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25 kwietnia 2012 r. w Auli Uniwersyteckiej 
Wydziału Prawa i Administracji UMCS od-
było się spotkanie z udziałem dr. hab. Sta-

nisława Michałowskiego, prof. nadzw. – kandydata 
na Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie ze społecznością akademicką, podczas 
którego przedstawił on swój program, opublikowany 
również w specjalnym wydaniu „Wiadomości Uni-
wersyteckich”, oraz odpowiadał na pytania pracow-
ników i studentów.

27 kwietnia 2012 r. elektorzy dokonali wyboru Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 
2012–2016. Został nim dr hab. Stanisław Michałow-
ski, prof. nadzw. – obecny Prorektor ds. Studenckich, 
który obejmie tę funkcję 1 września br.
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Z życia
naukowych działających w regio-
nie, przedstawicieli innych działa-
jących w regionie instytucji wymie-
nionych w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, a także or-
ganizacji zrzeszających absolwentów 
Uniwersytetu. 

Pierwsze posiedzenie Konwentu 
UMCS odbyło się 15 maja 2009 r., 
zaś ostatnie 13 kwietnia br. 

Podczas ostatniego posiedze-
nia Konwentu w kadencji 2009–
–2012 jego członkowie wyrazili naj-
wyższe uznanie dla Rektora prof. 
dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego 
i jego współpracowników za doko-
nania mijającej kadencji. W Uchwale 
podpisanej przez Przewodniczącego 
Konwentu UMCS Jerzego Kwieciń-
skiego czytamy: „Przeprowadzone 
w ciągu ostatnich 4 lat reforma-
torskie zmiany pozwoliły na zde-
cydowaną profesjonalizację i po-
prawę efektywności funkcjonowania 
uczelni i dają szansę wzmocnie-
nia pozycji UMCS na przyszłość. 
Podejmowane decyzje i wprowa-
dzane zmiany były konieczne i wy-
magały odwagi, chociaż nie zawsze 
były popularne. Tym bardziej doce-
niamy konsekwencję ekipy rektor-
skiej w realizacji tych zmian. 

Historia Polski czy Europy poka-
zuje, że reformatorzy nie zyskują 
uznania w oczach współczesnych, 
ale przechodzą do historii. Przy-
kłady profesora Leszka Balcero-
wicza czy profesora Jerzego Buzka 
(także chemika) wyraźnie pokazują, 
jak trudne jest przeprowadzanie re-
form. Wprowadzenie nowoczesnego 
zarządzania uczelnią, restruktury-
zacja fi nansów uczelni, realizacja 
projektów unijnych na kwotę pół 
miliarda złotych, nawiązanie współ-
pracy z przedsiębiorstwami, przy-
gotowanie nowoczesnej strategii 
uczelni – to tylko niektóre z niewąt-
pliwych dokonań mijającej kadencji. 

Współpraca z Policją
W dniach 2 i 19 kwietnia odbyły 
się zebrania Zespołu ds. Współ-
pracy z Policją dotyczące szczegó-
łowego planu współpracy nauko-
wo-badawczej pomiędzy UMCS 
a Komendą Wojewódzkiej Poli-
cji w Lublinie na lata 2012–2014. 
W spotkaniach udział wziął pro-
rektor Ryszard Dębicki. •

Prace zespołu 
„Wirtualne Laboratoria”
W dniach 10 i 19 kwietnia odbyły 
się zebrania członków zespołu „Wir-
tualne Laboratoria” w sprawie za-
sad konkursu dotyczącego fi lmów 
i prezentacji multimedialnych dla 
młodzieży i studentów. Spotkaniom 
przewodniczył prorektor Ryszard 
Dębicki. •

Konferencja ośrodków 
politologicznych
W dniach 12–14 kwietnia Wydział 
Politologii UMCS zorganizował 
w Kazimierzu Dolnym V Ogólno-
polską Konferencję Akademickich 
Ośrodków Politologicznych, w któ-
rej udział wziął prorektor Stanisław 
Michałowski. •

Konwent UMCS
Zgodnie z §38 i §39 Statutu UMCS 
Konwent jest organem opiniodaw-
czo-doradczym Senatu i Rektora 
w zakresie rozwoju Uniwersytetu, 
oferty badawczej i dydaktycznej oraz 
oddziaływania społecznego i kultu-
rowego. Jego obrady zwołuje i prze-
wodniczy im Rektor. Liczy nie więcej 
niż 25 członków, którzy powoływani 
są spośród: przedstawicieli organów 
państwowych, samorządu teryto-
rialnego szczebla wojewódzkiego, 
samorządu miasta Lublin oraz sa-
morządów głównych miast regionu, 
posłów i senatorów reprezentujących 
region, instytucji i stowarzyszeń 

17 kwietnia w Muzeum UMCS odbył się 
wernisaż wystawy „Julian Ochorowicz 
(1850–1917). Śmiały myśliciel. Absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek renesansu 
w czasach pozytywizmu”, którą otworzył prorek-
tor Ryszard Szczygieł. Wernisażowi towarzyszył 
wykład autorów scenariusza wystawy – Liliany 
Nalewajskiej (Biblioteka Uniwersytecka w War-
szawie) i Igora Strojeckiego (cioteczny prawnuk 
J. Ochorowicza). •

Wystawa
o Julianie
Ochorowiczu
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Opracowała 
Ewa Kawałko-MarczukUczelni

Liczymy na to, że wysiłki na rzecz 
rozwoju i wzmocnienia pozycji Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej będą kontynuowane”. 

Aktualny skład Konwentu UMCS 
podczas ostatniego posiedzenia 
13 kwietnia:

1. prof. dr hab. Andrzej Dąbrow-
ski – Rektor Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej 

2. Adam Góral – Prezes Zarządu 
Asseco Poland

3. Krzysztof Hetman – Marszałek 
Województwa Lubelskiego

4. Paweł Jarczewski – Prezes Za-
rządu Zakłady Azotowe PUŁA-
WY S.A.

5. Dariusz Jodłowski – Prezes Za-
rządu EUROAL

6. Artur Kawa – Prezes Zarządu 
EMPERIA HOLDING SA

7. dr Jerzy Kwieciński – Prezes 
Zarządu Europejskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

8. Wojciech Lipka – Prezes Sto-
warzyszenia Absolwentów UMCS, 
Dyrektor Deutsche Bank SA

9. dr Mirosław Łoboda – Prezes 
Zarządu Fundacja UMCS

10. Tomasz Maciejak – Dyrektor 
GENPACT POLAND Sp. z o.o.

11. Maciej Maniecki – Prezes Za-
rządu SOLET Sp. z o.o.

12. prof. dr hab. Jan Pomorski – 
Kierownik Zakładu Metodologii 
Historii UMCS

13. Waldemar Sierocki – Prezes 
Zarządu BIOMED Lublin

14. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, 
prof. nadzw. – Wojewoda Lubelski 

15. Mirosław Taras – Prezes Za-
rządu Lubelski Węgiel „BOG-
DANKA” S.A.

16. Jerzy Tofi l – Członek Zarządu 
PEKAO Bank Hipoteczny

17. Iwona Wach – Wiceprezes Za-
rządu Żagiel S.A.

18. Jacek Woźniak – Prezes Za-
rządu PPH EL-MAX

wyższym, podjęła decyzję w spra-
wie wszczęcia postępowania akre-
dytacyjnego kierunku europeistyka 
oraz zatwierdziła standardy akredy-
tacji dla kierunków fi lozofi a, polito-
logia, bezpieczeństwo narodowe/we-
wnętrzne oraz oceanografi a. •

Lubelskie Orły Biznesu
W Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim 20 kwietnia odbyła się 9. uroczy-
sta gala plebiscytu „Lubelski Orzeł 
Biznesu”, którego celem jest promo-
cja najlepszych, najbardziej dyna-
micznych fi rm i gospodarstw rolnych 
oraz osobowości działających w na-
szym województwie. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. lubelscy parla-
mentarzyści, wicewojewoda lubelski 
Marian Starownik, wicemarszałek 
województwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski oraz prorektor Stanisław 
Michałowski. Nagrody przyznano 
w 13 kategoriach, m.in. przedsiębior-
stwo małe, średnie i duże, gospodar-
stwo rolne, fi rma budowlana, inwe-
stor roku. Lubelskiego Orła Biznesu 
wręczono również w kategoriach 
osobowość roku i przedsiębiorca 
roku. W bieżącej edycji statuetki, 
dyplomy uczestnictwa oraz medale 
Lubelskiego Związku Pracodawców 
otrzymało łącznie 28 uczestników 
konkursu. •

Wystawa czasopism 
regionalnych
20 kwietnia w Galerii Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury w Lubli-
nie odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy „Czasopisma regionalne 
ze zbiorów Mieczysława Kościń-
skiego”, zorganizowanej przez WOK 
w Lublinie oraz Wojewódzką Radę 
Towarzystw Regionalnych. W wy-
darzeniu udział wziął prorektor 
Ryszard Szczygieł. Mieczysław Ko-
ściński jest regionalistą, prezesem 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

19. dr Krzysztof Żuk – Prezydent 
Miasta Lublin

20. prof. dr hab. Jan Barcz – Kie-
rownik Katedry Prawa Europej-
skiego SGH

W ostatnim posiedzeniu Kon-
wentu UMCS udział wzięli prorek-
torzy: Ryszard Szczygieł, Stanisław 
Chibowski i Ryszard Dębicki. •

Wernisaż literacki 
z Bogdanem Zadurą
17 kwietnia na Wydziale Humani-
stycznym UMCS odbyło się spotka-
nie z cyklu „Wernisaże literackie”. 
Bohaterem był Bohdan Zadura – 
poeta, prozaik, tłumacz, krytyk lite-
racki, wieloletni redaktor kwartal-
nika „Akcent”, a od 2004 r. redaktor 
„Twórczości”. Słowo wstępne wygło-
sił dr Bogusław Wróblewski z Insty-
tutu Filologii Polskiej UMCS. Spo-
tkanie zostało zorganizowane przez 
Zakład Literatury Współczesnej In-
stytutu Filologii UMCS i Wschod-
nią Fundację Kultury „Akcent”. •

Kapituła Medali
18 kwietnia odbyło się posiedzenie 
Kapituły Medali, podczas którego 
rozpatrywano Wniosek Wydziału 
Chemii w sprawie nadania medalu 
„Zasłużony dla Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej” prof. dr. hab. 
Władysławowi Rudzińskiemu. W spo-
tkaniu wzięli udział prorektorzy: Sta-
nisław Chibowski, Ryszard Dębicki 
i Ryszard Szczygieł. •

Posiedzenie UKA
W dniach 19–20 kwietnia w War-
szawie odbyło się posiedzenie Uni-
wersyteckiej Komisji Akredytacyj-
nej, w którym udział wziął prorektor 
Stanisław Chibowski. UKA przyjęła 
informację z ostatniego posiedzenia 
KRUP, dyskutowała nt. standardów 
kształcenia nauczycieli po noweli-
zacji ustawy Prawo o szkolnictwie 
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Regionalnego, autorem wielu pu-
blikacji o Krasnobrodzie i Rozto-
czu Środkowym. •

Dzień Ziemi
W dniu 20 kwietnia po raz piąty od-
były się na UMCS obchody Między-
narodowego Dnia Ziemi. Z tej oka-
zji naukowcy i studenci z Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej UMCS przygotowali wiele 
atrakcji dla uczniów z całego regionu. 
Honorowy patronat nad imprezą ob-
jęli: Rektor UMCS prof. dr hab. An-
drzej Dąbrowski, Prezydent Miasta 
Lublin dr Krzysztof Żuk i Marszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysz-
tof Hetman. Patronat medialny spra-
wowało Radio Centrum. W uroczy-
stym otwarciu Dnia Ziemi na UMCS 
udział wzięli Rektor Andrzej Dą-
browski oraz Prorektor Ryszard Dę-
bicki. Więcej informacji o wydarze-
niu można znaleźć na s. 36–37. •

DNA Encyklopedia 
Życia 
W dniach 20–21 kwietnia odbyła się 
kolejna lubelska edycja warsztatów 
„DNA – Encyklopedia Życia 2012”. 
Początek miał miejsce 20 kwietnia 
w nowej auli Instytutu Biotechnolo-
gii KUL, gdzie zorganizowano część 
wykładową, którą otworzył prorek-
tor Ryszard Dębicki. Uczestnicy wy-
słuchali ciekawych i inspirujących 
wykładów, dotyczących ochrony 
zdrowia człowieka oraz zagadnień 
związanych z genomiką czy che-
mizmem komórek w otaczającym 
nas świecie. Z kolei 21 kwietnia od-
były się zajęcia warsztatowe, reali-
zowane w laboratoriach Wydziału 
Biologii i Biotechnologii UMCS. 
Więcej na s. 35. •

Festiwal „Wschody”
W dniach 20–22 kwietnia w ACK 
Chatka Żaka odbył się I Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Artystycznej 
„Wschody” 2012 – impreza promu-
jąca dziedzinę kultury niszowej, jaką 
jest piosenka artystyczna. W jury 
zasiedli Iwona Loranc, Jan Poprawa 
oraz Jan Kondrak, którzy ocenili 
51 uczestników, udzielając im wska-
zówek i przyznając nagrody fi nan-

Od lewej: dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Henryk Gmiterek, 
rektor prof. Andrzej Dąbrowski i koordynator projektu „UMCS dla rynku 
pracy i gospodarki opartej na wiedzy” Anna Grzegorczyk

Pracownia 
audiowizualna 
na UMCS
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23 kwietnia na Wydziale 
Humanistycznym UMCS 
odbyło się uroczyste otwar-

cie pierwszej na naszym Uniwer-
sytecie pracowni audiowizualnej 
uruchomionej w ramach nowej spe-
cjalności na kierunku kulturoznaw-
stwo – „kultura przekazu i techniki 
audiowizualne”, którego dokonali 
dokonali rektor Andrzej Dąbrowski, 
dziekan Wydziału Humanistycznego 
Henryk Gmiterek oraz koordynator 
projektu Anna Grzegorczyk. Koszt 
wyposażenia, w ramach którego za-
kupiono m.in. komputery stacjo-
narne z profesjonalnymi monito-
rami, kamerę cyfrową, programy 

montażowe czy aparaty fotogra-
fi czne, wyniósł ponad 160 tys. zł. 
Uzupełnieniem wydarzenia był 
panel z pracodawcami. Prelegenci 
(Anna Gmiterek-Zabłocka – Radio 
Złote Przeboje, Andrzej Jachim – 
Agencja reklamowa Vena Art, Janusz 
Kobyliński – Ego Studio) przedsta-
wili słuchaczom możliwości pracy 
i rozwoju po ukończeniu specjal-
ności „kultura przekazu i techniki 
audiowizualne”. •
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sowe oraz wyróżnienia. Poza częścią 
konkursową uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach prowadzonych przez 
Elżbietę Rojek oraz w spotkaniach in-
tegracyjnych. Festiwal zakończył się 
galą fi nałową, podczas której prorek-
tor Stanisław Michałowski wręczył 
zwycięzcom nagrody, a z solowym 
projektem „Antyszanty” wystąpiła 
gwiazda wieczoru – Hubert „Spięty” 
Dobaczewski, wokalista grupy Lao 
Che. Projekt zrealizowano przy po-
mocy fi nansowej Miasta Lublin; po-
zostali sponsorzy: Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kar-
packa Spółka Gazownictwa, Perła 
Browary Lubelskie SA, MUSI – spół-
dzielnia w Lublinie.  •

Komercjalizacja 
prac badawczych
23 kwietnia prorektor Ryszard 
Dębicki spotkał się z dziekanami: 
Władysławem Januszem, Radosła-
wem Dobrowolskim, Zdzisławem 
Rychlikiem, Kazimierzem Tręba-
czem oraz z kierownikiem Cen-
trum Innowacji i Komercjalizacji 
Badań Jadwigą Malinowską w spra-
wie omówienia propozycji uregu-
lowań dotyczących komercjaliza-
cji prac badawczych. •

Senacka Komisja ds. 
Badań Naukowych
23 kwietnia Senacka Komisja ds. Ba-
dań Naukowych, której przewod-
niczył prorektor Ryszard Dębicki, 
przyjęła sprawozdanie z realizacji 
przedsięwzięć naukowo-badaw-
czych w UMCS w 2011 r. •

Zespół ds. Jakości 
Kształcenia
26 kwietnia odbyło się posiedze-
nie Uczelnianego Zespołu ds. Ja-
kości Kształcenia, któremu prze-
wodniczył prorektor Stanisław 
Chibowski. •

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Siennicy Różanej
9 marca podpisano umowę w spra-
wie powołania w Siennicy Różanej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do-
kument sygnowali rektor UMCS 

Ambasador Republiki Indii w Polsce 
Monika Kapil Mohta
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Pani Ambasador opowie-
działa studentom o spe-
cyficznym charakterze 

swojego kraju, spowodowanym po-
działami etnicznymi, językowymi 
i religijnymi. Zaznaczyła, że choć In-
die w dużej mierze są mieszanką kul-
tury europejskiej i azjatyckiej, to ich 
zwyczaje, takie jak kuchnia, taniec 
muzyka i kino, coraz częściej prze-
pływają do świata zachodniego.

Ambasador przybliżyła również 
słuchaczom obraz Indii jako pań-
stwa prężnie rozwijającego się oraz 
inwestującego w przemysł i sztukę, 
które jednak nie zostało przedsta-
wione w samych superlatywach. 
Ambasador przyznała, że jest jesz-
cze wiele dziedzin, w których jej 
kraj musi nadrobić zaległości. Na 
zakończenie godzinnego wykładu 
Monika Kapil Mohta odpowiedziała 
na pytania słuchaczy dotyczące pla-

nów Indii na najbliższe lata, poli-
tyki zagranicznej kraju oraz kul-
tury poszczególnych regionów. 
Spotkanie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem.

Magdalena Kukawska

Ambasador Republiki Indii w Polsce
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Andrzej Dąbrowski oraz prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Siennickiej Feliksa Głowacka. Pod-
pisanie umowy było zwieńczeniem 
trwających od początku roku prac 
władz UMCS, Lubelskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Stowa-
rzyszenia Miłośników Siennickiej 
oraz władz Gminy Siennica Różana. 
Pierwszy wykład, poświęcony sko-
liozie, w dniu 1 kwietnia wygłosił 
prof. Tomasz Karski – ortopeda 
który nie tylko przedstawił wyniki 
swoich wieloletnich badań, ale rów-
nież zapoznał słuchaczy z prostymi 
metodami zapobiegania wadom po-
stawy i wynikających z nich pro-

blemom. Organizacyjne aspekty 
funkcjonowania UTW przedsta-
wiła Małgorzata Stanowska – kie-
rownik Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Podczas spotkania 
wybrano zespół programowy uni-
wersytetu, a słuchacze wypełnili an-
kiety, na podstawie których zos taną 
dobrane zajęcia cieszące się najwięk-
szym zainteresowaniem. 28 kwiet-
nia w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Siennicy Różanej odbyła 
się uroczysta inauguracja działalno-
ści siennickiego uniwersytetu oraz 
immatrykulacja słuchaczy. W wy-
darzeniu udział wziął rektor An-
drzej Dąbrowski. •

Na łamach „Wiadomości Uniwersy-
teckich” kilkakrotnie informowaliśmy 
o nominacji aż dwóch zespołów na-

ukowców z UMCS w ogólnopolskim Plebiscy-
cie National Geographic Travelery 2011. 

Zwycięzcami tego prestiżowego konkursu 
w kategorii Naukowe Odkrycie Roku zostali 
naukowcy z Instytutu Archeologii UMCS 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Ko-
kowskiego za odkrycie Skarbu w Czermnie 
– Czerwieniu. Trzecie miejsce przypadło ze-
społowi prof. dr. hab. Nikodema Grankow-
skiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii za 
przełom w badaniach nad szczepionką prze-
ciwko malarii.

Uroczysta gala, podczas której wręczono 
zwycięzcom statuetki, odbyła się 23 kwiet-
nia w Warszawie. Prof. Andrzej Kokowski 
w imieniu całego zespołu odebrał wyróżnie-
nie z rąk Martyny Wojciechowskiej – redak-
tor naczelnej miesięcznika „National Geogra-
phic Traveler”.

25 kwietnia odbyło się posiedzenie Senatu 
UMCS, które rozpoczęto od złożenia podzię-
kowań profesorom Andrzejowi Kokowskiemu 
i Nikodemowi Grankowskiemu oraz przeka-
zaniem im listów gratulacyjnych wraz z na-
grodami przyznanymi przez Rektora prof. 
dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego za sukces 
odniesiony w Plebiscycie National Geogra-
phic Travelery 2011. •

Podwójny 
sukces 
naukowców 
z UMCS
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Na wstępie JM Rektor UMCS, prof. 
dr hab. Andrzej Dąbrowski wrę-
czył listy gratulacyjne: z okazji ju-
bileuszu pracy dr. hab. Stefanowi 
Korczakowi, prof. nadzw., a także 
prof. dr. hab. Andrzejowi Kokow-
skiemu wraz z zespołem z okazji 
zdobycia I miejsca w konkursie or-
ganizowanym przez National Geo-
graphic oraz prof. dr. hab. Nikode-
mowi Grankowskiemu z zespołem 
za zajęcie trzeciego miejsca w tym 
plebiscycie.

Podczas kwietniowego posiedze-
nia Senat UMCS przyjął Uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia recenzji 
przygotowanej przez prof. dr. hab. 
Wiesława Krajkę, dotyczącej nadania 
prof. Johnowi Maxwellowi Coetzee 
godności dhc Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.; 
w sprawie nadania medalu „Zasłu-
żony dla Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej” prof. dr. hab. Wła-

dysławowi Rudzińskiemu; w spra-
wie regulaminu studiów; w sprawie 
regulaminu studiów doktoranckich; 
w sprawie utworzenia nowego kie-
runku studiów na Wydziale Poli-
tologii; w sprawie określenia efek-
tów kształcenia na Wydziałach oraz 
w sprawie likwidacji makrokierunku 
stacjonarnych studiów fi lozofi czno-
-historycznych pierwszego stopnia 
prowadzonych na Wydziale Filozo-
fi i i Socjologii wspólnie z Wydzia-
łem Humanistycznym. 

Ponadto Senat pozytywnie od-
niósł się do wniosków rad Wydzia-
łów: Pedagogiki i Psychologii doty-
czącego zatrudnienia prof. dr hab. 
Grażyny Krasowicz-Kupis na sta-
nowisko profesora zwyczajnego 
oraz Filozofi i i Socjologii dotyczą-
cego zatrudnienia dr. hab. Lecha 
Zdybla na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego.

Paweł Kucharski

Z prac Senatu –
posiedzenie 25 kwietnia 
2012 r.
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Wybory Rektora UMCS 
na kadencję 2012–2016
27 kwietee niniia aa 200122 rr. w AuA li UUniwersyty eckiej WWydziału Prrawa i i Addmininiststraracjcji i
UMCSS ppprzededststawiccieielel  spopołecznoścś i aka ademmickiej dokonali wyw boorur  Rekktoorara 
UnUniwerersysytetetutu MMarii Curie-Skłoddowowskiej na kada encję 20121 –22201010116. ZZostaaał ł ninim m
drdrr hhabb. Sttananisi łaław w Michałowski, prorof. nadzw. – obecnyn  Prorektorr ds.s  SStuudedencnckikichch..

Dr hab. Stanisław Mi-
chałowski, prof. nadzw. 
UMCS ukończył studia 
historyczne na Wydziale 

Humanistycznym UMCS w 1977 r. 
W trakcie studiów rozpoczął pracę 
w Uniwersytecie – początkowo 
w Międzyuczelnianym Instytucie 
Nauk Politycznych, a następnie na 
Wydziale Politologii. W 1983 r. obro-
nił na Wydziale Humanistycznym 
UMCS pracę doktorską poświęconą 
biografi i działacza Polskiej Partii 
Socjalistycznej Władysława Kunic-
kiego. Zainteresowania tą partią za-
owocowały rozprawą habilitacyjną 
pt. Myśl polityczna Polskiej Partii 
Socjalistycznej (1918–1939), która sta-
nowiła podstawę kolokwium habi-
litacyjnego w 1995 r. W roku 2000 
Stanisław Michałowski został mia-
nowany na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego UMCS.

Praktyczne doświadczenia samo-
rządowe uświadomiły prof. Micha-
łowskiemu, jak bardzo potrzebne 
jest przygotowanie młodych ludzi 
do udziału w pracach jednostek sa-
morządu terytorialnego. W związku 
z tym podjął działania na rzecz utwo-
rzenia specjalności samorządowej 
w ramach studiów politologicznych. 
Dużą rolę na Wydziale Politologii od-
grywa od 1997 r. Zakład Samorządów 
i Polityki Lokalnej, kierowany przez 
prof. S. Michałowskiego. W efekcie 
prowadzonych w Zakładzie badań 

dwie osoby uzyskały stopnie doktora 
habilitowanego, a 10 seminarzystów 
prof. Michałowskiego obroniło prace 
doktorskie. Prof. Michałowski opinio-
wał dorobek naukowy w pięciu prze-
wodach habilitacyjnych i recenzował 
15 rozpraw doktorskich. Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
powierzyło mu do zrecenzowania 
kilkadziesiąt projektów badawczych. 

Zainteresowania prof. Micha-
łowskiego koncentrują się wokół 
problematyki samorządowej oraz 
myśli politycznej. Jest on autorem 
i współautorem ponad 100 rozpraw 
naukowych, w tym m.in.: Mieczysław 
Biernacki (1862–1948). Lekarz i spo-
łecznik (1988); Władysław Kunicki 

Rektor elekt dr hab. Stanisław Micha-
łowski, prof. nadzw.

(1872–1941). Życie – działalność – 
poglądy (1990); Myśl polityczna Pol-
skiej Partii Socjalistycznej (1918–1938) 
(1994); Sto lat współczesnych wodo-
ciągów w Lublinie 1899–1999 (1999). 
Redagował i współredagował prace 
zbiorowe, m.in.: Samorząd teryto-
rialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć 
lat doświadczeń (2002); Samorząd lo-
kalny w Polsce. Społeczno-polityczne 
aspekty funkcjonowania (2004); Wła-
dza lokalna a media. Zarządzanie 
informacją – public relations – pro-
mocja jednostek samorządu teryto-
rialnego (2006); Przywództwo lo-
kalne a kształtowanie demokracji 
partycypacyjnej (2008); Demokracja 
bezpośrednia w samorządzie teryto-
rialnym (2012 – w druku). 

Obowiązki badawcze i dydak-
tyczne prof. Michałowski łączy z licz-
nymi obowiązkami organizacyjnymi 
na rzecz Wydziału Politologii i Uni-
wersytetu. W latach 1999–2005 peł-
nił na Wydziale Politologii funkcję 
prodziekana ds. studenckich, a na-
stępnie przejął obowiązki dziekana. 
Zaufanie, jakim prof. Michałowski 
cieszy się wśród studentów, zdecy-
dowało, że w roku 2008 przyjął od 
Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Dą-
browskiego propozycję objęcia sta-
nowiska prorektora ds. studenckich. 
Trzecią kadencję wchodzi w skład 
Senatu UMCS, pracuje w kilku sta-
łych komisjach senackich.

W zakończonej w zeszłym roku 
kadencji władz Komitetu Nauk 
Politycznych PAN prof. Micha-
łowski pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego. Jest też członkiem 
Polskiego Towarzystwa Nauk Po-
litycznych, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego oraz Lubelskiego To-
warzystwa Naukowego. •

Dr hab. Stanisław 
Michałowski,
prof. nadzw. UMCS

Rektor elekt dr hab Stanisław Micha
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Prof. szt. muz. Urszula Bobryk
Profesor sztuk mu-
zycznych Urszula 
Bobryk ukończyła 

z wyróżnieniem Akademię 
Muzyczną im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Od 1983 r. 
pracuje w Instytucie Muzyki 
na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. 
W roku 1990 uzyskała stopień 
doktora sztuk muzycznych, 
a w 1994 r. stopień doktora 
habilitowanego w Akademii 
Muzycznej w Warszawie. 
W 1999 r. została powołana 
na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego UMCS. Tytuł na-
ukowy profesora otrzymała 
w 2002 r., a stanowisko profe-
sora zwyczajnego w 2005 r.

Od 1995 r. pełni funkcję kie-
rownika Zakładu Chóralistyki na Wydziale Artystycz-
nym UMCS. W latach 2001–2005 była dyrektorem In-
stytutu Muzyki Wydziału Artystycznego. W 2005 r. 
objęła stanowisko dziekana Wydziału Artystycznego 
UMCS i pełni je drugą kadencję. Prof. Urszula Bobryk 
przez trzy kadencje zasiadała w Senacie UMCS.

Badania naukowo-artystyczne Urszuli Bobryk kon-
centrują się wokół wykonawstwa muzyki współcze-
snej polskiej i zagranicznej a’cappella i wokalno-
-instrumentalnej.

Prowadziła kursy mistrzowskie z zakresu dyrygen-
tury chóralnej na Uniwersytetach w Hiszpanii, Słowacji 
i Austrii. Brała udział w Światowym Sympozjum Mu-
zyki Chóralnej Fort Lauderdale (USA). Urszula Bobryk 
była promotorem i recenzentem wielu przewodów dok-
torskich, rozpraw habilitacyjnych i wniosków o nada-
nie tytułu naukowego profesora. Wykształciła liczne 
grono dyrygentów, którzy odnoszą znaczące sukcesy 
artystyczne w kraju i za granicą.

W 1985 r. objęła kierow-
nictwo artystyczne Chóru 
Akademickiego UMCS, który 
prowadzi do chwili obec-
nej. Brała udział w licznych 
festiwalach i konkursach 
w wielu krajach. Koncerto-
wała w Europie (Niemcy, Au-
stria, Włochy, Francja, Hisz-
pania, Finlandia, Anglia, 
Węgry, Czechy) oraz w Sta-
nach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej (Fort Lauder-
dale, Chicago, Erie), w Turcji 
(Antalia).

Ma w swoim dorobku na-
ukowo-artystycznym nagra-
nia płyt CD, nagrania radiowe 
i telewizyjne. Chór pod dy-
rekcją Urszuli Bobryk otrzy-
mał dziewięć pierwszych na-
gród na międzynarodowych 

i ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzycznych. 
Zdobyła także dwie nagrody indywidualne dla najlep-
szego dyrygenta. Najważniejsze z osiągnięć to pierw-
sze nagrody: Moers-Repelen (Niemcy), Vaasa (Finlan-
dia), Fort Lauderdale, Floryda (USA) Preveza (Grecja), 
Bruck (Austria), Linz (Austria), Legnica, Rumia.

Dokonała kilku prawykonań utworów współcze-
snych, przyczyniając się tym samym do popularyzacji 
polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą. Jest 
cenionym muzykiem, dyrygentem i chórmistrzem. 

Za dotychczasową działalność w dziedzinie upo-
wszechniana kultury otrzymała: Medal „Pro Eclesia et 
Pontifi ce” za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej 
nadany przez Papieża Benedykta XVI; Medal „Gloria 
Artis”; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Krzyż 
Zasługi; Odznakę honorową – „Zasłużony dla kultury 
Polskiej”; dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Lu-
blina za działalność artystyczną i kulturalną; wielo-
krotnie nagrodę Rektora UMCS. •
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Prof. dr hab. Ryszard 
Antoni Dębicki 

Rocznik 1949. Zamo-
ścianin. Absolwent 
Akademii Rolniczej 
z 1973 r. (agronomia-

-gleboznawstwo-agrofizyka). 
Po studiach, jako stypendysta 
PAN w latach 1972–1973, rozpo-
czyna pracę naukową w Instytu-
cie Agrofi zyki PAN w Lublinie, 
gdzie realizuje doktorat (1978) 
i habilitację (1990). W roku 1996 
przechodzi do UMCS i obejmuje 
kierownictwo Zakładu Glebo-
znawstwa, którym kieruje na-
dal. Tytuł profesora otrzymuje 
w 2000 r., a stanowisko prof. 
zwyczajnego w 2005 r.

W czasie pracy zawodowej 
w PAN i na UMCS wielokrotnie 
przebywa na zagranicznych sta-
żach badawczych, m.in. w Pań-
stwowym Uniwersytecie w Gan-
dawie (1978–1979 i 1983–1984); 
w Katedrze Fizyki Gleb Indyjskiego Instytutu Badań 
Rolniczych (1989), jako stypendysta DAAD – 2 mie-
siące w Munchebergu, Niemcy i 2 miesiące w Instytucie 
Gleboznawstwa Chińskiej Akademii Nauk w Nanki-
nie. Łącznie poza granicami kraju w różnych ośrod-
kach naukowych spędził ponad 4 lata.

Prof. r. Dębicki w swoich badaniach zajmował się 
m.in. problematyką powstawania struktury glebo-
wej, kształtowaniem żyzności gleb oraz zjawiskami 
i procesami erozji wodnej gleb i ich modelowaniem. 
Dzisiaj jego badania koncentrują się na przyczynach 
i skutkach procesów degradacji gleb oraz teoretycz-
nych podstawach ochrony gleb. 

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, 
w tym ponad 110 rozpraw naukowych, 20 monografi i 
naukowych i słowników, głównie z zakresu agrofi zyki 
i fi zyki środowiska oraz geografi i i ochrony środowi-
ska, 16 prac projektowych, ekspertyz i map glebowych. 
Jest promotorem 75 prac magisterskich, 3 doktorskich 
(w kolejnej sprawuje opiekę naukową), prowadzi różne 
zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów: 
geografi a, turystyka, biologia środowiskowa, ochrona 
środowiska, chemia środowiska, chemia kosmetyków 
i środków bioaktywnych. Był autorem lub współau-
torem kilku programów studiów specjalizacyjnych, 
w tym studiów doktoranckich w zakresie geografi i 
i ich pierwszym kierownikiem.

Prof. R. Dębicki jest aktywnym 
członkiem wielu towarzystw, ko-
mitetów i rad naukowych, m.in. 
jest członkiem Międzynaro-
dowej Unii Towarzystw Gle-
boznawczych i Europejskiego 
Towarzystwa Ochrony Gleb, 
Polskiego Towarzystwa Glebo-
znawczego, LTN, Komitetu Gle-
boznawstwa i Chemii Rolnej 
PAN oraz Komitetu Agrofi zyki 
PAN, był członkiem Rad Nauko-
wych: Instytutu Agrofi zyki PAN 
w Lublinie i Instytutu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, ak-
tualnie jest członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Puławach. Jest Redak-
torem Naczelnym czasopisma 
wydawanego w j. angielskim 
„Polish Journal of Soil Scence”. 

Wielokrotnie recenzował dorobek naukowy w po-
stępowaniach o tytuł naukowy, w przewodach ha-
bilitacyjnych i doktorskich.

Bierze aktywny udział w pracach organizacji mię-
dzynarodowych. W latach 2003–2010 był członkiem 
25-osobowej grupy ekspertów ONZ ds. degradacji 
i ochrony powierzchni Ziemi (w ramach konwencji 
dot. pustynnienia UNCCD), członkiem Forum Do-
radczego Komisji Europejskiej ds. strategii ochrony 
gleb i opracowania Ramowej Dyrektywy Glebowej, 
członkiem Krajowego Forum Glebowego przy Mi-
nistrze Środowiska i członkiem Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody. Wielokrotnie był powoływany na 
recenzenta programów badawczych UE w Brukseli 
(w 6 i 7 PR UE). Sam realizował wiele grantów badaw-
czych (jako współwykonawca lub kierownik).

Członek Senatu Akademickiego UMCS od 2002 r., 
w latach 2005–2008 Dziekan Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi UMCS, w tej kadencji Prorek-
tor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy 
Międzynarodowej.

Za swoją pracę był wyróżniony m.in. nagrodami Se-
kretarza Naukowego PAN, nagrodami Rektora UMCS, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Zainteresowania: fotografi a, dobra muzyka i książka 
oraz podróże. •
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Dr hab. Barbara 
Hlibowicka-Węglarz, 
prof. nadzw. UMCS

Prof. Barbara 
H l i b o w i c k a -
-Węglarz jest 

specjalistą w zakresie ję-
zykoznawstwa romań-
skiego, szczególnym zain-
teresowaniem darzy język 
portugalski.

Ukończyła studia na 
kierunku filologia romań-
ska w Uniwersytecie Wro-
cławskim w 1977 r. Wy-
korzystując wyniesioną 
ze studiów znajomość ję-
zyka francuskiego i pogłę-
bioną podczas rocznego 
stażu na Uniwersytecie 
w Lizbonie znajomość ję-
zyka portugalskiego, napi-
sała pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Stanisława Karo-
laka rozprawę doktorską 
Les équivalents f ran-
ç a i s  e t  p or t u ga i s  d e 
l´instrumental polonais en fonction d´argument pro-
positionnel, którą obroniła w 1986 r. w Krakowie.

W 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk humanistycznych w zakresie ję-
zykoznawstwa romańskiego na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej pt. Processos de expressão do aspecto 
na língua Portuguesa, za którą otrzymała indywidu-
alną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Była to 
pierwsza w historii badań romanistycznych w Pol-
sce rozprawa habilitacyjna poświęcona językowi 
portugalskiemu i napisana w tym języku.

W swej pracy naukowej interesuje się modelami 
semantyczno-syntaktycznymi języków naturalnych, 
środkami reprezentacji kategorii aspektu w języku 
portugalskim. W ostatnich latach pracuje nad mo-
nografi ą na temat języków kreolskich uformowa-
nych na bazie leksykalnej portugalskiej. Niektóre 
z publikacji mają charakter analizy kontrastyw-
nej (język portugalski, francuski vs polski). Spo-
śród licznie opracowanych prac naukowych część 
ukazała się w kraju, część została opublikowana 
za granicą (Portugalia, Brazylia, Czechy, Niemcy, 
Chiny). 

Brała udział w wielu 
konferencjach i kongre-
sach krajowych i zagra-
nicznych, jest członkiem 
kilku rad redakcyjnych 
czasopism krajowych i za-
granicznych, członkiem 
pięciu towarzystw i sto-
warzyszeń naukowych 
o charakterze międzyna-
rodowym. Odbyła liczne 
staże za granicą, szcze-
gólnie w uniwersytetach 
w Portugalii, Brazylii oraz 
we Francji.

Za osiągnięcia w pracy 
naukowej i administracyj-
nej otrzymała wiele nagród 
i odznaczeń (m.in. Złoty 
Krzyż Zasługi 1999, Me-
dal Komisji Edukacji Naro-
dowej 2004, Indywidualną 
Nagrodę Ministra Eduka-
cji Narodowej 2000, Me-

dal „Comendador de Ordem de Merito” przyznany 
przez Prezydenta Republiki Portugalskiej – Anibal 
Cavaco Silva 2009).

Pełniła różne funkcje administracyjne w UMCS: od 
2004 r. kierownik Zakładu Języka i Kultury Portugal-
skiej w IFR UMCS, w latach 2004–2007 dyrektor In-
stytutu Filologii Romańskiej, w latach 2008–2012 pro-
dziekan Wydziału Humanistycznego.

Nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami zagra-
nicznymi: w Salwadorze w Brazylii w 1995 r., współ-
praca Lublin – Viseu w Portugalii w 1995 r., z Univer-
sidade Aberta w Lizbonie w 2004 r., z Uniwersytetem 
w Faro w Portugalii w 2007 r., z Uniwersytetem UNIJUI 
w Brazylii w 2007, z Uniwersytetem w Vila Real w Por-
tugalii w 2008 r., z Escola Superoior de Educação 
w Portugalii w 2009 r.

Od 2005 r. jest dyrektorem jedynego w Polsce Cen-
trum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy 
UMCS, gdzie zorganizowała ponad sto różnego ro-
dzaju imprez kulturalnych (wykłady, prelekcje, spo-
tkania, wystawy, koncerty, promocje książek).

Od 2007 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Fe-
deracyjnej Republiki Brazylii w Lublinie. •
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Urodzony 1 stycz-
nia 1959 r. w Biłgo-
raju. Profesor nad-

zwyczajny w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS 
w Lublinie oraz profesor nad-
zwyczajny w Akademii Podla-
skiej w Siedlcach; specjalista 
w dziedzinie prawa konstytu-
cyjnego, teorii państwa i prawa 
oraz prawa wyznaniowego.

Studia i przebieg pracy 
zawodowej: studia na Wy-
dziale Prawa i Administra-
cji UMCS (1979–1983; kieru-
nek: administracja i prawo). 
Stopień doktora nauk praw-
nych uzyskał w 1992 r., a sto-
pień doktora habilitowanego 
w 2007 r. na podstawie roz-
prawy habilitacyjnej pt. Par-
lament a rząd w ustroju Trze-
ciej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Od 1983 r. zatrudniony w Zakładzie, a obecnie w Ka-
tedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. W l. 1983–1985 
odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim 
w Lublinie, zakończoną egzaminem sędziowskim.

Działalność naukowa i zawodowa: Członek Komitetu 
Nauk Prawnych PAN (kadencja 2012–2016), wiceprze-
wodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa 
Wyznaniowego (od 2008), członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 1998), czło-
nek Derecho Constitutional Latinoamerico (od 2001) 
oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1992). 
Przedstawiciel Prezydenta RP w Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego (1996–1997), doradca 
prawny Ministra – Szefa BBN (1996–1997), kierownik 
Podyplomowego Studium Konstytucjonalizmu UMCS 
i KUL (1995–2000), ekspert prawny Kancelarii Prezy-
denta RP i Kancelarii Sejmu RP, członek Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego VII i VIII kadencji (1999–2005) 
oraz członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego (2003–2005), członek Rady Programowej 
Humanistycznych Zeszytów Naukowych „Prawa Czło-
wieka” (1997–2006), Redaktor Naczelny „Studia Juri-
dica Lublinensia” (od 1 lutego 2012 r.).

Dorobek naukowy: autor lub 
współautor ponad 100 publi-
kacji naukowych, w tym: au-
tor 5 monografi i, współautor 
6 podręczników i skryptów 
naukowych, autor ponad 60 
studiów i artykułów nauko-
wych, redaktor naukowy (lub 
współredaktor) 5 publika-
cji książkowych. Ważniejsze 
publikacje: Instytucja Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w okresie przekształceń 
ustrojowych; Parlament a rząd 
w ustroju Trzeciej Rzeczypo-
spolitej Polskiej; współautor 
– Polskie prawo konstytucyjne, 
współautor – Rada Ministrów, 
organizacja i funkcjonowanie; 
Prezydent RP, w: Księga Dzie-
sięciolecia Polski Niepodległej 
(1989–1999), pod red. W. Ku-
czyńskiego; Republika Ukra-
iny, Ustroje państw współcze-

snych, pod red. E. Gdulewicz; współautor – Konkordat 
w świetle prawa konstytucyjnego, w: Nowy konkordat 
a prawo polskie, pod red. J. Krukowskiego.

Zainteresowania naukowe: konstytucjonalizm II RP, 
ustrój konstytucyjny organów władzy wykonawczej 
w Polsce, transformacja ustroju politycznego w pań-
stwach Europy Środkowej i Wschodniej (w szczegól-
ności Ukrainy), teoria prawa i legislacja oraz polskie 
prawo wyznaniowe.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia: I nagroda „Pań-
stwo i Prawo” w XXXV konkursie na najlepsze prace 
habilitacyjne i doktorskie za rozprawę doktorską pt. 
Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie transformacji ustrojowej (1989–1991) oraz I na-
groda „Przeglądu Sejmowego” w 2008 r. w konkursie 
na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne za pracę 
habilitacyjną pt. Parlament a rząd w ustroju Trzeciej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżniony czterokrotnie 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2001, 
2002, 2004 i 2005) oraz trzykrotnie nagrodą Rektora 
UMCS (III stopnia w 1990 r. oraz I stopnia 1995 i 1999 r.); 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1997) oraz Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej (2011). •

Dr hab. Ryszard Mojak, 
prof. nadzw. UMCS
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nal Baltic Sea Conference „Functio-
nal Materials and Nanotechnolo-
gies” FM&NT 2012, która odbywała 
się w Rydze. •

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, 
dr Agnieszka Nosal-Wiercińska, 
dr Joanna Reszko-Zygmunt, dr Ka-
tarzyna Tyszczuk-Rotko i dr Cecy-
lia Wardak z Zakładu Chemii Ana-
litycznej i Analizy Instrumentalnej 
w dniach 22–26 kwietnia uczest-
niczyły w Conference and Exhi-
bition Desalination for the Envi-
ronment Clean Water and Energy 
zorganizowanej w Barcelonie, 
w Hiszpanii. •

Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. 
nadzw. UMCS i mgr Witold Za-
wadzki z Zakładu Technologii Che-
micznej w dniach 25–28 kwietnia 
uczestniczyli w dorocznym spotka-
niu European Chemistry Th ematic 
Network, które odbyło się w Me-
diolanie we Włoszech. •

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski 
z Zakładu Modelowania Procesów 
Fizykochemicznych w dniach 21–
–28 kwietnia uczestniczył w konfe-
rencji EGU General Assembly 2012, 
odbywającej się w Austria Center 
Vienna. •

Dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu 
Dydaktyki Chemii w dniach 25–28 
kwietnia brał udział w pracach WP-12 
„Towards European quality labels for 
teaching education programmes” 
podczas konferencji EC2E2N zorga-
nizowanej na University of Milan we 
Włoszech. •

Dr Agnieszka Kierys z Zakładu 
Adsorpcji w dniach 29 kwietnia 
– 4 maja uczestniczyła w konfe-
necji CPM-6, the 6th International 
Workshop „Characterisation of Po-
rous Materials: from Angstroms to 

Forum Gitary 
i Akordeonu
W dniu 4 marca w Akademii Mu-
zycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku odbyło się pierwsze ar-
tystyczno-naukowe Forum Gitary 
i Akordeonu pod hasłem „Prze-
szłość, teraźniejszość i perspektywy 
rozwoju”. W Forum uczestniczyli 
prof. Jerzy Nalepka i dr hab. Elwira 
Śliwkiewicz-Cisak z Zakładu Peda-
gogiki Instrumentalnej UMCS, któ-
rzy wygłosili następujące referaty: 
„Gitara klasyczna w Polsce – histo-
ria, teraźniejszość i perspektywy” – 
prof. Jerzy Nalepka, zaś „Zagadnie-
nia wykonawcze utworów na skład 
instrumentalny akordeon i gitara” 
– dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak. 
Organizatorem Forum była Kate-
dra Organów, Klawesynu, Akorde-
onu i Gitary Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. •

Wydział Chemii

Wyjazdy zagraniczne
Dr Paweł Mergo z Pracowni Techno-
logii Światłowodów w dniach 15–20 
kwietnia uczestniczył w spotkaniu 
Photonic Europe 2012 Conference, 
która odbywała się w Vrije Univer-
sitet Brussel, w Belgii. •

Dr Dorota Kołodyńska z Zakładu 
Chemii Nieorganicznej w dniach 
14–21 kwietnia prowadziła wy-
kłady w Limerick, w Irlandii w ra-
mach umowy Programu LLP/
Erasmus. •

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Che-
mii Teoretycznej w dniach 16–21 
kwietnia uczestniczył w Internatio-

Wydział 

Artystyczny

Doktoraty
W Uniwersytecie Muzycznym Fry-
deryka Chopina odbyła się obrona 
pracy doktorskiej mgr. Marka Ste-
fankiewicza (Instytut Muzyki, Za-
kład Muzyki Rozrywkowej). Temat 
pracy: „Muzyka popularna między-
wojennej Warszawy jako inspiracja 
muzycznego opracowania spektaklu 
telewizyjnego «Warszawa»”. Promo-
tor: prof. Urszula Bobryk, UMCS Lu-
blin. Recenzenci: prof. Rafał Jacek De-
lekta, Akademia Muzyczna Kraków; 
prof. UMFC Ewa Marchwicka, UMFC 
Warszawa. Decyzją Rady Wydziału 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Mu-
zycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki 
i Tańca z dnia 25 stycznia 2012 r. mgr 
Marek Stefankiewicz uzyskał stopień 
doktora sztuki muzycznej w dyscy-
plinie artystycznej dyrygentura. •

W Akademii Muzycznej im. F. No-
wowiejskiego w Bydgoszczy odbyła 
się obrona pracy doktorskiej mgr. 
Mariusza Bogdanowicza (Zakład 
Muzyki Rozrywkowej). Temat pracy: 
„Wieloznaczeniowość i rola kontra-
basu we współczesnym małym ze-
spole jazzowym na wybranych przy-
kładach”. Promotor: prof. Andrzej 
Zubek, Akademia Muzyczna Byd-
goszcz. Recenzenci: prof. Jacek Nie-
dziela-Meira, Akademia Muzyczna 
Katowice; prof. Piotr Kurzawa, Aka-
demia Muzyczna Bydgoszcz. Decy-
zją Rady Wydziału Instrumental-
nego z dnia 12 marca 2012 r. mgr 
Mariusz Bogdanowicz uzyskał 
stopień doktora sztuki muzycznej 
w dyscyplinie artystycznej instru-
mentalistyka. •

Na Wydziałach
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Millimeters” zorganizowanej w Del-
ray Beach Florida w USA. •

Dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu 
Modelowania Procesów Fizyko-
chemicznych w dniach 17 kwiet-
nia – 16 maja przebywał w ramach 
współpracy naukowej w Institute of 
Chemistry UNAM Mexico City. •

Wydział 

Filozofii 

i Socjologii

Doktoraty
4 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Agnieszki Mączkowskiej pt. „Modli-
twa kontemplacyjna w katolicyzmie, 
tybetańskiej religii bon i chasydy-
zmie. Studium fenomenologiczno-
-hermeneutyczne”. Recenzentami 
rozprawy byli: dr hab. Kazimierz 
Banek, prof. UJ i dr hab. Marek 
Szymański z UMCS, a promoto-
rem dr hab. Krzysztof Kosior. •

Konferencja „Th e 
Science on Innovation”
28 lutego 2012 r. w Parlamencie Eu-
ropejskim odbyła się konferencja 
naukowa „Th e Science on Innova-
tion”, w której udział wzięły prof. 
Biruta Skrętowicz, kierownik Za-
kładu Socjologii Gospodarki i Or-
ganizacji Instytutu Socjologii oraz 
dr Izabela Łucjan – adiunkt z tego 
Zakładu. Organizatorem konferencji 
był Komitet Nauk Społecznych Eu-
ropejskiej Fundacji Nauki (Europea 
Science Foundation) oraz działająca 
przy Parlamencie Europejskim or-
ganizacja STOA (Science and Tech-
nology Options Assesment). 

Jednym z wielu dokumentów, na 
który powoływali się organizato-
rzy spotkania, był przyjęty przez 
Komisję Europejską pakiet środ-
ków na rzecz rozwoju badań na-
ukowych, innowacji i konkurencyj-

ności w Europie „Horyzont 2020”. 
Stanowi on pierwszą inicjatywę 
ogniskującą w jednym programie 
ogół środków unijnych przeznaczo-
nych na fi nansowanie badań nauko-
wych i innowacji, przekształcania 
odkryć naukowych w innowacyjne 
produkty i usługi. 

W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele znaczących ośrod-
ków naukowych z Europy i Stanów 
Zjednoczonych (m.in.: Luc Soete 
z University of Maastritch, Alan 
Hughes z University of Cambridge, 
Merle Jacob z Lund University, Ja-
cob Edler z University of Manche-
ster, Marianna Mazzucato z Uni-
versity of Sussex i Barry Bozeman 
z University of Georgia).

Prelegenci byli zgodni co do tego, 
iż studia nad innowacjami stano-
wią obecnie jeden z najbardziej dy-
namicznych obszarów badawczych 
w naukach społecznych, czego do-
wodem jest lawinowy wzrost pozycji 
literatury fachowej, liczne projekty 
badawcze, konferencje i spotkania 
naukowe (w tym tematyka referatów 
wygłaszanych na konferencji).

W trakcie panelu dyskusyjnego 
poruszono kilka palących kwestii, 
w tym wielość i niejednoznaczność 
defi nicji (co tak naprawdę kryje się 
pod pojęciem innowacji?), pozy-
tywy i negatywy zjawiska (czy in-
nowacje są w każdym przypadku 
korzystne?, kto jest ich benefi cjen-
tem?) oraz kształt europejskiej po-
lityki innowacyjnej (czy EPI jest 
w stanie osiągnąć zamierzone cele 
strategiczne do roku 2020?).

dr Izabela Łucjan

Konferencje
W daniach 26–27 kwietnia dr hab. 
Ryszard Radzik, prof. UMCS wziął 
udział w międzynarodowej konfe-
rencji naukowej „Białoruś i sąsiedzi: 
drogi formowania się państwowo-
ści, stosunków między narodami 
i między państwami”, Homel 
(Białoruś), Homelski Uniwersytet 
Państwowy; wygłoszony referat: 
„Naród a struktura społeczna – 
zależności na przykładzie Rzeczy-
pospolitej”. •

W dniu 16 kwietnia dr hab. Ma-
rek Hetmański, prof. UMCS oraz 
dr Andrzej Kapusta wzięli udział 
(na zaproszenie prof. Ángeles J. Pe-
rona z Wydziału Filozofi cznego) 
w cyklicznym seminarium „Nor-
mativity in Action”, zorganizowa-
nym w Universidad Complutense 
de Madrid. Przedstawili na nim 
referat „Rationality as Normativity 
Problem”.  •

Dr hab. Marek Hetmański, prof. 
UMCS w dniach 18–23 kwietnia 
wygłosił (w ramach programu Era-
smus) cykl wykładów pt. „What is 
rationality?” przeznaczony dla stu-
dentów i pracowników Wydziału 
Filozofi cznego w Universidad de 
Granada.  •

Dr Andrzej Kapusta w dniach 16–19 
kwietnia wygłosił (w ramach pro-
gramu Erasmus) cykl wykładów pt. 
„Madness and metod. Th e limits of 
understanding in philosophy and 
psychiatry”, który był przeznaczony 
dla studentów i pracowników Wy-
działu Filozofi cznego w Universi-
dad de Alcalá w Madrycie.  •

Dr Agnieszka Ziętek w dniach 
16–20 kwietnia wygłosiła (w ra-
mach programu Erasmus) cykl wy-
kładów pt. „Art as performing social 
change”, przeznaczony dla studen-
tów i pracowników Wydziału Filo-
zofi cznego w Universidad de Alcalá 
w Madrycie. •

Wydział 

Humanistyczny

Doktoraty
11 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Olek-
sandra Barana. Temat: „Oś rodki 
m iejsk ie  Księst wa Ha l icko-
-Włodzimierskiego i ich miesz-
kańcy w XIII i pierwszej połowie 
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XIV wieku”. Promotor: prof. dr hab. 
Ryszard Szczygieł (UMCS). Recen-
zenci: prof. dr hab. Jan Tęgowski 
(UwB), prof. dr hab. Grzegorz Ja-
wor (UMCS). •

25 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Da-
niela Piekarusia. Temat: „Nurt so-
cjalistyczny w Polsce w latach 1987–
–2007”. Promotor: prof. dr hab. Emil 
Horoch (UMCS). Recenzenci: prof. 
dr hab. Romuald Turkowski (UW), 
prof. dr hab. Janusz Szczepański 
(UMCS). •

Wyjazdy
W dniach 23–30 kwietnia Dorota 
Filar i dr hab. Dariusz Chempe-
rek, prof. nadzw. z Instytutu Filo-
logii Polskiej odbyli stypendium 
naukowe Erasmus w Instytucie Sla-
wistyki na Uniwersytecie w Gan-
dawie (Belgia), ich opiekunem był 
prof. dr hab. Dietrich Stern. •

Konferencje
W dniach 10–14 kwietnia mgr Tade-
usz Wiśniewski z Instytutu Arche-
ologii uczestniczył w 54. dorocznym 
spotkaniu zorganizowanym w Tu-
luzie we Francji przez Hugo Ober-
maier Society for Quaternary Rese-
arch and Archaeology of the Stone 
Age, we współpracy z Muséum de 
Toulouse, Laboratoire TRACES 
i Université de Toulouse „Le Mi-
rail”, na którym prezentował po-
ster „Some remarks on Lacan type 
burins from the Magdalenian sites 
in Poland” (współautorzy: Dariusz 
Bobak, IA UR, Bernadeta Kufel, IA 
UWr, Adam Nowak, IA UR, Marta 
Połtowicz-Bobak, IA UR, Katarzyna 
Pyżewicz, IPr UAM, Pawel Valde-
-Nowak, IA UJ, Andrzej Wiśniew-
ski, IA UWr). •

W dniach 12–14 kwietnia dr Paweł 
Frelik (Instytut Anglistyki) wziął 
udział w konferencji „Visions of 
the Future. Global Science Fiction 
Cinema” w Iowa City (Iowa, USA), 
na której wygłosił referat nt. es-
tetyki krótkometrażowego fi lmu 
science fi ction. •

W dniach 12–14 kwietnia, pracow-
nicy oraz doktoranci Zakładu Li-
teratury Angielskiej wzięli udział 
w Sympozjum o Postaci Literac-
kiej, zorganizowanym w Sopocie 
przez Instytut Anglistyki Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Wygłoszono 
następujące referaty: dr hab. 
Ludmiła Gruszewska-Blaim „Lack 
as character, character as Lack”; 
dr Marta Komsta „Progression and 
Character Convolution in Shir-
ley Jackson’s Th e Haunting of Hill 
House”; dr Andrzej S. Kowalczyk 
„Between Text and Reader: Aspects 
of Characterization in Charles Wil-
liams’s Shadows of Ecstasy”; dr Ka-
tarzyna Pisarska „Breaking Out and 
Speaking: Old Myths and Narra-
tive Tensions in Ursula Le Guin’s 
Lavinia”; dr Urszula Terentowicz-
-Fotyga „Od bohatera do tożsamości. 
Kilka uwag wstępnych”; mgr Zu-
zanna Gawrońska „GoLem(s) in 
Eden: In Search For a Transcen-
dent Element In a Science Fiction 
Novel”; mgr Magdalena Kuźniar 
„The Functions of Characters in 
the Progression of A. S. Byatt’s Th e 
Game”; mgr Elżbieta Perkowska 
„Character in the Academic Mys-
tery: Th e Raven and the Nightingale 
by Joanne Dobson”; mgr Patrycja 
Podgajna „Identifying Transtex-
tual Characters in Literary Adap-
tations: E.M. Forster Howards End 
and Z. Smith On Beauty”; mgr Do-
minika Szwajewska „Bringing Life 
Story to Life: J.M. Coetzee’s Sum-
mertime”. •

W dniach 17–18 kwietnia odbyła 
się IV Ogólnopolska Konferencja 
Polowska „Poezja i modlitwa”, zor-
ganizowana prze Muzeum Lubel-
skie w Lublinie Oddział Dworek 
Wincentego Pola, Instytut Filolo-
gii Polskiej UMCS, Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza 
Oddział Lubelski, Pracownię Win-
centego Pola. Podczas konferencji 
referaty wygłosili pracownicy In-
stytutu Filologii Polskiej: dr Joanna 
Szadura („Z problemów stylistyki 
polskiej. Styl artystyczny a styl re-
ligijny”), dr hab. Artur Timofi ejew, 

prof. UMCS („Chłodno po wszyst-
kich duszach… Funkcje motywu re-
ligijnego w późnej liryce Franciszka 
Morawskiego 1848–1861”). •

W dniach 23–24 kwietnia dr Anna 
Zalewska z Instytutu Archeologii 
przedstawiła referat „Grunwald 
z perspektywy archeologii drugiego 
stopnia. Martwy czy żywy?” na se-
minarium „Archeologia pól Grun-
waldu”, zorganizowanym w Nidzicy 
przez Muzeum Bitwy pod Grun-
waldem w Stębarku. •

Dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, 
prof UMCS, dr hab. Artur Timofi e-
jew, prof UMCS, dr Katarzyna Puzio 
i dr Małgorzata Chachaj, pracow-
nicy Zakładu Historii Literatury 
Polskiej IFP, w dniach 24–26 kwiet-
nia wzięli udział w konferencji „Po-
ezja okolicznościowa lat 1730–1830 
w Polsce. Nowe (?) perspektywy ba-
dawcze”, zorganizowanej przez Za-
kład Literatury Staropolskiej i Pol-
skiego Oświecenia Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Zakład Hi-
storii Literatury Państwowej Wyż-
szej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Zebrani wysłuchali 
także referatu prof. dr hab. Aliny 
Aleksandrowicz. •

26 kwietnia dr hab. Jerzy Libera z In-
stytutu Archeologii uczestniczył 
w konferencji naukowej „Z badań nad 
późnym krzemieniarstwem w Eu-
ropie Środkowej”, zorganizowanej 
przez Samodzielną Pracownię Pre-
historycznego Górnictwa Krzemie-
nia Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie i przedstawił referat „Krze-
mieniarstwo schyłkowe w między-
rzeczu Wisły i Bugu oraz dorzeczu 
Sanu (stan badań)”. •

Wyróżnienia i nagrody
23 kwietnia zwycięzcą 6. edycji 
plebiscytu National Geographic 
Travelery 2011 w kategorii Na-
ukowe Odkrycie Roku został ze-
spół naukowców z Instytutu Ar-
cheologii UMCS pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Andrzeja Kokow-
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skiego za odkrycie skarbów śre-
dniowiecznej biżuterii w Czermnie-
-Czerwieniu. •

Konkursy
19 kwietnia w Kolegium Licencjac-
kim UMCS w Białej Podlaskiej roz-
strzygnięto IV edycję konkursu 
„Język w działaniu”. Komisja kon-
kursowa, w skład której ze strony 
UMCS weszły dr Anna Tryksza 
(przewodnicząca) i dr Monika Ga-
bryś-Sławińska, wyłoniła tegorocz-
nych mistrzów perswazji i retoryki. 
I miejsce zajęła Tola Rączka z Ze-
społu Szkól w Janowie Podlaskim, 
II miejsce Joanna Gagudzka z I LO 
w Białej Podlaskiej, III miejsce Re-
nata Drążek z LO w Terespolu. •

27 kwietnia w sali sesyjnej w Ratu-
szu odbył się fi nał IV Lubelskiego 
Konkursu Ortografi cznego, którego 
zwycięzca otrzymał tytuł Lubel-
skiego Mistrza Ortografi i i nagrodę 
główną – Pióro Prezydenta Mia-
sta Lublin. Patronat metodyczny 
nad konkursem organizowanym 
już po raz czwarty przez mgr Jo-
lantę Siudym i mgr Jolantę Ma-
kuch ze Szkoły Podstawowej nr 40 
im. Leona Kruczkowskiego w Lu-
blinie objęła prof. dr hab. Małgo-
rzata Karwatowska z Zakładu Edu-
kacji Polonistycznej i Innowacji 
Dydaktycznych UMCS. Asystent 
z tego samego Zakładu – mgr Be-
ata Jarosz – skomponowała już po 
raz drugi tekst dyktanda, który 27 
szóstoklasistom z lubelskich szkół 
podstawowych odczytała mgr Bar-
bara Wojtaś – doradca metodyczny. 
Laureatką konkursu została Ma-
nuela Cyper ze Szkoły Podstawo-
wej nr 46. •

Publikacje
W kwietniu ukazała się książka, 
wydana środkami UMCS w Lubli-
nie „Na srebrnym koniu: Das sil-
berne Pferd. Archeologiczne skarby 
znad Morza Czarnego i z Kaukazu: 
Archäologisches Schätze zwischen 
Schwarzem Meer and Kaukasus”, 
red./ Hrsg. Andrzej Kokowski, Ma-
thias Wemhoff , będąca polską wer-

sją katalogu (z tekstami równolegle 
w języku niemieckim) do wystawy 
pod tym samym tytułem, którą 
można było oglądać w Kulturzen-
trum Weserrenaissance Schloss Be-
vern (marzec – październik 2010), 
Pergamonmuseum Staatliche Mu-
seen zu Berlin (listopad 2010 – 
marzec 2011) oraz w Muzeum im. 
Ks. St. Staszica w Hrubieszowie 
(kwiecień – wrzesień 2011). Zna-
lazły się w niej artykuły przygoto-
wane przez pracowników Instytutu 
Archeologii: „Na srebrnym koniu 
– czyli polskie i niemieckie zain-
teresowania archeologią południo-
wej Rosji i Kaukazu do wybuchu 
Rewolucji Październikowej: Der 
Ritt auf dem silberne Pferd oder 
das polnische and deutsche Inte-
resse für die Archäologie Südrus-
slands Und des Kaukasus bis zum 
Ausbruch der Oktoberrevolution” 
(A. Kokowski, Ch. Leiber); „Ga-
gat – czarne złoto starożytności: 
der Gagat – schwarzem Gold der 
Antike” (E. Kokowska) oraz „Dwa 
«magiczne» znaleziska z Kerczu na 
Krymie: zwei «magische Funde» 
aus Kerč auf der Krim” (M. Gła-
dysz-Juścińska). •

W kwietniu ukazał się kolejny tom 
w serii Obrazy Kultury Polskiej – 
„Jacek Malczewski i symboliści”, 
pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-
-Sławińskiej. •

Wydział 

Matematyki, 

Fizyki 

i Informatyki

Na „Balu Madame 
Curie”
10 lutego 2012 r. w lubelskiej restau-
racji „Incognito” odbył się uroczy-
sty „Bal Madame Curie”, w którym 
udział wzięli m.in. pracownicy i stu-

denci Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UMCS. Była to pierw-
sza edycja tej zabawy.

Uroczystość zainaugurowało 
przemówienie prof. dr. hab. Wie-
sława A. Kamińskiego: „Cieszę 
się, że po latach doszło do wzno-
wienia balu. Jestem zadowolony, 
że uczestniczą w nim pracownicy, 
a także studenci, którzy w przy-
szłości może przejmą tradycje or-
ganizowania balu” – mówił prof. 
Kamiński. „Bal Madame Curie” 
zorganizowali dr Andrzej Stasz-
czak, który jest jednocześnie jego 
pomysłodawcą, oraz dr Artur Mar-
kowski. „Cieszę się, że dr Staszczak 
przedstawił inicjatywę wznowienia 
Balu podczas posiedzenia Zarządu 
Lubelskiego Oddziału PTF, oraz że 
wspólnymi siłami udało się dopro-
wadzić do organizacji Balu, który 
jak mamy nadzieję, będzie już od-
bywać się stale, co roku” – stwier-
dził dr Markowski. Tego wieczoru 
goście bawili się w rytm muzyki, 
o której wykonanie znakomicie za-
dbał zespół „Remedium”. Jednym 
z ostatnich punktów zabawy był 
wspólny polonez, który poprowa-
dził dr Andrzej Staszczak. Wyko-
nanie tego dostojnego tańca prze-
biegło przy dużym entuzjazmie 
i zadowoleniu uczestników. Pod-
czas tanecznej zabawy panowała 
radosna, żywa i nieskrępowana at-
mosfera. Pracownicy i studenci ba-
wili się wspólnie. W balu wzięło 
udział 30 osób.

Arkadiusz Kozioł

Wydział 

Nauk o ziemi 

i Gospodarki 

Przestrzennej

Doktoraty
W dniu 4 kwietnia odbyła się 
obrona pracy doktorskiej mgr. Mar-



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

W y d a r z e n i a

cina Siłucha (Zakład Meteorologii 
i Klimatologii) pt. „Wpływ pokry-
cia terenu na bilans promienio-
wania na Polesiu Lubelskim przy 
bezchmurnym niebie”. Promotor: 
dr hab. Bogusław Michał Kaszew-
ski, prof. UMCS, recenzenci: prof. 
dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ) oraz 
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź 
(UŚ). •

Wyjazdy
W dniach 18–25 kwietnia dr An-
drzej Tucki z Zakładu Geografii 
Regionalnej i Turyzmu przebywał 
na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu w Huelvie 
w Hiszpanii w ramach programu 
LLP Erasmus STA (wyjazdy dy-
daktyczne nauczycieli akademic-
kich). •

W dniach 17–18 kwietnia w Kijo-
wie odbyło się IV Posiedzenie Pol-
sko-Ukraińskiej Komisji ds. Plano-
wania Przestrzennego działającej 
w ramach Polsko-Ukraińskiej Mię-
dzyrządowej Rady Koordynacyjnej 
ds. Współpracy Międzyregional-
nej. Jednym z głównych punktów 
posiedzenia była prezentacja do-
kumentu planistycznego „Mapa 
zamierzeń inwestycyjnych na te-
renie polskiej części pogranicza 
polsko-ukraińskiego”, opraco-
wanego przez zespół projektowy 
z UMCS pod kierownictwem prof. 
Mariana Harasimiuka. Na zapro-
szenie Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej eksperci z Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej – dr Dagmara Kociuba (koor-
dynator projektu) i mgr Krzysztof 
Łoboda – zaprezentowali wyniki 
prac zespołu, tj. mapy zbiorcze 
„System obszarów chronionych” 
oraz „Infrastruktura transportowa 
i techniczna”, a także część opisową 
do map. •

Goście
Od kwietnia do końca semestru let-
niego na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej na sta-
nowisku profesora wizytującego bę-

dzie zatrudniony prof. Cliff  Ollier 
– jeden z najwybitniejszych au-
stralijskich przedstawicieli nauk 
o Ziemi. Geograf, geomorfolog, gle-
boznawca, geolog; światowej sławy 
specjalista, zwłaszcza w dziedzinie 
geologii i geomorfologii struktu-
ralnej. Profesor Ollier jest auto-
rem ponad 300 oryginalnych prac. 
Znaczna część jego dorobku nauko-
wego to podręczniki akademickie 
drukowane w znanych ofi cynach 
wydawniczych (Blackwell, Elsevier, 
John Wiley & Sons, Longman). 
W czasie swojej kariery naukowej 
prof. Ollier pracował w kilkunastu 
ośrodkach akademickich świata 
(m.in. Bristol University, Oxford 
University, Australian National 
University, University of Canberra, 
University of New England, Uni-
versity of Papua New Guinea), zaś 
w ponad stu gościł jako visiting 
professor. •

W dniach 19–20 kwietnia na Wy-
dziale przebywało dwóch pracow-
ników Durham University (Wielka 
Brytania) – prof. Richard Davies 
oraz dr Howard Armstrong. Głów-
nym celem wizyty było przedys-
kutowanie możliwości współpracy 
dotyczących problematyki eks-
ploatacji gazu łupkowego oraz 
środowiskowych i społecznych 
skutków jego wydobycia. W cza-
sie pobytu goście z Wielkiej Bry-
tanii zapoznali się z problematyką 
prowadzonych na Wydziale badań, 
wyposażeniem aparaturowym 
i możliwościami analitycznymi. 
19 kwietnia prof. Davies wygło-
sił dla studentów i pracowników 
wykład „Shale gas – rocks are im-
portant”. Uzupełnieniem tego wy-
stąpienia była prezentacja Johna 
Claussena (Chevron) dotycząca 
zagadnień związanych z eksplo-
atacją gazu łupkowego na Lubelsz-
czyźnie. W godzinach popołu-
dniowych odbyła się krótka sesja 
terenowa w okolicach Kazimierza 
Dolnego, podczas której goście 
mieli możliwość zapoznania się ze 
środowiskiem tej części Wyżyny 
Lubelskiej. Efektem wizyty jest 

naszkicowanie planu współpracy 
na polu naukowym, praktycznym 
i dydaktycznym. •

Zespół ds. współpracy 
z Policją
18 kwietnia decyzją Rady Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej został powołany Zespół 
naukowy ds. współpracy z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Lu-
blinie. W dniu 25 kwietnia miało 
miejsce pierwsze spotkanie Zespołu 
z KWP. •

Lubelski Kiermasz 
Turystyczny
W ramach odbywającego się na 
Placu Zamkowym w Lublinie 
w dniach 28–29 kwietnia III Lu-
belskiego Kiermaszu Turystycz-
nego dr Renata Krukowska (Zakład 
Geografi i Regionalnej i Turyzmu) 
wraz ze Studenckim Kołem Nauko-
wym Turystyki i Rekreacji „Glob-
troter” UMCS promowała ofertę 
edukacyjną Wydziału Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej. Koło 
naukowe wykazało się wyjątkową 
aktywnością, organizując konkursy 
wiedzy o atrakcjach turystycznych 
Lubelszczyzny oraz animacje dla 
dzieci i pozostałych uczestników 
kiermaszu. •

Wydział 

Pedagogiki 

i Psychologii

Doktoraty
13 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Anny 
Bieganowskiej. Temat rozprawy 
doktorskiej: „Przekaz medialny 
w modyfi kowaniu postaw studen-
tów wobec niepełnosprawności”. 
Promotor: prof. dr hab. Janusz Ki-
renko. Recenzenci: dr hab. Berna-
deta Szczupał, prof. nadzw., dr hab. 
Hanna Żuraw. •
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90. rocznica urodzin
prof. dr. hab. Dominika 
Fijałkowskiego –
nestora botaniki polskiej

Profesor Dominik Fijałkowski 
w siedzibie Zarządu Ligi Ochrony 
Przyrody, luty 2012 r.

Profesor Dominik Fi-
jałkowski urodził się 
14 marca 1922 r. w miej-

scowości Huta Borowska w woj. lu-
belskim. Szkołę podstawową koń-
czył w Trzcińcu (4 klasy) i Chodlu 
(klasa 5–7). W latach 1936–1939 
uczył się w Średniej Męskiej Szkole 
Ogrodniczej w Kijanach, gdzie uzy-
skał stopień technika ogrodnika. 
W czasie okupacji został wywie-
ziony na przymusowe roboty rolne 
do Niemiec (w pobliże miejscowo-
ści Halle). W 1945 r. złożył egzaminy 
z zakresu małej matury przed Ko-
misją Kwalifi kacyjną Gimnazjum 
i Liceum im. J. Zamoyskiego w Lu-
blinie, a w 1945/1946 r. odbywał 
naukę w zakresie licealnym (duża 
matura) na roku wstępnym Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. W latach 1946–1950 stu-
diował na studiach przyrodniczych 
w UMCS. Jednocześnie pracował 
w Katedrze Systematyki i Geogra-
fi i Roślin jako starszy ogrodnik do 
zakładania Ogrodu Botanicznego 
(1947–1951). W 1950 r. uzyskał ty-
tuł magistra w zakresie botaniki na 
podstawie pracy pt. „Szata roślinna 
wąwozów okolic Lublina na tle nie-
których warunków siedliskowych”. 
W latach 1952–1954 był aspirantem 
(doktorantem) Katedry Systematyki 
i Geografi i Roślin. Tytuł doktora 
otrzymał na podstawie rozprawy 
„Wpływ niektórych czynników eko-
logicznych na rozmieszczenie drzew 
leśnych w województwie lubelskim” 
i w okresie 1954–1962 pracował jako 
adiunkt w Katedrze Systematyki 
i Geografi i Roślin. Bardzo szybko, 
w roku 1961, na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej pt. „Roślinność jezior 
łęczyńsko-włodawskich i przylegają-

cych do nich torfowisk” nadano mu 
tytuł doktora habilitowanego i otrzy-
mał stanowisko docenta. W latach 
1965–1970 kierował Ogrodem Bo-
tanicznym UMCS. W 1970 r. objął 
kierownictwo Zakładu Systema-
tyki i Geografi i Roślin, który prowa-
dził do chwili odejścia na emeryturę 
w 1992 r. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego otrzymał w 1971 r., natomiast 
profesora zwyczajnego w 1989 r.

Profesor Fijałkowski od początku 
swojej działalności naukowej zajmuje 
się Lubelszczyzną. Przeszedł ją wie-
lokrotnie pieszo wzdłuż i w szerz, 
zbierając jednocześnie ogromne ilo-
ści materiałów zielnikowych. Bardzo 
często nosił ciężki ekwipunek: świ-
der i łopatkę do pobierania próbek 
glebowych, ponton i ważące kilka 
lub kilkanaście kilogramów zebrane 
próbki i rośliny. Dziś, w czasach In-
ternetu i GPS, łatwo zapominamy, że 
w latach 50., 60. i 70. XX w. zdoby-
cie dokładniejszej mapy graniczyło 
z cudem. Były problemy z transpor-

tem, a w niektórych okresach także 
ze zdobyciem żywności. Te trudne 
i żmudne badania terenowe zaowo-
cowały bardzo dużą liczbą publika-
cji naukowych i popularnonauko-
wych. Profesor zajmował się i nadal 
zajmuje badaniem fl ory oraz zbio-
rowisk roślin naczyniowych. Pro-
wadził badania zbiorowisk leśnych, 
torfowiskowych, kserotermicznych 
i synantropijnych. Stwierdził wystę-
powanie na Lubelszczyźnie 1630 ga-
tunków roślin naczyniowych. Opisał 
kilkadziesiąt nowych zbiorowisk ro-
ślinnych. Jest autorem około 400 pu-
blikacji (w tym 40 książek) z zakresu 
fl ory roślin naczyniowych, fi tosocjo-
logii, ekologii i ochrony przyrody 
z terenu Lubelszczyzny. Po przejściu 
na emeryturę Profesor dalej inten-
sywnie pracuje naukowo, w czym po-
maga mu żona dr Elżbieta Chojnac-
ka-Fijałkowska. W roku 2011 ukazały 
się dwie kolejne monografi e jego au-
torstwa, poświęcone ekologii i fl orze 
roślin naczyniowych. 

Profesor Fijałkowski wiele czasu 
poświęcił dydaktyce. Wypromo-
wał 515 magistrów i 19 doktorów. 
W okresie, kiedy kierował Zakła-
dem, trzy osoby otrzymały stano-
wisko docenta i następnie tytuł 
profesora (prof. dr hab. Kazimierz 
Karczmarz, prof. dr hab. Jan Bystrek 
i prof. dr hab. Florian Święs).

Jednocześnie z prowadzeniem ba-
dań naukowych Profesor intensyw-
nie działał i nadal działa na rzecz 
ochrony niezwykle pięknej i róż-
norodnej przyrody Lubelszczy-
zny. Miłości do naszego regionu 
nie osłabiły liczne podróże po kra-
jach Europy i Azji. Profesor jest ini-
cjatorem utworzenia i realizato-
rem działań na rzecz powołania 
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Poleskiego Parku Narodowego, 
Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego i projektowanego Janowskiego 
Parku Narodowego. Jest współini-
cjatorem i współrealizatorem sta-
rań o powołanie Międzynarodo-
wego Rezerwatu Biosfery Polesie 
Zachodnie. Zaprojektował ponad 
200 rezerwatów przyrody i około 
500 pomników przyrody. Opraco-
wał charakterystykę geobotaniczną 
wszystkich parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu 
na Lubelszczyźnie. 

Działalność prof. Fijałkowskiego 
została doceniona nie tylko w kraju, 
ale i za granicą. W 1983 r. został za-
liczony przez Amerykański Insty-
tut Biografi czny do grona 5000 naj-
bardziej zasłużonych ludzi świata, 
także w roku 1984 znalazł się wśród 
zasłużonych na świecie (członek 
Who’s Who). W roku 2000 został 

zakwalifikowany przez Między-
narodowe Centrum Biografi czne 
w Cambridge do grona wybitnych 
naukowców świata.

Profesor jest członkiem licznych 
towarzystw i organizacji krajowych 
i zagranicznych. Są to: Nowojorska 
Akademia Nauk (1982 r.), Amery-
kańskie Towarzystwo Geografi czne 
(1998 r.), Polskie Towarzystwo Bota-
niczne, Polskie Towarzystwo Glebo-
znawcze, Polskie Towarzystwo im. 
M. Kopernika, Polskie Towarzystwo 
Geografi czne, Liga Ochrony Przy-
rody (Honorowy Członek ZW LOP), 
Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze, Straż Ochrony 
Przyrody. Pełnił także funkcję In-
struktora Ochrony Przyrody ZG 
PTTK. 

Jest członkiem: rad naukowych 
Parków Narodowych – Poleskiego 
i Roztoczańskiego oraz parków kra-

jobrazowych, Rady Społeczno-Nau-
kowej Chełmskich Parków Krajobra-
zowych, Komisji Ochrony Torfowisk, 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 
Komisji Ochrony Przyrody przy Ko-
mitecie Człowiek i Środowisko, Ko-
misji Parków Narodowych i Rezer-
watów Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody i innych.

Działalność naukowa, popula-
ryzatorska i społeczna na rzecz 
ochrony przyrody i środowiska na-
turalnego Lubelszczyzny została 
wielokrotnie doceniona. Imponu-
jąca jest lista odznaczeń Rady Pań-
stwa i resortowych (kilkadziesiąt). 
Prof. Fijałkowski otrzymał m.in.: 
Krzyż Komandorski Orderu Polo-
nia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, złotą i srebrną 
odznakę „Za zasługi dla ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej”, 
6 nagród ministra, kilkanaście na-
gród rektora, Medal Zasłużony dla 
Leśnictwa, Medal Zasłużony dla 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, wyróżnienie Zasłużony 
dla Lubelskiego Towarzystwa Na-
ukowego. Profesor był nagradzany 
także licznymi odznaczeniami wo-
jewódzkimi i miejskimi (m.in. Złota 
Odznaka „Zasłużony działacz tury-
styki”, Za zasługi dla Lubelszczyzny, 
Złota Odznaka Honorowa Zasłu-
żonemu dla Lublina) oraz odzna-
czeniami organizacji społecznych 
i naukowych (kilkanaście odzna-
czeń), np. Złota Odznaka Honorowa 
Ligi Ochrony Przyrody, Złota Od-
znaka PTTK, Odznaka Honorowa 
„Zasłużony dla ochrony przyrody”, 
Medal „Za zasługi dla Roztoczań-
skiego Parku Narodowego” i „Zie-
lone Serce Przyrodzie”. 

Profesor Dominik Fijałkowski cha-
rakteryzuje się wysoką kulturą oso-
bistą, jest człowiekiem bardzo życz-
liwym dla innych, chętnie dzieli się 
wiedzą i doświadczeniem. Jego nie-
zwykła pracowitość i zaangażowa-
nie budzą powszechny podziw. Oby 
zdrowia i sił wystarczyło Dostojnemu 
Jubilatowi jeszcze na długie lata. 

Hanna Wójciak
Danuta Urban

Profesor Dominik Fijałkowski w Ogrodzie Botanicznym UMCS pod 
posadzonym przez siebie dębem, czerwiec 2009 r.
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Archeologiczna 
Konferencja 
Sprawozdawcza 2012

Wzorem ubiegłego roku spotkanie odbyło się 
w pomieszczeniach Zamku, siedziby Muzeum 
Lubelskiego, tym razem w sali ekspozycji et-

nografi cznej i Kaplicy Trójcy Świętej, z jej unikatowymi 
XV-wiecznymi malowidłami ściennymi mistrza An-
drzeja w tle. Ta okoliczność była wyjątkową atrakcją 
dla uczestników konferencji, nawet mimo panującego 
w kaplicy, ze względu na zapewnienie optymalnych 
warunków dla polichromii, dojmującego chłodu. Ob-
rady w królewskiej świątyni zyskały odpowiedni na-
strój, tym bardziej, że wygłaszane tam referaty od-
nosiły się do zagadnień od schyłku starożytności po 
okres nowożytny, w tym także dotyczyły budownic-
twa sakralnego za naszą wschodnią granicą.

Zebranych przywitał mgr Zygmunt Nasalski, dyrek-
tor Muzeum Lubelskiego i gospodarz obiektu, a następ-
nie głos zabrał przedstawiciel Zarządu Województwa 
Lubelskiego Tomasz Pękalski, który w imieniu swoim 
i Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lu-
belskiego, wręczając list gratulacyjny, życzył uczest-
nikom owocnych obrad. Ze strony współorganizato-
rów wystąpiła dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, 
prof. UMCS – prodziekan Wydziału Humanistycz-
nego UMCS w Lublinie, a następnie prof. dr hab. An-
drzej Kokowski, dyrektor Instytutu Archeologii. Z ko-
lei dr hab. Anna Zakościelna z Zakładu Epok Kamienia 
naszego Instytutu, witając serdecznie wszystkich go-
ści w imieniu komitetu organizacyjnego konferencji, 
przedstawiła zmiany i nowości w formule organizacji 
tegorocznego spotkania. Po raz pierwszy, ze względu 
na ogromne zainteresowanie i dużą liczbę zgłoszeń, 
obrady zaplanowano w dwóch równoległych sekcjach, 
czyli tzw. pradziejowej i historycznej, niemniej ze 
wspólną wprowadzającą sesją, na którą złożyły się trzy 
specjalne wykłady przygotowane przez pracowników 
Instytutu Archeologii: dr Barbarę Niezabitowską-Wi-
śniewską, dr. Sylwestra Sadowskiego i dr Halinę Taras. 
Dwa pierwsze były tezami obronionych w roku 2011 
prac doktorskich, które swoją ponadregionalną pro-
blematyką obejmują tereny od Europy Zachodniej po 
Daleki Wschód; trzeci to fragment przygotowywanej 
dysertacji habilitacyjnej, a referowana część dotyczyła 
struktur osadniczych w epoce brązu na Wyżynie Za-
chodniowołyńskiej. W przyszłości, w zamyśle organi-
zatorów, wykłady inaugurujące przygotowywane będą 
przez różne, nie tylko krajowe, ośrodki archeologiczne. 
Prowadząca tę sesję dr hab. A. Zakościelna zwróciła 
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się z prośbą do uczestników konferencji o rozważenie 
tematów i zgłaszanie propozycji przyszłych wykładów. 
Także po raz pierwszy w historii lubelskich archeolo-
gicznych konferencji sprawozdawczych przygotowano 
i wydrukowano streszczenia wystąpień. Uczestnicy 
otrzymali w dniu rozpoczęcia obrad liczące blisko 
60 stron wydawnictwo, zawierające abstrakty wszyst-
kich 66 zgłoszonych referatów i komunikatów, przy-
gotowanych przez 94 autorów1. Ten nowy i niezwykle 
istotny element konferencji to niewątpliwy sukces or-
ganizatorów, możliwy dzięki zrozumieniu, zdyscypli-
nowaniu i chęci autorów do trwałej prezentacji swo-
ich osiągnięć. Należy mieć nadzieję, że będzie to już 
stały punkt kolejnych spotkań.

Obradom w poszczególnych sesjach przewodni-
czyli: dr hab. A. Zakościelna, dr H. Taras oraz dr Jo-
lanta Nogaj-Chachaj z Instytutu Archeologii UMCS 
w Lublinie, doc. dr Jan Gurba, emerytowany pracow-
nik Instytutu, prof. dr hab. Aleksander Kośko z In-
stytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, dr Vadzim Lakiza z Instytutu 
Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Miń-
sku, dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Natalia 
Skakun z Instytutu Historii Kultury Materialnej Ro-
syjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, prof. 
dr hab. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Et-
nologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, prof. 
Mykola Bevz z Katedry Rekonstrukcji i Restauracji 
Obiektów Architektonicznych Instytutu Architek-
tury Politechniki Lwowskiej. 

Gościliśmy pracowników wielu zagranicznych in-
stytucji zajmujących się archeologią – uniwersytec-
kich, muzealnych, służb konserwatorskich, akade-
mii nauk – z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. 
Krajowi uczestnicy przyjechali do nas z Warszawy, 
Krakowa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Białegostoku, 
Rzeszowa, Jeleniej Góry, Sandomierza, Hrubieszowa, 
Chełma, Zamościa, Biłgoraja, Ostrowca Świętokrzy-
skiego i oczywiście znacząco reprezentowane było 
środowisko lubelskie, przy czym oprócz przedsta-
wicieli obu organizatorów, obecne były także pra-
cownie archeologiczne, instytucje konserwatorskie 
i kulturalne. Warto wspomnieć, że wielu referen-
tów tegorocznej konferencji to absolwenci archeolo-
gii z naszego Instytutu, tak dobrze sprawdzający się 
w zawodzie. Również obecni studenci licznie, jak co 
roku, zasiedli w gronie słuchaczy.

Obrady zakończyła wspólna sesja, poświęcona te-
matyce badań przedinwestycyjnych, związanych z bu-
dową dróg i autostrad, oraz dwie prezentacje multime-
dialne. Te ostatnie, stanowiące również nową jakość 
na naszych spotkaniach, to dwa projekty z Lublina 
o innowacyjnej formie przekazu – jeden przygoto-
wany przez pracownię ARCHEE Badania i Nadzory 
Archeologiczne, drugi przez Laboratorium Nowych 
Mediów z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 
pozwalającej na bardziej atrakcyjne upowszechnianie 
informacji naukowych szerokiemu gronu odbiorców. 
Pierwsza z nich to fi lm zrealizowany przy wykorzy-
staniu animacji trójwymiarowej, przedstawiający wy-
niki badań archeologicznych przeprowadzonych na 
terenie działki zajętej przez budynek obecnego Te-
atru Starego w Lublinie. Projekcja, która niezwykle 
obrazowo przybliża 1000-letnie dzieje tego miejsca, 
w kontekście rozwijającego się miasta, wzbudziła 
ożywioną dyskusję, uzasadnione uznanie i aplauz 
wśród publiczności. Druga prezentacja miała na celu 
przybliżenie założeń projektu „Lublin 2.0 – interak-
tywna rekonstrukcja dziejów miasta”, polegającego 
na stworzeniu wirtualnych makiet Lublina w czte-



23m a j  2 0 1 2   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

1. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachod-
niej Białorusi i Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatów XXVIII 
konferencji sprawozdawczej, pod red. U. Kurzątkowskiej, A. Zakoś-
cielnej i J. Libery, red. techniczna M. Juran, Lublin 2012.Fo
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rech wybranych okresach historycznych, a realizo-
wanego w ramach przygotowań Ośrodka do obcho-
dów 700-lecia lokacji Lublina. Dla potrzeb makiet 
powstają modele 3D wybranych obiektów architek-
tonicznych, a także wizualizacje zabytków archeolo-
gicznych. Dzięki tym działaniom powstaje również 
nowoczesny przewodnik – multimedialna prezenta-
cja dziejów naszego miasta – dostępny na stronie in-
ternetowej Ośrodka. Jeszcze raz należy podkreślić, 
że obydwa projekty znacząco przyczyniają się do po-
pularyzacji wiedzy o szeroko pojętym dziedzictwie 
kulturowym Lublina i pokazują nowe możliwości 
prezentacji osiągnięć naukowych. 

Obrady podsumowali prof. dr hab. A. Kokowski i mgr 
Marta Polańska z Działu Archeologii Muzeum Lubel-
skiego. W imieniu gospodarzy gościnnego obiektu 
i jako współorganizator konferencji mgr M. Polańska 
podziękowała za intensywne i udane obrady, zapra-
szając na sprawozdawcze spotkanie za rok. 

Po raz kolejny konferencję uświetniła wspaniała 
oprawa plastyczna przygotowana przez pracowni-
ków Muzeum Lubelskiego – mgr M. Polańską oraz 
mgr Elżbietę Jachacz z Pracowni Plastycznej. W tym 
roku grafi cznym motywem przewodnim konferencji 
był wizerunek głowy orła – oryginalny zabytek wyko-
nany z brązowej blachy, prawdopodobnie stanowiący 
zwieńczenie rzymskiego hełmu, pochodzi z grobu 
kultury wielbarskiej ze stanowiska badanego przez 
dr. S. Sadowskiego w Swaryczowie. Motyw ten zdo-
bił zaprojektowane w Muzeum Lubelskim plakat, za-
proszenia i okładkę wspomnianej publikacji oraz był 
elementem okolicznościowego stempla.

Długofalowym plonem konferencji są nowe kontakty 
i plany projektów naukowych. Jeden z nich, przygoto-
wywany wspólnie z Oddziałem Archeologii Europy 
Wschodniej i Syberii Państwowego Muzeum Ermi-
tażu w Sankt Petersburgu, zostanie wkrótce popro-
wadzony przez dr hab. A. Zakościelną. Wymiernym 
efektem są także dary dla księgozbioru Biblioteki In-
stytutu, który dzięki nim wzbogacił się o unikalne 
pozycje, a także nawiązanie współpracy w zakre-

sie wymiany publikacji i informacji naukowej z no-
wymi partnerami z zagranicy, przy czym szczególnie 
istotne są tu kontakty ze wspomnianym Oddziałem 
Archeologii Europy Wschodniej i Syberii Państwo-
wego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu oraz 
Instytutem Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, pracownikami 
Katedry Archeologii i Specjalistycznych Nauk Histo-
rycznych Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu 
w Mińsku oraz Oddziału Archeologii Instytutu Hi-
storii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, 
jak też zupełnie nowe kierunki współpracy – Katedra 
Cywilizacji Europejskiej Wyższej Szkoły Antropolo-
gicznej w Kiszyniowie w Republice Mołdowy. Cieszy 
też intensyfi kacja współpracy z partnerami na Ukra-
inie, w tym z Instytutem Archeologii Narodowej Aka-
demii Nauk Ukrainy w Kijowie i Ośrodkiem „Podol-
ska Archeologia” Ratowniczej Służby Archeologicznej 
Ukrainy w Tarnopolu.

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu i życzli-
wości dziekana Wydziału Humanistycznego prof. 
dr. hab. Henryka Gmiterka. Dziękujemy także za po-
moc, materiały promocyjne i życzliwość pracownikom 
Fundacji UMCS, Wydawnictwa UMCS oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Po-
nadto jesteśmy bardzo wdzięczni Dyrekcji Muzeum 
Lubelskiego, że pomimo trwającego tam remontu, 
znalazła w swych murach miejsce dla takiej rzeszy 
archeologów i ich sympatyków. Podziękowania skła-
damy również członkom Koła Naukowego Studentów 
Archeologii UMCS, którzy już po raz kolejny bezin-
teresownie poświęcili czas i pomogli nam w organi-
zacji tego spotkania.

Urszula Kurzątkowska
Dorota Tymczak

Wystąpienie w Kaplicy Trójcy Świętej

Obrady w sali ekspozycji etnografi cznej
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Okazją do tego zjazdu była 
zorganizowana przez Za-
kład Porównawczej Hi-

storii Sztuki (ZPHS) Instytutu Kul-
turoznawstwa UMCS w Lublinie 
konferencja naukowa poświęcona 
osobie i twórczości tego w swoim 
czasie bardzo wpływowego, ale rów-
nież kontrowersyjnego badacza. 
Jego szeroka refl eksja nad sztuką, 
wielostronne zainteresowania za-
równo europejskim, jak i pozaeu-
ropejskim dziedzictwem artystycz-
nym różnych epok oraz oryginalna 
koncepcja metodologiczna stały się 
podstawą interdyscyplinarnych roz-
ważań, dyskusji i żywych sporów, 
jakie przez trzy dni trwania konfe-
rencji wypełniały nie tylko salę ob-
rad w goszczącym spotkanie Hotelu 
Orbis Magura, ale zajmowały też 
umysły uczestników podczas nie-
formalnych rozmów, wspólnych po-
siłków i wycieczek, do jakich mimo 
napiętego planu wystąpień i wybit-
nie niesprzyjającej pogody nie bra-
kowało ani chęci, ani okazji. 

Obrady, poprzedzone wstępem do 
wielokulturowości i symptomatycz-
nych dziejów obu granicznych miast 
Bielska i Białej w postaci zwiedzania 
pod merytoryczną opieką historyka, 
Piotra Keniga, ich starówek oraz 
Muzeum na Zamku Książąt Suł-
kowskich, rozpoczęli uroczystym 
powitaniem gości wiceprezydent 
miasta Zbigniew Michniowski oraz 
główny organizator wydarzenia 
prof. Piotr O. Scholz z UMCS. Za-
brakło niestety już tutaj, jak i pod-
czas całego przebiegu konferencji, 
przedstawicieli lokalnego środowi-
ska kultury i nauki (godnym pod-

kreślenia wyjątkiem było jedynie 
życzliwe zaangażowanie w orga-
nizację Bronisława Krzysztofa, go-
spodarza jednego z przyjęć i twórcy 
projektu plakatów konferencyjnych), 
dla których postać tego syna Białej, 
mimo iż z punktu widzenia kilku 
dziedzin humanistyki i ich rozwoju 
kluczowa, pozostaje nadal w cieniu 
ideologicznego odium, przesłania-
jącego możliwość spojrzenia z dy-
stansu i merytorycznej dyskusji po-
zbawionej uprzedzeń.

Okazją do takiej dyskusji mógłby 
być już blok referatów inauguracyj-
nych, których tematyka dotyczyła 
samej osoby Josefa Strzygowskiego 
w kontekście jego kontaktów pry-
watnych i zawodowych. Otwierał go 
współorganizator spotkania, specja-
lista w zakresie historiografi i sztuki 
prof. Heinrich Dilly (Halle/S.) z wy-
stąpieniem „Schule machen, Schu-
len bilden” na temat partnerskich, 
na owe czasy bardzo nietypowych 
relacji Jubilata ze współpracowni-
kami i studentami wiedeńskiego 
I Instytutu Historii Sztuki (kiero-
wanego w latach 1909–1933 przez 
Strzygowskiego), jakże ważnych dla 
recepcji i rewizji jego dzieła. Prof. 
Dilly wpisał się tym samym bez-
pośrednio w spór wokół jednego 
z głównych do niedawna sposo-
bów postrzegania tego historyka 
sztuki w środowisku austriackim. 
Ze względu nie tylko na szerszy 
znacznie zakres zainteresowań i od-
mienne metody, ale też na jego ce-
chy charakteru, zwykło ono bo-
wiem symbolicznie wykluczać tego 
badacza z kręgu tzw. „wiedeńskiej 
szkoły historii sztuki”. Charakter 

protagonisty spotkania, zjednując 
mu oddanych uczniów i przyjaciół 
(jak przykładowo redaktora czaso-
pisma „Oriens Christianus”, An-
tona Baumstarka – o czym relacjo-
nował jego następca prof. Hubert 
Kaufhold z Monachium), doprowa-
dzać miał co najmniej równie czę-
sto jak do zażyłości, do konfl iktów 
i zrywania współpracy z dalszymi 
kolegami, jak choćby przy organi-
zacji Międzynarodowego Kongresu 
Historyków Sztuki w Darmstadt 
w 1907 r., co na bazie korespon-
dencji przechowywanej w londyń-
skim archiwum Instytutu War-
burga przedstawiła dr Dorothea 
McEwan (Londyn). Tę sekcję „bio-
grafi czną”, cieszącą się szczególnym 
zainteresowaniem ok. 20-osobowej 
reprezentacji potomków Jubilata, 
zwieńczyła bogato ilustrowana fo-
tografi ami prezentacja mgr. Piotra 
Keniga o historii i roli rodziny Strzy-
gowskich na tle kulturowego tygla 
przełomu XIX i XX w. połączonych 
dziś miast Bielska i Białej.

Mimo absencji kilkorga referen-
tów, kolejne dwa dni obrad konfe-
rencji wypełniły szczelnie niezmien-
nie żywo dyskutowane prezentacje 
pozostałych gości, pogrupowane 
w bloki tematyczne i obejmujące 
większość z istotnych obszarów 
naukowej aktywności jej bohatera. 
Poszczególne sekcje podejmowały 
kwestie stosunku Strzygowskiego do 
sztuki Słowian w różnych okresach 
(prof. Milan Pelc z Zagrzebia, dr Ma-
rek Krejči z Pragi oraz przesłany or-
ganizatorom tekst prof. Vladimira 
P. Gossa z Rijeki), jego wkładu do 
badań nad architekturą (prof. Paul 

„Josef Strzygowski 
i nauki o sztuce”,
Bielsko-Biała 29–31 marca 2012
Przypadająca w marcu 2012 r. 150. rocznica urodzin austriackiego historyka sztuki 
Josefa Strzygowskiego (1862–1941) zebrała w jego rodzinnym mieście Bielsku-Białej 
znakomite i barwne grono naukowców z całego świata, jak również liczną 
reprezentację rozproszonej po terenie Austrii i Niemiec familii Strzygowskich.
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von Naredi-Rainer, Innsbruck), ze 
szczególnym uwzględnieniem or-
namentyki drewnianych kościołów 
Północy (dr HeeSook Lee-Niinioja, 
Oxford), wpływu na teorię i metody 
pracy kolegów, m.in. w Czechach 
(dr Petra Hečkova, Praga), Rumu-
nii (dr Robert Born, Lipsk) i Rosji 
(tekst prof. Ludmiły Khrushovej, 
Moskwa) oraz problemy oddziały-
wania na niego jego współpracowni-
ków (prof. Suzanne Marchand, Ba-
ton Rouge i dr Marina Dmitrieva, 
Lipsk) czy dziedzictwa kręgu kul-
turowego, z którego się wywodził 
(prof. Jeanne-Marie Musto, Nowy 
Jork). Tematem dalszych wystąpień 
były badania nad kulturą późnego 
antyku (prof. Adam Łukaszewicz, 
Warszawa), w tym konfl ikt o po-
czątki sztuki wczesnochrześcijań-
skiej, dzielący naukowców na dwa 
skrajne obozy według słynnego za-
pytania Strzygowskiego Orient oder 
Rom? (prof. Elżbieta Jastrzębowska, 
Warszawa). Kluczowy dla krysta-
lizującej się teorii Jubilata obszar 
Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Środ-
kowej Azji stał w centrum zaintere-
sowania kolejnego bloku wystąpień 
(doc. dr Annegret Plontke-Luening 

z Jeny, dr Sophia 
Vashalomidze 
z Halle/S., mgr 
Maciej Szyma-
szek, Lublin – 
KUL), uzupeł-
nionego przez 
p o w i ą z a n ą 
z nim proble-
matykę kolekcjo-
nerstwa i zbio-
rów muzealnych 
(dr Gisela Hel-
mecke i dr Ga-
briele Mietke, 
Berlin). Całość 
k o n f e r e n c j i 
wieńczyła sekcja 
omawiająca sto-
sunek Strzygow-
skiego do naj-
bliższej mu pod 
względem cza-
sowym i teryto-
rialnym (kultu-
rowym) sztuki 

nowoczesnej (mgr Magdalena Dłu-
gosz, Lublin – UMCS, tekst prof. 
Pierre Vaisse, Genewa). Za pomost 
łączący pozornie odległe zagadnie-
nia posłużyła tu wcześniejsza pre-
zentacja nowatorskiej koncepcji 
prywatnego muzeum sztuki no-
woczesnej Folkwang w Hagen (dziś 
w Essen), współtworzonej przez jed-
nego z uczniów Strzygowskiego, 
Karla Witha (prof. Rainer Stamm, 
Oldenburg). 

Rozpiętość podejmowanych za-
gadnień i różnorodność dziedzin 
reprezentowanych przez referen-
tów i dyskutantów, od historii 
sztuki i architektury różnych okre-
sów i kręgów kulturowych, przez 
orientalistykę, archeologię wcze-
snochrześcijańską, bizantynistykę, 
mediewistykę, aż po historię idei, 
unaoczniła z jednej strony zakres 
oddziaływania dorobku Strzygow-
skiego, z drugiej skomplikowała jed-
nak założoną przez organizatorów 
spotkania próbę rewizji jego kon-
kretnych osiągnięć z punktu widze-
nia ustaleń współczesnej nauki. Tak 
szczegółowo potraktowany, wystar-
czyłby materiał tej konferencji na 
cały cykl podobnych spotkań. Nie-

mniej jednak poszczególne wystą-
pienia w jej ramach, uzupełniając 
nierzadko wcześniejsze osiągnię-
cia jej uczestników w tym zakre-
sie, stanowią ważki wkład nie tylko 
do obrazu Josefa Strzygowskiego 
jako osoby i badacza, odkrywanego 
w ostatnim czasie spod warstw za-
pomnienia coraz śmielej i przez 
różne ośrodki naukowe na świecie, 
ale także do dorobku wielu z tych 
dziedzin, dla których pionierskie 
dokonania badacza z Białej pozo-
stają wciąż drogowskazem dla dal-
szych eksploracji.

Również w tym sensie szczególną 
rolę odegrało w ramach obrad wystą-
pienie prof. Piotra Scholza (UMCS). 
Wskazując w sposób programowy 
zarówno dla całej konferencji, jak 
też dla własnej akademickiej dzia-
łalności referenta jako kierownika 
ZPHS na specyfi kę i na ezoteryczne 
niemal przyczyny ukształtowania się 
uniwersalistycznej koncepcji świa-
topoglądu Strzygowskiego, wydobył 
może decydujący impuls dla jego nie-
porównywalnego zakresu zaintere-
sowań z jednej strony oraz postawy 
badawczej i życiowej „konserwatyw-
nego rewolucjonisty” (jak zdiagno-
zował to słusznie znawca ewolucji 
poglądów Jubilata, dr Heinz Schödl, 
Wiedeń) z drugiej.

Planowana publikacja tomu po-
konferencyjnego, który objąć ma, 
prócz wygłoszonych w językach 
niemieckim i angielskim wystąpień, 
także referaty osób, które do Biel-
ska-Białej nie dojechały, nie będzie 
na pewno jedynym śladem po mar-
cowym spotkaniu. Nawiązane pod-
czas niego kontakty osobiste zdają 
się zwiastować owocną współpracę 
naukowców z różnych stron świata, 
a wyjątkowa, sympozjalna atmosfera 
konferencji pozostanie – jak zapew-
niali jej uczestnicy, a mają nadzieję 
organizatorzy – na długo w żywej 
pamięci. Za pomoc w przeprowa-
dzeniu przedsięwzięcia należą się 
w tym miejscu podziękowania m.in. 
dla Fundacji Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, władz Wydziału Hu-
manistycznego UMCS w Lublinie 
oraz miasta Bielsko-Biała. 

Magdalena Długosz
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11 stycznia 2013 r. minie 
30 lat od śmierci prof. 
Adama Kerstena, wybit-
nego historyka, badacza 

dziejów szlacheckiej Rzeczypospoli-
tej, którego prace dotyczące zwłasz-
cza XVII w. weszły dziś do kanonu 
dorobku polskiej historiografi i. Był 
przy tym nie tylko historykiem, 
ale aktywnym i czynnym uczest-
nikiem życia społecznego na róż-
nych polach. Wysoko oceniano jego 
wkład jako konsultanta historycz-
nego przy ekranizacji Pana Woło-
dyjowskiego (1968) i Potopu (1974 
– w tym przedsięwzięciu był współ-
autorem scenariusza). W ostatnich 
latach życia czynnie zaangażował 
się w działalność niezależną, pro-
wadząc cykle wykładów z historii 
w ramach Towarzystwa Kursów 
Naukowych, publikując w nieza-
leżnych wydawnictwach czy ak-
tywnie włączając się w ruch „So-
lidarności”. Co starsi członkowie 
uniwersyteckiej społeczności pa-
miętają Jego wykłady z końca 1980 r. 
pod hasłem Historia Polski dla Po-
laka XXI wieku, na które do auli 
Wydziału Ekonomicznego przy-
bywały tłumy słuchaczy.

Przedwcześnie zmarły Profesor 
(miał zaledwie 53 lata) przez całe 
niemal swoje zawodowe życie (od 
1955 r.) związany był z naszym Uni-
wersytetem, prowadząc wykłady 
i seminaria dla studentów historii. 
Pozostawił po sobie pamięć erudyty, 
potrafi ącego w znakomity sposób 
nawiązywać kontakt ze studentami 
i dzielić się swoją ogromną wiedzą. 
Nie była to przy tym wiedza li tylko 
o epoce, którą się interesował. To 
także ogromne doświadczenie ba-
dawcze, które zaszczepiał swoim 
uczniom, wskazywanie na dyle-
maty, przed jakimi staje historyk, 

na potrzebę świadomości, iż w swo-
ich ocenach badacz nie jest w stanie 
uniknąć subiektywnego stosunku 
do odczytywanego przekazu, „oglą-
dania historii przez pryzmat wła-
snych doświadczeń”. 

Pamięć o prof. A. Kerstenie jest 
w naszym środowisku nadal żywa. 
Świadczy o tym wznowienie w na-
szym uniwersyteckim wydawnic-
twie kilka lat temu (2006) Jego kla-
sycznej już dziś monografi i Stefan 
Czarniecki. 1599–1665, nadanie jed-
nej z sal wykładowych w Instytucie 
Historii Jego imienia czy też pod-
jęta z inicjatywy uczniów Profe-
sora uchwała Rady Miasta o nada-
niu Jego imienia jednej z lubelskich 
ulic. Kultywowaniu tej pamięci słu-
żyć będzie z pewnością inicjatywa 
założonej w 2011 r. Fundacji Kerste-
nów, dotycząca ustanowienia sty-
pendium naukowego dla słuchaczy 
studiów doktoranckich prowadzo-
nych w Instytucie Historii UMCS. 
Drugie stypendium im. Krystyny 
Kersten Fundacja przeznaczyła dla 

doktorantów w Instytucie Historii 
PAN, w którym, zmarła w 2008 r., 
Krystyna Kersten, znakomita znaw-
czyni najnowszych dziejów Polski, 
przez wiele lat pracowała.

Inicjatorem powołania Fundacji 
Kerstenów jest Grzegorz Kersten, 
syn Krystyny i Adama Kerstenów, 
aktualnie profesor Concordia Uni-
versity w Montrealu. Fundacja zo-
stała założona, aby – jak czytamy na 
jej stronie http://kerstens.org/fun-
dacja – „uczcić i upamiętnić życie 
oraz dokonania Krystyny i Adama 
Kerstenów”. Statutowym celem Fun-
dacji jest „krzewienie wartości hu-
manistycznych i demokratycznych, 
propagowanie postaw otwartości, 
rzetelności, szacunku dla innych, 
poszanowania prawdy oraz wspiera-
nie badań i inicjatyw służących po-
głębianiu i upowszechnianiu wiedzy 
humanistycznej, a także działalno-
ści naukowej, edukacyjnej i oświato-
wo-kulturalnej na rzecz ogółu spo-
łeczności, popularyzującej ideały 
wyznawane przez Krystynę i Adama 

Stypendium im. 
Adama Kerstena dla 
doktorantów historii

Prof. Adam Kersten
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Pełne zaskoczenie i bar-
dzo miła niespodzianka 
– tak w skrócie można by 

określić to, co spotkało z począt-
kiem maja Instytut Archeologii 
UMCS. Z Berlina nadeszła wiado-
mość, że prof. Adrian von Müller, 
emerytowany dyrektor Musem für 
Vor- und Früheschichte w Berli-
nie Charlottenburgu postanowił 
właśnie swoją prywatną biblio-
tekę przekazać w darze Instytu-
towi Archeologii UMCS. Podstawy 
dla takiego gestu znalazł przynaj-
mniej dwie. Wieloletnia współpraca 
Instytutu z berlińskim muzeum, 
która zaowocowała m.in. wspól-
nym projektem badawczym o dzie-
jach zainteresowań polskich i nie-
mieckich archeologów obszarami 
południowej Rosji i Kaukazu, za-
kończonym wystawą prezentowaną 
w Bevern, Berlinie i Hrubieszowie; 
oraz efektywne zaangażowanie lu-
blinian w wiele innych projektów 
badawczych na terenie Niemiec. 
Nie bez znaczenia jest też nasz 
udział w pracach KAFU oraz fakt, 
że w maleńkiej instytucji w Lu-
blinie znalazło się dwóch Hum-
boldtystów (trzeci, prof. S. Kadrow 
odszedł niestety do Rzeszowa).

To wysoce specjalistyczny księ-
gozbiór, odzwierciedlający naukowe 
zainteresowania Profesora, skie-
rowane na badania dziejów Sło-
wian i Wikingów-Normanów. Jest 
w nim wiele publikacji unikato-
wych, część dotąd w Polsce niedo-
stępnych. W świetle odkryć dokona-
nych w Czermnie jest to prawdziwy 

Prof. Adrian von Müller

skarb dla jego badaczy i wszystkich 
zainteresowanych Słowiańszczyzną 
i archeologią wczesnohistorycznej 
Skandynawii.

Kilkaset kilogramów książek trafi  
do Lublina w kilku turach – na-
leży wykorzystać transport oka-
zjonalny, czyli prywatny, który ma 
swoje ograniczenia.

To wielki dar, który wzbogaci 
świetną skądinąd bibliotekę IA 
UMCS. Myślę, że wielkoduszność 
gestu Profesora zyska dozgonną 
wdzięczność środowiska archeolo-
gicznego, a i społeczności akademic-
kiej nie będzie ona obojętna.

Tym to oto sposobem prof. Ad-
rian von Müller powiązał swój ży-
ciorys z Uniwersytetem Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, zlokalizowanym 
na krańcach Unii Europejskiej.

Andrzej Kokowski

Profesorski dar prof. 
Adriana von Müllera

Kerstenów”. Wśród różnych zakła-
danych form działalności znajduje 
się również „przyznawanie stypen-
diów dla studentów i doktorantów 
podejmujących badania w dziedzi-
nie nauk humanistycznych i spo-
łecznych”. Wspomniane wyżej sty-
pendium jest wyrazem praktycznej 
realizacji zamierzeń Fundacji.

W uzgodnieniu z Zarządem 
Fundacji Rada Wydziału Huma-
nistycznego UMCS na posiedze-
niu w dniu 22 lutego 2012 r. zaak-
ceptowała regulamin Stypendium 
naukowego im. Profesora Adama 
Kerstena, który uzyskał także ak-
ceptację władz naszej Uczelni (re-
gulamin dostępny jest na stronie 
Wydziału Humanistycznego w za-
kładce Studium Doktoranckie Hi-
storii, a także na stronie Funda-
cji Kerstenów). Przewiduje on, że 
fundusz stypendialny wynosi co 
najmniej 10 tys. zł i będzie słu-
żył ustanowieniu jednego stypen-
dium w wysokości 1/10 przekazanej 
UMCS kwoty. Stypendium wypła-
cane będzie zatem przez 10 miesięcy 
i w roku akademickim 2012/2013 (od 
października), a jego wysokość wy-
nosić będzie 1 tys. zł miesięcznie. 
O stypendium na ogólnych zasadach 
obowiązujących przy staraniach 
o stypendia doktoranckie ubiegać 
się mogą słuchacze studiów dokto-
ranckich historii II–IV roku. 

Stypendium im. Profesora Adama 
Kerstena jest pierwszą na Wydziale 
Humanistycznym inicjatywą tego 
rodzaju, przewidującą wsparcie po-
czynań naukowych początkujących 
badaczy ze środków prywatnych, in-
nych niż budżetowe. Tym bardziej 
Fundacji Kerstenów, a zwłaszcza jej 
prezesowi prof. G. Kerstenowi na-
leżą się słowa uznania i wdzięczno-
ści za podjęty projekt i ukierunko-
wanie go m.in. na nasze środowisko. 
Z naszej strony pozostaje zrobić 
wszystko, by środki przeznaczone 
na to stypendium były jak najlepiej 
wykorzystane, a pamięć o Patronie 
stypendium i Jego dokonaniach na-
ukowych oraz społecznych utrwa-
lała się w świadomości nie tylko 
tych, którzy podążają Jego tropami.

Henryk Gmiterek

1. Dzięki wsparciu JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego ukazał się li-
czący 550 stron tom opracowania naukowego pod tytułem Na srebrnym koniu – das silberne 
Pferd. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i Kaukazu – archäologische Schätze zwi-
schen Schwarzem Meer und Kaukasus, zredagowany przez A. Kokowskiego i M. Wemhoff a 
(Lublin 2011 – wydanie 2012). Jest on pierwszym podsumowaniem naukowego projektu, 
gdzie obok znakomitości naukowych z Niemiec i Polski (prof. Jan Chochorowski z UJ, prof. 
Mariusz Mielczarek z UMK) zaistniała lubelska młodzież archeologiczna.

2. Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unter-
lagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa – porównaj A. Kokowski, „Nieznany” grób me-
galityczny z Kuźnicy Żelichowskiej, woj. wielkopolskie, „Fontes Archaeologici Posnanien-
ses”, t. 46:2010, s. 221–224.

Prof Adrian von Müller
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V. J. Lygutas jest profeso-
rem na Wydziale Edukacji 
Muzycznej w Uniwersy-

tecie w mieście Siauliai. Jest dyry-
gentem chórów i kompozytorem, 
jego utwory wykonywane są w kraju 
i poza jego granicami. Skomponował 
m.in. dwie opery dziecięce: „Koguty” 
oraz „Wojnę grzybów”. Specjalizuje 
się jednak w zagadnieniach związa-
nych z korygowaniem postawy woka-
listów w czasie śpiewu. Na ten temat 
opublikował kilka prac metodycz-
nych i rozpraw naukowych.

Wydział Artystyczny przywitał 
gościa 24 kwietnia 2012 r. Tego sa-
mego dnia V. J. Lygutas przedstawił 
swój multimedialny wykład doty-
czący korygowania postawy w cza-
sie fonacji dźwięku. Prezentacja była 
niezwykle interesująca i zgroma-
dziła liczną rzeszę pedagogów i stu-
dentów, głównie wokalistów. Nad 
całością przedsięwzięcia czuwała, 
z niezwykłą życzliwością i profe-
sjonalizmem, pełniąca obowiązki 
kierownika Zakładu prof. Elżbieta 
Krzemińska. Wykład prowadzony 
w języku angielskim (w tłumaczeniu 
pomagał dr Krzysztof Stachyra – 
wydziałowy koordynator ds. współ-
pracy z zagranicą) dawał studentom 
szansę zapoznania się z międzyna-
rodową terminologią wokalną.

Profesor w swoim wykładzie zwró-
cił szczególną uwagę na fakt prawi-
dłowej postawy jako zasadniczego 
elementu wpływającego na jakość 
dźwięku w trakcie emisji wokalnej. 
Liczne problemy życia codziennego 
i konfl ikty z otaczającym nas śro-
dowiskiem bardzo często wywo-
łują stany napięć fi zycznych. Roz-

luźniona, naturalna pozycja ciała 
zapobiega napięciom i usztywnie-
niom nie tylko w śpiewie, ale rów-
nież w mowie. Śpiew jest przedłu-
żeniem mowy, co bardzo dobitnie 

Wizyta Vaidotasa 
Juozasa Lygutasa
W Zakładzie Kształcenia Wokalnego Wydziału Artystycznego UMCS koniec 
kwietnia tego roku był niezwykle bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. 
Bardzo interesujące okazało się spotkanie z Vaidotasem Juozasem Lygutasem, 
który przyjechał do Lublina z Litwy, w ramach programu Erasmus, 
realizującego międzyuczelnianą wymianę pracowników naukowych.
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podkreślał nasz gość, powołując się 
na autorytet wielkiego włoskiego 
śpiewaka Enrico Caruso. V. J. Ly-
gutas zilustrował swój wykład pro-
jekcją z płyty DVD, na której nagrał 

Prof. Vaidotas Juozas Lygutas podczas warsztatów

Od lewej: dr Piotr Olech, mgr Anna Waligóra, prof. Vaidotas Juozas Lygu-
tas, dr Bożena Saulska, dr Krzysztof Stachyra
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Prof Vaidotas Juozas Lygutas podczas warsztatów
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Od lewej: dr Piotr Olech mgr Anna Waligóra prof Vaidotas Juozas Lygu
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Zabytkowy pałac przy ulicy Gdańskiej 
jest siedzibą Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Ło-
dzi. Budowla powstała dla syna słynnego 

fabrykanta Izraela Klonowicza Poznańskiego. Pełne 
przepychu wnętrza rezydencji zachowały do dziś wiele 
ze swej dawnej świetności. W tak pięknym miejscu 
w dniach 20–23 kwietnia 2012 r. odbywała się, zor-
ganizowana przez Katedrę Wokalistyki łódzkiej aka-
demii, konferencja naukowa „Operetka i musical na 
współczesnej scenie muzycznej”. Czynny udział wzięły 
w niej dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska i ad. Bożenna 
Saulska z Zakładu Kształcenia Wokalnego Wydziału 
Artystycznego UMCS, które na co dzień prowadzą 
zajęcia z emisji głosu.

Dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska w swoim wykła-
dzie „Dawniej i dziś Teatru Muzycznego w Lublinie” 
przedstawiła interesujące i niezwykle burzliwe dzieje 
lubelskiej operetki, od jej powstania do czasów współ-
czesnych. Autorka sięgnęła do historii lubelskiej sceny, 
nie zapominając o ludziach, którzy ją tworzyli. Dzięki 
nim Teatr Muzyczny nadal działa i niesie swoim wi-
dzom radość i rozrywkę, utrzymując stale wysoki po-
ziom artystyczny.

„Musical i operetka jako alternatywna forma eduka-
cji artystycznej młodzieży” to tytuł wykładu ad. Bo-
żenny Saulskiej. Autorka udowadniała w nim, jak 
istotny, w dzisiejszym świecie chaosu, prymitywizmu 
formy i wątpliwego poziomu subkultur muzycznych, 
jest kontakt młodego człowieka z wyrafi nowaną es-
tetyką sztuki operetkowej i musicalowej. Edukacja 
oparta na kontakcie z klasyczną muzyką operetkową 
i musicalową wprowadza młodzież na wyższy poziom 
percepcji estetyczno-artystycznej.

Konferencja zgromadziła wiele znakomitości z dzie-
dziny wokalistyki i teorii muzyki oraz stała się wspa-
niałym forum do dyskusji i wymiany doświadczeń na 
temat współczesnej sceny muzycznej. Na zakończenie 
wystąpiła prof. dr hab. Urszula Kryger – znakomita 
śpiewaczka i pedagog, dziękując za przybycie, owocne 
obrady i niezwykle interesujące dyskusje.

dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska
dr Bożenna Saulska

Operetka 
i musical na 
współczesnej 
scenie 
muzycznej

ćwiczenia, jakie wykonuje ze swoimi studentami. Oka-
zuje się, że osiąganie świetnych rezultatów wokalnych 
następuje poprzez wykonywanie prostych, wręcz nie-
pozornych ćwiczeń, zupełnie niezwiązanych z apara-
tem fonacyjnym. Krążenia ramion, wyciąganie kręgo-
słupa czy rozluźnianie niektórych partii mięśniowych 
usprawnia mechanizm oddechowy, który jest bazą 
prawidłowego śpiewu. Do typowych błędów postawy, 
które negatywnie wpływają na oddychanie, należy za-
liczyć napięcia: szyi, barków, usztywnionej, zapadniętej 
lub uniesionej klatki piersiowej, a także dolnych mięśni 
grzbietu oraz mięśni dna miednicy. Ćwiczenia rozluź-
niające powinno się wykonywać systematycznie, po-
święcając na nie kilkanaście minut dziennie. 

W dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyły się warsztaty wo-
kalne, na których studenci w praktyce mogli zasto-
sować przekazywane przez profesora uwagi. Okazało 
się, że śpiewać może każdy, a wielu dysponuje pięk-
nym głosem, którego niestety nie potrafi  wydobyć 
i zaprezentować. W czasie warsztatów dużo czasu po-
święcono pracy nad podparciem oddechowym, które 
jest bardzo trudnym elementem w wokalistyce. Głos 
ludzki to instrument bardzo subtelny i można wydo-
być z niego całą paletę dźwięków i barw, przekony-
wał nasz gość z Litwy. Śpiewając, należy angażować 
wszystkie nasze emocje (radość, gniew, zdziwienie) 
i skumulować w ten sposób całą energię potrzebną 
do osiągnięcia najlepszego efektu fi nalnego.

W czasie pobytu Vaidotasa Juozasa Lygutasa na Wy-
dziale Artystycznym zorganizowano dwa koncerty: 
z muzyką jazzową oraz poświęcony klasycznej muzyce 
wokalnej. W obu studenci pokazali duże umiejętności 
oraz swobodę sceniczną. Po koncertach V. J. Lygutas 
dziękował i gratulował wykonawcom. Żegnając się, długo 
jeszcze rozmawiał z pedagogami i studentami, obiecał 
ściślejszą współpracę i zaprosił wszystkich do Siaulai.

Wizyta gościa z Litwy była cennym doświadcze-
niem, zarówno dla studentów, jak i pedagogów, a sam 
profesor okazał się osobą ciekawą, ciepłą i serdeczną, 
jego profesjonalizm i wiedza będzie dla nas inspira-
cją do dalszych kontaktów.

dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska
dr Bożenna Saulska
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Ot warcia kon feren-
cji dokonała organiza-
tor i opiekun Koła Na-

ukowego Slawistów prof. dr hab. 
Ewa Komorowska w towarzystwie 
członka Komitetu Organizacyj-
nego – dr Agnieszki Krzanowskiej. 
W trakcie obrad plenarnych, a na-
stępnie w sekcjach referaty swe wy-
głaszali zarówno naukowcy, jak 
i doktoranci oraz studenci z Pol-
ski, Hiszpanii, Rosji i Ukrainy.

Tradycyjnie już Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej był na tej konfe-
rencji licznie reprezentowany. Z Lu-
blina przyjechało aż 10 osób, a naj-
więcej, bo 6 – z Instytutu Filologii 
Słowiańskiej. Dr Leszek Mikrut wy-
głosił referat „Czy praca tłumacza 
«słowa żywego» jest trudna (dezy-
deraty dla prelegentów i organizato-
rów konferencji)?”, jak również prze-
wodniczył obradom jednej z sekcji. 
Z tegoż Instytutu także dwóch dok-
torantów zapoznało uczestników 
spotkania z wynikami swoich ba-
dań. Mgr Artur Sadecki na mate-
riale wczesnych opowiadań Anto-
niego Czechowa snuł rozważania 
o metaforze pojęciowej: „człowiek 
to zwierzę”. Natomiast mgr Mar-
cin Dziwisz, w oparciu o przekłady 
powieści J. Rowling na język polski 
i rosyjski, dokonał oglądu autor-
skich nazw roślin w świecie Har-
rego Pottera.

Troje studentów lubelskiej rusy-
cystyki podzieliło się z uczestni-
kami konferencji swymi pierwszymi 
próbami spostrzeżeń naukowych. 
Wszyscy swe referaty wygłosili po 
rosyjsku. Iwona Kowalczyk-Domań 

zaprezentowała przykłady personi-
fi kacji w bogatych zasobach fraze-
ologicznych języka rosyjskiego, zaś 
Mariola Marciniuk omówiła języ-
kowe osobliwości wynikające z tłu-
maczenia nazw własnych na język 
rosyjski na stronach internetowych 
polskich biur rachunkowych. Emil 
Chról natomiast przeanalizował 
semantykę uśmiechu i jego sym-
boliczne funkcje w opowiadaniu 
Fiodora Sołoguba. 

Joanna Aleksandruk, studentka 
lubelskiej polonistyki i slawistyki, 
w oparciu o materiały zaczerp-
nięte z Tygodnik Ilustrowanego 
„Kłosy” z 1877 r. omówiła repor-
taż podróżniczy Jana Grzegorzew-
skiego „Z Braiły do Warny”. Na-
tomiast druga polonistka, Magda 
Pawluk z Kolegium UMCS w Białej 
Podlaskiej, w oparciu o „Kaśkę Ka-
riatydę” zajęła się twórczością Ga-
brieli Zapolskiej w pismach współ-
czesnych feministek.

Centrum Języka i Kultury Polskiej 
UMCS reprezentował dr Bartłomiej 
Maliszewski, który snuł rozważania 
na temat sposobów wykorzystywa-
nia toposu Rosji jako niedźwiedzia 
w polskich tekstach publicystycz-
nych. Zaś dr Monika Gabryś-Sła-
wińska z Instytutu Filologii Pol-
skiej zajęła się wojenną relacją 
Ignacego Balińskiego „W rodzin-
nych stronach Mickiewicza” na ma-
teriale „Tygodnika Ilustrowanego” 
z 1916 r. 

Dobrą tradycją stały się już te cy-
kliczne trzydniowe obrady młodych 
naukowców w Pobierowie. Świat 
Słowian wydaje się niewyczerpalną 

kopalnią tematów, które wciąż po-
dejmowane są zarówno przez stu-
dentów, doktorantów, młodych 
pracowników nauki, jak i przez 
tych badaczy, którzy dysponują 
już wieloletnim doświadczeniem, 
pokaźnym dorobkiem naukowym 
i ugruntowanym warsztatem ba-
dawczym. Przedstawiciele UMCS 
zawsze biorą aktywny udział w tych 
spotkaniach, nie zniechęcając się 
nawet całodzienną meczącą po-
dróżą nad Bałtyk. Bo atmosfera 
w trakcie konferencji jest iście ro-
dzinna, a życzliwe głosy starszych, 
doświadczonych kolegów absolut-
nie nie peszą młodszych, ale są 
przez nich przyjmowane z wdzięcz-
nością. Kuluarowe dyskusje przy 
grillu, przedłużające się do późnych 
godzin nocnych świadczą o tym 
najdobitniej. 

Następna okazja do spotkania 
wprawdzie dopiero za rok, lecz orga-
nizatorzy przewidują jeszcze możli-
wość tegorocznej jesiennej wymiany 
poglądów, ale już w innym kontek-
ście – szeroko rozumianej tematyki 
barw, czego przedsmak uczestnicy 
tegorocznej wiosennej konferencji 
poczuli już dzięki dwóm refera-
tom: prof. dr hab. Danuty Stani-
lewicz („Jakiego koloru jest szczę-
ście?”) oraz dr Anny Pięcińskiej 
(„Barwy żeglugi – kolory w pol-
skich szantach”) w trakcie obrad 
plenarnych.

Dr Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Języków Słowiańskich
Instytut Filologii 

Słowiańskiej UMCS

Pobierowo: Świat 
Słowian wczoraj i dziś
Jak co roku wiosną, w niezwykle urokliwej miejscowości wypoczynkowej na 
zachodnim wybrzeżu, w Pobierowie w dniach 19–21 kwietnia 2012 r. odbyła się 
kolejna XIV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: „Świat Słowian 
w języku i kulturze”, zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Obrady w dwóch sekcjach odbywały się w malowniczo usytuowanym 
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym USz na wysokim bałtyckim klifie.
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W dniach 27–28 kwietnia 
2012 r. w Pradze odbyła 
się międzynarodowa 
konferencja Central 
East European Network 
działającej w ramach 
European Communication 
Research and Education 
Association. Hasłem 
tegorocznego spotkania 
było: „Media, Power 
and Empowerment”. 
Konferencja zgromadziła 
około 130 badaczy z Austrii, 
Czech, Estonii, Litwy, 
Niemiec, Polski, Rumunii, 
Finlandii, Węgier, Holandii, 
Słowacji, Grecji, Macedonii, 
Wielkiej Brytanii, ale 
też Turcji, USA czy Korei 
Południowej. Spośród 
dziesięciu osób z Polski, 
dwie reprezentowały 
Wydział Politologii UMCS 
w Lublinie: prof. dr hab. 
Maria Marczewska-Rytko 
oraz dr Grażyna Stachyra.

Spotkania panelowe (któ-
rych odbyło się blisko 30) 
były dla uczestników oka-
zją do zaprezentowania 

i skonfrontowania wyników ba-
dań, inspirowały do lokowania ich 
rezultatów w szerszej perspektywie 
oraz pozwalały nawiązać nowe oraz 
odświeżyć już istniejące naukowe 
kontakty. Wystąpienia dotyczyły 
zarówno analizy zawartości me-
diów, percepcji przekazu, przyszło-
ści dziennikarstwa, wpływów poli-
tyczno-socjologiczno-kulturowych, 

którym media ulegają, jak i polityki 
czy edukacji medialnej. 

Podczas panelu „Populism Re-
visited” prof. Maria Marczewska-
-Rytko w wystąpieniu „Ordinary, 
Cheap, Crystal Clear? Selected Po-
lish Newspapers about Populism”, 
przedstawiła wyniki swoich badań 
dotyczących jakości informacji pra-
sowych w kontekście zjawiska po-
pulizmu. Profesor Marczewska-
-Rytko podkreśliła, że debata nad 
rolą mediów jako dostarczyciela in-
formacji oraz instrumentu kształ-
towania opinii publicznej staje się 
coraz bardziej wielopłaszczyznowa, 
między innymi pozwala odkrywać 
różnorodne spojrzenia na stan-
dardy przekazywania informacji 
odbiorcom. Problem populizmu 
analizowany przez nią w kontek-
ście publikacji „Gazety Wybor-
czej” i „Rzeczpospolitej” został 
zaprezentowany z perspektywy 
diachronicznej i synchronicznej, 
co było możliwe dzięki dogłębnym 
badaniom tego fenomenu, które 
prof. Marczewska-Rytko prowa-
dzi od lat. 

Dr Grażyna Stachyra wystąpiła 
podczas panelu „Challenges to 
Media Organizations”, prezentu-
jąc także w imieniu współautora, 
prof. Stanisława Jędrzejewskiego 
(Akademia Leona Koźmińskiego / 
KUL) zagadnienie „Social Inclusion 
in the context of the Polish Radio 
broadcasting”. Spostrzeżenia auto-
rów dotyczyły polityki programo-
wej polskich rozgłośni radiowych 
w kontekście zmian demografi cz-
nych, prowadzących do zmniejsze-
nia liczebnego oraz starzenia się pol-
skiego społeczeństwa, jednocześnie 
redefi niujących docelowe grupy słu-
chaczy. W świetle refl eksji autorów, 

Polskie Radio jako jedyne (oprócz 
mediów sektora społecznego), po-
dejmuje próbę zmiany zawarto-
ści programowej, wychodząc na-
przeciw potrzebom osób starszych. 

Opinie wyrażane podczas wy-
stąpień oraz w czasie rozmów ku-
luarowych prowadzą do wniosku, 
że spotkania w ramach Central East 
European Forum powinny być kon-
tynuowane. Przygotowania do na-
stępnego już się rozpoczęły.

Prof. dr hab. 
Maria Marczewska-Rytko

Dr Grażyna Stachyra

Sprawozdanie
z międzynarodowej konferencji „Central & 
Eastern European Media & Communication 
Conference – Media, Power and Empowerment”
Praga 27–28 kwietnia 2012

Od lewej: dr Grażyna Stachyra i prof. dr hab. Maria Mar-
czewska-Rytko z Wydziału Politologii na konferencji 
CEECOM 2012 w Pradze
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26 lutego 2012 r. pracow-
nicy Zakładu Pedagogiki 
Instrumentalnej uczest-

niczyli w uroczystościach (sesja na-
ukowa i koncert) uświetniających ob-
chody jubileuszu 80-lecia urodzin 
prof. Włodzimierza Lecha Puchnow-
skiego, dr. ph. m., zorganizowanych 
przez Uniwersytet Muzyczny Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. W sesji 
naukowej dr hab. Elwira Śliwkiewicz-
-Cisak wygłosiła referat wprowadza-
jący, prezentując sylwetkę jednego 
z najwybitniejszych polskich pra-
cowników nauki,  uznanego w świe-
cie profesora sztuki, artysty i peda-
goga, społecznika i znakomitego 
organizatora, twórcy współczesnej 
akordeonistyki polskiej prof. Puch-
nowskiego. Referat połączony został 
z prezentacją multimedialną, zawie-
rającą materiały archiwalne (zdjęcia, 
dokumenty i nagrania).

Uroczysty koncert absolwentów, 
studentów i uczniów Profesora roz-
poczęła prezentacja multimedialna 
autorstwa dr hab. Elwiry Śliwkie-
wicz-Cisak, stanowiąca wizualizację 
archiwalnego nagrania Warszaw-
skiego Kwintetu Akordeonowego, 
zespołu, który w latach 70. i 80. 
XX w. przyczynił się do wyniesie-
nia akordeonu do rangi pełnopraw-
nego instrumentu koncertowego, 
a którego założycielem i wielolet-
nim kierownikiem artystycznym 
był szanowny Jubilat. 

Dnia 3 kwietnia 2012 r. 
w auli CJKP UMCS od-
było się spotkanie po-
święcone osobie bł. Jana 

Pawła II z okazji 7. rocznicy Jego 
śmierci, które zaczęło się wierszem 
Czesława Miłosza „Oda na 80. uro-
dziny Jana Pawła II”. Przeczytali go 
studenci z Białorusi i Ukrainy, przy-
gotowujący się na roku „” do stu-
diów w Polsce.

Wśród artystów prezentują-
cych się tego wieczoru na estra-
dzie Sali Koncertowej Uniwersy-
tetu Muzycznego w Warszawie byli 
także pracownicy Zakładu Peda-
gogiki Instrumentalnej. Wystąpili 
oni w następujących składach in-
strumentalnych: Kwintecie Akor-
deonowym i Kwintecie Tanguillo. 
Pierwszy zespół został powołany 
specjalnie na okoliczność Jubile-
uszu. W jego skład weszli czołowi 
polscy akordeoniści: prof. Krzysztof 
Olczak, prof. Elżbieta Rosińska oraz 
dr Paweł Zagańczyk – z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, prof. Jerzy 
Mądrawski z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz 
dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak 
z UMCS w Lublinie. Kwintet akor-

deonowy dokonał prawykonania 
utworu dedykowanego Jubilatowi 
pt. „Mysteriet” szwedzkiej kompo-
zytorki Krystyny Pettersson. 

Na zakończenie uroczystego 
koncertu wystąpił lubelski Kwin-
tet Tanguillo (UMCS) w składzie: 
dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak 
(akordeon), dr Piotr Chilimoniuk 
(fortepian), dr Dariusz Drzazga 
(skrzypce), dr Jakub Niedoborek (gi-
tara) i mgr Michał Kowalczyk (kon-
trabas). Kwintet brawurowo zapre-
zentował dwie kompozycje Astora 
Piazzollego – „Michelangello 70” 
i „Concierto para Quinteto”. Wy-
stęp został owacyjnie przyjęty przez 
licznie zgromadzoną publiczność.

Dr hab. Elwira 
Śliwkiewicz-Cisak

O Janie Pawle II w CJKP UMCS
W drugiej części spotkania za-

prezentowano audycję „Podać Jemu 
swoją rękę”, zrealizowaną przez Ma-
rię Brzezińską w Polskim Radio 
„Lublin”, z wykorzystaniem tek-
stów napisanych i przeczytanych 
przez cudzoziemców uczących się 
w CJKP UMCS, a wyemitowaną 
przez rozgłośnię lubelską 18 maja 
2003 r., w dzień urodzin Papieża 
Polaka.

Na koniec wszyscy mieli możli-
wość obejrzenia krótkiego animowa-
nego fi lmu, opowiadającego o drodze 
Karola Wojtyły prowadzącej na naj-
wyższy urząd w Kościele katolickim. 
Po spotkaniu delegacja studentów 
i nauczycieli z CJKP UMCS złożyła 
kwiaty i zapaliła znicz pod pomni-
kiem Jana Pawła II i kard. S. Wyszyń-
skiego na dziedzińcu KUL.

Jacek Brzeziński

Jubileusz prof. W. Puchnowskiego
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18 i 19 kwietnia 2012 r. Wy-
dział Politologii UMCS go-
ścił medioznawców z całej 

Polski w ramach corocznej konfe-
rencji naukowej z cyklu „Współcze-
sne media”. Tegorocznym tematem 
spotkania, odbywającego się pod pa-
tronatem naukowym Polskiego To-
warzystwa Komunikacji Społecz-
nej, był język mediów – skłaniający 
uczestników do pochylenia się nad 
problemem tradycyjnych form wy-
razu w środkach masowego komu-
nikowania, jak również trwających 
transformacji gatunkowych.

Sympozjum rozpoczęły obrady 
plenarne, prowadzone przez prof. 
Iwonę Hofman, w których prof. Ewa 
Maj omówiła język niepoprawności 
politycznej w publicystyce neoen-
deckiej, dr Iwona Biernacka-Ligięza 
przeanalizowała wpływ komunika-
cji zapośredniczonej przez kompu-
ter na kondycję wspólnot lokalnych, 
a prof. Ryszard Pęczkowski przed-
stawił innowacyjną teorię opty-
malnego znaku. Następnie obrady 
zostały przeniesione do trzech spe-
cjalistycznych sekcji badawczych, 
w których naukowcy mieli szansę 
podzielić się swoimi przemyśleniami 
oraz badaniami dotyczącymi kon-
dycji współczesnych mediów i wy-
korzystywanych przez nie środków 
przedstawiania świata. 

Sekcja pierwsza, „Przekaz wer-
balny”, koncentrowała się na zja-
wiskach zachodzących w systemie 
językowym mediów. Prelegenci dys-
kutowali m.in. o sposobie relacjono-
wania wydarzeń sportowych w ra-
dio oraz języku mūneris. W sekcji 
poświęconej relacjom pomiędzy no-
wymi mediami a językiem mediów 
w ogóle oraz formie przekazu wi-

Współczesne media 4: 
język mediów
Przekaz werbalny i wizualny, język nowych mediów, komunikowanie polityczne 
oraz reklamowe w mass mediach to tylko nieliczne tematy, nad jakimi 
dyskutowali uczestnicy konferencji „Współczesne media 4: język mediów” 
– największego sympozjum medioznawczego po prawej stronie Wisły.

zualnego omówiono problem me-
mów internetowych jako elementu 
języka internautów oraz przeana-
lizowano język współczesnej foto-
grafi i. Natomiast w panelu trze-
cim poruszano chociażby problem 
recenzji fi lmowych w różnych ro-
dzajach prasy oraz kondycji od-
biorcy mediów. Nie zabrakło dysku-
sji o zmianach w sposobie odbioru 
komunikatów medialnych wynika-
jącej z rozwoju mediów sieciowych 
czy roli celebrytów jako autoryte-
tów dla telewidzów.

Pierwszy dzień obrad zakończyła 
uroczysta kolacja w Dworku Ko-
ściuszków w Ogrodzie Botanicz-
nym, w trakcie której prelegenci 
mieli szansę uczestniczyć w kame-
ralnym koncercie Zespołu Tańca 
Ludowego UMCS.

Drugi dzień spotkania rozpoczęły 
rozważania nad obrazem świata kre-
owanym przez media. Uczestnicy 
rozmawiali o sposobach przedsta-
wiania niepełnosprawności, agre-
sji oraz tzw. symptomie Piotrusia 

Pana lansowanym przez polską 
prasę. Jednocześnie w sekcji „Me-
dia – arena komunikacji politycznej 
i reklamowej” dokładnie przeana-
lizowano język polskich kampanii 
wyborczych, w tym ostatniej kam-
panii parlamentarnej z 2011 r. Nie 
zabrakło też dyskusji nad sposobami 
konstruowania wypowiedzi na blo-
gach polityków oraz analizy reklam. 
W części poświęconej formom ga-
tunkowym wypowiedzi medialnych 
uwagę uczestników skupiło zaś zja-
wisko przenikania się płaszczyzn 
genologicznych, a w nim konwer-
gencja, transformacja oraz zmiany 
wynikające z dostosowywania ga-
tunków dziennikarskich do warun-
ków rynku medialnego.

Konferencję podsumowały oraz 
zamknęły organizatorki – prof. 
Iwona Hofman oraz dr Danuta 
Kępa-Figura z Zakładu Dzienni-
karstwa na Wydziale Politologii 
UMCS, z obietnicą ponownego spo-
tkania za rok.

Karolina Burno 
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Konferencja
„Powrót modernizmu?”
W W W dndndndnd iaiaiachchch 1 19–9–202020 k kkwiwiwietetniniia a 20201212 r r. ww KaKazizimimiererzuzuz  DDololnynyym m nanad d WiWiWW słsłą ą 
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zozoorgrgrganananizizzowowoo ananana a a prprzezezeez z ZaZaakłkładaddddd E EEststetetykyki i InInststytytututu u u FiFilolozozofifii ii UMUMCSCS. 

Otwarcie obrad: prof. Teresa Pękala i dr Rafał Czekaj
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W konferencji udział wzięli 
naukowcy z największych 
polskich ośrodków, m.in. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu im. M. Kopernika w To-
runiu, Uniwersytetu Adam Mickie-
wicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej w Warszawie, 
Uniwersytetu Gdańskiego. Spośród 
pracowników Instytutu Filozofi i 
UMCS czynny udział w konferencji 
wzięli: prof. Teresa Pękala, prof. Ta-
deusz Szkołut, dr Paweł Bytniewski, 
dr Rafał Czekaj, dr Marcin Kraw-
czyk, dr Mariola Kuszyk-Bytniew-
ska, mgr Krzysztof Trojnar. 

W ciągu dwóch dni obrad wygło-
szono ponad 20 referatów odno-
szących się do postawionego w ty-
tule konferencji pytania. Pojęcie 
modernizmu występowało w dys-
kusjach w co najmniej trzech zna-
czeniach: 1) jako formacja kultu-
rowo-fi lozofi czna wywodząca się 
z fi lozofi i oświeceniowej, powszech-
nie znana pod mianem „nowocze-
sności”; 2) jako pewna doktryna 
estetyczna, forsująca autonomię 
sztuki; 3) a także – w jednym z naj-
węższych znaczeń – jako konkretny 
nurt w architekturze. 

Te trzy znaczenia w różny spo-
sób sytuowały się wobec pytania 
o „powrót modernizmu”. Jak skon-
statowała prof. Iwona Lorenz (UW), 
modernizm, jako formacja kulturo-
wo-fi lozofi czna, znikąd nie wraca, 
bowiem nigdy się z nim nie poże-
gnaliśmy. Podobnie wypowiadał się 
prof. Włodzimierz Lorenz (UW), 
zauważając, że tzw. ponowocze-
sność to tylko uskrajnienie pewnych 
motywów myślenia modernistycz-
nego, które nigdy nie zdominowały 
fi lozofi cznego myślenia.

Modernizm w ujęciu nowocze-
snych doktryn estetycznych, za-
kładający autonomiczność sztuki, 
konfrontowany był z tymi prakty-
kami artystycznymi, które stawiają 
sobie za cel realizację postulatów 
społecznych. Referat prof. A. Zei-
dler-Janiszewskiej (SWPS) ujawnił 
pewną, wydawać by się mogło, pa-
radoksalną zależność: sztuka jest 
w stanie ingerować w rzeczywi-
stość społeczną tylko dzięki własnej 
autonomii. Bez aury autonomicz-
ności nie byłaby w stanie zafunk-
cjonować jako aktor przestrzeni 
publicznej. Związek między moż-
liwością społecznego zaangażo-
wania a autonomicznością sztuki 
można dostrzec także z perspek-
tywy analitycznej, czego dowodził 

w swoim wystąpieniu mgr A. An-
drzejewski (UW). 

Jeśli chodzi o modernizm w ar-
chitekturze, to był on przedmio-
tem referatów prof. M. Mendel (UG), 
dr. J. Tarnowskiego (UG), mgr. C. Li-
sowskiego (UMK). W tym przypadku 
diagnoza była jednoznaczna: archi-
tektura modernistyczna, za którą za-
wsze stał jakiś projekt społeczny, dziś 
jest już kwestią przeszłości. Przestrze-
nią mieszkalną niepodzielnie rzą-
dzi dziś mechanizm wolnorynkowy, 
w którego horyzoncie nie mieści się 
nic poza ekonomicznym zyskiem.

Organizatorzy konferencji pla-
nują wydać drukiem najciekawsze 
teksty powstałe na bazie wygłoszo-
nych referatów. 

dr Rafał Czekaj

Obrady uczestników konferencji
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20 kwietnia 2012 r. w nowej auli Instytutu Bio-
technologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego odbyła się część wykładowa, otwarta 

przez Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współ-
pracy Międzynarodowej prof. dr. hab. Ryszarda Dębic-
kiego. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych i inspi-
rujących wykładów naukowców, dotyczących ochrony 
zdrowia człowieka, zagadnień związanych z genomiką 
czy chemizmem komórek w otaczającym nas świecie.

Z kolei 21 kwietnia 2012 r. odbyły się zajęcia warsz-
tatowe, realizowane w laboratoriach Wydziału Biologii 
i Biotechnologii UMCS, które były znakomitą okazją 
do sprawdzenia się w roli laboranta czy przekonania 
się, jak wygląda praca naukowca od kuchni. Uczest-
nicy biorący udział w sesji warsztatowej wzięli udział 
w izolacji materiału genetycznego z roślin i jego ana-
lizie, sprawdzali aktywność i sposób wykorzystania 
enzymów grzybowych, uzyskiwali olejki eteryczne 
oraz badali swoje ciało pod kątem mikrobiologicz-
nym, a także mogli od podstaw wytworzyć kosmetyki. 
Grupy uczestników miały również okazję do wysłu-
chania interesujących prezentacji członków kół na-
ukowych. „DNA – Encyklopedia Życia” to nie tylko 
materiał genetyczny i nauka o nim samym, ale także 
wszystko to, co jest skutkiem jego różnorodności. 

Tegoroczna edycja zakończyła się niebywałym suk-
cesem. Organizatorzy nie mogli narzekać na brak chęt-
nych zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej. Ko-
lejne warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” już za rok!

Marcin Szklarczyk

DNA – Encyklopedia 
Życia 2012
Po raz kolejny odbyła się lubelska edycja 
warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia” 
2012, będąca inicjatywą ogólnopolską, 
koordynowaną przez Kamila Maciąga – 
prezesa Koła Biotechnologów „Mikron” 
z UMCS. Wydarzenie współorganizowały 
koła naukowe trzech największych 
lubelskich uczelni: UMCS, UM i KUL: 
SKN Biotechnologów „Mikron”, SKN 
Biochemików, SKN Mikrobiologów Bakcyl, 
SKN „Bioaktywni”, Lubelskie Towarzystwo 
Studentów Analityki Medycznej, SKN 
Chemii „REDOX” oraz Studenckie Koło 
Fotografii Przyrodniczej, współtworzących 
Porozumienie Studenckich Kół 
Naukowych i Ich Sympatyków pod 
koordynacją Marcina Szklarczyka.

Prof. Ryszard Dębicki otwiera tegoroczną edycję warsztatów
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Uczestnicy części wykładowej

Fo
t. 

Ju
st

yn
a S

to
ly

hw
o

Fo
t. 

Ju
st

yn
a S

to
ly

hw
o

Fo
t. 

Ju
st

yn
a S

to
ly

hw
o

Fo
t. 

Ju
st

yn
a S

to
ly

hw
o



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

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

Honorowy patronat nad im-
prezą objęli: Rektor UMCS 
prof. dr hab. Andrzej Dą-

browski, Prezydent Miasta Lublin 
dr Krzysztof Żuk i Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Krzysztof 
Hetman. Patronat medialny spra-
wowało Radio Centrum.

Tegoroczny Dzień Ziemi spotkał 
się z olbrzymim zainteresowaniem 
młodzieży ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Lubelszczy-
zny. Uczestnicy warsztatów i słu-
chacze wykładów przyjechali do 
Lublina m.in. z Ryk, Hrubieszowa, 
Trzydnika, Świdnika, Piask, Nałę-
czowa, Krasnegostawu, Izbicy, Lu-
dwina, Rejowca, Kobylan, Piaseczna, 

Dzień 
Ziemi
Dzień Ziemi to ogólnoświa-

towa akcja, prowadzona 
corocznie w okresie przesilenia 
wiosennego. Ma ona na celu 
promowanie szeroko rozumia-
nych postaw ekologicznych 
w społeczeństwie, w szczegól-
ności uświadomienie zagro-
żeń, w obliczu których stają 
zasoby środowiska natural-
nego we współczesnym świe-
cie. W ramach obchodów mają 
miejsce prelekcje, spotkania ze 
znanymi osobami, warsztaty 
związane z ochroną środowi-
ska, imprezy plenerowe itp.

Dzień Ziemi po raz pierwszy 
obchodzono w Stanach Zjed-
noczonych w roku 1970. W Pol-
sce obchodzony jest corocznie 
od roku 1990. W 2012 r. Dzień 
Ziemi odbywał się pod hasłem 
„Dobra energia dla wszystkich”, 
co związane było z ogłoszeniem 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych Międzynaro-
dowego Roku Zrównoważonej 
Energii dla Wszystkich Ludzi.

Frampola, Trawnik. Dopisali także 
uczniowie z Lublina, ze szkół róż-
nego szczebla. Ogółem zapisy ob-
jęły ponad 800 osób.

Centralnym punktem Dnia Ziemi 
było ofi cjalne otwarcie przez Rek-
tora UMCS prof. Andrzeja Dąbrow-
skiego, a także dwa wykłady zapro-
szonych gości specjalnych, spoza 
Wydziału. W pierwszym z nich 
„Shale gas – rocks are important” 
prof. Richard Davies (Durham Uni-
versity) przedstawił w przystępny 
sposób najważniejsze zagadnie-
nia związane z genezą gazu łupko-
wego, a także możliwościami jego 
eksploatacji. Drugi z wykładów po-
prowadził prof. Krzysztof Muraw-

Dzień
Ziemi 
w UMCS

W dniu 20 kwietnia 
2012 r. po raz piąty odbyły 
się na UMCS obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Ziemi. W tym roku po raz 
pierwszy pod egidą nowego 
Wydziału – Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej.

Ofi cjalnego otwarcia dokonał Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrow-
ski – na zdjęciu z Dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej dr. hab. Radosławem Dobrowolskim, prof. UMCS
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Prof. Richard Davies (Durham University) zapoznał uczestników z tema-
tyką gazu łupkowego 
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ski z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UMCS. Dotyczył on 
śladów aktywności kosmicznej na 
obszarze naszej planety, a także geo-
grafi i Układu Słonecznego.

Program Dnia Ziemi był zróżnico-
wany. Pracownicy i doktoranci Wy-
działu zaproponowali rozliczne pre-
zentacje dotyczące różnych aspektów 
środowiska naturalnego. Wśród te-
matów znalazły się: „Wpływ pogody 
na działania militarne”, „Najdziw-
niejsze potrawy świata”, „Fraktale 
– jak przyroda radzi sobie z trójką-
tem, kwadratem i kołem?”, „Świet-
ność Kraju Środka wczoraj i dziś”, 
„Mageroya – niezwykła wyspa na 
krańcu Europy”, „Epopeja bałtycka, 
czyli podróż dokoła Morza Bałtyc-
kiego”, „Wyprawa Kon-Tiki z Th o-
rem Heyerdahlem”, „Natura 2000 na 
Lubelszczyźnie”, „Przyroda w Chi-
nach”, „Geomorfologiczne skutki ob-
fi tych opadów w Górach Kaskado-
wych”, „Ciekawe zjawiska na niebie”, 
„Świat Google”, „Razem czy osobno, 
na miesiąc czy na zawsze, czyli ja-
kie związki tworzą młodzi Polacy?”, 
„Świat w 3D”, „Kartografi a zeroje-
dynkowo”, „Krajobrazy Ziemi”, „Tu-
rystyczne wyspy świata”, „Austra-
lian unique landscapes”.

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia praktyczne – 
warsztaty z zakresu gleboznawstwa 
(„Odkryjmy tajemnice gleby”), hy-
drologii („Woda to nie tylko H₂O”), 
badań limnologicznych („Na wodzie 

i pod wodą”), kartografi i („Jak po-
wstaje mapa?”, „Z odwzorowaniami 
za Pan Brat”), badań nad osadami 
(„Ziarnko do ziarnka”), geologii 
(„Niewidzialne dla oka”, „Tajemnice 
mórz zaklętych w kamień, czyli na 
tropie minionych er”), a także tech-
nik komputerowych w geografii 
(„Geografi czny detektyw”).

W plenerze, w bezpośrednim są-
siedztwie obiektów Wydziału, uczest-
nicy mogli skorzystać z oferty takich 
zajęć jak: „Skąd wiemy, że będzie pa-
dać?”, „Nawigacja satelitarna w prak-
tyce”, „Co się dzieje pod naszymi 
stopami?”, „Gleba – żyzny naskórek 
skorupy ziemskiej”.  Uczniowie mogli 
także sprawdzić swoją wiedzę w licz-
nych konkursach, które prowadzili 
studenci Wydziału – „Kolorowa ła-
migłówka astronoma”, „1 z 10”, „Pań-
stwa świata”, „Pocztówki z konty-
nentów”, „Każdy Polak to złodziej, 
a każdy Francuz to…”, „Burza móz-
gów”, „Wycieczka palcem po mapie”, 
„Z Układu Słonecznego na ziemię”, 
„Album fotografi czny ze świata”. 
Sympatycznym akcentem była obec-
ność żołnierzy z lokalnej jednostki 
wojskowej, którzy przedstawiali za-
interesowanym atrakcyjność służby 
w siłach zbrojnych.

Tegoroczny Dzień Ziemi odbył się 
przy wsparciu materialnym i logi-
stycznym następujących fi rm i in-
stytucji: Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie, Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Lublinie sp. 
z o.o., Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lu-
belskiego, Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego w Lublinie. 
Sponsorem strategicznym imprezy 
była fi rma Chevron.

W imieniu organizatorów pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w organi-
zację obchodów Dnia Ziemi – pra-
cownikom i doktorantom za przy-
gotowanie atrakcyjnej oferty oraz 
studentom kierunków geografia 
oraz turystyka i rekreacja za po-
moc organizacyjną.

Dr Piotr Bartmiński
Zakład Gleboznawstwa 

i Ochrony Gleb
Wydział Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej

Dr Marcin Siłuch poprowadził warsztaty nt. „Skąd wiemy, 
że będzie padać” 
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„Na wodzie i pod wodą” – mgr Ka-
tarzyna Mięsiak-Wójcik
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Warsztaty „Niewidzialne dla oka” cieszyły się dużym zainteresowaniem
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W obliczu uzyskania 
w 2010 r. przez IFS Wy-
działu Humanistycznego 

zgody Marszałka Województwa 
Lubelskiego na prowadzenie tego 
rodzaju zajęć, studenci slawistyki 
mogą obecnie (po zaliczeniu wy-
kładów i ćwiczeń, przewidzianych 
ogólnopolskim programem szko-
lenia, jak również po odbyciu wła-
ściwej praktyki) przystępować do 
egzaminu państwowego przed Ko-
misją dla Pilotów Wycieczek przy 
Urzędzie Marszałkowskim.

Takie rozwiązanie stwarza mło-
dym slawistom możliwość uzyska-
nia na trudnym dziś rynku pracy 
dodatkowego atrakcyjnego zawodu, 
udokumentowanego licencją pi-
lota wycieczek. Na podstawie aka-
demickiego cyklu nauczania uzy-
skują oni potwierdzoną dyplomem 
uniwersyteckim znajomość trzech 
języków obcych, dlatego też będą 
mogli bez dodatkowych już egza-
minów językowych mieć wpisane 
do legitymacji pilockiej prawo ob-
sługi grup turystycznych na kilku 
obszarach językowych. A zapotrze-
bowanie rynku na takich właśnie 
specjalistów jest duże.

Integralną częścią przedmioto-
wego szkolenia jest trzyaspektowa 
praktyka pilocka, która w wypadku 
studentów slawistyki UMCS za-
stępuje przewidzianą „Wydziało-
wym regulaminem praktyk” dawną 
praktykę zawodową. Studenci zo-
bligowani są ministerialnym roz-
porządzeniem do zrealizowania 
jednodniowej programowej wy-
cieczki krajowej, dwudniowej pro-
gramowej wycieczki zagranicznej 
oraz jednodniowej praktyki w por-
cie lotniczym. Najtrudniejsz są jed-
nak przygotowania do poszczegól-
nych etapów praktyki. Opracowanie 
całej trasy kilometr po kilometrze, 
umiejętność omówienia historii 
i dzisiejszych osobliwości każdej 
mijanej miejscowości, cech fi zjo-
geografi cznych terenu, po którym 
przejeżdża autokar, oprowadzanie 
grupy turystów po kilkunastu mia-
stach na trasie, po obiektach mu-
zealnych, przekazywanie informa-
cji o klimacie, fl orze i faunie, życiu 
codziennym ludności zamieszku-
jącej mijane tereny – to tylko nie-
które z zawiłości, z jakimi musieli 
zmierzyć się przyszli adepci sztuki 
pilotażu. 

Do tego dochodzi jeszcze cały 
kompleks zagadnień związanych 
z opieką nad turystami – zakwate-
rowanie, wykwaterowanie, sprawy 
związane z wyżywieniem, rozwią-
zywanie sytuacji nietypowych, czu-
wanie nad bezpieczeństwem w po-
dróży, w trakcie przekraczania 
granic, podczas realizacji programu, 
nad samopoczuciem każdego pod-
opiecznego, dbałość o program kul-
turalny, organizacja czasu wolnego 
i ciągłe przestrzeganie właściwego 
odbioru przez turystów fi rmy orga-
nizującej imprezę turystyczną. Nie 
bez znaczenia jest też właściwe pro-
wadzenie dokumentacji fi nansowej 
i sprawozdawczej, współpraca z kie-
rowcami, przewodnikami, obsługą 
hotelową i restauratorami oraz wła-
dzami polskimi, państw tranzyto-
wych i kraju docelowego. 

Ten jakże bogaty diapazon za-
gadnień, który studenci przero-
biony mieli w aspekcie teoretycz-
nym w trakcie trzysemestralnej 
edukacji akademickiej oraz dzięki 
bezpośrednim przygotowaniom do 
szkoleniowych wycieczek progra-
mowych, mogli następnie przetesto-
wać w trakcie czterodniowego wy-
jazdu (10–13 marca 2012 r.). Pierwszy 
dzień praktyki zawodowej przewi-
dywał wycieczkę krajową po Roz-
toczu. Studenci odwiedzili więc 
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Kra-
snobród z jego klasztorem i słyn-
nymi kaplicami, Susiec, szumy nad 
Tanwią, Tomaszów Lubelski i były 
hitlerowski obóz zagłady w Bełżcu. 
Po przekroczeniu granicy państwo-
wej w Hrebennem udali się na noc-
leg do Lwowa. Mimo zmęczenia, 
spowodowanego niezwykle nasyco-
nym programem pierwszego dnia, 
przyszli piloci podziwiali dodat-

Pierwsza praktyka 
zawodowa slawistycznej 
specjalizacji turystyczno-
-kulturowej
W W WW rororokukuku a aakakakadededemimickckimim 2 201010/0//20200111 sstutudeded ncnci i slslslssss awawisisstytykiki 
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kowo nocną panoramę docelowego 
miasta.

Drugi dzień praktyki przezna-
czony był na zwiedzanie zabyt-
ków kilku miejscowości, wcho-
dzących w skład lwowskiej „Złotej 
Podkowy”: zamków w Olesku (gdzie 
urodził się Jan III Sobieski) i Zło-
czowie (który też należał do ro-
dziny Sobieskich), pałacu Ko-
niecpolskich w Podhorcach oraz 
prawosławnej Ławry Poczajow-
skiej. Kolejny dzień to wizyty w naj-
znamienitszych zabytkach pra-
wie 800-letniego Lwowa – miasta 
czterech katedr czterech wielkich 
wyznań: katolickiego, prawosław-
nego, ormiańskiego i greckokato-
lickiego. Zabytki sakralne, choć 
zdominowały program trzeciego 
dnia, jednak nie były elementem 
wyłącznym. Grupa praktykan-
tów odwiedziła również gmach 
Opery Lwowskiej, zabytkowy Dwo-
rzec Kolejowy, Wysoki Zamek, 
Cmentarz Łyczakowski z Cmen-
tarzem Orląt Lwowskich oraz 
podziwiała przepiękną lwowską 
Starówkę. 

Czwartego dnia odbyła się prze-
widziana programem pilockiego 
szkolenia praktyka w nowym, nie 
oddanym jeszcze wtenczas do 
użytku Porcie Lotniczym Lwów. 
Studenci lubelskiej slawistyki byli 
pierwszą zagraniczną zorganizo-
wana grupą, która nie tylko od-
była zawodową praktykę w tym na 
wskroś nowoczesnym obiekcie, ale 
również pod nadzorem ukraińskich 

opiekunów praktyki mogła wejść od 
wszystkich pomieszczeń, zarówno 
przeznaczonych dla ruchu pasażer-
skiego, jak i obsługi technicznej, 
granicznej i celnej obiektu. Dopeł-
nieniem owocnego dnia była wizyta 
na nowym stadionie lwowskim, 
na którym przeprowadzone zo-
staną trzy grupowe mecze elimina-
cyjne w ramach Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej Euro 2012. W dro-
dze powrotnej do kraju uczestnicy 
praktyki zwiedzili jeszcze Żółkiew 
– słynną miejscowość hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. 

Studenci biorący udział w wyjeź-
dzie na Roztocze i Ukrainę, w oce-
nie zarówno obserwatora imprezy 
z ramienia Urzędu Marszałkow-
skiego, jak i kierownika praktyk, 
pilota wycieczek z 30-letnim sta-
żem dr. Leszka Mikruta z IFS, wy-
kazali się zarówno bardzo dobrym 

przygotowaniem merytorycznym, 
wcześniejszym niezwykle staran-
nym opracowaniem powierzonych 
im zadań i przydzielonych do reali-
zacji zagadnień, fachowym podej-
ściem do rozwiązywania kwestii 
dnia codziennego pilota, jak i wy-
czuciem tematu oraz umiejętno-
ścią przewidywania, rozwiązywa-
nia sytuacji konfl iktowych. 

Przebieg i wyniki praktyk pi-
lockich napawają optymizmem 
w przededniu oczekującego stu-
dentów slawistyki UMCS egzaminu 
państwowego na pilotów wycie-
czek przed właściwą komisją, po-
wołaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego.

Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Języków Słowiańskich
Instytut Filologii Słowiańskiej 

UMCS
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Uczestnicy wyjazdu w Porcie Lotniczym Lwów

Uczestnicy wyjazdu na stadionie lwowskim
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Konkurs ma formułę egzaminu maturalnego, 
a jego celem jest stworzenie uczniom możli-
wości wykazania się wiadomościami z bio-

chemii, zgodnymi ze standardami wymagań matural-
nych, a także wzbudzenie zainteresowania biochemią 
jako fascynującą i bardzo praktyczną dziedziną na-
ukową. Swoim zakresem obejmował m.in. budowę 
i charakterystykę wybranych biocząsteczek metaboli-
zmu pierwotnego i wtórnego, podstawowe szlaki bio-
chemiczne, współzależność procesów metabolicznych 
na poziomie komórki i całego organizmu, wybrane 
zagadnienia z genetyki molekularnej oraz zagadnień 
z biochemii stosowanej z elementami biotechnologii 
i inżynierii genetycznej. Bezpośrednio po konkursie, 
w czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy wysłuchali 
wykładów z serii „Czy biochemia może być ciekawa”, 
wygłoszonych przez studentów kół naukowych Wy-
działu Biologii i Biotechnologii UMCS (biochemicz-
nego i biotechnologicznego). 

Podczas rozmów z uczestnikami przed konkursem 
można było się zorientować, że wszyscy byli podener-
wowani. Zastanawiali się, jakie mogą być pytania i oce-
niali umiejętności i wiedzę konkurencji. Natomiast po Uczestnicy Konkursu Biochemicznego

Ostatnie chwile przed konkursem. Co by tu jeszcze 
sobie powtórzyć?

konkursie emocje opadły. Wielu uczestników nie wie-
działo, co sądzić o swoich odpowiedziach. Jedni byli 
z nich bardziej zadowoleni, inni mniej. Pojawiły się 
również głosy, że pytania były trudne, znalazły się też 
osoby, które twierdziły, że nie poszło im najgorzej, ale 
muszą zaczekać na ostateczne wyniki, żeby potwier-
dzić swoje przeczucia. Jak zawsze, co dla jednych było 
trudne, dla drugich było proste. Ostatecznie zwycię-
żyli najlepsi albo Ci, którzy mieli najwięcej szczęścia.

Komisja oceniająca, składająca się z pracowników na-
ukowych Zakładu Biochemii, na podstawie uzyskanych 
wyników wyłoniła laureatów III edycji Konkursu Bio-
chemicznego. Dyplomy i nagrody (1–3 miejsce) w po-
staci atrakcyjnych książek biochemicznych otrzymali: 
I miejsce – Anna Misiołek z I LO w Białej Podlaskiej, 
II miejsce – Mateusz Bronikowski z I LO w Lublinie, 
III miejsce – Jakub Dudzic z I LO w Krasnymstawie. 
Dyplomy i drobne upominki otrzymały również osoby 
wyróżnione: I wyróżnienie – Katarzyna Bancerz (I LO 
w Lublinie), II wyróżnienie – Adrian Drożdż (I LO w Ra-
dzyniu Podlaskim), III wyróżnienie – Piotr Horosze-
wicz (I LO w Białej Podlaskiej), IV wyróżnienie – Piotr 
Nalewaj (V LO w Lublinie). Wśród uczestniczących 
szkół odbyło się losowanie biochemicznych upomin-
ków. Fundatorzy nagród: Polskie Towarzystwo Bioche-
miczne Oddział Lubelski, Wydział Biologii i Biotech-
nologii oraz Zakład Biochemii UMCS, Firma TIGRET, 
Firma SIGMA-ALDRICH, Firma Cormay oraz Stowa-
rzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Spo-
łeczną „Postis” w Lublinie. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a fundatorom 
dziękujemy za wsparcie naszej akcji i ufundowanie atrak-
cyjnych nagród. Podziękowania kierujemy również do 
pracowników naukowych z Zakładu Biochemii UMCS 
za ich ogromny wysiłek w pracach komisji oceniają-
cej oraz studentom z kół naukowych Wydziału Biolo-
gii i Biotechnologii UMCS, aktywnie uczestniczącym 
w pracach organizacyjnych. Serdecznie zapraszamy na 
kolejną edycję Konkursu Biochemicznego, który mamy 
nadzieję odbędzie się w przyszłym roku. 

Opracowanie: Anna Jarosz-Wilkołazka 
Sebastian Mertowski

Konkurs 
Biochemiczny
30 marca 2012 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii 
UMCS odbyła się III edycja Konkursu Biochemicznego, 

którego głównym organizatorem był Zakład Biochemii 
UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa 

Biochemicznego. Do konkursu przystąpiło 114 uczniów 
z 24 liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego 

oraz z jednego liceum z Lubaczowa (woj. podkarpackie). 
Etap przeprowadzony w Lublinie został poprzedzony 

etapem szkolnym, w czasie którego do dalszego etapu 
zostali zakwalifikowani najlepsi uczniowie.
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19 kwietnia 2012 r. w Kolegium Licencjackim UMCS 
w Biłgoraju zorganizowane zostały Drzwi Otwarte. 
Kandydaci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną 
biłgorajskiego Kolegium oraz Uczelni macierzystej 
– UMCS w Lublinie na rok akademicki 2012/13.

Tegoroczne Drzwi Otwarte cieszyły się wyjątkowo 
dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, którzy niemal całkowicie wypełnili aulę 

Uczelni. Do studiowania na UMCS zachęcał prorektor UMCS 
ds. studenckich dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw., 
omawiając nie tylko bardzo dobrą bazę naukową i warunki so-
cjalne studiowania, ale również możliwość rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań w ok. 100 działających kołach naukowych 
i sekcjach sportowych. Zalety oferowanych kierunków opisywali 
również reprezentanci UMCS: z Wydziału Politologii – dr hab. 
Wojciech Sokół, prof. nadzw. oraz prodziekan Wydziału Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki – dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. 
nadzw., który oprócz studiowania na kierunku informatyka, za-
chęcał do zapoznania się z tegorocznymi nowościami, m.in. fi -
zyką techniczną ze specjalnością fi zyka medyczna lub nowocze-
sne materiały i techniki pomiarowe. 

W organizację Drzwi Otwartych zaangażowali się również 
studenci Kolegium. Miejscowi żacy namawiali młodszych ko-
legów i koleżanki do studiowania w lokalnej placówce i przygo-
towali dla odwiedzających multimedialną prezentację pod ha-
słem „Kolegium UMCS w Biłgoraju Twoją uczelnią”.

Szczegółowych informacji na temat studiów w Biłgoraju i Lu-
blinie udzielano na stoiskach zorganizowanych przez Dział In-
formacji i Promocji UMCS oraz studentów Kolegium. 

Kolegium Licencjackie UMCS w Biłgoraju istnieje od 2000 r. 
Oferta na nowy rok akademicki obejmuje studia stacjonarne – 
informatyka oraz kierunek politologia ze specjalnością admini-
stracja prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

oprac. Łucja Terejko
bibliotekarz w Kolegium w Biłgoraju

Spotkanie reprezentantów UMCS z kandydatami na studia

Drzwi Otwarte 
UMCS w Biłgoraju

Warsztaty pisania pisanek

16 marca 2012 r. Wydział Humanistyczny 
przygotował liczne atrakcje dla kandydatów 
na studia. Każdy kierunek starał się zapre-

zentować z jak najlepszej strony. Przyszli studenci mo-
gli przede wszystkim porozmawiać o interesujących 
ich specjalnościach zarówno z przedstawicielami In-
stytutów, jak i ze studentami. Podczas wykładów na-
uczyciele akademiccy z różnych kierunków opowia-
dali o warunkach przyjęcia na studia, o realizowanym 
programie oraz o perspektywach związanych z pod-
jęciem pracy przez absolwentów Uczelni.

W trakcie Drzwi Otwartych licealiści mogli wziąć 
również udział w wielu interesujących warsztatach 
i wystawach. Dużą popularnością cieszyła się ekspozy-
cja archeologiczna przygotowana przez studentów ar-
cheologii. Ciekawą ofertę przygotowały koła naukowe 
działające przy Instytucie Filologii Polskiej. Wielu za-
interesowanych wzięło udział w warsztatach z pisa-
nia pisanek zorganizowanych przez Studenckie Koło 
Naukowe Etnolingwistów. Spora liczba chętnych sko-
rzystała z warsztatów dziennikarskich zorganizowa-
nych przez Koło Dziennikarskie i Koło Doktorantów. 
Kandydaci na studia świetnie bawili się na spektaklu 
przygotowanym przez studentów Zakładu Lingwistyki 
Stosowanej pt. „Rozprawa nad lingwistyką”. 

Zainteresowani mogli również wziąć udział w Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Źródła informacji 
w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym”, 
zorganizowanej przez Studenckie Koło Informacji Na-
ukowej „Palimpsest”.

Agata Chwedoruk

Drzwi Otwarte 
na Wydziale 
Humanis-
tycznym
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W dniach 24–25 kwietnia 
2012 r. odbyła się I Ogólno-
polska Studencka Konfe-

rencja Naukowa pt „Bankowe i po-
zabankowe instrumenty fi nansowe 
– wycena i zasady ewidencjono-
wania”, której organizatorem było 
Studenckie Koło Naukowe Finan-
sistów działające na Wydziale Eko-
nomicznym UMCS. Uroczystego 
otwarcia konferencji i przywitania 
gości wspólnie dokonali dziekan 
Wydziału Ekonomicznego UMCS 
i zarazem opiekun SKNF prof. 
dr hab. Jerzy Węcławski oraz pre-
zes oddziału Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce Stefan Czerwiński.

Podczas konferencji studenci 
z Uniwersytetu Gdańskiego, Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Uniwersytetu 
w Białymstoku, Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz 
Wyższej Szkoły Ekonomii, Tury-
styki i Nauk Społecznych z Kielc za-
prezentowali wyniki swoich rozwa-
żań oraz badań na temat obecnego 
systemu fi nansowania działalności 
gospodarczej. Zwieńczeniem konfe-
rencji będzie wydanie zbioru zapre-
zentowanych prac w monografi i re-
cenzowanej pod redakcję naukową 
dr dr Małgorzaty Kamienieckiej, 
Anny Korzeniowskiej oraz Wojcie-
cha Misterka, pracowników nauko-
wych WE UMCS.

O randze wydarzenia świadczy 
fakt, iż konferencja została objęta 
licznymi patronatami honorowymi, 
w tym: Wojewody Lubelskiego 
dr hab. Jolanty Szołno-Koguc, prof. 
nadzw., Prezydenta Miasta Lublin 
dr. Krzysztofa Żuka oraz JM Rek-
tora UMCS prof. dr. hab. Andrzeja 
Dąbrowskiego. Głównym sponso-
rem konferencji był III/O Bank Za-
chodni WBK w Lublinie, a partne-
rem Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce. Szczegółowe informacje 
o przebiegu konferencji oraz foto-
relacja znajdują się na stronie www.
sknf.umcs.lublin.pl, do obejrzenia 
której serdecznie zapraszamy.

Paulina Soćko
Kamil Mazurkiewicz

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa 
„Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe – 
wycena i zasady ewidencjonowania”

Piotr Krzaczkowski, uczeń 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. 

K. Lipińskiego został fi nalistą ogól-
nopolskiego konkursu Młody Mu-
zyk Roku na najlepszego młodego 
muzyka instrumentalistę wykony-
wującego muzykę klasyczną. Mło-
dego artystę przygotowała dr hab. 
Elwira Śliwkiewicz-Cisak.

Program Młody Muzyk Roku to 
nie tylko zmagania konkursowe, 
ale również nowoczesne show te-
lewizyjne. O randze sukcesu od-
niesionego przez ucznia dr hab. 
Elwiry Śliwkiewicz-Cisak świad-
czy skala i prestiż imprezy. Zło-
żyło się na to wiele czynników: 
1. Organizatorzy: TVP KULTURA, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Narodowe Cen-
trum Kultury; 2. Regulamin kon-
kursu, do którego nie można było 
zgłosić się samodzielnie. Dwu-
dziestkę półfi nalistów wyłoniło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak 
z uczniem Piotrem Krzaczkowskim 
– Finał Młody Muzyk Roku

Spektakularny sukces lubelskiej 
akordeonistyki

twa Narodowego z grona najzdol-
niejszych uczniów (do 19 roku ży-
cia) polskich szkół muzycznych 
– kwalifi kując ich na podstawie do-
tychczasowych osiągnięć artystycz-

nych – laurów międzynarodowych 
i ogólnopolskich. 3. Jury ocenia-
jące młodych muzyków w skła-
dzie: kompozytor i instrumenta-
lista jazzowy – Krzesimir Dębski 
(przewodniczący), pianistka Alicja 
Paleta-Bugaj, skrzypek Tadeusz Ga-
dzina i oboista Tytus Wojnowicz; 
4. Konkurs zorganizowany jako 
widowisko telewizyjne. Poszcze-
gólne etapy zmagań uczestników 
(półfi nały i fi nał) transmitowane 
były na antenie TVP KULTURA 
i na Facebooku; 5. W wielkim fi -
nale, który odbył się 4 kwietnia 
w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie, najlepsza siódemka 
(w tym Piotr Krzaczkowski) wy-
stąpiła z towarzyszeniem Polskiej 
Orkiestry Radiowej pod dyrekcją 
Łukasza Borowicza. Więcej szcze-
gółów na www.mlodymuzykroku.
tvp.pl.

Dr hab. Elwira 
Śliwkiewicz-Cisak

Młody Muzyk 
Roku – Finał, 

Warszawa 2012
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Program składał się z trzech 
paneli: Europy Wschod-
niej, Bliskiego Wschodu 

i Dalekiego Wschodu, a te z kolei 
podzielono na sekcje: polityczną, 
kulturową i społeczną oraz mili-
tarną. Udział w konferencji zgło-
siło 70 prelegentów, w tym 41 dok-
torantów. Podczas dwudniowego 
cyklu spotkań odbyło się 39 wystą-
pień. Referenci poruszyli intrygujące 
i różnorodne zagadnienia z punktu 
widzenia politologa, prawnika, eko-
nomisty, socjologa oraz kulturo-
znawcy. Uczestnicy wydarzenia przy-
jechali z ośrodków naukowych z całej 
Polski, m.in. z Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Referaty przed-
stawili również studenci z Wydziału 
Politologii UMCS oraz z KUL. Na za-
kończenie każdej z sekcji zadawane 
były pytania do autorów referatów. 

Pierwszy dzień konferencji roz-
począł się od panelu poświęconego 
regionowi Europy Wschodniej. Pre-
legenci przyjrzeli się m.in. obrazowi 
kampanii prezydenckiej Władimira 
Putina, feminizmowi w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej oraz 
kwestii praw człowieka na Biało-
rusi. Referenci analizowali rów-
nież politykę wschodnią Lecha Ka-
czyńskiego, poddali ocenie politykę 

rządu Polski w wymiarze Partner-
stwa Wschodniego w czasie na-
szej prezydencji w Radzie UE. Pod-
czas spotkania odbyły się również 
wystąpienia: „Kwestia językowa 
a poczucie tożsamości narodowej 
obywateli Ukrainy” czy „Twitter 
rewolucja w ocenie rosyjskojęzycz-
nych mediów mołdawskich”. Panel 
wschodnioeuropejski zakończył re-
ferat z lokalnym akcentem pt. „Lu-
blin – miasto Wschodu”. 

Autorzy wystąpień panelu bli-
skowschodniego poruszali przede 
wszystkim zagadnienie przemian 
politycznych w związku z rewolu-
cjami w świecie arabskim. Przed-
stawiono m.in. sylwetkę Bractwa 
Muzułmańskiego, przeanalizowano 
program nuklearny Iranu oraz rolę 
armii tureckiej w systemie politycz-
nym państwa. Uczestnicy konferen-
cji mogli wysłuchać następujących 
referatów: „Soft Power Kataru” czy 
„Izraelski militaryzm jako forma 
przetrwania w trudnym otoczeniu 
międzynarodowym”. W sekcji kul-
turowej znalazły się dość intrygujące 
tematy, m.in. „Taniec Szeherezady – 
ewolucja i znaczenie tańca oriental-
nego w świecie Zachodu” oraz „Koń 
arabski w kulturze Orientu”. 

Drugi dzień konferencji poświę-
cono Dalekiemu Wschodowi. Pre-
legenci zapoznali słuchaczy m.in. 
z polityką zagraniczną Indii, spo-

rem japońsko-rosyjskim o Wyspy 
Kurylskie, a także kwestią ponow-
nego zjednoczenia na Półwyspie 
Koreańskim. Referenci przedsta-
wili ciekawe i niejako zapomniane 
tematy: ,,Co straszy w Yasukuni, 
czyli wpływ świątyni na relacje mię-
dzypaństwowe w regionie” oraz 
,,Rewolucja w Nepalu – demokra-
tyczne rządy Maoistów ratunkiem 
dla kraju?”. W sekcji społecznej au-
torzy wystąpień poddali analizie 
sytuację kobiet w Japonii, system 
wartości społecznych wśród wiet-
namskiej młodzieży, a także histo-
rię i rolę chińskich triad. Uczestnicy 
wysłuchali również następujących 
referatów: ,,Problem żółtego nie-
bezpieczeństwa w debacie nad mi-
gracją Chińczyków do postradziec-
kiej Rosji” oraz ,,System edukacyjny 
w Chinach podczas Rewolucji Kul-
turalnej i współcześnie”. Panel za-
kończyła sekcja kulturowa, w której 
prelegenci przyjrzeli się zagadnie-
niu cenzury w chińskim kinie czy 
zjawisku e-Gamingu w Korei Po-
łudniowej. W tej sekcji pojawiły 
się takie referaty jak: ,,Relatywizm 
kulturowy: koncepcja azjatyckich 
wartości” oraz „Wpływ konfucja-
nizmu na przedsiębiorczość”. 

Organizatorzy konferencji 
„Wschód – nie zawsze Daleki” za-
powiadają jej reedycję. Jednocze-
śnie zapraszają do lektury kolejnego 
numeru periodyku Wydziału Poli-
tologii UMCS „Consensus”, w któ-
rym opublikowane zostaną najlep-
sze referaty wygłoszone podczas 
dwudniowego spotkania. 

Karol Inglot

konferencja 
naukowa 
„Wschód – nie 
zawsze Daleki”
W dniach 15–16 marca 2012 r. na Wydziale 
Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się 
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka 
Konferencja Naukowa pt. „Wschód – nie 
zawsze Daleki”, którą zorganizowały 
wspólnie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, 
Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu oraz Koło 
Naukowe Sympatyków Dalekiego Wschodu. 
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Ogólnopolskie Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, 
Kraków
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Celem działalności Koła 
jest poszerzanie wiedzy 
z szerokiej interdyscy-

plinarnej dziedziny, jaką jest biotech-
nologia, doskonalenie umiejętności 
praktycznych oraz realizacja indy-
widualnych oraz zbiorowych form 
kreatywności studentów. Działalność 
Koła umożliwia studentom wykorzy-
stanie wiedzy poprzez zastosowanie 
jej w praktyce, skłania do samodziel-
nej pracy, a także pozwala na rozwój 
osobistych zainteresowań.

W praktyce cele te osiągane są 
poprzez coroczną realizację licz-
nych projektów badawczych, czynne 
uczestnictwo w konferencjach ogól-
nopolskich i międzynarodowych, 
festiwalach nauki, warsztatach 
i w wielu innych przedsięwzięciach 
kulturalno-naukowych. Warto rów-
nież nadmienić, że Koło jest or-
ganizatorem wielu przedsięwzięć: 
spotkań naukowych, dyskusji, semi-
nariów, praktyk, konferencji, sesji 
naukowych oraz warsztatów, w któ-
rych wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom młodych pasjonatów nauk 
ścisłych, starając się im przybliżyć 
tajniki wiedzy biotechnologicznej 
oraz nauk z nią związanych.

SKN Biotechnologów „Mikron” 
organizuje również cykliczne spo-
tkania, podczas których człon-
kowie Koła wymieniają poglądy, 
przedstawiają swoje pasje, dysku-
tują i podejmują najważniejsze de-
cyzje związane z działalnością na-
ukową. Studenci i zaproszeni goście 

przygotowują prezentacje multi-
medialne, dzięki którym przed-
stawiają i doskonalą swój warsz-
tat naukowy.

W ostatnich latach działalność 
Koła nabrała tempa, a to wszystko 
za sprawą aktywnych studentów 
oraz życzliwości kadry naukowej 
Wydziału BiB. Obserwujemy także 
wzrost zainteresowania naukami 
przyrodniczymi nie tylko wśród li-
cealistów i młodzieży gimnazjal-
nej, ale także wśród uczniów szkół 
podstawowych i tych najmłodszych 
w wieku przedszkolnym, którzy przy-
bywają tłumnie na każde organizo-
wane przez nas wydarzenia, gdzie 
z wielkim zaangażowaniem poznają 
tajemnice laboratorium.

Niewątpliwie największym wy-
darzeniem 2011 r. było samodzielne 
zorganizowanie V Ogólnopolskiego 

Seminarium Studentów Biotechno-
logii „Biotechnologia – zagrożenia 
czy perspektywa rozwoju ludzkości” 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
W seminarium wzięli udział studenci 
reprezentujący różne rejony Polski. 
Mieli oni możliwość wysłuchania 
wykładów zaproszonych gości: prof. 
dr. hab. Dobiesława Nazimka – „Ka-
talityczne metody redukcji CO₂ ze 
źródeł stacjonarnych”, prof. dr. hab. 
Krzysztofa Grzywnowicza – „Bio-
technologia naturalnych inhibitorów 
proteaz – pers pektywa grzybowa”, 
dr Moniki Prendeckiej – „Adipo-
kiny – czyli co dzieje się w tkance 
tłuszczowej” oraz studentów z całej 
Polski. Wiele wykładów zakończyło 
się konstruktywnymi dyskusjami 
na temat prezentowanych treści. 
Zorganizowane po raz piąty Ogól-
nopolskie Seminarium Studentów 

Studenckie Koło Naukowe 
Biotechnologów „Mikron” 
– wczoraj, dziś i w przyszłej 
perspektywie…
StSttudududenene ckckc ieieii  K Kołoło o o o NaNaukukkkowowe e BiBiotototototecece hnhnolologogówów „MiMM krkronon” ” dzdziaiałałłająjącec  nna a
WyWyWydzdzdziaiaialelele B B Bioioiololologigii i i i BiBiototece hnhnh olologogiiii UUMCMCS S popowsstatałoło ww 1198988 88 r.r. OOd d tetegogo c czazasusu 
zyzyzyskskskkałałało o onono o o o sysympmpatatięię s stutudeedentn ówóó  ii p praar cocownwnnnnnikikówów WWydydziziałału.u. C Człzłononkokowiwie 
SKSKKS N NN N zz dududużyżyżym m mm zazazaanangagażożowawaniniemem wwłąłączczajajjją ą ą ą ą ą sisisisis ę ęę w w ogo roromnmną ą liliczczbębę ddziziałałańań
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Bal Biotechnologa

Warsztaty DNA – Encyklopedia Życia
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Biotechnologii zaowocowało wyda-
niem książki zawierającej artykuły 
i abstrakty napisane przez studen-
tów oraz zaproszonych gości. Waż-
nym elementem seminarium była 
integracja społeczności studenckiej, 
dlatego już pierwszego dnia konfe-
rencji jej uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach „Ja i oni – komuni-
kacja interpersonalna”. Umożliwiły 
one integrację grupy uczestników 
i pozwoliły na szybsze nawiązanie 
nowych znajomości i przyjaźni po-
między studentami. 

Działalność SKN „Mikron” w roku 
2011 obejmowała realizację projek-
tów badawczych z dziedziny bio-
chemii, mikrobiologii i immuno-
logii, takich jak: „Nieprzemysłowa 
produkcja piwa”, „Wpływ stresu 
oksydacyjnego i mechanicznego na 
metabolizm grzyba Pleurotus ostre-
atus” oraz „Wpływ ekstraktu wod-
nego i alkoholowego Yerba Mate na 
komórki prawidłowe i nowotwo-
rowe jelita grubego w testach in vi-
tro” (projekt dofi nansowany przez 
fi rmę Sarstedt, w postaci sprzętu 
laboratoryjnego o wartości kilku-
nastu tysięcy złotych).

Członkowie SKN przy współpracy 
z prof. Tomaszem Twardowskim ko-
ordynowali projekt badań ankieto-
wych, których celem było poznanie 
opinii środowiska naukowego na 
temat stanu i perspektyw rozwoju 
biotechnologii w Polsce.

Studenci brali aktywny udział 
w wydarzeniu IV Congress of Polish 
Biotechnology i IV EUROBIOTECH 
2011 Four Colors of Biotechnology, 
który odbył się w dniach 12–15 paź-
dziernika 2011 r. w Krakowie, w XIII 
Ogólnopolskim Akademickim Semi-
narium Studentów Biotechnologii 
i III Międzynarodowej Konferencji 
Studentów Biotechnologii, w dniach 
18–20 listopada 2011 r. w Krakowie, 
organizowanym przez Akademickie 
Stowarzyszenie Studentów Biotech-
nologii (ASSB). Członkowie naszego 
Koła zaprezentowali efekty swo-
ich badań w sesji posterowej oraz 
mieli okazję prowadzenia dyskusji 
z prelegentami.

Ważnym projektem realizowa-
nym przez studentów była IV lubel-

ska edycja Warsztatów „DNA – En-
cyklopedia Życia” (15–16 kwietnia 
2011 r.). Odwiedziło nas kilkaset 
osób, począwszy od przedszkola-
ków aż po emerytów, którzy z jed-
nakowym zainteresowaniem uczest-
niczyli w wykładach i wykonywali 
doświadczenia w laboratoriach Za-
kładu Biochemii UMCS.

W ramach Programu Fundacji 
Rozwoju Wolontariatu „Projektor” 
członkowie Koła realizowali dwa 
tygodniowe, wakacyjne projekty: 
„Hodowla in vitro w domowym za-
ciszu” oraz „Fascynacje zaklęte w na-
uce” w Szkole Podstawowej w Go-
licach w woj. lubuskim. Uczniowie 
z niezwykłym zaangażowaniem 

włączyli się w liczne doświadcze-
nia, które w większości mogli wy-
konywać osobiście, oczywiście pod 
bacznym okiem doświadczonych 
studentów.

Ważnym osiągnięciem 2011 r. 
była organizacja w dniach 21–22 
września 2011 r. imprezy Lubelski 
Kongres Studenckich Kół Nauko-
wych „Tygiel 2011”, który odbywał 
się w ramach VIII Lubelskiego Festi-
walu Nauki (17–23 września 2011 r.). 
Studenci przedstawili liczne pre-
zentacje oraz uczestniczyli w sesji 
plenerowej, która jak zawsze zgro-
madziła rzeszę zainteresowanych 
osób. Wydarzenie było współor-
ganizowane ze Studenckim Kołem 
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Serię wystąpień rozpoczął prof. dr hab. Marek 
Rogatko wykładem pt. „Potwory w Kosmosie”. 
Była to swoista podróż przez Wszechświat, 
pełen różnych obiektów – takich jak mgła-

wice, białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury. 
Niektóre z nich poszczycić się mogą nader groźnymi 
nazwami, jak gwiazdy „wampiry” czy „Czarne wdowy”. 
Wykład zilustrowano prezentacją audiowizualną. 

W kolejną sobotę dr Waldemar Berej oraz mgr Marek Bu-
dziński opowiedzieli o technice ciekłokrystalicznej w wy-
kładzie pt. „Walka o jasność, czyli specjalne folie optyczne 
w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD)”. Po około 
godzinnym wystąpieniu chętni mogli udać się wraz z mgr 
Romanem Kazańskim na zwiedzanie Muzeum Fizyki. 

Trzeci wykład pt. „Izotopy promieniotwórcze w środo-
wisku naturalnym” poprowadził dr Zbigniew Surowiec, 
pracownik Zakładu Metod Jądrowych IF UMCS, który 

31 marca 2012 r. dobiegł końca cykl wy-
kładów popularyzujących fizykę pod na-
zwą „Spotkania z fizyką”. W tym roku 
była to dwudziesta pierwsza edycja przed-
sięwzięcia. Jak zwykle, wykłady odby-
wały się we wszystkie soboty marca. 

XXI 
Spotkania 
z fizyką

Naukowym Inżynierii Materiałowej „Dokumentaliści 
Strefy 505” z Politechniki Lubelskiej. Członkowie Koła 
SKN „Mikron” Karolina Okła, Anna Wawruszak oraz 
Kamil Maciąg otrzymali nagrodę za III miejsce w ka-
tegorii na najlepszą prezentację wygłoszoną w panelu 
przyrodniczym.

W ramach „Tygodnia rozwijania talentów” człon-
kowi Koła brali aktywny udział w warsztatach bioche-
micznych. Zorganizowano także „Ćwiczenia Bioche-
miczne” dla Gimnazjum w Borzechowie, na których 
młodzież gimnazjalna zgłębiała wiedzę z zakresu bio-
chemii oraz przeprowadziła wiele doświadczeń z po-
mocą studentów. Poprzez wspólną zabawę uczniowie 
mogli zarazić się szczerą pasją do nauki i wykonać 
doświadczenia, które przyczyniły się do pogłębienia 
ich wiedzy oraz lepszego zrozumienia świata mole-
kuł organicznych.

Dbając o integrację studentów różnych kół nauko-
wych, udało nam się już po raz czwarty zorganizo-
wać Bal Biotechnologa w Domu Studenckim „Ikar”. 
W styczniu 2012 r. odbyła się piąta edycja tego balu, 
który cieszy się coraz większym powodzeniem.

Wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Bioche-
mików oraz Studenckim Kołem Mikrobiologów zorga-
nizowaliśmy spotkanie opłatkowe, na którym mieliśmy 
okazję spotkać się z członkami innych kół naukowych 
działających na Wydziale BiB, z którymi współpracu-
jemy i organizujemy liczne wydarzenia. 

Wymienione powyżej przykłady stanowią tylko 
niewielką część tętniącej życiem działalności Koła 
oraz obfi tującej w liczne przedsięwzięcia kulturalno-
-naukowe. 

W tym roku zorganizowaliśmy kolejną edycję Warsz-
tatów „DNA – Encyklopedia Życia” (20–21 kwietnia) 
oraz VI Ogólnopolskie Seminarium Studentów Bio-
technologii połączone z I Międzynarodowym Semina-
rium Studentów Biotechnologii w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą (18–20 maja). Planujemy także zorganizo-
wać Tygiel 2012 (19–20 września).

Nadrzędnym celem działalności Studenckiego 
Koła Naukowego „Mikron” jest przybliżenie współ-
czesnej biotechnologii, podkreślenie ogromnego 
znaczenia tej dziedziny dla rozwoju i przyszłości 
gospodarki na całym globie oraz edukacja i podnie-
sienie kompetencji uczestników projektów realizo-
wanych przez SKN. 

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron” 
poprzez współpracę z innymi kołami naukowymi, in-
stytutami badawczymi i organizacjami studenckimi 
chce kontynuować swoją szeroką działalność propa-
gującą naukę, nowoczesne technologie i innowacyj-
ność. Członkowie Koła pragną rozwijać swój potencjał 
intelektualny i naukowy, który będą mogli wykorzy-
stać w dalszej pracy, w działaniach SKN Biotechno-
logów „Mikron” i w przyszłej karierze.

Karolina Okła, Kamil Maciąg
Dr Magdalena Jaszek (opiekun SKN) 
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W przedstawieniu wystąpili: Natalia Borys, Katarzyna 
Dudyńska, Joanna Filiks, Bartek Grzeszczuk, Iwona 
Hałasa, Ewelina Karpiuk, Katarzyna Kaźmierak, Be-

ata Litwin, Magdalena Mękal, Jakub Psionka, Tomasz Ryło, Ka-
tarzyna Wróbel oraz Dorota Żołądek. Spektakl łączył w sobie 
różnorodne formy wyrazu. Monolog, wewnętrzny, dialog, pan-
tomima, recytacja i moralitet złożyły się na część pierwszą przed-
stawienia o charakterze fi lozofi czno-egzystencjalnym, którą po-
przedził utwór muzyczny „Quo Vadis Domine” w wykonaniu 
Michała Bajora. Było to doskonałe wprowadzenie do tematyki 
tego artystycznego przedsięwzięcia. Mottem wystąpienia były 
słowa zaczerpnięte z twórczości Johanna Wolfganga Goethego: 
Kto się przybliża tego nie odtrącajcie, kto się oddala tego nie za-
trzymujcie, kto wraca tego przyjmijcie tak jak gdyby nie odchodził. 

Studenci, posługując się przesyconymi refl eksjami, fragmen-
tami tekstów literackich (wykorzystano m.in. „Romantyczność” 
Adama Mickiewicza, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza oraz 
„Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego), ukazali kon-
dycję człowieka współczesnego i problemy cywilizacyjne. Ge-
sty debiutujących aktorów były mocno symboliczne: wyrzu-
cenie książki wyrażało zanik duchowości, deptanie róży, „bo 
brzydko pachnie” symbolizowało kryzys i odwrócenie warto-
ści, wygłoszenie dogmatu reklamy stanowiło krytykę konsu-
meryzmu i wykazanie złudności konsumpcjonistycznej kon-
cepcji szczęścia. Pantomima, której przyświecał motyw maski, 
wyrażała charakter egzystencji człowieka współczesnego, jej 
anonimowość, samotność, bezrefl eksyjność. Obnażono ubó-
stwo relacji międzyludzkich, nieczułość i apatię. Młodzi ak-
torzy ukazali także potrzebę „zdjęcia maski” i przebudzenia 
oraz poruszyli problem tożsamości jednostki, wskazując jed-
nocześnie, iż najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Część druga wystąpienia miała charakter humorystyczny: lite-
racki konkurs dla widzów oraz kabaret „Szła dzieweczka do laseczka”.

Spektaklowi towarzyszył akompaniament muzyczny, np. 
„Moonlight Sonata” Beethovena, a także piosenki w wykonaniu 
własnym, co pozwoliło na stworzenie odpowiedniego nastroju.

Warto podkreślić, iż była to pierwsza taka inicjatywa w Insty-
tucie Kulturoznawstwa, zorganizowana przez studentów stu-
diów zaocznych. Młodzi aktorzy zdobyli uznanie widzów, wśród 
których znaleźli się dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa prof. 
dr hab. Jan Adamowski oraz inni pracownicy Instytutu.

Agnieszka Skrobas

„Cogito ergo sum. 
Tak po prostu nie 
mam czasu. Mimo 
to…”
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mówił m.in. o źródłach promieniowania w środowisku 
naturalnym oraz o skutkach, jakie może powodować. 

Prof. dr hab. Tadeusz Domański opowiadał, na czwar-
tym spotkaniu, o zjawiskach nadciekłości i nadprzewod-
nictwa. W wystąpieniu pt. „Nadciecze i nadprzewod-
niki” wyjaśnił ich fenomen i przedstawił fascynujące 
własności nadcieczy oraz materiałów nadprzewodzących. 

Ostatni wykład „XXI Spotkań z fi zyką” pt. „Para-
doksy mikroświata” wygłosił prof. dr hab. Andrzej 
Góźdź. Prowadzący, zabierając słuchaczy w podróż 
przez Wszechświat – od obiektów największych do 
tych najmniejszych, zwrócił uwagę, że w świecie obiek-
tów o rozmiarach pojedynczych atomów, obowiązują 
prawa fi zyki kwantowej oraz obowiązuje wręcz inna 
logika od tej, do jakiej przywykliśmy, czym skutecznie 
przyciągnął uwagę widowni. Demonstracje do tego wy-
kładu, jak również do wcześniejszych, przeprowadzał 
mgr Juliusz Ciemniewski. 

Rokroczne wykłady adresowane są do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz do nauczycieli. Jak przy-
znaje dr Jerzy Kraśkiewicz, organizator „Spotkań z fi -
zyką” – „Najczęściej, uczestnikami wykładów są lice-
aliści i nauczyciele ze szkół województwa lubelskiego, 
w tym oczywiście także z Lublina. Największym zain-
teresowaniem cieszą się demonstracje zjawisk fi zycz-
nych oraz doświadczenia, będące ilustracjami i uzu-
pełnieniem do omawianych na wykładach treści”. 
Co najważniejsze, wykłady są całkowicie bezpłatne – 
podkreśla dr Kraśkiewicz. Celem spotkań jest przede 
wszystkim popularyzacja fi zyki wśród młodzieży li-
cealnej, uzupełnienie wiadomości z tej dziedziny, jak 
również pokazanie w sposób atrakcyjny jej znaczenia 
we współczesnym rozumieniu zjawisk przyrody.

Arkadiusz Kozioł
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Drużyna piłkarek ręcznych 
– na co dzień występująca 
w I lidze piłki ręcznej kobiet 
– zajęła II miejsce w tur-

nieju, przegrywając tylko w fi nale 
z drużyną z Serbii. Trener Krzysz-
tof Krawczyk był po turnieju ze swo-
ich zawodniczek bardzo zadowolony. 
„Dziewczyny włożyły w ten sukces 
dużo serca i walki” – mówi Kraw-
czyk. „Rywalizacja była bardzo za-
cięta, dwa mecze w grupie wygrały-
śmy różnicą zaledwie jednej bramki” 
– podkreśla Katarzyna Wrzesińska, 
piłkarka ręczna AZS UMCS.

Piłkarki nożne – na co dzień za-
wodniczki futsalowej sekcji AZS 
UMCS – wygrały turniej w swo-
jej dyscyplinie, pokonując w fi nale 
uczelnię z Algierii. Najlepszą za-
wodniczką została wybrana Olga 
Mitrus. Sukces piłkarek jest efek-
tem ciężkiej pracy zarówno samych 
zawodniczek, jak i trenera Wojcie-
cha Dankiewicza, który podkreśla 
swój podziw dla dziewczyn: „Jestem 
dumny ze swoich zawodniczek tym 
bardziej, że potrafi ły się podnieść po 
porażce z Algierią w pierwszym me-

czu”. Katarzyna Jędrzejowska i inne 
zawodniczki jednym głosem mówią: 
„Zwycięstwo dedykujemy trenerowi 
Dankiewiczowi”, który z powodze-
niem prowadzi sekcję futsalistek 
AZS UMCS.

Natomiast drużyna piłkarzy noż-
nych – złożona w dużym stopniu 
z futsalowej drużyny AZS UMCS, 
występującej w I Polskiej Lidze Fut-
salu – zajęła II miejsce w turnieju, 
ulegając w fi nale francuzom z US 
VIGNY. Nad lubelskimi „Dzikami” 
czuwał oczywiście nie kto inny jak 
Tomasz Bielecki. „Chłopcy pokazali 
charakter i serce do walki” – mówi 
zadowolony Bielecki.

Występ UMCS w 33. edycji tego 
prestiżowego turnieju, w którym 
brało udział ponad 800 zawodni-
ków, 75 drużyn z 15 krajów można 
uznać za bardzo udany. Zawodnicy 
i trenerzy cieszą się nie tylko z osią-
gniętych wyników, ale także z uda-
nej promocji swojej Uczelni na are-
nie międzynarodowej – tym razem 
we Francji.

Piłka ręczna: Moniak Nóżka, 
Marta Frodyma, Dorota Chodu, 
Weronika Zarzycka, Agata Tęcza, 
Sylwia Michałowska, Paulina Tka-
czyk, Katarzyna Wrzesińska, Alek-
sandra Piech; trener – Krzysztof 
Krawczyk.

Piłka nożna kobiet: Monika Ka-
wala, Katarzyna Jędrzejowska, Olga 
Mikrus, Anna Skóra, Dominika 
Bartnik, Agnieszka Grudzień, Ju-
styna Kaziuk, Beata Seroka, Klau-
dia Szymura; trener – Wojciech 
Dankiewicz.

Piłka nożna mężczyzn: Michał 
Komor, Wiktor Kozieł, Rafał Gór-
ski, Mateusz Chmielnicki, Karol 
Lewczuk, Wojciech Myć, Grzegorz 
Fularski, Łukasz Mietlicki, Damian 
Miazga, Wojciech Boniaszczuk, 
Daniel Lis, Jarosław Wyrośla, Ja-
kub Drzewiecki, Artur Gadzicki, 
Łukasz Ożga, Przemysław Kowal-
czyk, Michał Zgierski, Piotr Kach-
niarz, Patryk Niezbiecki; trener – 
Tomasz Bielecki.

Jakub Drzewiecki

Francuski sukces UMCS
Sportowcy AZS UMCS podbili Paryż
W dniach 22–27 kwietnia 2012 r. nasi sportowcy uczestniczyli w prestiżowym 
turnieju Pięciu Piłek („Tournoi des 5 Ballons”), który organizowany był przez 
ESSEC Business School – jedną z najbardziej znanych francuskich uczelni 
ekonomicznych. We Francji UMCS reprezentowany był w trzech dyscyplinach: 
piłce ręcznej kobiet, piłce nożnej kobiet oraz piłce nożnej mężczyzn.
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Celem konkursu jest pro-
pagowanie i rozwijanie 
zainteresowań rachun-

kowością oraz inspirowanie studen-
tów do intensywnego zdobywania 
wiedzy, a także promocja instytu-
cji biorących udział w organizacji 
konkursu. Jest on skierowany do 
studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, zarówno magi-
sterskich, zawodowych, jak i pody-
plomowych wszystkich lubelskich 
uczelni wyższych. Do udziału zgło-
siły się 24 osoby, co biorąc pod uwagę 
obszerność tematyki i stopień trud-
ności, należy uznać za dobry wynik.

W pierwszym etapie (28 lutego) 
studenci rozwiązywali test jednokrot-
nego wyboru składający się z 60 py-
tań obejmujących następujące ob-
szary rachunkowości: rachunkowość 
fi nansową, zarządczą, analizę eko-
nomiczno-fi nansową oraz wybrane 
międzynarodowe standardy rachun-
kowości. Pytania przygotowane przez 
Kapitułę Konkursu były zbliżone 
poziomem trudności do egzami-
nów na biegłego rewidenta. Uczest-
nicy poradzili sobie jednak z nimi 
bardzo dobrze (średnia zdobytych 
punktów wyniosła niemal 40 na 60 
możliwych), co świadczy o solidnym 
przygotowaniu studentów. Do dru-
giego etapu zakwalifi kowało się pięć 
osób, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów. W fi nale znalazło się pię-
ciu studentów kierunku fi nanse i ra-
chunkowość Wydziału Ekonomicz-
nego: Beata Lewicka, Jacek Lipiński, 
Katarzyna Polakowska, Agnieszka 
Sławińska i Agnieszka Wąsik.
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Drugi etap konkursu (6 marca) 
polegał na udzieleniu odpowiedzi na 
wylosowane pytania problemowe. 
Komisja wysoko oceniła poziom 
wiedzy fi nalistów, a uhonorowa-
niem włożonego w przygotowa-
nie się do konkursu wysiłku były 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna 
Polakowska, która tym samym zdo-
była główną nagrodę – laptop. Po-
zostali fi naliści otrzymali cenne 
nagrody książkowe oraz możliwość 
odbycia praktyk w fi rmie audytor-
skiej (drugie miejsce – Beata Le-
wicka, trzecie – Agnieszka Sławiń-
ska). Wszystkie nagrody ufundował 
lubelski Oddział SKwP.

Przewodniczący Kapituły Kon-
kursu Stefan Czerwiński, Prezes 
Zarządu Oddziału Okręgowego 
SKwP w Lublinie i jednocześnie Se-
kretarz Zarządu Głównego SKwP, 
oraz jej członkowie: prof. Helena 
Żukowska (KUL), prof. Henryk Ro-

Sukces studentów Wydziału 
Ekonomicznego UMCS 
w Międzyuczelnianym Konkursie 
Wiedzy o Rachunkowości
Na przełomie lutego i marca 2012 r. odbyła się 3. edycja Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy 
o Rachunkowości pt. „Rachunkowość jako źródło informacji”. Przedsięwzięcie zorganizował Oddział 
Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy współudziale pracowników naukowych 
z Zakładu Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, Katedry Finansów i Rachunkowości 
Wydziału Zarządzania PL, Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Społecznych KUL i WSPiA.

Finał konkursu – odpowiedzi na pytania problemowe

Organizatorzy 
i fi naliści kon-
kursu – rozda-
nie nagród. Od 
lewej: Agnieszka 
Sławińska, 
Agnieszka Wą-
sik, Stefan Czer-
wiński (prezes 
SKwP o/Lublin), 
Katarzyna Po-
lakowska, mgr 
Anna Janik-
-Czop (SKwP), 
Beata Lewicka, 
dr Małgorzata 
Kamieniecka 
(UMCS) i Ja-
cek Lipiński.

nek (UMCS), dr Małgorzata Kamie-
niecka (UMCS), prof. Wiesław Janik 
(PL), mgr Anna Janik-Czop (SKwP) 
i mgr inż. Anna Żurek (SKwP) wy-
razili nadzieję, iż podjęte działanie 
przyczyni się do zmiany postrze-
gania zawodu księgowego, uważa-
nego do tej pory za profesję nudną 
i mało znaczącą, w efektywnym 
zarządzaniu przedsiębiorstwami 
i instytucjami.

Małgorzata Kamieniecka
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Celem konkursu, organi-
zowanego przy współ-
pracy Starosty Powiatu 

Bialskiego, Tadeusza Łazowskiego 
oraz Podlaskiej Fundacji Wspierania 
Talentów w Białej Podlaskiej, jest 
popularyzacja języka i kultury Sło-
wian wśród młodzieży szkół śred-
nich z regionu. Jego formuła jest 
otwarta dla wszystkich uczniów 
szkół średnich, a jej adresatem jest 
zarówno młodzież, która uczy się 
języka rosyjskiego, jak i ta, która 
kulturę naszych wschodnich i po-
łudniowych sąsiadów zna z lektur, 
mediów, kontaktów koleżeńskich 
lub relacji rodzinnych. Uczestnicy 
konkursu mają za zadanie: przy-
gotowanie i prezentację przed jury 
i publicznością wybranego obrzędu 
lub zwyczaju Rosji, Ukrainy, Biało-
rusi, Bułgarii lub Czech. 

Konkurs przebiegał w trzech eta-
pach: szkolnym, regionalnym i cen-
tralnym. Dwa pierwsze odbyły się 
w Kolegium Licencjackim UMCS 
w Białej Podlaskiej, ostatni – w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. W. Za-
wadzkiego w Wisznicach, które pod-
jęło się organizacji Gali Finałowej 
po raz drugi i ponownie z wielkim 
sukcesem. Doskonałe przygotowa-
nie konkursu oraz uczniów obsłu-
gujących imprezę, wystrój sali gim-

Od lewej: Serhij Dyryza – Konsul Ukrainy w Lublinie, Aleksandr Łozicki 
– Konsul Białorusi w Białej Podlaskiej, Anna Szczepińska –Wicekurator 
Oświaty w Lublinie, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – Dyrektor Instytutu 
Filologii Słowiańskiej

Finał Konkursu 
Slawistycz-

nego uświetnił 
występ Szkol-
nego Zespołu 
Tańca Ludo-
wego Bożeny 

i Bogusława 
Szczęśnia-

ków z Wisznic

Rosyjska bania 
górą!

19 kwietnia 2012 r. 
odbyła się Gala Finałowa 
IV Konkursu Slawistycznego, 
organizowanego 
przez Instytut Filologii 
Słowiańskiej oraz Kolegium 
Licencjackie UMCS w Białej 
Podlaskiej. Tegoroczni 
finaliści przyjechali 
do malowniczych 
Wisznic, miejscowości 
w województwie lubelskim, 
leżącej nad rzeką Zielawą. 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Zawadzkiego 
zorganizowało ostatni etap 
zmagań konkursowych już 
po raz drugi. I ponownie 
z wielkim sukcesem. 

nastycznej, przygotowanie stołu 
z potrawami słowiańskich kuchni 
narodowych, a także stworzenie 
niezwykle ciepłej, życzliwej atmos-
fery zarówno dla dostojnych gości, 
jak i uczestników spotkania to nie-
podważalna zasługa dyrektor li-
ceum Moniki Władyczuk-Pakuły 
oraz wicedyrektor, od lat oddanej 
konkursowi, Marty Jaroszewicz. 

Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Krzysztof Hetman – Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego, Krzysztof 
Babisz – Kurator Oświaty w Lublinie, 
Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski 
oraz Wiesław Holaczuk – Starosta 
Włodawski. Nagrody dla laureatów 

i uczestników konkursu ufundowali: 
Podlaska Fundacja Wspierania Ta-
lentów, Marszałek Województwa Lu-
belskiego Krzysztof Hetman, prof. 
Henryk Gmiterek – Dziekan Wy-
działu Humanistycznego UMCS 
w Lublinie oraz Piotr Dragan – Wójt 
Gminy Wisznice.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się przedstawiciele władz kon-
sularnych, samorządowych i oświa-
towych, środowiska naukowego, 
szkół, a także dziennikarze prasowi 
i radiowi. Od lat konkurs wspierają 
również konsulowie: Aleksandr Ło-
zicki – Konsul Białorusi w Białej 
Podlaskiej oraz Serhij Dyryza – 
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Uczestniczki konkursu

Podczas spotkania gość zaprezentował zgroma-
dzonym swoją opinię na temat obrad Okrągłego 
Stołu. Bronił decyzji ówczesnych władz, argu-

mentując je chęcią wprowadzenia bezkrwawych zmian. Za-
znaczył także, że ci, którzy nazywają Okrągły Stół zdradą 
– teraz korzystają z jego postanowień. Ambasador opowia-
dał o przeszłych wydarzeniach z perspektywy międzyna-
rodowej, podkreślając fakt, iż obywatele dawnych państw 
bloku wschodniego zazdroszczą Polakom reform.

Kolejna część wydarzenia dotyczyła przemian, które za-
szły w Rosji. – Bezkrwawy rozpad Związku Radzieckiego 
świadczy dobrze o narodach zamieszkujących tamte rejony 
– komentował Stanisław Ciosek. – To przepustka do euro-
pejskiej cywilizacji. Ambasador przedstawił także zmiany 
realiów Związku Radzieckiego i obecnej Rosji. Studenci 
mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek, np. iż 58 procent 
dochodów w budżecie państwa pochodzi z gazu i ropy. To 
był tylko wstęp do wymienienia wad rosyjskiej gospodarki, 
takich jak brak małych przedsiębiorstw czy zależność od 
cen surowców. – Rosjanie nie mogą liczyć na ciągły wzrost 
cen ropy i gazu, bo świat tego nie wytrzyma – tłumaczył 
Ambasador. – Żeby pokryć wydatki w Rosji, litr benzyny 
musiałby kosztować 40–50 złotych, a nie 6. Pod koniec 
spotkania gość wydarzenia odpowiadał na pytania stu-
dentów dot. dawnej oraz obecnej polityki Rosji. 

Magdalena Kukawska

Rosja od 
kuchni
StStStS udududenenencicic  W WWydydydziziiałałału u u PoPoP lilitotoololol gigiii i UMUMUMCSCSCSC   
1919199 k kkkwiwiwietete nininia a 2020121222 r r.. spspototkakalilili s sięięi  
zezeze S SStatataninin słsłławawwememem C Cioioi skskskieiiem m mm – – bybybyłyłyym m m
AmAmAmbababasasadodorerem m RPRPRPPPP w ww Z ZSRSRR R R i i RoRoR sjsjsji i i orororrazazazaz d d ddororrradadadaddcącącąąącą 
PrPrPrezezeze ydydenentataa A AAleleksksk ananndrdra a KwKwKwaśaśaśnininin ewewewskskskkkieieieieiegogogog   
dododod  s ssprprp awaw p ppololo ititykykki i i wswsw chchhhhhododo ninin ejejej..
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Konsul Ukrainy w Lublinie. Na gali fi nałowej obecni 
byli także starostowie: Tadeusz Łazowski – Starosta 
Powiatu Bialskiego oraz Wiesław Holaczuk – Starosta 
Powiatu Włodawskiego. Szeroko reprezentowany był 
Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie. Zmaga-
nia konkursowe podziwiali: prof. dr hab. Halina Pelc – 
Prodziekan Wydziału, prof. dr hab. Feliks Czyżewski 
– Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, dr Alina 
Orłowska – Wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiań-
skiej, prof. dr hab. Zoya Mielnikawa (Zakład Białoru-
tenistyki), dr Agnieszka Dudek-Szumigaj (Zakład Fi-
lologii Ukraińskiej), dr Anna Choma-Suwała (Za -
kład Filologii Ukraińskiej), dr Piotr Złotkowski (Zakład 
Językoznawstwa Słowiańskiego), dr Kamen Rikev 
(Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego), mgr Mał-
gorzata Marczak (Zakład Językoznawstwa Słowiań-
skiego), mgr Tomas Typovsky (Pracownia Metodyki 
i Dydaktyki). 

Spotkanie tak znakomitych gości stało się okazją 
do wymiany poglądów na temat możliwości dalszej 
współpracy różnych podmiotów w regionie, ale rów-
nież pretekstem do wyróżnienia osób, które od lat 
działają na rzecz powiatu bialskiego. Z rąk starosty 
Tadeusza Łazowskiego tytuł oraz medal „Zasłużony 
dla powiatu bialskiego” odebrali: prof. dr hab. Feliks 
Czyżewski, prof. dr hab. Krzysztof Stępnik – Przewod-
niczący Rady Podlaskiej Fundacji Wspierania Talen-
tów oraz dr Agnieszka Dudek-Szumigaj – wieloletnia 
przewodnicząca jury konkursowego. 

W części artystycznej wystąpił Szkolny Zespół 
Tańca Ludowego w Wisznicach, którego instrukto-
rami są Bożena i Bogusław Szczęśniakowie. Tance-
rze zaprezentowali poloneza, krakowiaka oraz tańce 
regionu lubelskiego. Nutę rosyjską wprowadziła do 
programu Dorota Krać – uczennica klasy pierwszej 
liceum, która zaśpiewała nostalgiczną balladę Bułata 
Okudżawy „Aleksandr Siergiejewić Puszkin”. Program 
taneczno-muzyczny zachwycił publiczność, która na-
grodziła występy gromkimi brawami.

Agnieszka Goral (IFS)
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Serię Conrad: Eastern and 
Western Perspectives pu-
blikują wydawnictwa East 
European Monographs/

Social Science Monographs, Boul-
der (USA) oraz Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
w dystrybucji Columbia University 
Press w Nowym Jorku. Jej redakto-
rem naukowym jest prof. Wiesław 
Krajka z UMCS.

Seria publikuje w języku angiel-
skim studia i eseje dotyczące rozma-
itych aspektów twórczości Josepha 
Conrada i kwestii z nią związa-
nych. Koncentrują się one w dwu 
polach badawczych: polskie i środ-
kowo-wschodnioeuropejskie ele-
menty i konteksty utworów Josepha 
Conrada oraz ujęcia jego twórczo-
ści w perspektywach światowych 
i międzynarodowych. Seria stała 
się głównym w skali światowej wy-
dawcą zbiorów referatów wygła-
szanych w swych pierwszych wer-
sjach w najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych konferencjach 
conradowskich.

Conrad: Eastern and Western Per-
spectives zawiera studia nad proble-
mami nowymi w conradologii oraz 
oryginalne oświetlenia jej trady-
cyjnej problematyki. Reprezentują 
one szeroki zakres podejść meto-
dologicznych i formacji intelektu-
alno-kulturowych. Niektóre z nich 
zakorzenione są w zachodniej con-
radologii i teorii badań literackich, 

Jubileusz serii
„Conrad: Eastern and 
Western Perspectives”
Podczas V międzynarodowej konferencji Conradowskiej 
w UMCS w Lublinie uczczono jubileusz XX-lecia serii 
„Conrad: Eastern and Western Perspectives”. Oto 
informacja o opublikowanych dotąd 20 tomach tej serii.

podczas gdy inne wprowadzają no-
watorskie wizje teoretyczno-inter-
pretacyjne lub podchodzą do twór-
czości Conrada z odległych pozycji 
intelektualnych, poszerzając moż-
liwości jej interpretacji. Pozostaje 
żywić nadzieję, iż seria potwierdza 
dojrzałość i bogactwo intelektualne 
światowej conradologii i otwiera 
perspektywy dla dalszych docie-
kań badawczych.

XX tomów serii zawiera studia 
192 badaczy uznanych i tych wkra-
czających w tę dyscyplinę naukową 
z Australii, Brazylii, Chile, Chin, 
Chorwacji, Czech, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Indii, Izraela, Japonii, 
Kanady, Niemiec, Norwegii, Pol-
ski, Południowej Afryki, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, 
Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich.

Tom I Carabine 
Keith, Owen 
Knowles, and Wiesław 
Krajka, eds. Conrad’s 
Literary Career. 
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1992, ss. iv, 278.

Tom zawiera 16 studiów doty-
czących rozmaitych aspek-

tów techniki literackiej Josepha 
Conrada (impresjonizm, werbalne 
zwodzenie czytelnika, scepty-
cyzm epistemologiczny i onto-
logiczny, metafikcyjność, pro-
ces twórczy, rozmaite techniki 
narracyjne i ich funkcje, kolo-
kwializmy, a także motywy mu-
zyczne, wartości etyczne, rasizm 
i imperializm, adaptacje filmowe 
i inne kwestie). Dotyczą one za-
równo pojedynczych ważnych 
utworów Conrada, jak i całej 
jego twórczości. Różnorodności 
tematycznej tej książki odpo-
wiada jej różnorodność metodo-
logiczna.

Tom II Carabine Keith, 
Owen Knowles, and 
Wiesław Krajka, eds. 
Contexts for Conrad.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1993, ss. iv, 285. 

Ten zbiór 15 artykułów nauko-
wych podzielony jest na trzy 

części: 1. „Conrad a sprawy pol-
skie” (jego życie w Polsce, twór-
czość Conrada w polskiej recepcji 
oraz w odniesieniach do litera-
tury i kultury polskiej, jego wi-
zja Wschodu i Zachodu); 2. „Płeć” 
(relacje męsko-damskie w obrę-
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bie tej samej rasy i międzyra-
sowe w ramach struktur impe-
rializmu, mizoginia Marlowa); 
3. „Konteksty kulturowe” (posłu-
żenie się tradycją literatury popu-
larnej o egzotyce, aluzje obcości, 
mistyfikacje pogranicza, potęga 
ekonomiczna i imperializm, język 
konserwatywno-anarchistycznego 
dyskursu politycznego, dezinte-
gracja moralna i kryzys warto-
ści kultury u Conrada i Manna).

Tom III Morzinski 
Mary. Linguistic 
Infl uence of Polish on 
Joseph Conrad’s Style. 
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1994, ss. 148.

Studium to przekonywająco do-
wodzi istnienia w utworach li-

terackich Conrada transferu 
z języka polskiego w sferach gra-
matyki i składni (w zakresie uży-
cia aspektu i form czasowniko-
wych, strony biernej i zwrotnej, 
miejsca przysłówków w zdaniu 
i luźnego szyku zdania) – wpływu, 
który był źródłem egzotycznego 
posmaku i enigmatyczności stylu 
jego prozy. Wywodzone tezy ilu-
strowane są statystyką częstotli-
wości występowania omawianych 
cech języka w wybranych fragmen-
tach z utworów literackich Con-
rada oraz współczesnych mu pi-
sarzy angielskich i polskich. Są 
one wsparte na solidnym fun-
damencie odpowiednich teorii 
z zakresu językoznawstwa i ję-
zykoznawstwa stosowanego do-
tyczących transferu międzyję-
zykowego i przyswajania języka 
obcego. 

Tom IV Lothe 
Jakob, ed. Conrad 
in Scandinavia.
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 

Columbia University Press, New 
York, 1995, ss. vi, 273.

Jest to pierwszy reprezentatywny 
wybór studiów nad Conradem 

autorów skandynawskich – z Da-
nii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. 
Początkowe trzy eseje zawierają 
ogólne oceny twórczości Conrada, 
natomiast pozostałe 10 tworzy se-
rię studiów jego wybranych utwo-
rów. Dotyczą one takich problemów 
jak współgranie metody narracji ze 
strukturą świata fi kcyjnego oraz 
jego problematyką ideologiczną, 
etyczną i epistemologiczną, ele-
menty modernizmu i imperiali-
zmu, postacie kobiece, adaptacje 
fi lmowe i inne.

Tom V Kurczaba 
Alex S., ed. Conrad 
and Poland. 
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1996, ss. vi, 258.

W tym zbiorze 11 studiów au-
torzy badają polskość twór-

czości Conrada w zakresie warto-
ści etycznych, postaci kobiecych, 
zdarzeń historyczno-politycznych, 
konfl iktów i systemów władzy, dys-
kursu imperializmu, izolacji i kse-
nofobii, języka i metody narracji, 
adaptacji fi lmowych. Naświetlają 
też wielorakie wpływy i paralele 
między twórczością Conrada a li-
teraturą i kulturą polską. Jego zróż-
nicowaną problematykę i podejścia 
metodologiczne spaja przekonanie, 
iż sensowne rozpatrywanie Polski 
jako kluczowego kontekstu dla dzieł 
Conrada niezmiernie wzbogaca ich 
zrozumienie.

Tom VI Carabine 
Keith, Owen Knowles, 
with Paul Armstrong, 
eds. Conrad, James 
and Other Relations. 
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-

dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1998, ss. iv, 349.

Zawarte w tym tomie 17 studiów 
stanowi dogłębne wejrzenia 

w wielorakie i różnorodne wza-
jemne relacje między twórczością 
literacką Henry’ego Jamesa i Con-
rada (w dużej mierze z wyekspono-
waniem elementów modernistycz-
nych i postmodernistycznych) wraz 
ze sporadycznymi odniesieniami 
do twórczości Stevensona, Melvil-
le’a, Flauberta i Maneta. Owe kom-
paratystyczne rozważania dotyczą 
anarchizmu i rewolucji, tożsamości 
kulturowej, międzykulturowego mi-
sterium szamańskiego, męskiego su-
biektywizmu, doświadczenia, zane-
gowania i cienia śmierci, teorii kozła 
ofi arnego, epistolografi i, autobiogra-
fi i, otwartych zakończeń, konwen-
cji gatunkowej powieści przygodo-
wej, technik narracyjnych, punktów 
widzenia i metafi kcyjności.

Tom VII Davis 
Laura L., ed. Conrad’s 
Century: Th e Past and 
Future Splendour. 
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1998, ss. x, 274.

Ów tom, upamiętniający 100-le-
cie debiutu literackiego Con-

rada, zawiera badania dotyczące 
istotnego wpływu kultur Polski 
(koncepcja wierności, romantyczne 
dziedzictwo młodości, debata po-
zytywistyczna, wpływ języka pol-
skiego), Dalekiego Wschodu i Ang-
lii dla uformowania się dojrzałej 
osobowości Conrada; analizy jego 
utworów fikcyjnych i niefikcyj-
nych ze współczesnych perspek-
tyw teoretycznych (zastosowanie 
konwencji romansu przygodo-
wego i powieści miejskiej, świa-
domość tendencji panujących na 
rynku literackim, pragnienie bycia 
„rzemieślnikiem sztuki”, porusza-
nie się po obszarze autobiografii, 
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ukształtowanie postaci kobiecych) 
oraz Conradowskie postacie i te-
matykę jako źródła nowych utwo-
rów fikcyjnych i filmowych.

Tom VIII Krajka 
Wiesław, ed. Joseph 
Conrad: East European, 
Polish and Worldwide. 
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 1999, ss. viii, 370.

W tym zbiorze 17 studiów roz-
patrywana jest problematyka 

Conradowska w spektrach od etyki 
i aksjologii do ideologii i polityki, od 
mitycznego morskiego uniwersum 
do archetypowej podświadomości, 
od tekstologii i kreacji postaci do 
rasy i płci w optykach imperiali-
zmu i postkolonializmu, od para-
leli z Whitmanem i Turgieniewem 
do wpływu Dostojewskiego i lite-
ratury polskiego romantyzmu, od 
elementów etnosu i kultury o ro-
dowodzie polskim i środkowoeuro-
pejskim do folkloru żydowskiego, 
od paraleli z kolonialnym doświad-
czeniem Południowej Ameryki do 
Conradowskich inspiracji w indo-
nezyjskiej literaturze postkolonial-
nej w języku holenderskim, od pa-
raleli z romantycznym idealizmem 
Zachodu do zbieżności z indyjską 
fi lozofi ą mistyczną.

Tom IX Lucas 
Michael A. Aspects 
of Conrad’s Literary 
Language.
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2000, ss. viii, 236.

Tom zawiera analizę ekscen-
trycznej składni i pragmatyki 

idiosynkratycznej angielszczyzny 
utworów Conrada, która nie była 
jego językiem ojczystym. Przed-
stawione statystyki występowania 

i funkcji określonych elementów 
składniowych, wraz ze szczegóło-
wymi analizami wybranych frag-
mentów jego prozy, obejmują repre-
zentatywne fragmenty z 23 utworów 
literackich Conrada i 10 autorstwa 
współczesnych mu pisarzy angiel-
skich. Uzyskane wnioski ogólne 
o rzeczownikowym stylu Conrada 
prowadzą do generalizacji dotyczą-
cych rozwoju jego stylu literackiego. 
Fundament studium stanowi funk-
cjonalna teoria stylu, teorie psycho-
lingwistyczne i hipotezy przyswa-
jania języka obcego.

Tom X Fincham 
Gail,  Attie de 
Lange, with Wiesław 
Krajka, eds. Conrad 
at the Millennium: 
Modernism, 
Postmodernism, 
Postcolonialism.
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2001, ss. viii, 508.

Problemy rozpatrywane w tym 
tomie obejmują dynamikę na-

stępstwa kompozycyjnego, styl 
dziennikarski, koncepcję dzie-
dzictwa, zmieniające się subiek-
tywne perspektywy, kulturową 
męskość, wpływy literackie, ku-
mulatywną intertekstualność, kra-
jobraz miejski, kulturową inność, 
relacje siły w wizualności, wpatry-
wanie się jako epifania szoku, poli-
fonię, romans przygodowy, imperia-
lizm: jego konsekwencje moralne, 
koncepcje imperialnej metropo-
lii i „imperialnego bumerangu”, 
odwrócenie podróży kolonial-
nej, zakłócenie kategorii eurocen-
trycznych, utwory fi lmowe, doku-
mentarne dreszczowce i literaturę 
postkolonialną stanowiącą reakcję 
na „Jądro ciemności”, jego szwedzką 
recepcję. To arcydzieło Conrada 
rozpatrywane jest w relacjach do 
utworów literackich Wergiliusza, 
Dantego, Goethego, Dickensa, H. Ja-
mesa, Twaina, V. Woolf, L. Woolfa, 

Ngugi wa Thiong’o, Gordimer, 
Rushdiego.

Tom XI Lange Attie 
de, Gail Fincham, 
with Wiesław Krajka, 
eds. Conrad in Africa: 
New Essays on “Heart 
of Darkness”.
Boulder: Social Science Mono-
graphs: Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2002, ss. viii, 422.

Oprócz współczesnej aktualno-
ści „Jądra ciemności”, użytecz-

ności owego tekstu w dydaktyce 
w Południowej Afryce i Europie 
oraz kreatywnego dialogu z nim, te 
„nowe eseje” ogniskują się na pro-
blematyce języka i strategii narra-
cyjnych, relacji Conrada z Case-
mentem w kontekście jego raportu 
z Konga, dyskursu misjonarskiego 
i relacji angielsko-południwoafry-
kańskich, przekładu międzykulturo-
wego i rozmaitych konstrukcji im-
perializmu, rasy, tożsamości i płci 
względem Europy i (Południowej) 
Afryki (wraz z eurocentrycznymi, 
trafnymi i błędnymi, interpreta-
cjami „Jądra ciemności” i kompa-
ratystycznym zestawieniem tego 
arcydzieła z powieściami Schrei-
ner and Stockenström).

Tom XII Carabine 
Keith, and Max 
Saunders, eds. Inter-
relations: Conrad, James, 
Ford and Others.
Boulder: Social Science Mono-
graphs: Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2003, ss. viii, 299.

Ów zbiór studiów komparaty-
stycznych łączących Conrada, 

Jamesa i Forda dotyczy ich literac-
kiego impresjonizmu i impresjo-
nistycznych autobiografi i, „krajo-
brazów” Londynu, funkcjonowania 
dyskursu oralnego i plotki. Zesta-
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wienia komparatystyczne Conrada 
i Forda koncentrują się na ich neura-
stenicznych osobowościach, Joseph 
Conrad: A Personal Remembrance 
jako biografi i modernistycznej, mo-
dernistycznym ujęciu motywu sa-
mobójstwa, oraz ostatniego etapu 
ich znajomości. Inne zawarte tu 
ujęcia porównawcze dotyczą od-
rzucenia moralnych wizji Dosto-
jewskiego przez Conrada, katego-
rii płci w prezentacji krajobrazów 
oraz wzajemnego przenikania kul-
tur w utworach Conrada, Jamesa, 
V. Woolf i Maupassanta.

Tom XIII Krajka 
Wiesław, ed. A Return 
to the Roots: Conrad, 
Poland and East-
-Central Europe.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2004, ss. viii, 308.

Otwierający tom tekst Jerzego 
Buzka, Premiera Rządu RP, 

podkreśla europejskość polskiego 
etosu Conrada. Jego sześć początko-
wych studiów obrazuje ewolucję po-
stawy Conrada wobec Polski (od ro-
mantycznego patriotyzmu, poprzez 
bezpośrednią nieobecność polskiej 
tematyki, do postawy otwarcie pro-
polskiej), zestawienia intertekstu-
alne z pisarzami polskimi (Józef Ko-
rzeniowski, Witkacy) i jego polską 
recepcję (przez inteligencję kato-
licką, przypadek Jana Kotta). Trzy 
artykuły o „Amy Foster” (eksponu-
jące polską i środkowo-wschodnio-
europejską substancję, a także spo-
łeczny determinizm i uniwersalny 
tragizm bohaterów tego opowiada-
nia) stanowią hołd w stulecie opu-
blikowania go. W czterech fi nalnych 
esejach autorzy dokonują zesta-
wień komparatystycznych utwo-
rów Conrada i Dostojewskiego 
(koncepcje kary, postacie kobiet 
upadłych) oraz Turgeniewa (pre-
zentacja wrogiej człowiekowi przy-
rody w kategoriach irracjonalnych 
i realistycznych).

Tom XIV Krajka 
Wiesław, ed. Beyond 
the Roots: Th e 
Evolution of Conrad’s 
Ideology and Art.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2005, ss. viii, 428. 

W zawartych w tomie studiach 
autorzy rozpatrują kategorię 

organiczności w „Murzynie z za-
łogi »Narcyza«”, wielogatunkową 
strukturę „Lorda Jima”, obrzęd przej-
ścia w „Młodości”, a także w „Jądrze 
ciemności” problematykę etyki pracy, 
postawy antyimperialne i antyrasi-
stowskie oświetlane przez pryzmat 
postkolonializmu, feminizmu i etykę 
otwartości na drugiego oraz wpływ na 
Bennetta i T. E. Lawrence’a. Zestawiają 
również „Nostromo” z włoskim po-
wstaniem narodowym w XIX wieku, 
„Tajnego agenta” z „Rajem utraconym” 
Miltona i „krajobrazami” miejskimi 
Joyce’a, rozpatrują „W oczach Za-
chodu” jako parodię Biblii, seksualizm 
i solipsyzm w „Tajemnym wspól-
niku” i „Smudze cienia”, elementy 
fi lozofi i Nietzschego i Schopenhau-
era w „Zwycięstwie”, artyzm sztuk te-
atralnych Conrada i styl „Ocalenia”.

Tom XV Paccaud-
-Huguet Josiane, ed. 
Conrad in France.
Boulder: Social Science Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2006, ss. vi, 269.

Ten zbiór 15 esejów przedstawia 
perspektywy reprezentatywne 

dla krytycznej recepcji Conrada we 
Francji: od wczesnej dokumentacji 
biografi cznej i ogólnych ocen twór-
czości do interpretacji jego tekstów 
literackich w kategoriach współ-
czesnej teorii literatury. Rozważa-
nia koncentrują się na fi lozofi i prze-
znaczenia, kobiecych groteskach, 
psychobiografi cznej substancji „Ta-

jemnego wspólnika”, implikacjach 
(w tym wartościujących) tytułu, tra-
jektorii motywu ucieczki i poetyc-
kiej tkance języka w „Smudze cienia”, 
konsekwencjach dystansów narracyj-
nych dla prezentacji idei w „Tajfunie”, 
obfi tości przymiotników w „Jądrze 
ciemności” i języku artystycznym 
w „Placówce postępu”, fi gurach geo-
metrycznych, wizji całościowej i nie-
adekwatności percepcji wizualnej 
w „Nostromo” i „Tajnym agencie”. 

Tom XVI Göbel 
Walter, Hans Ulrich 
Seeber, and Martin 
Windisch, eds. 
Conrad in Germany. 
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
Columbia University Press, New 
York, 2007, ss. vi, 285.

Ta pierwsza reprezentatywna 
antologia studiów niemieckich 

conradystów przedstawia recepcję 
utworów pisarza w Niemczech w ka-
tegoriach zarysu historycznego i wy-
branych przekładowych, fi lmowych 
i powieściowych transformacji jego 
dzieł. Naświetla modernistyczność 
jego twórczości w optykach kolo-
nializmu, estetycznego nowator-
stwa oraz epistemologii „wirującej”, 
przedoświeceniowych koncepcji 
człowieczeństwa, charakterystycz-
nego dla fi n de siècle’u pesymizmu 
i poczucia degeneracji. Rozpatruje 
także niektóre znaczenia i impli-
kacje motywów „wspólnoty ludzi 
morza”, wraków statków oraz za-
łóg w morskich utworach Conrada. 
Tom obejmuje problematykę od 
przesłań humanistycznych o war-
tości przekonań i moralności do 
sceptycyzmu i rozpaczy.

Tom XVII Bobrowski 
Tadeusz: A Memoir of 
My Life. Trans. and 
ed. Addison Bross.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University; distributed by 
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Columbia University Press, New 
York, 2008, ss. x, 469.

Jest to przekład fragmentów wy-
branych z „Pamiętnika mojego 

życia” Tadeusza Bobrowskiego, 
wuja Josepha Conrada, który przez 
wiele lat wywierał na niego silny 
wpływ. Ów bardzo cenny zapis ży-
cia w jego epoce prezentuje Bobrow-
skiego, polskiego ziemianina żyją-
cego w XIX-wiecznej Ukrainie, jako 
trapionego przez kłopoty racjona-
listę-humanistę zaangażowanego 
w sprawę reformy rolnej i zniesienia 
poddaństwa chłopów, usiłującego 
zapobiec wybuchowi bezowocnego 
i krwawego powstania patriotycz-
nego, przyjmującego z żalem kres 
kultury polskiej na Ukrainie, acz-
kolwiek mającego nadzieję na osta-
teczne odrodzenie Polski jako nowo-
czesnego społeczeństwa. Obszerny 
„Esej wprowadzający” tłumacza-re-
daktora naukowego tomu prezen-
tuje klimat polityczny w zniewolo-
nej Polsce oraz Bobrowskiego jako 
człowieka i pamiętnikarza.

Tom XVIII Krajka 
Wiesław, ed. Joseph 
Conrad: Between 
Literary Techniques 
and Th eir Messages.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University Press; distribu-
ted by Columbia University Press, 
New York, 2009, ss. viii, 287.

W zawartych w tym zbiorze 
studiach rozpatrywane są 

techniki literackie ironii, obrazo-
wania światła i ciemności, zakłó-
cenia w komunikacji dialogowej 
postaci, narracja, strategie profi lak-
tyki. Autorzy rozważają też niektóre 
kluczowe idee występujące w dzie-
łach Conrada, jak tożsamość i przy-
należność, etos wspólnoty mor-
sko-imperialnej, rasizm otwarty 
i implikowany, imperializm, entro-
pia katastrofi czna, niezaangażowa-
nie polityczne i artystyczne, natura 
kobiety, koncepcja prawdy, istota zła, 
religijność, koncepcja kozła ofi ar-

nego, ciemność jako matryca i sub-
stancja świata. Z analiz wyłania się 
obraz Conrada jako doskonałego 
eksperymentatora literackiego i pi-
sarza modernistycznego par excel-
lence, którego głęboka wizja człowie-
czeństwa ma wymiar uniwersalny.

Tom XIX Krajka 
Wiesław, ed. In the 
Realms of Biography, 
Literature, Politics and 
Reception: Polish and 
East-Central European 
Joseph Conrad.
Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University Press; distribu-
ted by Columbia University Press, 
New York, 2010, ss. viii, 482.

Otwierający tom tekst Kazimie-
rza Marcinkiewicza, Premiera 

Rządu RP, poświadcza wielkie uzna-
nie dla wybitnej roli Josepha Con-
rada w światowej promocji uniwer-
salnego etosu polskiego. Tom zawiera 
oświetlenia rozmaitych związków 
pisarza z Polską, Europą centralną 
i literaturą rosyjską. W studiach bio-
grafi cznych autorzy koncentrują się 
przede wszystkim na życiu Conrada 
i członków jego rodziny. Eseje po-
lityczne dotyczą głównie polskich 
zrywów niepodległościowych oraz 
globalnego imperializmu rosyjskiego 
za życia pisarza, a także później-
szych działań politycznych moty-
wowanych świadomością etyczną 
inspirowaną twórczością Conrada. 
Artykuły literaturoznawcze zawie-
rają zestawienia dzieł Conrada z pi-
smami Turgieniewa, Dostojewskiego, 
Malinowskiego, Witkacego, Terlec-
kiego, Bobkowskiego, Vilikovský’ego 
i z Kidrona adaptacją fi lmową „Amy 
Foster”. Tom dopełniają studia nad 
recepcją utworów Conrada i twór-
czymi ich transformacjami: literac-
kimi, przekładowymi i fi lmowymi.

Tom XX Sokołowska 
Katarzyna. Conrad 
and Turgenev: 
Towards the Real.

Boulder: East European Mono-
graphs; Lublin: Maria Curie-Skło-
dowska University Press; distribu-
ted by Columbia University Press, 
New York, 2011. ss. x, 354.

To studium komparatystyczne 
koncentruje się głównie na rela-

cji pomiędzy rzeczywistością a spo-
sobem jej przedstawienia, kategorią 
rozdwojonej osobowości i pesymi-
stycznymi wizjami historii w głów-
nych powieściach oraz wybranych 
opowiadaniach, nowelach, esejach 
i listach obu pisarzy. Autorka eks-
ponuje podobieństwa między nimi, 
oświetla te aspekty twórczości li-
terackiej Turgieniewa, które sta-
nowią kontekst dla dzieł Conrada, 
śledzi echa Turgieniewowskiej es-
tetyki i światopoglądu w utworach 
Conrada i ukazuje, jak „uczeń” wiel-
kiego rosyjskiego mistrza realizmu 
połączył tę konstrukcję ze swą nową 
świadomością modernistyczną.

Wiesław Krajka

Redaktorzy tomów:
Paul Armstrong – State University 
of New York at Stonybrook , Addi-
son Bross – Lehigh University Be-
thlehem (USA), Keith Carabine – 
University of Kent at Canterbury, 
Laura L. Davis – Kent State Uni-
versity Ohio (USA), Gail Fincham 
– University of Cape Town, Walter 
Göbel – Uniwersytet w Stuttgar-
cie, Owen Knowles – University of 
Hull, Wiesław Krajka – Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, Alex S. Kurczaba – Univer-
sity of Illinois at Chicago, Attie de 
Lange – Potchefstroom Univer-
sity w Południowej Afryce, Jakob 
Lothe – Uniwersytet w Oslo, Mi-
chael A. Lucas – Uniwersytet Bio-
-Bio w Chillan (Chile), Mary Mo-
rzinski – University of Wisconsin – 
La Crosse (USA), Josiane Paccaud-
-Huguet – Uniwersytet Lumière-
-Lyon 2, Max Saunders – King’s 
College London, Hans Ulrich Se-
eber – Uniwersytet w Stuttgarcie, 
Katarzyna Sokołowska – Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, Martin Windisch – Uniwer-
sytet w Stuttgarcie. 
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We współczesnym świecie 
trudno byłoby wskazać 

państwa rozwinięte 
nieoparte na zasadach 

demokratycznych. Trudno 
byłoby również wyobrazić 

sobie państwo opierające 
się jedynie na demokracji 

bezpośredniej. Ta forma 
bowiem, rozumiana jako 

działalność wszystkich 
uprawnionych do 

głosowania obywateli, 
mająca na celu kierowanie 

polityką państwa 
jest obecnie mało 

realna. Należy jednak 
zauważyć, że większość 

obecnych systemów 
demokracji pośredniej 

zachowało w swoich 
ustawodawstwach 

narzędzia, dzięki 
którym obywatele mogą 

brać czynny udział 
w kształtowaniu polityki 
danego kraju. Wśród tych 

narzędzi należy wymienić: 
referenda, plebiscyty, 

inicjatywy i konsultacje 
społeczne. Ich istnienie, 

zakres funkcjonowania, 
rozwój oraz perspektywy 
stały się tematem badań 

naukowców polskich 
i światowych.

W 2011 r. pod redakcją 
prof. Marii Marczewskiej-
-Rytko ukazała się praca 

zbiorowa „Stan i perspektywy de-
mokracji bezpośredniej we współ-
czesnym świecie”, wydana przez 
Wydawnictwo UMCS. Opracowa-
nie to jest efektem refl eksji autorów 
na temat kondycji demokracji bez-
pośredniej we współczesnym świe-
cie. Zgodnie ze słowami Redaktor 
tomu we wstępie, debata nad demo-
kracją bezpośrednią obejmuje „wy-
miar lokalny i globalny, sferę aksjo-
logiczną i instytucjonalną, a także 
perspektywę porównawczą (polską, 
europejską i światową)”.

Praca zawiera trzydzieści artyku-
łów, które zostały rozdzielone na 
pięć części. Pierwsza z nich dotyczy 
Demokracji bezpośredniej – dyle-
matów i wyzwań, druga Demokracji 
bezpośredniej w Polsce i wybranych 
państwach Europy Wschodniej, 
trzecia Demokracji bezpośredniej 
w wybranych państwach Europy 
Zachodniej, czwarta Demokracji 
bezpośredniej w USA, Kanadzie 
i Meksyku, a piąta zawiera Aneks. 
Poszczególne części zostały pre-
cyzyjnie podzielone według kry-
terium terytorialnego.

Podsumowując całość recenzo-
wanej książki, należy zaznaczyć, 
że Redaktor podjęła się niesamo-
witego przedsięwzięcia, zbiera-
jąc tak wiele artykułów w jednym 
opracowaniu. Ponadto na uwagę 
zasługuje fakt wysokiego poziomu 
wszystkich prezentowanych w pu-
blikacji prac. Dzięki różnorodnemu 
i oryginalnemu podejściu autorów 

do zagadnienia demokracji bez-
pośredniej recenzowana książka 
stanowi znaczący wkład w bada-
nia nad tą problematyką zarówno 
w płaszczyźnie teoretycznej, jak 
i praktycznej. 

Polecam tę książkę wszystkim 
osobom zainteresowanym tema-
tyką szeroko pojętej demokracji 
bezpośredniej. Z pewnością każdy 
czytelnik znajdzie w niej wiele in-
teresujących informacji.

Dawid Kamiński
Doktorant Wydziału 

Politologii UMCS

Stan 
i perspektywy
demokracji 
bezpośredniej 
we współczesnym 
świecie
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w Lublinie, przygotowanie chóru – 
Agnieszka Wasek,

• Chór Szkoły Podstawowej 
nr 52 im. M. Konopnickiej w Lu-
blinie, przygotowanie chóru – Anna 
Wąsak,

• Chór Zespołu Szkół nr 9 im. 
J. I. Kraszewskiego w Lublinie, 
przygotowanie chóru – Iwona 
Matysiewicz,

• Chór AKADEMOS Między-
narodowych Szkół PADEREWSKI, 
przygotowanie chóru – Elżbieta 
Niczyporuk,

• Chór CANTO Gimnazjum nr 2 
przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Świdniku, przygoto-
wanie chóru – Ewa Bieniek,

• Chór I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. St. Staszica w Lublinie, 
przygotowanie chóru – Joanna 
Głogowska-Szychta,

• Chór ERGO CANTEMUS! II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Het-
mana J. Zamoyskiego w Lublinie, 
przygotowanie chóru – Anna Wa-
ligóra i Gabriela Hacia,

• Chór KANTYLENA III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Lu-

belskiej w Lublinie, przygotowanie 
chóru – Małgorzata Nowak,

• Chór SENSORIUM Zespołu 
Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lu-
blinie, przygotowanie chóru – Ma-
ria Korycińska i Lucyna Mijal.

Całością dyrygował prof. Lucjan 
Jaworski.

W programie koncertu znalazło 
się 6 utworów. Pierwszy z nich to 
Uwertura do opery „Leszek Biały” 
Józefa Elsnera, którą wykonała or-
kiestra pod dyrekcją prof. Lucjana 
Jaworskiego. Następnie do orkie-
stry dołączyły chóry i usłyszeliśmy 
„Piosenki dziecinne” Witolda Luto-
sławskiego do słów Juliana Tuwima, 
wykonane przez cztery chóry dzie-
cięce: KASJOPEA, PEREŁKI, Chór 
Szkoły Podstawowej nr 34 w Lubli-
nie, Chór Szkoły Podstawowej nr 52 
w Lublinie. Z wielkim zaangażowa-
niem, dołączonymi elementami ru-
chu, które uatrakcyjniły wykonanie, 
dzieci zaśpiewały 6 piosenek: „Ta-
niec”, „Rok i bieda”, „Kotek”, „Idzie 
Grześ”, „Rzeczka”, „Ptasie plotki”.

Następnym utworem były frag-
menty „Tryptyku Rzymskiego” Rafała 

Koncert odbył się z ini-
cjatywy koordynatorów 
regionalnych Ogólnopol-

skiego Programu Rozwoju Chó-
rów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 
oraz pracowników naukowo-dy-
daktycznych Instytutu Muzyki 
Wydziału Artystycznego UMCS 
dr hab. Małgorzaty Nowak i ad. 
Barbary Pazur, które podjęły się 
także koordynacji artystycznej i or-
ganizacyjnej całego przedsięwzię-
cia. Wykonawcami koncertu byli: 
Orkiestra Symfoniczna Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. K. Lipińskiego w Lu-
blinie oraz 11 chórów regionu lu-
belskiego z Ogólnopolskiego Pro-
gramu Rozwoju Chórów Szkolnych 
„Śpiewająca Polska”:

• Chór KASJOPEA Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. R. Traugutta w Lu-
blinie, przygotowanie chóru – Alicja 
Grzeszczyk i Urszula Matwiejuk,

• Chór PEREŁKI Szkoły Podsta-
wowej nr 21 im. Św. Królowej Ja-
dwigi w Lublinie, przygotowanie  
chóru – Barbara Cedrowska,

• Chór Szkoły Podstawowej nr 34 

Śpiewająca Polska 

w hołdzie Janowi 

Pawłowi II

27 kwietnia 2012 r. w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie odbył się Uroczysty Kon-
cert „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II” z okazji I Rocznicy Beatyfikacji Jana Pawła II. Ho-
norowy Patronat nad wydarzeniem objął Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.
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Rozmusa: Początek, Prasakrament, 
Omnia nuda et aperta sunt ante 
oculos Eius, Pierwszy Widzący, Dies 
Irae, wykonane przez pięć chórów 
szkół ponadgimnazjalnych: AKA-
DEMOS, Chór I LO im. St. Staszica, 
ERGO CANTEMUS!, KANTYLENĘ 
i SENSORIUM, którym towarzy-
szyła solistka Dorota Szostak-Gą-
ska. „Tryptyk Rzymski” to muzyka 
skomponowana w 2005 r. do fi lmu 
Marka Luzara, będącego ekraniza-
cją poematu Jana Pawła II pod tym 
samym tytułem. Powstała na zamó-
wienie Studia Filmowego Anima 
Media w Bielsku-Białej. Cały utwór 
składa się z trzech części, które od-
powiadają cząstkom poematu: „Stru-
mień”, „Medytacje nad Księgą Ro-
dzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej” 
oraz „Wzgórze w krainie Moria”. 
W skład poszczególnych fragmen-
tów wchodzi 25 utworów, zróżnico-
wanych pod względem stylistycz-
nym. W części pierwszej pojawia 
się artystyczna stylizacja muzyki 
podhalańskiej, w drugiej m.in. mo-
tet w stylu palestrinowskim oraz se-
kwencja Dies Irae, w części trzeciej 
znajdujemy nawiązania do muzyki 
Bliskiego Wschodu, a to poprzez 
obecność w niej instrumentów et-
nicznych (m.in. santur, kahon, fl et-

nia Pana, la oud). Zróżnicowanie 
stylistyczne podyktowane jest tre-
ścią tekstu pierwowzoru literackiego 
oraz uwarunkowaniami obrazu fi l-
mowego. Chóry wraz z orkiestrą wy-
konały 5 fragmentów „Tryptyku”. 
Kompozytor Rafał Rozmus, asystent 
w Instytucie Muzyki Wydziału Ar-
tystycznego UMCS był obecny na 
koncercie i odebrał od publiczno-
ści oraz wykonawców duży aplauz. 
Nie było to pierwsze wykonanie jego 
utworów przez chóry „Śpiewającej 
Polski”. W styczniu 2009 r. w Fil-
harmonii Lubelskiej na koncercie 
z cyklu „Rodzinne Spotkania z Mu-
zyką” odbyło się premierowe wyko-
nanie „Suity Kolędowej”, napisanej 
specjalnie przez młodego kompozy-
tora dla chórów regionu lubelskiego 
Programu „Śpiewająca Polska” i Or-
kiestry Symfonicznej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej im. K. Li-
pińskiego w Lublinie. Suita, którą 
wykonało wówczas 15 chórów z Lu-
belszczyzny wraz z orkiestrą, do-
czekała się także już kilku wyko-
nań w całej Polsce.

Kolejnym utworem zaprezento-
wanym tego wieczoru była kan-
tata „Dobro i Zło” Bronisława Ka-
zimierza Przybylskiego do tekstu 
Karola Wojtyły, która powstała na 

zamówienie koordynatorów re-
gionu lubelskiego Programu „Śpie-
wająca Polska”. Jej prawykonanie 
odbyło się podczas koncertu „Es-
trada Młodych” w ramach XVI Lu-
belskiego Forum Sztuki Współ-
czesnej im. W. Lutosławskiego 
29 kwietnia 2010 r. w Filharmonii 
im. H. Wieniawskiego w Lublinie. 
Wykonawcami kantaty były chóry 
gimnazjalne Programu „Śpiewa-
jąca Polska” z Lublina, Świdnika, 
Parczewa i Karczmisk oraz Orkie-
stra Symfoniczna Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. K. Lipińskiego w Lublinie pod 
dyrekcją prof. Lucjana Jaworskiego. 
Obecne – drugie wykonanie Kan-
taty odbyło się w pierwszą rocznicę 
śmierci kompozytora, a zaprezen-
towały ją trzy chóry gimnazjalne: 
Chór Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie, 
Chór AKADEMOS Międzynarodo-
wych Szkół Paderewski oraz Chór 
CANTO ze Świdnika. Recytatorem 
był Jan Wojciech Krzyszczak – ak-
tor Teatru im. J. Osterwy w Lubli-
nie, a także dyrektor, reżyser i ak-
tor Teatru Kameralnego w Lublinie.

Punkt kulminacyjny całego kon-
certu stanowiły: „Hymn III Tysiącle-
cia” z muzyką i słowami Mirosława 
Gałęskiego oraz „Barka” Cesáreo 
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Gabaraina. Pomysł skomponowa-
nia „Hymnu” narodził się w 2000 r. 
– na przełomie dwóch tysiącleci 
w Wilnie podczas kursu dla dyry-
gentów chórów polonijnych, gdzie 
Mirosław Gałęski był wykładowcą. 
Tekst nawiązuje do pontyfi katu Jana 
Pawła II. Prawykonanie utworu od-
było się w lipcu 2001 r. podczas kon-
certu w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Chórów Polonijnych 
w Koszalinie, a pierwsze wykonanie 
w wersji orkiestrowej w paździer-
niku 2001 r. na Kongresie Polonii 
Amerykańskiej. Utwór doczekał się 
również wielu wykonań w Polsce 
oraz został przetłumaczony na język 
angielski i niemiecki. Od kilku lat 
stał się drugim Hymnem Ogólno-
polskiego Konkursu Chórów a Cap-
pella Dzieci i Młodzieży w Bydgosz-
czy. Pamiętne pierwsze wspólne 
wykonanie „Hymnu III Tysiącle-
cia” w Lublinie odbyło się 17 kwiet-
nia 2005 r. w ramach Wiosennego 
Koncertu Chórów PZChiO w Sali 
Kongresowej Akademii Rolniczej 
w Lublinie i było zadedykowane Ja-
nowi Pawłowi II. Faktura utworu 
to połączenie trzech wielkich chó-
rów – jednogłosowego dziecięcego 
śpiewającego tekst z głównym prze-
słaniem „Hymnu” brzmiącym w re-
frenie: „Daj ludziom miłość, miłość 
swoją daj, ludziom serc twardych, 
ludziom smutnych duszy, daj lu-
dziom miłość, pokaż szczęścia raj, 
niech ona lud w sercach ich po-
kruszy…”, 3–4 głosowego, realizo-
wanego przez chóry starsze wtó-
rujące chórowi dziecięcemu oraz 
chóru mieszanego realizującego na 
tle melodii głównej hymn „Christus 
vincit, Christus regnat…”.

„Barka” to ulubiona pieśń oa-
zowa Jana Pawła II. Polskie słowa 
utworu napisał ok. 1974 r. salezjanin 
ks. Stanisław Szmidt. Pierwowzo-
rem była pieśń południowoamery-
kańska z hiszpańskim tekstem. Pa-
pież o „Barce” mówił: „Miałem ją 
w uszach, kiedy słyszałem wyrok 
konklawe, i z nią, z tą oazową pie-
śnią nie rozstawałem się przez te 
wszystkie lata. Była jakimś ukry-
tym tchnieniem Ojczyzny, była też 
przewodniczką na różnych drogach 

Kościoła i ona przyprowadzała mnie 
wielokrotnie tu – na krakowskie 
Błonia, pod Kopiec Kościuszki”.

Na potrzeby Uroczystego kon-
certu 27 kwietnia 2012 r. „Barkę” 
zinstrumentował dr Marek Stefan-
kiewicz – pracownik Zakładu Mu-
zyki Rozrywkowej Instytutu Mu-
zyki UMCS. 

Te dwa utwory wykonane przez 
11 połączonych chórów wraz z orkie-
strą wycisnęły łzy wzruszenia wielu 
słuchaczom obecnym na koncercie, 
a bisy nie dały wykonawcom zejść ze 
sceny. Wzruszenie było szczególne – 
i z powodu samego przesłania kon-
certu – uhonorowania Papieża Jana 
Pawła II, a także niepewności co do 
dalszych losów Ogólnopolskiego 
Programu Rozwoju Chórów Szkol-
nych „Śpiewająca Polska”, który do 
dnia koncertu, czyli do 27 kwiet-
nia 2012 r. nie został jeszcze ogło-
szony, mimo że w ubiegłych latach 
już w tym czasie funkcjonował.

Program powstał w 2006 r. i w la-
tach 2006–2011 jego założeniem było 
wspieranie rozwoju chórów szkol-
nych przez dofi nansowanie godzin 
lekcyjnych oraz opiekę metodyczną 
nad pedagogami kierującymi chó-
rami. Programem zarządza Naro-
dowe Centrum Kultury przy pomocy 
partnera – Międzynarodowego Fe-
stiwalu „Wratislavia Cantans”, który 
sprawuje opiekę metodyczną i mery-
toryczną dzięki zespołowi koordy-
natorów regionalnych pod kierun-
kiem dr Grażyny Rogali-Szczerek. 
Opiekę merytoryczną nad dyrygen-
tami i chórami w naszym regionie 
sprawują dr hab. Małgorzata No-
wak i ad. Barbara Pazur. W latach 
2006–2011 w Programie „Śpiewa-
jąca Polska” w regionie lubelskim 
uczestniczyło łącznie 60 chórów. 
Zorganizowano 11 przeglądów chó-
ralnych, w tym 5 w formule konkursu 
o randze wojewódzkiej. Odbyło się 
20 spotkań warsztatowych dla dyry-
gentów, prowadzonych przez zapro-
szonych pracowników naukowych 
Instytutu Muzyki Wydziału Arty-
stycznego UMCS, a ponadto przez 
takich specjalistów, jak: Jadwiga Ga-
łęska-Tritt, Elżbieta Wtorkowska, 
Benigna Jaskólska. Do jury przeglą-

dów zapraszano też za każdym ra-
zem wybitnych chórmistrzów z Lu-
blina i całej Polski, m.in. trzykrotnie 
prof. Andrzeja Banasiewicza z Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Chóry re-
gionu lubelskiego na co dzień uczest-
niczą w życiu swojego środowiska, 
uświetniając występami uroczysto-
ści szkolne i miejskie. Włączają się 
do oprawy muzycznej wielu znaczą-
cych imprez oraz biorą udział w kon-
certach organizowanych przez Pro-
gram zarówno w regionie, jak i poza 
nim. Chóry wzięły udział w trzech 
koncertach fi lharmonicznych, pod-
czas których odbyły się prapremiery 
utworów na chóry i orkiestrę spe-
cjalnie napisanych na zamówienie 
programu w Lublinie. Uczestniczyły 
w sześciu wyjazdach na ogólnopol-
skie festiwale Śpiewającej Polski, 
które odbywały się we Wrocławiu 
i Warszawie. Realizowały oprawę 
muzyczną uroczystości organizo-
wanych przez miasto Lublin: w tym 
Dzień Europy, Kolędy Świata czy kon-
certy galowe z okazji Święta Niepod-
ległości, oraz czynnie uczestniczyły 
w całodniowym festynie w Kazimie-
rzu Dolnym pod hasłem „Śpiewający 
Dzień Dziecka”. Były zapraszane do 
udziału w koncertach Stowarzysze-
nia W Stronę Sztuki oraz PZCHiO. 
Stale współpracują z orkiestrą sym-
foniczną Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej im. K. Lipińskiego kie-
rowaną przez prof. Lucjana Jawor-
skiego. A wszystko to mogło się wy-
darzyć dzięki życzliwości i pomocy 
władz oświatowych miasta Lublin 
i wielu gmin regionu, które zdecydo-
wały o przystąpieniu do Programu. 
Teraz, przy zapowiedzianych zmia-
nach w sposobie funkcjonowania 
Ogólnopolskiego Programu Roz-
woju Chórów Szkolnych „Śpiewa-
jąca Polska”, nie wiadomo, czy chóry 
uczestniczące w Programie obec-
nie będą mogły przystąpić do niego 
i czy możliwe będzie organizowa-
nie tak pięknych koncertów w pro-
fesjonalnych instytucjach artystycz-
nych, jak Uroczysty Koncert „Młodzi 
w hołdzie Janowi Pawłowi II”.

Barbara Pazur
Małgorzata Nowak
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Wystawa ta ma duże zna-
czenie, gdyż: po pierwsze 
jest to naprawdę wyśmie-

nity pokaz kreatywnej wyobraźni 
i kunsztu technologicznego, po dru-
gie – obie autorki świętują w ten 
sposób 30-lecie pracy twórczej, po 
trzecie – zdarzenie inauguruje po-
wołanie do życia pracowni eko artu 
w ramach Instytutu Sztuk Pięknych 
Wydziału Artystycznego UMCS, 
która, kierowana przez obie artystki, 
będzie stanowić nową propozycję 
dla studentów Instytutu, dostar-
czając generatywnych impulsów 
do działań w nowych przestrze-
niach sztuki.

Prof. szt. plast. Artur Popek

Od słowa do słowa
Anna Waszczuk i Maria Polakow-
ska-Prokopiak znają się nie tylko na 
płaszczyźnie zawodowej, ale i pry-
watnie od wielu lat. Łączy je do-
świadczenie i profesjonalizm, które 
wykazują w pracy naukowo-dydak-
tycznej w Instytucie Sztuk Pięk-
nych na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Wielokrotnie 
uczestniczyły w międzynarodo-
wych oraz ogólnopolskich plenerach 
i sympozjach obejmujących różno-
rodne działania z zakresu eko artu 

i land artu. Jednakże nigdy wcze-
śniej nie prezentowały swoich prac 
w duecie. Co istotne, ten pierwszy 
wspólny pokaz jest jednocześnie ju-
bileuszem 30-lecia pracy artystycz-
nej Anny i Marii.

Idea zrealizowania wystawy poja-
wiła się podczas rozmów o sztuce, 
które regularnie prowadziły ze sobą 
autorki. Autentyczny charakter 
owych konwersacji podkreślony 
został frazą od słowa do słowa, która 
równocześnie stanowi tytuł wy-
stawy. W miarę narastania dys-
kusji, od słowa do słowa, w spo-
sób naturalny koncepcja została 
urzeczywistniona. Teraz dialog 
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Praca Anny Waszczuk

Praca Marii Polakowskiej-Prokopiak
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odbywać się może nie tylko na po-
ziomie słów, ale również między 
obrazami i obiektami. 

Badając relacje między pracami 
artystek, warto podkreślić oko-
liczności, w których powstawały 
obrazy i obiekty przestrzenne. 
Zarówno Anna, jak i Maria żyją 
i tworzą w oddaleniu od zgiełku 
miasta, gdzie kontakt z przyrodą 
ma charakter permanentny. Jed-
nakże prace artystek, choć genetycz-
nie sobie bliskie, zawierają różnice 
związane z indywidualną interpre-
tacją natury.

Obrazy i działania w przestrzeni 
autorstwa Marii Polakowskiej, 
mimo zróżnicowania wynikają-
cego z użytego medium, są ze sobą 
ściśle powiązane. Owa bliskość do-
tyczy m.in. występujących wielo-
krotnie w obrazach miniaturowych 
znaków czy przedmiotów, które 
z czasem zaczęły pojawiać się jako 
formy przestrzenne. Interesującym 
wątkiem obecnym w cyklach nie-
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Koncert jazzowy 
w Instytucie Muzyki

muzyki jazzowej, a także wykła-
dowcy na kierunku jazz i muzyka 
estradowa na Wydziale Artystycz-
nym UMCS. Licznie przybyli słu-
chacze mieli okazje usłyszeć łącznie 
dziesięć utworów – cztery kompo-
zycje instrumentalne i sześć piose-
nek (do tekstów Jana Wołka, Marka 
Gaszyńskiego, Marii Przybysz i An-

drzeja Poniedzielskiego). W więk-
szości z nich kompozytor dał się 
poznać jako liryczny twórca, wraż-
liwy na przekaz tekstu. Kompozy-
cje instrumentalne pozwoliły za-
demonstrować większą rozpiętość 
dynamiki i muzycznej ekspresji oraz 
umiejętności improwizacyjne muzy-
ków. Do zespołu instrumentalnego 
dr Mariusz Bogdanowicz (sam oczy-
wiście grający na kontrabasie) za-
prosił studentów Wydziału: Rafała 
Kazimirskiego – gitara elektryczna, 
Krzysztofa Ulańskiego – perkusja 
oraz pianistę Michała Iwanka, ab-
solwenta często współpracującego 
z wykładowcami i studentami kie-
runków muzycznych. Zgodnie z ży-
czeniem kompozytora, piosenki 
wykonała Natalia Wilk – absol-
wentka kierunku jazz i muzyka es-
tradowa, obecnie studentka studiów 
II stopnia. Cały zamysł koncertu 
stanowił świetną ilustrację rela-
cji „mistrz i uczeń”, zaś aplauz pu-
bliczności świadczył o docenieniu 
jego artystycznych i dydaktycznych 
walorów. (bd)

Kwietniowy koncert jaz-
zowy (24 kwietnia 2012 r.) 
w Sali Kameralnej Insty-

tutu Muzyki miał wyjątkowy cha-
rakter. Na jego program składały 
się wyłącznie kompozycje Mariu-
sza Bogdanowicza, znakomitego 
muzyka jazzowego – kontrabasi-
sty, kompozytora, popularyzatora 

mal monochromatycznych obrazów 
jest gromadzenie przedmiotów i ich 
koegzystencja z jednolitym struk-
turalnie i kolorystycznie pejzażem. 
Wówczas przestrzeń staje się jakby 
naznaczona, zasiedlona i oswojona. 
Zazwyczaj niewielkie przedmioty 
sprawiają wrażenie jak gdyby mogły 
zmieścić się w dłoni, przez co wy-
dają się nadzwyczaj bliskie i ciepłe. 
W tym kontekście gorąca czerwień 
fi lcu, którym otulone są kamienie, 
staje się niezwykle wymowna.

Odmienny wizerunek natury wy-
łania się z prac Anny Waszczuk. 
Podczas pracy nad obrazami ar-
tystka stosuje skomplikowane i cza-
sochłonne strategie malarskie. Mo-
tywem przewodnim, łączącym 
zróżnicowane formalnie cykle, jest 
nieustanne poszukiwanie porządku, 
systematyzowanie różnorodno-
ści natury. Artystka posługuje się 
geometrią, rytmem czy multipli-
kacją. Niektóre obrazy przypomi-
nają mapy lub ogrody, gdzie natura 

staje się ujarzmiona i uporządko-
wana. Na uwagę zasługują obrazy 
z papieru, w których artystka z be-
nedyktyńską cierpliwością buduje 
unistyczne struktury. Tutaj już sam 
proces powstawania tych prac sta-
nowi formę porządkowania rzeczy-
wistości. Autorka wykorzystuje na-
turalne materiały takie jak igliwie, 
sok z roślin lub masę papierową. 
Obrazy, z uwagi na zastosowany bu-
dulec, wraz z upływem czasu ule-
gają pewnym zmianom. Zmienia się 
ich kolorystyka, kolory blakną lub 
zupełnie zanikają. Wówczas Anna 
tworzy nowe prace, postępując tym 
samym w zgodzie z cyklami natury, 
w rytmie pór roku.

Wspólna wystawa wyzwala nowe, 
wcześniej nierozpoznane konteksty, 
skłania do dokonania pewnych pod-
sumowań. Przechodząc od obrazu 
do obrazu, znaczenia i sensy kumu-
lują się i nawarstwiają, ujawniając 
komplementarny charakter prac.

Piotr Korol
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– Na mnie największe wra-
żenie przy każdej edycji AD 
HOC robi to, jak wiele jest 

wartościowych lubelskich zespołów, 
o których bardzo mało albo raczej nic 
nie wiemy. Każdy koncert jest dla nas 
wielką niewiadomą, ale nigdy jesz-
cze nie przeżyłem rozczarowania – 
podkreśla Bogdan Bracha, pomysło-
dawca i koordynator Sceny AD HOC.

Scena AD HOC istnieje już od 
października 2009, zagrało na niej 
ponad 30 zespołów. Tworzą ludzie, 
którzy kochają muzykę. Przejawia się 
to w promocji i organizacji koncer-
tów młodym, mało znanym zespo-
łom z Lublina i okolic. Nie ma ogra-
niczeń – zagrać może każdy. 

Dotychczas Scena AD HOC grała 
w ACK UMCS Chatka Żaka albo 
w plenerze. Formuła projektu się nie 
zmieniła, ale tym razem „ad hocowe” 
granie brzmi na scenie Rock Baru.

W marcowej odsłonie Sceny AD 
HOC razem z Pheodorą publiczność 
bawiła się przy progresywnym rocku 
z połączeniem metalu. Inspiracją 
dla dźwięków tworzonych przez Joe 

Six pack są natomiast hardcore punk 
rock, metal i alternatywa. Publicz-
ność świetnie się bawiła także dzięki 
Misiom Puszystym, z którymi Scena 
AD HOC 21 marca powitała wiosnę. 
Rodzaj muzyki, jaką wykonują Mi-
siowie, to – według zespołu – „tak na 
oko rock-alternatywa-grunge”.

Zaraz po Wielkanocy na podbój 
Sceny AD HOC z muzyką łączącą 
rock, hard rock i heavy metal ru-
szyli: CrankHaust i Th e Riot House. 
Tydzień później swoje granie zapre-
zentowała kapela Lipstick Monkeys. 
Koncertowy kwiecień ze Sceną AD 
HOC zamknął zespół Egoism i ich 
niezwykłe połączenie lirycznych 
tekstów śpiewanych przy akompa-
niamencie fortepianu, uzupełnio-
nych o dźwięki gitary rytmicznej, 
solowej oraz basu.

Występy na Scenie AD HOC mu-
zycy ze wszystkich zespołów oceniają 
pozytywnie. Przyznają, że grało im 
się świetnie, a publiczność spisała się 
na medal. Doceniają także zdobyte 
doświadczenie, które pozwoli na 
dalszy rozwój. Muzycy polecają in-

Nowa odsłona 
Sceny AD HOC

Phhhhhhhhhheoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe dodododododododododododd rarararaarara,,, , MiMiMiMiMiMMM sisissisiowieeee PPP PPusususussu zyzyyyyyścś i, Jooeoeoe SS SSSixixixiii ppapapapapackckk i ii i iichchh mmmm mmooocoocneneneeneen
brb zmmmmmmmmmmmmieieieiieieiiieiiii ninnninininiia a a a a aaa – –––– totototototoo mm mm mmożożżożżnannnn  bbyło oooo usuuuu łyyyłyłyszszszzzzećećećeććeć p pprzrzezezz t tttttrzrzrzrzrzrzrzr yyyyyyyy
mammm rcccccowowowowowowwwee ee ee śrśrśrśrśrśrśrodododododddy y yy y y zezezezeze SSSS SScececececeeceeeeeenynnnnnnnnnn  AAAAAAAAAAAAADDDDDDDD DDDDD HOHOHOHOHOHOHHOOC,C,C,C,C,C,,, tt    ymymymymymmy  rr r rrazazazaaa ememmmm n n n nnnnieieieeieie 
ww wwww www ChChChChhChChChhhhhhhhhCChataaatttttttattttaa cccecececeee ŻŻŻŻ Żakakkakkakakkka,aaaa  a wwwww RRRRRock BaBaBaaaaarzrrzzzzzzeee.eee  PPPPPPPPPPPPPrzrzrzrrrrrrrzyszedddłdłddddd  k kwiwiwiwiwiwiiieecececeee ieieieieiieńńń,ńń  
aa a aaaa wwwrrrrrrrrrrrrraaaaazazaaaaazazazzz z z zzz n n nn nimiimimimmimm k olejejjejejjneneneneeeeeeeeeeee konnnnnnnnnnnncececeeeec rtrrrrr y.y.y.y. ZZZZZZZZZZZZagaagagagrali: CCCrCCrC ananannankhkhkhkhhhkhhauauauauuauauaussssts , 
ThThThThThThThThTThThThThThThhhe ee RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRRRiiRiotototottotototototoooott HH H HHHHHHououououououuseesesesese, LiLiiLiiLiL pspp tickcccccccc  MMMMMMMMMMMMoooonoooo kekekekekkekekekekekekek ysysysysyysyysysy  iiiiiiiiiii EEEEgoissmmm.m.m

nym zespołom Scenę AD HOC – to 
świetny sposób promocji swojego ze-
społu. Dobra organizacja pozytywnie 
wpływa na frekwencję na sali, dla-
tego warto jest nawiązać współpracę.

Organizatorami koncertów Sceny 
AD HOC w Rock Barze jest ACK 
UMCS „Chatka Żaka” oraz Funda-
cja Absolwentów UMCS.

Agnieszka Góra
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Joe Sixpack

Th e Riot House

Crankhaust

Misiowie Puszyści



Ogród Botaniczny
www.garden.umcs.lublin.pl


