferencji swoje prezen-
tacje przedstawili studenci uniwer-
sytetów z Katowic, Krakowa i Rze-
szowa, a także studenci z Wydziału 
Ekonomicznego UMCS. Za najcie-
kawsze referaty zostały przewidziane 
nagrody: wydawnictwa książkowe 

Uczestnicy I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji 
Naukowej „Wybrane aspekty rachunkowości w prak-
tyce” wraz z opiekunem merytorycznym – dr Małgo-
rzatą Kamieniecką
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oraz dwa bony na płatne praktyki 
ufundowane przez firmę VB Le-
asing z Wrocławia. Pierwszą nagrodę 
otrzymał Mikołaj Torbiczuk z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie za referat pt. „Wykorzystanie 
wielowymiarowych funkcji dyskry-
minacyjnych w celu predykcji ban-
kructwa przedsiębiorstw”. Drugim 
wyróżnieniem została nagrodzona 
Katarzyna Polakowska z UMCS za 
pracę „Metody łączenia spółek w pol-
skim prawie bilansowym”.

Nadesłane i zaprezentowane re-
feraty, po uzyskaniu pozytywnych 
recenzji, zostaną opublikowane. Re-
dakcji naukowej podjęła się dr Mał-

gorzata Kamieniecka z Zakładu Ra-
chunkowości WE UMCS (opiekun 
merytoryczny konferencji), zaś re-
cenzentem został prof. dr hab. Wik-
tor Gabrusewicz z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Paulina Soćko
studentka WE, 

członek grupy Rewident

Dzień Systemów Informacji 
Geografi cznej (GIS Day) jest 
corocznym międzynarodo-

wym świętem użytkowników Syste-
mów Informacji Geografi cznej or-
ganizowanym z inicjatywy National 
Geographic Society oraz Environ-
mental Systems Research Institute.

Tegoroczny GIS Day odbył się 16 li-
stopada i został zorganizowany przez 
Pracownię Geoinformacji WNo-
ZiGP. Wśród zaproszonych prelegen-
tów znaleźli się przedstawiciele fi rm, 
pracownicy naukowi z UMCS i KUL 
oraz studenci geografi i UMCS. Spo-
tkanie rozpoczął kierownik Pracowni 
Geoinformacji dr Leszek Gawry-
siak, który wprowadził gości w tema-
tykę GIS Day i przedstawił nowości 
w GISie. Dr hab. Bogumił Szady z Ka-
tedry Historii XVI–XVIII w. KUL 
zaprezentował Historical GIS, czyli 
sposoby wykorzystania oprogramo-
wania GIS w badaniach historycz-
nych oraz pokazał serwisy mapowe 
z mapami historycznymi. Mariusz 
Tomasiak z fi rmy MapProjekt omó-

Bednarczyk, asystent w Pracowni 
Geoinformacji WNoZiGP, omówił 
wykorzystanie GIS w transporcie 
i rolę, jaką GIS pełni we wspoma-
ganiu zaawansowanych analiz sie-
ciowych. Weronika Malec z fi rmy 
Esri Polska zaprezentowała sposoby 
interpolacji danych pomiarowych 
z wykorzystaniem oprogramowa-
nia ArcGIS Geostatistical Analyst. 
Jakub Pielak, także z Esri Polska, po-
kazał, jak można stworzyć cyfrowy 
pamiętnik z podróży dzięki techno-
logii GIS. Mateusz Piskorski, student 
geografi i na WNoZiGP, zaprezento-
wał analizę czasową i przestrzenną 
przestępczości w Lublinie. Ostatnim 
wystąpieniem był referat dr. Piotra 
Zagórskiego, adiunkta w Zakładzie 
Geomorfologii UMCS, w którym za-
prezentował badania strefy brzego-
wej obszarów polarnych z zastoso-
waniem metod skaningu laserowego, 
GPS i sondowań batymetrycznych.

Obchody lubelskiego GIS Day za-
kończyły się wręczeniem nagród za 
„Quiz z ortofotomapą” oraz za „Naj-
ciekawszą mapę cyfrową stworzoną za 
pomocą oprogramowania GIS”. Fun-
datorem nagród była fi rma Esri Polska.

Piotr Bednarczyk

wił wykorzystanie GIS w praktyce 
na przykładzie kontroli powierzch-
niowych wykonywanych na zlecenie 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Sławomir Her-
melin-Kowalczyk z fi rmy InteGeo 
Polska wygłosił wykład nt. odna-
lezienia swojego miejsca na rynku 
pracy. Uwypuklał przyszłym ab-
solwentom, na co on, jako praco-
dawca, zwraca szczególną uwagę 
przy przyjmowaniu nowych osób 
do pracy, a tym samym dawał cenne 
wskazówki, czego mogą oczekiwać 
potencjalni pracodawcy od specja-
listów GIS. Pierwszą część spotka-
nia zakończył konkurs przygotowany 
przez studentki UMCS – Annę Rzu-
ciło, Annę Zimińską i Jolantę So-
lecką. „Quiz z ortofotomapą” składał 
się z 30 pytań i polegał na prawidło-
wym rozpoznaniu charakterystycz-
nych obiektów i miejsc w Polsce na 
zdjęciach lotniczych i satelitarnych.

Drugą część GIS Day rozpoczął Bar-
tłomiej Bielawski z fi rmy Intergraph 
Polska, który wprowadził uczestników 
w ideę Geomedia SDI Portal. Osoby 
z publiczności, które odpowiedziały 
na trzy pytania zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami. Mgr Piotr 
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Poprzedzona została 
dwoma krótkimi wystą-
pieniami prezentującymi 

spojrzenie zwolenników i przeciw-
ników energetyki jądrowej w na-
szym kraju oraz wykładem dr. hab. 
Andrzeja Komosy, który porównał 
wszystkie dostępne alternatywne 
źródła energii. W możliwie obiek-
tywny sposób przedstawił wady 
i zalety wykorzystania energii ato-
mowej w Polsce.

Konkluzje wynikające z wykładu 
dr. hab. Komosy były jednoznaczne 
– w perspektywie wyczerpywania 
się dostępnych źródeł paliw kopal-
nych to właśnie energetyka jądrowa 
jest obecnie najbardziej wydajnym 
i ekonomicznie najbardziej opła-

calnym sposobem zabezpiecze-
nia przyszłości energetycznej Pol-
ski. Wkrótce jednak okazało się, że 
budzi również naj-
większe obawy spo-
łeczne, a uwagę na 
to zwróciła Alicja 
Osypiuk, studentka 
UMCS, prezentu-
jąca punkt widze-
nia przeciwników 
budowy elektrowni 
atomowej. Nie był 
to bynajmniej jedy-
 ny argument. Słu-
chacze byli uczu la ni 
na problem składo-
wania odpadów ra-
dioaktywnych, za-

uważono, że konieczność budowy 
specjalnego składowiska i jego ob-
sługa będą dodatkowo podnosiły 
koszty inwestycji. Równie istotnymi 
kwestiami były: problem transportu 
paliwa, brak własnej kadry niezbęd-
nej do obsługi elektrowni, a także 
na fakt, iż elektrownia mogłaby stać 
się celem ataków terrorystycznych 
(zważywszy zwłaszcza na zaangażo-
wanie Polski w wojny w Iraku i Afga-

Forum Młodych 54. Zjazdu PTChem i SITPChem

„Za i przeciw elektrowni 
atomowej w Polsce”
Centralnym punktem spotkania Forum Młodych była 
debata dotycząca budowy w Polsce elektrowni atomowej. 
Obok liczby osób, jakość i siła wysuwanych argumentów 
świadczą o jej poziomie – takie wnioski można śmiało 
wysunąć po debacie, która miała miejsce 21 września 2011 r. 
przy okazji 54. Zjazdu PTChem i SITPChem w Lublinie.

Wykład dr. hab. Andrzeja Komosy z Zakładu Radio-
chemii UMCS

Uczestnicy po owocnej dyskusji 
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Do udziału w konwencji zgłosiło się ponad 250 
chętnych. W wyniku selekcji wytypowano 
30-osobową grupę, do której wybrano dwie 

osoby z Polski. Kraje, z których pochodzili pozo-
stali uczestnicy, to: Estonia, Grecja, Rosja, Hiszpa-
nia, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia, Słowacja, 
Holandia, Chorwacja, Rumunia, Litwa i Serbia.

Celem konwencji była dyskusja, wymiana doświad-
czeń oraz próba sformułowania pomysłów na przy-
szłość na temat wykorzystania mediów w dialogu mło-
dzieży i roli mediów w edukacji nieformalnej. MEdiT’11 
miał również na celu zebrać i upowszechnić wiedzę 
oraz najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Konwencja 
miała otwartą formę, tzn. każda z osób była zarówno 
uczniem, jak i nauczycielem, dzielącym się swoimi 
doświadczeniami. W ramach „targów warsztatów” 
uczestnicy mogli prowadzić własne warsztaty lub two-
rzyć je w grupach. Zebrano 28 propozycji, z których 
wyselekcjonowano (ze względów czasowych) 17, do-
tyczących m.in.: animacji poklatkowej, podstaw edy-
cji video, „malowania światłem”, tańca, sposobów za-
rządzania zespołem, programów grafi cznych, sztuki 
zadawania pytań czy użycia mediów społecznościo-
wych w działalności organizacji pozarządowych.

W ramach prowadzonych zajęć zaprezentowa-
łam rodzaje, sposób organizacji i funkcjonowa-
nia lokalnych organizacji pozarządowych na tere-
nie gminy Dukla. Szczególny nacisk położyłam na 
wyjątkowość tych organizacji w kultywowaniu lo-
kalnych tradycji i zwyczajów.

Wśród dodatkowych atrakcji konwencji znalazły 
się również wykłady na temat dziennikarstwa oraz 
historii graffi  ti w Finlandii. Uczestnicy podzieleni na 
grupy mieli możliwość stworzenia własnego graffi  ti.

Konwencja odbyła się w Happi Youth Media Cen-
ter w Helsinkach, które stanowi doskonałe zaple-
cze do pracy z wszelkiego rodzaju nośnikami (in-
ternet, video, audio).

Agnieszka Adamska

(t( j.. 2 26–6–3030.1.10.0  2201011 1 r.r.) ) w w w ststololicicy y y
Finllanandidii i – – HeHelslsininkakachch o oodbdbyłyły a a a sisię ę ę
kokonwnwenencjcja a MEMEEdidiT’T’11111 , , w w ktktórórejejj w wwziziz ęłęłło o
ududziz ałał 330 0 młmłmm ododycych h luludzdzdzi i z z z 1919 k kkkrararajójójów,w,ww, 
z z 141  różóżnynychh o orgrgananizizacaccjijij .. WśWśW rórór d d nininichch 
znnalalazazłała ssięię r rówówninieżeż A Agngnnieiei szszszzkaka A Adadadaamsmssm kaka 
– – czzłołonkn inini i StStowowararzyzyszszenenniaiaia M MMiłiłiłośośośninin kóków w w
RóRównwnegego o „R„Rówówniniananieie” ” (d(d( okoktototoraraantntnttkakakk
nanan  W Wydydziziz alale e PoPolilitotololoogigigii i UMUMCSCS).).).

MEdiT’11 
w Helsinkach

nistanie). Nie 
obeszło się rów-
nież bez poru-
szenia spornego 
tematu szkodli-
wości energe-
tyki atomowej 
dla środowiska 
(katastrofalne 
skutki ewentual-
nych awarii, na 
przykładzie Fu-
ku  shimy i Czar-
nobyla).

Od aspektu środowiskowego roz-
poczęło się wystąpienie doktorantki 
Wydziału Chemii UMCS, mgr Wio-
letty Bąk, prezentującej zalety pły-
nące z wykorzystania energii ato-
mowej. Skupiła się ona głównie 
na porównaniu obciążenia środo-
wiska wynikającego z eksploatacji 
elektrowni węglowych i elektrowni 
jądrowych. Starała się przy tym 
obalić wiele powszechnie funkcjo-
nujących w społeczeństwie mitów, 
które według niej, budzą najwięk-
sze obawy. Zwróciła uwagę, iż na 
obecnym poziomie technologicz-
nym ryzyko awarii, mogącej stano-
wić realne zagrożenie, jest znikome 
i nawet bez elektrowni atomowej 
w Polsce jesteśmy na to ryzyko na-
rażeni ze względu na liczne elek-
trownie w państwach ościennych. 
Omówione zostały metody składo-
wania odpadów radioaktywnych, 
które przy zastosowaniu współcze-
snych procedur są idealnie odizolo-
wane od środowiska. W podsumo-
waniu referentka zasugerowała, że 
opór społeczeństwa przed budową 
elektrowni atomowej w Polsce jest 
konsekwencją niewystarczającego 
poziomu wiedzy społeczeństwa na 
ten temat.

Dyskusja okazała się bardzo żar-
liwa i owocna. Ciekawy był fakt, iż 
zarówno zwolennicy, jak i przeciw-
nicy budowy elektrowni, byli w stanie 
przyznać rację argumentom swych 
adwersarzy. To głównie dzięki temu 
obecni na spotkaniu profesorowie – 
Zofi a Rzączyńska i Marek Majdan 
– byli pod wrażeniem jakości wy-
powiadanych stwierdzeń i otwar-
cie chwalili poziom spotkania. Co 

ciekawe, najwię-
cej emocji bu-
dził temat wie-
dzy o energetyce 
jądrowej wśród 
społeczeństwa 
polskiego, a co za 
tym idzie kwe-
stia referendum. 
Kilku uczestni-
ków spotkania 
twierdziło, iż 
istnieje koniecz-
ność wybudowa-

nia w Polsce elektrowni atomowej. 
Jednocześnie ogólna wiedza społe-
czeństwa na ten temat jest tak nie-
wielka, że decyzje powinno się odać 
w ręce specjalistów. Głównym argu-
mentem przytaczanym przez zwo-
lenników tego stwierdzenia była 
łatwość manipulowania opinią pu-
bliczną, przy użyciu choćby widma 
Czarnobyla, które często wygrywa 
z najmocniejszymi i poprawnymi 
naukowo operandami zwolenników 
tej inwestycji. Czy obawa przed tym, 
że głos populistycznych przeciwni-
ków elektrowni przeważy w star-
ciu z poparciem ze strony środowi-
ska naukowego jest wystarczającym 
powodem, by pominąć zdanie oby-
wateli i podjąć tę decyzję odgórnie 
w gronie specjalistów? W tej kwe-
stii uczestnicy dyskusji dalecy byli 
od porozumienia.

Wiele czasu poświęcono również 
rozmowom nt. odnawialnych źródeł 
energii i gazu łupkowego – alterna-
tyw dla energetyki jądrowej. Praw-
dopodobnie gdyby nie ograniczony 
czas, dyskusja trwałaby jeszcze wiele 
godzin. Ostatnim punktem Forum 
Młodych było minireferendum, któ-
rego wyniki przedstawiają się na-
stępująco: za budową elektrowni – 
69, przeciw budowie elektrowni 
– 15, nie ma zdania – 16. Spo-
tkanie prowadziła studentka UMCS 
Anna Dąbrowska, wiceprezes Stu-
denckiego Koła Naukowego Che-
mików „Alkahest”.

Justyna Pawlonka, 
Dawid Myśliwiec, 
Anna Dąbrowska

Pod red. dr hab. 
Zofi i Rzączyńskiej

Dyskusję zakończyło minirefe-
rendum
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Koordynatorka i pomy-
słodawczyni Artystycz-
nych Warsztatów Umie-

jętności – Agnieszka Kołczewska 
– w odpowiedzi na oczekiwania 
młodych ludzi zaprasza do współ-
pracy instruktorów o ogromnym 
doświadczeniu i niezwykłym darze 
rozwijania drzemiących talentów. 
Oferta zajęć edukacyjnych obejmuje 
m.in.: warsztaty rysunku, komiksu, 
rękodzieła zdobniczego, warsztaty 
tanga argentyńskiego, fl amenco, 
warsztaty gitarowe i bębniarskie. 
Uczestnicy zajęć nie tylko dosko-
nalą technikę, ale nawiązują także 
nowe przyjaźnie, które nierzadko 
owocują twórczymi projektami. 
Niejako w nagrodę i w podziękowa-
niu dla nich Agnieszka Kołczewska 
organizuje Festiwal AWU. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów mogą włą-
czyć się w jego przebieg. Przestrzeń 
„Chatki Żaka” staje się wtedy miej-
scem niezwykłych debiutów. Tak 
też stało się i tym razem.

W czasie trwającego dwa dni Fe-
stiwalu „Chatkę Żaka” odwiedziło 
liczne grono pasjonatów tańca, mu-
zyki i plastyki. Mieli okazję uczest-
niczyć w warsztatach f lamenco 
prowadzonych przez Aleksandrę 
Gadzało, pomysłodawczynię fe-

stiwalu Fiesta Alegria; warszta-
tach komiksu, które zorganizo-
wał student WA UMCS Grzegorz 
Nowicki; warsztatach „W krainie 
świec”, które prowadziły artystki 
z Grupy 3D; warsztatach bębniar-
skich Agnieszki Kołczewskiej, per-
kusjonalistki Orkiestry św. Miko-
łaja i Marka Mołodeckiego, który 
zdradził tajniki niełatwej sztuki 
strojenia i robienia bębnów, oraz 
warsztatach gitarowych Zbyszka 
Kowalczyka i warsztatach rysunku 
prowadzonych przez Mieczysławę 
Goś. W pierwszym dniu Festiwalu 
swoje wernisaże otworzyły pod-
opieczne prowadzonej przez M. Goś 
Przestrzeni Działań Plastycznych: 
Katarzyna Dobosz (malarstwo), Ka-
lina Torbicz (malarstwo), Gabriela 
Rybak (malarstwo), Aleksandra Kle-
packa (rysunek), Danuta Naugolnyk 
(„Zaułki Europy”, fotografi a). Prze-
strzeń „Chatki Żaka” na czas Festi-
walu zaaranżowała Grupa 3D, czyli 
studentki WA UMCS. Wieczorem 
19 listopada ACK UMCS tętniło ży-
ciem i niezwykłą energią. Sobotni 
koncert wypełniły rytmy afrykań-
skie w wykonaniu lubelskiej for-
macji Młode Djembe oraz niezwy-
kła muzyka zespołu perkusyjnego 
Sambasim. Grupa specjalizuje się 

w aranżowaniu rytmów brazylij-
skich, bardzo energetycznych i ży-
wiołowych. Koncert Sambasim na-
stroił wszystkich do zabawy, którą 
zapewniła gwiazda wieczoru – ze-
spół Czeremszyna, wykonujący mu-
zykę z pogranicza polsko-ukraiń-
sko-białoruskiego. Po afrykańskich 
i brazylijskich rytmach, zabrzmiała 
słowiańska muzyka w pięknych 
aranżacjach na dziewięcioosobową 
orkiestrę folkową. Publiczność nie 
pozwoliła muzykom zejść ze sceny 
bez trzykrotnych bisów. Pierwszy 
dzień Festiwalu okazał się potężną 
dawką dobrej energii.

Drugiego dnia FAWU już wcze-
snym przedpołudniem rozpoczęły 
się warsztaty. Uczestnicy stawiali 
pierwsze kroki fl amenco, kreślili 
nieśmiałe szkice, ilustracje ko-
miksowe, tworzyli piękne świece, 
poznawali tajniki gry na gitarze 
i bębnach. Wieczorem, po nauce, 
wszyscy mogli wybrać się w na-
grodę do Teatru im. H. Ch. An-
dersena, by zobaczyć spektakl 
„Pieśń o Rolandzie”. Bardzo cie-
kawą inscenizację przygotowaną 
przez Daniela Arbaczewskiego we 
współpracy z Agnieszką Kołczew-
ską (muzyka) i Łukaszem Głowac-
kim (scenografi a) podziwiała pu-
bliczność, która wypełniła salę do 
ostatniego wolnego miejsca. Zwień-
czenie Festiwalu – „Pieśń o Rolan-
dzie” z pewnością w niejednym 
młodym widzu rozbudziło fascy-
nację teatrem. 

Przez dwa wyjątkowe dni Fe-
stiwalu AWU organizatorom, ale 
przede wszystkim uczestnikom 
warsztatów udało się stworzyć 
niezwykłą atmosferę wzajemnego 
życzliwego wspierania się w szuka-
niu swoich pasji, przełamywaniu 
barier i wyrażaniu siebie w sztuce. 
Twórcy Festiwalu Artystycznych 
Warsztatów Umiejętności są prze-
konani, że wiele z tych pierwszych 
kroków postawionych w „Chatce 
Żaka” okaże się początkiem fa-
scynującej przygody, a niejedno-
krotnie zaowocuje twórczym za-
angażowaniem w rozwój własnych 
umiejętności i talentów.

Ilka Gumowska

II Festiwal 
Artystycznych 
Warsztatów 
Umiejętności
W W WW dndndndniaiaiachchchc  1 19–9–2020200 l llllisisistotototopapapap dadadada 2 22 2010101011 1 11 r.r.r. w ww  A AAACKCKCKC  
„C„CC„Chahahahahaatktkktka a aa ŻaŻaŻaŻakakakaka” ” odododo bybybybyłałałała s sssięięięię I I III I I edededdycycycycjaajaja F F FFesesesestititiiwawawwalulululu 
ArArArArrtytytytystststs ycycycycznznznycycych h h WaWaWaWarsrsrsr ztztztztatatatówówówóww U U UUUmimimimiejejejejętętętę nonononoścścścści.i.i. 
ToToToTo n nnnieieieiezwzwzwz ykkykykłełełeł  w wwwwydydydyddararararzezezenininin e ee zgzgzgggggrorororomamamamaddzdzdziłiłi o o
ststststududududenenenentótótót w w ww i i i młmłmm ododododziziziziz eżeżeżeżżżżżż l llububububelelelelskskskkkkkskicicicch hh h szszszkkókókół łł
śrśrśrśrś ededdedninininichchcc , , ktktktktóróróróra a aa nananana c cc co o oo dzdzdzdzieieieieii ń ń ńń twtwtwtwwóróróórczczo o 
spspspspędędędęddzazazaa s sswówóój j j j wowowowow lnlnlnlnlny y y y czczczczasasasa  w ww w „  „„ChChChChatatata cececc  Ż ŻŻŻakakkaka”a”a”. . 
OdOdOdOdbybybybywawaww jąjącecece s sssięięięię t tt tu u u uu prprprprzezezeez zzz cacacacałyłyłyły r rrrokokokok w warararszszss tatataatytytyy 
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Wizycie jej towarzyszył 
producent fi lmowy Ivan 
la Rosa, a także wieloletni 

asystent i scenograf fi lmowy oraz tłu-
macz Daniel Tkanko oraz operator 
zdjęciowy, były student Nazar Davida 
z Los Angeles. Nad całością czuwała 
dr hab. Maria Sękowska z Instytutu 
Sztuk Pięknych UMCS.

Donatella Baglivo zaistniała w świe-
cie fi lmu w wieku 16 lat, montując 
swój pierwszy fi lm fabularny. W roku 
1969, mając 23 lata, utworzyła Studio 
Filmowe CIAK, stając się najmłod-
szym w tym czasie dyrektorem stu-
dia we Włoszech. Oprócz wieloletniej 
współpracy z Rai (Radiotelevisione 
Italiana), Studio CIAK 2000 działa 
również niezależnie w innych autor-
skich projektach, zarówno włoskich, 
jak i zagranicznych. Powstają tu au-
torskie, a także partnerskie fi lmy fa-
bularne i dokumentalne, produkcje 
telewizyjne, reklamowe oraz przed-
stawienia teatralne. Wśród partnerów 
Studio CIAK 2000 warto zauważyć 
Cinecittà, Studio Universal, Istituto 
Luce. CIAK 2000 tworzy i montuje 
fi lmy w takich formatach jak: DV-cam, 
Beta Digital, HDV, Avid i Adrenalina.

Jednym z pierwszych fi lmów Do-
natelli Baglivo, który został ciepło 
przyjęty przez europejskich kryty-
ków fi lmowych i otrzymał nagrodę 
na 50. Festiwalu Filmowym w We-
necji, był „Th eodoros Anghelopoulos 
– La strada per Dotsiko” (Th eodoros 
Anghelopulos – droga do Dotsiko).

Od tej pory Dontella Boglivo uzy-
skuje uznanie jako autor obrazów 
dokumentalnych z życia sławnych 
ludzi ze świata fi lmu, muzyki, poli-
tyki, otrzymując prawo do wywia-
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dów i spotkań z nimi. Wyreżysero-
wała biografi e takich gwiazd kina 
jak: Clark Gable, Marilyn Monroe, 
Helmut Berger, Gloria Paul, Rita 
Hayworth. Szczególny rozgłos i mię-
dzynarodowe uznanie przyniosła jej 
trylogia o światowej sławy reżyserze 
Andrzeju Tarkowskim („Tarkow-
sky’s Trilogy”). Utwory te prezen-
towane były na takich festiwalach 
jak: Festival de Monte Carlo, Los 
Angeles International FILMEX, Fes-
tival International du Nouveau Ci-
nema w Montrealu, London Film 
Festival, Internazionale Film Festival 
w Cannes i innych. Za fi lm „Angelo 
Giuseppe Roncalli – La mia vita Is-
tanbul” („Angelo Giuseppe Ronkali 
– moje życie w Stambule”) Dona-
tella Baglivo otrzymała nagrodę za 
reżyserię, w tym nagrodę Stolicy 
Apostolskiej (Santa Sede, Vatikan) 
i indywidualną nagrodę papieża Jana 
Pawła II. Donatella Baglivo prezen-
towała swoje produkcje fi lmowe na 
takich prestiżowych festiwalach fi l-
mowych jak: Hong Kong Internatio-
nal Film Festival, Festival dei Popoli 
di Firenze, Roma Film Festival czy 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Istambule.

Oprócz udziału na forum fil-
mowym, Donatella Baglivo często 
przewodniczy włoskim i między-
narodowym imprezom fi lmowym, 
a szczególnie związana jest z Mię-
dzynarodowym Festiwalem Filmo-
wym imienia Andrzeja Tarkowskiego 
„Zwierciadło” (Iwanowo, Rosja). Jest 
także stałym członkiem włoskiego jury 
na festiwalu fi lmowym w Wenecji.

20 listopada w sali kameralnej In-
stytutu Muzyki odbyła się prezentacja 

dokonań Pani Reżyser i pokaz fi lmu 
„…wtedy padał śnieg”, po którym od-
była się dyskusja. Donatella Baglivo 
odwiedziła również Kolegium w Ka-
zimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie 
spotkała się z życzliwym przyjęciem 
studentów i słuchaczy studiów pody-
plomowych. Ten przyjazny i interesu-
jący kontakt z wybitnym twórcą kina 
włoskiego przyniósł propozycję i za-
powiedź wieloletniej współpracy. In-
teresujący jest fakt, iż podczas swojego 
pobytu na naszej Uczelni Pani Reży-
ser w dniu 19 listopada wyjechała na 
jeden dzień do Lwowa na Akademię 
Sztuk Pięknych, gdzie otrzymała ty-
tuł doktora honoris causa za swoją 
działalność artystyczną i ogromne za-
sługi dla promowania twórców z Eu-
ropy Wschodniej. Tym bardziej jeste-
śmy zaszczyceni, że w tak ważnym dla 
siebie momencie znalazła czas na spo-
tkanie ze studentami i pracownikami 
naszego Uniwersytetu. Mamy nadzieję 
gościć ją na naszej Uczelni w następ-
nym roku z wykładami i ćwiczeniami 
fi lmowymi, podczas których będzie 
dzielić się ze studentami swoją wiedzą 
i fi lmowymi umiejętnościami.

Dr hab. Maria Sękowska

W dniach 17–20 llisistopada 2011 r. na zaprp oszenie WWyWydzdziaiaiałułu A Artrtysystytt czcznenegogogo UUMCMCMCS,S, DDzizieekkanann
prof. Urszuli Bobrrykyk oraz Dyyrektorororaa a InInInstststytytytutututuuu SzSzSztutuk k PiPiękękęknynynychch p pror f.f. A AArtrtrturururaa a Popka gości-i-
ła Donatella Bagliiivo, reeżyż ser, ppror dud cent, dydyrerektktororr s sstututudididia a a a fififif lmlmlmowowowegego,o, sspepeeccjallisistata m monontataaażużuuż
filmu, związana z prodduku cją fifilmlmowową ą i i prprzezemymysłsłememm t ttelelelelewewewe izizizyjyjy nynynym mm jujujuż żż ood ppononadad 4 40 0 lalatt.

Donatella Baglivo
na Wydziale Artystycznym
Początek obiecującej współpracy ze słynną 

włoską reżyserką

Fo
t. 

A
rt

ur
 P

op
ek

dokonań Pani Reżyser i pokaz filmu
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Uroczystość ta miała formę 
podziękowania za długie 
lata kierowania Zakładem 

i wielki wkład pracy w jego rozwój. 
Zakład Pedagogiki Instrumentalnej 
powstał w roku 1989 w wyniku trans-
formacji istniejącego od 1979 r. Za-
kładu Muzyki Instrumentalnej. Od 
początku jego istnienia do 1 paździer-
nika 2011 r. kierownikiem jednostki 
był prof. Corelli Świeca. Okres szcze-
gólnie intensywnej działalności Za-
kładu przypadł na rok 1999/2000, 
kiedy to miał miejsce cykl koncer-
tów z okazji 10-lecia jego istnienia. 
W trakcie Jubileuszu, z inicjatywy 
kierownika zostały zorganizowane 
koncerty uniwersyteckie z Orkiestrą 
Filharmonii Lubelskiej pt. „Ze Sztuką 
na Ty”, w których uczestniczyło wielu 
wykonawców, w tym młodzi soliści 
– pracownicy Zakładu. Należy przy-
pomnieć, że w owym okresie Zakład 
uczcił Jubileusz 60-lecia UMCS, 33-le-
cia Kierunku Muzycznego i 15-lecia 
Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej 
nagraniem płyty CD, w którym wzięli 
udział wszyscy pracownicy naukowo-
-dydaktyczni, promując jednocześnie 

Koncert 
z dedykacją
23 listopada 2011 r. w Sali Kameralnej Instytutu Muzyki 
odbył się koncert zorganizowany przez Zakład Pedagogiki 
Instrumentalnej UMCS dla prof. Corellego Świecy, który 
przeszedł na emeryturę w tym roku akademickim.

Uniwersytet. Profesor Corelli Świeca 
wspierał zawsze młodych pracowni-
ków poprzez organizację różnorod-
nych przedsięwzięć związanych ze 
sztuką muzyczną i wykazywał dba-
łość o rozwój kadry naukowej, pro-
mocję Zakładu również poza struk-
turami UMCS, poziom artystyczny 
prezentowany przez studentów-mu-
zyków. Wszystkie te działania niewąt-
pliwie miały pozytywny oddźwięk 
w środowisku odbiorców sztuki mu-
zycznej, nie tylko profesjonalistów 
w tej dziedzinie, ale zwykłych słu-
chaczy, którzy cenią muzykę.

Sylwetkę profesora przedstawiła 
kierownik Zakładu Pedagogiki In-
strumentalnej dr hab. Elwira Śliw-

kiewicz-Cisak. Głos zabrała również 
dyrektor Instytutu Muzyki prof. Be-
ata Dąbrowska, a do podziękowań 
dołączyli się pozostali pracownicy. 
W części artystycznej jubileuszowego 
wieczoru wystąpili muzycy związani 
z Zakładem. W koncercie znalazły 
się zarówno utwory klasyczne oraz 
te z kręgu tzw. „lżejszej muzy’’. Kon-
cert rozpoczął się popularną w 20-le-
ciu międzywojennym piosenką Ja-
nusza Popławskiego „Powróćmy jak 
za dawnych lat” w pełnym ekspre-
sji i romantycznego czaru wykona-
niu tenora Huberta Świecy, któremu 
wiernie wtórowali skrzypek Dariusz 
Drzazga i pianista Karol Garwoliński. 

Kolejnym punktem programu była 
Sonata na fl et i fortepian Francisa 
Poulenca, pochodząca z nurtu neo-
klasycznego, wykonana znakomicie 
w duecie przez Beatę Dąbrowską i Ka-
rola Garwolińskiego. Utwór zachwy-
cił wirtuozerią i ciekawym brzmie-
niem. Swoje miejsce podczas koncertu 
znalazła też muzyka hiszpańskiego 
kompozytora i pianisty Izaaka Al-
beniza. Przywołała ona egzotyczny 
klimat miejsc, do których podróżo-
wał. Pełne tajemniczego uroku frazy, 
wydobywające się spod palców gita-
rzysty Jakuba Niedoborka to Astu-
ria, piąta część fortepianowej Su-
ity Hiszpańskiej zaaranżowanej na 
gitarę. W dalszej części wieczoru 
Małgorzata Krzemińska-Sribniak 
udowodniła, że twórczość naszego 
geniusza wszech czasów Fryderyka 
Chopina nieustannie fascynuje. Pre-
ludium cis-moll op.45, dedykowane 
przez kompozytora jednej ze swych 
uczennic księżnej Elisabeth Czerny-
szew w interpretacji artystki przy-
kuło uwagę słuchaczy. Mistrzostwo 
w budowaniu nastroju jest znakiem 
rozpoznawczym pianistki, a walory 

Kwartet Tanguillo
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Prawykonanie lubelskie XIII 
Symfonii b-moll Dymitra Szo-
stakowicza „Babi Jar” przywio-

dło 18 listopada 2011 r. do Filharmonii 
im. H. Wieniawskiego w Lublinie kom-
plet publiczności. Utwór trudny, przezna-
czony na wielką orkiestrę symfoniczną, 
solistę basa (Bogdan Makal) i chór basów 
(Męski Zespół Wokalny „Kairos” przy-
gotowanie – Borys Somerschaf, Aka-
demicki Chór Politechniki Lubelskiej 
– głosy męskie, przygotowanie Elżbieta 
Krzemińska) sprawił, że estrada również 
wypełniona była do ostatniego miejsca. 
Całość doskonale poprowadził dyrygent 
Wojciech Rodek.

Powstała 1962 r. Symfonia to „genialny 
wytwór umysłu człowieka, który jak nie-
wielu potrafi ł zmusić dźwięki, aby głośno 
krzyczały o strasznym i pięknym świecie, 
którego doświadczał”. Kompozytor wy-
korzystał poezję, młodego wówczas, Eu-
geniusza Jewtuszenki. Pierwotnie wybrał 
jedynie poemat opowiadający historię ma-
sakry dokonanej przez Niemców na ukra-
ińskich Żydach w podkijowskiej miejsco-
wości Babi Jar w 1941 r. Później jednak 
w kolejnych czterech częściach wykorzy-
stał inne wiersze poety („Humor”, „W skle-
pie”, „Strachy” i „Kariera”) opisujące hi-

storię i współczesność Rosji, jej piękno 
i koszmar reżimu, kiedy strach było roz-
mawiać z najbliższymi i zostać samemu 
z własnymi myślami. A jednocześnie od-
waga w codziennym życiu, która dawała 
nadzieję na zmianę.

Lubelskie wykonanie było wiernym od-
tworzeniem prawykonania utworu w dniu 
18 grudnia 1962 r. w Leningradzie. Tam 
również w pierwszej części wykonano 
„Symfonię g-moll” W. A. Mozarta. Podo-
bieństwo nasuwa się również w odbiorze 
publiczności; przez ponad godzinę pano-
wała pełna napięcia cisza. Każdy dźwięk 
płynący od solisty, orkiestry, chóru był 
jakby wchłonięty przez słuchaczy. Oklaski 
na stojąco brzmiały tego wieczoru wyjąt-
kowo, były hołdem dla wspaniałej muzyki, 
która nie pozostawia nikogo obojętnym. 
Na zakończenie przytoczę słowa recenzji 
koncertu: „Jej tragizm [symfonii – przyp. 
EK] jest najwyższej próby, wyrazistość aż 
boli, a napięcia odbijają się w ciele orkie-
stry i słuchaczy. Orkiestra stała się auten-
tycznym łącznikiem z duchem kompozy-
tora i jego muzyki. Dlatego jej przeżycie 
przez publiczność było na swój sposób 
wstrząsające”. [I. Siedlaczek, 21.11.2011 r., 
„Gazeta Wyborcza”].

Elżbieta Krzemińska

dźwiękowe wydobyte z fortepianu 
nikogo nie pozostawiły obojętnym. 
W dalszej części koncertu słuchacze 
mieli okazję przenieść się w czasy ba-
roku. Skrzypek Dariusz Drzazga wy-
brał ze swego repertuaru „La Folię” 
Arcangello Corellego, składającą się 
z 11 wariacji w opracowaniu Huberta 
Leonarda z 1930 r. Dariusz Drzazga 
i towarzysząca mu przy fortepianie 
Małgorzata Krzemińska-Sribniak 
stworzyli bardzo ciekawą kreację 
utworu, zachowując pełną stylowość 
wykonania i przejrzystość formy. 
W czarujący świat operetki, czasy 
przepięknych XIX-wiecznych melo-
dii, pełnych humoru, często frywol-
nych, innym razem wzruszających, 
wprowadził publiczność tenor Hubert 
Świeca i pianista Karol Garwoliński. 
Zaprezentowali się w dwóch utwo-
rach: „Pieśni Koltaya” Paula Abra-
hama i kompozycji pt. „Lat 20 miał 
mój dziad” Carla Zellera. Swoboda, 
żywiołowość i czar płynące z inter-
pretacji jednych z największych „hi-
tów” operetki wiedeńskiej wywołały 
bardzo pozytywne odczucia u pu-
bliczności – od tęsknoty, poprzez 
refl eksję, po radość życia. Słuchacze 
zainspirowani przez artystę, z wielką 
ochotą przyłączyli się do wspólnego 
śpiewania. Finał koncertu należał do 
Kwartetu Tanguillo (Elwira Śliw-
kiewicz-Cisak – akordeon, Dariusz 
Drzazga – skrzypce, Jakub Niedo-
borek – gitara, Piotr Chilimoniuk – 
fortepian). Pojawiła się muzyka tak 
modnego w ostatnich latach kom-
pozytora Astora Piazzollego, twórcy 
oryginalnego stylu „nuevo tango”, 
opartego na stylistyce tanga argen-
tyńskiego, w którym mieszały się pa-
sja, odwaga, drapieżność latynoskich 
macho i wszechogarniająca zmysło-
wość. Artyści brawurowo zagrali 
utwory: Michelangelo 70 i słynne 
Libertango, porywające ognistym 
rytmem. Licznie zgromadzona pu-
bliczność niezwykle gorąco oklaski-
wała wykonawców. Profesor Corelli 
Świeca natomiast wydawał się praw-
dziwie usatysfakcjonowany prezen-
tem, jakim był koncert przygotowany 
przez pracowników Zakładu, którym 
przez tyle lat z sukcesem kierował.

Marlena Rekiel-Zezula

„N„Nadadd B BBabababimimimm J JJarara ememm n nieie m mma a popoomnmnikika.a.
JeJeJedydydynininiie ee ee ststtrororomemememe uu urwrwrwisiskokok , , jajaak k kkk prprowowizizororycycy znznny y nananagrgrrobobobekekek..
BoBoBoooojęjęjjjj  s sssięięę……
MaMaam m m teteterararaaz z z tytytylelelele l l llatatata , , coco c całały y nanaróród d żyżydodowswskikik .”.”

– – EuEuugegegeniniususz z JeJewtwtw ususzezenknkn o,o, BBBaaabbbbiii  JJJaaarrr

Dymitr Szostakowicz 
XIII symfonia b-moll 
„Babi Jar” op. 113
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Zaprezentowano 
w ybrane dzieła 
z 45-letniego do-

robku artysty. Dominowały 
wśród nich charakterystyczne 
dla jego twórczości abstrak-
cyjne obrazy o wielobarw-
nych, zgeometryzowanych 
kompozycjach. Rysunki ma-
jące charakter dokumenta-
cji procesów twórczych były 
dodatkiem do pokazu. Wy-
stawie towarzyszyło niezwy-
kle starannie opracowane, 
wielkoformatowe wydawnic-
two o charakterze albumo-
wym. Zamieszczono w nim 
reprodukcje dzieł z różnych 
okresów twórczości Adama 
Styki, wypowiedzi kryty-
ków sztuki, a także rozbu-
dowaną kronikę twórczego 
życia artysty. Z tej ostatniej 
można się dowiedzieć, że 
choć Adam Styka od ponad 
40 lat mieszka w Warszawie, 
to mocno jest związany z Lu-
blinem. Mieszkał w nim przez 
wiele lat, kształcił się w szkole 
podstawowej i średniej, zało-
żył rodzinę, angażował się 
w życie artystyczne.

„Wystawa w Muzeum Lu-
belskim [...] pokazuje dorobek 
malarski profesora Adama 
Styki, który pierwszą wystawę 
miał w Lublinie w kwietniu 
1966 po ukończeniu studiów 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Przez pięć lat Adam Styka pro-
wadził zajęcia na KUL, a rów-
nocześnie aktywnie malował 
obrazy w cyklu Stymulatory. 
Były to kompozycje tworzone 
z malarskich elementów o ryt-
micznym rozłożeniu listew 
poziomych i pionowych. Na-
wiązywały one do fundamentalnych zagadnień malar-
skich – kompozycji, przestrzeni i światła. Patrząc na 
rozwój drogi artystycznej Adama Styki, dochodzimy 
do przekonania, że fundamentem jego twórczości była 
fi lozofi a sztuki rozpoznana, zaakceptowana i zrealizo-
wana w Lublinie. Lata następne pogłębiały artystyczną 
kompozycję obrazów i rozwijały wrażliwość malarską 
Styki. W historii sztuki współczesnej Lubelszczyzny 
Adam Styka zapisał się indywidualnymi wystawami i wy-

stąpieniami w czasie I Sym-
pozjum Artystów i Naukow-
ców „Sztuka w Zmieniającym 
się Świecie” w BWA w Lubli-
nie i w Azotach w Puławach 
oraz udziałem w ogólno-
polskiej wystawie Ekspery-
ment ‘66 w BWA w Lublinie. 
O młodym artyście wielo-
krotnie pisał w Lublinie Ire-
neusz Kamiński, publikując 
pierwszą informację o Styce 
w „Kurierze Lubelskim” nr 
67 w 1966 r. Od 1971 Adam 
Styka jest związany z War-
szawą i Akademią Sztuk Pięk-
nych. Wystawa w Muzeum 
Zamkowym w Lublinie przej-
dzie do historii albumowych 
publikacji o malarzu Lublina 
i Warszawy. Obrazy profe-
sora Styki pokazane w Lu-
blinie będą miały indywidu-
alne historie. Będą krążyły 
między muzeami, galeriami 
i kolekcjonerami. Nie tylko 
Lublina i Warszawy, ale ca-
łej Polski i poza jej granicami. 
Będą artystyczną wizytówką 
Adama Styki, który okres ma-
larskiej eksplozji ma wpisany 
w historię Lublina. Album to-
warzyszący wystawie w Lu-
blinie jest kroniką twórczego 
życia artysty. Bożena Kowal-
ska i Jerzy Żywicki pokazali 
i opisali etapy twórcze Styki, 
kładąc nacisk na okres lubel-
ski z lat 1966–1970 i cykle ma-

larskie nazwane Stymulatorami. Drugi, wielobarwny 
okres malarstwa rozpoczął się w Warszawie. Styka wy-
różnił go nazwą Kompozycje. Trwał do 1975. Dojrzałość 
twórcza Adama Styki obejmowała obrazy i rysunki po-
wstałe między 1975–2010. Adam Styka malował wów-
czas jak kolorysta, a jego obrazy przybierały formy stu-
dia przestrzeni, analizy pionów i poziomów i zwieszenia 
obiektów w przestrzeni. Były też na płótnie kwadraty, 
zaskakujące geometrią pejzaże morskie, studia nad po-
szukiwaniem form najprostszych. W Lublinie można 
zobaczyć także przykłady obrazów związanych z me-
dytacją oraz momenty malarskiego wzlatywania, próby 
określenia dominacji błękitów, czerwieni czy żółcieni”. 

Cytowany powyżej tekst jest wypowiedzią, którą na 
internetowych stronach Zamku Lubelskiego zamie-
ścił Władysław Serwatowski, warszawski populary-
zator polskiej kultury.

J.Ż. 

Prezentacja 
dorobku 
artystycznego 
Adama Styki
Od 7 października do 21 listopada 
2011 r. w salach Muzeum Lubelskiego 
można było oglądać obrazy i rysunki 
Adama Styki, profesora warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych 
i Wydziału Artystycznego UMCS. 
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obrazy
prof.

Adama
Styki



Wybrane wydarzenia związane z obchodami 
Roku Marii Curie-Skłodowskiej 
organizowane przez nasz Uniwersytet w 2011 r.

 Otwarcie wystawy poświęconej Patronce w Mu-
zeum UMCS;  i  54. Zjazd PTCHEM i SiTPCHEM; 

 i  Monodram Krystyny Jandy „Dzienniki i li-
sty Marii Curie-Skłodowskiej” podczas uroczystej 
Inauguracji Roku Akademickiego 2011/12;  i  
Konkurs „Życie i Dzieło Marii Curie-Skłodowskiej” 
(zwycięzcy z I LO im. Stanisława Staszica w Lubli-

nie);  Koncert „Madame Curie”;  Zwycięski pla-
kat w Międzynarodowym konkursie na plakat i fi lm 
animowany poświęcony życiu i pracy Marii Curie-
-Skłodowskiej (autor – Andrew Walton);  Koncert 
„Alchemia Kobiet” – studencka Inauguracja Roku 
Akademickiego 2011/12;  konkurs fotografi czny 
„Inspiracje Marią Curie-Skłodowską” (zwycięskie 

zdjęcie – prof. J. Durczak);  Wręczenie Nagrody 
Naukowej „Marii Curie” dla zespołu naukowców 
z Wydziału BiNOZ za prace nad szczepionką prze-
ciwko malarii;  Spektakularne zakończenie Roku 
Marii Curie-Skłodowskiej – premierowy pokaz Skar-
bów Czermna odkrytych przez badaczy z Instytutu 
Archeologii UMCS, 14 grudnia 2011 r.

 

  

  

  




