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23 października 2013 r. Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej zainaugurował nowy rok akademicki. 
Tym samym oficjalnie rozpoczęły się obchody Jubileuszu 
70-lecia naszej Alma Mater. Uroczystości w Auli 
Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji 
poprzedziła msza św. w intencji społeczności akademickiej, 
której przewodniczył Arcybiskup Stanisław Budzik.

Inauguracja Roku 
Akademickiego 
2013/2014

Wśród licznego grona 
dostojnych gości, któ-
rzy zaszczycili nas swoją 

obecnością, znaleźli się m.in. Jego 
Ekscelencja Najprzewielebniej-
szy Abel – Arcybiskup Lubelski 
i Chełmski, Jego Ekscelencja Bi-
skup Mieczysław Cisło z Archidie-
cezji Lubelskiej, prof. Józef Zając – 
Senator RP i Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Cheł-
mie, Włodzimierz Karpiński – Mi-
nister Skarbu Państwa, Jego Eksce-
lencja Vassiliy Takev – Ambasador 
Republiki Bułgarii, Stanisław Ada-
miak – Konsul Honorowy Ukrainy, 
Jan Danilczuk – Konsul Honorowy 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Pólnocnej, Witalij 
Bilyj – Wicekonsul Generalny Ukra-
iny w Lublinie, Roman Hrytsevich 
– Radny Miasta Lwów; władze ad-
ministracji państwowej i samorzą-
dowej: prof. Jolanta Szołno-Koguc 
– Wojewoda Lubelski, Krzysztof 

Hetman – Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk 
– Prezydent Miasta Lublin, Paweł 
Pikula – Starosta Lubelski, Tomasz 
Zając – Przewodniczący Sejmiku, 
dr Jacek Sobczak – Członek Za-
rządu Województwa Lubelskiego, 
zastępcy prezydenta Lublina dr Ka-
tarzyna Mieczkowska-Czerniak 
i Grzegorz Siemiński, Piotr Kowal-
czyk – Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin, Witold Popiołek – Starosta 
Puławski, Dariusz Wróbel – Bur-
mistrz Opola Lubelskiego, Wojciech 
Żukowski – Burmistrz Tomaszowa 
Lubelskiego, Mirosław Hagemajer 
– Główny Architekt Miasta Lublin, 
rektorzy uczelni, rektorzy UMCS 
ubiegłych kadencji, doktor hono-
ris causa UMCS prof. Franciszek 
Ziejka, który wygłosił wykład inau-
guracyjny pt. „Autorytet moralny 
uniwersytetu”, honorowy profesor 
UMCS prof. John Marshall, władze 
sądownicze i służby mundurowe, 

przedstawiciele instytucji życia pub-
licznego, kulturalnego i gospodar-
czego Lubelszczyzny oraz mediów.

Podczas inauguracji tradycyj-
nie wręczono nagrody i odzna-
czenia oraz odbyła się immatry-
kulacja studentów i doktorantów, 
a także wystąpienie ich przedstawi-
cieli. Brązowy Krzyż Zasługi otrzy-
mała dr hab. Irina Lappo, odznaki 
„Za Zasługi dla Wynalazczości” 
– prof. Janusz Szczodrak, dr hab. 
Małgorzata Pleszczyńska, dr hab. 
Adrian Wiater, medal „Zasłużony 
dla UMCS” – prof. Adam Myjak. 
Uroczystość była również okazją 
do wręczenia dwóch nagród na-
ukowych, przyznawanych przez 
UMCS: Nagrody im. Jerzego Gie-
droycia oraz Nagrody Naukowej 
„Marii Curie”.

Przyznano także wyróżnienia 
dla najlepszych absolwentów. Tytuł 
najlepszego absolwenta, Złoty Me-
dal oraz nagrodę pieniężną otrzy-
mała Anna Zdeb – absolwentka 
Wydziału Matematyki, Fizyki i In-
formatyki. Najlepszymi absolwen-
tami poszczególnych Wydziałów, 
którzy otrzymali Srebrne Medale 
oraz nagrody pieniężne, zostali: Ma-
ciej Filipiuk (WBiB), Paweł Krzą-
stek (WNoZiGP), Joanna Szew-
czyk (WCh), Milena Kazanowska 
(WPiA), Cezariusz Chuszcz (WH), 
Małgorzata Twarowska (WE), Kata-
rzyna Cieślak (WPiP), Adrian Nitek 
(WFiS), Maciej Bielak (WPol) i Mi-
lena Lis (WA). Nagrodę i dyplom 
otrzymała także Małgorzata Kołdej, 
studentka, która w minionym roku 
akademickim wywalczyła brązowy 
medal w sztafecie kobiet 4×100 m 
na Uniwersjadzie w  Kazaniu. 

Piękną oprawę muzyczną uroczy-
stości zapewnił Chór Akademicki 
im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór 
Wydziału Artystycznego UMCS 
pod dyrekcją Izabeli Urban. Inaugu-
rację zwieńczył koncert pt. „Mistrz 
i uczniowie. Przy Tobie – piosenki 
Mariusza Bogdanowicza”, w któ-
rym wystąpili: Natalia Wilk, Michał 
Iwanek, Rafał Kazimirski, Sebastian 
Frankiewicz, Mariusz Bogdanowicz 
i Zbigniew Jakubek.

Redakcja
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Rozpoczynamy nowy 
rok akademicki w Uni-
wersytecie Marii Curie- 
-Skłodowskiej. Dzisiej-

sza uroczystość jest – zarówno 
dla mnie, władz rektorskich i dzie-
kańskich, jak również dla całej spo-
łeczności akademickiej UMCS 
– wydarzeniem szczególnym, 
gdyż rozpoczynamy właśnie ob-
chody Jubileuszu naszej Alma Mater.

To już 70. inauguracja, która skła-
nia do podsumowań oraz – co jest 
szczególnie ważne – kreślenia wi-
zji dalszego rozwoju Uniwersytetu. 
Prezentowanie tej wizji, w oparciu 
o dotychczasowy dorobek, jest z całą 
pewnością naszym obowiązkiem 
wobec wielu pokoleń naszych stu-
dentów, pracowników, władz rek-
torskich, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do obecnej pozycji 
UMCS w środowisku akademickim.

Najbliższy rok obfitował będzie 
w wiele wydarzeń naukowych i ar-
tystycznych, które uświetnią ob-
chody jubileuszowe. Wśród nich na 
szczególne podkreślenie zasługują: 
uroczyste nadania najznamienit-
szych godności akademickich wy-
bitnym naukowcom i osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla Uniwersytetu, 
konferencje naukowe, a także kon-
certy, wystawy oraz przedsięwzię-
cia prezentujące pola działalności 
naszego Uniwersytetu. Dzięki nim 
pragniemy przybliżyć społeczności 
miasta, Lubelszczyzny oraz sąsied-
nich regionów szeroki wachlarz dzia-
łań naukowych, badawczych i arty-
stycznych podejmowanych w UMCS. 

Przemówienie 
inauguracyjne
Rektora UMCS prof. Stanisława 
Michałowskiego
Dostojni Goście, Prześwietny Senacie, Szanowni Państwo – 
Pracownicy UMCS, Drogie Studentki, Drodzy Studenci!
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Rektor Stanisław Michałowski
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Zwieńczeniem obchodów będzie 
Inauguracja Roku Akademickiego 
w dniu 23 października 2014 r., która 
zbiegać się będzie w czasie z obra-
dami Konferencji Rektorów Uni-
wersytetów Polskich w naszej Alma 
Mater. Zwracam się w tej uroczystej 
chwili do wszystkich członków na-
szej uczelnianej społeczności, a także 
do naszych przyjaciół: uczyńmy 
wszystko, by rozpoczynający się rok 
akademicki był wyjątkowy. Oddamy 
w ten sposób hołd pokoleniom naj-
znamienitszych twórców obecnej 
pozycji naszej Uczelni i jednocześ-
nie ukażemy posiadany potencjał 
oraz koncepcje jego wykorzystania. 

Nasz Uniwersytet, jak każda uczel-
nia wyższa, jest wielką wspólnotą 
uczonych, pracowników admini-
stracji, obsługi, kadry inżynieryjno-
-technicznej oraz studentów, którzy 
są szczególnie ważni i właśnie dla 
nich, dla ich najlepszego wykształ-
cenia, podejmujemy wiele różno-
rodnych działań.

W tym miejscu pragnę zaprezento-
wać statystyki dotyczące liczby stu-
dentów oraz tendencje, które wystę-
pują w procesie rekrutacji. W roku 
akademickim 2012/2013 w Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej na 
11 Wydziałach kształciło się 23 640 
studentów na 48 kierunkach, w tym 
na studiach stacjonarnych 18 811 
osób, a na studiach niestacjonarnych 
4829. Na studiach III stopnia kształ-
ciło się łącznie 800 doktorantów, 
w tym 261 osób w formie niestacjo-
narnej. W tym roku liczba studentów 
kształcących się w naszym Uniwer-
sytecie nieznacznie się zmniejszyła 
i wynosi 22 tysiące, w tym na stu-
diach stacjonarnych ponad 18 ty-
sięcy, natomiast na niestacjonarnych 
3800. Generalnie, w porównaniu do 
sytuacji z lat ubiegłych, odnotowu-
jemy niesłabnące zainteresowanie 
studiami stacjonarnymi, w tym ta-
kimi nowymi kierunkami, jak bez-
pieczeństwo narodowe, geoinfor-
matyka czy logistyka. Ogólny obraz 
naszej aktywności dydaktycznej do-
pełniają słuchacze studiów podyplo-
mowych, których liczba w poprzed-

nim roku akademickim wynosiła 
2006 osób, a także ponad 230 naj-
wspanialszych naszych studentów, 
czyli małych żaków z Uniwersytetu 
Dziecięcego, który rozpoczął drugi 
rok swej działalności, a zaintereso-
wanie nim – podobnie jak w roku 
ubiegłym – jest wielkie.

Działalność naszego Uniwer-
sytetu nie byłaby możliwa bez 
profesjonalnego i jakże zaangażo-
wanego grona pracowników, którzy 
umacniają jego potencjał naukowy 
i dydaktyczny. I za to zaangażowa-
nie pragnę w tym miejscu szczegól-
nie podziękować, zwłaszcza, że mimo 
tegorocznych, szybko zrealizowa-
nych podwyżek płac, wynagrodze-
nia w UMCS nie są konkurencyjne 
w stosunku do innych uniwersytetów 
polskich. Pragnę jednak poinformo-
wać, że prof. Barbara Kudrycka – Mi-
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w liście skierowanym do uniwersyte-
tów z okazji inauguracji roku akade-
mickiego 2013/2014, pisze, iż „mimo 
trudności budżetowych, spowodowa-
nych spowolnieniem gospodarczym 
w całej Europie, rząd podtrzymał de-
cyzję o podniesieniu płac pracowni-
ków akademickich”. W budżecie na 
2014 r. stworzona jest specjalna re-
zerwa, która uruchomiona zosta-
nie już na początku przyszłego roku. 

Warto podkreślić, że w ubiegłym 
roku akademickim UMCS zatrud-
niał ogółem 2911 osób w pełnym 
wymiarze czasu pracy, w tym 1761 
nauczycieli akademickich, wśród 
których było 360 profesorów (w tym 
tytularnych 168), 119 doktorów ha-
bilitowanych, 10 docentów, 934 dok-
torów, 338 magistrów oraz 7 biblio-
tekarzy dyplomowanych.

W ciągu roku, jaki upłynął od 
ostatniej Inauguracji, 12 pracowni-
kom UMCS Prezydent RP przyznał 
tytuł profesora. Przeprowadzono 
także 45 przewodów habilitacyj-
nych i 164 doktorskich. Tytuł dok-
tora honoris causa UMCS nadano 
prof. Mykole Grygorowiczowi Kry-
kunowi, a prof. Hansowi-Jörgowi 
Albrechtowi nadano tytuł hono-
rowego profesora UMCS.

Szanowni Państwo,

Pragnę z wielką przykrością poin-
formować, że od czasu poprzed-

niej Inauguracji odeszło od nas na za-
wsze wiele zacnych osób: dr Andrzej 
Antoszek, dr hab. Sławomir Baczew-
ski, dr Artur Czuchryta, dr Włady-
sław Dubiel, doc. dr hab. Irena Ku-
bik, dr Jarosław Kusiak, prof. dr hab. 
Henryk Matuszczak, prof. dr hab. Je-
rzy Melke, mgr Andrzej Michalski, 
Krystyna Podstawka i dr hab. Wal-
demar Szysz. Proszę Państwa o po-
wstanie i uczczenie chwilą ciszy Ich 
pamięci. Dziękuję.

Szanowni Państwo,

Obecny rok był rokiem podsu-
mowania i oceny potencjału 

badawczo-naukowego Uczelni prze-
prowadzonej przez Komitet Ewa-
luacji Jednostek Naukowych przy 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wszystkie Wydziały 
UMCS przeszły pozytywnie ocenę 
parametryczną ich dorobku i osiąg-
nięć z lat 2009–2012, co oznacza dal-
sze finansowanie prowadzenia badań 
naukowych z dotacji budżetu pań-
stwa. Z wyników parametryzacji nie 
możemy być jednak w pełni zado-
woleni, bowiem tylko dwa Wydziały, 
tj. Wydział Artystyczny i Wydział 
Chemii otrzymały wysoką kategorię 
„A”. Pozostałe otrzymały kategorię 
„B”. Niektóre z Wydziałów podejmą 
wkrótce decyzje w sprawie ewentu-
alnego odwołania się od rezultatów 
tego postępowania. 

W ostatnim roku, dzięki fundu-
szom pochodzącym z Unii Europej-
skiej, udało nam się zakończyć dłu-
goletnie projekty infrastrukturalne, 
w tym wyposażenie Instytutu Infor-
matyki, przebudowę Akademickiego 
Centrum Kultury i uruchomienie 
Inkubatora Medialno-Artystycz-
nego, modernizację trzech Wydzia-
łów eksperymentalnych. Wydziały 
ścisłe kontynuują rozwój i moder-
nizację swojej bazy dydaktycznej 
ze środków Programu Infrastruk-
tura i Środowisko oraz doposażają 
laboratoria w ramach wsparcia 
dla innowacji z Programu Polska 
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torskich. W ramach konkursu Fuga 
w Instytucie Fizyki badania naukowe 
prowadzi dr Katarzyna Gieczewska 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi 
studenci i młodzi badacze są również 
laureatami stypendiów MNiSW za 
wybitne osiągnięcia naukowe.

Warto wymienić nazwiska czte-
rech laureatów Programu Top 500 
Innovators: dr hab. Agnieszkę Szu-
ster-Ciesielską z Wydziału Biologii 
i Biotechnologii, dr. Waldemara 
Kociubę z Wydziału Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej, dr. Ma-
riusza Barczaka i dr. Olecha Dem-
chuka z Wydziału Chemii oraz świe-
żych stypendystów docenionych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia 
naukowe: dr. Mariusza Barczaka 
(kolejne prestiżowe osiągnięcie) 
i dr. Marka Stankeviča (również 
z Wydziału Chemii). 

Szanowni Państwo,

Rok 2013 jest pierwszym, w któ-
rym dotacja podmiotowa przy-

znana jest wyłącznie na kształcenie 
studentów na studiach stacjonar-
nych, czego efektem jest zmiana 
sposobu zarządzania finansami 
uczelni i konieczność rozliczania 
każdej formy kształcenia oddzielnie. 
Mniejsza o 3 mln zł w stosunku do 
poprzedniego roku dotacja dydak-
tyczna z jednej strony, z drugiej zaś 
kilkunastomilionowe zaangażowa-
nie uczelni: w prefinansowanie pro-
jektów z funduszy strukturalnych 
oraz podjęte działania remontowe 
i inwestycje stanowią duże wyzwa-
nie dla utrzymania płynności fi-
nansowej przy jednoczesnym za-
pewnieniu terminowej realizacji 
zadań bieżących. Sytuacja Uniwer-
sytetu jest jednak stabilna.

Uczelnia jest na półmetku istot-
nych zmian organizacyjnych wpro-
wadzanych zgodnie z ideą projektu 
„Nowoczesny model zarządzania 
w UMCS”. Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę, jak ważną kwestię we 
współczesnym świecie stanowi 
odpowiednie zarządzanie odzwier-
ciedlające ewolucję najnowszych ten-

Wschodnia. Wszystkie te działa-
nia i środki umożliwią tworzenie 
nowych kierunków i specjalności 
kluczowych dla gospodarki w dzie-
dzinach nauk ścisłych i przyrodni-
czych. Przykładem takiej pozytyw-
nej współpracy na bazie nowych 
obiektów jest kierunek geoinfor-
matyka utworzony wspólnie przez 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej oraz Wydział Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki. 

Nakłady na nowoczesne laborato-
ria i aparaturę owocują zwiększoną 
liczbą aplikacji o granty badawcze 
krajowe i międzynarodowe. W kon-
kursach Narodowego Centrum Na-
uki liczba składanych wniosków jest 
wyższa niż w ubiegłym roku, a po-
ziom sukcesu wyższy niż średnia 
krajowa. Dwukrotnie wzrosła ak-
tywność w ubieganiu się o środki 
ze źródeł międzynarodowych oraz 
w konkursach Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Trzeba podkreślić, 
że wartość projektów realizowanych 
we współpracy zagranicznej oraz 
z przedsiębiorstwami krajowymi 
wzrosła, w porównaniu z poprzed-
nim rokiem, z 10 do 18 mln zł. Roś-
nie aktywność pracowników na-
ukowych w zakresie pozyskiwania 
funduszy z konkretnych programów 
międzynarodowych, np. Akcje Ma-
rie Curie w ramach 7. Programu Ra-
mowego UE, gdzie do obecnie reali-
zowanych dwóch dołączają właśnie 
cztery kolejne projekty, realizowane 
w międzynarodowym partnerstwie. 
Naukowcy z UMCS doskonale wpi-
sują się w oczekiwania organizato-
rów konkursów w ramach progra-
mów ramowych UE. Najlepszym 
przykładem niech będzie prof. An-
drzej Machocki z Wydziału Che-
mii, który współrealizuje, wraz ze 
swoim zespołem, kolejny projekt 
z 7. Programu Ramowego, dotyczący 
stworzenia innowacyjnego ogniwa 
paliwowego w rozsądnej cenie, a to 
rozwiązanie ma szansę zrewolucjoni-
zować nie tylko europejski, ale także 
amerykański rynek. Z kolei dr Paweł 
Mergo oraz kierowany przez niego 
Zespół Pracowni Technologii Świat-

łowodów z tego samego Wydziału 
bierze udział w pracach kolejnego 
międzynarodowego przedsięwzię-
cia wykorzystującego nowoczesne 
technologie w zakresie światłowo-
dów. Niezmiernie istotny jest fakt, 
że obaj Panowie mają już doświad-
czenie także z poprzedniej edycji – 
6. Programu Ramowego, co pokazuje, 
że potencjał naszych pracowników 
stale się rozwija i jest doceniany na 
arenie europejskiej. 

Także nowe propozycje na rynku 
badawczym w zakresie finanso-
wania badań, np. Polsko-Norwe-
ska Współpraca Badawcza, przy-
noszą konkretne, ciekawe projekty, 
których twórcami są naukowcy 
z UMCS. Warto wymienić tu prof. 
dr hab. Zofię Kawczyńską-Butrym 
z Wydziału Filozofii i Socjologii, 
która jest kierownikiem pierwszego 
w UMCS projektu polsko-norwe-
skiego na temat migracji kobiet. 

Ten fakt bardzo dobrze rokuje 
w przeddzień nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014–2020, gdzie 
wyzwaniem dla naukowców będzie 
umiejętność uczestniczenia w sie-
ciach partnerskich oraz kooperacja 
z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym naszego Uniwersytetu. W tym 
miejscu na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt podpisania Umowy 
o współpracy badawczo-rozwojowej 
ze Spółką Akcyjną Boryszew ERG. 
W dniu dzisiejszym podpiszemy 
także Umowę o współpracy na-
ukowo-badawczej z firmą Nano-Te.

Cieszą szczególnie sukcesy i na-
grody studentów, doktorantów i mło-
dych naukowców, takie jak udział 
w Programach Diamentowy Grant, 
Top 500 Innovators czy ich pierwsze 
samodzielne projekty i staże dzięki 
programom Preludium, Etiuda 
i Fuga. Obecnie w ramach Prelu-
dium 11 doktorantów UMCS reali-
zuje własne projekty badawcze, ko-
lejnych dwóch – z Instytutu Fizyki 
uzyskało stypendium doktorskie 
w ramach konkursu Etiuda. Nasza 
Uczelnia jest też miejscem, które wy-
bierają pracownicy innych Uniwer-
sytetów na realizację staży podok-
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dencji, wiodących od modelu biuro-
kratycznego, poprzez menedżerski, 
do modelu zarządzania partycypa-
cyjnego. Właśnie koncepcja dobrego 
zarządzania leży u podstaw wyzwań, 
przed którymi stajemy. Postanowili-
śmy ostatecznie, że nasz Uniwersy-
tet wdroży dwa systemy ułatwiające 
ten proces. Mówię tu o SAP – Zin-
tegrowanym Systemie Zarządza-
nia Uczelnią (System, Applications, 
and Products in Data Processing) 
oraz USOS (Uniwersytecki System 
Obsługi Studentów). Już od wrześ-
nia bieżącego roku uruchomiliśmy 
moduł kadrowo-płacowy SAP, w ra-
mach którego – poza administracją 
kadrową, obsługą czasu pracy i roz-
liczaniem płac – Uczelnia zyskała 
także rozwiązanie do obsługi wielu 
zagadnień związanych m.in.: z BHP, 
Zakładowym Funduszem Świadczeń 
Socjalnych, planowaniem kosztów 
osobowych czy też z integracją da-
nych z systemem POLON. Projekt 
jest realizowany przez konsorcjum 
firm GAVDI Polska S.A. i QUER-
CUS Sp. z o.o.. Planujemy dodatkowo 
wdrożyć kolejne, a mianowicie: zarzą-
dzanie majątkiem, kontroling finan-
sowy projektów oraz obsługa badań 
naukowych z bazą ekspertów. Dzia-
łania przewidziane w projekcie za-
kończone zostaną w sierpniu 2014 r., 
a dzięki uzyskanemu dofinansowa-
niu UMCS zaoszczędzi na przepro-
wadzeniu niezbędnych zmian orga-
nizacyjnych łącznie ok. 5,5 mln zł. 

Uniwersytecki System Obsługi 
Studentów stanowi natomiast efekt 
współpracy największych polskich 
uczelni, który powstał w wyniku 
zapotrzebowania na kompleksowe 
narzędzie informatyczne służące do 
zarządzania tokiem studiów. Dzięki 
swym szerokim możliwościom, pełni 
on rolę centralnego punktu groma-
dzenia informacji z całej uczelni, 
co znacząco usprawnia proces za-
rządzania systemem kształcenia, 
umożliwia ujednolicenie procedur 
uczelnianych, a także pozwala na 
efektywne wprowadzanie inicjatyw 
ogólnouczelnianych. Wdrożenie ad-
ministracyjnej części USOS-a pla-

nowane jest na kwiecień 2015 r., tak 
aby rekrutacja na rok akademicki 
2015/2016 przebiegła już w tym sy-
stemie. Wtedy też rozpocznie się 
sukcesywne wdrażanie interneto-
wych aplikacji dla studentów i na-
uczycieli akademickich. Całkowity 
koszt wdrożenia systemu wyniesie 
ok. 3 mln zł przy założeniu, że UMCS 
skorzysta ze współpracy z podmio-
tami zewnętrznymi. Jeśli uda się 
wdrożyć system naszymi siłami, to 
szacowane koszty spadną o połowę.

Zdaję sobie sprawę, iż część z Pra-
cowników Uniwersytetu z niepo-
kojem patrzy na nowości związane 
z wprowadzaniem w życie tych roz-
wiązań, które niosą ze sobą oba sy-
stemy. Jestem jednak pewien, że 
wszyscy docenimy ogromne zalety 
płynące z ich wdrożenia.

W tym miejscu, pragnę poinfor-
mować, że od początku grudnia br. 
uruchomimy nową stronę interne-
tową UMCS. Będzie się ona cha-
rakteryzowała zmienioną szatą gra-
ficzną, funkcjonalnością oraz, co 
bardzo ważne, posiadać będzie wer-
sję mobilną, której brak tak bardzo 
doskwierał użytkownikom strony 
funkcjonującej obecnie. Będzie ona 
bardziej przyjazna dla użytkowników 
poprzez zaktualizowanie wszyst-
kich danych dotyczących Uniwer-
sytetu, a przez to spełniać będzie 
podstawową funkcję informacyjną 
o jednostkach i działalności Uczelni.

Dostojni Goście, 
Prześwietny Senacie, 
Drodzy Pracownicy 
i Studenci,

Pragnę podkreślić, że UMCS stale 
rozwija współpracę z ośrodkami 

zagranicznymi. Tylko w minionym 
roku akademickim zawarto nowe 
partnerstwa z uczelniami m.in. z: 
Ukrainy, Rosji, Chin i Tajlandii. Du-
żym zainteresowaniem wśród na-
ukowców cieszą się programy do-
tyczące mobilności akademickiej, 
np. Tempus i Life Long Learning. 
Dzięki nim Uczelnia nawiązała 
współpracę ze 101 partnerami m.in. 
z Izraela, Cypru, Estonii, Portugalii, 

Włoch, USA, Meksyku, Islandii oraz 
wybranymi krajami Partnerstwa  
Wschodniego.

Cieszymy się bardzo, że stale wzra-
sta nam liczba studentów zagra-
nicznych, których w zeszłym roku 
akademickim było 472, a w wy-
niku tegorocznej rekrutacji przy-
było ich ponad 330. Łącznie jest ich 
ponad 600. Jednak to studenci polscy 
w dalszym ciągu pozostają podsta-
wowymi odbiorcami oferty eduka-
cyjnej naszego Uniwersytetu. Ofe-
rujemy im proces kształcenia na 
najwyższym poziomie, a jednocześ-
nie w dalszym ciągu podejmujemy 
działania mające za zadanie uatrak-
cyjnienie naszych propozycji, w wy-
niku tworzenia nowych kierunków 
i specjalizacji oraz dostosowania 
programu nauczania i całego pro-
cesu kształcenia do potrzeb tak dy-
namicznie zmieniającego się rynku 
pracy oraz całego społeczno-gospo-
darczego otoczenia Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. 

Aby w sposób kompleksowy przy-
gotować przyszłych absolwentów 
do wejścia na rynek pracy, posze-
rzamy wachlarz oferowanych przez 
Biuro Zawodowej Promocji Studen-
tów i Absolwentów – Biuro Karier 
UMCS usług, wśród których należy 
wyróżnić: poradnictwo zawodowe; 
liczne szkolenia oraz warsztaty 
podnoszące kwalifikacje zawo-
dowe; program praktyk dodatko-
wych dla studentów UMCS, w ra-
mach którego zawarto 250 umów 
kierujących studentów i studentki 
na bezpłatne, dodatkowe prak-
tyki zawodowe do firm i insty-
tucji; projekt „Podziel się Pasją” 
– realizowany od 2006 r., a skiero-
wany do studentów i absolwentów 
UMCS, którzy chcą rozwijać w so-
bie umiejętności trenerskie; ofe-
rowanie pozyskanych ofert pracy, 
staży absolwenckich; przeprowa-
dzanie badań losów absolwentów, 
których celem jest określenie, jak 
wiedza i umiejętności zdobyte 
podczas studiów wpływają na 
ścieżki kariery zawodowej naszych  
absolwentów.



I n a u g u r a c j a

9l i s t o p a d  2 0 1 3   W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e

Nasza Uczelnia co roku wpro-
wadza nowe rozwiązania odpo-
wiadające potrzebom rynku pracy. 
W minionym roku akademickim 
otrzymaliśmy w związku z tym 
wiele znaczących tytułów i wyróż-
nień, a wśród nich:
• przyznane przez Fundację Roz-

woju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego tytuły: „Uczelnia Liderów” 
oraz „Aurea Praxis;
• przyznany przez Akademickie 

Centrum Informacyjne tytuł „Do-
bra Uczelnia – dobra praca”;
• przyznany przez Kapitułę Kon-

kursu Najwyższa Jakość Quality In-
ternational 2013 oraz Forum Biz-
nesu tytuł Laureata oraz Srebrne 
Godło w kategorii QI SERVICES – 
usługi najwyższej jakości, za realiza-
cję projektu „UMCS dla rynku pracy 
i gospodarce opartej na wiedzy”;
• UMCS jest także laureatem kon-

kursu „Najbardziej innowacyjna i kre-
atywna Uczelnia w Polsce w tworze-
niu perspektyw zawodowych”.

Nie sposób nie wspomnieć o ży-
ciu kulturalnym w naszym Uniwer-
sytecie, które koncentruje się wokół 
Akademickiego Centrum Kultury 
„Chatka Żaka”. W wyremontowanej 
siedzibie Chatki w maju br. zainau-
gurował swą działalność Inkubator 
Medialno-Artystyczny UMCS – wy-
jątkowy na rynku Polski wschodniej 
cyfrowy ośrodek twórczy, którego 
beneficjentami są zarówno studenci, 
uczniowie, jak i artyści, ludzie me-
diów oraz użytkownicy nowych 
technologii. Inkubator wpisuje się 
w przestrzeń relacji między edukacją, 
kulturą, sztuką i mediami, a w jego 
skład wchodzą: studio telewizyjne, 
radiowy zespół emisyjny, pracownia 
komputerowa wyposażona w 16 sta-
nowisk do nauki edycji i montażu 
audio i wideo, sala widowiskowa.

W roku ubiegłym wiele zmian 
zaszło także w nadającym 24 go-
dziny na dobę, siedem dni w ty-
godniu Akademickim Radiu Cen-
trum, które jest na dobrej drodze 
do ukonstytuowania swego miej-
sca na falach radiowych i w świa-
domości odbiorców. Zachęcam do 

współpracy na tym polu także inne 
zaprzyjaźnione uczelnie.

Ponadto niezmiennie od wielu lat 
w Chatce Żaka swoje miejsca mają 
zespoły muzyczne i taneczne, a mia-
nowicie: Orkiestra św. Mikołaja, Ze-
spół Tańca Ludowego czy też Zespół 
Tańca Towarzyskiego „Impetus”. Na 
stałe w krajobraz życia kulturalnego 
Uczelni wpisane zostały cykliczne 
wydarzenia takie jak: Bakcynalia, 
Chatka Blues Festiwal, Kontestacje 
Teatralne, Mikołajki Folkowe, Plaka-
ton, Artystyczne Warsztaty Umie-
jętności, Festiwal Wschody, Kon-
frontacje Filmowe, Noc Kultury. Od 
lat działa także galeria sztuki, która 
w przeważającej części zajmuje się 
promocją twórczości studenckiej 
w zakresie szeroko rozumianych 
sztuk plastycznych.

Wiele emocji i radości przynoszą 
nam od lat osiągnięcia sportowe 
naszych studentów oraz drużyn 
uczelnianych. Ubiegły rok akade-
micki okazał się najlepszym w hi-
storii. W klasyfikacji Akademickich 
Mistrzostw Polski Klub Uczelniany 
AZS UMCS uplasował się na trze-
cim miejscu wśród uniwersytetów 
oraz szóstym miejscu wśród wszyst-
kich uczelni w naszym kraju. Do ze-
społów ligowych dołączyła, wystę-
pująca w ekstraklasie, sekcja tenisa 
stołowego kobiet. Ponadto współ-
pracę z aktualnym Mistrzem Polski 
– drużyną MKS Lublin nawiązała 
ligowa drużyna piłki ręcznej ko-
biet, a zespół szczypiorniaka męż-
czyzn awansował do pierwszej ligi.

18 października w hali sportowo-
-widowiskowej „Globus” w Lublinie 
odbyła się Gala Sportu Akademi-
ckiego 2013, podsumowująca mi-
niony sezon i jednocześnie inau-
gurująca nowy. W trakcie imprezy 
w szczególnie uroczysty sposób zo-
stały podsumowane: Uniwersjada 
– Kazań 2013, gdzie dużym osiąg-
nięciem było zajęcie trzeciego miej-
sca przez polską sztafetę kobiecą 
4x100 m, w której składzie była na-
sza studentka – Małgorzata Koł-
dej. Gratuluję z całego serca tego 
osiągnięcia!

Pragnę dodać, że poprawie wyni-
ków naszych sportowców towarzy-
szy modernizacja obiektów Centrum 
Kultury Fizycznej UMCS. W Akade-
mickim Ośrodku Sportowym dobie-
gają końca prace związane z termo-
modernizacją budynku, a od listopada 
br. rozpoczynamy generalny remont 
wewnątrz obiektu AOS-u. Część środ-
ków finansowych na ten cel udało się 
pozyskać z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, w czym osobiście pomogła 
nam Minister dr Joanna Mucha i za 
to bardzo Pani Minister dziękuję. Na 
tej sali są też przedstawiciele władz 
samorządowych i firm prywatnych, 
które od lat wspomagają działalność 
klubów sportowych i za to im go-
rąco dziękuję.

W rozpoczętym roku akademi-
ckim życzę wszystkim Pracowni-
kom satysfakcji z realizowanych za-
dań, także tej materialnej, w związku 
z przewidywanymi kolejnymi skrom-
nymi podwyżkami płac, oraz wszel-
kiej radości w życiu osobistym.

Studentom życzę natomiast, aby 
zdobywali niezbędną wiedzę i umie-
jętności, które są tak niezbędne 
na dynamicznie zmieniającym się 
rynku pracy, a jednocześnie reali-
zowali swe marzenia i byli wierni 
młodzieńczym ideałom.

Szczególnie serdeczne słowa kie-
ruję do studentów I roku, którzy 
rozpoczynają swe studenckie ży-
cie. Życzę spełnienia oczekiwań 
związanych z wyborem kierunku 
studiów, pasji w zdobywaniu wie-
dzy, realizacji zainteresowań oraz 
radości z życia studenckiego. 

Niech mi będzie wolno na ko-
niec jeszcze podziękować wszyst-
kim przyjaciołom z gospodarczo-
-społecznego otoczenia naszej Alma 
Mater, którzy wspierają naszą aktyw-
ność na rzecz studentów, zarówno 
na polu kulturalnym, dydaktycznym, 
jak i sportowym. Za pomoc i wspar-
cie w rozwiązywaniu różnych prob-
lemów naszej Uczelni pragnę w tym 
miejscu gorąco podziękować Pań-
stwu Ministrom z naszego regionu, 
władzom samorządowym Lublina 
i województwa. 
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Nagrodę Naukową „Marii 
Curie” za rok 2012 otrzy-
mało osiągnięcie:

„Opracowanie przemysłowej 
technologii produkcji mutanazy 
– unikatowego enzymu skutecz-
nego w walce z próchnicą zębów”.

Zespół badawczy: dr hab. Mał-
gorzata Pleszczyńska, dr hab. 
Adrian Wiater, prof. dr hab. Ja-
nusz Szczodrak (Zakład Mikrobio-
logii Przemysłowej, Instytut Mikro-
biologii i Biotechnologii, Wydział 
Biologii i Biotechnologii UMCS) 
otrzymał nagrodę w postaci pa-
miątkowego dyplomu, statuetki Ma-
rii Curie oraz nagrody pieniężnej.

Próchnica zębów jest bardzo po-
ważnym i występującym na całym 
świecie schorzeniem zakaźnym. Jest 
chorobą społeczną i dlatego stanowi 
ważne zagadnienie nie tylko dla sto-
matologów, ale również badaczy 
z innych dziedzin nauki. Aktualne 
statystyki dotyczące sytuacji epide-
miologicznej próchnicy w Polsce są 
zatrważające. Aż 95% dorosłych Po-
laków cierpi z powodu próchnicy 
zębów, tylko połowa osiemnasto-

latków ma wszystkie zęby, a ponad 
70% dzieci w wieku 3 lat ma próch-
nicę zębów mlecznych.

Istnieje cały wachlarz metod zwal-
czania próchnicy. Zaliczają się do 
nich m.in.: właściwa higiena jamy 
ustnej; stosowanie niefermentowa-
nych przez bakterie substytutów cu-
kru; dodawanie fluorków do wody 
pitnej, soli kuchennej, mleka czy pa-
sty do zębów; stosowanie środków 
przeciwbakteryjnych hamujących 
rozwój płytki nazębnej; uszczelnianie 
bruzd i zagłębień na powierzchniach 
żujących zębów czy indukcja układu 
immunologicznego. Jednak problem 
próchnicy nadal pozostaje aktualny. 
Wydaje się więc, że na rynku środ-
ków przeciwpróchniczych jest jesz-
cze miejsce dla nowych, alternatyw-
nych rozwiązań. Jednym z nich jest 
zastosowanie enzymów pochodzenia 
mikrobiologicznego, takich jak bak-
teryjne i grzybowe mutanazy, do spe-
cyficznego rozkładu polisacharydo-
wego szkieletu płytki nazębnej. Jego 
zniszczenie ułatwia usuwanie płytki, 
a tym samym zapobiega powstawa-
niu ognisk próchnicowych. Enzym 

można wprowadzać do gum do żu-
cia, żeli stomatologicznych, płynów 
do płukania jamy ustnej oraz past 
do mycia zębów. Poza tym, taki bio-
preparat może być wykorzystany do 
oczyszczania protez zębowych z fil-
mów drobnoustrojowych. 

Największą wartością nagrodzo-
nego osiągnięcia jest opracowanie, 
pierwszej w Europie, pełnej techno-
logii produkcji mutanazy na dużą 
skalę, co stwarza realną możliwość 
komercjalizacji tego enzymu. Tech-
nologia, która zamyka cały cykl pio-
nierskich badań nad mutanazą, jest 
wynikiem prac badawczych prowa-
dzonych w ramach grantu zarządza-
nego przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju. Należy podkreślić, że 
mutanaza wytwarzana jest innowa-
cyjną metodą, która polega m.in. na 
zastosowaniu nowego induktora en-
zymu w postaci α-1,3-glukanu pocho-
dzącego ze ściany komórkowej jadal-
nego grzyba wielkoowocnikowego, 
żółciaka siarkowego. Jego przewaga 
nad innymi, dotychczas stosowa-
nymi, induktorami polega na tym, 
że jest bezpieczny dla ludzi, tani i ła-

Nagroda Naukowa  
„Marii Curie” za rok 2012

Od lewej: dziekan 
Wydziału Biologii 

i Biotechnologii 
prof. K. Trębacz, 

dr hab. 
M. Pleszczyńska, 

prof. J. Szczodrak, 
rektor prof. 

S. Michałowski, 
dr hab. A. Wiater, 

prorektor prof. 
R. Dębicki Fo
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W trakcie uroczystości inau-
guracji roku akademickiego 
2013/2014 wręczono nagrody 

i nominacje laureatom 12. edycji Nagrody 
im. Jerzego Giedroycia. Prof. dr hab. Iwona 
Hofman przedstawiła protokół z posie-
dzenia Kapituły. 

Ze względu na zobowiązania naukowe 
w Wiedniu, prof. Jarosław Hrycak od-
bierze Nagrodę 27 listopada. Dyplomy 
i nominacje z rąk JM Rektora odebrali 
Konrad Rokicki i Marcin Zaremba. 

Kapituła Nagrody, w składzie: prof. 
Michał Głowiński, prof. Iwona Hofman, 
prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Men-
cwel, prof. Krzysztof Pomian, dr hab. Pa-
weł Rodak, prof. Małgorzata Szpakow-
ska, nominowała w tym roku 10 spośród 
16 zgłoszonych książek. Są to:  

1. Anna Engelking, Kołchoźnicy. An-
tropologiczne studium tożsamości wsi 
białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. 

2. Andrzej Franaszek, Miłosz. Biogra-
fia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011. 

3. Jarosław Hrycak, Prorok we włas-
nym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina 
(1856–1886), Wydawnictwo Krytyki Po-
litycznej, Warszawa 2011. 

4. Elżbieta Janicka, Festung Warschau, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, War-
szawa 2011.

5. Tatiana Kosinowa, Polski mit. Pol-
ska w oczach sowieckich dysydentów, In-

stytut Książki – Biblioteka Nowej Polszy, 
Kraków 2012. 

6. Michał Łuczewski, Odwieczny na-
ród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2012. 

7. Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyń-
skiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-
-ukraiński 1943–1947, Wydawnictwo Li-
terackie, Kraków 2011. 

8. Konrad Rokicki, Literaci. Relacje 
między literatami a władzami PRL w la-
tach 1956–1970, Instytut Pamięci Naro-
dowej, Warszawa 2011.

9. Andrzej Sakson, Od Kłajpedy do 
Olsztyna. Współcześni mieszkańcy by-
łych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, 
Obwód Kaliningradzki, Warmia i Ma-
zury, Instytut Zachodni, Poznań 2011. 

10. Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. 
Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na 
kryzys, Wydawnictwo Znak: Instytut 
Studiów Politycznych Polskiej Akade-
mii Nauk, Kraków 2012. 

Laureatem Nagrody został Jarosław 
Hrycak za książkę Prorok we włas-
nym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina 
(1856–1886) stanowiącą nie tylko biogra-
fię intelektualną pisarza, ale także bę-
dącą ważnym głosem na temat genezy 
narodu ukraińskiego. Członkowie Ka-
pituły podkreślili w uzasadnieniu Na-
grody istotny kontekst 70. rocznicy tra-
gicznych wydarzeń na Wołyniu. 

Prof. Iwona Hofman 

Wręczenie Nagrody 
im. Jerzego Giedroycia
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two dostępny. W celu zabezpiecze-
nia płynności produkcji mutanazy, 
opracowano również innowacyjną 
technologię hodowli owocników 
żółciaka siarkowego na sztucznym 
podłożu. Możliwość hodowli tego 
grzyba uniezależni ewentualnego 
producenta mutanazy od koniecz-
ności pozyskiwania go ze środowi-
ska naturalnego. Unikatowa w skali 
światowej technologia hodowli żół-
ciaka jest obecnie chroniona zgło-
szeniem patentowym.

W oparciu o opracowaną techno-
logię produkcji mutanazy otrzymano 
dużą ilość tego cennego bioprepa-
ratu. Jego wysoką skuteczność prze-
ciwpróchniczą wykazano najpierw 
w doświadczeniach in vitro. Następ-
nie enzym, po przeprowadzeniu ba-
dań toksykologicznych oraz przed-
klinicznych badań na pacjentach, 
uzyskał pozytywną opinię Narodo-
wego Instytut Leków w Warszawie 
oraz Zakładu Stomatologii Zacho-
wawczej Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Ponadto, badania 
rynku przeprowadzone przez pra-
cownię analizy rynku farmaceu-
tycznego (obejmujące ocenę szans 
i zagrożeń zastosowania mutanazy 
w stomatologii, wymogów i ograni-
czeń regulacyjnych dla komercjali-
zacji enzymu oraz badanie poten-
cjału, analizę regulacyjną, wycenę 
i prognozę sprzedaży) potwierdziły 
duże zainteresowanie środkami hi-
gieny jamy ustnej zawierającymi 
mutanazę, zarówno w środowisku 
stomatologów, jak i wśród poten-
cjalnych użytkowników. Wyrazem 
tego są liczne zapytania ofertowe, ja-
kie otrzymujemy od renomowanych 
firm rynku farmaceutycznego i bio-
technologicznego. Obecnie trwają 
prace nad komercjalizacją mutanazy. 

Za pionierskie badania nad drob-
noustrojowymi mutanazami oraz 
aktywność w zakresie patentowa-
nia opracowanych wynalazków ze-
spół otrzymał z rąk Wojewody Lu-
belskiego i Ministra Skarbu Państwa 
odznakę honorową „Za Zasługi dla 
Wynalazczości”, nadaną przez Pre-
zesa Rady Ministrów Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Prof. Janusz Szczodrak
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Autorytet moralny 
Uniwersytetu
Wykład inauguracyjny

Pośród wszystkich instytucji istniejących
w cywilizowanym państwie, uniwersytet jest
[…] rzeczą najcenniejszą, dobrem, którego
niczym innym zastąpić się nie da.

Władysław Stróżewski1

świadectwo Kazimierza Twardow-
skiego, wybitnego filozofa i psycho-
loga, twórcy lwowsko-warszawskiej 
szkoły filozoficznej. Ten uczony, 
urodzony w Wiedniu, ale od 1895 r. 
związany trwale z Uniwersytetem 
Lwowskim, zasłynął jako wyjąt-
kowy nauczyciel akademicki: na jego 

Prof. Franciszek Ziejka

Fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a L
in

k

wisku świata wartości. Korzysta-
jąc z nadarzającej się okazji, chcę 
podzielić się z Państwem kilkoma 
refleksjami na ten temat2. 

Na początek chciałbym tu przy-
wołać trzy świadectwa ludzi zaj-
mujących się sprawą wizji uni-
wersytetu. W pierwszej kolejności 

1. W obliczu zachodzących 
w  życiu akademickim 
zmian rzadko mamy czas 

na zajmowanie się sprawami pod-
stawowymi w naszym zawodzie 
nauczycieli akademickich. Do ta-
kich należy niewątpliwie kwestia 
obowiązującego w naszym środo-
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sowych, strzegących dobra tej Rze-
czypospolitej, zajmuje bezwzględne 
umiłowanie prawdy obiektywnej, 
świadomość odpowiedzialności za 
jej nieskazitelność oraz poczucie 
solidarności, łączącej tych, których 
życia treścią jest nauka”9.

Władysław Stróżowski, którego 
należy uznać za jednego z „wnuków 
naukowych” Twardowskiego, jest 
wszak uczniem Romana Ingardena 
(dziś – emerytowanym profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), przed 
dwudziestu pięciu laty, u progu no-
wego okresu w naszych dziejach 
nowożytnych, zwrócił szczególną 
uwagę na autoreformowalność in-
stytucji uniwersytetu, która ma po-
legać na „możliwości korygowania 
własnych programów badawczych 
i dydaktycznych, projektowania 
nowych, a nawet […] powoływa-
nia nieznanych dotąd kierunków 
badania i nauczania”10. W sposób 
szczególny podkreślał takie wartości 
uniwersytetu jak autonomia i apo-
lityczność. Nawiązując bezpośred-
nio do doświadczeń z epoki PRL, 
Stróżowski przekonywał, że „Uni-
wersytet nie powinien stać się ni-
gdy – i pod żadnym pozorem – tere-
nem walk partyjnych i politycznych. 
I jeśli nawet historia uczy, że czę-
sto walk takich był widownią, na-
leży uczynić wszystko, by w przy-
szłości do nich nie dochodziło. […] 
Członkowie społeczności uniwersy-
teckiej mogą być oczywiście człon-
kami takich czy innych partii lub 
wyznawcami takiej czy innej reli-
gii; co więcej, mogą stamtąd czer-
pać inspiracje i pobudki do swej 
naukowej pracy: rzecz w tym, by te 
zrzeszenia, w swej zinstytucjona-
lizowanej postaci, nie ingerowały 
w życie uniwersytetu, a dopusz-
czalne w nich ramy działania i od-
działywania nie były przenoszone 
na teren nauki”11. Badacz zwracał 
uwagę na specyficzne usytuowa-
nie instytucji uniwersytetu: jest on, 
jego zdaniem, łącznikiem między 
uczonymi pracującymi w najod-

słynnej reformy Jędrzejowiczow-
skiej, kiedy to – jak pisał w Dzienni-
kach – władze państwowe zmierzały 
do „pozbawienia uniwersytetów ich 
dostojnego stanowiska i zdegrado-
wania ich do roli szkół zwykłych”6. 
Tekst prof. Twardowskiego dziś na-
dal czyta się z wielkim zaintere-
sowaniem, zawiera bowiem wiele 
wciąż aktualnych obserwacji. Au-
tor z mocą podkreślał zatem, że 
wzmiankowana dostojność uniwer-
sytetu „nie płynie tylko z sędziwego 
wieku i chlubnych tradycji uczelni 
noszących tę nazwę”, ale że ma ona 
„swe źródło w samej idei uniwer-
sytetu”, idei wypracowanej w ciągu 
wieków. Zakładając za poprzedni-
kami, że „zadaniem uniwersytetu 
jest zdobywanie prawd i prawdopo-
dobieństw naukowych oraz krzewie-
nie umiejętności ich dochodzenia”7, 
filozof zwracał uwagę na niezależ-
ność instytucji uniwersytetu. Myśl 
tę ujął w piękną metaforę: oto obok 
murów uniwersytetu płynie życie 
dnia codziennego, zgiełk ścierają-
cych się prądów społecznych, eko-
nomicznych, politycznych i innych, 
a uniwersytet, jeśli chce zachować 
swoją niezawisłą pozycję w świe-
cie, musi „trwać jak latarnia mor-
ska, która wskazuje swym światłem 
okrętom drogę przez wzburzone 
fale, lecz nigdy światła swego nie 
nurza w samych falach. Gdyby to 
uczyniła, światło by zgasło, a okręty 
pozostałyby bez gwiazdy przewod-
niej”8. Nie wchodząc głębiej w roz-
ważania filozofa, na jeden aspekt in-
teresującego mnie tu zagadnienia 
pragnę zwrócić uwagę: prof. Twar-
dowski podkreślał, że nauczyciele 
akademiccy służą nie tylko włas-
nemu społeczeństwu, ale że należą 
do „wielkiej Rzeczypospolitej uczo-
nych rozpostartej poprzez wszyst-
kie cywilizowane narody kuli ziem-
skiej. Ta Rzeczpospolita nie posiada 
ustaw pisanych, nie ma w niej żad-
nych władz wyposażonych w jaką-
kolwiek siłę fizyczną […]; miejsce 
środków zewnętrznych i przymu-

wykłady przychodziło po dwa ty-
siące osób, wskutek czego uniwer-
sytet musiał wynajmować w mie-
ście największe sale. Jeden z jego 
ówczesnych słuchaczy, znany hi-
storyk sztuki i egiptolog, Kazimierz 
Michałowski, pisał we wspomnie-
niach, że to w czasie wykładów prof. 
Twardowskiego „zrozumiał dobrze 
potęgę autorytetu prawdziwej wie-
dzy. Wykłady Kazimierza Twar-
dowskiego – przyznawał – były 
chyba najlepszymi, jakich kiedy-
kolwiek w życiu słuchałem. Miał 
on przedziwny dar przedstawiania 
najtrudniejszych zagadnień w spo-
sób tak prosty i oczywisty, że każ-
demu uważnie słuchającemu wyda-
wało się, że słucha rzeczy łatwych”3. 
Znakomity egiptolog dodał na ko-
niec: „Kazimierz Twardowski po-
został dla mnie do dziś niedości-
głym wzorem uniwersyteckiego 
nauczyciela”4.

Tak entuzjastycznie wspominany 
przez Michałowskiego prof. Twar-
dowski, który w trudnych latach 
I wojny światowej pełnił funkcję 
rektora Uniwersytetu Lwowskiego, 
wychował znakomite grono ucz-
niów. Był mistrzem m.in. Romana 
Ingardena, ale i Tadeusza Kotar-
bińskiego, Kazimierza Ajdukie-
wicza oraz Izydory Dąmbskiej, Ju-
liusza Kleinera, Manfreda Kridla, 
Jerzego Kuryłowicza, a wresz-
cie – Mieczysława Gębarowicza5. 
W 1930 r., w wieku 64 lat, ze wzglę-
dów zdrowotnych przeszedł w stan 
spoczynku. W dwa lata później, 
21 listopada 1932 r., w auli Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
odebrał dyplom doktora honoris 
causa Uniwersytetu Poznańskiego. 
Przy tej okazji wygłosił wykład za-
tytułowany: O dostojeństwie uni-
wersytetu, w którym zajął się spra-
wami, które mnie tu interesują.  

W odczycie swoim Kazimierz 
Twardowski upomniał się przede 
wszystkim o tytułowe dostojeń-
stwo uniwersytetu, zagrożone naów-
czas wskutek wprowadzania w życie 



I n a u g u r a c j a

14 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   l i s t o p a d  2 0 1 3

leglejszych zakątkach świata, jest 
strażnikiem wielowiekowej trady-
cji, ale nade wszystko – jest „wy-
chylony” w przyszłość: poprzez od-
krycia naukowe, a także poprzez 
pracę dydaktyczną, dzięki której 
corocznie społeczeństwo zasilane 
jest rzeszą absolwentów, którzy będą 
współdecydować o jego poziomie 
kulturalnym. 

I wreszcie jeszcze jeden głos 
w przywoływanej tu bardzo skró-
towo, trwającej co najmniej od Wil-
helma von Humboldta i kardynała 
Johna Henry’ego Newmana dys-
kusji na temat idei uniwersytetu – 
prof. Bronisława Geremka. W dniu 
1 października 2000 r. ten znako-
mity badacz europejskiego średnio-
wiecza, a przy tym – jeden z czo-
łowych polityków polskich doby 
najnowszej, wygłosił wykład po-
święcony idei uniwersytetu w cza-
sie centralnej uroczystości jubileu-
szu 600-lecia odnowienia Akademii 
Krakowskiej. Uczony ten zwrócił 
uwagę przede wszystkim na dra-
matyczne rozdarcie współczesnego 
uniwersytetu między „potrzebą 
specjalizacji zarówno naukowej, 
jak i profesjonalnej z jednej strony, 
a jednością nauki i potrzebą inte-
gracji interdyscyplinarnej w na-
uce i nauczaniu, z drugiej”12. Dla-
tego apelował o kształcenie ogólne 
na uniwersytecie. Przekonywał, że 
„potrzeba użyteczności studiów 
w szybko zmieniającym się świe-
cie skłania do przywrócenia kształ-
cenia ogólnego w modelu szkol-
nictwa wyższego, aby zapobiegać 
temu, co Ortega y Gasset nazywał 
«barbarzyństwem specjalizacji»”13.

2. Każdy z przywołanych tu 
autorów, pisząc o swojej 
wizji uniwersytetu, zwra-

cał uwagę na świat wartości, który 
jest // powinien być obecny w życiu 
wspólnoty uniwersyteckiej. Przed 
ćwierćwieczem w sposób szcze-
gólny na owe wartości zwrócili au-
torzy Wielkiej Karty Uniwersytetów 
Europejskich podpisanej 18 wrześ-
nia 1988 r. przez rektorów prze-

szło czterystu uniwersytetów eu-
ropejskich, obecnych w Bolonii na 
uroczystościach 900-lecia najstar-
szego uniwersytetu europejskiego. 
W Magna Charta Universitatis zo-
stały przypomniane podstawowe 
zasady działania każdego z uni-
wersytetów, jakimi są: autonomia 
instytucji uniwersytetu, nieroze-
rwalność badań naukowych i kształ-
cenia, wolność badań i nauczania, 
tolerancja, otwarcie zarówno pro-
fesorów, jak i studentów na dialog. 

Zawarte w Wielkiej Karcie Uni-
wersytetów Europejskich ogólne za-
sady życia akademickiego zostały 
w poszczególnych krajach Europy 
uszczegółowione w różnych do-
kumentach. W Polsce takim do-
kumentem uszczegółowiającym 
założenia przyjęte przez rekto-
rów europejskich w Bolonii stała 
się Karta Krakowska podpisana 
30 września 2000 r. przez wszyst-
kich rektorów uczelni należących 
do Konferencji Rektorów Akademi-
ckich Szkół Polskich. W dokumen-
cie tym rektorzy polscy raz jesz-
cze podkreślili, że fundamentem 
uniwersytetu jest jego autonomia. 
Dotyczy ona zarówno przedmiotu, 
jak i metody prowadzenia badań, 
ale zarazem – uprawiania dydak-
tyki, a nade wszystko zarządzania 
uczelnią. Czytamy w Karcie Kra-
kowskiej, że w swoich działaniach 
uczelnia powinna się kierować za-
sadą otwartości i przejrzystości 
dla opinii publicznej. Uniwersy-
tet jako instytucja użyteczności 
publicznej jest miejscem, w któ-
rym obowiązują zasady toleran-
cji godne człowieka. Nauczyciele 
akademiccy powinni dbać o naj-
wyższą jakość zarówno prowadzo-
nych badań, jak i procesu kształce-
nia; powinna im przyświecać stała 
troska o realizację celów wycho-
wawczych w kontaktach ze stu-
dentami, powinni dbać o „kształ-
towanie u studentów właściwych 
postaw moralnych, poszanowanie 
wartości akademickich i zachowań 
godnych człowieka rozumiejącego 
znaczenie dorobku kulturowego, 

odczuwającego potrzebę nieusta-
jącego jego pomnażania”. Autorzy 
Karty Krakowskiej nade wszystko 
przypomnieli, że nauczyciele aka-
demiccy „winni przestrzegać zasad 
etycznych utrwalonych w ciągu 
wielowiekowej tradycji instytucji 
uniwersyteckich”14. 

O jakie zasady w tym wypadku 
chodzi? Szczegółowo zostały one 
wyłożone w kilku innych doku-
mentach. W pierwszym rzędzie 
– w opracowanym przez Komi-
tet Etyki PAN dokumencie pt. Do-
bre obyczaje w nauce (1994). Ale 
także w opracowanym przez Fun-
dację Rektorów Polskich, a przyję-
tym przez Zgromadzenie Plenarne 
KRASP 26 kwietnia 2007 r. kodek-
sie Dobre praktyki w szkołach wyż-
szych, w którym zwrócono uwagę 
na kilkanaście fundamentalnych 
zasad dobrych obyczajów w kiero-
waniu uczelnią, takich jak: zasada 
służby publicznej, zasada bezstron-
ności w sprawach publicznych, le-
galizmu, autonomii i odpowiedzial-
ności, podziału i równowagi władzy 
w uczelni, przejrzystości, subsy-
diarności, poszanowania godności 
i tolerancji czy wreszcie uniwersa-
lizmu badań i kształcenia. Te pod-
stawowe zasady zostały w przywo-
ływanym dokumencie rozpisane na 
dobre praktyki w działaniach rek-
tora oraz senatu uniwersytetu. Bar-
dzo ważnym dopełnieniem owego 
kodeksu jest dokument, jaki 13 grud-
nia 2012 r. przyjęło Zgromadzenie 
Ogólne Polskiej Akademii Nauk, 
opracowany przez Komisję ds. Etyki 
tejże Akademii Kodeks etyki pracow-
nika naukowego, w którym przywo-
łano utrwalone w tradycji uniwer-
syteckiej zasady dobrych praktyk 
w badaniach naukowych. Kodeks 
ten został oparty na uniwersalnych 
zasadach i wartościach etycznych, 
takich jak: sumienność w prezen-
towaniu celów zamierzonych ba-
dań, wiarygodność w prowadze-
niu owych badań, krytycyzm wobec 
osiąganych rezultatów, obiektywizm 
w postępowaniu badawczym, bez-
stronność w podejściu do badanego 
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zagadnienia, niezależność od ze-
wnętrznych wpływów, w tym – od 
osób czy instytucji zlecających dane 
badania, otwartość w dyskusjach na 
temat własnych badań, przejrzy-
stość w zakresie zbierania, anali-
zowania i interpretowania danych, 
odpowiedzialność wobec innych 
uczestników badań, ale i wobec dóbr 
kultury, rzetelność w uznawaniu 
osiągnięć innych, wreszcie – od-
waga w sprzeciwianiu się poglą-
dom sprzecznym z wiedzą naukową 
czy z dobrymi praktykami badań15.

Jak widać, posiadamy sporo do-
kumentów dotyczących regulacji 
życia akademickiego. Pojawiły się 
one nie bez przyczyny. Szczególnie 
u nas, w Polsce. Niezwykły boom 
edukacyjny, jaki zaobserwowaliśmy 
u nas po 1989 r., zwielokrotnienie 
liczby studentów, wprowadzenie do 
szkolnictwa wyższego zasad wol-
nego rynku, czego następstwem 
było pojawienie się w krajobrazie 
Polski ok. 400 wyższych szkół nie-
publicznych, a także kilkudziesięciu 
państwowych wyższych szkół zawo-
dowych, to wszystko doprowadziło 
do rozregulowania utrwalonych 
w wielowiekowej tradycji akademi-
ckiej zasad etycznych. Prawdziwą 
plagą stały się plagiaty, zmorą zaś – 
wieloetatowość profesorów (wszak 
nie tak dawno mieliśmy profeso-
rów „zatrudnionych” w dziesięciu 
czy czternastu uczelniach!). Niemal 
zupełnie zanikła krytyka naukowa 
z prawdziwego zdarzenia. Wielką 
popularność zyskało zjawisko przy-
pominające powieść Gogola o „mar-
twych duszach”, czyli poszerzanie 
listy autorów danej publikacji o lu-
dzi, którzy nie mieli najmniejszego 
udziału w opracowaniu danego za-
gadnienia. W pogoni za sukcesem 
za wszelką cenę pojawiły się w śro-
dowisku akademickim także inne 
choroby, jak choćby fałszowanie czy 
fabrykowanie wyników badań, ma-
nipulowanie wynikami, pobłażli-
wość oceniania pracowników i zwią-
zane z tym zjawisko wystawiania 
fałszywych recenzji (przede wszyst-
kim w procesie awansu naukowego), 

niedbalstwo w prowadzeniu badań 
naukowych, pozorowanie owych ba-
dań, rutyna w przekazywaniu tre-
ści nauczania itd., itp.

To dlatego od pewnego czasu 
samo środowisko akademickiego 
podjęło wielki wysiłek „samo-
oczyszczenia się”. Przywołajmy 
tylko dwa przykłady. Z inicjatywy 
rektorów skupionych w KRASP zro-
dziła się w 2003 r. ustawa o szkol-
nictwie wyższym znacząco ograni-
czająca zjawisko wieloetatowości! 
To także z inicjatywy tego śro-
dowiska powołano do życia tak 
ważny organ w życiu akademi-
ckim, jakim jest Państwowa Ko-
misja Akredytacyjna. 

Podjęte kroki, mające na celu 
przywrócenie porządku etycznego 
w środowisku akademickim, po-
winny radować każdego. Osobi-
ście jestem jednak przekonany, że 
droga do naprawy jest jeszcze da-
leka. Tym bardziej, że pojawiają się 
w naszym środowisku nowe cho-
roby. Wspomnę o najbardziej wi-
docznych. Oto coraz większa grupa 
naszych uczonych chętnie wraca do 
praktyk, kiedy to profesor uniwer-
sytetu legitymizował poza uczelnią, 
najczęściej w mediach, poglądy po-
zanaukowe. Dawniej chodziło głów-
nie o legitymizację określonych tez 
politycznych, dziś wielu profeso-
rów raz po raz wypowiada się na 
temat spraw, którymi nigdy się za-
wodowo nie zajmowali i które nie 
leżą w ich kompetencjach nauko-
wych. Co więcej, z zasady przywo-
łują przy tej okazji nazwę swojej ro-
dzimej uczelni, chcąc w ten sposób 
wzmocnić swoją pozycję i automa-
tycznie włączyć rodzimy uniwersy-
tet czy inną szkołę wyższą, w której 
pracują, w krąg spraw, które sami, 
na własny rachunek, podejmują. 
Pojawiły się także inne choroby. 
Wystarczy zajrzeć do Internetu, 
aby przekonać się o skali zjawisk, 
które obniżają autorytet moralny 
ludzi uniwersytetu. Oto w wiel-
kich ośrodkach uniwersyteckich, 
jak Poznań czy Warszawa, ogła-
szane są listy, pod którymi podpisy 

składa niekiedy i kilkaset osób z da-
nego środowiska akademickiego, 
a w których padają oświadczenia 
typu: „ci, których media wylanso-
wały na elity, to nie żadna elita!” 
Rzecz w tym, że zaatakowani zo-
stali w tym wypadku uczeni na-
wołujący do rzetelności naukowej, 
do nie wypowiadania się na temat 
spraw, które nie leżą w kompeten-
cjach danego uczonego. Oszczę-
dzę Państwu innych przykładów, 
choćby z ostatnich dni, kiedy ludzie 
z tytułem naukowym profesora nie 
potrafią uszanować owego tytułu. 

Ale problem chorób świata akade-
mickiego posiada znacznie szersze 
wymiary. Oto okazuje się, że śro-
dowisko akademickie zmuszone zo-
stało w ostatnim czasie do podjęcia 
niełatwej walki o ochronę autono-
mii uniwersytetów. Władze resortu 
starają się od pewnego czasu objąć 
swoim nadzorem i jurysdykcją jak 
największą liczbę obszarów aktyw-
ności szkół wyższych. W dawnym 
czasie mówiło się w takich wypad-
kach o zjawisku przemożnej biuro-
kratyzacji życia uniwersyteckiego. 
Objawy owego zjawiska pojawiają 
się w coraz to nowych rejonach ży-
cia uczelnianego: zarówno w dzie-
dzinie badań, jak i nauczania czy za-
rządzania uczelnią. To prawda, że 
środowisko akademickie z wielką 
radością powitało przed niedaw-
nym czasem powołanie do życia 
dwóch w pełni autonomicznych 
agencji naukowych: Narodowego 
Centrum Nauki oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. Ale ra-
dość tę dość szybko zamąciły „ini-
cjatywy władz resortowych mające 
na celu” czy to „podporządkowanie 
sobie przez ministra Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, czy 
też „przywrócenie ministrowi kom-
petencji do nadmiernego ingero-
wania w statuty szkół wyższych”16. 
Przywoływane tu środowisko aka-
demickie od dłuższego czasu na 
próżno upomina się o przyznanie 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
powołanej wszak z inicjatywy tego 
środowiska, statusu ciała autono-
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micznego, a nie opiniodawczego. 
Przykłady mógłbym mnożyć.

Jestem przekonany, że musimy 
doprowadzić do tego, aby każdy na-
uczyciel akademicki przyjął za swoje 
własne zasady, które niegdyś przy-
świecały naszym przodkom. Nie zna-
czy to, że nawołuję do powstrzyma-
nia rozwoju. Upominam się jednak 
o wartości ponadczasowe, bo tylko 
one mogą przywrócić naszemu śro-
dowisku, naszym uniwersytetom 
przywoływaną tu dostojność czy też 
godność. W 1995 r. prof. Aleksander 
Gieysztor, jeden z wielkich autoryte-
tów naukowych polskiego środowi-
ska akademickiego, w swoim wykła-
dzie o podstawach tradycji i godności 
akademickich zwracał uwagę nie 
tylko na te wartości, które tu przy-
wołałem. Także na tak „niemodne” 
dzisiaj, jak: skromność i wzajemny 
szacunek [nauczycieli akademi-
ckich], [jak] pokora i samokryty-
cyzm w uprawianiu badań i w na-
uczaniu, [jak] pamięć o celu, jakim 
jest osiąganie prawdy, [czy wresz-
cie – jak] odrzucanie pokusy zwa-
nej „ambitio dignitatis”, chęci ka-
riery, gdzie środki przesłaniają cele17. 

O tych uniwersalnych wartoś-
ciach akademickich wielekroć mó-
wił Jan Paweł II w czasie swoich 
rozlicznych spotkań z przedstawi-
cielami świata akademickiego. Na 
spotkaniu ze społecznością uni-
wersytetu w Sydney  26 listopada 
1986 r. Papież Polak przekonywał za-
tem słuchaczy, że „żaden uniwersy-
tet nie może sobie rościć prawa do 
szacunku społecznego, jeśli w swej 
praktyce badawczej nie stosuje naj-
wyższych standardów naukowych, 
bezustannie aktualizując metody 
i warsztat badawczy, i jeśli nie od-
nosi się z najwyższą powagą – co 
oznacza też całkowitą swobodę – do 
przedmiotu badań”18. Zaś na spotka-
niu z polskimi rektorami 4 stycznia 
1996 r. w Watykanie mówił: „Trzeba, 
aby środowiska akademickie od-
zyskały swój tradycyjny autorytet 
moralny, aby stawały się na nowo 
sumieniem narodu, dając przykład 
cnót obywatelskich i patriotycz-

nych”19. Myśl tę skrótowo, ale jakże 
celnie ujął Jan Paweł II w kolegia-
cie św. Anny 8 czerwca 1997 r. na 
spotkaniu z liczącą blisko tysiąc 
osób reprezentacją polskich śro-
dowisk akademickich, kiedy prze-
konywał, że: być pracownikiem na-
ukowym zobowiązuje!20.

Skoro już jednak przywołałem 
tu imię Jana Pawła II, nie spo-
sób nie zwrócić uwagi na Jego te-
stament duchowy pozostawiony 
nam, wykładowcom polskich uni-
wersytetów i wszystkich polskich 
uczelni. Przedstawił ów testament 
11 września 2000 r. w czasie spot-
kania w Watykanie z liczącą ponad 
czterysta osób delegacją Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Ojciec Święty 
mówił wówczas o misji uniwersy-
tetu, upatrując ją w posłudze myśle-
nia, czyli „w trudzie takiej analizy 
rzeczywistości tego świata, która 
zawsze odwołuje się do najwyż-
szego ideału prawdy, dobra i piękna, 
a przez to może stać się głosem su-
mienia krytycznego wobec wszyst-
kiego, co człowieczeństwu zagraża 
lub co go pomniejsza. Oczywiście – 
dodawał – ta misja pociąga za sobą 
szczególną odpowiedzialność, do-
maga się od ludzi nauki wyjątko-
wej wrażliwości etycznej”21. Ale 
nie tylko tego. W swoim wystąpie-
niu Jan Paweł II szczególną uwagę 
zwrócił na „bardzo konkretne za-
danie, jakie staje przed wyższymi 
uczelniami w Polsce […]. Chodzi 
– mówił – o kształtowanie w na-
rodzie zdrowego ducha patrioty-
zmu”. Przypominał, że „Wszechnica 
krakowska zawsze była środowi-
skiem, w którym szerokie otwarcie 
na świat harmonizowało z głębokim 
poczuciem narodowej tożsamości. 
Tutaj zawsze żywa była świado-
mość, że Ojczyzna to jest dziedzi-
ctwo, które nie tylko obejmuje pe-
wien zasób dóbr materialnych na 
określonym terytorium, ale nade 
wszystko jest jedynym w swoim 
rodzaju skarbcem wartości i tre-
ści duchowych, czyli tego wszyst-
kiego, co składa się na kulturę na-
rodu. Kolejne pokolenia mistrzów, 

profesorów i studentów Uniwersy-
tetu strzegły tego skarbca i współ-
tworzyły go, nawet za cenę wielkich 
ofiar. W ten właśnie sposób uczyły 
się patriotyzmu, czyli umiłowania 
tego, co ojczyste, co jest owocem 
geniuszu przodków i co wyróżnia 
pośród innych ludów, a co równo-
cześnie stanowi płaszczyznę spot-
kania i twórczej wymiany w wy-
miarze ogólnoludzkim. Wydaje się 
– mówił dalej Ojciec Święty – iż 
dziś, kiedy obserwujemy budzący 
nadzieję, ale nie wolny od zagro-
żeń proces jednoczenia się naro-
dów Europy, Uniwersytet Jagielloń-
ski [a z nim wszystkie inne polskie 
uczelnie – F.Z.] ze szczególną gor-
liwością winien podjąć tę tradycję. 
Jako wyjątkowe środowisko tworze-
nia narodowej kultury, niech będzie 
miejscem kształtowania ducha pa-
triotyzmu – takiej miłości Ojczy-
zny, która staje na straży jej dobra, 
ale nie zamyka bram, lecz buduje 
mosty, ażeby dzieląc się z innymi, 
to dobro pomnażać. Polska potrze-
buje światłych patriotów, zdolnych 
do ofiar dla miłości Ojczyzny i rów-
nocześnie przygotowanych do twór-
czej wymiany dóbr duchowych z na-
rodami jednoczącej się Europy”22. 
Słowa te stanowią, jestem o tym 
przekonany, bodaj najważniejszy 
element duchowego testamentu Jana 
Pawła II dla polskiego środowiska 
akademickiego. Nie tylko dla Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, ale dla 
całego polskiego świata akademi-
ckiego. Jest to przesłanie, o którym 
nie wolno nam zapomnieć, które 
zawsze, przez kolejne lata, my, a po 
nas – nasi następcy, powinni prze-
kazywać swoim uczniom.

3. Dzieląc się z Państwem 
kilkoma refleksjami na te-
mat misji uniwersytetu, 

a w szczególności – obowiązują-
cego od stuleci w europejskim świe-
cie akademickim systemu wartości, 
postanowiłem na koniec przywołać 
wyjątkową opinię o statusie profe-
sora polskiego uniwersytetu. Wy-
szła ona spod pióra największego 
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naszego poety, Adama Mickiewi-
cza. Autor Pana Tadeusza skiero-
wał wprawdzie owe słowa do rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ale przecież Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, podobnie jak nie-
mal wszystkie inne polskie uniwer-
sytety, można uznać za jego dzieci 
(bądź wnuki). Toteż bez naduży-
cia wolno je dziś odczytywać jako 
słowa skierowane do całego śro-
dowiska akademickiego polskiego. 

Przypomnę: pod koniec 1848 r. 
rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. Józef Majer, po konsul-
tacjach z członkami Senatu uczelni, 
wysłał do mieszkającego wówczas 
w Paryżu Mickiewicza zaproszenie 
do objęcia Katedry Literatury Pol-
skiej. W dniu 3 stycznia 1849 r. nie-
dawny profesor Collège de France 
przesłał do rektora Majera odpo-
wiedź, w której m.in. napisał: „Sza-
nowny Panie Rektorze! Wezwanie 
Wasze jako obowiązujące mnie 
i zaszczytne dla mnie przyjąłem. 
Oświadczam Wam gotowość słu-
żenia wedle sił moich rodakom. 
Ważność tej służby w teraźniej-
szych czasach i w położeniu na-
szym znacie dobrze; z mojej strony 
znam zaszczyt, który mi czynicie, 
największy, jaki spotkać może na-
uczyciela Polaka. Mam nadzieję, że 
otrzymacie u władz miejscowych 
upoważnienie potrzebne mi na 
udanie się do Krakowa. Jakikolwiek 
będzie skutek wezwania waszego, 
zachowam zawsze wdzięczną pa-
mięć Wam, Szanowny Panie Rek-
torze, za uczucia w piśmie Waszym 
dla mnie wyrażone”23.

Wiadomo, że Mickiewicz nie 
przybył do Krakowa, bowiem ów-
czesny gubernator Galicji, Wacław 
Zaleski, realizując polecenia pły-
nące z Wiednia, odmówił zgody 
na wystawienie mu wizy wjazdo-
wej do dawnej stolicy Polski. Tu 
interesuje mnie jednak nie sprawa 
konkursu na stanowisko profesora 
literatury polskiej na UJ, a zawarta 
w liście poety opinia o stanowi-
sku profesora polskiego uniwer-
sytetu. Poeta oświadczał: „z mo-

jej strony znam zaszczyt, który mi 
czynicie, największy, jaki spotkać 
może nauczyciela Polaka!” Jest to 
niewątpliwie wyjątkowa ocena sta-
tusu profesora uniwersyteckiego, 
z jaką można się spotkać w lite-
raturze przedmiotu. Ocena wy-
stawiona przez człowieka, który 
w epoce narodowej niewoli cie-
szył się wśród Polaków wyjątko-
wym autorytetem, którego prochy 
w 1890 r. złożone zostały w pod-
ziemiach wawelskiej katedry, obok 
prochów polskich królów.

Źródła tego przekonania Mi-
ckiewicza starałem się tu ukazać, 
mówiąc o utrwalonym w tradycji 
europejskiej i polskiej etosie uczo-
nego. W tym środowisku obowią-
zuje szczególny kodeks etyczny, 
którego pod groźbą wykluczenia 
z grona uczonych nie wolno łamać 
ani nadużywać. Trzeba o owym 
niepisanym, a zarazem i pisanym 

kodeksie wciąż na nowo przypo-
minać. W świecie współczesnym 
istnieje bowiem wiele pokus, aby 
uprościć czy znacząco skrócić so-
bie drogę do kariery naukowej, aby 
zdobyć możliwie jak najwięcej ko-
rzyści materialnych z faktu przyna-
leżności do tego środowiska. Nikt 
nie odmawiał i nie odmawia na-
uczycielom akademickim prawa do 
godziwego nagradzania ich wysiłku 
związanego z prowadzeniem badań 
i kształceniem studentów. Chodzi 
jednak o to, aby każdy nauczyciel 
akademicki pamiętał o przysię-
dze doktorskiej, w której wszak 
przyrzekał, że „będzie wytrwale 
pracował i rozwijał nauki nie dla 
brudnego zysku ani dla zdobycia 
czczej sławy, ale – aby krzewić się 
mogła prawda i ażeby zabłysło jaś-
niej światło prawdy, od której za-
leży szczęście rodzaju ludzkiego”.

Franciszek Ziejka
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Opracowała Ewa Kawałko-Marczuk

Chełmie i Horodle, udział wziął rek-
tor Stanisław Michałowski X

Spotkanie dla 
przedstawicieli 
organizacji studenckich
10 października w Sali Klubowej DS 
„Grześ” odbyło się spotkanie orga-
nizacyjno-informacyjne dla przed-
stawicieli organizacji studenckich 
funkcjonujących w Uniwersytecie, 
w którym uczestniczyła prorektor 
Urszula Bobryk oraz przedstawiciele 
Biura Promocji i Biura Spraw Studen-
ckich. W trakcie spotkania omówione 
zostały m.in.: współpraca organiza-
cji uczelnianych z władzami Uczelni 
oraz poszczególnymi jednostkami 
administracyjnymi, plan obchodów 
70-lecia Uniwersytetu, sposób prze-
pływu informacji dotyczących przed-
sięwzięć realizowanych przez organi-
zacje studenckie. X

Uniwersytecka 
Komisja Nauki
Prorektor Ryszard Dębicki prze-
wodniczył posiedzeniu Uniwersy-
teckiej Komisji Nauki, które odbyło się 
w dniach 10–12 października w Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Podczas spotkania oma-
wiano następujące kwestie: ocenę 
parametryczną jednostek, aspekty 
prawne realizacji projektów, sytua-
cję finansową uczelni / wydziałów 
w świetle dotacji statutowej i reali-
zacji wskaźników projektów infra-
strukturalnych oraz nowe przepisy 
w procedurach dotyczących nadawa-
nia stopni i tytułów naukowych. X

Chatka Blues Festiwal
Prorektor Urszula Bobryk uczestni-
czyła w Chatka Blues Festiwal, który 
odbywał się w dniach 11–12 paź-

Uroczyste inauguracje
Październik to tradycyjnie miesiąc, 
w którym szkoły wyższe uroczyście 
inaugurują nowy rok akademicki. 
W tym roku władze rektorskie na-
szego Uniwersytetu uczestniczyły 
w inauguracjach w następujących 
uczelniach: Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie (1 X) – rektor Stanisław 
Michałowski, Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach (3 X) – pro-
rektor Ryszard Dębicki, Politechnika 
Lubelska (4 X) – rektor Stanisław 
Michałowski, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Zamościu (7 X) 
– prorektor Ryszard Mojak, Politech-
nika Świętokrzyska (7 X) – prorektor 
Ryszard Dębicki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie (7 X) – pro-
rektor Urszula Bobryk, Lubelski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku (14 X) – 
prorektor Urszula Bobryk, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
(20 X) – rektor Stanisław Michałow-
ski, Metropolitarne Seminarium Du-
chowne w Lublinie (27 X) – prorek-
tor Urszula Bobryk. X

Miejska komisja ds. 
nagród dla kultury
3 października prorektor Urszula 
Bobryk uczestniczyła jako prze-
wodnicząca w posiedzeniu Komisji 
ds. nagród dla kultury za rok 2012, 
powołanej przez Prezydenta Mia-
sta Lublin. X

Europa Unii
W dniach 3–6 października Cen-
trum Ucrainicum KUL z okazji 600. 
rocznicy Unii Horodelskiej zorgani-
zowało międzynarodową konferen-
cję pt. „Europa Unii. Unie polityczne 
w Europie Środkowo-Wschodniej: 
historia i tradycje”. W otwarciu ob-
rad, które odbywały się w Lublinie, 

1 października na 11 Wydziałach naszego 
Uniwersytetu odbyły się uroczyste im-
matrykulacje studentów pierwszego roku 

studiów stacjonarnych. Po uprzednim złożeniu ślu-
bowania, młodzież przyjęta w poczet społeczności 
akademickiej naszej Uczelni otrzymała od władz 
rektorskich i dziekańskich indeksy. Immatrykula-
cje studentów studiów niestacjonarnych i uczest-
ników studiów doktoranckich odbyły się w kolej-
nych dniach października X

Immatrykulacja 
studentów I roku
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dziernika w ACK „Chatka Żaka” 
oraz klubie Rock Bar. X

Jubileusz Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii
14 października odbyły się uroczy-
stości jubileuszowe z okazji 40-le-
cia Wydziału Pedagogiki i Psycho-
logii, w których uczestniczyli rektor 
Stanisław Michałowski, prorektor 
Urszula Bobryk i prorektor Ryszard 
Mojak. X

Lubelscy przedsiębiorcy 
w Inkubatorze Medialno- 
- Artystycznym UMCS
Dużym zainteresowaniem przed-
siębiorców skupionych w Lubelskim 
Klubie Biznesu cieszyły się warsztaty 
medialne, zorganizowane 16 paź-
dziernika w Inkubatorze Medialno-
-Artystycznym UMCS. W spotkaniu, 
prowadzonym przez Agnieszkę Gą-
sior-Mazur, prezesa Stowarzyszenia 
LKB, wzięli udział m.in. rektor Sta-
nisław Michałowski oraz kanclerz 
Grażyna Fiok. Rektor, mówiąc o tym, 
że UMCS jest Uczelnią wielu możli-
wości, wspominał, iż co roku wpro-
wadzamy nowe rozwiązania odpo-
wiadające potrzebom rynku pracy, 
przedstawił także naukowy i badaw-
czy potencjał Uniwersytetu. Szcze-
góły współpracy z przedsiębiorcami 
oraz ofertę biznesową Wydziałów za-
prezentowała dr Dagmara Kociuba, 
koordynator Centrum Innowacji 
i Komercjalizacji Badań UMCS. Ze-
brani dyskutowali także o roli współ-
czesnych mediów – warsztaty na 
ten temat poprowadził dr Tomasz 
Rakowski, dyrektor TVP Lublin. 
Przedsiębiorcy skupieni w Stowa-
rzyszeniu „Lubelski Klub Biznesu” 
zwiedzili również Inkubator Me-
dialno-Artystyczny UMCS, pozna-
jąc jego możliwości technologiczne.

To kolejne spotkanie w UMCS 
z pracodawcami Lubelszczyzny. 
Poprzednie odbyło się 20 maja 
i miało na celu przedstawienie 
oferty badawczej Wydziałów tzw. 
„eksperymentalnych”, czyli Biolo-
gii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej, Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki oraz 
Chemii. W sumie w ostatnich la-

tach Uniwersytet nawiązał współ-
pracę z ok. 50 firmami, realizując 
ponad 280 zleceń. X

Eustachy Rylski z czytelnikami
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Wieczór Literacki 
z Eustachym Rylskim
17 października odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Wieczory Lite-
rackie”, którego gościem był Eusta-
chy Rylski – prozaik, dramaturg, 
scenarzysta. Autor m.in. powieści: 
Stankiewicz. Powrót, Człowiek w cie-
niu, Warunek, Na Grobli, Obok Ju-
lii; opowiadań: Tylko chłód, Wyspa; 
dramatów: Chłodna jesień, Zapach 
wistarii, Netta, Co nie jest snem, 
Sprawa honoru; esejów: Po śnia-
daniu. Laureat Nagrody Literackiej 
im. Józefa Mackiewicza (2005), no-
minowany do Śląskiego Wawrzynu 
Literackiego, Angelusa i Nagrody 
Nike (2006). W spotkaniu uczest-
niczyło wielu studentów cudzo-
ziemców, którzy przygotowują się 
do studiów w Polsce na roku zero-
wym w CJKP UMCS. Było to dla 
nich żywe i interesujące spotkanie 
z polską współczesną kulturą. X

Gala Finałowa programu 
Najwyższa Jakość
18 października w Poznaniu odbyła 
się uroczysta gala podsumowująca 
VII edycję programu Najwyższa 
Jakość Quality International 2013. 
Nasz Uniwersytet został laureatem 
w kategorii QI Services. Nagrodę 
odebrała prorektor Barbara Hlibo-
wicka-Węglarz. Najwyższa Jakość 
Quality International to największy 
w Polsce program projakościowy or-
ganizowany przez ForumBinesu.pl 
i cykl gospodarczy Forum Biznesu 
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Pa-
tronat honorowy nad programem 
sprawują: Ministerstwo Rozwoju 

1 października odbyła się inaugu-
racja roku akademickiego w Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej dla 

Polonii i Cudzoziemców. W tym roku na-
ukę języka polskiego rozpocznie tu ponad 
90 osób – przede wszystkim na kursie zero-
wym, ale też na studiach podyplomowych. 
Najliczniejsze grupy stanowią przedstawi-
ciele Białorusi i Ukrainy. Reprezentowane 
są też inne kraje i narodowości, takie jak 
Uzbekistan, Kazachstan, Rosja, Indie, Ara-
bia Saudyjska i Turcja.

Zebranych w auli nauczycieli i studentów 
ciepło przywitali dyrektor prof. Jan Mazur 
oraz zastępca dyrektora dr Anna Dunin-
-Dudkowska. Przy tej okazji zwrócili uwagę 
na kilka ważnych kwestii związanych z po-
bytem cudzoziemców w Polsce oraz na or-
ganizację roku akademickiego 2013/2014. 

Jacek Brzeziński

Inauguracja w CJKP

Inauguracja 
w CJKP

Studenci CJKP przed pomnikiem Patronki
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Regionalnego, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości i Klub Pol-
skie Forum ISO 9000. X

Otwarcie Centrum 
Innowacyjno-
-Wdrożeniowego UP
18 października Uniwersytet Przy-
rodniczy oddał do użytkowania 
Centrum Innowacyjno-Wdroże-
niowe Nowych Technik i Technolo-
gii w Inżynierii Rolniczej. W spot-
kaniu udział wziął rektor Stanisław 
Michałowski X

Rodzina 2013
Instytut Socjologii KUL JP II, Urząd 
Statystyczny w Lublinie, Instytut 
Socjologii UMCS oraz Polskie To-
warzystwo Statystyczne zorganizo-
wali w dniach 21–22 października 
Interdyscyplinarną Konferencję Na-
ukową „Rodzina 2013”. W otwarciu 
spotkania udział wziął rektor Sta-
nisław Michałowski. X
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Dni włoskie w UMCS
W dniach 21–23 października w In-
kubatorze Medialno-Artystycznym 
UMCS odbyła się trzecia między-
narodowa konferencja „Dni włoskie 
w UMCS”. Spotkanie otworzył pro-
rektor Ryszard Dębicki. Obrady doty-
czyły m.in. innowacji w dydaktyce we 
Włoszech, włoskiego systemu prawa 
morskiego, autonomicznych regionów 
włoskich w badaniach ich tożsamo-
ści (głównie języków mniejszościo-
wych i dialektów), problematyki spe-
cjalizacji regionalnych we włoskim 
i europejskim porządku prawnym. 
Zaprezentowano także książkę Com-
portamenti sociali negli ex-voto in 
Italia e nelle minoranze linguisti-
che piemontesi [Postawy społeczne 
w malowanych votach i mniejszości 
językowe piemonckie we Włoszech] 

W dniach 1–3 października, przy 
okazji uczestnictwa w Kon-
gresie Inicjatyw Europejskich, 

w Lublinie gościli przedstawiciele Fundacji 
„Russkij Mir” (Federacja Rosyjska): Wła-
dimir Wiaczesławowicz Kochin (zastępca 
Dyrektora Wykonawczego Fundacji) oraz 
Siergiej Władimirowicz Skriabin (doradca 
zastępcy Dyrektora Wykonawczego). Pod-
czas pobytu w Lublinie goście z Moskwy 
odwiedzili również nasz Uniwersytet, gdzie 
w 2009 r. na mocy umowy międzynaro-
dowej pomiędzy UMCS a Fundacją „Rus-
skij Mir”, zostało otworzone Centrum Ję-
zyka i Kultury Rosyjskiej (CJiKR). 

Przedstawiciele Fundacji „Russkij Mir”, 
wspólnie z dyrektorem CJiKR dr Swie-
tłaną Szaszkową, spotkali się z wła-
dzami Uniwersytetu i Instytutu Filologii 
Słowiańskiej: rektorem Stanisławem Mi-
chałowskim, prorektor Barbarą Hlibo-
wicką-Węglarz, dyrektorem IFS Micha-
łem Sajewiczem, zastępcą dyrektora IFS 
dr Aliną Orłowską, a także z innymi pra-
cownikami Centrum.

Goście z Moskwy zapoznali się z charak-
terem działalności i przedsięwzięciami, ja-
kie zostały zorganizowane przez Centrum 
Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS w ciągu 
4,5-letniej działalności. W związku z mi-
jającym w czerwcu 2014 r. pięcioletnim 
okresem współpracy Fundacji z UMCS 
w dziedzinie propagowania języka i kul-
tury rosyjskiej, podczas z spotkania z wła-
dzami Uczelni została podjęta kwestia 
przedłużenia Umowy na kolejne pięć lat. 

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej 
UMCS zostało otworzone 11 grudnia 

2009 r. jako jednostka międzywydzia-
łowa UMCS. Jest to jedna z trzech tego 
typu jednostek w Polsce (obok Krakowa 
i Słupska) i ponad dziewięćdziesięciu 
na świecie. Prowadzi ożywioną dzia-
łalność kulturalną, naukową oraz dy-
daktyczną, mającą na celu popularyza-
cję języka rosyjskiego, rosyjskiej kultury  
i sztuki.

Centrum uzyskało również dwa granty 
Fundacji „Russkij Mir”, ze środków któ-
rych zorganizowano: międzynarodową 
konferencję glottodydaktyczną „Naucza-
nie języka rosyjskiego na neofilologii i in-
nych kierunkach” (wrzesień 2011 r.) oraz 
seminarium naukowo-metodyczne dla 
nauczycieli języka rosyjskiego „Aktu-
alne tendencje w rosyjskim lingowrea-
lioznawstwie” (czerwiec 2013 r.).

W konkursach, szkoleniach i stażach 
zagranicznych, organizowanych i ogła-
szanych przez Fundację „Russkij Mir” 
biorą udział studenci i pracownicy na-
ukowi Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Swietłana Szaszkowa  
Dyrektor CJiKR

Spotkanie z przedstawicielami 
Fundacji „Russkij Mir”

Od lewej: rektor S. Michałowski, dyr. CJiKR S. Szaszkowa, W. W. Koczin (Fundacja 
„Russkij Mir”), zastępca dyrektora IFS A. Orłowska, dyrektor IFS M. Sajewicz
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Od lewej: prorektor B. Hlibowicka-Wę-
glarz, dyr. CJiKR S. Szaszkowa, W. W. Ko-
czin i S. W. Skriabin (Fundacja „Russkij 
Mir”)
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pod redakcją Witolda Misiudy-Re-
wery (Wydawnictwo UMCS, Lub-
lin 2013). 22 października odbyły się 
spotkania specjalistyczne profeso-
rów z uniwersytetów włoskich na 
Wydziałach UMCS.  X

Zmarł prof. Andrzej 
Makowski
23 października zmarł śp. prof. 
dr hab. inż. Andrzej Makowski. 
Wybitny polski kartograf, ceniony 
badacz problematyki technolo-
gii wydawania map, grafiki mapy, 
percepcji treści i formy mapy oraz 
teorii barwy w zastosowaniu do 
kartografii i poligrafii. Wieloletni 
pracownik Politechniki Warszaw-
skiej; w latach 1984–1988 związany 
z Zakładem Kartografii UMCS, 
gdzie prowadził wykłady dla stu-
dentów specjalizacji kartografia. 
Prof. A. Makowski był m.in. człon-
kiem Komitetu Geodezji PAN i Sek-
cji Kartografii, redaktorem naczel-
nym kwartalnika naukowego PAN 
„Geodezja i Kartografia”, członkiem 
Rady Naukowej Instytutu Geodezji 
i Kartografii. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 30 października 
w Kościele św. Karola Boromeusza  
na Powązkach. X

Współpraca z firmą 
Nano-Te
23 października nasz Uniwersytet, 
reprezentowany przez rektora Sta-
nisława Michałowskiego podpisał 
umowę o współpracy z firmą Nano-
-Te z Ryk, reprezentowaną przez pre-
zesa zarządu Lecha Dobrzańskiego. 
W spotkaniu udział wzięli także peł-
nomocnik zarządu Zygmunt Jerzy 
Szymański oraz prorektor Ryszard 
Dębicki. Współpraca będzie obejmo-
wała m.in. wspólne projekty naukowo-
-badawcze i badawczo-rozwojowe, 
podnoszenie umiejętności oraz zdo-
bywanie przez studentów UMCS do-
świadczenia wymaganego na rynku 
pracy. Partnerami firmy Nano-Te, 
której preparaty mają zwalczać bak-
terie i zapobiegać ich pojawianiu się 
także w trudno dostępnych miejscach 
jak samochodowa klimatyzacja, będą 
przede wszystkim naukowcy z Wy-
działu Biologii i Biotechnologii. X

Wizyta 
delegacji 
UMCS 
na Ukrainie

W dniach 14–17 października delega-
cja UMCS – prorektor Ryszard Dę-
bicki, dziekan Wydziału Politologii 

Grzegorz Janusz oraz po. dyrektor Centrum 
Europy Wschodniej Walenty Baluk, korzystając 
z zaproszenia trzech ukraińskich uczelni, zło-
żyła oficjalne wizyty w Ostrogu, Iwano-Fran-
kowsku i Czerniowcach.

14 października delegacja UMCS odwie-
dziła Narodowy Uniwersytet „Akademia 
Ostrogska”, jedną z najstarszych uczelni na 
terenie dzisiejszej Ukrainy. „Akademię Os-
trogską”, działającą w latach 1576–1636, od-
rodzono dopiero w 1994 r.

Przedstawiciele UMCS spotkali się z rekto-
rem „Akademii Ostrogskiej” Igorem Pasiczny-
kiem i omówili kwestie wykonania umowy mię-
dzyuczelnianej. W ramach implementacji wyżej 
wspomnianego dokumentu doszło do podpisa-
nia memorandum o współpracy pomiędzy Wy-
działem Politologii UMCS a Wydziałem Sto-
sunków Międzynarodowych NU „Akademia 
Ostrogska”. Członkowie delegacji spotkali się 
także ze studentami, zachęcając do korzystania 
z możliwości studiowania na UMCS, zwiedzili 
muzeum uczelni oraz zamek książąt Ostrogskich.

15 października delegacja UMCS złożyła wi-
zytę w Podkarpackim Uniwersytecie Narodo-
wym im. Wasyla Stefanyka. W trakcie spot-
kania z rektorem Igorem Cependą podpisano 
porozumienie o współpracy pomiędzy UMCS 
a Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym 
w zakresie wymiany akademickiej, wydawania 
wspólnych publikacji i realizacji projektów badaw-

czych. Strony omówiły także kwestie opracowa-
nia i realizacji wspólnych programów nauczania.

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy nawią-
zuje do tradycji Instytutu Pedagogicznego, który 
powstał w Stanisławowie w 1940 r., a status uni-
wersytetu uczelnia otrzymała już w niepodległej 
Ukrainie w 1992 r. Kształci ponad 18 tys. studen-
tów na sześciu wydziałach i w ośmiu instytutach.

W dniach 16 i 17 października delegacja 
UMCS gościła z wizytą w Czerniowieckim Uni-
wersytecie Narodowym im. Jurija Fed’kowycza. 
Jest to jedna z najstarszych uczelni publicznych 
na Ukrainie, która powstała w 1875 r. Obecnie 
kształci ok. 20 tys. studentów na 16 wydziałach.

Delegacja UMCS spotkała się z rektorem 
Stepanem Melnyczukiem i omówiła sprawy 
związane z wykonaniem umowy między-
uczelnianej. Następnie w obecności pro-
rektorów Ryszarda Dębickiego i Tamary 
Marusyk dziekani Grzegorz Janusz i Ołek-
sandr Dobrzański podpisali porozumienie 
o współpracy zaprzyjaźnionych wydziałów. 

Nawiązanie formalnej współpracy zarówno na 
szczeblu uczelni, jak i poszczególnych wydziałów 
spotkało się z zainteresowaniem wykładowców 
i studentów ukraińskich uczelni, ponieważ poro-
zumienia gwarantują stałą wymianę akademicką, 
stwarzają możliwości organizowania wspólnych 
konferencji i realizowania wspólnych grantów 
badawczych, a także stwarzają perspektywę re-
alizowania wspólnych programów nauczania.

Dr hab. Walenty Baluk, prof. UMCS
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Podpisanie porozumienia o współpracy z Wy-
działem Historii, Politologii i Stosunków Mię-
dzynarodowych CzUN

Spotkanie z rektorem „Akademii 
Ostrogskiej”
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Podpisanie porozumienia o współpracy między UMCS 
a Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. 
W. Stefanyka
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Posiedzenie KRUP 
w Rzeszowie
W dniach 24–26 października w Uni-
wersytecie Rzeszowskim odbyło się 
IV plenarne posiedzenie Konferen-
cji Rektorów Uniwersytetów Polskich. 
W obradach uczestniczyli rektor Sta-
nisław Michałowski i prorektor Ry-
szard Dębicki. Podczas sesji omówiono 
m.in. problem jakości w szkolnictwie 
wyższym, aktualny stan prac nad „Pro-
gramem rozwoju szkolnictwa wyż-
szego do 2020” oraz podjęto rozwa-
żania nad nowelizacją ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. X

Konferencja nt. 
Skarbu Państwa
24 października w gmachu Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego od-
była się konferencja „Skarb Państwa 
a działalność gospodarcza”, zorgani-
zowana przez Wydział Prawa i Admi-
nistracji UMCS. W spotkaniu udział 
wziął prorektor Ryszard Mojak. X

Wizyta w Ambasadzie 
Portugalii
25 października prorektor Barbara 
Hlibowicka-Węglarz złożyła wizytę 
w Ambasadzie Portugalii w Warsza-
wie u nowej pani ambasador Marii 
Amelii Maio de Paivy. Podczas spot-
kania omówiono dalszą współpracę 
między Ambasadą i UMCS, a także 
zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem Centrum Języka Portugalskiego 
Instytutu Camoesa przy UMCS. X
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Bakcynalia 2013
W dniach 25–26 października w ACK 
UMCS „Chatka Żaka” odbył się 
XVII Festiwal Piosenki Studenckiej 
i Turystycznej Bakcynalia 2013, zor-
ganizowany przez nasz Uniwersytet 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Akademickiej. W otwarciu udział 
wzięła prorektor Urszula Bobryk.

Wydarzenie zainaugurowała pio-
senka Żeglarskie śpiewanie, wyko-

nana na placu przed Chatką Żaka 
przez liczne grono uczestników jed-
nocześnie śpiewających i grających 
na instrumentach. Na scenie Chatki 
Żaka wystąpiły zespoły: Pod Wiatr, 
Shantymen i Zejman & Garkumpel.

W ramach Festiwalu odbyły się 
też tzw. Małe Bakcynalia – konkurs 
piosenki turystycznej dla młodzieży. 
Laureatem został Mateusz Turecki 
z Lublina. W drugim dniu Festi-
walu odbył się m.in. koncert „Poezja 
w Lublinie” i tzw. koncert konkur-
sowy. Przyznano dwa równorzędne 
pierwsze miejsca, które zdobyli: ze-
spół Klaus Trzaska Band z Chełma 
i Anna Ciaszkiewicz z Żyrardowa.

Finał pt. „W górach jest wszystko, 
co kocham” zadedykowano twór-
com młodego pokolenia, mającym 
już osiągnięcia w karierze artystycz-
nej. W tym roku koncert odbył się 
w ramach premiery nowego wy-
dania płyty cyklu z „W górach jest 
wszystko co kocham cz. IX”, pro-
mującego twórczość artystów z gór-
skiej Krainy Łagodności. X

Dzień Kariery na UMCS
Zainteresowaniem studentów i ab-
solwentów cieszył się Dzień Kariery, 
zorganizowany 15 października przez 
UMCS i Miejski Urząd Pracy w Lubli-
nie. W Instytucie Informatyki UMCS 
zaprezentowało się ponad 40 wystaw-
ców z ofertami pracy, staży i prak-
tyk zawodowych, usług lokalnych 
instytucji rynku pracy oraz moż-
liwości kształcenia ustawicznego.

Prezentacjom towarzyszyła konfe-
rencja pt. „Znajomość rynku pracy 
kluczem do osiągnięcia sukcesu za-
wodowego”. Otworzyły ją: zastępca 
prezydenta Lublina Monika Lipiń-
ska oraz prorektor Urszula Bobryk. 
W imieniu Krzysztofa Hetmana, 
marszałka województwa lubelskiego, 
wystąpiła Małgorzata Sokół – dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Wśród zaproszonych gości byli także 
m.in.: ks. Wiesław Kosicki – dyrek-

Współpraca 
z firmą  
Boryszew

30 października rektor Stanisław Mi-
chałowski podpisał umowę o współ-
pracy naukowo-badawczej z firmą 

Boryszew Erg S.A., reprezentowaną przez pre-
zesa zarządu Marlenę Krohn. Firma wchodzi 
w skład jednej z największych w Polsce grup 
przemysłowych – Grupy Kapitałowej Bory-
szew S.A.

Współpraca pomiędzy UMCS a Boryszew 
Erg S.A. obejmie m.in.: działania na rzecz 
stwarzania dogodnych warunków do roz-
woju oraz wzrostu konkurencyjności i in-
nowacyjności przedsiębiorstw, opartych na 
transferze wiedzy, technologii i rozwiąza-
niach innowacyjnych, zwiększenie zainte-
resowania działalnością innowacyjną pod-
miotów sektora publicznego i prywatnego, 
wspólne projekty naukowo-badawcze i ba-
dawczo-rozwojowe czy wsparcie w podno-
szeniu umiejętności oraz zdobywaniu przez 
studentów UMCS doświadczenia wymaga-
nego na rynku pracy.

W spotkaniu, podczas którego strony podpi-
sały umowę o współpracy, uczestniczyli także: 
Marek Ilnicki, doradca Prezydenta z ramie-
nia Pracodawców RP, prorektor Ryszard Dę-
bicki, Władysław Janusz, dziekan Wydziału 
Chemii, Grażyna Fiok, kanclerz UMCS i Da-
gmara Kociuba, koordynator Centrum Inno-
wacji i Komercjalizacji Badań. X
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Od prawej: rektor Stanisław Michałowski, prezes za-
rządu firmy Boryszew Erg Marlena Krohn, kanclerz 
Grażyna Fiok, dziekan Wydziału Chemii Władysław 
Janusz, koordynator Centrum Innowacji i Komercja-
lizacji Badań Dagmara Kociuba
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Nominacje profesorskie
W dniach 11 i 30 października Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski wręczył 
akty nominacyjne nauczycielom 
akademickim oraz pracownikom 
nauki i sztuki. Wśród nich zna-
leźli się także pracownicy naszego 
Uniwersytetu: Andrzej Jakubecki 
– profesor nauk prawnych z Wy-
działu Prawa i Administracji, Ma-
ria Nowak – profesor nauk matema-
tycznych z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki, Ryszard Bera 
– profesor nauk humanistycznych 
z Wydziału Pedagogiki i Psycholo-
gii oraz Marek Rogatko – profesor 
nauk fizycznych z Wydziału Mate-
matyki, Fizyki i Informatyki. X

Prof. A. Kidyba w Radzie 
Dyrektorów KGHM
We wrześniu prof. dr hab. Andrzej 
Kidyba, kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego i Handlowego zo-
stał powołany do międzynarodo-
wej Rady Dyrektorów KGHM In-
ternational Ltd. (dawniej Quadra 
FNX) z siedzibą w Toronto. X

Prof. Z. Pastuszak 
nowym członkiem Rady 
Nadzorczej LPNT
Prof. Zbigniew Pastuszak, dziekan 
Wydziału Ekonomicznego został no-
wym członkiem Rady Nadzorczej 
Lubelskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego. Taką decyzję podjęło 
Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy. X

Stypendium 
prezydenta Lublina 
dla prof. M. Dubaja
Prof. Mariusz Dubaj z Wydziału 
Artystycznego uzyskał pięciomie-

sięczne stypendium prezydenta Lub-
lina Krzysztofa Żuka w wysokości 
7 tys. zł na skomponowanie 5 Etiud 
na fortepian dedykowanych Rafałowi 
Blechaczowi, zwycięzcy XV Między-
narodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. F. Chopina w Warszawie 
w 2005 r. Utwory te są kontynuacją 
cyklu 12 Etiud napisanych w latach 
2002–2007 dla utalentowanego pia-
nisty Stanisława Drzewieckiego i wy-
konywanych przez artystę w Polsce 
oraz wielu krajach świata (m.in. Wę-
gry, Francja, Dania, Bułgaria, Anglia, 
Japonia, USA). X

Nagrody Kultury 
wręczone!
20 października podczas Gali Kul-
tury, która odbyła się w Centrum 
Kultury, prezydent Krzysztof Żuk 
wręczył nagrody środowisku ar-
tystycznemu miasta. W spotkaniu 
udział wzięła prorektor Urszula Bo-
bryk. Nagrodę Artystyczną Miasta 
Lublin za 2012 r. otrzymał Marcin 
Wroński, Nagrodę Miasta Lublin za 

tor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, 
Anna Dudek-Janiszewska – lubel-
ski wicekurator oświaty, Bożena Li-
sowska – radna Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego, Katarzyna Kępa 
– dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy 
w Lublinie, Jerzy Miszczak – prezes 
Zarządu Lubelskiej Izby Rzemieśl-
niczej, Dariusz Jodłowski – prezes 
Zarządu Prywatnych Pracodawców 
Lubelszczyzny Lewiatan, Zbigniew 
Michalak – prezes Zarządu Lubel-
skiego Forum Pracodawców.

O innowacyjnych działaniach na 
rzecz aktywizacji studentów i ab-
solwentów UMCS mówiła Magda-
lena Bis, doradca zawodowy z Biura 
Karier UMCS. Prezentację na te-
mat rozumienia rynku pracy przez 
młodzież przedstawił prof. Bohdan 
Rożnowski z Instytutu Psychologii 
KUL. Grzegorz Gach z Lubelskiego 
Obserwatorium Rynku pracy zapre-
zentował najważniejsze wyniki i re-
komendacje dotyczące rynku pracy, 
zaś konsultant HR Dariusz Fudalej 
objaśnił podstawowe zasady zatrud-
niania pracowników. X

Nowe laboratorium 
w Puławach
28 października w Puławskim Parku 
Naukowo-Technologicznym otwarto 
nowe Laboratorium Tworzyw Biode-
gradowalnych. W spotkaniu uczest-
niczyli rektor Stanisław Michałowski 
i prorektor Ryszard Dębicki. X

Kapitał intelektualny 
Lubelszczyzny
30 października odbyła się konferen-
cja podsumowująca projekt syste-
mowy „Kapitał Intelektualny Lubel-
szczyzny 2010–2013”, w której udział 
wziął prorektor Ryszard Dębicki. X

Pamięć o zmarłych 
rektorach
31 października rektor Stanisław Mi-
chałowski i prorektor Barbara Hlibowi-
cka-Węglarz złożyli kwiaty na grobach 
byłych rektorów naszego Uniwersy-
tetu, pochowanych na cmentarzu przy 
ul. Lipowej w Lublinie: H. Raabego, 
E. Gąsiora, Z. Lorkiewicza, A. Paszew-
skiego, G. L. Seidlera, T. Baszyńskiego, 
S. Uziaka i J. Szymańskiego. X

Prof. Mariusz Dubaj
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międzynarodowych, bezpieczeń-
stwa międzynarodowego oraz dy-
plomacji dr Herbert Gnaś uzyskał 
I nagrodę za rozprawę doktorską 
„Protokół z Kioto. Analiza decy-
zji międzynarodowej”, zaś dr Ewe-
lina Panas uzyskała wyróżnienie za 
rozprawę doktorską „Soft power 
transnarodowych organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego”. Pro-
motorem obu nagrodzonych roz-
praw jest prof. Marek Pietraś. X

Nagroda dla 
Wydawnictwa UMCS

W   k o n k u r -
sie zorganizo-
wanym przez 
Stowarzysze-
nie Wydawców 
Szkół Wyższych 
na Najlepszy 
p o d r ę c z n i k 
i skrypt akade-

micki w roku 2013 najwyżej, spo-
śród 14 nominowanych tytułów, 
została oceniona publikacja Lo-
gopedia. Teoria zaburzeń mowy 
pod redakcją Stanisława Grabiasa 
i Marka Kurkowskiego, wydana na-
kładem Wydawnictwa UMCS. Wy-
niki ogłoszono podczas 17. Targów 
Książki w Krakowie.

Logopedia. Teoria zaburzeń mowy 
to podręcznik akademicki zawie-
rający spójną i wyczerpującą in-
terpretację zaburzeń mowy. Jest 
to wartościowe studium z logope-
dii teoretycznej i praktycznej, sur-
dologopedii i neurologopedii, po-
zwalające interpretować zaburzenia 
mowy i budować strategie postępo-
wania logopedycznego. X

sonian American Art Museum 
w Waszyngtonie. Dr Frelik została 
zaproszona do Waszyngtonu jako te-
goroczna laureatka prestiżowej na-
grody Fundacji Terra za najlepszy 
esej o sztuce amerykańskiej napisany 
przez badacza spoza Stanów Zjed-
noczonych. Celem tygodniowego 
pobytu dr Frelik w Waszyngtonie 
była również kwerenda w Archives 
of American Art, gdzie we współ-
pracy z miejscowymi specjalistami 
przygotowywała materiały do pub-
likacji nagrodzonego eseju w piśmie 
„American Art”, wydawanym przez 
Smithsonian Institution. X

Doktorantka UMCS 
na European Youth 
Media Days
Doktorantka Zakładu Dziennikar-
stwa UMCS Ilona Dąbrowska bę-
dzie reprezentować nasz Uniwersy-
tet podczas European Youth Media 
Days 2013 w Brukseli. Jest to presti-
żowe wydarzenie, podczas którego 
młodzi dziennikarze z Unii Euro-
pejskiej mają możliwość uczestni-
czenia w debatach wysokiej rangi 
oraz warsztatach dziennikarskich 
z udziałem posłów do Parlamentu 
Europejskiego. X

Studentka prawa 
ambasadorem 
student.lex.pl
Natalia Kurek, studentka III roku 
prawa (studia stacjonarne) została 
po raz drugi laureatką ogólnopol-
skiego konkursu „Zostań ambasa-
dorem student.lex.pl”. W roku aka-
demickim 2013/2014 będzie pełniła 
funkcję ambasadora portalu stu-
dent.lex.pl na naszym Uniwersy-
tecie, współpracując z Wydawni-
ctwem Wolters Kluwer Polska przy 
organizacji różnych przedsięwzięć 
skierowanych do studentów. X

Sukces doktorantów 
Wydziału Politologii 
UMCS
W ogólnopolskim Konkursie im. 
prof. Roberta Mroziewicza, orga-
nizowanym przez Collegium Civi-
tas w Warszawie na najlepsze prace 
doktorskie z zakresu stosunków 

Upowszechnianie Kultury w 2012 r. 
– Grzegorz Józefczuk, zaś Nagrodę 
Miasta Lublin za Całokształt Dzia-
łalności – Leszek Mądzik. Firma 
PGE Dystrybucja Lublin dostała 
Nagrodę Miasta Lublin dla Mece-
nasa Kultury 2012 r.

Nagrody okolicznościowe otrzy-
mały m.in. osoby związane z na-
szym Uniwersytetem: Kazimierz 
Stanisław Leszczyński i Lech Lesz-
czyński z Zespołu Tańca Ludowego 
UMCS, Mariusz Drzewiński – pro-
dziekan Wydziału Artystycznego 
UMCS oraz Mieczysława Goś 
z ACK „Chatka Żaka”. 

Podczas spotkania wystąpili sty-
pendyści Prezydenta Miasta Lub-
lin za 2012 r.: Weronika Wójtowicz 
(skrzypce) i Weronika Matwiejuk 
(skrzypce) w klasie prof. Marty 
Augustowskiej, Patrycja Kawalec  
(gitara) w klasie dr. Jakuba Niedo-
borka, Trio Akordeonowe Jakub 
Stefaniak, Karol Jabłoński, Szy-
mon Lipiński w klasie prof. Elwiry 
Śliwkiewicz-Cisak oraz Tea for tea 
(w składzie: Piotr Kociubowski – 
trąbka, wokal, Marian Pędzisz – 
piano, altówka, Krzysztof Kukaw-
ski – kontrabas). X

Dr Edyta Frelik w Smithsonian Ame-
rican Art Museum
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Dr Edyta Frelik 
z odczytem 
w Waszyngtonie
29 października dr Edyta Frelik z Za-
kładu Studiów Amerykanistycznych 
UMCS wystąpiła z odczytem „Pi-
sarstwo Ada Reinhardta” w Smith - 
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Na Wydziałach
Wydział 

Artystyczny
Konferencje
Dr Małgorzata Stępnik z Instytut 
Sztuk Pięknych w dniach 27–29 
września wzięła udział w XIII Zlo-
cie Filozoficznym „Przejawy i Zagro-
żenia Duchowości. Chłopski Rozum”, 
zorganizowanym przez Zakład Fi-
lozofii Kultury – Instytut Filozofii 
UMCS oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych „Wspólnota”, 
a odbywającym się w Mięćmierzu 
nad Wisłą. Wygłosiła tam wykład 
„Mistyczne transgresje Williama 
Blake’a”. X

W  dniach 9–11 października 
dr Małgorzata Stępnik uczestni-
czyła w V Konferencji Sztuki Nowo-
czesnej w Toruniu, zorganizowanej 
pod auspicjami Polskiego Instytutu 
Studiów nad Sztuką Świata oraz 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
(Zakład Historii Sztuki Nowoczes-
nej Wydziału Sztuk Pięknych). Te-
goroczna edycja, goszcząca w prze-
strzeniach CSW „Znaki Czasu”, 
odbywała się pod hasłem „Sztuka 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii & Re-
publiki Irlandii w XX–XXI wieku 
oraz Polsko-Brytyjskie & Irlandzkie 
Kontakty Artystyczne”. Dr Stępnik 
wygłosiła referat „The Aesthetics of 
the The School of London «Dias-
poric» Painting – on the Basis of 
Ronald B. Kitaj’s Literary Mani-
festos. X

Wydział Chemii
Doktoraty
25 października miała miejsce pub-
liczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Natalii Czapczyńskiej, uczest-
niczki studiów doktoranckich, pt. „Za-
stosowanie metod dyspresji matrycy 
roślinnej w oznaczaniu składników 
olejków eterycznych”. Promoto-
rem rozprawy był prof. dr hab. An-
drzej L. Dawidowicz, recenzentami 
zaś dr hab. Irena Malinowska, prof. 
nadzw. (UMCS), prof. dr hab. Wie-
sław Wasiak (UAM, Poznań). X

28 października miała miejsce pub-
liczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Małgorzaty Olszowy z Za-
kładu Metod Chromatograficznych 
pt. „Badanie właściwości antyutlenia-
jących olejków eterycznych z wybra-
nych ziół”. Promotorem rozprawy był 
prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, 
recenzentami zaś dr hab. inż. Anna 
Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. 
(Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań), 
dr hab. Marta Szymula (UMCS). X

30 października miała miejsce pub-
liczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Roberta Mojsy z XXVIII LO 
im. Jana Kochanowskiego w Warsza-
wie pt. „Czynniki wpływające na opi-
nię uczniów gimnazjum o chemii jako 
przedmiocie nauczania”. Promotorem 
rozprawy był dr hab. Ryszard M. Ja-
niuk, recenzentami zaś prof. dr hab. 
Hanna Gulińska (UAM, Poznań), 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz 
(Politechnika Warszawska). X

Wyjazdy
Mgr Sylwia Turczyniak, doktorantka 
z Zakładu Technologii Chemicznej 
w dniach 1 października 2013 – 28 lu-

tego 2014 uczestniczy w realizacji dok-
toratu w systemie Cotutelle na Uni-
wersytecie w Strasbourgu, Francja. X

Dr Aleksandra Szcześ oraz dr Kon-
rad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk 
Międzyfazowych w dniach 2–8 paź-
dziernika wygłosili wykłady w ramach 
umowy programu Erasmus na Uni-
wersytecie Granady, Hiszpania. X

Dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. 
UMCS, mgr Michał Kołtowski oraz 
mgr Jarosław Madej z Zakładu Che-
mii Środowiskowej w dniach 16–20 
października uczestniczyli w kon-
ferencji „International Conference 
Biochars, Composts, and Digestates.
Production, Characterization, Regu-
lation, Marketing, Uses and Environ-
mental Impact”, Bari, Włochy. X

Dr Jacek Patkowski z Zakładu Radio-
chemii i Chemii Koloidów w dniach 
1–3 października uczestniczył w szko-
leniu z obsługi i zastosowania mikro-
kalorymetru w ośrodku zagranicz-
nym TA Instruments, Niemcy. X

Dr Paweł Mergo oraz mgr Małgorzata 
Gil z Pracowni Technologii Światło-
wodów w dniach 6–10 października 
uczestniczyli w spotkaniu naukowym 
„COST TD 1001 6th Scientific Mee-
ting” dotyczącym technologii światło-
wodów w Gent University, Belgia. X

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Che-
mii Organicznej w dniach 19 paź-
dziernika – 21 grudnia uczestniczy 
w programie „TOP 500 Inovators” 
w Stanford University, Center for 
Professional Development, USA. X

Dr hab. Dorota Kołodyńska z Za-
kładu Chemii Nieorganicznej 
w dniach 12–19 października pro-
wadziła badania i uczestniczyła 
w konsultacjach w Limerick Uni-
versity, Irlandia. X
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Dr hab. Ryszard M. Janiuk oraz 
dr Jarosław W. Dymara z Zakładu 
Dydaktyki Chemii w dniach 24– 
–28 października brali udział 
w spotkaniu roboczym projektu 
PROFILES w ramach 7. Programu 
Ramowego. X

Wydział 
Ekonomiczny

Nagrody
Dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. 
nadzw. otrzymała nagrodę za naj-
lepszy artykuł pt. „Organizational 
Culture of Innovative Companies” 
zaprezentowany podczas 5th An-
nual International Conference on 
Sustainable Enterprises of the Fu-
ture, zorganizowanej przez Robert 
Morris Universit  in Pittsburgh, 
w Moon Township, United States, 
w dniach 26–27 września. X

Konferencje
W dniach 18–20 września w So-
pocie odbyła się cykliczna Konfe-
rencja Katedr Finansów 2013 „Fi-
nanse wobec problemów gospodarki 
światowej”, zorganizowana przez 
Wydział Zarządzania Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Instytut Ekonomii  
i Finansów UMCS w Lublinie był 
licznie reprezentowany na tym 
prestiżowym spotkaniu. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in.: 
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, referat 
„Zarządzanie cenami usług banko-
wych”, dr hab. Teresa H. Bednarczyk, 
referat „Potencjał sektora ubezpie-
czeniowego do kreowania ryzyka 
systemowego”, dr Ewa Widz, referat 
„Efektywność strategii long straddle 
w warunkach wysokiej zmienności 
indeksu WIG20”, dr Elżbieta Wroń-
ska-Bukalska, referat pt. „Rentow-
ność i płynność a dywidendy i wy-
kup akcji”. W konferencji z referatem 
uczestniczyły również: dr Joanna 
Świderska, dr Tamara Galbarczyk 
i dr Anna Korzeniowska. X

W dniach 14–16 października 
w Szklarskiej Porębie odbyła się 
XVIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Rachunkowość a con-
trolling”, zorganizowana pod ha-
słem „Systemy rachunku kosztów 
i kontroli zarządczej” przez Kate-
drę Rachunku Kosztów i Rachun-
kowości Zarządczej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. In-
stytut Ekonomii i Finansów był re-
prezentowany przez: dr Agnieszkę 
Nóżkę, referat „Zarządzanie pro-
jektami inwestycyjnymi realizowa-
nymi zgodnie z warunkami kontrak-
towymi FIDIC”, dr Joannę Świerk, 
referat „Wykorzystanie strategicz-
nej karty wyników w procesie im-
plementacji strategii uczelni wyższej 
na przykładzie UMCS”, dr. Adama 
Bujaka, referat „Pomiar efektywno-
ści systemu rachunkowości przedsię-
biorstwa w oparciu o wskaźniki wy-
korzystania zasobów”, dr Magdalenę 
Jaworzyńską, referat „Wykorzysta-
nie controllingu w praktyce zakła-
dów opieki zdrowotnej”, dr. Mariu-
sza Lisowskiego, referat „Rachunek 
kosztów działań w efektywnym za-
rządzaniu bankiem”. X

Wydział 
Filozofii 

i Socjologii
Doktoraty
8 października odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Rado-
sława Malikowskiego. Recenzenci: 
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Bu-
trym i dr hab. Cezary Obracht-Pron-
dzyński, prof. nadzw. UG. Promo-
torem był prof. dr hab. Józef Styk. 
Tytuł pracy: „Świadomość histo-
ryczna studentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego”. X

11 października odbyła się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej 
mgr. Przemysława Zonika. Recen-
zenci: dr hab. Miłowit Kuniński, 

prof. nadzw. UJ i dr hab. Zbysław 
Muszyński, prof. nadzw. UMCS. 
Promotorem był dr hab. Lech Zdy-
bel, prof. nadzw. Tytuł pracy: „Umysł 
a kultura. Studium neuroantropolo-
giczne w perspektywie teorii dzia-
łania Friedricha A. Hayeka”. X

Konferencje
Dr hab. Krzysztof Kosior uczestni-
czył w XV Międzynarodowej Kon-
ferencji Religioznawczej „313–2013 
– w 1700. rocznicę Edyktu Medio-
lańskiego”, Zakopane 14–19 czerwca. 
Wygłosił referat: „Dwie akulturacje: 
chrześcijaństwo w Europie – bud-
dyzm na Dalekim Wschodzie”. X

W dniach 26–27 września odbyła 
się IV Ogólnopolska Konferencja 
„Rynek pracy i ubezpieczenia w do-
bie innowacji”, współorganizowana 
przez Katedrę Polityki Społecznej 
i ubezpieczeń UWM w Olsztynie 
i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
w Warszawie. Wzięło w niej udział 
liczne grono pracowników nauko-
wych reprezentujących polskie uczel-
nie wyższe. Na tej konferencji re-
ferat „Zatrudnieni w działalności 
badawczo-rozwojowej (B+R)” wygło-
siła prof. Biruta Skrętowicz. Współ-
autorem referatu była doktorantka 
Instytutu Socjologii mgr Magda-
lena Jarmoszewicz, która również 
uczestniczyła w obradach. X

Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. 
nadzw. uczestniczyła w walnym ze-
braniu Polskiego Towarzystwa Kan-
towskiego przy Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w dniu 2 października. X

W dniach 17–18 października na 
Uniwersytecie w Białymstoku od-
była się ogólnopolska konferencja 
„Filozofia 2.0. Paradygmaty – warto-
ści – instytucje”. Dr hab. Honorata 
Jakuszko, prof. nadzw. była człon-
kiem Komitetu Organizacyjnego 
oraz wygłosiła referat pt. „Filozo-
fia na uniwersytecie”. W konferencji 
uczestniczył także dr hab. Andrzej 
Niemczuk, autor referatu: „Modele 
aksjologii – ujęcie krytyczne” oraz 
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dr hab. Marek Hetmański, prof. 
nadzw., autor referatu „Od episte-
mologii do kognitywistyki”. X

Dr hab. Lech Zdybel prof. nadzw. 
z Zakładu Antropologii Kulturowej 
wziął udział w 6. edycji Konferen-
cji Naukowej „Historia – Kultura – 
Globalizacja”, zatytułowanej „Słowa 
– Rzeczy – Globalność”, zorganizo-
wanej 18 października przez Instytut 
Historyczny i Instytut Kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz redakcję elektronicznego pisma 
„Kultura – Historia – Globalizacja”. 
Tytuł zaprezentowanego referatu: 
„Teorie spiskowe jako fenomen glo-
balny. Analiza krytyczna i metakry-
tyczna”. X

21 października na Wydziale Filo-
zofii i Socjologii odbyła się ogólno-
polska konferencja „Kultura w dzia-
łaniu. Teorie i praktyki”, z udziałem 
m.in. Wojciecha Kłosowskiego, 
Igora Stokfiszewskiego, Katarzyny 
Niziołek, Mikołaja Iwańskiego, Łu-
kasza Rogowskiego, Macieja Frąc-
kowiaka, Kazimierza Łyszcza, Ja-
nusza Byszewskiego, Tomasza 
Kitlińskiego, Martyny Dominiak, 
Anny Dąbrowskiej, Piotra Celiń-
skiego, Waldemara Tatarczuka, Mi-
chała Karapudy. Konferencja oraz 
warsztaty dla studentów, dotyczące 
aktywnego działania w przestrzeni 
miasta, były częścią projektu „Stu-
dent w mieście. Kultura i eduka-
cja”, realizowanego przez Stowa-
rzyszenie im. S. Brzozowskiego, 
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, 
Koło Naukowe Studentów Euro-
peistyki UMCS oraz Galerię Labi-
rynt. W badaniach naukowych Pro-
jektu uczestniczy Koło Naukowe 
Socjologów Gospodarki i Organi-
zacji UMCS. Pomysł i koordynacja 
Projektu: dr hab. Andrzej Kapusta, 
dr Agnieszka Ziętek – koordyna-
torka, dr Rafał Czekaj. Projekt zo-
stał zrealizowany przy finansowej 
pomocy Miasta Lublin. X

Inne
Rektor z dniem 1 października po-
wierzył dr. hab. Maciejowi Teodo-

rowi Kociubie funkcję Kierownika 
Zakładu Filozofii Kultury w Insty-
tucie Filozofii WFiS UMCS. X

Wydział 
Humanistyczny 

Doktoraty
Na Wydziale Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu odbyła się obrona pracy 
doktorskiej mgr. Marcina Szeligi 
z Instytutu Archeologii UMCS 
pt. „Turońskie skały krzemionkowe 
prowincji świętokrzyskiej w gospo-
darce surowcowej najstarszych spo-
łeczności naddunajskich. Technolo-
gia obróbki, dystrybucja i cyrkulacja”, 
której promotorem był dr hab. Je-
rzy Libera, prof. UMCS, a recen-
zentami dr hab. Anna Zakościelna 
(IA UMCS) oraz dr hab. Jolanta Ma-
łecka-Kukawka, prof. UMK. X

15 października odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Ka-
tarzyny Stadnik. Temat: „Langu-
age change in linguistic modality as 
subjectification of conceptual usage 
patterns”. Promotor: prof. dr hab. 
Przemysław Łozowski (UMCS). Re-
cenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Ta-
bakowska (UJ), prof. dr hab. Anna 
Malicka-Kleparska (KUL). X

Konferencje
W ramach działalności Funduszu 
Wyszehradzkiego (Visegrad Fund 
V4) w dniach 1–3 października prof. 
Ryszard Tokarski (Instytut Filologii 
Polskiej) przedstawił na Uniwersy-
tecie w Preszowie (Słowacja) dzie-
sięciogodzinny cykl wykładów z se-
mantyki lingwistycznej. X

W dniach 1–5 października w Obrzy-
cku pod Poznaniem odbyło się piąte 
już spotkanie, zorganizowane przez 
Instytut Prahistorii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, po-
święcone dyskusji nad pograniczami 

biokulturowymi Wschodu i Zachodu 
Europy, czyli Konferencja Archeolo-
gii Międzymorza pt. „Obszar zlewni 
Bałtyku jako strefa recepcji trady-
cji pontyjskich kultur wczesnobrą-
zowych: III – 1 połowa II tys. BC”. 
W programie znalazły się wystąpie-
nia pracowników Instytutu Archeolo-
gii: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS, 
dr hab. Anna Zakościelna – „Recep-
cja południowo-wschodnich wzor-
ców kulturowych w krzemieniarstwie 
późnego neolitu i początków wczesnej 
epoki brązu dorzeczy Wisły i Odry 
na przykładzie retuszu rynienkowa-
tego” oraz „Pontyjskie wpływy na zie-
miach polskich: na przykładzie liścio-
watych płoszczy o nasadzie zbliżonej 
do wierzchołka”; dr hab. Jerzy Libera, 
prof. UMCS, dr Halina Taras – „Przy-
czynek do naśladownictwa wschod-
nioeuropejskich sztyletów brązowych 
w wytwórczości krzemieniarskiej (na 
przykładzie znalezisk z Lubelszczy-
zny)”; dr Halina Taras – „Inspiracje 
i importy z kręgu pontyjskich kultur 
epoki brązu w rozwoju społeczeństw 
międzyrzecza Wieprza i Horynia od 
III/II do połowy II tys. BC”. X

Prof. Halina Ludorowska z Zakładu 
Współczesnej Literatury Niemie-
ckojęzycznej i Komparatystyki 
wzięła udział w międzynarodowej 
konferencji „Deutschland- und Po-
lenbilder in der deutschen und pol-
nischen Literatur nach 1989”, zorga-
nizowanej przez Instytut Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Wroc-
ławskiego w dniach 3–5 paździer-
nika. Wygłosiła referat „Zum Begriff 
des guten und «besseren» Deutschen  
bei Andrzej Ziemilski und Andrzej 
Stasiuk”. X

5 października na uroczystym semi-
narium naukowym z okazji 20-lecia 
Katedry Slawistyki w Preszowie prof. 
Ryszard Tokarski (Instytut Filologii 
Polskiej) przedstawił referat pt. „Re-
latywizm językowy. O względności 
językowych światów”. X

W dniach 16–17 października od-
była się ogólnopolska konferencja 
naukowa „Powstanie styczniowe 
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w literaturze i sztuce”, zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie 
im. Stefana Żeromskiego i Mu-
zeum Niepodległości w Warsza-
wie. Instytut Filologii Polskiej 
reprezentowały dr Elżbieta Flis-
-Czerniak („Konie, kruki i mści-
ciele. O jednym utworze powstań-
czym Stefana Żeromskiego”) oraz 
dr Monika Gabryś-Sławińska („Po-
wstanie styczniowe na łamach «Ty-
godnika Ilustrowanego» 1913– 
–1923”). X

Dr hab. Adam Głaz (Instytut An-
glistyki) uczestniczył w konferen-
cji „Językoznawstwo kognitywne 
w roku 2013”, zorganizowanej 
w Warszawie w dniach 16–17 wrześ-
nia przez Polskie Towarzystwo 
Językoznawstwa Kognitywnego. 
Wygłosił referat: „When -ities col-
lide. Reality, actuality, virtuality”. 
W konferencji wzięli też udział 
m.in: Jordan Zlatev, prof. dr hab. 
Elżbieta Tabakowska, prof. dr hab. 
Tomasz Krzeszowski, prof. dr hab. 
Aleksander Szwedek. X

W dniach 23–25 października 
w Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie 
odbyły się 10. Warsztaty Krze-
mieniarskie SKAM pt. „Artefakt 
w Przestrzeni. Krzemienica – sku-
pienie – stanowisko – region”, któ-
rych organizatorami byli Instytut 
Archeologii, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu oraz Stowa-
rzyszenie Krzemieniarskie SKAM. 
W programie znalazł się poster 
przygotowany przez mgr. Tade-
usza Wiśniewskiego z Instytut 
Archeologii (współautorzy: mgr 
Adam Sabat, absolwent IA UMCS; 
dr Przemysław Mroczek, Zakład 
Geoekologii i Paleogeografii Wy-
działu Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej i dr Joanna Trąbska, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego) „«Czerwone kon-
centracje» z zabytkami krzemien-
nymi i kamiennymi na stanowisku 
magdaleńskim w Klementowicach 
(Wyżyna Lubelska)”. X

W dniach 23–25 października 
dr Paweł Frelik (Instytut Angli-
styki) wziął udział w dorocznej 
konferencji Polskiego Towarzy-
stwa Studiów Amerykanistycznych, 
zorganizowanej przez Uniwersy-
tet Wrocławski. Dr Frelik wygłosił 
referat „Games of Empire – Hid-
den Ideologies of Exploitation in 
Contemporary American Video-
games”. X

24 października w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego w Lublinie w ramach 
cyklu „Tak wierszem żyć się roz-
poczyna. Julian Tuwim w Polsce 
i w Rosji” dr Edyta Manasterska-
-Wiącek z Zakładu Języka Rosyj-
skiego wystąpiła z referatem pt. 
„Uczy, bawi, wzrusza – o poezji dla 
dzieci Juliana Tuwima i jej przekła-
dach na język rosyjski”. W spotka-
niu poświęconym Tuwimowi oraz 
jego twórczości z okazji Roku Ju-
liana Tuwima wziął także udział 
Witold Dąbrowski, lubelski aktor 
i animator kultury, który recy-
tował wybrane utwory słynnego 
poety. X

W dniach 24–27 października 
w Berlinie odbyły się międzynaro-
dowe warsztaty Eisenzeitliche Sied-
lungskeramik der Przeworsk-Kul-
tur, zorganizowane wspólnie przez 
Freie Universität Berlin i UMCS 
(Instytut Archeologii). Dr Piotr 
Łuczkiewcz z Instytutu Archeo-
logii zaprezentował wystąpienie 
„Keramik der Przeworsk-Kultur 
in Ostpolen”. X

W dniach 24–25 października 
w Warszawie odbyła się konferen-
cja naukowa „Dziedzictwo kultu-
rowe w lasach,” przygotowana jako 
już trzecia z cyklu „Konserwacja za-
pobiegawcza środowiska”, a zorgani-
zowana przez Instytut Archeologii 
UKSW oraz Przedsiębiorstwo Lasy 
Państwowe w rocznicę śmierci prof. 
Andrzeja Tomaszewskiego. W kon-
ferencji uczestniczyła dr Barbara 
Niezabitowska-Wiśniewska z Insty-
tutu Archeologii z referatem „Dzie-

dzictwo kulturowe w lasach toma-
szowskich na Roztoczu Środkowym. 
Wielokulturowy zespół osadniczy 
w Ulowie w świetle badań archeo-
logicznych”. X

26 września dr Paweł Frelik (In-
stytut Anglistyki) wygłosił wykład 
plenarny „Abandon Narrative All 
Ye Who Enter Here – Towards the 
Theory of Science-Fiction Video-
games” [Porzućcie opowieść, któ-
rzy tu wchodzicie – przyczynek do 
teorii gier science fiction] podczas 
dorocznej konferencji „Gesellschaft 
für Fantastikforschung” w Wetzlar, 
w Niemczech. X

Spotkanie ze szkołami 
patronackimi IFS
25 października odbyło się spot-
kanie dyrekcji Instytutu Filolo-
gii Słowiańskiej z dyrektorami 
szkół objętych patronatem nauko-
wym IFS. Obradom przewodni-
czyli dyrektor prof. dr hab. Mi-
chał Sajewicz oraz wicedyrektor 
IFS dr Alina Orłowska. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele 
kilku szkół z regionu, m.in. Stani-
sław Romanowski, dyrektor IV LO. 
im. S. Staszica w Białej Podlaskiej, 
Marta Jaroszewicz, zastępca dy-
rektora LO im. W. Zawadzkiego 
w Wisznicach, Ewa Kiernicka, na-
uczyciel języka rosyjskiego z I LO 
im. W. Broniewskiego w Świd-
niku, a także przedstawiciele ZSE 
i III LO w Chełmie, LO im. ONZ 
w Biłgoraju oraz innych placówek 
patronackich z Lublina i okolic. 
Ze strony IFS w spotkaniu uczest-
niczyły: dr Ewa Białek, koordy-
nator ds. promocji IFS, dr Kata-
rzyna Oszust oraz mgr Weronika 
Markowska, sprawujące pieczę 
nad współpracą ze szkołami od 
roku akademickiego 2013/2014. 
Centrum Języka i Kultury Rosyj-
skiej reprezentowała dr Swietłana  
Szaszkowa.

Spotkanie z dyrektorami szkół 
patronackich jest cykliczne, od-
bywa się co najmniej raz w roku już 
od kilku lat. W trakcie tych obrad 
dyskutowano nad wspólną polityką 
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promocyjną i sposobami wsparcia 
nauczania języków słowiańskich na 
Lubelszczyźnie. Omówiono także 
ramowy plan działań IFS i szkół pa-
tronackich na najbliższy rok akade-
micki ze wskazaniem kluczowym 
projektów kulturalno-naukowych, 
m.in. Konkursu Slawistycznego 
oraz Konkursu Piosenki Rosyjskiej. 
Szkoły przedstawiły swoje propo-
zycje projektów, w których mogą 
uczestniczyć pracownicy oraz stu-
denci IFS. Wybrano przedstawiciela 
szkół patronackich do Rady Progra-
mowej IFS. Została nim mgr Ewa 
Kiernicka. X

Edukacja obywatelska 
przez historię 
Instytut Historii UMCS jest part-
nerem II części projektu „Eduka-
cja obywatelska przez historię”. 
Przedsięwzięcie jest autorskim 
pomysłem mgr. Dominika Szulca 
i stanowi element programu „Ak-
cja aktywizacja”, przygotowanego 
przez Fundację Aktywności Oby-
watelskiej w Lublinie i finansowa-
nego m.in. ze środków Politech-
niki w Kownie oraz Szwajcarskiego 
Grantu Blokowego. Instytut Histo-
rii reprezentuje dr Joanna Bugajska-
-Więcławska z Zakładu Edukacji  
Historycznej.

Projekt skierowany jest do tych 
wszystkich, którzy zainteresowani 
są historią lokalną, a swoją przy-
szłość wiążą z branżą turystyczną, 
ale nie tylko. Podstawowym zada-
niem uczestników będzie przygo-
towanie projektu krótkiej, tema-
tycznej wycieczki po Lublinie, np. 
szlakiem wybranych zabytków, 
osób, rodzin, wydarzeń itd. Orga-
nizatorzy liczą na interesujące pre-
zentacje z wieloma fotografiami, 
rycinami, mapami i wykresami 
wykonanymi lub zebranymi przez 
uczestników. Po formalnym zaak-
ceptowaniu projektów przez jury 
uczestnicy przygotują wycieczkę 
w terenie dla nieznanej im grupy 
odbiorców. Celem tej części pro-
jektu jest umożliwienie uczestni-
kom sprawdzenia się w praktyce 
pracy w branży turystycznej. Pro-

pozycje zostaną ocenione przez 
turystów w specjalnych ankie-
tach. Na trzech autorów najlep-
szych projektów wycieczek cze-
kają dyplomy i atrakcyjne nagrody 
książkowe, zaś dla laureata kon-
kursu możliwość wydania dru-
kiem przygotowanej przez niego 
wycieczki w postaci kieszonko-
wego przewodnika. Będzie on sta-
nowił konkretny dorobek zwy-
cięzcy konkursu, szczególnie jeśli 
zamierza w przyszłości pracować  
w turystyce. X

Publikacje
Dr hab. Adam Głaz (Instytut An-
glistyki) redagował książkę: Van-
tage Theory: A View on Language, 
Cognition and Categorization. Edi-
tors: Adam Głaz, Marnie L. Moist, 
Elena Tribushinina. Trzy z ośmiu 
rozdziałów zawierają niektóre 
niepublikowane wcześniej teksty 
Roberta E. MacLaury’ego (1944– 
–2004), również współautorskie 
z Marią I. Maclaury, wdową po nim, 
częściowo przeredagowane dla po-
trzeb publikacji. Jeden z rozdzia-
łów to kilka szkicowych studiów 
przypadku, przechowywanych do 
tej pory w archiwum prywatnym 
przez Marię MacLaury. Pozostałe 
pięć rozdziałów poświęcono róż-
nym aspektom teorii oglądu (Van-
tage Theory) – jako modelu kate-
goryzacji, jako opisowego modelu 
języka, jako modelu przetwarza-
nia i organizowania procesów po-
znawczych itp. Aneks zawiera bi-
bliografię prac, publikowanych 
i niepublikowanych, poświęco-
nych teorii oglądu. Książka zrodziła 
się ze współpracy dwojga języko-
znawców (Adam Głaz, Elena Tri-
bushinina, Uniwersytet w Utrech-
cie) i psychologa (Marnie Moist, 
St. Francis University, USA). Przed-
mowę do książki napisał świato-
wego formatu semantyk Keith Al-
lan (Monash University, Australia). 
Więcej Informacji: www.c-s-p.org/
Flyers/Vantage-Theory--A-View-
-on-Language--Cognition-and-
-Categorizat ion1-4438-4961- 
8.htm. X

Wydział  
Matematyki,  

Fizyki  
i Informatyki

Habilitacje
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki przeprowadziła postępo-
wanie habilitacyjne dr. Andrzeja Pelca 
na podstawie osiągnięcia naukowego 
pt. „Masowo spektrometryczne bada-
nia przyłączenia elektronu do molekuł 
prostych kwasów organicznych, związ-
ków nitro oraz chloro- i fluoropochod-
nych”. Recenzentami w postępowa-
niu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. 
Witold Danikiewicz z Instytutu Che-
mii Organicznej PAN w Warszawie, 
dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. z In-
stytutu Fizyki UMCS i prof. dr hab. 
Józef Szudy z Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu M. Kopernika w Toruniu. 
Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki podjęła uchwałę o na-
daniu dr. Andrzejowi Pelcowi stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 
Dr hab. Andrzej Pelc jest zatrudniony 
na stanowisku adiunkta w Zakładzie 
Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki 
UMCS oraz pełni funkcję zastępcy 
dyrektora Instytutu. X

28 października odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr. Marka Góździa. Pod-
stawą przewodu habilitacyjnego była 
rozprawa pt. „Moment magnetyczny 
neutrina Majorany w modelach super-
symetrycznych z łamaną parzystością 
R”. Recenzentami w przewodzie ha-
bilitacyjnym byli: prof. dr hab. Marek 
Jeżabek z Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie, prof. dr hab. Jan 
Kalinowski z Instytutu Fizyki Teore-
tycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
prof. dr hab. Jan Sobczyk z Instytutu 
Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego i prof. dr hab. Ma-
rek Zrałek z Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
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Rada Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki podjęła uchwałę o na-
daniu dr. Markowi Góździowi stop-
nia doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk fizycznych w dyscyplinie 
fizyka. Dr hab. Marek Góźdź jest za-
trudniony na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Układów Złożonych 
i Neurodynamiki Instytutu Infor-
matyki UMCS. X

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrzennej

Habilitacje
9 października odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr. Jana Rodzika (Rozto-
czańska Stacja Naukowa UMCS) pt. 
„Mechanizm i dynamika rozwoju wą-
wozów w regionie lubelskim”. Recen-
zenci: prof. dr hab. Kazimierz Krze-
mień (UJ Kraków), prof. dr hab. Leszek 
Starkel (PAN Kraków), dr hab. Józef 
Szpikowski, prof. UAM, dr hab. Ju-
liusz Twardy, prof. UŁ. X

Doktoraty
9 października odbyła się obrona 
doktoratu mgr. Tadeusza Zienkiewi-
cza pt. „Zróżnicowanie społeczno-
-ekonomiczne obszaru byłej Jugosła-
wii po roku 1990”. Promotor: dr hab. 
Andrzej Miszczuk, prof. nadzw. 
UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. 
Piotr Eberhardt (PAN, Warszawa), 
dr hab. Roman Szul, prof. UW. X

Wydział 
Politologii

Doktoraty
25 października odbyły się pub-
liczne obrony rozpraw doktorskich:

•	 mgr Sylwii Nocoń-Merty; temat 
rozprawy: „Wizerunek Jarosława 
Kaczyńskiego i Donalda Tuska 
w prasie w Polsce w latach 2005– 
–2010”. Promotor: prof. dr hab. 
Iwona Hofman (UMCS). Recen-
zenci: dr hab. Ilona Biernacka-Li-
gięza (Uniwersytet Opolski); prof. 
dr hab. Włodzimierz Mich (UMCS);

•	 mgr Agnieszki Kamińskiej-Januś; 
temat rozprawy: „Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy 
«Solidarność» Regionu Środko-
wowschodniego w latach 1980– 
–1982”. Promotor: dr hab. Krystyna 
Trembicka, prof. nadzw. (UMCS). 
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz 
Adamczyk, prof. nadzw. (Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach; Filia w Piotrkowie Trybu-
nalskim); dr hab. Alicja Wójcik, 
prof. nadzw. (UMCS). X

Nagrody Naukowe 
Polityki
Prof. dr hab. Iwona Hofman 20 paź-
dziernika uczestniczyła w uroczy-
stości wręczenia Nagród Nauko-
wych Polityki, które funkcjonują 
jako forma stypendialna od 2001 r. 
W tegorocznej edycji nagrodzono 
pięciu młodych badaczy reprezen-
tujących następujące obszary nauk: 
ścisłe, humanistyczne, społeczne, 
o życiu, techniczne. 

Ważnym punktem uroczystości 
było spotkanie z Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Bar-
barą Kudrycką, połączone z dyskusją 
o problemach młodych naukowców 
i zasadach finansowania innowacyj-
nych projektów badawczych. 

Tygodnik „Polityka” jest partne-
rem Stypendium im. Leopolda Un-
gera, którego Kapitule przewodni-
czy prof. I. Hofman.  X

Kongres Obywatelski
Prof. Iwona Hofman uczestniczyła 
w VIII Kongresie Obywatelskim, 
zorganizowanym 26 października 
w Warszawie przez Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową. 

Tegoroczny Kongres odbywał się 
pod hasłem „Jaka modernizacja Pol-
ski: od budowy infrastruktury do no-

wych postaw i zachowań?”. Polskie 
Towarzystwo Komunikacji Społecz-
nej, którego prezesem jest prof. I. Hof-
man, było partnerem merytorycznym 
sesji zatytułowanej: „Więcej spójno-
ści, mniej segregacji społecznej. Jak 
to zrobić?”. Wzięli w niej udział: Ja-
cek Żakowski, publicysta „Polityki”, 
prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, prof. Henryk Domań-
ski, PAN, dr hab. Roman Dolata, In-
stytut Badań Edukacyjnych, dr Ma-
ciej Grabowski, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów, Przemy-
sław Wipler, poseł na Sejm RP, Ol-
gierd Dziekoński, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. Uczest-
nicy podkreślali znaczenie kompe-
tencji komunikacyjnych w kontekście 
rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego i zwiększania świadomości 
roli mediów niezależnych. X

Wydział Prawa 
i Administracji

Konferencje
24 października Katedra Prawa Go-
spodarczego i Handlowego Wy-
działu Prawa i Administracji UMCS 
zorganizowała Ogólnopolską Kon-
ferencję Naukową „Skarb Państwa 
a działalność gospodarcza”, która 
odbyła się w gmachu Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego. Zain-
augurowała ona cykl konferencji 
i spotkań naukowych organizowa-
nych w ramach obchodów 70-lecia 
UMCS i 65-lecia Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS. X

Wyjazdy
W dniach 21–25 października prof. 
Marek Mozgawa i dr Katarzyna 
Nazar-Gutowska z Katedry Prawa 
Karnego i Kryminologii UMCS 
przeprowadzili w Lwowskim Pań-
stwowym Uniwersytecie Spraw 
Wewnętrznych wykłady z zakresu 
prawa karnego w ramach Szkoły 
Prawa Polskiego. X
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W czas jubileuszu wra-
camy pamięcią do zda-
rzeń, których byliśmy 

uczestnikami i do osób, z którymi 
było nam dane zetknąć się osobiście 
lub jedynie o nich słyszeć. Wspo-
minamy swoich nauczycieli, przy-
znając bardzo często po latach, że 
byli dla wielu z nas również prze-
wodnikami po meandrach życia. 
Czerpaliśmy z ich wiedzy, a obda-
rzali nas hojnie, rozbudzali nasze 
zainteresowania i zapał do studio-
wania, wspierali nasze poczynania 
naukowe. Ogrzewaliśmy się bla-
skiem ich intelektu i osobowości. 
Pamiętamy o tym, jak wiele uczy-
nili dla nas i dla prestiżu naszego 
Uniwersytetu. Z rozrzewnieniem 
myślimy często zwłaszcza o tych, 
których już z nami nie ma. 

22 października bieżącego roku 
minęła ósma rocznica śmierci 
doktora Jana Góraka, założyciela 
Muzeum Wsi Lubelskiej i  jego 
pierwszego dyrektora, ale także 
wykładowcy naszej Uczelni, o czym 
nie sposób nie wspomnieć w roku 
jubileuszu 70-lecia. Do zbiorów Ar-
chiwum trafiło właśnie 27 prac ma-
gisterskich przygotowanych przez 
studentów ówczesnego Instytutu 
Wychowania Artystycznego pod 
troskliwą opieką Pana doktora. 
Prace te przekazali pracownicy 

Entuzjasta dawnej 
architektury, dawnych 
obyczajów, miłośnik 
przeszłości
Tak napisał profesor Wiktor Zin 
o doktorze Janie Góraku w recenzji 
Jego rozprawy doktorskiej1.
Archiwum UMCS, kontynuując serię publikacji poświęconych faktom z życia 
naszej Uczelni i ludziom z nią związanym, przywołuje dzisiaj postać doktora 
Jana Góraka, wykładowcy Instytutu Wychowania Artystycznego.

Jan Górak – zdjęcie z dyplomu magisterskiego z 1956 r.
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Muzeum Wsi Lubelskiej, pamię-
tając o związku doktora z Uczel-
nią, Jego zamiłowaniu do nauczania 
i znakomitym kontakcie ze studen-
tami. Ten wybitny znawca budow-
nictwa drewnianego Lubelszczy-
zny podjął pracę dydaktyczną po 
przejściu na emeryturę w 1979 r. 
Był wykładowcą Instytutu Wycho-
wania Artystycznego do 1983 r. Tak 
więc mija również 30. rocznica odej-
ścia doktora z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. 

Jan Górak wypromował 82 ma-
gistrów. Blisko połowa prac magi-
sterskich dotyczyła kultury ludo-
wej. Te, które powiększyły zbiory 
Archiwum UMCS, powstały w la-
tach 1979–1984. Był to okres ogrom-
nego zainteresowania twórczością 
ludową. Stała się ona przedmio-
tem badań naukowych nad prze-
mianami kulturowymi, zaintere-
sowania Cepelii, Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, była wspie-
rana przez prasę, radio, domy kul-
tury i muzea. Sztuka ludowa znala-
zła swoje właściwe miejsce w sensie 
naukowo-badawczym i handlowym. 
Te formy wypowiedzi artystycznej 
cieszyły się uznaniem. Poetyka folk-
loru budziła swoją oryginalnością 
duże zainteresowanie także wśród 
turystów zagranicznych. 

Zbiór przekazany do Archiwum 
poświęcony jest najogólniej kultu-
rze ludowej. W zasadzie wszystkim 
pracom przyświeca motto, którym 
opatrzona jest jedna z nich, za-
czerpnięte z poematu C. K. Nor-
wida Promethidion: „[…] najwięk-
szym prosty lud poetą, / Co nuci 
z dłońmi ziemią brązowemi […]”. 
Ich wysoki poziom merytoryczny 
świadczy o tym, jak wspaniale dok-
tor Górak przekazywał studentom 
swoje pasje i zainteresowania na-
ukowe i rozbudzał w nich potrzebę 
poznawania i zgłębiania wiedzy 
o materialnych dowodach twór-
czości ludowej, o śladach kultury 
narodowej, o nieprzemijających 
wartościach artystycznych i este-
tycznych sztuki ludowej. Omawiane 
prace magisterskie dotyczą archi-
tektury sakralnej, kultury i sztuki 
ludowej, zabytków architektury 

świeckiej, a także popularyzowa-
nia wiedzy o sztuce. Każda z nich 
jest zaopatrzona w starannie przy-
gotowaną przez autora bogatą do-
kumentację fotograficzną. 

Opracowania z zakresu archi-
tektury sakralnej prezentują jej 
zabytki drewniane i murowane, 
które są świadectwem ówczesnej 
myśli architektonicznej, potrzeb 
estetycznych i zdolności plastycz-
nych twórców ludowych. Pozna-
jemy historię i osobliwą urodę 
przydrożnych figurek i kapliczek, 
nieodłącznego elementu polskiego 
krajobrazu, zwanego „małą archi-
tekturą” zarówno przez etnografów, 
jak i architektów. Prace te odkry-
wają przed nami również histo-
rię budowli cerkiewnych w połu-
dniowo-wschodniej Polsce. Analiza 
problemów dotyczących restaura-
cji zespołu pojezuickiego w Kras-
nymstawie stała się pretekstem do 
szerszego omówienia historii za-
konu jezuitów i jego działalności 
na terenie miasta. Opisywanie hi-
storii i stanu zachowania mecze-
tów tatarskich w Kruszynianach 
i Bohonikach było jednocześnie dla 
autora pracy okazją do zaprezen-
towania dziejów osadnictwa tatar-
skiego w Polsce od początku XIV 
do początku XX w. Magistranci 
przywołują w pracach przykłady 
sakralnego budownictwa drewnia-
nego w powiecie dębickim, ukazu-
jąc niezwykłe walory artystyczne 
obiektów, ich historię, a także po-
dejmując próbę uchwycenia umie-
jętności i talentu rzeszy bezimien-
nych rzemieślników. Jest wśród 
prac niezwykle interesująca analiza 
kostiumologiczna obrazów z klasz-
toru Bernardynów w Radecznicy 
z II połowy XVIII w., których treś-
cią są cuda św. Antoniego. Pozna-
jemy formę, ornamentykę, kolory-
stykę strojów ukazanych postaci, 
a także surowce i materiały, z któ-
rych je uszyto. 

Wśród prac poświęconych kultu-
rze i plastycznej twórczości ludowej 
znajdujemy omawiającą rozwój ko-
walstwa na ziemi radomskiej, jed-
nej z tradycyjnych dziedzin sztuki 
ludowej, czy opisującą bogatą te-

matykę rzeźb ludowych w daw-
nym powiecie lubartowskim. Są 
też udana próba szczegółowego 
opisania stroju ludowego regionu 
radomskiego, jego bogactwa ma-
teriałów, kolorystyki i zdobnictwa 
oraz poświęcona rzemiosłu arty-
stycznemu i rękodziełu w Polsce 
inspirującemu poetów, muzyków 
i malarzy. Jest praca poświęcona 
twórczości ludowej Warmii i Ma-
zur, zwłaszcza rzeźbie i ceramice. 
O ogromnej wartości poznawczej 
tych prac świadczy opracowanie 
Tkanina litewska na terenie Pol-
ski północno-wschodniej. Autorkę 
zauroczyły bogactwo barw, wzo-
rów, oryginalna kompozycja, od-
mienna od innych, i wysoka tech-
nika tkacka. A to stało się inspiracją 
do zbadania i opracowania tych 
materiałów po raz pierwszy w ję-
zyku polskim. Niezwykle intere-
sujące jest także studium Delfty 
z Gardzienic o jednym z unikalnych 
dzieł sztuki z przełomu renesansu 
i baroku. Autorka pracy wyraziła 
swój niepokój: „Bogactwo to jest 
zamknięte, niedostępne, a kto wie, 
jakie będą jego przyszłe losy?”. Te 
holenderskie kompozycje pocho-
dzące z XVII w., zamknięte w ra-
mach pojedynczych płytek cera-
micznych, którymi wyłożona jest 
jedna sala oficyny zespołu pała-
cowego w Gardzienicach, docze-
kały się jednak troskliwej opieki 
konserwatorskiej i odrestauro-
wania przez obecnego gospoda-
rza obiektu – Europejski Ośrodek 
Praktyk Teatralnych. 

Oddzielną grupę stanowią prace 
poświęcone drewnianej i murowa-
nej architekturze świeckiej. Pozna-
jemy walory architektoniczne, stan 
obiektów, funkcjonalność zabyt-
ków budownictwa ludowego Lubel-
szczyzny i wyobraźnię plastyczną 
autorów obiektów, specyfikę starej 
architektury drewnianej Otwocka 
– działalność Andriollego i „świ-
dermajery” a’la Gałczyński2, domy 
tkackie Supraśla, dwory i zespoły 
pałacowo-parkowe w okolicach Za-
mościa, architekturę drewnianych 
leśniczówek w lasach biłgorajskich, 
a także urokliwe budownictwo pa-
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sterskie – malowniczy element kra-
jobrazu bieszczadzkiego. 

Ostatnia z omawianych prac 
magisterskich to jedyna wówczas, 
w 1984 r., monografia działalności 
budowlanej Ignacego Łukasiewicza, 
opis szkół, kościoła i ochronki po-
wstałych z inicjatywy i przy wspar-
ciu finansowym polskiego chemika 
i znanego wynalazcy. Tym razem 
o wartości tych budynków świadczył 
nie tyle ich poziom artystyczny, ile 
fakt powstania i istnienia w trud-
nym okresie zaboru austriackiego.

Omówione prace mają ogromną 
wartość merytoryczną i dokumen-
tacyjną. Powstały pod czujnym 
i troskliwym okiem doktora Gó-
raka, w dużej mierze z pewnością 
z zafascynowania studentów wie-
dzą, pasją i osiągnięciami nauko-
wymi promotora, który uczył ich 
szacunku dla tradycji i rozbudzał 
w nich poczucie uzasadnionej dumy 
z kultury narodowej.

Doktor Jan Górak był związany 
z naszym miastem już od 1945 r.3 
Po opuszczeniu obozu niemie-
ckiego w Zamościu, po wysied-
leniu z rodzinnej miejscowości 
Mircze w 1943 r. i dwuletniej tu-
łaczce zamieszkał w Lublinie. Tu 
uzupełnił swoje wykształcenie, 
kończąc Technikum Budowlane, 
tu zdobył wykształcenie wyższe 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim i tutaj rozpoczął pracę 
na stanowiskach kierowniczych 
w przedsiębiorstwach budowla-
nych. W 1945 r. rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa i Nauk Spo-
łeczno-Ekonomicznych, w 1949 r. 
uzyskał tytuł magistra nauk spo-
łeczno-ekonomicznych, a w 1952 r. 
tytuł magistra prawa. W 1956 r. 
ukończył studia na Wydziale Nauk 
Humanistycznych KUL i otrzy-
mał tytuł magistra historii sztuki. 
Po złożeniu egzaminu w Komite-
cie ds. Urbanistyki i Architektury 
w Warszawie w 1956 r. otrzymał 
uprawnienia w zakresie prawa bu-
dowlanego. Łączył naukę z pracą, 
m.in. od 1950 do 1962 r. w Lubel-
skim Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Przemysłowego, za którą 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 

Od 1 kwietnia 1962 r. pracował 
w Muzeum Okręgowym w Lubli-
nie w charakterze kierownika or-
ganizowanego oddziału budow-
nictwa drewnianego, który był 
zaczątkiem Muzeum Wsi Lubel-
skiej. Realizując zadania wynika-
jące z funkcji, współpracował z Pra-
cownią Badania Plastyki Ludowej 
Instytutu Sztuki PAN, Katedrą Hi-
storii Architektury Polskiej Poli-
techniki Krakowskiej i Zakładem 
Architektury Polskiej Politechniki 
Warszawskiej. Praca ta pozwo-
liła doktorowi na prowadzenie in-
tensywnych badań archiwalnych, 
podejmowanie naukowych opra-
cowań dotyczących osadnictwa 
i budownictwa ludowego oraz kul-
tury materialnej. 

Już w 1959 r. nawiązał współ-
pracę z Katedrą Etnografii i Etno-
logii Wydziału Humanistycznego 
UMCS, kiedy to rozpoczął pracę 
naukową na temat osady Wojsła-
wice. 5 września 1967 r. na podsta-
wie przedłożonej pracy Wojsławice 
– miasteczko rolnicze Ziemi Chełm-
skiej uzyskał stopień naukowy dok-
tora nauk humanistycznych4.

Nie sposób nie wspomnieć osoby 
promotora tej pracy doktorskiej. 
Był nim prof. dr Roman Reinfuss, 
kierownik Katedry Etnografii i Et-
nologii UMCS. Współpraca z prof. 
Reinfussem zaowocowała również 
przygotowaniem założeń organi-
zacyjnych Muzeum Wsi Lubel-
skiej. To postać wybitna, znako-
mity uczony, którego pasją była 
etnografia i której poświęcił się bez 
reszty. W swojej ogromnej praco-
witości nie oddzielał pracy zawo-
dowej od czasu wolnego i pewnie 
dlatego nie posiadał go; zdarzało 
się, że przy płacał to zdrowiem. 
Wszystkie pasje profesora wynikały 
z Jego zainteresowań zawodowych, 
naukowych. Złotymi zgłoskami za-
pisał się w historii naszej Uczelni, 
o czym należy pamiętać w roku jej 
jubileuszu. Profesor przyjął pro-
pozycję objęcia wspomnianej ka-
tedry od 1 września 1957 r. Kiero-
wał nią przez dziesięć lat, znosząc 
trudy i niedogodności podróżowa-
nia z Krakowa, gdzie od 1946 do 

1980 r. kierował Pracownią Bada-
nia Sztuki Ludowej przy Instytucie 
Sztuki tamtejszego oddziału PAN, 
ponadto wykładał na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim i w Akademii 
Sztuk Pięknych. Wymagało to od 
profesora i władz naszej Uczelni 
permanentnej konfrontacji z ów-
czesną machiną biurokratyczną, 
sztywnymi zarządzeniami i bezli-
tosnymi uchwałami, stałego prze-
dłużania zatrudnienia profesora 
i ciągłej wymiany korespondencji 
ze stosownym ministerstwem5. Te 
niewygody, o których już dzisiaj 
nie pamiętamy i często nie wyob-
rażamy sobie, żeby mogłyby zaist-
nieć, nie zniechęcały, nie zrażały 
luminarzy nauki, pasjonatów, któ-
rzy nade wszystko pragnęli strzec 
wiedzy i dzielić się nią, poszerza-
jąc horyzonty naszego poznania. 
Traktowali swoją pracę jak posłan-
nictwo, czerpali z jej wykonywa-
nia siłę do pokonywania wszelkich 
trudności. 

Doktor Jan Górak to także czło-
wiek tytanicznej pracy, niezwykle 
precyzyjny, dokładny i niestrudzony. 
Profesor Reinfuss, oceniając roz-
prawę doktorską, podkreślił wszech-
stronne wykształcenie jej autora, 
które zadecydowało o ogromnej 
rzetelności w przygotowaniu ma-
teriału faktograficznego i wzorowo 
przeprowadzonej jego analizie. Zna-
mienici byli również recenzenci 
monografii – prof. Józef Burszta, 
kierownik Katedry Etnografii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz prof. Wiktor Zin, 
kierownik Katedry Historii Archi-
tektury Polskiej Politechniki Kra-
kowskiej. Prof. Burszta podkreślił 
sumienność, solidność i dokładność 
autora pracy, a ją samą ocenił jako 
„[…] oryginalną, wartościową i nie-
zmiernie pracochłonną rozprawę 
o rzadko w naszej literaturze ba-
danym i opisywanym typie osiedla, 
jakim jest polskie miasteczko rolni-
cze […]”. Prof. Zin podkreślił „wielką 
ścisłość i precyzję doktoranta w od-
niesieniu do opracowywanych i po-
kazanych w pracy obiektów” oraz 
stwierdził, że monografia „jest 
świetnym przykładem twórczej, 
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kłopotliwej i pracochłonnej «tere-
nowej roboty»”, a jej autor „jest entu-
zjastą dawnej architektury, dawnych 
obyczajów, miłośnikiem przeszło-
ści.” Niektóre partie urzekły wręcz 
recenzenta formą literacką6.

Zainteresowania naukowe doktora 
Góraka dotyczyły przede wszystkim 
budownictwa ludowego Lubelszczy-
zny. Zagadnieniom z nim związa-
nym poświęcił większość swoich 
opracowań naukowych i popularno-
naukowych. W dorobku autorskim 
pozostawił blisko 70 pozycji, w tym 
12 książek7. Siedem z nich jest po-
święconych właśnie wspomnianemu 
budownictwu: Budownictwo drew-
niane Lubelszczyzny. Stan badań, 

bibliografia, inwentaryzacje (Lublin 
1977), Dawne cerkwie w województwie 
zamojskim (Zamość 1984), Kościoły 
drewniane Zamojszczyzny (Zamość 
1986), Miasta i miasteczka Zamoj-
szczyzny (Zamość 1990), Regionalne 
formy architektury drewnianej Lu-
belszczyzny na tle zagadnień osad-
niczych (Zamość 1994), Podcieniowa 
zabudowa miasteczek Zamojszczy-
zny (Zamość 1996), Kryłów. Forteca 
przeciw Scytom (Hrubieszów 2005).

Publikacje doktora Góraka są bo-
gato ilustrowane zdjęciami, dosko-
nałymi rysunkami i mapami wyko-
nanymi w większości przez samego 
autora, posiadającymi ogromną 
wartość naukową.

W latach 1967–1968 Jan Górak 
pełnił funkcję wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków w Rzeszowie. 
Od 1975 r. do przejścia na eme-
ryturę w 1979 r. zajmował się za-
bytkami Zamościa, również jako 
wojewódzki konserwator. Byli 
współpracownicy doktora tak Go 
wspominają: „Był wspaniałym czło-
wiekiem, znakomitym fachowcem 
i świetnym szefem. Zawsze życz-
liwy, pogodny i pełen humoru, 
roztaczał wokół siebie niebywały 
urok”8. Pod tym urokiem pozo-
stają do dzisiaj również pracow-
nicy naszego Uniwersytetu i stu-
denci Pana doktora. 

Doktor Jan Górak był członkiem 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki, 
Towarzystwa Regionalnego Hru-
bieszowskiego i Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego. W la-
tach 1986–1996 piastował funkcję 
prezesa lubelskiego oddziału PTL, 
a w 2005 r. został członkiem hono-
rowym Towarzystwa. 

W uznaniu ogromu zasług dla 
ukazywania, propagowania war-
tości architektonicznych, histo-
rycznych, etnograficznych i este-
tycznych polskiej kultury ludowej 
został wyróżniony wieloma odzna-
czeniami: Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, „Za Udział w Woj-
nie Obronnej 1939”, medalem pa-
miątkowym 30-lecia Wyzwolenia 
Powiatu Hrubieszowskiego, Na-
grodą im. Oskara Kolberga, a także 
odznaką Zasłużony Działacz Kul-
tury, złotą odznaką „Za Opiekę nad 
Zabytkami”, Złotą Odznaką Kra-
joznawczą, odznaką „Za Zasługi 
dla Województwa Zamojskiego”. 
W roku 2001 otrzymał tytuł Wete-
rana Walk o Niepodległość i awans 
na podporucznika.

Za niespełna rok, 25 września 
2014 r., jeszcze w dniach jubileuszu 
70-lecia Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej minie 100. rocz-
nica urodzin doktora Jana Góraka.

Alicja Wydra
Archiwum UMCS

1. Archiwum UMCS, Akta przewodu doktorskiego mgr. Jana Góraka, sygn. H 76/3.
2. Eklektyczną, zabytkową architekturę drewnianych willi w Otwocku stworzył 

Michał Elwiro Andriolli; styl ten jest nazywany jego imieniem. Bardziej znane jest 
jednak określenie K. I. Gałczyńskiego „świdermajer”, uwiecznione w wierszu Wycieczka 
do Świdra jako parafraza nazwy stylu biedermeier.

3. Życiorys Jana Góraka, Archiwum UMCS, Akta przewodu doktorskiego, dz. cyt. 
4. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych nadany 

uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, tamże.
5. Archiwum UMCS, Akta osobowe prof. dr. Romana Reinfussa, sygn. K 3073.
6. Recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Jana Góraka pióra prof. prof. Józefa Burszty 

i Wiktora Zina. Akta przewodu doktorskiego, dz. cyt.
7. E. Fryś-Pietraszkowa, J. Petera-Górak, Jan Górak (1914–2005), „Biuletyn Towarzystwa 

Regionalnego Hrubieszowskiego” 2010, nr 1–4, s. 31; K. Czubara, Wspomnienie o Janie 
Góraku, „Tygodnik Zamojski” 2005, nr 44.

8. K. Czubara, dz. cyt.

Jan Górak, lata 90. XX w.
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My, germaniści ze Stu-
dium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych, a obec-

nie Centrum Nauczania i Certyfika-
cji Języków Obcych zapamiętaliśmy 
Andrzeja jako człowieka niezwykle 
precyzyjnego, punktualnego, kole-
żeńskiego i jakże bardzo oddanego 
swojej pracy ze studentami. W na-
szej pamięci pozostanie jako: An-
drzej – Kierownik Zespołu Języka 
Niemieckiego, zaskakujący i lubiący 
robić niespodzianki., ale znakomicie 
odnajdujący się w powierzonej mu 
funkcji. Andrzej – „profesor” z cza-
rującym uśmiechem, zawsze opa-
lony, z tą swoją charakterystyczną 
chrypką i urokiem osobistym. Nas, 
koleżanki zawsze obdarzał pochwa-
łami i komplementami, nie tylko za 
wzorowo wykonywaną pracę. Nie 
zapomnimy Jego hospitacji zniena-
cka i Jego poczucia humoru.

Andrzej Rygiel kochał życie tak 
bardzo, że pragnął je przemierzać 
całymi kilometrami na rowerze, 
oddychać pełną piersią na wyciągu 
narciarskim w ukochanej Krynicy, 
aby potem wrócić do Lublina i „ger-
manizować” młodzież, która w 100% 
osiągała sukcesy na egzaminach. 
Jego dewiza „Ubung macht den Mei-
ster” sprawdza się do dzisiaj.

Andrzej Rygiel stał się na zawsze 
ikoną lubelskich germanistów.

Elżbieta Świerczewska, obecnie 
Sacewicz, wówczas studentka po-
lonistyki, tak wspomina swojego 
lektora Andrzeja Rygla:

„Wprawdzie pierwsze spotkanie 
z magistrem Andrzejem Ryglem, 
trwające cztery lata lektoraty i je-
den z najpoważniejszych egzami-
nów w czasie studiów to zamierzchła 
przeszłość, to zdarzenia, przeżycia, 
emocje, które chyba na długie lata 

pozostawiają ślad w pamięci. Po dzi-
siejszy dzień na koleżeńskich spot-
kaniach, kiedy wracamy do studen-
ckich czasów, nigdy nie zabraknie 
pytania: «A pamiętacie niemiecki 
z Ryglem?». Zawsze w nienagan-
nie skrojonym garniturze, wedle 
oczywiście obowiązujących kano-
nów mody, pachnący Old Spicem, 
z pozoru surowy, ale z kryjącym 
się w kącikach ust niby uśmiechem 
wzbudzał w nas respekt, ale i nie-
skrywaną sympatię. Mimo że na 
studiach polonistycznych było mnó-
stwo pracy, głównie czytania nie za-
wsze pasjonujących lektur, to rzeczą 
wręcz niewyobrażalną było nieprzy-
gotowanie «domowego zadania» 
z języka niemieckiego. Wprawdzie 
nasz Profesor nie stawiał niedosta-
tecznych ocen czy minusów, jak ro-

bili to inni, wystarczyło Jego wy-
mowne spojrzenie, niby uśmiech, 
a może nawet lekka drwina i kac 
moralny na cały dzień. Na później-
szych latach studiów, kiedy zdarzyło 
mi się, wprawdzie rzadko «nieprzy-
gotowanie», niewinnie spuszczałam 
oczy, udawałam czymś mocno przy-
gnębioną, a wtedy Profesor łaska-
wie mnie nie odpytywał. Nauczyciel 

z niespotykaną chary-
zmą, solidny, sumienny 
do przesady z satysfak-
cją stawiał nam wyso-
kie noty na końcowym 
egzaminie ku naszej 
obopólnej radości. Po 
latach spotkaliśmy się 
w Instytucie Pedago-
giki, kiedy już byłam 
pracownikiem, a Pro-
fesor ciągle cudownym 
nauczycielem języka 
niemieckiego. Jaka by-
łam dumna i szczęś-
liwa zarazem, kiedy 
zaproponował mi ko-
leżeństwo i od tej pory 
zwracaliśmy się do sie-
bie po imieniu. Nie 
ukrywam, że począt-
kowo i mojemu Profe-
sorowi, i mnie nie przy-
chodziło to z łatwością. 
Często przed zajęciami 
odwiedzał mnie i przy 

herbacie mieliśmy zawsze sobie dużo 
do powiedzenia. Mimo że gnębiły 
nas często troski codzienne, zawsze 
potrafił powiedzieć coś miłego czy 
wręcz dowcipne go. Miał też niezwy-
kłą wręcz pamięć i do końca na-
szych kontaktów chciał mnie od-
pytywać z „czytanki nr 31”, którą 
w końcu znałam na pamięć, bo zaję-
cia, na której była omawiana, kiedyś 
opuściłam. Panie Profesorze, Drogi 
Andrzeju, Ty zawsze będziesz żył 
w pamięci swoich uczniów i przyja-
ciół. Z okazji 60-lecia naszego Cen-
t rum wspminamy z wielką atencją 
w szczególności Tych, którzy na 
stałe pozostają w naszych sercach”.

W imieniu germanistów  
CNiCJO UMCS w Lublinie 

Liliana Sawa

Andrzej Rygiel
W piękny, słoneczny, wiosenny dzień 21 maja 
2012 r. pożegnaliśmy naszego nieodżałowanego 
Kolegę, wspaniałego germanistę, zapalonego 
cyklistę i narciarza, pierwszego łyżwiarza 
na lubelskim „Globusie” – śp. Andrzeja Rygla.

Andrzej Rygiel

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne



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

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   l i s t o p a d  2 0 1 3

W Słowniku terminolo-
gicznym informacji na-
ukowej czytamy, iż biblio-

metria to badanie stanu ilościowego 
i tendencji rozwojowych piśmien-
nictwa metodą statystyczną na 
podstawie opisów bibliograficz-
nych lub statystyki wydawnictw2. 
Według Wandy Pindlowej biblio-
metria, korzystając z metod iloś-
ciowych, zajmuje się jednostką bi-
bliograficzną, jej rolą i znaczeniem 
w komunikacji pisanej i relacjami 
z innymi jednostkami bibliograficz-
nymi. Przedmiotem badań biblio-
metrii jest analiza literatury przy 
zastosowaniu metod ilościowych3. 
Z kolei Piotr Nowak w książce Bi-
bliometria. Webometria. Podstawy. 
Wybrane zastosowania napisał, że 
bibliometria to zastosowanie me-
tod ilościowych, w których jed-
nostką pomiaru jest opis biblio-
graficzny lub wybrane jego cechy, 
do analizy struktury zbioru doku-
mentów poprzez odkrywanie re-
lacji pomiędzy dokumentami oraz 
ustalanie parametrów charaktery-
zujących zbiory dokumentów i ich 
właściwości4.

Od pewnego czasu, oceniając do-
robek naukowy, posługujemy się 

trzema, spośród kilku, bibliome-
trycznymi wskaźnikami ilościo-
wymi produktywności naukowej. 
Pierwszy z nich to liczba cyto-
wań prac danego badacza lub ar-
tykułów zamieszczonych w kon-
kretnym czasopiśmie. Wskaźnik 
ten stanowi podstawę do oblicza-
nia dwóch innych, z których naj-
bardziej znanym jest impact fac-
tor (IF) – miara oddziaływania, 
wskaźnik znaczenia. W praktyce 
IF odnosi się do konkretnego cza-
sopisma i określa stosunek liczby 
cytowań uzyskanych przez arty-
kuły opublikowane w nim w okre-
ślonym czasie do ogólnej liczby ar-
tykułów zamieszczonych w tym 
czasopiśmie w tym samym czasie. 
Został stworzony z myślą o uła-
twieniu bibliotekom podejmowa-
nia decyzji w sprawie wybierania 
konkretnych czasopism do pre-
numeraty, w sytuacji  gdy przy-
rost ilościowy i wzrost cen tych 
czasopism uniemożliwiał prenu-
meratę większości z nich. Dzięki 
porównywaniu popularności cza-
sopism, wyrażonej cytowaniami, 
spośród wielu tytułów można wy-
brać te, jakoby najważniejsze dla 
badaczy, najbardziej wpływowe. 

U  podstaw tego przekonania 
leży teza, że wartościowe prace 
publikują jedynie nieliczni badacze 
w dosyć ograniczonej grupie cza-
sopism. W związku z tym sięga-
nie po inne czasopisma to strata 
czasu. Teza ta jest efektem badań 
Alfreda Lotki z lat 20. XX w., który 
miał ustalić, iż większość ważnych 
prac naukowych jest dziełem nie-
wielkiej grupy badaczy, oraz badań 
Samuela Bradforda z lat 30. XX w., 
który stwierdził, iż zdecydowaną 
większość wartościowych prac na-
ukowych opublikowano w niedużej 
grupie czasopism. Jednakże war-
tość tych ustaleń jest obecnie ne-
gowana ze względu na niemożność 
uzyskania podobnych wyników 
w przypadku analizowania czaso-
pism z większości dyscyplin nauko-
wych, zwłaszcza z obszaru huma-
nistyki i nauk społecznych. Należy 
również zaznaczyć, iż u podstaw 
idei IF leży ciągle nierozstrzygnięty 
spór toczony w drugiej połowie 
XX w. na łamach takich czasopism 
jak „Library Quarterly” i „Sciento-
metrics” pomiędzy zwolennikami 
filozofii nauki opartej na zasadzie 
80/20 Vilfredo Pareto (włoski eko-
nomista, który badając strukturę 

Wady i zalety 
stosowania 
bibliometrii 
w nauce
Wykorzystywanie wskaźników bibliometrycznych do oceny 
dorobku naukowego budzi wiele kontrowersji. Stąd też istotne jest 
wyjaśnienie, czym jest bibliometria i do czego może być stosowana. 
Istnieje wiele stosunkowo podobnych do siebie definicji tego pojęcia. 
Termin ten pojawił się w pracy Alaina Pritcharda w 1969 r. (wcześniej 
stosowano pojęcie bibliografia statystyczna) i został zdefiniowany 
jako zastosowanie matematycznych i statystycznych metod do 
badania procesów rozwoju książek i innych środków komunikacji1. 
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własności dóbr materialnych spo-
łeczeństwa włoskiego pod koniec 
XIX w., ustalił, iż 80% całkowitego 
majątku kraju znajduje się w rę-
kach zaledwie 20% społeczeństwa) 
sprowadzającej się do przekonania, 
że tylko niewielka grupa badaczy 
przyczynia się do prawie całego po-
stępu naukowego, a zwolennikami 
podejścia Jose Ortegi y Gasseta (hi-
szpański filozof) mówiącego, że po-
stęp naukowy jest dziełem ogrom-
nej większości badaczy, z których 
każdy wnosi niewielki wkład su-
mujący się w wielki postęp. 

W 2005 r. pojawił się nowy wskaź-
nik bibliometryczny przeznaczony 
do oceny zarówno czasopism, jak 
i badaczy – tzw. indeks Hirscha 
(h-index). Jest to liczba h takich 
publikacji, których liczba cytowań 
c jest nie mniejsza od h. Np. współ-
czynnik h = 10 oznacza, że autor/
czasopismo posiada co najmniej 
10 artykułów cytowanych co naj-
mniej po 10 razy każdy. Wielkość h 
nie zależy od tych publikacji, które 
co prawda były często cytowane, ale 
ilościowo są nieliczne w dorobku 
danego badacza/czasopisma. Nie 
uwzględnia także prac z tzw. „dłu-
giego ogona”, czyli niekiedy bar-
dzo licznych, ale z niewielką liczbą 
cytowań. 

Dane dotyczące liczby cytowań, 
wielkości współczynnika IF oraz 
wielkość indeksu H na potrzeby 
oceny dorobku naukowego w Pol-
sce pobiera się z platformy Web of 
Knowledge (WoK), komercyjnego 
przedsięwzięcia filadelfijskiego In-
stitute of Scientific Information, 
należącego do amerykańskiej firmy 
Thomson Reuters (http://thomson-
reuters.com/web-of-knowledge/). 
WoK udostępnia bibliograficzną 
bazę danych Web of Science (WoS), 
pozwalającą na określenie liczby 
cytowań artykułów opublikowa-
nych w czasopiśmie indeksowa-
nym w tej bazie, ale tylko tych, 
które pochodzą z innych czaso-
pism także indeksowanych w WoS. 
Posiada też możliwość wylicze-
nia indeksu H badacza, ale tylko 
na podstawie cytowań wykaza-
nych przez tę bazę. Na platformie 

WoK corocznie publikowany jest 
Journal Citation Reports, w któ-
rym znajdziemy IF czasopism in-
deksowanych w WoS, wyliczony 
za okres dwóch lat poprzedzają-
cych rok opublikowania raportu. 

Procedury aplikowania o granty 
na badania naukowe dopuszczają 
też podawanie informacji o cyto-
waniach i indeksie H z wykorzy-
staniem programu Publish or Pe-
rish (www.harzing.com/pop.htm). 
Pobiera on dane z wyszukiwarki  
Google Scholar (www.scholar. 
google.pl), która przeszukuje repo-
zytoria naukowe oraz elektroniczne 
czasopisma, a tym samym dostar-
cza informacji o tym, jak cytowane 
są prace naukowe dostępne w In-
ternecie przez inne prace też do-
stępne w Sieci5. 

Wśród zalet bibliometrii podkre-
śla się takie aspekty jak: badanie 
cytowalności, uznawanej zwłasz-
cza w naukach ścisłych, przyrodni-
czych, technicznych, medycznych, 
rolniczych, leśnych i weterynaryj-
nych za obiektywną miarę jakości 
czasopisma i efektów pracy nauko-
wej; proste i obiektywne porów-
nywanie produktywności naukowej 
badacza i instytucji6; pomoc dla 
bibliotekarzy przy podejmowaniu 
decyzji o kontynuowaniu bądź re-
zygnacji z prenumeraty czasopism; 
pomoc dla redaktorów i wydaw-
ców przy śledzeniu popularności 
własnych czasopism w porównaniu 
z konkurencyjnymi tytułami; po-
moc dla naukowców przy spraw-
dzaniu, w którym czasopiśmie ich 
artykuł spotka się z potencjalnie 
największym zainteresowaniem; 
pomoc dla uczelni przy podejmo-
waniu decyzji personalnych7. Irena 
Marszakowa-Szajkiewicz uznała, 
że analiza bibliometryczna umoż-
liwia śledzenie rozwoju nauki i wy-
kazywanie udziału poszczególnych 
państw w ogólnoświatowym postę-
pie naukowym, a wskaźniki typu 
impact factor to subtelna ocena 
ilościowa statusu naukowego cza-
sopisma, odzwierciedlająca w isto-
cie jakość prac publikowanych na 
łamach tego czasopisma. Według 
tej badaczki podejście bibliome-

tryczne umożliwia najpełniej ogar-
nięcie całego systemu nauki, gdyż 
każde inne badanie w porównaniu 
z nim jest wycinkowe8.

Kontrowersje w sprawie wyko-
rzystywania opisanych wskaźni-
ków bibliometrycznych i baz bi-
bliograficznych do oceny dorobku 
naukowego wynikają z ich coraz 
częściej dostrzeganych ułomno-
ści. Podstawowym problemem 
jest fakt, że wskaźniki bibliome-
tryczne opierają się na niedosko-
nałych bazach danych. Zapo-
mniano też, że Eugene Garfield, 
założyciel filadelfijskiego ISI, pier-
wotnie zaproponował stworzenie 
indeksu cytowań naukowych jedy-
nie dla dostarczenia naukowcom 
narzędzia do łatwego przeszu-
kiwania literatury w celu znale-
zienia wcześniejszych prac na po-
dobny temat. W przypadku Web 
of Science przede wszystkim kry-
tykowany jest dobór czasopism. 
Humaniści i przedstawiciele nauk 
społecznych z krajów nieangiel-
skojęzycznych uważają, że w tej 
bazie występuje zdecydowana na-
dreprezentacja czasopism ame-
rykańskich, a z niezrozumiałych 
względów pomijane są wartoś-
ciowe czasopisma nieamerykań-
skie, wydawane nie tylko w in-
nych językach narodowych (co 
jest typowe i całkowicie zrozu-
miałe w przypadku większości dy-
scyplin z nauk humanistycznych 
i społecznych), lecz często także po 
angielsku (lub przynajmniej z do-
datkiem tytułów i abstraktów arty-
kułów oraz słów kluczowych w tym 
języku). Przykładowo, Art & Hu-
manitiest Citation Index w 2013 r. 
w grupie ok. 1700 czasopism hu-
manistycznych uwzględnia jedynie 
następujące polskie: „Acta Poloniae 
Historica”, „Artibus et Historiae”, 
„Filozofia Nauki”, „Journal of Juri-
stic Papyrology”, „Kwartalnik Hi-
storii Żydów”, „Poznan Studies in 
Contemporary Linguistics”, „Stu-
dia Logica” i „Teksty Drugie”. Z ko-
lei wśród ponad 2600 czasopism 
uwzględnionych w Social Science 
Citation Index w 2013 r. obecne są 
następujące polskie: „Argumenta 
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Oeconomica”, „Eastern European 
Countryside”, „International Jour-
nal of Occupational Safety and Er-
gonomics”, „New Educational Re-
view”, „Polish Sociological Review”, 
„Poznan Studies in Contemporary 
Linguistics” (występuje w obu in-
deksach), „Problemy Ekorozwoju” 
i „Studia Socjologiczne”. Sugestia, 
że tylko w wymienionych czaso-
pismach publikowane są wartoś-
ciowe prace, że wszystkie pozo-
stałe, nieobecne w WoS, polskie 
czasopisma humanistyczne i obej-
mujące nauki społeczne nie pre-
zentują większej wartości nauko-
wej (a więc cytowania w artykułach 
tam publikowanych nie są istotne) 
lub nie wnoszą niczego do rozwoju 
nauki (bo nie są cytowane) byłaby 
absurdalna i pozbawiona wartości 
merytorycznej. Jeszcze większym 
problemem, w przypadku wspo-
mnianych obszarów nauki, jest 
ograniczenie indeksowania do-
robku naukowego prawie wyłącz-
nie do czasopism z pominięciem 
monografii i książkowych prac 
zbiorowych, uznawanych prze-
cież za najwartościowszą formę 
prezentacji wyników badań hu-
manistycznych i społecznych (od 
kilku lat polityka Thomson Reu-
ters w tej sprawie zaczyna ulegać 
zmianie, jednakże na razie polega 
ona na uwzględnianiu cytowań je-
dynie w nielicznych, angielskoję-
zycznych wydawnictwach konfe-
rencyjnych i seriach monografii).

Impact factor jest krytykowany 
za to, że uśrednia liczbę cytowań 
uzyskanych przez poszczególne 
artykuły opublikowane w danym 
czasopiśmie, a przez to nie radzi 
sobie z przypadkami, w których 
czasopismo może uzyskać wysoki 
wskaźnik cytowań dzięki poje-
dynczym, często cytowanym ar-
tykułom. Toleruje się w ten spo-
sób sytuację, gdy wysoki IF (czyli 
wysoką renomę naukową) może 
zdobyć także autor, który opub-
likował artykuły nie wywierające 
wpływu na naukę, bo rzadko cyto-
wane. Zwraca się uwagę na fakt, że 
IF uwzględnia cytowania wyłącz-
nie z okresu ostatnich dwóch lub 

pięciu lat, niezależnie od dziedziny 
wiedzy, którą reprezentuje czaso-
pismo. Tymczasem obserwuje się 
duże zróżnicowanie przeciętnego 
czasu od ukazania się publikacji do 
jej cytowania dla różnych dyscy-
plin naukowych. W związku z tym 
IF czasami nie pokazuje rzeczywi-
stego wpływu czasopisma na roz-
wój nauki9. 

Na problemy wynikające ze skut-
ków stosowania IF zwrócił uwagę 
Richard Monastersky. Stwierdził, 
że badacze zamiast skupiać się 
na istotnych problemach, które 
wcale nie muszą stać się nauko-
wymi przebojami, zabiegają o te-
maty, na które panuje moda – czyli 
takie, które łatwiej będzie opub-
likować w wiodących czasopis-
mach i zdobyć dzięki temu wy-
soką cytowalność. Dostrzegł też, 
że w redakcjach części czasopism 
rutynowo prosi się autorów o po-
ruszanie tzw. tematów modnych 
oraz o cytowanie wcześniejszych 
artykułów z tych samych czaso-
pism – taka polityka sztucznie 
podnosi wartość wskaźnika IF. 
Redakcje – w sposób świadomy 
lub nie – biorą pod uwagę poten-
cjalne wskaźniki cytowań przy 
podejmowaniu decyzji o opubli-
kowaniu danego artykułu. Rze-
czywista wartość naukowa pracy 
staje się w ten sposób mniej ważna. 
Za jeszcze większy problemem 
uznał Monastersky wykorzysty-
wanie IF do oceny badaczy i jako-
ści ich pracy. Niezależnie bowiem 
od merytorycznej wartości arty-
kułów lepiej oceniane są te, które 
zostały opublikowane w czasopi-
śmie zajmującym wyższą pozycję 
w rankingu. Tak więc przy podej-
mowaniu decyzji o awansach, za-
trudnianiu i przydzielaniu gran-
tów zaczyna się stosować wskaźnik, 
który nie do tego celu został stwo-
rzony. Poza tym, presja na publiko-
wanie w czasopismach o najwyż-
szych wartościach IF doprowadziła 
badaczy do konkurowania o ogra-
niczoną w istocie liczbę łamów 
w czasopismach o rozległej tema-
tyce (dzięki temu mają najczęściej 
wyskoki wskaźnik IF), przyczy-

niając się tym samym do osłabie-
nia periodyków specjalistycznych, 
będących głównymi publikacjami 
w swoich dziedzinach10. 

Szczegółowo wady wskaźników 
bibliometrycznych wyliczanych 
w oparciu o bazy filadelfijskiego 
ISI omówił Andrzej Kajetan Wrób-
lewski. Wyraźnie zaznaczył, że nie 
można porównywać liczby cyto-
wań i IF w różnych dyscyplinach 
naukowych, te bowiem są zależne 
od specyfiki danej dyscypliny. 
Przykładem ilustrującym ten 
problem jest różnica średnich 
cytowań jednej pracy – dla biologii 
molekularnej i genetyki w latach 
1981–2000 wynosiła ona 31,32, a dla 
historii w tym samym okresie 1,18. 
Dla zilustrowania kolejnego prob-
lemu prof. Wróblewski opraco-
wał indeks cytowań prac z połowy 
XVIII w. i doszedł do wniosku, 
że najczęściej cytowani wówczas 
autorzy są dziś w dużej części za-
pomniani, natomiast uczeni dziś 
uznawani za wybitnych znaleźli się 
daleko od czołówki. Ponadto, A. K. 
Wróblewski ustalił, że: sposób wy-
liczania IF faworyzuje czasopisma 
publikujące oprócz artykułów na-
ukowych także listy do redakcji (np. 
„Nature”), bowiem do obliczania IF 
zlicza się cytowania w tych listach, 
ale już same listy nie są wliczane 
do liczby artykułów opublikowa-
nych w danym czasopiśmie; w ba-
zach ISI nie ma różnicy pomiędzy 
cytowaniami pozytywnymi i kry-
tycznymi, a autorzy prac krytyko-
wanych, uznawanych za bardzo 
słabe lub wprowadzające w błąd, 
uzyskują niekiedy wysoki wskaźnik 
cytowań (przykładem jest Francis 
Fukuyama, którego błędna teza, że 
liberalna demokracja jest szczy-
tem w rozwoju ludzkości i nic już 
po niej nie może powstać, spot-
kała się z totalną krytyką, dzięki 
czemu cytowalność jego pracy tak 
wzrosła, iż postawiła go w gro-
nie najczęściej cytowanych bada-
czy); dużą liczbę cytowań zyskują 
prace poświęcone tematyce mod-
nej, nawet całkowicie błędne, np. 
dotyczące „zimnej fuzji”; artykuły 
przeglądowe uzyskują więcej cyto-
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wań niż wartościowe prace orygi-
nalne i metodologiczne, na których 
te przeglądy są oparte; niektóre 
prace o dużej wartości bywają nie-
zrozumiałe i przez wiele lat nie są 
cytowane; jeśli wyniki badań ja-
kiegoś autora zostają powszech-
nie zaakceptowane w danej dzie-
dzinie i stają się klasyką, to często 
jego prace przestają być cytowane; 
w bardzo wąskich dyscyplinach, 
w których pracuje niewielu auto-
rów, cytowań jest dużo mniej niż 
w dziedzinach rozległych; część cy-
towań jest efektem zmowy grupy 
badaczy lub nacisków przełożonych 
na podwładnych. Dlatego też, jak 
wyraźnie zaznaczył, IF czasopisma 
i liczba cytowań nie powinny być 
miarą oceny badacza11. Powtórzył tę 
opinię w najnowszym opracowaniu 
przeznaczonym dla Sejmu, pisząc, 
że wskaźniki bibliometryczne są 
jedynie urzędniczym substytutem 
rzetelnej oceny wyników pracy 
badaczy i jakości badań naukowych 
dokonywanej przez ekspertów 
w formie recenzji12. 

Jako ciekawostkę dobrze uzasad-
niającą obawy krytyków stosowania 
mierników bibliometrycznych dla 
oceny badaczy można podać fakt, że 
założyciel i dyrektor filadelfijskiego 
ISI, Eugene Garfield, wykorzystu-
jąc bazy bibliograficzne Instytutu, 
dowiódł, iż w latach 1976–1983 naj-
częściej cytowanymi autorami byli 
K. Marks i W. Lenin, co oczywiście 
nie oznacza, że byli oni wybitnymi 
uczonymi. Z kolei jedna z ważniej-
szych dla naukoznawstwa prac – 
publikacja Michaela Polanyi’ego 
o wiedzy ukrytej – nie była cyto-
wana przez 25 lat, co w żaden spo-
sób nie pomniejsza jej wartości.

N a  j e s z c z e  b a rd z ie j  d r a-
styczną niezgodność pomiędzy 
wskazaniami bibliometrii a fak-
tyczną jakością prac naukowych 
zwrócił uwagę Alan Sokal (ame-
rykański fizyk i matematyk). Do-
szedł on do wniosku, że w drugiej 
połowie XX w. słynni europejscy 
humaniści publikujący na łamach 
wiodących czasopism naukowych 
i zdobywający dużą liczbę cyto-
wań często uprawiali pseudonaukę. 

Ukrywali brak sensownej treści 
pod płaszczykiem naukowej ter-
minologii i żargonu, używali pojęć 
niezgodnie z ich znaczeniem, ko-
rzystali z naukowych teorii w ode-
rwaniu od ich kontekstu, mieszali 
pojęcia i teorie z różnych dziedzin 
nauki, ulegali modom, prowadzili 
teoretyczne dyskursy niepodatne 
na sprawdziany empiryczne, ma-
nipulowali zdaniami i zwrotami 
pozbawionymi sensu. Sokal udo-
wodnił też, że wystarczy napisać 
tekst, nawet kompletnie bzdurny, 
ale mieszczący się w opisanej po-
wyżej konwencji, by przeszedł on 
pomyślnie proces recenzji i został 
opublikowany w tzw. wiodącym 
czasopiśmie13. 

Teza o zupełnej nieprzydatności 
bibliometrii do celów naukowych 
byłaby jednak nieprawdziwa. Ofe-
rowane bowiem przez tę subdyscy-
plinę metody i narzędzia umożli-
wiają uzyskanie odpowiedzi na wiele 
kluczowych pytań, które każdy ba-
dacz powinien stawiać na etapie 
przygotowywania własnych badań 
oraz szukania kontaktów nauko-
wych. Wymienić można następu-
jące pytania, na które bibliometria 
pomaga znaleźć odpowiedź, o ile 
mamy dostęp do w miarę komplet-
nych danych:
•	 Co bada określony naukowiec/

zespół/instytut?
•	 Gdzie prowadzone są badania na 

określony temat?
•	 Jakie obszary badawcze wyróż-

niamy w poszczególnych dyscy-
plinach i kto się nimi zajmuje? Kto 
z kim współpracuje przy określo-
nych badaniach?

•	 Kto, kiedy i gdzie opublikował 
wyniki badań na określony te-
mat? Kogo cytował?

•	 Ile osób zajmuje się określonymi 
badaniami? Ile pojawiło się publi-
kacji na ten temat? Które badania 
są bardziej lub mniej popularne?

•	 Jak zmienia się w czasie aktyw-
ność badawcza osób, instytucji, 
państw? Jak zmieniają się zain-
teresowania badawcze?

•	 Jakie istnieją nisze badawcze? Ja-
kie są najmodniejsze i najnowsze 
tematy badawcze?

•	 Które obszary badawcze przeni-
kają się lub uzupełniają? 

•	 Jakie przyjmowane są strate-
gie badawcze w określonych 
dyscyplinach?14.
Pytania te jednoznacznie poka-

zują, do czego stworzona jest bi-
bliometria – raczej nie do oceny 
jakości pracy naukowej. Jednakże 
od wykorzystania wskaźników i da-
nych bibliometrycznych do oceny 
badaczy i instytucji naukowych 
rządzący raczej nie odejdą. Dla-
tego też biorąc pod uwagę z jednej 
strony opisane słabe strony wyko-
rzystywania bibliometrii do oceny 
dorobku naukowego, a z drugiej 
potrzebę obiektywizacji tej oceny, 
należy poszukiwać takich form 
i narzędzi, które złagodzą wspo-
mniane mankamenty i zobiekty-
wizują proces oceny. W tym celu 
można rozszerzyć zakres danych 
służących wyliczaniu wskaźników 
bibliometrycznych, np. poprzez 
uwzględnianie także bazy Scopus 
(www.scopus.com), uznawanej za 
bardziej proeuropejską niż WoS. 
W naukach humanistycznych i spo-
łecznych pożądane byłoby two-
rzenie dziedzinowych baz cyto-
wań uwzględniających czasopisma 
polskie. Przykładem takiego roz-
wiązania jest baza Cytbin (www1.
bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/), wyka-
zująca cytowania w czasopismach 
z zakresu bibliologii i informato-
logii. Konieczne jest także (przy-
najmniej w humanistyce i naukach 
społecznych) uwzględnianie cy-
towań w monografiach i pracach 
zbiorowych. 

Dużo większe możliwości po-
jawią się, gdy obok cytowalności 
danej publikacji uwzględnimy jej 
pobieralność z Internetu. Oczywi-
ście nie jest możliwe stworzenie 
takiego wskaźnika bez wcześniej-
szego zapełnienia Sieci elektronicz-
nymi wersjami książek i artyku-
łów. Jednakże ten proces już trwa 
– coraz większa grupa czasopism 
naukowych przyjmuje postać elek-
troniczną, dostępną bezpłatnie15, 
w coraz większym stopniu roz-
wijają się zasoby bibliotek cyfro-
wych i repozytoriów naukowych16. 
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Większe problemy występują 
natomiast z przemianą mentalną 
u badaczy. Muszą oni bowiem zro-
zumieć, że w XXI w. odbiorcami 
ich naukowych studiów są już nie 
tylko inni badacze, lecz także co-
raz liczniejsze zastępy specjali-
stów, którzy do swojej pracy po-
trzebują najnowszych wyników 
badań i którzy swojej działalno-
ści zawodowej nie mogą opie-
rać na akademickich podręczni-
kach i różnych formach wiedzy 
popularnonaukowej. W związku 
z tym zapewnienie takim grupom 
dostępu do najnowszych artyku-
łów i książek naukowych staje się 
problemem kluczowym z punktu 
widzenia rozwoju społeczno-go-
spodarczego, a pobieralność tych 
prac z zasobów internetowych nie-
wątpliwie świadczy o stopniu ich 
popularności i społecznej przydat-
ności. Pojawiły się już pierwsze ba-
dania tego wskaźnika. Ronald Snij-
der dokonał analizy różnorodnych 
aspektów pobieralności książek 
udostępnianych przez Open Ac-
cess Publishing in European Net-
works Library (www.oapen.org/
home). Ustalił, że powiązanie da-
nych dotyczących odsetka pobrań 
dla każdego typu dostawcy książek 
(autor, uczelnia, wydawnictwo) ze 
średnią liczbą pobrań dla grup ty-
tułów pozwala na ocenę wpływu 
i użyteczności badanych prac17. 
W ten sposób bibliometria uzu-
pełniana jest webometrią (mierze-
nie zjawisk ilościowych występu-
jących w Internecie).

Jeszcze większą rewolucję we 
wskaźnikach wykorzystywanych 
do oceny badaczy i ich prac może 
przynieść zjawisko webometryczne 
zwane społecznościowym indek-
sem cytowań. Polega ono na zlicza-
niu recenzji, cytowań, wzmianek 
i opinii na temat określonego ar-
tykułu lub książki pojawiających 
się w naukowych i ogólnych ser-
wisach społecznościowych, forach 
dyskusyjnych, blogach, serwisach 
zarządzających bibliografią, plat-
formach dzielenia się prezenta-
cjami oraz repozytoriach nauko-
wych. Służą do tego takie narzędzia 

jak Altmetric (www.altmetric.com) 
i Total Impact (http://impactstory.
org). Potrafią zbierać informacje 
z wymienionych obszarów Inter-
netu o książkach i artykułach, które 
w Sieci umieszczono z dodatkiem 
identyfikatora DOI (digital object 
identifier – cyfrowy identyfika-
tor dokumentu elektronicznego). 
W ten sposób mierzona jest popu-
larność prac danego autora wśród 
użytkowników określonych za-
sobów Internetu oraz ich wpływ 
na innych badaczy i specjalistów. 

Na zakończenie należy wyraźnie 
podkreślić, że przynajmniej w hu-
manistyce i naukach społecznych 
ani wskaźniki bibliometryczne, ani 
webometryczne nie ocenią obiek-
tywnie i rzetelnie jakości pracy na-
ukowej. Mogą jedynie służyć jako 
pomocnicze narzędzia, stosowane 
obok zasadniczego – recenzji napi-
sanej przez badaczy specjalizują-
cych się w danej dyscyplinie.

Dr hab. Zbigniew Osiński, 
prof. UMCS
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Dr Piotr Łuczkiewicz 
z Instytutu Archeologii 
UMCS oraz prof. Michael 
Meyer z Instytutu Arche-

ologii Freie Universität Berlin byli 
organizatorami konferencji „Eisen-
zeitliche Sidlungskeramik der Prze-
worsk-Kultur”, jaka miała miejsce 
w dniach 24–27 października 2013 r. 
Przedsięwzięcie, obok UMCS i FU 
Berlin, firmowało jeszcze Excel-
lence Cluster Topoi (hasło, pod któ-
rym kryje się – The Formation and 
Transformation of Space and Know - 
ledge in Ancient Civilizations). 

Formuła konferencji określona 
została w wyjątkowy sposób – 
praktyczna analiza znalezisk cera-
micznych z reliktów osiedli kultury 
przeworskiej z czasów przed naro-
dzeniem Chrystusa. U podstaw po-
mysłu takiego spotkania legły odkry-
cia ze środkowych Niemiec, które 
potwierdziły wcześniejsze przypusz-
czenia o tym, że Germanie ze środ-
kowej Europy brali udział w róż-
nych wydarzeniach politycznych 
mających miejsce na bezpośred-
nim zapleczu Republiki Rzymskiej; 
w tym tak spektakularnych jak rajd 
Cymbrów i Teutonów przez Europę 
u schyłku II w. przed Chr. czy wy-
prawy Ariowista do Galii. 

Obydwaj organizatorzy są nie-
kwestionowanymi specjalistami 
w zakresie badania tych zjawisk, 
z dużym dorobkiem naukowym 
i wykopaliskowym, ale doszli do 
wniosku, że nadszedł czas na pod-
jęcie próby określenia zakresu prze-
mian, jakie powinny zajść w kultu-
rze przybyszów ze Wschodu w ich 
nowych miejscach zamieszkania. 
Naczynia, jako najpowszechniej-
sze w użyciu, są tutaj wdzięcznym 
polem do takich porównań. Pyta-
nie – na ile konfrontacja z miejsco-
wymi technikami i technologiami 
ceramicznymi wpłynęła na trady-
cyjne receptury i wzory przewor-

skich wytwórców – było więc nie 
od rzeczy.

Nadszedł więc czas ekspery-
mentu, w którym wzięło udział 
prawie 30 specjalistów z Polski, 
Niemiec i Danii. Ich wystąpienia 
połączone były z konfrontacją z „ży-
wym materiałem źródłowym”, czyli 
z autentycznymi znaleziskami na-
czyń kultury przeworskiej doko-
nanymi w różnych częściach sta-
rożytnej Europy. To pierwsze tego 
rodzaju przedsięwzięcie w dzie-
jach europejskiej archeologii, a co 
ważne, mające lubelski rodowód.

Oczekiwania organizatorów speł-
niły się, a wyniki przeszły najśmiel-
sze oczekiwania. Otrzymali nie 
tylko pełne spektrum zjawiska, 
ale również kilka możliwości jego 
interpretacji, które ścierały się 
w trzydniowych gorących dysku-
sjach. Okazało się, że na pierwszy 
rzut oka zupełnie niepozorne na-
czynia ceramiczne codziennego 
użytku pokazują jednoznacznie, 
jak ścisłe były kontakty między 
różnymi germańskimi prowin-
cjami kulturowymi od południo-
wej Skandynawii, przez Niemcy, 
aż po ziemie Polski w ostatnich 
wiekach po Chr.

Lubelska konferencja 
archeologiczna w Berlinie

Dorobek konferencji zostanie 
opublikowany w dwujęzycznej (po 
polsku oraz niemiecku lub angiel-
sku), wieloautorskiej monografii na 
temat określony jej tytułem.

Andrzej Kokowski
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Rektor Stanisław Michałowski

Prelegenci, od lewej: mgr Izabela Pastuszko, dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska), dr Hubert 
Mącik (Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie), dr Filip Burno (ASP w Warszawie), dr Piotr Majewski (UMCS)

Gośćmi seminarium obok 
władz UMCS – rektorów 
prof. Stanisława Michałow-

skiego i prof. Wiesława Skrzydły (rek-
tora z lat 1972–1981), prorektora prof. 
Ryszarda Mojaka oraz kanclerz Re-
naty Bylickiej, przedstawicieli władz 
miejskich i wojewódzkich, było liczne 
grono lubelskich architektów, histo-
ryków sztuki oraz studentów różnych 
kierunków. Moderatorem spotkania 
był dr hab. Jerzy Żywicki z Zakładu Hi-
storii Sztuki Wydziału Artystycznego, 
a prelegentami mgr Izabela Pastuszko, 
dr inż. arch. Natalia Przesmycka (Ka-
tedra Architektury, Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego, Politechnika 
Lubelska), dr Filip Burno (Wydział Za-
rządzania Kulturą Wizualną, Akade-
mia Sztuk Pięknych w Warszawie), 

Seminarium poświęcone 
architekturze Dzielnicy 
Uniwersyteckiej
W czerwcu 2013 r. ukazała się książka Izabeli Pastuszko Architektura Dzielnicy 
Uniwersyteckiej w Lublinie. Trwająca wówczas sesja egzaminacyjna oraz zbliżające 
się wakacje nie były dobrym okresem do jej promowania, dlatego postanowiono 
z tym poczekać do początku nowego roku akademickiego. W międzyczasie 
narodził się pomysł, by wydarzenie to połączyć z seminarium poświęconym 
problematyce lubelskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej. Odbyło się ono 9 października 
2013 r. w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” – w przestrzeniach 
wypełnionego do ostatniego miejsca Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS. 
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Wystawa archiwalnych zdjęć UMCS

Sporo w ostatnich latach mówiono 
i pisano o Osiedlu im. Juliusza Słowa-
ckiego w Lublinie, które zaprojekto-
wał odkrywany dziś na nowo Oskar 

Hansen – architekt, autor koncepcji Formy 
Otwartej, pedagog Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, nauczyciel i mentor plejady pol-
skich artystów współczesnych średniego poko-
lenia. Warto natomiast pamiętać także o tym, 
że Hansen był autorem pierwszego projektu ar-
chitektoniczno-przestrzennego zagospodarowa-
nia terenu Ogrodu Botanicznego UMCS na Sła-
winku, który wraz z żoną Zofią przygotował na 
przełomie 1964 i 1965 r. na zlecenie ówczesnych 
władz Uczelni, przy osobistym zaangażowa-
niu rektora prof. Grzegorza Leopolda Seidlera. 

Zamiary utworzenia Ogrodu Botanicznego 
przez UMCS były ściśle związane z planowa-
niem i budową Dzielnicy Uniwersyteckiej. Plan 
sytuacyjny dzielnicy z ok. 1951 r. pokazuje pier-
wotne miejsce lokalizacji ogrodu w okolicach 
ul. Głębokiej, a rezultatem tamtych projektów 
i realizowanych nasadzeń zieleni jest dziś okazały 
park akademicki oddzielający ruchliwą arterię  

dr Piotr Majewski (Zakład Historii 
Sztuki, Wydział Artystyczny UMCS) 
oraz dr Hubert Mącik (Miejski Kon-
serwator Zabytków, Lublin). 

Seminarium otworzył rektor Sta-
nisław Michałowski. Pierwszy z re-
feratów, zatytułowany „Architektura 
Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie. 
Firmitas, utilitas, venustas?”, wygłosiła 
mgr Izabela Pastuszko. Poświęciła go 
próbie odpowiedzi na pytanie, czy wi-
truwiańskie zasady trwałości, użytecz-
ności i piękna można uznać za meta-
forę wizji architektów i budowniczych 
lubelskiego kampusu, a zarazem po-
wstałego zespołu gmachów uniwer-
syteckich. Referat dr. Filipa Burno 
nosił tytuł „Symbole narodowe i ma-
szyny do edukacji. Miasteczka Uni-
wersyteckie 1920–1970”. Jego tema-
tem były te kampusy uniwersyteckie, 
które w różnych krajach świata budo-
wano od podstaw wraz z obiektami 
dydaktyczno-naukowymi, akademi-
kami, bibliotekami itd. Zaś głównym 
zagadnieniem referatu było propa-
gandowe wykorzystanie ich archi-
tektury, zwłaszcza w strategii indok-
trynacji i wychowania wzorowego 
obywatela. Tezą referatu wygłoszo-
nego przez dr Natalię Przesmycką 
– „Dzielnice akademickie w kontek-
ście tworzenia miejskich przestrzeni 
publicznych” – było to, że powiąza-
nie uczelni wyższej ze strukturą funk-
cjonalno-przestrzenną miasta zależy 
nie tylko od usytuowani kampusu czy 
poszczególnych obiektów w mieście, 
ale również od dostępności i jakości 
przestrzeni publicznych, tworzących 

się między budynkami. Dr Piotr Ma-
jewski wygłosił referat „Portret na-
tury. Projekt koncepcyjny zagospo-
darowania przestrzennego Ogrodu 
Botanicznego UMCS Oskara Han-
sena”. Przypominając w nim niezrea-
lizowany projekt, który Hansen wraz 
z zespołem przygotował w 1964 r., pod-
dał analizie zarówno jego założenia 
w świetle głoszonej przez architekta 
idei Formy Otwartej, jak też omówił 
w nim główne elementy koncepcyjne 
zasadniczych stref ogrodu. Dr Hubert 
Mącik referat zatytułowany „Ochrona 
Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lubli-
nie. Możliwości formalne i praktyka” 
rozpoczął od stwierdzenia, że choć 
ochrona obiektów architektury po-
wojennej w Polsce budzi od pewnego 
czasu zainteresowanie zarówno archi-
tektów, jak i coraz liczniejszych miłoś-
ników architektury modernizmu, to 
jednocześnie brakuje skonkretyzowa-
nych zasad postępowania konserwa-
torskiego z budynkami wzniesionymi 
po 1945 r. Dzielnica Uniwersytecka 
w Lublinie – nazywana przez Mącika 
„jednym z najbardziej wartościowych 
założeń powojennych w Lublinie” – 
stanowiła pretekst do rozważań nad 
problemem ochrony urbanistyki i ar-
chitektury II połowy XX w. 

Seminarium zamknęła dyskusja, 
której uczestnicy wypowiadali się na 
temat zabudowy lubelskiej Dzielnicy 
Uniwersyteckiej. Seminarium objęte 
było patronatem medialnym TVP 
Lublin, „Gazety Wyborczej Lublin”, 
Radia Centrum oraz Radia Lublin.

Jerzy Żywicki
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„Pamiętajcie 
o ogrodach…”
O projekcie 
koncepcyjnym Ogrodu 
Botanicznego 
UMCS Oskara i Zofii 
Hansenów

Kamień pamiątkowy z datą powstania  
Ogrodu Botanicznego UMCS
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ul. Głębokiej od domów akademi-
ckich UMCS. Lokalizacja ta okazała 
się jednak niedogodna m.in. z uwagi 
na niedobory odpowiedniej ilości 
wody i plany rozbudowy infrastruk-
tury Uniwersytetu. Podjęte wów-
czas starania o usytuowanie ogrodu 
poza Dzielnicą Uniwersytecką we-
szły w etap realizacji dopiero w po-
łowie lat 60. minionego stulecia, po 
tym jak Uniwersytet nabył prawa do 
gruntów na Sławinku. I wtedy właś-
nie powstał projekt Hansenowski. 

Postać Hansena fascynuje z uwagi 
na to, że nie był on zwykłym archi-
tektem, ale wizjonerem i teoretykiem 
o międzynarodowej renomie. Należał 
do grona wybitnych przedstawicieli 
architektury modernistycznej, sam 
kształcił się i praktykował u Pierre’a 
Jeanerenta (kuzyna Le Corbusiera) 
w Paryżu w latach 1948–1950, był 
uczestnikiem kongresów CIAM 
(Congrès International d’Architecture 
Moderne), rozwijał też aktywność 
teoretyczną z zakresu architektury 

i planowania przestrzeni, którą okre-
ślał hasłem Formy Otwartej.

Czym miała być Forma Otwarta? 
Najogólniej rzecz ujmując, była to 
koncepcja architektury rozumianej 
jako struktura obiektów organizująca 
przestrzeń, w której porusza się czło-
wiek, ale która nie narzuca mu kate-
gorycznego sposobu odczuwania tej 
przestrzeni. Dlatego Hansen unikał 
rozwiązań symetrycznych, osiowych 
(charakterystycznych jego zdaniem 
dla Formy Zamkniętej), propono-
wał zaś układy asymetryczne, niere-
gularne, unikające dominanty i da-
jące wolność wyboru w poruszaniu 
się w przestrzeni. Zarazem „otwar-
tość” formy oznaczała jej dookre-
ślenie w zależności od dalszych po-
trzeb i funkcjonalnych postulatów 
rodzących się w trakcie jej użytko-
wania. Mając takie podejście, Han-
sen zmierzył się też z zadaniem za-
projektowania Ogrodu Botanicznego 
dla UMCS, a projekt – nawiasem mó-
wiąc – okazał się jedynym przedsię-
wzięciem ogrodowym w długiej, po-
nad 50-letniej karierze architekta. 

Hansen przyjął model naturali-
styczny dla ogrodu lubelskiego. Od-
dzielił po pierwsze zaplecze admi-
nistracyjno-dydaktyczne (które 
nazywał strefą obsługującą) od sa-
mego ogrodu (czyli strefy obsługiwa-
nej). Główną aleję wlotową założenia 
planował ulokować w miejscu dzi-
siejszej ul. Sławinkowskiej (od strony 
alei Warszawskiej). Miała ona od-

Fragment makiety ogrodu, widok na pomosty ze stoiskami obserwacji roślin wodnych i bagiennych
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Plan zagospodarowania Dzielnicy Uniwersyteckiej z ok. 1951 r. autorstwa 
Tadeusza Witkowskiego i Czesława Gawdzika z zaznaczoną lokalizacją Te-
renów Doświadczalnych i Ogrodu Botanicznego
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dzielać obie strefy, a zarazem miała 
doprowadzać do nieregularnych alei 
i ścieżek ogrodowych, które w spo-
sób uwzględniający zróżnicowanie 
terenu miały następnie prowadzić 
do poszczególnych części ogrodu. 
Zasada dyskretnych, nienarzucają-
cych się ciągów komunikacyjnych, 
umożliwiających swobodne poru-
szanie się zwiedzających wedle włas-
nych wyborów „kierunków zwiedza-
nia” była właśnie przykładem Formy 
Otwartej. Hansen uniknął rozwią-
zań osiowych, nie wyróżnił żadnego 
z elementów składowych założenia, 
proponując demokratyczny układ ca-
łości. Warto podkreślić, że zasada ta 
została w znacznym stopniu utrzy-
mana na dalszych etapach budowy 
Ogrodu Botanicznego i jest wyróż-
nikiem założenia po dzień dzisiejszy.

Innowacyjny charakter miały nato-
miast stoiska obserwacji roślin uloko-
wane w poszczególnych segmentach 
ogrodu. Idea, którą kierował się Han-
sen, zakładała pierwszeństwo natury 
wobec człowieka, stąd zaproponował 
on szereg rozwiązań funkcjonalnych, 
które miały spełniać postulat „ekspo-
zycji roślin polegającej na uprzywile-
jowaniu sytuacji rośliny w stosunku 

do człowieka”, jak ujął to sam autor 
w projekcie koncepcyjnym założenia. 
I tak np. do stoisk obserwacji roślin 
bagiennych i wodnych miały pro-
wadzić liczne pomosty rozlokowane 
w dolnej części ogrodu (w okolicach 
stawu). Hansen planował ponadto 
specjalne akwaria – szklane kubiki 
umieszczone w wodzie, do których 
można byłoby zejść, aby prowadzić 
obserwację życia flory i fauny pod 
wodą. Podobnie niezwykły charakter 
miały pomosty obserwacyjne drze-
wostanów. Hansen chciał, aby uloko-
wano je w koronach drzew w postaci 
wiszących mostków, które umożli-
wiłyby wnikliwszą obserwację. Tego 
typu rozwiązania (których było wię-
cej) nie zostały jednak nigdy wprowa-
dzone, zatem projekt Hansena uznać 
można za jedynie koncepcyjny, a może 
nawet utopijny, gdyż jego realizacja 
wymagałaby zastosowania określo-
nych technologii, które w latach 60. 
były dość nowatorskie, a w trakcie 
dalszego użytkowania na pewno wy-
magałyby być może nawet wielokrot-
nej modernizacji. Niemniej Hansen 
stworzył spójny projekt, który z jed-
nej strony uwzględniał stan zastany 
(ukształtowanie terenu, istniejące 

drzewostany, architektura w postaci 
Dworku Kościuszków), z drugiej – 
starał się nadać założeniu charak-
ter jednostki badawczej, w której już 
same rozwiązania stoisk obserwacyj-
nych miały prowokować zwiedzają-
cych do przyjęcia odpowiedniej, ba-
dawczej postawy.

W znacznym stopniu jednak udało 
się Hansenowi sprostać generalnym 
oczekiwaniom inwestora, aby ogród 
pełnił wielorakie funkcje: nie tylko dy-
daktyczno-badawczą, ale też w wy-
miarze miasta – rekreacyjną, służącą 
wszystkim mieszkańcom, a w wymia-
rze międzynarodowym – reprezen-
tacyjną. Wszystkie one znalazły od-
zwierciedlenie w planach architekta. 
Z dzisiejszej perspektywy projekt 
ten okazuje się więc interesującym 
dokumentem historii kształtowa-
nia Ogrodu Botanicznego UMCS, 
a z uwagi na rangę architekta, godny 
jest przypominania. Z pewnością naj-
lepiej służyłaby temu rekonstrukcja 
zaginionej makiety założenia, która 
mogłaby być wykorzystana zarówno 
do prezentacji dziejów ogrodu lubel-
skiego, jak też do wyjaśniania zasad 
Formy Otwartej Oskara Hansena.

Piotr Majewski

Widok ze szczytu Alpinarium na część dolnego ogrodu ze stawami – stan obecny
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Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lub-
linie to temat złożony. Projekt urbanistyczny, 
jego kolejne redakcje, wzniesione gmachy, ich 

późniejsza stylistyka… Aby poddać analizie to zagad-
nienie, należy znaleźć odpowiedni klucz. Czy można 
go wypożyczyć od starożytnego architekta? Czy trzy 
antyczne zasady Witruwiusza, tj. Firmitas, Utilitas, 
Venustas, czyli Trwałość, Użyteczność i Piękno mogą 
posłużyć jako metafory wybranych aspektów archi-
tektonicznych lubelskiego kampusu? Sprawdźmy to.

Pierwsza z nich, czyli Firmitas – Trwałość. W prze-
szłości reguła ta bywała rozumiana bardzo dosłownie 
– budynek trzeba wznieść tak, aby się nie zawalił, aby 
przetrwał w nienaruszonej formie jak najdłużej. Dzi-
siaj trwałość jako wartość w architekturze staje się nie-
wymierna. W jej kontekście mówi się najczęściej o wy-
mogach konstrukcyjnych – statyce budowli. Kryterium 
ponadczasowości zaczyna się zacierać. Coraz częściej wi-
doczny staje się brak potrzeby zachowania architektury 
na wieki. Postęp technologiczny zdaje się wyprzedzać czas 
przydatności budowli i niekiedy wyklucza ją zanim sa-
moistnie się zestarzeje. W kontekście witruwiańskiej za-
sady trwałości nie będę analizować poszczególnych gma-
chów uniwersyteckich, ale pewien projekt, wydzielony 
na potrzebę tych rozważań z całego planu kampus i jego 
idei. Jest nim plac główny im. Marii Curie-Skłodowskiej. 

Pomimo iż jego pierwotny, pokonkursowy projekt 
Czesława Gawdzika został nieznacznie przeformuło-
wany już na samym początku, wraz z dołączeniem dru-
giego architekta kampusu w osobie Tadeusza Witkow-
skiego – idea i ogólny projekt są z nami do dziś. Projekt 
Gawdzika i Witkowskiego z ok. 1950 r. zakładał zwartą 
zabudowę kwartałową wokół placu z umiejscowioną 
w jego centrum, nadającą plastyczności wgłębną taflą 
wody oraz obeliskiem i pomnikiem na jego przeciwle-
głych krańcach. Około 1951 r. architekci zaprojektowali 
drugi plac, w związku z planowanym wówczas wydzie-
leniem Akademii Rolniczo-Weterynaryjnej, położony 
poniżej placu Marii Curie-Skłodowskiej, w kierunku 
dzisiejszej ul. Głębokiej (ostatecznie nie powstał). Nie 
wpłynęło to jednak na zmianę projektu wówczas do-
piero wytyczanego placu głównego. Również kolejny 
architekt lubelskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej – Stani-
sław Fijałkowski, ok. 1970 r. dodał coś od siebie – nową 

dominantę, tj. zespół gmachów Rektoratu oraz Wydzia-
łów Prawa i Ekonomicznego oraz system kładek prowa-
dzących do placu. Jednak w swojej wewnętrznej struk-
turze plac pozostał nienaruszony. 

Możemy założyć, iż jest on pewną stałą lubelskiego 
kampusu. Pomimo iż wokół niego widzimy zmiany 
w projektowaniu, pozostaje on constans. Dzisiaj zdaje się 
być głównie miejscem, na którym mijamy się, podążając 
na wykłady czy ćwiczenia, a przecież powstał, by służyć 
m.in. spotkaniom, rozmowom, chwilom odpoczynku…

Druga witruwiańska wartość to Utilitas – Użytecz-
ność. Cecha architektury, która wyróżnia ją spośród 
innych dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba). Mowa tu 
przede wszystkim o potrzebie bezbłędnego rozplano-
wania przestrzeni czy dostosowaniu jej do potrzeb przy-
szłych użytkowników. I jak poprzednio nie poddam ana-
lizie kolejnych budowli uniwersyteckich. Chciałabym 
zwrócić uwagę na sam projekt zespołu urbanistycznego 
i jego dwie strefy: dydaktyczno-naukową, umiejscowioną 
na skarpie wschodniej oraz społeczno-usługową na za-
chodniej. Pisząc o dwuośrodkowości, która wyróżnia lu-
belski kampus, należy zauważyć, iż spełnia ona postulat 
Karty Ateńskiej (przyjętej w 1933 r. przez czwarty świa-
towy kongres architektów, w której sformułowano za-
sady funkcjonalnej urbanistyki). Karta Ateńska postu-
luje rozdział osiedli przemysłowych od mieszkaniowych. 
W przypadku lubelskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej mó-
wimy naturalnie o osiedlu akademickim oraz rozdziele-
niu strefy dydaktycznej od mieszkaniowej. Współistnie-
nie tych stref zapewnia mieszkańcom i użytkownikom 
realizację wszelkich potrzeb życiowych w ramach kam-
pusu, wypełniając zasady samodzielności i samowystar-
czalności, które spełniają regułę użyteczności. Podział 
ten podkreśla do dziś naturalnie usytułowany wąwóz, 
którym przebiega dzisiejsza ul. Sowińskiego. 

Ostatnia z trzech zasad to Venustas – Piękno, które 
przez wieki stanowiło istotę sztuki (w tym intersują-
cej nas dziś architektury) i nadawało jej sens. W każ-
dej minionej epoce postrzegane było nieco odmiennie. 
Dziś sztuka jest często odzwierciedleniem lub komen-
tarzem do aktualnych wydarzeń. Trudno mówić więc 
o stałym kanonie piękna. Architektura, która szuka stale 
nowych form, zaskakuje nierzadko nieprzygotowanego 
wcześniej odbiorcę. Łatwiej więc czasem dostrzec piękno 
zniszczonej osiemnastowiecznej kamienicy niż nieza-
dbanego obiektu architektonicznego z drugiej połowy 
ubiegłego stulecia.

W moim odczuciu piękna, wiele gmachów lubel-
skiego kampusu zasługuje na to miano. Bezsprzecznie 
pierwsze miejsce przyznaję Chatce Żaka, ale gmach 
Biblioteki Głównej czy zespół Rektoratu, Prawa i Eko-
nomii również są na podium. Nie będę jednak przeko-
nywać do moich subiektywnych ocen. Chciałabym jed-
nak zachęcić do nowego spojrzenia na uniwersyteckie 
gmachy. Do zobaczenia kształtów, podziałów, syme-
trii czy detalu i do wybrania swojego numeru jeden…

Izabela Pastuszko

Firmitas, 
Utilitas, 
Venustas…?
Raz jeszcze 
o architekturze 
lubelskiego kampusu
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W konferencji wzięło udział około 
70 uczestników, zarówno przedsta-
wicieli nauki prawa karnego z ośrod-

ków akademickich Ukrainy i Polski, jak rów-
nież praktyków. Wydział Prawa i Administracji 
UMCS reprezentowali: prodziekan prof. dr hab. 
Małgorzata Stefaniuk, prof. dr hab. Marek 
Mozgawa (kierownik Katedry Prawa Karnego 
i Kryminologii) oraz dr Katarzyna Nazar-Gu-
towska. Wygłoszono referaty z zakresu prawa 
karnego procesowego i prawa karnego mate-
rialnego. Problemy poruszone w wystąpieniach 
i podczas dyskusji dotyczyły przede wszystkim 
oceny nowego etapu funkcjonowania ukraiń-
skiego systemu sądownictwa karnego, który 
rozpoczął się wraz z wejściem w życie Kodeksu 
postępowania karnego z 2012 r., a w szczegól-
ności konieczności dostosowania rozwiązań 
Kodeksu postępowania karnego do wcześniej 
uchwalonego Kodeksu karnego.

Pierwsze wyniki obowiązywania nowego 
modelu procesu karnego na Ukrainie pozwo-
liły na sformułowanie wniosków o zwiększe-
niu efektywności i skuteczności mechanizmu 
ochrony praw i wolności człowieka oraz zbli-
żeniu się Ukrainy do europejskich standar-
dów demokratycznego państwa prawnego. 
Podczas dyskusji podkreślano niewątpliwe 
zalety przyjętych rozwiązań, m.in. humani-
zację procesu karnego, określenie redystry-
bucji funkcji i kompetencji w systemie organy 
spraw wewnętrznych – prokuratura – sąd. Jed-
nocześnie zwrócono uwagę na potrzebę dal-
szego doskonalenia regulacji prawnokarnych 
w tym zakresie.

Katarzyna Nazar-Gutowska

Konferencja 
„Kodeks 
postępowania 
karnego 
Ukrainy”
W dniach 19–20 września 2013 r. we 
Lwowie odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowo-praktyczna pt. 
„Kodeks postępowania karnego Ukrainy 
z 2012 roku: aspekty karnoprawne 
i proceduralne”, zorganizowana 
przez Lwowski Państwowy 
Uniwersytet Spraw Wewnętrznych.

W dniach 30 września 
– 1 października 2013 r. 
pracownicy Ogrodu Bo-

tanicznego wysadzili 140 młodych 
roślin żmijowca czerwonego Echium 
russicum J.F. Gmel. na stanowiska 
naturalne na terenie obszaru Na-
tura 2000 „Zachodniowołyńska 
Dolina Bugu” oraz obszaru „Do-
bużek”. Zadanie to związane jest 
ze wzmocnieniem populacji żmi-
jowca czerwonego na terenie mu-
raw kserotermicznych w obsza-
rach Natura 2000, a wykonywane 
w ramach projektu „Ochrona mu-
raw kserotermicznych w Polsce – 
teoria i praktyka” (LIFE08NAT/
PL/000513), realizowanego przez 
Klub Przyrodników i Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Lublinie. Projekt trwa od 2010 r. 
i od początku jego realizacji Ogród 
Botaniczny UMCS jest wykonawcą 
zadań polegających na pozyskaniu 
nasion, namnożeniu roślin, przygo-
towaniu stanowisk oraz wysadze-
niu roślin w wyznaczone w projek-
cie miejsca.

30 września 2013 r. pracowni-
kom Ogrodu (Ryszardowi Sawi-
ckiemu, Michałowi Czerneckiemu, 

Wzmocnienie 
populacji żmijowca 
czerwonego

Anna Dymna sadzi rośliny żmijowca czerwonego z pracownikami Ogrodu 
i przedstawicielami Klubu Przyrodników
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Piotrowi Królikowi) oraz przed-
stawicielom Klubu Przyrodników 
(Katarzynie Barańskiej i Piotrowi 
Chmielewskiemu) towarzyszyła 
ekipa filmowa serialu Misja Na-
tura. Serial ma na celu przybliże-
nie widzom bogactwa przyrodni-
czego i kulturowego sieci Natura 
2000 w Polsce. Specjalnym uczest-
nikiem akcji sadzenia żmijowca 
była pani Anna Dymna. Postaci 
znanej i lubianej aktorki, prezesa 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, a przede wszystkim 
wspaniałego człowieka nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Jak się oka-
zało podczas rozmów prowadzo-
nych w przerwach nagrań, Anna 
Dymna to także miłośniczka, po-
siadaczka i znawczyni wielu roślin. 
Tym razem uczestniczyła w sadze-
niu żmijowca czerwonego, gatunku 
objętego w Polsce ścisłą ochroną, 
zaliczanego według „Polskiej czer-
wonej księgi roślin” (2001) do ka-
tegorii CR – gatunek krytycznie 
zagrożony, a według „Czerwonej 
listy roślin naczyniowych w Pol-
sce” (2006) do kat. E – wymiera-
jący, krytycznie zagrożony.

Grażyna Szymczak
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„Tożsamość nauki polega 
na tym, iż porozumiewa-
nie się i współpraca uczo-

nych łączy się z respektowaniem 
idiomatyczności nauki jako wiedzy 
i poznania («perspektywy świata»), 
jak również z respektowaniem krę-
gów kompetencji merytorycznej, 
czyli uznawaniem, że komunikowa-
nie się i kooperacja typu naukowego 
są sensowne tam, gdzie mamy do 
czynienia ze wspólną sytuacją prob-
lemową i wspólnym językiem służą-
cym do rejestracji wyników oglądu 
i komponowania obrazowań, jak też 
prowadzenia dyskusji między pod-
miotami oglądów i obrazowań gwoli 
intersubiektywnych ustaleń o cha-
rakterze asercji czy dyskwalifikacji 
wartości poznawczych kandydują-
cych do statusu nowych składni-
ków wyposażenia aktorów teatru 
życia naukowego” – pisali Janusz 
Goćkowski i Marek Sikora w słowie 
wstępnym do wciąż inspirującego 
tomu pt. Porozumienie i współpraca 
uczonych (1997). Gdy po raz pierw-
szy, ponad dekadę temu czytałam te 
słowa, moją uwagę skupiło stwier-
dzenie odnoszące się do potrzeby 

(z czasem zrozumiałam, że wręcz 
konieczności) „prowadzenia dys-
kusji między podmiotami oglądów 
i obrazowań gwoli intersubiektyw-
nych ustaleń”. Na scenie „teatru życia 
naukowego”, na którą, jako „świeża” 
wówczas (obrona w 2002 r.) doktor 
nauk humanistycznych wkraczałam, 
nie dostrzegałam zbyt wielu możli-
wości dyskusji, zwłaszcza nad prob-
lemami „kandydującymi do statusu 
nowych składników wyposażenia ak-

torów”. Potrzeba była jednak na tyle 
znacząca, że starałam się skrzętnie 
wykorzystywać niemal każdą na-
darzającą się okazję do tego, by zlo-
kalizować fora dyskusji cechujące 
się „wspólną sytuacją problemową 
i wspólnym językiem” z polem ba-
dań i problemami, którymi się zaj-
mowałam. Interesujące mnie zagad-
nienia metodologiczne, problemy 
odnoszące się do dziejów badań nad 
przeszłością społeczną oraz kwestie 

O korzyściach  
płynących z bycia  
(choć przez chwilę) 
świadkiem / uczestnikiem 
konstytuowania się 
tożsamości dyscypliny

Anna Zalewska podczas zajęć plenerowych EAA w Zadarze (2007)
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sprawstwa społecznego nauk o prze-
szłości – nie były wówczas niestety 
powszechnym przedmiotem debat 
i dyskusji w Polsce. 

Szczęśliwie, recenzent mojej pracy 
doktorskiej, prof. dr hab. Stanisław 
Tabaczyński zaprosił mnie w 2003 r. 
do Komisji Antropologii Pradziejów 
i Średniowiecza, działającej przy 
Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN w Warszawie. Stworzyło to 
sprzyjające okoliczności dla uczest-
niczenia w dyskusjach ukierunko-
wanych metodologicznie. 

To właśnie w IAE PAN dowiedzia-
łam się o specyfice i owocności do-
rocznych spotkań European Asso-
ciation of Archaeologists (EAA) oraz 
o tym, jak w warunkach całkowicie 
egalitarnych archeolodzy z całego 
świata konstruktywnie dyskutują 
godzinami nad problemami postrze-
ganymi jako istotne. Niestety spot-
kania te, ze względów logistycznych 
postrzegałam wówczas (nie bezpod-
stawnie, bowiem samo wpisowe na 
konferencję, pomimo wciąż zresztą 
aktualnego rozróżnienia wysokości 
opłaty dla Europejczyków ze wschodu 
i zachodu, oczywiście na korzyść tych 
pierwszych, stanowiła 25% mojej pen-
sji adiunkta) jako bardzo odległe. 

Naocznie o tym, jak bardzo „ko-
munikowanie się i kooperacja typu 
naukowego są sensowne” w ramach 
EAA mogłam się przekonać dopiero 
2006 r. Wówczas, z racji tego, że do-
roczne spotkanie EAA odbywało się 
w Krakowie, wraz z wieloma polskim 
archeologami mogliśmy bezpośred-
nio doświadczyć, na czym polega ten 
fenomen. Były to trzy dni „intelek-
tualnego Eldorado”. Wielki wybór 
fascynujących wykładów, dyskusje 
panelowe, warsztaty, sesje poste-
rowe, stoiska z absolutnie najnow-
szymi pozycjami książkowymi i (co 
było dla mnie kluczowe) wielogo-
dzinne, niekończące się rozmowy 
w kuluarach z koleżankami i kole-
gami z kraju i z zagranicy o zbliżo-
nych do moich zainteresowaniach. 

Jeśli miałabym wyobrazić sobie 
warunki optymalne do konstytuo-
wania się tożsamości dyscypliny, do 
komunikowania się i nawiązywania 
współpracy, to byłaby to konferen-
cja EAA. Postanowiłam więc podjąć 
starania, by doświadczyć czynnego 
w niej udziału. Szczęśliwym zrzą-
dzeniem losu w roku 2007 konfe-
rencja EAA odbywała się w warun-
kach poza zachodnioeuropejskich, 
a sprzyjające okoliczności w Insty-
tucie Archeologii UMCS pozwoliły 
mi na aktywne w niej uczestnictwo. 
Dzięki temu, mogłam doświadczyć 
napięcia wynikającego z publicznej 
prezentacji „tez nieoczywistych”. 
Wówczas była to autorska teoria „ar-
cheologii materii re-aktywowanej” 
i „archeologii drugiego stopnia”, któ-
rymi, mimo wielu obaw, zdecydowa-
łam się podzielić z międzynarodo-
wym audytorium. Szczęśliwie, moja 
propozycja (aparatu teoretycznego) 
uprawiania archeologii spotkała się 
z życzliwym przyjęciem i zainte-
resowaniem, dzięki czemu odkry-
łam dodatkowe profity uczestnicze-
nia w EAA. Pokłosiem niektórych 
sesji konferencji EAA (jest to za-
leżne głównie od priorytetów, za-
angażowania i zaplecza instytucjo-
nalno-finansowego organizatorów 
sesji) są publikacje w periodykach 
i seriach międzynarodowych. Stąd 
w moim dorobku mogła się poja-
wić, wprawdzie dopiero w 2012 r., 
ale za to w „British Archaeological 
Reports” (International Series 2409) 
publikacja pt. Academic constructs 
about the past and early education 
as (dis)entangled components of iden-
tity formation processes, w tomie pt. 
From Archaeology to Archaeologies: 
The ‘Other’ Past pod redakcją Anny 
Simandiraki-Grimshaw i Eleni Ste-
fanou, organizatorek zadarskiej se-
sji konferencji EAA. 

Po dłuższej przerwie, wynikającej 
z kwestii pozamerytorycznych, na ko-
lejne EAA dotarłam w 2012 r. W Hel-
sinkach wygłosiłam dwa referaty: 

(1) „Sites of memory as the places 
of ‘ajar realities’ and as the semiotic 
points of references” w sesji „Archae-
ological Research, Heritage Inter-
pretation and «lieux de mémoire»” 
oraz (2) „Gasscapes (1915–2015). 
The retrospective and prospective 
views on two battlefields (Ypres & 
Bolimów)” w sesji: „The Archaeol-
ogy of 20th-century Terrorscapes: 
How to Proceed?”. Obydwa wystą-
pienia pozwoliły mi na zaprezento-
wanie wyników aplikacji perspek-
tywy teoretycznej, która spotkała 
się z zainteresowaniem i konstruk-
tywną dyskusją. Pierwsze wystąpie-
nie zaowocowało oddaniem do druku 
artykułu pt. Places in memory and 
memory of places as the results of 
dynamic discursive practices. Ar-
chaeological sites: the phenomena 
of their becoming (something akin 
to) ‘lieux de mémoire’, który zgod-
nie z zapowiedzią organizatorów 
sesji ma się ukazać w 2014 r. w se-
rii: Europae Archaeologiae Consil-
ium Occasional Papers. 

Drugie wystąpienie unaoczniło mi 
kolejną korzyść płynącą z czynnego 
uczestnictwa w międzynarodowym 
forum dyskusyjnym zakorzenionym 
w EAA: obok trwałych kontaktów, 
podtrzymywanych drogą mailową 
i skutkujących możliwością bieżą-
cej konfrontacji własnych pomysłów 
i odkryć z badaczami rozsianymi po 
świecie, obok możliwości dotarcia do 
artykułów i książek (często dzięki 
życzliwości autorów w bezkosztowej 
formule PDF) zaczęłam też otrzy-
mywać zaproszenia na kolejne kon-
ferencje. Jednym z nich było zapro-
szenie na kolejne EAA, z którego, 
tym razem z uwagi na trudną sytu-
ację finansową IA UMCS mogłam 
skorzystać wyłącznie dzięki życzli-
wości i zrozumieniu władz UMCS, 
które szczęśliwie przydzieliły na mój 
wyjazd kwotę pokrywającą koszty 
opłaty konferencyjnej, noclegów 
i diet. Pragnę w tym miejscu ser-
decznie podziękować Prorektorowi 
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ds. Badań Naukowych i Współpracy 
Międzynarodowej prof. dr. hab. Ry-
szardowi Dębickiemu. Moje uczest-
nictwo w EAA 2013 byłoby znacznie 
trudniejsze lub wręcz niemożliwe bez 
wielkiego czynnego wsparcia w mo-
ich staraniach ze strony Dyrektora 
IA UMCS prof. dr. hab. Andrzeja Ko-
kowskiego, któremu chciałam w tym 
miejscu ogromnie podziękować. Po-
nieważ konferencja miała miejsce na 
terenie Czech, koszty dojazdu, które 
miałam pokryć samodzielnie, wydały 
mi się do uniesienia. Szczęśliwie jed-
nak i tym razem koledzy z IAE PAN 
dali wyraz swojemu uznaniu dla for-
muły i merytorycznej obfitości do-
rocznej konferencji EAA i Dyrek-
tor IAE PAN prof. dr hab. A. Buko 
na ich prośbę oddelegował do Pilzna 
„Archeo-BUS”, w którym i dla mnie 
znalazło się miejsce. Pragnę w tym 
miejscu serdecznie za to podzięko-
wać Dyrektorowi IAE PAN oraz 
Koleżankom i Kolegom z IAE PAN. 

Na 19. dorocznym spotkaniu Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Archeolo-
gów zaprezentowałam dwa wystąpie-
nia. W sesji pt. „The Archaeology and 
Heritage of the Pri soner of War ex-
perience: researching and managing 
a fragile resource”, zorganizowanej 
przez Harolda Mytum (University 
of Liverpool) i Marka Jasinskiego 
(Norwegian University of Science 
and Technology), w wystąpieniu pt. 
„(Un)Representable War Crime. The 
Presence and the Roles of Material Re-
mains of Katyń Mass Murder in Public 
Space of Contemporary Poland” za-
prezentowałam wnioski płynące z mo-
ich badań nad współczesnymi rolami, 
znaczeniami i specyfiką material-
nych pozostałości po wydarzeniach 
z wiosny 1940 r., które zostały przy-
wrócone teraźniejszości z użyciem 
metod archeologicznych. Natomiast 
w sesji pt. „Archaeology meets mod-
ern art: artists’ approaches to prehis-
toric data”, której organizatorami byli 
Estella Weiss-Krejci i Edeltrauda As-
pöck (z Austrian Academy of Sciences) 

oraz Mark Anthony Hall (z Perth Mu-
seum & Art Gallery) w wystąpieniu 
pt. „The power(lessness) of material 
remains within the transformative 
and «subversive» practices of art”  za-
prezentowałam problemy wynikające 
z wizualizacji obiektów materialnych, 
w tym archeologicznych (ze szczegól-
nym uwzględnieniem szczątków ludz-
kich) w dzisiejszej przestrzeni pub-
licznej, na przykładzie prac dwóch 
artystów i dwóch artystów fotografi-
ków. Prezentowane przeze mnie wnio-
ski wzbudziły żywą dyskusję pomocną 
w „asercji i dyskwalifikacji wartości 
poznawczych kandydujących do sta-
tusu nowych” w kontekście archeolo-
gii polskiej „składników wyposażenia 
aktorów teatru życia naukowego”. To, 
bardzo jeszcze świeże doświadcze-
nie, dostarczyło mi także kolejnego, 
szczególnie istotnego w kontekście 
niniejszej wypowiedzi argumentu na 
rzecz tezy, że korzyści płynące z by-
cia uczestnikiem konstytuowania się 
tożsamości dyscypliny są wielorakie. 
Tym razem, po powrocie do domu, na 
moim profilu academia.edu. (założo-
nym, ale dotychczas nie uzupełnio-
nym o załączniki, tj. prace i artykuły 
mojego autorstwa) zaobserwowa-
łam kilkadziesiąt ‘wejść’ z kilkuna-
stu krajów. To chwilowe zaintereso-
wanie moim dorobkiem naukowym 
łączę właśnie z uczestnictwem w te-
gorocznym EAA. Wnioski z tej ob-
serwacji płynące zmuszają mnie do 
poważniejszego potraktowania tego 
wirtualnego medium „porozumie-
wania się” i „współpracy uczonych”. 
Dzięki konferencji EAA wiem już, jak 
wykorzystam kilka długich zimowych 
wieczorów w bliskości z moim bar-
dzo powolnym skanerem. Wymaga 
tego aktualny charakter i oczekiwa-
nia wspólnoty badawczej, które warto 
traktować poważnie, nawet kosztem 
pozornie mało płodnych czynności, 
o niezbyt mi bliskich znamionach 
ekstrawertycznych.

By w pełni (pozajednostkowo) una-
ocznić specyfikę omawianego tu fe-

nomenu konferencji EAA, warto mu 
się przyjrzeć w mikroskali, dlatego 
przytoczę nieco danych statystycz-
nych i merytorycznych. Obrazują one 
skalę konkretnej konferencji (EAA 
Pilsen 2013), ale dają też czytelny 
wyraz pewnych cech dystynktyw-
nych ogólnoeuropejskich spotkań, 
których działania wzbudzają zain-
teresowanie i uznanie w tym wy-
padku archeologów z całego świata. 
W 19. dorocznej Konferencji Europej-
skiego Stowarzyszenia Archeologów 
w Pilznie udział wzięło ok. 1400 osób 
reprezentujących 48 państw. Naj-
liczniej reprezentowana była An-
glia (179 uczestników) i Republika 
Czeska (135 uczestników). Obok ar-
cheologów z Japonii, Stanów Zjed-
noczonych, Australii, Kanady, Indii, 
Korei Południowej czy Tajwanu, do-
tarło do Pilzna 66 uczestników z Pol-
ski. Około 30 wystawców (księgarzy) 
zaprezentowało najnowsze, sprzeda-
wane z tzw. „upustem EAA” (nawet 
do 10%, bez kosztów wysyłki!) pub-
likacje związane z badaniem mate-
rialnych pozostałości przeszłości. Na 
91 sesjach wygłoszono 977 wykładów 
i zaprezentowano 196 posterów. Za-
wierały się one w następujących blo-
kach problemowych: A. Interpretacja 
zapisu archeologicznego; B: Zarzą-
dzanie zasobami dziedzictwa arche-
ologicznego; C: Teoria i paradygmaty 
w archeologii; D: Public Archaeology 
(archeologia prospołeczna – A.Z.); 
E: Archeologia jedzenia i picia; F: Na-
uka archeologiczna; G: Inne. 

Pilzneńskie EAA utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że warto podejmować 
starania (nawet jeśli niewdzięczne i ja-
wiące się jako frustrujące do momentu 
uzyskania (!) zgody na dofinansowa-
nie ze strony macierzystej instytu-
cji), by samodzielnie móc doświad-
czać korzyści płynących z bycia (choć 
przez chwilę) świadkiem / uczestni-
kiem konstytuowania się tożsamości 
własnej dyscypliny. Dziewiętnasta 
konferencja EAA wpisała się w spo-
sób istotny w cykl dorocznych konfe-
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rencji Stowarzyszenia Archeologów 
Europejskich, które dotychczas miały 
miejsce w Lubljanie (Słowenia 1994), 
w Santiago de Compostela (Hisz - 
pania 1995), w Rydze (Łotwa 1996), 
w Rawennie (Włochy 1997), w Göte-
borgu (Szwecja 1998), w Bourne- 
 mouth (Anglia 1999), w Lizbonie (Por-
tugalia 2000), w Esslingen (Niemcy 
2001), w Tesalonikach (Grecja 2002), 
w St. Petersburgu (Rosja 2003), w Lyo-
nie (Francja 2004), w Cork (Irlan-
dia 2005), w Krakowie (2006), w Za-
darze (Chorwacja 2007), w Valletta 
(Malta 2008), w Riva del Garda (Wło-
chy 2009), w Hadze (Holandia 2010), 
w Oslo (Norwegia 2011), w Helsin-
kach (Finlandia 2012).

Kolejne 20. już spotkanie odbędzie 
się w Istambule w Turcji (w dniach 
10–14 września 2014). Moim prag-
nieniem jest podniesienie osobistej 
poprzeczki uczestnictwa konferen-
cjach EAA poprzez czynne kształto-
wanie tożsamości dyscypliny. Byłoby 
to możliwe poprzez zaproponowanie 
tematyki jednej z sesji oraz w przy-
padku jej powodzenia, poprzez do-
prowadzenie do opublikowania jej 
wyników na międzynarodowym 
forum (np. w brytyjskim wydawni-
ctwie Archeopress – podkreślam, 
że zgodnie z moim aktualnym roz-
poznaniem sytuacji, nie narażałoby 
to na żadne koszty budżetu UMCS). 
By tego doświadczyć na arenie mię-
dzynarodowej (dodam, że za moty-
wującą do tego typu inicjatyw uznać 
mogę tegoroczną sesję pt. „Arche-
ologia współczesności. Archeolo-
gia konfliktu. Archeologia marty-
rologii XX wieku” na Pierwszym 
Kongresie Archeologów – której 
byłam organizatorką, por. http://ar-
cheologiapolska.pl) i tym razem nie-
zbędne byłoby wsparcie finansowe 
ze strony UMCS, na co ogromnie  
liczę. 

Świadomość aktualnych uwar-
unkowań i kondycji finansowej tzw. 
„sektora nauki” (w tym zapowiedź 
redukcji możliwości refundacji 

kosztów uczestnictwa w konferencjach 
i warsztatach w polu poszczególnych 
instytutów humanistyki UMCS, z paź-
dziernika 2013 r.) nie pozwala mi już 
jednak być huraoptymistką i napawa 
obawami. Wciąż jednak tli się we mnie 
nadzieja, że w ślad za wymaganiami 
(publikacje w czasopismach z listy 
ERIH, uczestnictwo w międzyna-
rodowych zespołach badawczych, 
działania organizacyjne w polu na-
uki krajowej i światowej) – będzie 
jednak szło wsparcie takich działań, 
które mają na celu sprostanie tym  
wymaganiom. 

W niniejszej wypowiedzi starałam 
się unaocznić, jak bardzo owocne 
może być czynne uczestnictwo 
w prestiżowych cyklicznych kon-
ferencjach międzynarodowych oraz 
jak bardzo kompleksowe mogą być 
profity z takiego uczestnictwa. Jest 
jeszcze jednak korzyść niewymierna, 
dla której warto podejmować stara-
nia o to, by mieć (choć przez chwilę) 
wpływ na konstytuowanie się tożsa-
mości własnej dyscypliny, czy to po-
przez zgłaszanie sesji na konferencje 
krajowe i międzynarodowe, czy po-
przez aplikowanie o granty, czy po-
przez podtrzymywanie kontaktów 
intelektualnych i prezentację włas-
nych przemyśleń i wyników badań 
na e -scenie „teatru życia naukowego”. 
Zwracają na nią uwagę J. Goćkowski 
i M. Sikora w puencie do przywoła-
nej we wstępie wypowiedzi: „Uczeni 
porozumiewają się i współpracują ze 
sobą gwoli tworzenia wiedzy nauko-
wej, ale również gwoli dbania o wa-
runki tworzenia takiej wiedzy. (…) 
aspekt porozumiewania się i współ-
pracy uznajemy za godny dziś «ro-
zumu praktycznego» polskiego śro-
dowiska uczonych”. Mój pobudzony 
m.in. przez uczestnictwo w konfe-
rencjach EAA „rozum praktyczny”, 
nawet jeśli wciąż niedojrzały (mimo 
wieku „podeszłego”, bo niespełniają-
cego już, co boleśnie odczuwam, klu-
czowego kryterium – do 35. roku ży-
cia, licznych stypendiów i grantów), 

skłania mnie do wyartykułowania 
następującego postulatu.

Uczestnictwo w prestiżowych kon-
ferencjach naukowych jest nie do 
przecenienia: pozwala na konfron-
tację wyników własnych badań i za-
łożeń; mobilizuje do podejmowania 
działań, których niezbędności nie by-
libyśmy świadomi, gdyby nie kontakt 
(presja) szeroko rozumianej wspól-
noty interpretacyjnej; wreszcie, daje 
szanse na publikacje we wskazywa-
nych nam jako „jedyne słuszne” (vide 
„punkty”, „listy”, „systemy oceny pra-
cownika” i inne dyscyplinujące za-
biegi Akademii zainicjowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego) wydawnictwach nauko-
wych. Apeluję zatem o zrozumienie 
dla ww. argumentów i o (do)finanso-
wywanie tych aktywności pracowni-
ków UMCS, którym sami nie zdołają 
(z pensją adiunkta) sprostać. Są nimi 
opłaty konferencyjne (od 100 do 200 
euro), koszty pobytu w trakcie konfe-
rencji (30–50 euro za noc) zwłaszcza 
w Europie Zachodniej oraz koszty do-
tarcia do celu (sic!). Być może warto 
przemyśleć na UMCS mechanizmy 
kompleksowego systemu wsparcia 
uczestnictwa w konferencjach pra-
cowników naukowych. „Umysł prak-
tyczny” podpowiada mi, choć nie bez 
oporu ze strony pozostałych domen 
mojego umysłu, dyrektywę, która 
być może wyda się pomocna decy-
dentom, tj. „daję – wymagam”. Być 
może, jeśli w ślad za pokryciem kosz-
tów wynikających z uczestnictwa na-
ukowca w konferencji międzynaro-
dowej będzie szedł wymóg publikacji 
w prestiżowym wydawnictwie bądź 
czasopiśmie, dla dobra wspólnoty – 
zaczniemy być bardziej asertywni, 
wobec uroków tzw. turystyki kon-
ferencyjnej. Wówczas jest nadzieja, 
że budżet uczelni zdoła unieść na-
prawdę niezbędne koszty uczestnicze-
nia w „porozumiewaniu się i współ-
pracy uczonych”.

Anna Zalewska
Instytut Archeologii
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 W dniach 21–22 października 2013 r. przed-
stawiciele Studenckiego Koła Naukowego 
Planistów UMCS mieli przyjemność uczest-

niczyć w odbywającej się w Centrum Kultury w Lub-
linie konferencji: „Pobudzanie rozwoju gospodar-
czego w miejskich obszarach funkcjonalnych”, będącej 
dyskusją nad postulatami założeń Krajowej Polityki 
Miejskiej (KPM). Jej głównym celem będzie poprawa 
konkurencyjności i wzmocnienie zdolności polskich 
miast oraz ich obszarów funkcjonalnych do kreowania 
szybszego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych 
miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego wraz z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego konferen-
cja zgromadziła wiele znanych i znakomitych postaci 
środowiska naukowego, biznesowego oraz różnych 
szczebli władzy państwowej i terytorialnej. W spot-
kaniu uczestniczyli m.in. Marceli Niezgoda – Podse-

kretarz Stanu w MRR, Krzysztof Hetman – Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk – Prezy-
dent Miasta Lublin, przedstawiciele Departamentu 
Polityki Przestrzennej MRR, Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWL, Wydziału Strategii i Obsługi In-
westorów UM Lublin, burmistrzowie i wójtowe gmin 
z województwa lubelskiego, naukowcy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele agencji rządowych, urzędów państwo-
wych, organizacji otoczenia biznesu oraz klastrów. 
Środowisko studenckie reprezentowali członkowie 
SKNP UMCS. Moderatorem sesji plenarnej był Rek-
tor prof. Stanisław Michałowski.

Dwudniowa konferencja podzielona była na otwiera-
jącą sesję plenarną, sześć sesji warsztatowych oraz se-
sję podsumowującą wypracowane postulaty i wnioski 
do Krajowej Polityki Miejskiej. Na wstępie przedysku-
towano możliwości uwzględnienia specyfiki gospo-
darki różnych miast w krajowym dokumencie, jakim 
jest KPM. Posłużono się tu również przykładem Lub-
lina i Lubelszczyzny. W następnej kolejności, pod okiem 
specjalistów różnych dziedzin, odbyły się sesje war-
sztatowe, celem których było szczegółowe omówienie 
problematyki rozwoju gospodarczego miast wraz z ich 
obszarami funkcjonalnymi.

W czasie sesji warsztatowych dyskutowano m.in. 
o polityce i działaniu władz na rzecz rozwoju gospo-
darczego miast, podawano przykłady dobrych prak-
tyk we współpracy z biznesem oraz sukcesów i pora-
żek w pobudzaniu przedsiębiorczości. Uwydatniono 
problem konkurowania jednostek samorządu teryto-
rialnego (jst) o inwestorów, co osłabia w rzeczywisto-
ści szanse każdej z nich, a także zdefiniowano metody 
badań potencjałów endogenicznych miast oraz moni-
torowania lokalnych rynków pracy. W trakcie kolejnych 
sesji skupiono się na efektywnych instrumentach roz-
woju w oparciu o przykłady instrumentów krajowych 
i zagranicznych oraz na zasadach współpracy jst, pod-
miotów gospodarczych i obywateli. Nakreślono prob-
lem przeszkód prawnych, organizacyjnych i instytucjo-
nalnych będących barierą rozwoju gospodarczego oraz 
podjęto próbę identyfikacji niezbędnych zmian. Porów-
nano zarządzanie miastem do zarządzania firmą i ten 
model wskazano jako skuteczną metodę działań na 

„Pobudzanie 
rozwoju 
gospodarczego 
w miejskich 
obszarach 
funkcjonalnych”

Członkowie SKNP wraz z Opiekunem Koła dr Dagmarą 
Kociubą (trzecia od lewej)

Sesja plenarna, od prawej: Rektor Stanisław Michałowski (moderator) oraz 
paneliści: Ryszard Boguszewski (Prezes EuroCompass), Krzysztof Żuk (Pre-
zydent Miasta Lublin), Paweł Panczyj (Dyrektor Związku Liderów Sektora 
Usług Biznesowych)
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rzecz rozwoju miast. Ponadto okre-
ślono znaczenie miast regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych dla roz-
woju regionu.

Konferencja obfitowała w mery-
toryczne dyskusje, w trakcie których 
przewijały się przykłady działań i do-
świadczeń miast polskich i zagranicz-
nych w kontekście zagadnień gospo-
darczych, finansowych i społecznych. 
W efekcie zaproponowano wiele, za-
równo ogólnych, jak i bardziej spre-
cyzowanych rekomendacji dla KPM. 
Wśród nich znalazły się: modyfikacja 
systemu nauczania, w tym szkolnictwa 
wyższego polegająca na dopasowaniu 
profilu kształcenia do potrzeb rynku, 
zmiana systemu punktacji współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym w ocenie 
parametrycznej jednostki na rzecz po-
prawy relacji przemysł – uczelnie oraz 
biznes – uczelnie, konieczność rozwi-
nięcia współpracy międzyuczelnianej 
i dalszego umiędzynaradawiania uni-
wersytetów. Ponadto, zasugerowano 
utworzenie narzędzi koordynacji pla-
nowania przestrzennego w miejskich 
obszarach funkcjonalnych, poprawę 
współpracy międzyregionalnej po-
przez stworzenie międzymiastowych 
połączeń lotniczych, podkreślono rolę 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz dyfuzji innowacji, potrzebę dy-
wersyfikacji i dyferencjacji produktu 
miejskiego, ograniczenie biurokracji. 
Jako właściwą drogę do realizacji KPM 
wskazano partnerstwo z właściwym 
modelem współpracy, odpowiednie 
dostosowanie narzędzi do specyfiki 
ośrodków, które już teraz powinny 
szukać swoich specjalizacji, a nie starać 
się być najlepsze w każdej dziedzinie. 

Wnioski z lubelskiej konferencji 
„Pobudzanie rozwoju gospodarczego 
w miejskich obszarach funkcjonal-
nych” w niedalekiej przyszłości prze-
łożą się na wstępną wersję Krajowej 
Polityki Miejskiej, która po ostatecz-
nym zatwierdzeniu będzie jednym 
z ważniejszych dokumentów szczebla 
krajowego wskazującym kierunki 
działań na obszarach miast dla no-
wego pokolenia polskich planistów. 

W imieniu Zespołu  
Redakcyjnego Studenckiego 
Koła Naukowego Planistów

Ewelina Habza 

Charakterystyka roz-
woju środowiska na-
ukowo-badawczego 

oraz dydaktycznego wymusza sy-
stemowe podejście do procesów op-
tymalizacji czasu pracy, organizacji 
zasobów, analizy ryzyka oraz wielu 
innych składowych procesu reali-
zacji inicjatyw. Zorientowanie pro-
gramowe i projektowe w Uczelni 
– instytucji o rozproszonej i skom-
plikowanej strukturze, jest dużym 
wyzwaniem i wymaga pracy nad bu-
dową wspólnej płaszczyzny komu-
nikacji formalnej i merytorycznej. 
W tym celu zaplanowano realiza-
cję cyklu specjalistycznych szkoleń 
dla kadry zarządzającej. 

Zakres szkoleń obejmie zarzą-
dzanie projektami, programami, 
ryzykiem i zmianą oraz kompe-
tencje miękkie, takie jak: negocja-
cje, komunikacja i zarządzanie kon-
fliktem. Program szkoleń zawierać 
będzie m.in. przegląd współcześnie 
wykorzystywanych metodyk za-
rządzania inicjatywami, budowę 
spójnych relacji poprzez przybliże-
nie projektowych i programowych 
sposobów myślenia i działania oraz 
pojęć charakterystycznych dla śro-
dowiska organizacji zorientowanej 
na cele strategiczne. 

Wsparcie dla 
inicjatyw 
strategicznych 
w Uczelni
W ramach realizacji założeń Strategii Rozwoju Uczelni 
na lata 2012–2021 Centrum Badań Naukowych 
i Współpracy Międzynarodowej w ramach projektu 
„Nowoczesny model zarządzania w UMCS” planuje 
realizację cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu 
zarządzania dla kadry kierowniczej naszej Uczelni. 

Szkolenia poprowadzą doświad-
czeni trenerzy, którzy zyskali uzna-
nie w szkoleniu kluczowych osób 
zaangażowanych w kierowanie 
prestiżowymi instytucjami oraz 
sprawnie zarządzanymi koncer-
nami. Planowany okres realiza-
cji szkoleń to listopad 2013 r. – 
czerwiec 2014 r.

W celu wsparcia zarządzania pro-
jektowego inicjatorzy projektu prze-
widzieli wdrożenie narzędzia infor-
matycznego. Zakupiono licencje na 
oprogramowanie MS Project Pro 
2013, które wspomaga proces rea-
lizacji inicjatyw. W projekcie ujęte 
zostały również szkolenia z zakresu 
użytkowania MS Project Pro 2013 
dla realizatorów inicjatyw strate-
gicznych w Uczelni. Ponadto pro-
wadzone są prace nad powołaniem 
wyspecjalizowanej jednostki po-
mocniczej dla władz Uczelni, która 
przy pomocy odpowiednich proce-
dur i narzędzi będzie wspierać pro-
ces podejmowania decyzji w zakre-
sie inicjatyw strategicznych.

Projekt „Nowoczesny model za-
rządzania w UMCS” jest współfi-
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Arkadiusz Brozi
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W dniu 11 października 2013 r. na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej UMCS uroczyście podpisano 

porozumienie między Wydziałem a Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, dotyczące 
współpracy w zakresie działań zabezpieczających 
kamieniołomy komorowe w Bochotnicy. Porozu-
mienie obejmuje szerokie spektrum prac diagno-
styczno-badawczych w obrębie tego unikalnego 
w skali europejskiej stanowiska, w tym: inwenta-
ryzację aktualnego stanu zabezpieczenia obiektu, 
określenie szczegółowych warunków geologicz-
nych i geomorfologicznych, monitoring głównych 
elementów mikroklimatycznych. Działania te będą 
prowadzone w ramach projektu „Wdrażanie zadań 
ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i re-
zerwatach przyrody w województwie lubelskim” 
(POIŚ. 05.01.00-00-389/12-00), dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Porozumienie podpisywali: ze strony Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej − dzie-
kan prof. Radosław Dobrowolski, zaś ze strony Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska − dyrek-
tor mgr Beata Sielewicz.

Na uroczystości obecni byli prodziekani WNoZiGP  
dr Jolanta Rodzoś i prof. Sławomir Terpiłowski, 
oraz kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii 
prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski, a także 
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Lublinie, rzecznik prasowy UMCS Mag-
dalena Kozak-Siemińska i przedstawiciele mediów.

Paweł Zieliński
Zakład Geoekologii i Paleogeografii 

wak prezentujące wyniki badań 
przeprowadzonych w 2009 r. wśród 
przedstawicieli migrantów polskich 
w Wiedniu. Badania dotyczyły prob-
lemu zakresu integracji politycznej 
Polaków i osób polskiego pocho-
dzenia mieszkających w Wiedniu. 
Podstawowym celem obserwacji 
i przygotowanego na ich podstawie 
opracowania była próba diagnozy 
stanu integracji politycznej Pola-
ków w Austrii i czynników, które 
na ten stan wpływają. Kluczowa 
koncepcja integracji politycznej zo-
stała przyjęta w rozumieniu procesu 
„wchodzenia” migrantów w społe-
czeństwo kraju osiedlenia, tworząc 
podstawy modelu badawczego obej-
mującego także kulturę polityczną 
oraz tożsamość społeczną. Wyniki 
badań opartych na ankietach oraz 
zogniskowanym wywiadzie grupo-
wym wskazały zarówno na istotne 
zróżnicowanie, jak i widoczne ten-
dencje dotyczące kultury politycz-
nej i tożsamości politycznej w ob-

Integracja 
polityczna 
Polaków 
w Austrii

Porozumienie z Re-
gionalną Dyrekcją 
Ochrony Środo-
wiska w Lublinie

Przemówienia po wymianie podpisanych dokumen-
tów. Od lewej: mgr Beata Sielewicz, prof. Radosław 
Dobrowolski, dr Jolanta Rodzoś, prof. Sławomir Ter-
piłowski, prof. Bogusław M. Kaszewski 4 października 2013 r. 

w siedzibie Stacji Nauko-
wej PAN w Wiedniu, na 

zaproszenie dyrektora Stacji prof. 
dr. hab. Bogusława Dybasia, odbyła 
się prezentacja książki pt. Integra-
cja polityczna Polaków w Austrii 
(E. Nowak, E. R. Bernacka, R. Rie-
del), która została opublikowana 
w wyniku współpracy Stacji PAN, 
Wydziału Politologii i Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii UMCS oraz 
Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Opolskiego. Prezentacji książki, 
z udziałem współautorki dr Ewy 
Nowak, towarzyszyła dyskusja zor-
ganizowana w ramach Forum Dys-
kusyjnego Conrada Celtisa, w któ-
rej głównymi dyskutantami byli 
dziekan Wydziału Politologii prof. 
dr hab. Grzegorz Janusz, dyrektor 
Stacji PAN prof. dr hab. Bogusław 
Dybaś oraz ambasador RP w Wied-
niu Artur Lorkowski. 

Spotkanie rozpoczęło wystąpie-
nie współautorki książki E. No-

Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski
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rębie grupy osób reprezentujących 
Polaków mieszkających w Wied-
niu. Między innymi wykazano, że 
wśród badanych istnieje większe 
zainteresowanie bieżącymi wyda-
rzeniami i kwestiami społeczno-
-politycznymi w Austrii niż w Pol-
sce; 50% deklarowała przynależność 
do narodu polskiego; ok. 20% uwa-
żała się za Polaka i Europejczyka; 
ok. 10% deklarowała się jako Au-
striak/Austriaczka polskiego po-
chodzenia. Postawa patriotyzmu 
odgrywała wśród polskich migran-
tów bardzo ważną lub ważną rolę, 
ale większe zaufanie mieli do wła-
dzy w Austrii niż w Polsce i lepiej 
oceniali funkcjonowanie demo-
kracji oraz rządu, zwłaszcza pre-
zydenta, w Austrii niż w Polsce. 
W większości badani reprezento-
wali pasywną, nieuczestnicząca kul-
turę polityczną – mniej niż połowa 
z nich uczestniczyła w polskich wy-
borach parlamentarnych w 2007 r., 
a jeszcze mniej w austriackich wy-
borach w 2008 r. Tożsamość Pola-
ków mieszkających w Austrii nie 
miała tożsamości kraju osiedle-
nia i nie miała związku z okresem 
migracji, ale była zróżnicowana 
i można wyodrębnić cztery jej ro-
dzaje: tożsamość polska, tożsamość 
polska zmierzająca do dwukierun-
kowej (równolegle z austriacką), toż-
samość wielokierunkowa (np. lo-
kalna, narodowa, europejska) oraz 
tożsamość europejska czy ponad-
narodowa. Większość osób bada-
nych należy umiejscowić bliżej au-
striackiego niż polskiego systemu 
politycznego, ale na pytanie, czy 
badani są jeszcze Polakami, czy 
już Austriakami, najbardziej traf-
nie można odpowiedzieć, że w sy-
tuacjach prywatnych bardziej są 
Polakami, a w oficjalnych bardziej 
Austriakami. 

Podobne wnioski dotyczące funk-
cjonowania grupy polskiej w Au-
strii przedstawił G. Janusz. Jego 
zdaniem w przypadku polskich mi-
grantów związek z Polską ma cha-
rakter emocjonalny, a z Austrią re-
alny. Zwrócił także uwagę, że grupa 
osób, które wzięły udział w bada-
niach – w stosunku do liczebności 

Polaków w Wiedniu – jest w dużym 
stopniu reprezentatywna. Ponadto 
G. Janusz zauważył, że podobne wy-
niki badań dotyczące tożsamości 
narodowej uzyskiwane są w Niem-
czech, co również potwierdza ich 
relewantność.

B. Dybaś nawiązał w kontek-
ście historycznym do osoby Ka-
rola Lanckorońskiego, w którego 
życiu i działalności polskie i au-
striackie powiązania tworzyły do-
skonałą „mieszankę” narodowoś-
ciową. Podkreślił także znaczenie 
dwóch ośrodków polskości w Wied-
niu, jakimi są Kościół polski oraz 
szkoła polska, gromadzące środo-
wiska, które są najbardziej aktywne 
i które także były szczególnie po-
mocne podczas realizowania oma-
wianego projektu. 

Ambasador A. Lorkowski rozpo-
czął dyskusję dotyczącą możliwo-
ści i perspektyw zainteresowania 
polską grupą etniczną w Austrii 
ze strony władz austriackich, zada-
jąc pytanie, co moglibyśmy zrobić, 
aby uczynić naszą grupę bardziej 
atrakcyjną dla władz, w jaki sposób 
stworzyć warunki do współpracy 
i uzyskać lepszą pozycję w ramach 
reprezentacji polskiej grupy we wła-
dzach samorządowych w Wiedniu. 
Pytanie to sprowokowało dyskusję 
ze strony Polonii oraz wypowie-
dzi osób, które podejmowały próby 
uczestniczenia w rywalizacji w lo-
kalnych wyborach. Ze strony am-
basadora padła deklaracja udziele-

nia pomocy kandydatom – osobom 
polskiego pochodzenia podczas ko-
lejnych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, w takich granicach, 
w jakich jest to możliwe ze względu 
na ograniczenia prawne, czyli wy-
łącznie w zakresie kampanii pro-
frekwencyjnej. B. Dybaś zwrócił 
także uwagę, że możliwość zaist-
nienia grupy polskiej jako siły po-
litycznej w systemie austriackim 
będzie zależeć w dużym stopniu od 
skutecznej współpracy, wewnętrz-
nej spójności tej grupy i przezwy-
ciężenia podziałów.

Dyskusja toczyła się także wokół 
starań Polaków w Austrii o uzyska-
nie statusu grupy narodowościowej 
oraz przyczyn dotychczasowych nie-
powodzeń, aktywności organizacyj-
nej polskiej grupy etnicznej w Au-
strii i w Wiedniu (grupa ta należy 
do najaktywniejszych), profili takiej 
działalności, m.in. tradycji działal-
ności o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym oraz ich możliwej 
zmiany (np. większe otwarcie się 
na współpracę z biznesem). Pod-
sumowaniem dyskusji i spotkania 
było zauważenie potrzeby kontynu-
owania projektów naukowych i ba-
dawczych dotyczących sytuacji Po-
laków w Austrii oraz pogłębiania 
znajomości problemów i procesów 
zachodzących w obrębie polskiej 
grupy etnicznej, zarówno ze strony 
naukowców i ambasady, jak i zgro-
madzonych przedstawicieli Polonii.

Dr Ewa Nowak

Od lewej: dr Ewa Nowak, prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Grzegorz Janusz
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Jednym ze stałych ele-
mentów pejzażu na-
szego Uniwersytetu 

była i jest Księgarnia Uniwersy-
tecka. Można powiedzieć, że sta-
łość ta dotyczy nie tylko fizycznej 
obecności wśród innych struktur 
tworzących Uczelnię. Liczne przy-
kłady stosunku społeczności uni-
wersyteckiej do Księgarni świadczą 
o przywiązaniu i emocjonalnym 
podejściu do jej funkcjonowania, 
wizerunku oraz osób w niej pra-
cujących. Ośmielamy się wyrazić 
przekonanie, że zajmowaliśmy nie 
tylko pomieszczenia Uniwersytetu, 
ale byliśmy też w sercach jego pra-
cowników i studentów.

W ciągu ostatnich miesięcy właś-
nie wizerunek Księgarni zmienił się 
najbardziej. O ponad połowę ubyło 
jej terytorium. Odeszła znaczna 
część pracowników. Zmiany te wy-
muszone zostały ogólną sytuacją na 
rynku książki i czytelnictwa.

Nie miejsce tu i czas na analizę 
tego powszechnego zjawiska spo-
wodowanego wchodzeniem nowych 
technologii upowszechniania wie-
dzy, mniejszymi wymogami znajo-

myśli, doznać swoistej przyjemno-
ści obcowania z książką. Liczymy 
po prostu na Wasze przywiązanie. 

Mamy nadzieję, że odwzajem-
nimy się adekwatną do potrzeb i in-
teresującą oferta wydawniczą.

Z badań przeprowadzonych wśród 
klientów Księgarni Uniwersyteckiej 
wynika, że 80% to społeczność aka-
demicka. W związku z tym to właś-
nie do tej społeczności skierowana 

jest oferta wydawnicza, na którą 
składa się największy zbiór książki 
naukowej z zakresu prawa, ekonomii 
i nauk ścisłych. Stale rozszerzana 
jest oferta literatury pięknej polskiej 
i obcej. Posiadamy też zbiór książek 
dla najmłodszego czytelnika. Regu-
larnie dysponujemy zasobem po-
nad 10 tys. tytułów książek, które 
pomagają w pracy zawodowej, po-
głębianiu wiedzy, ale także zaspo-
kajają potrzeby estetyczne czytel-
ników. W każdym przypadku, gdy 
oferta nasza nie spełnia oczekiwań 
klienta, jesteśmy w stanie w krót-
kim czasie sprowadzić poszukiwaną 
pozycję książkową na konkretne 
zmówienie. Wprowadziliśmy także 
możliwość zakupu książek za po-
mocą księgarni internetowej pod 
adresem: www.uniwersytecka.pl.

Księgarnia Uniwersytecka po-
wstała w roku 2001. Działa jako 
Spółka z o.o. w ramach Fundacji 
UMCS. Nie jest to jednak przedsię-
wzięcie prywatne. Jako społeczność 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej powinniśmy wiedzieć, że 
zysk wypracowany przez Księgar-
nię zasila potrzeby naszej Uczelni.

Zapraszamy zatem do odwiedze-
nia Księgarni Uniwersyteckiej. Za-
pewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, byście Państwo mieli pełną 
satysfakcję z wizyty, z obcowania 
z książką oraz spotkania z fachową, 
życzliwą obsługą.

Ryszard Bania

Księgarnia 
Uniwersytecka 
w Lublinie
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mości literatury kierunkowej stu-
diowanych specjalności, jak i, co tu 
dużo mówić, coraz mniejszym za-
interesowaniem czytaniem książek 
nawet wśród elit intelektualnych 
społeczeństwa. Mimo tego, liczymy 
na to, że nadal będziemy pomocni 
Państwu w zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych, że nic nie zmieni się 
w dotychczasowych bezpośrednich 
relacjach z naszymi stałymi klien-
tami. Liczymy na to, że odwiedzać 
będziecie nas Państwo, wchodząc 
do Księgarni nie jak do sklepu, ale 
by poczuć zapach książki, ujrzeć 
feerię barw w zmiksowanych ko-
lorach okładek książek, wymienić 
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14 października 2013 r. na 
Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzen-

nej UMCS odbyła się pierwsza 
w tym roku akademickim Studen-
cka Debata z cyklu „Gospodarka 
przestrzenna w teorii i praktyce”, 
zorganizowana przez 
dr Dagmarę Kociubę 
z Zakładu Polityki 
Przestrzennej i Plano-
wania wraz ze studen-
tami II roku gospo-
darki przestrzennej 
oraz Studenckim 
Kołem Naukowym 
Planistów.

Gościem hono-
rowym spotkania, 
które odbyło się pod 
hasłem „Wiedza na-
ukowa i rozwój regio-
nalny – jak to połą-
czyć?”, była dr Edyta 
Szafranek z Uniwer-
sytetu Opolskiego, specjalistka 
w dziedzinie studiów i badań nad 
rozwojem regionalnym. 

Debata po raz pierwszy zgroma-
dziła na jednej sali doświadczonych 
już we wspólnych dyskusjach stu-
dentów II roku gospodarki prze-
strzennej, jak i tych dopiero rozpo-
czynających naukę. Swoją obecnością 
i wiedzą spotkanie wzbogaciła Ma-
rzena Strok-Sadło z Wydziału Stra-

tegii i Obsługi Inwestorów UM Lub-
lin. Moderatorem była Katarzyna 
Wiśniewska, członkini Studenckiego 
Koła Naukowego Planistów.

Celem debaty była próba wspól-
nego sformułowania odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego wiedza naukowa 

ma tak duże znacze-
nie w rozwoju za-
równo lokalnym, jak 
i regionalnym oraz 
jakie działania należy 
podjąć dla lepszego 
transferu wiedzy ze 
środowiska nauko-
wego do gospodarki? 

Tytułem wprowa-
dzenia do tematu, pre-
legentka zaprezento-
wała wyniki swoich 
badań nad rozwojem 
regionalnym w skali 
kraju, a także wyjaś-
niła, jakie korelacje 
występują pomiędzy 

poziomem rozwoju otoczenia inno-
wacyjnego a rozwojem gospodar-
czym. W dalszej części spotkania 
miała miejsce dyskusja pomiędzy 
grupą studentów, wcielających się 
w role przedstawicieli kolejno śro-
dowiska naukowego, samorządu te-
rytorialnego oraz przedsiębiorców, 
a pozostałymi uczestnikami de-
baty. Przedstawiono w ten sposób 
różne poglądy i pomysły na wdra-

żanie innowacyjnych rozwiązań 
naukowych do gospodarki lokal-
nej i regionalnej. Wspólnie uznano, 
że zintegrowane działanie samo-
rządów z uczelniami oraz inwe-
storami jest niezwykle ważne dla 
rozwoju regionalnego i w ostatecz-
nym rozrachunku przynosi korzy-
ści każdej ze stron. Podkreślono 
jednak, że bardzo ważną rolę pełni 
tu promocja i wspieranie sektora 
nauki oraz wymiana wiedzy we-
wnątrz samego środowiska nauko-
wego. Na lubelskim polu naukowo-
-biznesowo-samorządowym proces 
współpracy trzech zasadniczych, 
z punktu widzenia rozwoju gospo-
darczego, środowisk nabiera nowego 
kształtu, czego dowodem są licz-
nie powstające projekty. Mowa tu 
m.in. o Akademickim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, będącym plat-
formą start-upową, na bazie której 
powstało i funkcjonuje obecnie już 
około 60 młodych firm. O transfer 
technologii do środowiska bizneso-
wego oraz komercjalizację wyników 
badań dba Centrum Innowacji i Ko-
mercjalizacji Badań UMCS. W celu 
wzmocnienia i poprawy dróg współ-
pracy lubelskich uczelni wyższych 
z Urzędem Miasta Lublin powstał 
zaś projekt EUniverCities, łączący 
środowisko studenckie, naukowe 
oraz samorząd ter y  toria lny. 
Perspektywy są zatem obiecujące, 
niemniej jest to po czątek długiej 
dro gi budowania wza jemnego 
zaufania oraz metod efektywnego 
współdziałania na lubelskim ryn ku 
spo łeczno-gospodarczym.

Spotkanie z dr Edytą Szafranek 
okazało się bardzo interesujące i za-
angażowało studentów do dyskusji 
oraz pozwoliło sformułować budu-
jące wnioski i odpowiedzieć na klu-
czowe pytanie: jak połączyć wie-
dzę naukową i rozwój regionalny?

Debaty odbywają się pod patro-
natem: Rektora UMCS prof. Stani-
sława Michałowskiego oraz Dziekana 
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej UMCS prof. 
Radosława Dobrowolskiego. Patro-
nem medialnym Studenckiej Debaty 
jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy Debaty

Od lewej: moderator debaty Katarzyna Wiśniewska oraz organizatorka 
dr Dagmara Kociuba

Gość specjalny debaty 
dr Edyta Szafranek

Wiedza naukowa 
i rozwój regionalny 
– jak to połączyć?
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niewiele wspólnego z rzeczywistoś-
cią miały kobiece stereotypy funkcjo-
nujące w klasycznych dziełach litera-
ckich XIX w. Dr hab. Dariusz Słapek 
przygotował prezentację o sporcie 
kobiecym w omawianym okresie.

W części drugiej zaproponowano 
uczestnikom VI Dnia Historyka wy-
słuchanie fragmentów najpiękniej-
szych arii kobiecych z oper i operetek 
powstałych w wieku XIX. Wyboru 
dokonała prof. dr hab. Małgorzata 
Willaume. Wielkim powodzeniem 
cieszył się poprowadzony przez dr Jo-
annę Złotkiewicz-Kłębukowską po-
kaz mody XIX-wiecznej, przygoto-
wany we współpracy z lubelskim 
Teatrem im. Juliusza Osterwy. Stu-
dentki i studenci z wielką przyjem-
nością przebierali się w stroje empi-

rowe, krynoliny 
i tiurniury, fraki, 
cylindry i wiel-
kie kapelusze 
zdobne w pióra, 
by potem, kro-
kiem zawodo-
w ych modeli 
zaprezentować 
je pub liczności. 

Dr Andrzej Przegaliński opowie-
dział o społecznej aktywności lu-
belskich ziemianek, pań z pałaców 
i dworków z rodzinnych stron słu-
chaczy. Na końcu uczniowie zna-
komicie bawili się podczas występu 
Koła Historyków-Satyryków, którzy 
pod kierunkiem dr. Leszka Wierzbi-
ckiego przedstawili dowcipną satyrę 
pt. Wjazd Napoleona do Warszawy. 

Równolegle do pokazów przed bu-
dynkiem Wydziału Humanistycz-
nego swoje osiągnięcia prezentowały 
studenckie koła naukowe.

Tegoroczna edycja Dnia Historyka 
przyciągnęła uczniów z wielu szkół 
Lubelszczyzny i spoza niej. Wielu 
nauczycieli przyprowadza do nas 
swoje klasy każdego roku. Dowodzi 
to, jak wielkim powodzeniem cieszy 
się taki sposób pokazywania prze-
szłości i jak duże jest nań zapotrze-
bowanie. Relacje z wydarzenia prze-
kazały Telewizja Lublin, Lubelskie 
Radio, a galerię zdjęć można zna-
leźć na Facebooku.

Agnieszka KidzińskaFo
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23 października 2013 r. In-
stytut Historii po raz szó-
sty otworzył podwoje dla 

uczniów szkół średnich z wojewódz-
twa lubelskiego. Zakłady Historii 
Polski XIX w. i Historii Powszechnej 
XIX w. przygotowały dla nich szereg 
interesujących warsztatów i prezen-
tacji multimedialnych. Tegoroczna 
edycja Dnia Historyka odbywała się 
pod hasłem „Polka, Europejka, oby-
watelka świata. Kobieta w XIX w.” 
i prezentowała rosnącą rolę płci 
pięknej w wielu dziedzinach życia. 
Instytut Historii z tej okazji wydał 
specjalna jednodniówkę „Kurier In-
stytutu Historii”, utrzymany w este-
tyce XIX-wiecznych dzienników.

W części pierwszej uczniowie mo-
gli wybierać między pięcioma war-
sztatami. Dr Agnieszka Kidzińska 
oraz Sekcja Miłośników Historii 
i Kultury Japonii opowiedzieli o ja-
pońskiej filozofii herbatyzmu oraz 

przedstawili ce-
remonię parze-
nia herbaty przy 
użyciu oryginal-
nych utensyliów 
z Kraju Kwit-
nącej Wiśni. 
Aktorzy, któ-
rzy wystąpili 
w barwnych ki-
monach, po pokazie częstowali za-
interesowanych gęstą, spienioną 
herbatą matcha oraz japońskimi 
słodyczami, własnoręcznie przygo-
towanymi z mąki ryżowej, agaru, fa-
soli azuki i zielonej herbaty. Dr hab. 
Małgorzata Nossowska przygoto-
wała debatę na temat politycznych 
praw kobiet i emancypacji. Dr Joanna 
Złotkiewicz-Kłębukowska pokazała, 
w jaki sposób w okresie zwanym la 
belle epoque dbano i higienę i pielęg-
nowano urodę. Natomiast dr Henryk 
Bałabuch udowodnił słuchaczom, jak 

VI Dzień Historyka
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W dniach 25–27 października 
2013 r. w Instytucie Historii 
obradowała Międzynarodowa 

Studencko-Doktorancka Konferencja 
Naukowa – II Lubelska Jesień Histo-
ryczna. Organizatorzy: Koło Naukowe 
Historii Krajów Europy Wschodniej, 
Koło Naukowe Historyków Studen-
tów, Studenckie Koło Naukowe Archi-
wistów, zaproponowali uczestnikom 
udział w następujących grupach pane-
lowych: Argument Historyczny w spo-
rze ideowym; Klęski ideowe na prze-
strzeni dziejów; 
Mozaika wyzna-
niowa w krajach 
Europy Wschod-
niej; Zarządza-
nie dokumenta-
cja współczesną. 
Pytania o dziś i ju-
tro archiwistyki.

Podczas obrad referaty przedstawiło 
ok. 90 studentów i doktorantów z naj-
ważniejszych polskich ośrodków na-
ukowych oraz z Uniwersytetu Lwow-
skiego im. Iwana Franki, Narodowego 
Uniwersytetu Górniczego w Dniepro-
pietrowsku, Uniwersytetu Jana Ewange-
listy w Ústi nad Łabą. Zostali serdecz-
nie przywitani przez władze Wydziału 
Humanistycznego oraz Instytutu Hi-
storii, a wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski. Dla 
młodych gości przewidziano, oprócz 
spotkania integracyjnego, także atrak-
cyjną wycieczkę multimedialną śladami 
ludności żydowskiej dawnego Lublina, 
poprowadzoną przez Roberta Kuwałka 
z Muzeum Państwowego na Majdanku.

Agnieszka Kidzińska

II Lubelska 
Jesień 
Historyczna

Dla grupy studentów IFS 
– rusycystów i slawistów – 
wrzesień upłynął pod zna-
kiem praktyk w Mińsku. Co-

roczny wyjazd za wschodnią granicę 
na praktyki językowo-kulturowe trwa 
blisko trzy tygodnie. Młodzi przed-
stawiciele UMCS gościli na Białoru-
skim Uniwersytecie Państwowym. 
Jest to uczelnia, z którą wieloletnia już 
współpraca odbywa się na podstawie 
umowy międzyuczelnianej. 

Do Mińska udała się dziesięciooso-
bowa grupa studentów. Ze strony IFS 
wyjazd przygotowały i pieczę sprawo-
wały dr Ewa Białek oraz dr Agnieszka 
Dudek-Szumigaj. Organizacją pro-
gramu na miejscu zajęły się doktorantki 
z Mińska – Jewgienija Łazariewicz oraz 
Nina Pristupa. 

Lubelscy studenci bardzo aktywnie 
spędzali czas. Były ciekawe wycieczki 
po mieście, a także, w ramach zajęć 
z historii Mińska, zwiedzanie muzeów 
oraz krótkie eskapady za stolicę Biało-
rusi. Tradycyjnie grupa z Lublina jeź-
dzi do Nieświeża, który słynie z oka-
załej rezydencji Radziwiłłów. Studenci 
wzięli również udział w Dniach Mia-
sta i obejrzeli między m.in. występy 
teatrów ulicznych w Mińsku. 

Każdego dnia studenci uczęszczali 
na zajęcia z języka rosyjskiego i biało-
ruskiego, literatury rosyjskiej oraz bia-
łoruskiej, historii Mińska, a także folk-
loru. Na zajęciach z literatury rosyjskiej 
można było zapoznać się z ekraniza-
cją utworów Gracze Fiodora Dosto-
jewskiego oraz Wujaszek Wania we-
dług Antona Czechowa. Na zajęciach 
z folkloru uczyli się ludowych tańców 
białoruskich. W jedną z wrześnio-
wych sobót w skansenie w miejsco-
wości Wiazanka odbyło się ludowe 
święto plonów. Studenci zapoznali 
się z białoruskimi obrzędami jesien-
nymi, a także tradycjami ludowego 
zabawkarstwa. Na miejscu odbywały 
się warsztaty robienia szmacianych 
magicznych lalek „na szczęście”, „dla 
zdrowia”. Wystąpiły też różne zespoły 

prezentujące białoruską twórczość lu-
dową. Na zakończenie święta odbyła 
się zabawa w ludowym stylu, podczas 
której studenci poznawali tradycyjne 
tańce białoruskie.

Poza nauką i wycieczkami strona 
białoruska zapewniła grupie sporą 
dawkę kultury. Uczestnicy byli w Te-
atrze Opery i Baletu (na sztuce opero-
wej Eugeniusz Oniegin), a także w Na-
rodowym Teatrze Akademickim im. 
Janki Kupały. Studenci zwiedzali miń-
skie muzea – Państwowe Muzeum Lite-
rackie Jakuba Kołasa, Państwowe Mu-
zeum Literackie Janki Kupały, Muzeum 
Historii Kultury Teatralnej i Muzycz-
nej, w którym odbył się specjalny po-
kaz białoruskiego przedstawienia bo-
żonarodzeniowego („batlejka”). Mińsk 
może się też poszczycić pięknym Ogro-
dem Botanicznym z bogatą oranżerią. 
Studenci chętnie odwiedzali też miń-
skie księgarnie. Miłym akcentem były 
seanse filmowe, m.in. film Dwana-
ście miesięcy (na podstawie utworu dla 
dzieci autorstwa Samuela Marszaka).

Studenci, pełni wrażeń, wzbogaceni 
o nową wiedzę i doświadczenia, wró-
cili z Mińska tuż przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego.

Dr Ewa Białek

Praktyki rusycystów 
i slawistów w Mińsku

Studenci przed Białoruską Biblioteką 
Narodową w Mińsku

Fo
t. 

P.
 Jo

ńs
ki



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

60 W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e   l i s t o p a d  2 0 1 3

Najlepsze uczelnie, naj-
lepsi sportowcy i najbar-
dziej zasłużeni działacze 

AZS-u, a oprócz nich goście z ca-
łej Polski. 18 października 2013 r. 
w hali Globus odbyła się uroczy-
sta Gala Sportu Akademickiego. 
Gościem honorowym była Minister 
Sportu i Turystyki Joanna Mucha. 
Pojawili się także przedstawiciel 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Jacek Guliński, Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Hetman, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Lublin ds. Kultury, 
Sportu i Relacji Zewnętrznych Ka-
tarzyna Mieczkowska-Czerniak 
oraz Rektor UMCS Stanisław Mi-
chałowski. Podczas imprezy pod-
sumowano miniony sezon w spor-
cie akademickim, a przy okazji 
uroczyście świętowano 90. rocz-
nicę założenia Akademickiego 
Związku Sportowego w Lublinie.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 
została powołana kapituła, w której 
zasiedli m.in. przedstawiciele me-

Gala Sportu 
Akademickiego 
2013 w Lublinie

diów oraz byłych działaczy i obec-
nych władz AZS-u. Postanowiła 
ona przyznać nagrody i uhonoro-
wać za wybitne sukcesy i osiąg-
nięcia trenera i trójkę zawodni-
ków. W kategorii trener 90-lecia 
wyróżniony został twórca sukce-
sów Andrzeja Sontaga – Wiesław 
Doliński. Nagrody w kategorii za-
wodnik 90-lecia AZS w Lublinie 
powędrowały do: Andrzeja Son-
taga (m.in. brązowego medalisty 
Mistrzostw Europy 1974 w trój-
skoku), Arkadiusza Godela (mi-
strza olimpijskiego w szermierce) 
oraz do Kingi Kołosińskiej (m.in. 
srebrnej medalistki Letniej Uni-
wersjady w Kazaniu). Nie zabrakło 
również podziękowań dla Prezesa 
AZS Lublin prof. Zdzisława Targoń-
skiego, który w imieniu całego śro-
dowiska odbierał nagrody od przed-
stawicieli władz samorządowych. 

Kolejnym punktem wieczoru było 
uhonorowanie zasłużonych spor-
towców i działaczy. Za brązowy me-
dal wywalczony na Uniwersjadzie 

w Kazaniu nagrodę z rąk Minister 
Joanny Muchy odebrała studentka 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej – lekkoatletka Małgorzata 
Kołdej. 

Podczas bloku poświęconego im-
prezom rangi międzynarodowej 
nagrodzone zostały Organizacje 
Środowiskowe AZS Poznań i AZS 
Katowice. AZS z Poznania został 
wyróżniony za wzorową organizację 
Akademickich Mistrzostw Europy 
w wioślarstwie, z kolei AZS Kato-
wice za zorganizowanie Akademi-
ckich Mistrzostw Europy w piłce 
ręcznej. Nagrody za wybitne osiąg-
nięcia na wspomnianej imprezie 
odebrały: Wyższa Szkoła Gospo-
darki w Bydgoszczy za potwier-
dzenie prymatu w wioślarstwie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu za bardzo dobre wyniki uzy-
skane podczas AME w wioślarstwie, 
a także Politechnika Rzeszowska za 
obronę złota i świetne wyniki w te-
nisie stołowym. 

Przedostatnim punktem Gali 
były wyróżnienia dla najlepszych 
uczelni za wyniki osiągnięte pod-
czas Akademickich Mistrzostw Pol-
ski. Złoty medal wśród uniwersy-
tetów przypadł Uniwersytetowi 
Warszawskiemu, który zdobył łącz-
nie 2100 punktów. Na drugim stop-
niu podium znalazł się Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (2097,5 pkt.). Brązowy medal 
z wynikiem 1987 punktów zdobył 
Uniwersytet Marii  Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. 

Wśród uczelni technicznych wy-
grała Akademia Górniczo-Hutnicza 
z przewagą ponad 100 punktów nad 
drugą Politechniką Gdańską i 120 
nad trzecią Politechniką Śląską Gli-
wice. W klasyfikacji uczelni medycz-
nych ze złotego medalu mógł cieszyć 
się Uniwersytet Medyczny z Łodzi, 
przed Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym i Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym. Najlepszymi 
wśród uczelni społeczno-przyrod-
niczych zostały Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego Warszawa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie i Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie. Wśród Wyższych Szkół 

Minister Joanna Mucha wręcza Rektorowi prof. Stanisławowi Michałow-
skiemu i Prezesowi AZS UMCS Dariuszowi Gawłowi nagrodę dla UMCS 
za 3. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski
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Zawodowych po raz kolejny trium-
fowała PWSZ w Lesznie, zostawiając 
w tyle PWSZ Nysa i PWSZ Tarnów. 
Klasyfikację uczelni wychowania 
fizycznego zdominował AWF Ka-
towice. Drugi stopień podium na-
leżał do AWF Kraków, a na trze-
cim znalazł się AWF Warszawa. 
Ostatnią z kategorii była klasyfi-
kacja szkół niepublicznych, którą 
wygrała Akademia Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie, wyprzedzając 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy i Wyższą Szkołę Pedagogiki 
i Administracji w Poznaniu.

Tuż przed ogłoszeniem najważ-
niejszych klasyfikacji wyróżniono 
organizatorów Akademickich Mi-
strzostw Polski oraz weryfikato-
rów, którzy przez cały sezon czu-
wali nad prawidłowym przebiegiem 
akademickiej rywalizacji. Nagrody 
za organizację AMP powędrowały 
do Organizacji Środowiskowej AZS 
Katowice, KU AZS Uniwersytetu 
Śląskiego i KU AZS Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Nagrody odebrało 
także 17 weryfikatorów AMP. Wśród 
nich nie zabrakło akcentu lubel-
skiego, bo w gronie najaktywniej-
szych znalazła się Elżbieta Dele-
żuch z AZS Lublin. 

Podczas Gali podsumowana zo-
stała także klasyfikacja generalna 
Akademickich Mistrzostw Polski. 
Zawodnicy UMCS zajęli w niej szó-
ste miejsce. Trzecia lokata przypadła 
Uniwersytetowi im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, na drugim miej-
scu uplasował się niepokonany przez 
pięć kolejnych lat Uniwersytet War-
szawski, a zwycięzcą po raz pierw-
szy w historii została Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 
– Wspinaliśmy się na to podium 
latami, w końcu udało się wygrać. 
W sporcie potrzebna jest cierpli-
wość, dyscyplina i długofalowe dzia-
łania. Udało nam się zachęcić stu-
dentów do tego, aby pomogli nam 
uzyskiwać te wyniki. Oni wzięli 
swój los we własne ręce i odnieśli 
sukces – mówił prorektor ds. nauki 
AGH Kraków prof. Zbigniew Kąkol. 

– Cieszę się bardzo, że UMCS, 
jako reprezentant Lubelszczyny za-
jął trzecie miejsce w swoim typie 

uczelni. Również Uniwersytet Przy-
rodniczy trzeci w typach uczelni 
społeczno-przyrodniczych, a Uni-
wersytet Medyczny czwarty w ty-
pach uczelni medycznych to też są 
pozytywne akcenty. Nasz udział 
i udział Lubelszczyzny w sporcie 
akademickim został wyraźnie za-
znaczony – dodał prof. Zdzisław 
Targoński, prezes AZS Lublin.

Ostatnim punktem wieczoru było 
wręczenie specjalnego odznacze-
nia za szczególne zasługi dla roz-
woju sportu akademickiego. Z rąk 
Prezesa Zarządu Głównego AZS, 
prof. Marka Rockiego, odebrał je 
Rektor naszej Uczelni prof. Stani-
sław Michałowski. 

Katarzyna Niećko

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Akademickich Mistrzostwach Polski 
na podium

Gala 90-lecia AZS

Rektor prof. Stanisław Michałowski 
odebrał z rąk Prezesa Zarządu Głów-
nego AZS prof. Marka Rockiego od-
znaczenie za szczególne zasługi dla 
rozwoju sportu akademickiego
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W dniach 21–24 maja 2013 r. na Wydział 
Pedagogiki i Psychologii UMCS przyjechali 
z Fachhochschule Muenster (Niemcy) stu-

denci pracy socjalnej wraz z opiekunami, w ramach 
programu wymiany dydaktycznej Erasmus. Była to 
ich druga wizyta w Polsce – wcześniej gościli u nas 
w 2009 r. Program wizyty przygotowała dr Agnieszka 
Buczak z mgr Magdaleną Monist-Czerwińską. Rolę 
tłumacza pełnił student I roku studiów II stopnia fi-
lologii germańskiej Tomasz Dolecki. Dzięki pomocy 
Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjali-
zujących UMCS niemieccy studenci odwiedzili pla-
cówki, z którymi współpracuje Koło.

W Niemczech nie istnieje kierunek pedagogika re-
socjalizacyjna. Tam wszystko sprowadza się do pracy 
socjalnej. Studentki, poza jedną, nigdy nie były po dru-
giej stronie zakładu karnego. W Niemczech jest to nie 
do pomyślenia, żeby studenci mogli przebywać w ta-
kim miejscu – nie mają bowiem odpowiednich kom-
petencji. W Polsce jest inaczej. Koło Naukowe Twór-
czych Pedagogów Resocjalizujących współpracuje 
z takimi jednostkami już od 2008 r.

21 maja zebraliśmy się w Sali Rady Wydziału, aby 
wstępnie zapoznać gości z tym, co robimy. Mateusz 
Urbański, moderator strony internetowej Niepel-
nosprawni.lublin.pl zaznajomił nas ze swoją pracą. 
O swojej działalności opowiedziała także dr Anna Bie-
ganowska, która współpracuje z Lubelskim Forum Or-
ganizacji Osób Niepełnosprawnych i jest wolontariuszką 
w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Ostatnim 
punktem spotkania była prezentacja naszego Koła.

cyjnej, pomieszczenie przeznaczone na odprawianie 
mszy świętej, a także miejsce, w którym tworzą się 
dzieła sztuki. Opowiadali o historii placówki, specyfice 
pracy, drodze, jaką przechodzą młodzi chłopcy przed 
i po umieszczeniu w Schronisku. Dyrektor pytał też, 
jak to wygląda w Niemczech. Okazało się, że nie ma 
schronisk, a jedynie domy poprawy, w których można 
umieścić młodego człowieka do miesiąca czasu, żeby 
mógł zobaczyć, co go czeka, jak dalej będzie niewłaś-
ciwie postępował. I – zazwyczaj to skutkuje.

23 maja odwiedziliśmy Zakład Karny w Opolu Lubel-
skim – zakładu typu zamkniętego dla mężczyzn odby-
wających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy 
oraz młodocianych, z dwoma wydzielonymi oddzia-
łami dla tymczasowo aresztowanych. Zobaczyliśmy, 
jak funkcjonuje placówka, zwiedziliśmy cele więźniów, 
spacerniaki, wieżę kontrolną, sale widzeń. Kierownik 
przedstawił historię zakładu i opowiedział o aktywno-
ści osadzonych. Mieliśmy możliwość porozmawiania 
z kierownikami poszczególnych działów, wymienili-
śmy się doświadczeniami z pracy z trudną młodzieżą. 
Studentki pytały o wiek osadzonych, jaki system re-
socjalizacji dominuje w Polsce, a także czy resocjali-
zacja w postaci zajęć kulturalno-warsztatowych jest  
skuteczna. 

W ostatnim dniu goście zwiedzali Lublin. Byli bar-
dzo zadowoleni z wycieczki do Polski, okazali się bar-
dzo wiernymi słuchaczami i wyrazili chęć kolejnej wi-
zyty u nas w przyszłości. Zapraszamy.

Elżbieta Rączka, Studentka I roku  
II stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej 

Wizyta pedagogów 
z Niemiec

Następny dzień grupa spędziła w Areszcie Śled-
czym na ul. Południowej w Lublinie. Gości przywi-
tali kpt. Tomasz Czołomiej i psycholog Justyna Nowi-
cka. Studenci zwiedzili placówkę: salę widzeń, stare 
i nowe oddziały, kaplicę, pokoje wychowawców, cele 
(puste), świetlice i sale terapeutyczne. Interesowały 
ich projekty resocjalizacyjne realizowane na terenie 
jednostki. Pani psycholog opowiedziała o projektach 
unijnych oraz o tych realizowanych w ramach współ-
pracy z naszym Kołem. Grupa miała też okazję po-
rozmawiać z kilkoma młodocianymi przestępcami. 
Następnie studenci odwiedzili Centrum Aktywno-
ści Środowiskowej przy ul. Grygowej oraz Schroni-
sko dla Nieletnich w Dominowie, gdzie dyrektor Sta-
nisław Cur i kierownik Andrzej Wysocki pokazali 
nam sale lekcyjne, salę gimnastyczną, pokój do moni-
toringu, pomieszczenia dla grup zwykłej i interwen-

Studenci przed Aresztem Śledczym w Lublinie
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Dla członków Koła Nauko-
wego Amatorów Antyku 
nie jest to jednak powrót 
do uśpionej przez wakacje 

działalności. To bowiem w czasie 
letnich miesięcy działają oni w na-
tężony sposób. W tym roku sze-
rzyli wiedzę o kulturze antycznej 
w Koblencji w Niemczech, w Rzy-
mie podczas Międzynarodowego 
Festiwalu „Ludi Romani”, na festi-
walach w Masłomęczu pod Hru-
bieszowem, Pruszczu Gdańskim, 
Pruszkowie pod Warszawą, Nie-
połomicach oraz w Nowej Słupii. 
Wszystkie te wydarzenia związane 
były z ośrodkami, które prowadzą 
badania nad starożytnością.

Za każdym razem studenci, we 
współpracy z wieloma różnymi or-
ganizacjami, rozstawiali wioski re-
konstrukcyjne, które przyciągały 
rzesze turystów. Ogrom pracy wło-
żony w rozwój tej działalności owo-
cuje uznaniem, z jakim spotykają się 
Amatorzy Antyku.

Ostatnim etapem „praktycznych” 
działań Koła mijającego lata był Stu-
dencki Festiwal Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Chleba i Igrzysk”, który 
odbył się 10 października 2013 r. 
Członkowie Koła jako cel tego 
przedsięwzięcia wyznaczyli sobie 
zapoznanie braci studenckiej z sta-
rożytnymi obchodami świąt. Na 
terenach zielonych za pomnikiem 
Marii Curie-Skłodowskiej rozstawili 
namiastkę wioski rekonstrukcyjnej, 
gdzie można było bawić się tak, jak 
robiono to w czasach starożytnych.

Projekt eksperymentalnej kuchni 
prowadzony jest przez studentkę 
II roku II stopnia archeologii Alek-
sandrę Janas z pomocą Joanny Maj-
danik i Katarzyny Buczek oraz Ka-

tarzyny Brzyskiej. Studenci, którzy 
zajrzeli pod specjalny namiot „po-
pinę”, mogli spróbować różnych ro-
dzajów chleba znanego w antyku. 
Miłym zaskoczeniem dla odwie-
dzających była sama „zjadliwość” 
potraw, gdyż nie spodziewali się, 
że kuchnia sprzed 2000 lat będzie 
odpowiadać ich gustom smako-
wym. Zachwyt kulinarny budziły 
chleby, które studenci sami pie-
kli, zwłaszcza „libum” czyli pla-
cki chlebowe pieczone z serem 
i miodem. Amatorzy Antyku nie 
wstydzili się także pokazać pełno-
ziarnistego chleba pieczonego na 
zakwasie, który tym razem okazał 
się być nieudanym eksperymen-
tem. Dowodzi to, jak trudno jest 
we współczesnych czasach odtwa-
rzać te najbardziej ulotne elementy 
życia codziennego jak smaki i za-
pachy. Poza tym na studenckim – 
rzymskim stole znalazła się patina 
z żółtego grochu, patina z makreli 
z oliwkami, kurczak w miodzie, 
wątróbka na słodko, „serek miło-
ści”, patina z brzoskwiń z dodat-
kiem kminu, ciecierzyca z maje-
rankiem oraz sala cattabia – czyli 
potrawa z rozmoczonego w occie 
chleba maczanego wraz z serem 
białym, jajkami, ziołami i czosn-
kiem. Smakoszom kuchni rzym-
skiej rozdawano gotowe przepisy 
i porady kulinarne, które stworzył 
sam wielki Apicjusz – autor De re 
coquinaria libri X (O sztuce ku-
charskiej ksiąg 10).

Drugim etapem mini festiwalu był 
pokaz walk gladiatorskich. Człon-
kowie Koła przez cały poprzedni se-
mestr przygotowywali się do nich, 
ćwicząc technikę walki podczas nie-
dzielnych treningów w Centrum 

Kultury Fizycznej. Dużego nakładu 
pracy wymagało również ręczne wy-
konanie elementów uzbrojenia czy 
chociażby tarcz, które z dumą mo-
gli prezentować. Umiejętnościami 
gladiatorskimi wykazali się Adrian 
Czyż, Michał Zieliński, Bartosz Pie-
ślak i Radosław Wieczorek.

Wydarzenie odbiło się pozytyw-
nym echem wśród braci uczelnianej. 
Ze względu na duże zainteresowanie 
festiwal został nawet przedłużony. 
Szeregi Koła zostały wzmocnione 
o nowych członków, którzy z całą 
pewnością złapali „bakcyla antyku”.

Katarzyna Brzyska

Studencki Festiwal Rekonstrukcji 
Historycznej „Chleba i Igrzysk”
Rozpoczyna się kolejny rok akademicki, 
studenci historii wracają, by znów w murach 
uczelnianej biblioteki poznawać nauki 
płynące z doświadczeń przeszłych pokoleń.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Amatorów 
Antyku
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Od początku nowego roku 
akademickiego Biuro Pro-
mocji UMCS organizuje 

spotkania z maturzystami w Szko-
łach Partnerskich, których celem 
jest przybliżenie oferty edukacyj-
nej oraz kulturalnej Uniwersytetu. 
Do tej pory odbyło się pięć takich 
spotkań, w trakcie których odwie-
dziliśmy sześć szkół:

Spotkania w Szkołach Partnerskich
•	16 października – Zespół Szkół 

Zawodowych oraz II Liceum Ogól-
nokształcące we Włodawie;
•	18 października – Zespół Szkół 

im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach;
•	30 października – Akademickie 

Liceum Ogólnokształcące w Radomiu 
oraz Ogólnokształcące Liceum Języ-
kowe z oddziałami dwujęzycznymi 
im. Unii Europejskiej w Radomiu;
•	5 listopada – Zespół Szkół im. 

ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

W spotkaniach uczestniczyli: dy-
rektorzy szkół, grono pedagogiczne 
oraz uczniowie klas maturalnych. 

Po prezentacji przez studentów 
UMCS oferty edukacyjnej, odby-
wają się wykłady pracowników 
naukowych bądź osób współpra-
cujących z Biurem Promocji, przy-
gotowane specjalnie dla maturzy-
stów. 16 października wykład pt. 

„Skok z krawędzi kosmosu. Fi-
zyczne aspekty wyczynu Feliksa 
Baumgartnera” wygłosił dr Walde-
mar Berej z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki. 18 paździer-
nika uczniowie mieli okazję pod-
różować z dr. Pawłem Wojdano-
wiczem z Wydziału Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej pod-
czas wyprawy „Uchem po mapie”. 
30 października warsztat dla ucz-
niów przygotował Rafał Muda – 
przedstawiciel Wydziału Pedago-
giki i Psychologii, który zapoznawał 
ich z tajnikami radzenia sobie ze 
stresem. 5 listopada natomiast 
mgr Ewa Lecka z Wydziału Filo-
zofii i Socjologii przybliżała ucz-
niom tematykę konfliktów i puła-
pek społecznych.

Anna Lada  
Koordynator UMCS 

ds. współpracy ze szkołamiSpotkanie we Włodawie
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Podczas wakacji 2013 r. 
odbyła się już trzecia edy-
cja plenerowych praktyk 

pedagogicznych w ramach projektu 
„Profesjonalizm w edukacji. Przy-
gotowanie i realizacja nowego pro-
gramu praktyk pedagogicznych na 
Wydziale Artystycznym UMCS”, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Dwutygodniowe praktyki przebie-

gały pod opieką wykładowców z ra-
mienia Wydziału Artystycznego 
(dr hab. Maria Sękowska, dr Anna 
Perłowska-Weiser, prof. Maria Po-
lakowska-Prokopiak, dr hab. Wie-
sław Proć, dr Anna Boguszewska, 
mgr Andrzej Mosio) i nauczycieli 
z lubelskich placówek oświatowych 
(Iwonna Jedlińska, Joanna Rutkow-
ska, Agata Fijewska-Pajdowska, 
Magdalena Ciężak, Elżbieta Skóra, 
Dorota Chabros-Chimiuk). Trzy 
turnusy pleneru odbyły się w Ja-
nowie Lubelskim i Krasnobrodzie.

Każda edycja praktyk dotyczy 
różnych zajęć plastycznych. W tym 
roku oprócz malarstwa sztalugo-
wego odbyły się m.in.: zajęcia z wi-

Trzecia edycja  
praktyk plenerowych

trażu, ćwiczenia z grafiki warsztato-
wej, techniki malarstwa ściennego, 
rzeźby z odcisku, warsztaty z cera-
miki, body painting i wiele innych. 
Uczestnicy pedagogicznych praktyk 
plenerowych przekonali się, że dzia-
łania edukacyjne mogą być twórcze, 
atrakcyjne i satysfakcjonujące za-
równo dla ucznia, jak i dla pedagoga.

Efekty pracy młodych artystów 
będą prezentowane na wystawie po-
plenerowej w grudniu 2013 r. w Ga-
lerii „Zajezdnia” Instytutu Sztuk 
Pięknych Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie, na którą serdecz-
nie zapraszamy.

Małgorzata  
Gorzelewska-Namiota
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Świat zmierza w kierunku 
rozwoju technologi i 
i innowacji. Czy system 
szkolnictwa, warunki 

kształcenia uczniów także? Liceum 
Językowe z oddziałami dwujęzycz-
nymi im. Unii Europejskiej w Rado-
miu zapewne tak.

Ta szkoła jest przykładem połą-
czenia ducha tradycji z nowoczes-
nym systemem kształcenia. Nauczy-
ciele w tej szkole dbają o wysoki 
poziom kształcenia i poszerzają ho-
ryzonty myślowe swoich uczniów. 
Przejawia się to aktywizowaniem 
ich poprzez różne, zindywidualizo-
wane formy kształcenia. Zajęcia od-
bywają się w grupach liczących nie 
więcej niż kilkanaście osób. 

Liceum Językowe im. UE w Rado-
miu wyznaje zasadę, że „Niemożliwe 
nie istnieje”. Kształci swoich uczniów 
w kierunku medycznym, informa-
tycznym, dyplomatyczno-europej-
skim, humanistycznym aż w sześciu 
językach: angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim, włoskim, japońskim 
i łacińskim, po których uczniowie 
bezpłatnie mogą zdać międzynaro-
dowe certyfikaty językowe. Dzięki za-
jęciom z etyki i filozofii szkoła stara 

W dniach 13 – 20 października 2013 r. studenci 
Wydziału Ekonomicznego UMCS: Ewelina Ber-
lińska, Mateusz Blicharz, Justyna Szewczyk, 

Ilona Bisek, Karolina Leonarcik, Katarzyna Pycka oraz 
Przemysław Machaj uczestniczyli w wymianie studen-
ckiej z Politechniką Lwowską. Punktem kulminacyjnym 
wyjazdu była Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
podczas której Ewelina Berlińska oraz Mateusz Blicharz 
wygłosili referaty dotyczące zagadnień z rachunkowo-
ści. Ponadto, studenci mieli okazję zwiedzić mnóstwo 
interesujących miejsc, każdy dzień wyjazdu był wypeł-
niony atrakcjami. Oprócz poznawania nowych miejsc 
reprezentacja Uczelni nawiązała nowe znajomości. 

Mateusz Blicharz

Szkoła Odkrywców 
Talentów

się wpływać pozytywnie na kształ-
towanie postaw życiowych – a co za 
tym idzie osobowości. 

W dobrze wyposażonym labora-
torium chemicznym odbywają się 
zajęcia praktyczne. Na zajęciach 
z chemii eksperymentalnej ucznio-
wie pod czujnym okiem nauczyciela 
wykonują samodzielnie doświad-
czenia chemiczne.

Uczeń sam decyduje, czy chce cho-
dzić na zajęcia dodatkowe z konkret-
nych przedmiotów, wyrównawcze czy 
przegotowujące do konkursów i olim-
piad przedmiotowych. Placówka na 
swoim koncie ma już sporo nagród 
w olimpiadach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych projektach, a jej ucz-
niowie są corocznymi stypendystami 
Stypendium Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Ponadto od tego 
roku ruszyło Technikum Prawne.

Cyklicznie we wrześniu w Liceum 
odbywa się Radomski Festiwal Na-
uki. W zeszłym roku zrealizowano 
projekt Europamobile – do szkoły 
zaproszeni zostali studenci z kra-
jów UE i prowadzili warsztaty w ję-
zyku angielskim nt. UE i demokra-
cji. Ponadto uczniowie Liceum biorą 
udział w Międzynarodowym kon-

kursie na esej, organizowanym co-
rocznie przez japońską fundację 
GOI i UNESCO.

Odbyły się też spotkania z amery-
kańskimi stypendystami Fulbrighta, 
młodzież uczestniczyła w wykładach 
dotyczących amerykańskiego sy-
stemu wyborczego połączonych 
z konkursem organizowanym przez 
Ambasadę USA w Warszawie. A sam 
Dyrektor generalny Fundacji Ful-
brighta poprowadził wykład nt. sty-
pendiów i możliwości studiowa-
nia w USA.

Od samego początku placówka ta 
została objęta Patronatem Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, z czego jesteśmy nie-
zmiernie dumni i chętnie współpra-
cujemy przy wielu projektach, m.in. 
organizujemy w siedzibie placówki 
w Radomiu wykłady otwarte, prowa-
dzone przez wykładowców UMCS.

Ewelina Kulak

Studenci we Lwowie
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Studenci Wydziału Ekonomicznego 
z wizytą we Lwowie
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Morfotektonika w anno-
polsko-lwowskim seg-
mencie pasa wyżynnego 
w świetle analizy cyfro-
wego modelu wysokoś-
ciowego oraz wskaźni-
ków morfometrycznych
Teresa Brzezińska-Wójcik

Publikacja jest niezwykle dokład-
nym omówieniem przejawów neo-
tektoniki, które w sposób pośredni 
wpływają na cechy rzeźby i adap-
tację krajobrazu do zmieniających 
się warunków strukturalnych. Au-
torka szczegółowo omawia zależ-
ności między siłami endogenicz-
nymi, polegającymi na dźwiganiu 
lub obniżaniu tektonicznym ob-
szaru, a siłami egzogenicznymi, na 
które nakłada się głównie zależna 
od zmian klimatycznych erozja fi-
zyczna i chemiczna, powodująca 
degradację krajobrazu. Rozprawa 
zawiera bardzo cenne ilustracje.

Audiogenne uwarunko-
wania zaburzeń  
komunikacji językowej 
Zdzisław Marek Kurkowski 

Badania zaprezentowane w pracy 
dotyczą audiofonologicznego opisu 
zaburzeń komunikacji językowej, 

a w szczególności zaburzeń artykula-
cji (dyslalii), dysleksji i jąkania. Autor 
dokonuje analizy wybranych funkcji 
słuchowych (dyskryminacji, laterali-
zacji i uwagi słuchowej) u osób z za-
burzeniami komunikacji językowej.

Między zdarzeniem 
dźwiękowym 
a znaczeniem. Szkice 
z filozofii muzyki 
Janusz Jusiak

Głównym celem zebranych w książce 
szkiców jest zwrócenie uwagi na 
niektóre zagadnienia świadczące 
o powiązaniach muzyki i kultury 
muzycznej z szerszym tłem. Autor 
rozważa problemy uznawane w li-
teraturze należącej do teorii i filo-
zofii muzyki za jej kwestie podsta-
wowe. Przytacza on argumenty na 
poparcie tezy, że kształtowanie się 
znaczenia muzycznego jest złożo-
nym procesem wymagającym kom-
pleksowego współdziałania ze sobą 
wielu złożonych czynników.

Profesor Mieczysław 
Łobocki – Pedagog. 
Teoretyk wychowania. 
Humanista
Red. Barbara Wojciechowska-
-Charlak, Teresa Zubrzycka-
-Maciąg

Opracowanie zawiera autoryzo-
wany życiorys naukowy prof. Mie-
czysława Łobockiego oraz wykaz 
publikacji wraz z krótkimi frag-
mentami, wskazującymi na aktu-
alność jego poglądów. Zestawiono 
tu również znajdujące się w do-
robku naukowym Profesora arty-
kuły, streszczenia i inne publikacje. 
Zamieszczono ponadto prezenta-
cje rozpraw doktorskich pisanych 
pod jego kierunkiem oraz spis przy-
gotowanych przez niego recenzji 
rozpraw doktorskich, habilitacyj-
nych i profesorskich. Opracowa-
nie zamykają słowa przewodniczą-
cego Komitetu Badań Naukowych 
PAN prof. Bogusława Śliwerskiego, 
a także zbiór fotografii ukazujący 
życie Profesora.

Barwy twórczości 
Red. Małgorzata Kuśpit

Publikacja jest dedykowana prof. 
Stanisławowi Popkowi z okazji 
55-lecia działalności naukowo-
-artystycznej. Autorami tekstów 
są wychowankowie, przyjaciele, 
współpracownicy Profesora oraz 
osoby reprezentujące najważniej-
sze nurty w psychologii twórczo-
ści i zdolności. Teksty zawarte 
w księdze zawierają się w obsza-
rze ref leksji teoretycznej i ba-
dań podejmowanych przez Ju-
bilata, który skupił wokół siebie 
osoby zainteresowane twórczoś-
cią i zdolnościami, stając się men-
torem lubelskiej szkoły psycholo-
gii twórczości. 

Nowości wydawnicze 
Wydawnictwa UMCS

Oprac. Aneta Okuń
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W wydawnictwie Peter 
Lang ukazała się publi-
kacja zbiorowa w języku 

niemieckim, na którą składają się 
artykuły pracowników Instytutu 
Germanistyki i Lingwistyki Sto-
sowanej UMCS. Tom 
inauguruje nową serię 
wydawniczą Lubliner 
Beiträge zur Germani-
stik und Angewand-
ten Linguistik, której 
redaktorami są prof. 
Janusz Golec i prof. 
Hans-Jörg Schwenk. 
Współpraca z między-
narodowym wydawni-
ctwem specjalizują-
cym się w literaturze 
naukowej jest dla lubelskich ger-
manistów z UMCS szansą na do-
tarcie do szerszego kręgu badaczy. 

Zredagowany przez dr Lucynę 
Krzysiak z Zakładu Kulturoznaw-
stwa Germańskiego tom zawiera 
prace z dziedziny literaturoznaw-
stwa, kulturoznawstwa, lingwistyki 
i dydaktyki języków obcych. 

Prace z kręgu literaturoznawstwa 
koncentrują się na współczesnej li-
teraturze niemieckiej. Dr Izabela 
Golec zajmuje się kwestią Holokau-
stu, emigracji Żydów i niemieckiej 
winy w powieściach Ursuli Krechel 
Shanghai fern von wo i Jenny Erpen-
beck Heimsuchung. Dr Anna Pa-
stuszka podejmuje problematykę 
traumatycznych wspomnień oca-
lałych z Holokaustu na przykładzie 
wydanej w 2008 r. drugiej części 
wspomnień Ruth Klüger unterwegs 
verloren. Dr Jolanta Pacyniak jest au-
torką artykułów o literackich przed-
stawieniach tożsamości Niemców 
z byłej NRD. W tekście o powieści 
Friedricha Christiana Deliusa Der 
Spaziergang von Rostock nach Syra-
kus analizuje zjawisko granicy jako 

jednoczesnej ochrony i ogranicze-
nia wolności, zaś w tekście o powie-
ści epistolograficznej Ingo Schulze 
Neue Leben opisuje wschodnionie-
miecką rzeczywistość i czas demo-
kratycznego przełomu. Dr Wień-

czysław Niemirowski 
zamyka część litera-
turo- i kulturoznaw-
czą przeglądem dzia-
łalności Deutsches 
Stadttheater w Lubli-
nie w latach 1941–1944.

C z ę ś ć  l i n g w i -
styczno-dydaktyczną 
otwiera artykuł dr Jo-
anny Pędzisz o wza-
jemnych relacjach no-
wych mediów i polityki 

na przykładzie dyskursu o wybo-
rach do Bundestagu w blogosferze. 
Drugi przyczynek autorki poświę-
cony jest pojęciom perspektywy, 
rozbieżności perspektyw i powsta-
waniu konfliktów w ujęciu lingwi-
stycznym. Dr Jolanta Knieja ana-
lizuje zjawisko multimedialności 
parawerbalnych wyrażeń w niemie-
ckojęzycznej serii komiksów o Aste-
rixie. Dr Jolanta Janoszczyk przed-
stawia z perspektywy lingwistycznej 
i dydaktycznej elementy metakomu-
nikacji w kontekście interakcji w ję-
zyku obcym. Dr Lucyna Krzysiak 
zamyka tom artykułem o powsta-
łych w wyniku reformy edukacyj-
nej nowych standardach kształce-
nia nauczycieli w Polsce.

Oceniana przez recenzentów wy-
dawnictwa pozycja prezentuje sze-
roki wachlarz zagadnień badaw-
czych. Na uwagę zasługuje również 
piękna szata graficzna książki – 
twardą okładkę zdobi grafika Fryde-
ryka Krzysztofa Dietricha z 1821 r., 
przedstawiająca Bramę Krakowską 
w Lublinie.

Anna Pastuszka

Nowa publikacja 
germanistów
Lucyna Krzysiak (Hrsg.): Blickpunkte der Germanistik. 
Lite ratur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremd-
sprachendidaktik. Peter Lang: Frankfurt am Main 2013.PRL, czyli Polska 

w drugiej połowie 
XX wieku. Studia 
i szkice naukowe oraz 
materiały źródłowe
Red. Ewa Maj, Jerzy Gryz, 
Eleonora Kirwiel, Marcin 
Wichmanowski

W sferze naukowych dociekań au-
torów znalazły się dzieje państwa 
i społeczeństwa w szczególnym 
okresie – Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Książka jest wynikiem 
pracy naukowej osób prezentu-
jących efekty badań zróżnicowa-
nych pod względem przyjmowa-
nych perspektyw teoretycznych 
oraz stosowanych metod badaw-
czych. Różnorodność teoretyczna 
i warsztatowa pozwalała widzieć hi-
storyczne procesy polityczne w róż-
nej skali i w zróżnicowanym tem-
pie ich tworzenia i funkcjonowania.

Współczesny amery-
kański fundamentalizm 
protestancki
Marcin Pomarański 

Autor podejmuje próbę politolo-
gicznej analizy amerykańskiego 
fundamentalizmu protestanckiego 
i jego znaczenia we współczesnej 
polityce jedynego mocarstwa świa-
towego. Zasadniczym celem pracy 
jest próba deskrypcji i eksplanacji 
działania grup i organizacji funda-
mentalistycznych na terytorium 
USA oraz charakterystyka poli-
tycznych form aktywności tych 
wspólnot.
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Wystawa, którą przygotowało uniwersyteckie muzeum, 
jest pierwszą propozycją muzealników inaugurującą 
obchody 70-lecia UMCS. W całym roku jubileuszo-

wym Muzeum ma zaplanowane ekspozycje, które, myślę, też 
zostaną przyjęte pozytywnie przez środowisko akademickie.

Ciekawym fragmentem wernisażu było wystąpienie prof. Ro-
mana Tokarczyka, który w barwny sposób opisywał okoliczno-
ści powstawania karykatur profesorskich. Spotkania z zaproszo-
nymi profesorami odbywały się w gabinecie prof. R. Tokarczyka 
w gmachu Wydziału Prawa i Administracji. Wtedy to Józef Tar-
łowski siadał gdzieś w kącie i rysował profile profesorów. Robił 
to jakby od niechcenia, przy okazji, co świadczy o dobrym war-
sztacie artystycznym. Ale jego prace to nie sensu stricto portrety. 
Artysta w subtelny sposób uwypuklał cechy osobowościowe mo-
dela. Swoją kreską trafiał celnie w charakter osoby portretowa-
nej, ale na szczęście niegłęboko, bowiem bawił się rysowaniem, 
a efekt miał być radosny. I tak właśnie odbieramy te karykatury.

Wystawa w uniwersyteckim Muzeum dostępna była do 24 li-
stopada 2013 r.

Jerzy Kasprzak

Wystawa 
„Profesorowie 
w karykaturach”
29 października 2013 r. w Sali Muzeum UMCS odbył 
się wernisaż wystawy „Profesorowie Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w karykaturach 
Józefa Tarłowskiego (ze zbiorów prof. Romana 
Tokarczyka)”. Oficjalnego otwarcia dokonał Rektor 
UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Władze 
Uniwersytetu reprezentowała również Prorektor 
ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszula Bobryk. 
Na wernisaż przybyło też kilkoro profesorów UMCS, 
których karykatury znalazły się na ekspozycji. 

Otwarcie wystawy. Od lewej: J. Kasprzak (Muzeum UMCS), Rek-
tor prof. S. Michałowski, doc. J. Gurba, prof. R. Szczygieł, prof. 
R. Tokarczyk
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Grzegorz L. Seidler Zbigniew Lorkiewicz

Wiesław Skrzydło Tadeusz Baszyński

Józef Szymański Stanisław Uziak

Zdzisław Cackowski Eugeniusz Gąsior

Marian Harasimiuk Kazimierz Goebel
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Co prawda istnieją kon-
kursy plakatu o dłu-
giej tradycji i wielkiej 

renomie, takie jak Międzynaro-
dowe Biennale Plakatu w Warsza-
wie, organizowane od 1966 r., z któ-
rymi trudno konkurować, niemniej 
impreza lubelska z miejsca wyróż-
niła się osobnym kryterium do-
boru autorów plakatów. Jest nim 
młody wiek uczestników, którymi 
mogą być bądź studenci, bądź absol-
wenci uczelni artystycznych z mi-
nionych dwóch lat. O potrzebie tego 
typu konkursu świadczy ponad 1000 
zgłoszeń, które napłynęły na lubel-

skie biennale z 20 krajów z całego 
świata. Oprócz Polski projekty przy-
słano m.in. z Białorusi, Bośni i Her-
cegowiny, Chin, Chorwacji, Czech, 
Ekwadoru, Francji, Iranu, Japonii, 
Łotwy, Makao, Meksyku, Niemiec, 
Rosji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, 
Tajwanu, Turcji, USA, Ukrainy i We-
nezueli. W ten sposób już pierw-
sza edycja imprezy okazała się nie 
tylko miarodajnym międzynarodo-
wym przeglądem plakatu młodego 
pokolenia, ale też dała okazję do 
konfrontacji sposobów obrazowa-
nia i komentowania rzeczywistości 
w formie lapidarnego komunikatu 

wizualno-werbalnego przedstawi-
cieli różnych kontynentów.

Do konkursu zakwalifikowano 
200 projektów, które pokazane zo-
stały na wystawie pokonkursowej. 
Wystawa była niezwykle różno-
rodna, a zarazem spójna w charak-
terze; udowodniła, że sztuka plakatu 
nie umiera, mimo że dziś dominu-
jącą formą reklamy są spoty tele-
wizyjne i radiowe oraz reklama 
internetowa. Większość zaprezen-
towanych projektów odznaczała się 
wysokimi walorami plastycznymi, 
ciekawymi pomysłami i wyrazistymi 
komunikatami. Również tematyka 

I Międzynarodowe Biennale
Plakatu Studenckiego Lublinie
11 października 2013 r. w lubelskiej Galerii Labirynt odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród i wyróżnień I Międzynarodowego Biennale Plakatu Studenckiego 
(ISPB). Imprezę zorganizował Wydział Artystyczny UMCS, jej pomysłodawcami 
i kuratorami byli Lech Mazurek i Sebastian Smit z Instytutu Sztuk Pięknych. 
Konkurs okazał się wielkim sukcesem, a ogromne zainteresowanie nim młodych 
grafików z całego świata było miłym zaskoczeniem dla organizatorów. Biennale, 
zaplanowane jako cykliczne, to wielka szansa, aby Lublin zajął wyraziste 
miejsce na mapie grafiki użytkowej nie tylko w kraju, ale i na świecie.

Uroczysta 
gala wręcze-
nia nagród 
i wyróżnień
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Uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień
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plakatów była zróżnicowana. Można 
było spotkać plakat filmowy, mu-
zyczny (w tym jazzowy), teatralny 
czy wystawienniczy, a więc klasykę 
gatunku, dzięki której plakat rozwi-
jał się i przez dziesiątki lat spełniał 
swoje podstawowe funkcje – ko-
munikacyjną i reklamową. Z dru-
giej strony autorzy wielu projektów 
podjęli tematy społeczne: od bez-
pieczeństwa na drogach, poprzez 
zachętę do badań profilaktycznych, 
po kwestie nietolerancji i znieczu-
licy społecznej. I to właśnie tego typu 
plakaty wyróżniały się na wystawie 
pokonkursowej. Doskonałym pomy-
słem była też równoległa prezenta-
cja dokonań jurorów, którymi byli 
dobrze znani i utytułowani graficy, 
a zarazem doświadczeni pedagodzy. 
Jury przewodniczył Leonard Kono-
pelski, a w skład komisji konkurso-
wej weszli: Lex Drewiński, Grze-
gorz Hańderek, Piotr Kunce, Lech 
Majewski, Artur Popek, Eugeniusz 
Skorwider i Krzysztof Szymanowicz. 

Grand Prix I Biennale zdobyła Ka-
tarzyna Okraszewska (ASP War-
szawa) za plakat pt. The faces of racism 
revealed. Projekt laureatki głównej 
nagrody, ufundowanej przez Rektora 
UMCS, prof. Stanisława Michałow-
skiego, odznaczał się lapidarnością 
formy, zarazem silnym, przemawiają-
cym do wyobraźni komunikatem. Na 
niebieskim tle ukazane zostały dwie 
owce, biała i czarna, obie miały w fu-

•  II Nagroda – rektora ASP 
w Krakowie, prof. Stanisława Ta-
bisza dla Shaghayegh Fakharza-
deh, Iran, Art University of Isfa-
han – Immigration: fear or hope.
• III Nagroda ex aequo – ufundo-

wana przez rektora ASP w Warsza-
wie, prof. Adama Myjaka dla Step-
hanie Göde, Niemcy, Akademia 
Sztuki w Szczecinie – Who cares 
about the Rolling Stones?

trze zamek błyskawiczny, sugerujący, 
że widz ma do czynienia z wizualną 
metaforą przysłowia o wilku w owczej 
skórze. W ten prosty, ale niebanalny 
sposób autorka chciała przestrzec 
przed ukrytymi obliczami rasizmu. 

Biennale towarzyszyły też dwa 
konkursy: na plakat z okazji 70-le-
cia UMCS i na plakat upamiętnia-
jący 700-lecie nadania praw miejskich 
miastu Lublin. W obu konkursach nie 
przyznano nagrody głównej, a jedy-
nie wyróżnienia.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Prezydent Miasta Lublin 
dr Krzysztof Żuk, Rektor UMCS prof. 
Stanisław Michałowski oraz Mu-
zeum Plakatu w Wilanowie; patro-
nat instytucjonalny objęło Stowarzy-
szenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Nagrody wraz 
z fundatorami:
• Nagroda Grand Prix – rektora 

UMCS w Lublinie, prof. Stanisława 
Michałowskiego dla Katarzyny 
Okraszewskiej, Polska, ASP w War-
szawie – The faces of racism revealed.
• I Nagroda – dziekana WA 

UMCS w Lublinie, prof. Artura 
Popka dla Katarzyny Babis, Polska, 
WA UMCS w Lublinie – Reflection.

• III Nagroda ex aequo – ufun-
dowana przez prezydenta Miasta 
Lublin dr. Krzysztofa Żuka dla Ka-
tarzyny Zapart, Polska, Akademia 
Sztuki w Krakowie – Biesy.

Wyróżnienia honorowe: Maja Sto-
janovic (Bośnia i Hercegowina), Uni-
verzitet za poslovne studije – Banja 
Luka za pracę Job; Philip Tretyakov 
(Rosja), MHUPI – Moskwa za pracę 
DOM tuda-suda; Jacek Rudzki (Pol-
ska), University Kingston Knights 
Park Campus UK, za pracę Zamecz-
nik Now; Kata Kupreychik, (Biało-
ruś), Belarussiаn State Academy of 
Arts Minsk, za pracę Cinderella; Fa-
tih Yapar, (Turcja), Marmara Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Istambuł, za pracę Taksim.

Wyróżnienie honorowe w kon-
kursie na plakat 70 lat UMCS otrzy-
mał Piotr Śleżyński (Polska), ASP 
w Warszawie za zestaw prac.

Wyróżnienia honorowe w kon-
kursie na plakat upamiętniający 
700-lecie nadania praw miejskich 
miastu Lublin otrzymali: Yana Ge-
rasimovich (Białoruś), Belarussiаn 
State Academy of Arts w Mińsku 
i Piotr Paluch (Polska), Akademia 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Piotr Majewski



I Międzyna rodowe 
Biennale Plakatu 
Studenckiego 
w Lublinie

 Grand Prix – The faces of racism revealed, Katarzyna Okraszewska, ASP w Warszawie;  I nagroda – Reflection, Katarzyna 
Babis;  II nagroda – Imigration fear or hope, Shaghayegh Fakharzadeh, Art University of Isfahan;  III nagroda 
ex aequo – Biesy, Katarzyna Zapart, ASP w Krakowie;  III nagroda ex aequo – Who cares about the Rolling Stones, 
Stephanie Göde, Akademia Sztuki w Szczecinie;  Wyróżnienie – Job, Maja Stojanovic, Univerzitet za Poslovne Studije, 
Banja Luka;  Wyróżnienie – Cinderella, Kata Kupreychik, Belarussian State Academy of Arts Minsk;  Wyróżnienie 
– DOM tuda-suda, Philip Tretyakov, MHUPI Moskwa;  Wyróżnienie honorowe w konkursie na plakat 70 lat UMCS 
dla Piotra Śleżyńskiego, ASP w Warszawie;  Wyróżnienie – Taksim, Fatih Yapar, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Istambuł;  Wyróżnienie – Zamecznik Now, Jacek Rudzki, Uniwersytet Kingston Knights Park Campus



Skorzystaj z naszej oferty:
•  Doradztwo zawodowe

•  Wsparcie psychologiczne

•  Warsztaty, szkolenia

•  Oferty pracy, praktyk, 

    staży, wolontariatu

www.kariera.umcs.lublin.pl

Kontakt:     
kariera@umcs.lublin.pl
ul. Sowińskiego 12/5, 
20 – 040 Lublin
tel. 81-537-50-70, 81-537-50-69

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMCS 

Biuro Karier UMCS

Wspieramy rozwój zawodowy


