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Opracowała Ewa Kawałko-Marczuk

Od lewej: rektor S. Michałowski, 
prezes W. Czarnacki i prokurent 
A. Szczygielski
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Współpraca 
z Fabryką Kabli
29 kwietnia została podpisana umo-
wa o współpracy badawczo-rozwo-
jowej między UMCS a Fabryką Kabli 
Elpar Sp. z o.o. w Parczewie – fir-
mą specjalizująca się w produkcji 
kabli i przewodów elektroenerge-
tycznych. Założeniem umowy jest 
aktywne działanie na rzecz rozwo-
ju gospodarczego regionu w opar-
ciu o potencjał naukowo-badawczy 
naszego Uniwersytetu. Umowę ze 
strony UMCS podpisał rektor Sta-
nisław Michałowski, a ze strony Fa-
bryki Kabli Elpar Sp. z o.o. – prezes 
zarządu Wiesław Czarnacki oraz 
prokurent Andrzej Szczygielski.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. 
(z siedzibą w Parczewie) od 1990 r. 
specjalizuje się w produkcji kabli 
i przewodów elektroenergetycznych, 
w oparciu o nowoczesne technolo-
gie i zgodnie z europejskimi nor-
mami. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości wyrobów jest szereg certyfi-
katów oraz laboratorium komplek-
sowo wyposażone w nowoczesne 
urządzenia do badania produko-
wanych wyrobów. X

Koncert z okazji 10-lecia 
wstąpienia Polski do UE
1 maja na Dziedzińcu Zamku Lubel-
skiego odbył się koncert z okazji 10-le-

cia wstąpienia Polski do UE. Wystąpi-
li: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, 
Tadeusz Wojciechowski (dyrygent), 
Barbara Kubiak (sopran), Magdalena 
Idzik (mezzosopran), Rafał Bartmiński 
(tenor), Wojciech Gierlach (bas) oraz 
chóry: Chor der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Graz (Austria), 
Johannes Prinz – przygotowanie; Uni-
versitätschor der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster (Niem-
cy), Ulrich Haspel – przygotowanie; 
Chór Akademicki UMCS, Urszu-  
la Bobryk – przygotowanie. X

Prorektor Ryszard Dębicki sadzi 
 jeden z pamiątkowych dębów
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Święto Lasu
6 maja, z okazji Ogólnopolskiego 
Święta Lasu, w Lublinie gościł Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski. 
Podczas uroczystości w Parku Lu-
dowym zasadzono Dąb Wolności – 
jedno z 25 drzew sadzonych z oka-
zji rocznicy wyborów czerwcowych 
w 1989 r., a także dęby 90-lecia Lasów 
Państwowych i 70-lecia Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Na-
stępnie w siedzibie Targów Lublin 
odbyła się Krajowa Narada Leśni-
ków, podczas której wręczono leśni-
kom odznaczenia. Nasz Uniwersy-
tet reprezentował prorektor Ryszard 
 Dębicki. X

4 czerwca Kolegium 
Elektorów UMCS 
wybrało w wyborach 

uzupełniających dr. hab. 
Arkadiusza Berezę na sta-
nowisko Prorektora ds. 
Ogólnych. 

Dr hab. Arkadiusz Bereza 
ukończył studia prawnicze 
na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UMCS oraz studia 
historyczne na Wydziale Hu-
manistycznym UMCS. Od 
1992 r. jest pracownikiem na-

ukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMCS. W 2012 r. otrzymał stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie 
prawa. Przez 20 lat pracował w Katedrze Historii Pań-
stwa i Prawa, obecnie zaś kieruje Katedrą Teorii Or-
ganizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji 
i Prawa Publicznego.

Nowy Prorektor ds. Ogólnych jest radcą prawnym 
o bogatym doświadczeniu. Jako Wiceprezes Krajo-
wej Rady Radców Prawnych reprezentuje najwięk-
szy samorząd prawniczy w Polsce, skupiający po-
nad 35 tys. radców prawnych i 10 tys. aplikantów. 
Kieruje także Ośrodkiem Badań, Studiów i Legis-
lacji, stanowiącym zaplecze eksperckie samorządu 
radcowskiego. W latach 2007–2013 pełnił funkcję 
Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Lublinie. Wcześniej pracował jako radca prawny 
w ministerstwach oraz Urzędzie Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (2000–2005). Od 2007 r. jest 
arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Iz-
bie Gospodarczej. Wchodzi w skład różnych komi-
sji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. 

Poza dużym doświadczeniem zawodowym i organi-
zacyjnym, dr hab. Arkadiusz Bereza ma również znacz-
ny dorobek naukowy: jest autorem siedmiu monografii 
z historii wymiaru sprawiedliwości i dziejów sądow-
nictwa (m.in. Sąd Najwyższy w latach 1945–1962. Or-
ganizacja i działalność, Warszawa 2012; Lublin jako 
ośrodek sądownictwa, Lublin 2006), ok. 80 artyku-
łów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą 
(m.in. z zakresu historii ustroju i administracji, obro-
tu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, za-
sad świadczenia pomocy prawnej w Polsce i krajach 
UE oraz funkcjonowania samorządów prawniczych), 
a także współautorem i redaktorem kilku zbiorów i wy-
dawnictw dydaktycznych skierowanych do studentów 
i aplikantów radcowskich. X

Prorektor 
Arkadiusz Bereza
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Dr hab. Arkadiusz 
Bereza –Prorektorem 
UMCS ds. Ogólnych
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Zmarł prof. M. Sirko
3 maja zmarł prof. dr hab. Mie-
czysław Sirko, emerytowany pro-
fesor UMCS. Urodzony 2 stycznia 
1943 r. w Zwierzyńcu. Absolwent 
Wydziału Biologii i Nauk o Zie-
mi UMCS. Od roku 1967 r. aż do 
przejścia na emeryturę związany 
zawodowo z Zakładem Kartogra-
fii UMCS. W 2001 r. otrzymał ty-
tuł naukowy profesora. Od 1990 r. 
pełnił funkcję kierownika Zakła-
du Kartografii. Wielokrotnie od-
znaczany: Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem KEN, Złotą Odznaką 
Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego. Wybitny geograf oraz 
kartograf, specjalista w zakresie 
badań i opracowań kartograficz-
nych. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 7 maja na Cmentarzu 
przy ul. Lipowej w Lublinie. X

Strategia Współpracy 
Transgranicznej
7 maja na Zamku Lubelskim od-
była się uroczystość podpisania 
deklaracji ws. wspólnej realizacji 
Strategii Współpracy Transgra-
nicznej Województwa Lubelskie-
go, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu 
Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego 
na lata 2014–2020.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz wspomnia-
nych regionów oraz zaproszeni 
goście. Nasz Uniwersytet repre-
zentowali prorektorzy Barbara 
Hlibowicka-Węglarz i Ryszard 
Dębicki.

Prace nad Strategią zostały pod-
jęte z inicjatywy Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego. Wycho-
dzi ona naprzeciw oczekiwaniom 
dotyczącym dynamizacji rozwo-
ju współpracy i tworzenia nowych 
transgranicznych programów na 
przyszłość. Głównym założeniem 
prac nad Strategią Transgranicz-
ną było wypracowanie wspólnych 
celów i priorytetów oraz katalo-
gu najważniejszych przedsięwzięć 
rozwojowych w perspektywie do 
2020 r., w tym w odniesieniu do 
nowej edycji Programu Polska – 
Białoruś – Ukraina na lata 2014–
–2020. X
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Uroczysta promocja 
doktorów habilitowanych 
i doktorów
14 maja w Auli Uniwersyteckiej na 
Wydziale Prawa i Administracji od-
była się uroczysta promocja dok-
torów habilitowanych i doktorów, 
w której udział wzięli prorektorzy: 
Urszula Bobryk, Barbara Hlibo-
wicka-Węglarz i Ryszard Dębicki, 
władze Wydziałów oraz zaprosze-
ni  goście. X

IV rocznica „Alter Idem”
15 maja na pl. Marii Curie-Skłodow-
skiej odbył się Piknik Integracyjny 
z okazji IV rocznicy działalności 
Zrzeszenia Studentów Niepełno-
sprawnych UMCS „Alter Idem”, 
który poprzedził panel ekspercki 
podsumowujący projekt „Przyja-
zny Uniwersytet”. Udział w nim 
wzięli przedstawiciele uczelni wyż-
szych z całej Polski. Głównym ce-
lem wydarzenia była integracja 
środowiska akademickiego wokół 
zagadnienia niepełnosprawności. 
Zwieńczenie jubileuszu stanowił 
występ Teatroterapii Lubelskiej 
„Spowiedź w drewnie”, który od-
był się w sali widowiskowej Chatki 
Żaka. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął prezydent Lublina  
Krzysztof Żuk.  X

Kozienalia 2014
W dniach 22–25 maja Samorząd 
Studentów UMCS zorganizował 
XXIII Lubelskie Dni Kultury Stu-
denckiej – Kozienalia. Podczas kon-
certów, które w tym roku odbywa-
ły się na terenie Browaru Perła przy 
ul. Bernardyńskiej, wystąpili m.in. 
Tede, Jamal, O.S.T.R., Muchy, Lao 
Che, Coma, Novika, Makowiecki, 
Marika, Bednarek i Hey. Ponad-
to, w ramach studenckiego świę-
ta w maju zorganizowano także: 

Wraz z powstaniem naszego Uniwersyte-
tu bujnie zaczęło rozkwitać życie stu-
denckie, nie tylko związane z nauką, 

ale również z szeroko rozumianą kulturą i sportem. 
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez środowisko 
studenckie były i są „Kozienalia”. Z okazji 70-lecia 
Uczelni i 55. rocznicy pierwszej edycji lubelskiego 
święta studentów, 7 maja w Muzeum UMCS otwar-
to wystawę „Mimo upływu lat, wciąż tacy sami. Hi-
storia Kozienaliów UMCS", zorganizowana przez 
Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, 
Samorząd Doktorantów UMCS, Lubelskie Cen-
trum Dokumentacji Historii Sportu oraz Muze-
um UMCS. W wernisażu udział wzięły prorektor 
Urszula Bobryk i kanclerz Grażyna Fiok. Wystawę 
można było obejrzeć również podczas czerwcowe-
go Zjazdu Absolwentów UMCS.

Historia Kozienaliów sięga 1959 r. Impreza niezmien-
nie odbywa się w atmosferze zabawy, będąc jednocześnie 
jedną z wizytówek Lublina. Zamiarem twórców wysta-
wy było pokazanie bogatej historii kultury studenckiej, 
a także zmieniających się form organizacji wielkiego 
święta studentów. Mimo upływu lat i widocznej zmiany 
charakteru imprezy, która przez ostatnie dwie dekady 
zmieniła swoją formułę, przekształcając się w wielki 
festiwal kultury studenckiej, główna idea organiza-
cji „Kozienaliów” pozostała ta sama. Obecnie trudno 

wyobrazić sobie 
maj bez l icz-
nych wydarzeń 
ku ltura lnych 
i  sportowych, 
organizowanych 
w głównej mie-
rze przez i dla 
studentów.

Sylwia Szyc

Wystawa „Historia 
Kozienaliów UMCS”

Otwarcie wystawy. Od lewej: przewodniczący ZUSS 
UMCS P. Widomski, kanclerz G. Fiok, prorektor U. Bo-
bryk, D. Boruch z Muzeum UMCS, dyrektor Instytu-
tu Historii D. Słapek i J. Kasprzak z Muzeum UMCS
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Kozienalia na sportowo, Studen-
cki Przegląd Alternatywnej Muzy-
ki SPAM, Studencki Przegląd Ka-
baretowy SPoKo, Krajowy Dzień 
Krwiodawstwa oraz Kabareton 
i koncert Artura Rojka w Ogrodzie  
Saskim. X

Prof. B. Śliwerski 
doktorem honoris 
causa UMCS
23 maja w Auli im. Profesora Mie-
czysława Łobockiego w Instytucie 
Pedagogiki UMCS odbyła się uro-
czystość nadania prof. Bogusławo-
wi Śliwerskiemu godności doktora 
honoris causa UMCS. Promoto-
rem doktoratu był prof. dr hab. Sta-
nisław Popek, recenzentami zaś: 
prof. dr hab. Maria Dudzikowa, prof. 
dr hab. Andrzej Radziewicz-Win-
nicki, prof. dr hab. Janusz Kirenko.

Prof. Bogusław Śliwerski – polski 
pedagog i ekspert polityki oświa-
towej, badacz problemów eduka-
cyjnych, współpracujący z wieloma 
instytucjami oraz towarzystwami 
naukowymi. Profesor Wydziału Pe-
dagogicznego Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie 
i Wydziału Nauk Pedagogicznych 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Profesor honorowy Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, przewodniczący Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN, ekspert Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej, eks-
pert Narodowego Centrum Nauki, 
przewodniczący Sekcji I Nauk Hu-
manistycznych i Społecznych Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
Członek zwyczajny Łódzkiego Towa-
rzystwa Naukowego. Wypromował 
11 doktorów nauk humanistycznych 
w dyscyplinie pedagogika. Kierował 
9 projektami badawczymi w konkur-
sach (KBN, MNiSW i NCN) oraz 
uczestniczył w 13 międzynarodo-
wych (Czechy, Norwegia, Słowacja) 
i ogólnokrajowych zespołach badaw-
czych. Redaktor czterech tomów 
i współredaktor (z prof. Z. Kwie-
cińskim) dwóch tomów podręczni-
ków akademickich Pedagogika oraz 
współredaktor z ks. prof. B. Miler-
skim Leksykonu PWN. Pedagogika.

W  dniach 12–13 maja 
gość mi naszego Uni-
wersytetu byli studenci 

i wykładowcy z Katolickiego Uni-
wersytetu Ukraińskiego we Lwo-
wie, z którym UMCS współpracu-
je od 2013 r. W programie wizyty 
znalazły się m.in. wykłady polskie 
i ukraińskie, spotkania z przed-
stawicielami władz i studentami, 
wspólne warsztaty filmowe, a tak-
że wystawa i koncert na Wydziale 
Artystycznym UMCS.

Wizyta rozpoczęła się od spotka-
nia na Wydziale Politologii z dzie-
kanem Grzegorzem Januszem oraz 
pełnomocnikiem rektora ds. kon-
taktów ze Wschodem Walentym Ba-
lukiem, który wygłosił wykład pt. 
„Ukraina i Ukraińcy w polskiej opi-
nii publicznej w latach 2010–2014”. 

Z kolei o tym, w jaki sposób polskie 
tygodniki przedstawiały wydarze-
nia tzw. Euromajdanu, mówiła mgr 
Krystyna Garasymiv.

Z ukraińską delegacją spotkali się 
także rektor Stanisław Michałowski 
oraz prorektor Urszula Bobryk, pre-
zentując ofertę edukacyjną i kultural-
ną Uczelni oraz możliwości rozsze-
rzania współpracy z UKU. Następnie 
wykłady w Inkubatorze Medialno-Ar-
tystycznym UMCS wygłosili goście. 
Wolodymyr Paliw przedstawił obraz 

współczesnego dzienni-
karstwa ukraińskiego, zaś 
Otar Dowżenko mówił 
o „dziennikarstwie na ba-
rykadach” (o ukraińskich 
mediach na Majdanie 
i przeciwko Majdanowi).

Pierwszego dnia poby-
tu ukraińskich gości nie zabrakło 
akcentów artystycznych: we foyer 
Inkubatora otwarto wystawę ma-
larstwa Małgorzaty Pawlak, Mikoła-
ja Kowalskiego oraz Macieja Kusego 
pod kierunkiem prof. Jacka Wojcie-
chowskiego (Instytut Sztuk Pięk-
nych). W wernisażu wziął udział dzie-
kan Wydziału Artystycznego Artur 
Popek.

Następnie w Sali Widowiskowej 
Inkubatora odbył się koncert z cy-
klu „Koty za płoty” (w wykonaniu 
studentów i pracowników Instytu-
tu Muzyki UMCS) pt. „Muzyczne 
przywitanie”. Wystąpili m.in. Mi-
chał Karwowski, Marcin Obuchow-
ski, Michalina Siedlecka, Yana Mis-
kova z zespołem, Olga Tichiniuk 
oraz Gottlieb Skvortsoff. Koncert 
wyreżyserował Piotr Goławski, zaś 
opiekę i nadzór merytoryczny nad 
występem sprawowała prof. Elżbie-
ta Krzemińska.

13 maja ukraińscy goście spotkali 
się z Katarzyną Mieczkowską-Czer-
niak, zastępcą prezydenta Lublina, 
zwiedzili Stare Miasto i Muzeum 
Lubelskie na Zamku. Wzięli także 
udział w polsko-ukraińskich war-
sztatach medialnych – razem ze stu-
dentami z Grupy Medialnej Inkuba-
tora Medialno-Artystycznego UMCS 
realizowali dokument filmowy pt. 
Ukraiński Majdan oczami Polaków.

Magdalena Kozak-SiemińskaWarsztaty reporterskie
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Spotkanie z wiceprezydentem Lublina  
Katarzyną Mieczkowską-Czerniak

„Spotkania 
Ukraińskie”
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Jako autor, współautor, tłumacz i re-
daktor wydał ponad 60 monografii 
naukowych oraz ponad 700 artyku-
łów naukowych i popularnonauko-
wych w recenzowanych czasopismach 
i monografiach zwartych. Ostatnio 
opublikował książki: Diagnoza uspo-
łecznienia publicznego szkolnictwa III 
RP w gorsecie centralizmu (Kraków 
2013), Szkoła na wirażu zmian poli-
tycznych. Bez cenzury (Kraków 2012), 
Pedagogika ogólna. Podstawowe pra-
widłowości (Kraków 2012).

Założyciel i redaktor naczelny 
półrocznika „Studia z Teorii Wycho-
wania”, członek rad naukowych wie-
lu czasopism pedagogicznych w kra-
ju i za granicą (Szwajcaria, Słowacja). 
Od 2007 r. prowadzi blog: www.
sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Z Wydziałem Pedagogiki i Psy-
chologii UMCS współpracuje od 
początku lat 90. XX w. na niwie 
naukowej, dydaktycznej i organi-
zacyjnej. X

Posiedzenie Senatu 
UMCS – 28 maja
Obradom Senatu przewodniczył rek-
tor Stanisław Michałowski. Posie-
dzenie rozpoczęło się od uczczenia 
chwilą ciszy pamięci zmarłych: prof. 
Stephena Fischera-Galatiego (dok-
tora honoris causa UMCS) i prof. 
dr. hab. Mieczysława Sirko, a tak-
że od gratulacji dla dr. hab. Adama 
Tarachy, prof. nadzw.

Następnie rektor Stanisław Mi-
chałowski przedstawił informację 
na temat działalności Kolegium Rek-

torskiego od ostatniego posiedzenia 
Senatu, w której znalazły się m.in. 
następujące kwestie: zawansowanie 
prac związanych z budową Ecotech-
-Complex i rezonansem magnetycz-
nym, wysokość dotacji z MNiSW na 
podwyżki dla pracowników, przyzna-
ne fundusze z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 1 mln zł na 
remont Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS oraz zaangażowanie posłanki 
dr Joanny Muchy w działania na rzecz 
Uczelni, decyzja Rady Miasta Lublin 
w sprawie nadania skwerowi przed 
„Chatką Żaka” imienia prof. Grzego-
rza L. Seidlera, podpisanie porozu-
mienia z Uniwersytetem Technolo-
gicznym Zhejiang w Chinach, prace 
nad komercjalizacją badań, realizacja 
programu 70-lecia UMCS.

Następnie Senat podjął uchwały 
ws.: nadania tytułów doktora hono-
ris causa prof. dr. hab. Romanowi 
Hauserowi i prof. dr. hab. Henry-
kowi Skarżyskiemu oraz uroczy-
stego odnowienia dyplomu doktor-
skiego doc. dr. Jana Gurby, a także 
ws. zmian osobowych w składzie 
Konwentu UMCS oraz zgodził się 
na zmianę Przewodniczącego Se-
nackiej Komisji Oceny Nauczycie-
li Akademickich. Następnie uzu-
pełniono składy komisji senackich 
o przedstawicieli studentów: Kami-
la Turczyka, Justynę Szubę, Kacpra 
Wieczorka, Dominikę Pieniążek, 
Piotra Widomskiego, Magdale-
nę Kłopotek, Piotra Gutowskie-
go, Szymona Dziubickiego, Kamila 
Błasiuka, Milenę Łakomą, Paulinę 

8 maja w Bibliotece Głównej 
UMCS otwarto wystawę jubi-
leuszową, poświęconą 70-leciu 

tej placówki, a zorganizowaną z okazji 
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek. W spotkaniu udział wzięli prorek-
torzy Urszula Bobryk i Ryszard Dębi-
cki, dyrekcja i pracownicy Biblioteki 
oraz zaproszeni goście. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objął rektor 
Stanisław  Michałowski. X

22 maja w Inkubatorze Medialno-Ar-
tystycznym UMCS odbyła się deba-
ta w ramach cyklu „Region – Go-

spodarka – Unia”, zorganizowana przez Związek 
Pracodawców RP i Związek Pracodawców Zie-
mi Lubelskiej we współpracy z UMCS. Podczas 
spotkania, które otworzyli prezydent Krzysztof 
Żuk i rektor Stanisław Michałowski, przedsię-
biorcy pytali kandydatów do Parlamentu Euro-
pejskiego o ich wizję rozwoju regionu i wspiera-
nia przedsiębiorczości.

Konferencje z tego cyklu odbywają się w 16 mia-
stach wojewódzkich. Zagadnienia do dyskusji do-
bierają pracodawcy w drodze konsultacji z repre-
zentantami środowisk biznesowych oraz władz 
samorządu każdego z regionów. Organizatora-
mi cyklu są Pracodawcy RP wraz z regionalny-
mi organizacjami członkowskimi oraz specjal-
ne strefy ekonomiczne. X

Prezydent Krzysztof Żuk i rektor Stanisław 
Michałowski

Goście debaty

Debata 
pracodawców 
z kandydatami 
do PE
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15 maja rektor Stanisław Michałowski oraz 
rektor Zhejiang University of Technology, 
Hangzhou, Chiny – Zhang Libin podpisali 

porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami, która 
ma na celu promowanie wymiany akademickiej i naukowej 
pracowników oraz studentów, a także prowadzenie wspól-
nych projektów badawczych i organizację sympozjów.

Chińska delegacja wzięła także udział w otwarciu wy-
stawy wykładowców Wydziału Artystycznego UMCS 
w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS 
oraz w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Lub-
lin Grzegorzem Siemińskim, prorektor Urszulą Bobryk 
i kadrą naukową naszej Uczelni.  X

zację 34 nowych. We wszystkich jed-
nostkach UMCS realizowano ogółem 
25 projektów badawczych finanso-
wanych ze środków zagranicznych, 
w tym funduszy UE, 20 projektów 
kontynuowano, a rozpoczęto reali-
zację 5 nowych.

Następnie Senatorowie podję-
li uchwałę ws. zasad przyjęć na 
I rok studiów jednolitych magi-
sterskich, I i II st. w roku akademi-
ckim 2015/2016 oraz wyrazili po-
zytywną opinię ws. zmiany nazwy 
części ulicy Bartosza Głowackiego 
na ulicę Modesta i Zofii Sękowskich. 
Wniosek w tej sprawie wpłynął od 
Polskiego Związku Niewidomych.

Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

Mirosław Hermaszewski
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Piknik Naukowy 
Uniwersytetu 
Dziecięcego
Co się je w kosmosie? Jak złapać śpi-
wór w próżni? Dlaczego warto się 
uczyć chemii? – na te i inne pytania 

Czyż, Bartosza Horodeckiego oraz 
Monikę Dychę. Uzupełniono tak-
że skład Uczelnianej Komisji Wy-
borczej (o dr hab. Sławomira Patyrę 
w miejsce dr. hab. Arkadiusza Bere-
zy, który złożył rezygnację).

Senat UMCS przyjął sprawozda-
nie z wykonania planu rzeczowo-fi-
nansowego za rok 2013 i zatwierdził 
je. W 2013 r. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przyzna-
ło UMCS dotację na działalność 
dydaktyczną w łącznej wysokości 
182 758,4 tys. zł, z czego większość 
na zadania związane z kształceniem 
studentów stacjonarnych, uczest-
ników stacjonarnych studiów dok-
toranckich i kadr naukowych oraz 
utrzymania Uczelni, w tym remonty.

Kolejnym punktem obrad było 
sprawozdanie z realizacji przedsię-
wzięć naukowo-badawczych w 2013 r. 
Przy realizacji badań naukowych lub 
prac rozwojowych zatrudnionych było 
1618 pracowników, 35 pracowników 
uzyskało stopień naukowy doktora 
lub stopień doktora sztuki, 46 pra-
cowników uzyskało stopień nauko-
wy doktora habilitowanego lub sto-
pień doktora habilitowanego sztuki, 
10 pracowników uzyskało tytuł na-
ukowy profesora lub tytuł profesora 
sztuki. We wszystkich jednostkach 
UMCS realizowano ogółem 126 pro-
jektów badawczych finansowanych 
ze środków krajowych: 92 projekty 
kontynuowano, a rozpoczęto reali-

odpowiedź znaleźli uczestnicy Pikni-
ku Naukowego Uniwersytetu Dziecię-
cego UMCS, którzy spotkali się z gen. 
Mirosławem Hermaszewskim – je-
dynym polskim kosmonautą. 29 maja 
w aulach naszego Uniwersytetu moż-
na było spotkać niezwykłych gości – 
ponad 400 uczniów lubelskich szkół, 
którzy wraz ze studentami Uniwer-
sytetu Dziecięcego postanowili od-
kryć tajemnice nauki. Na pokazach 
i warsztatach chemicznych dzieciom 
aż błyszczały oczy, tyle było cieka-
wych eksperymentów. Tak studen-
ci Uniwersytetu Dziecięcego UMCS 
uczcili 70-lecie UMCS.

Anna Bukowska

Kalendarium
3 maja – prorektor U. Bobryk re-
prezentowała nasz Uniwersytet pod-
czas obchodów Święta Narodowego 
3 Maja, w ramach których odbyła 
się msza święta w intencji ojczyzny 
w katedrze lubelskiej oraz uroczy-
stości państwowe na Placu Litew-
skim przy pomniku Konstytucji  
3 Maja. X

8 maja – prorektor R. Dębicki wziął 
udział w konferencji „Efektywne 
gospodarowanie energią – możli-
wości finansowania zewnętrzne-
go inwestycji w sferze publicznej, 
prywatnej, spółdzielczej i przedsię-
biorczości”, zorganizowanej przez 

Współpraca z Zhejiang 
University of Technology
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Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego. X

9 maja – prorektor U. Bobryk wzięła 
udział w spotkaniu z przewodniczą-
cym Komisji Europejskiej Jose Manu-
elem Barosso, które zorganizowano 
w Kolegium Europejskim w Natoli-
nie z okazji 10-lecia obecności Polski 
w UE oraz 20-lecia  Kolegium. X

10 maja – rektor S. Michałowski 
wziął udział w uroczystościach 
z okazji Jubileuszu 650-lecia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, na które 
złożyły się m.in.: msza św. w Kate-
drze Wawelskiej, uroczyste posie-
dzenie Senatu UJ i prapremiera Uni-
versa – Opera Otwarta. X

13 maja – prorektor R. Dębicki 
wziął udział w uroczystości nada-
nia tytułów doktora honoris causa 
Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. 
inż. Januszowi Mroczce oraz hono-
rowego profesora Politechniki Lu-
belskiej prof. dr. hab. inż. Andrze-
jowi Werońskiemu. X

14 maja – rektor S. Michałowski 
wziął udział w uroczystości zakoń-
czenia realizacji inwestycji SPSK 
nr 1 w Lublinie pn. „Przebudowa bu-
dynku Kliniki Okulistyki SPSK nr 1 
Uniwersytetu Medycznego w Lub-
linie”, która odbyła się w Auli Kli-
niki Okulistyki. X

15 maja – prorektor B. Hlibowi-
cka-Węglarz otworzyła II Spotka-
nie Naukowe Badaczy Historii Języ-
ka na Wydziale Humanistycznym, 
podczas którego wygłosiła wykład 
plenarny. X

16 maja – rektor S. Michałowski wziął 
udział w uroczystym otwarciu sym-
pozjum naukowego „Prawo karne 
i polityka w państwie rzymskim”, zor-
ganizowanego w ramach obchodów 
70-lecia UMCS, 65-lecia Wydziału 
Prawa i Administracji oraz jubileu-
szu prof. Marka Kuryłowicza. X

17 maja – prorektor R. Dębicki wziął 
udział w koncercie galowym Zespo-
łu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Me-

dycznego w Lublinie, zorganizowa-
nym w Centrum Kongresowym UP 
z okazji 35-lecia pracy artystycznej 
grupy. X

18 maja – prorektor R. Dębicki wy-
słuchał koncertu „Nisi Dominus”, 
który odbył się w kościele oo. do-
minikanów w ramach XX Festi-
walu Muzyka i Plastyka – Tempus 
Paschale. X

20 maja – rektor S. Michałowski 
otworzył konferencję „Lublin i Lu-
belszczyzna w latach Wielkiej Woj-
ny”, zorganizowaną przez Wydział 
Humanistyczny, Zakład Historii Po-
wszechnej XIX w., Zakład Historii 
Polski XIX w. i Wydział I Nauk Hu-
manistycznych LTN. X

22 maja
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w uroczystym otwarciu kon-
ferencji „Muzea w kulturze współ-
czesnej – wyzwania, możliwości, 
zagrożenia”, zorganizowanej na 
Zam ku Lubelskim przez Zakład 
Badań nad Dziedzictwem Kulturo-
wym UMCS i Muzeum Lubelskie.

– prorektor R. Dębicki wziął 
udział w konferencji „Horyzont 
2020: wyzwania i szanse dla pol-
skiej nauki”, zorganizowanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Muzeum Historii Ży-
dów Polskich w Warszawie. X

27 maja – prorektor R. Dębicki 
wziął udział w uroczystości jubi-
leuszu Państwowego Instytutu Geo-
logicznego – PIB, która odbyła się 
w siedzibie instytucji. X

30 maja
– prorektor B. Hlibowicka-Wę-

glarz spotkała się w Centrum Ca-
moesa z prof. Bento Sitoe z Uni-
wersytetu w Maputo (Mozambik), 
który wygłosił wykład nt. literatur 
afrykańskich języka portugalskiego.

– rektor S. Michałowski, prorekto-
rzy U. Bobryk i B. Hlibowicka-Węglarz, 
kanclerz G. Fiok, zastępca kancle-
rza R. Sołowiej oraz władze dziekań-
skie UMCS wzięli udział w Nocy Uni-
wersytetów (więcej na s. 74–75). X

15 maja na Wydziale Ekonomicznym od-
była się sesja naukowo-edukacyjna 
pt. „25 lat przemian gospodarczych 

w Polsce”, zorganizowana pod patronatem Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego. W dysku-
sji panelowej pt. „Polska gospodarka – skąd przy-
chodzimy, dokąd zmierzamy?” udział wzięli: Jan 
Krzysztof Bielecki (były Premier, Przewodniczący 
Rady Gospodarczej przy Premierze RP), Aleksan-
der Grad (były Minister Skarbu Państwa, Członek 
Zarządu Tauron SA), Jacek Socha (były Przewod-
niczący Komisji Papierów Wartościowych, były 
Minister Skarbu Państwa, Partner Pricewater-
houseCoopers Polska). W spotkaniu uczestniczył 
prorektor Ryszard Dębicki. Sesja była transmito-
wana – za pośrednictwem Internetu – do lice-
ów i gimnazjów w Polsce. Organizatorzy chcieli 
przekazać młodym ludziom wiedzę o początkach 
przekształceń systemowych w Polsce i o perspek-
tywach polskiej gospodarki. X

Goście debaty

Spotkanie otwiera dziekan Wydziału Ekonomicznego 
Z. Pastuszak

25 lat przemian 
gospodarczych 
w Polsce
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Konkursy Narodowego 
Centrum Nauki – wyniki
Biuro ds. Badań Naukowych infor-
muje, że Narodowe Centrum Nauki 
ogłosiło wyniki konkursów OPUS 6, 
PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Pozy-
tywne decyzje o finansowaniu pro-
jektów badawczych otrzymali: prof. 
dr hab. Martyna Kandefer-Szer-
szeń, Wydział Biologii i Biotechno-
logii (OPUS), mgr Aneta Sowa-Jasi-
łek, Wydział Biologii i Biotechnologii 
(PRELUDIUM), prof. dr hab. Stani-
sław Hałas, Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki (OPUS), prof. 
dr hab. Krzysztof Pomorski, Wy-
dział Matematyki, Fizyki i Informa-
tyki (OPUS), dr hab. Ryszard Zdyb, 
Wydział Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki (OPUS), prof. dr hab. Leszek 
Leszczyński, Wydział Prawa i Admi-
nistracji (OPUS), dr hab. Katarzyna 
Kopaczyńska-Pieczniak (konsorcjum 
naukowe z Uniwersytetem Łódzkim 
jako Liderem), Wydział Prawa i Ad-
ministracji (OPUS), mgr Adam Szot, 
Wydział Prawa i Administracji (PRE-
LUDIUM), mgr inż. Katarzyna Bu-
dzyńska, Wydział Ekonomiczny (PRE-
LUDIUM), dr Monika Sidor, Wydział  
Politologii (OPUS). X

Sukces doktorantki 
K. Kuśmirek
Artykuł naukowy Polish Special 
Operations Forces: Role and Opera-
tions in Afghanistan mgr Karoliny 
Kuśmirek (Zakład Myśli Politycz-
nej) znalazł się wśród zwycięzców 
konkursu PQIA Student Paper Con-
test Polskiego Instytutu Spraw Mię-
dzynarodowych. X

Sukces studentów 
pedagogiki
Członkowie Koła Naukowego Twór-
czych Pedagogów Resocjalizujących 
UMCS – naczelny koordynator Elż-
bieta Rączka i Dariusz Kruć wzięli 
udział w XLIII Międzynarodowym 

Stypendia marszałka 
dla najlepszych 
studentów

23 maja marszałek Krzysztof 
Hetman i wicemarszałek 
Krzysztof Grabczuk wrę-

czyli stypendia marszałka województwa 
lubelskiego dla najlepszych studentów 
z Lubelszczyny. W uroczystości udział 
wzięła prorektor Urszula Bobryk. Stu-
denckie stypendia otrzymały 103 osoby, 
w tym najwięcej z naszego Uniwersyte-
tu. Zarząd Województwa przeznaczył 
w tym roku na ten cel 265 tys. zł. Szcze-
góły dotyczące zasad przyznawania tych 
stypendiów na www.lubelskie.pl.

Studenci UMCS, którzy otrzymali 
stypendia: Abramek Aleksandra, za-
rządzanie; Anisiewicz Artur, biotech-
nologia medyczna; Bierzanowska Ka-
tarzyna, lingwistyka stosowana; Bilska 
Sylwia, biotechnologia; Binkiewicz Alek-
sandra, filologia rosyjska; Bodziak Bar-
tosz, zarządzanie; Bolesta Łukasz, prawo; 
Borecka Natalia, psychologia; Borzęcki 
Andrzej, prawo; Chałupczak Małgo-
rzata, politologia; Chról Emil, filologia 
rosyjska; Dąbrowska Wioleta, filologia 

rosyjska; Dymek Michał, administra-
cja; Gaworska Paulina, psychologia; Ga-
wron Jan, historia; Gołębiowska Jagoda, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych; Grzegorczyk Dominika, 
psychologia; Gutek Dawid, politologia; 
Hamouda-Birut Sonia, biotechnologia; 
Hordyjewska Ewa, biotechnologia; Iwań-
ska Aleksandra, psychologia; Jakimowicz 
Kamil, historia; Kołtun Dorota, prawo; 
Korzeniowska Ewelina, chemia; Kru-
kowska Paulina, prawo; Lewicka Beata,  
finanse i rachunkowość; Łepek Kata-
rzyna, socjologia; Maciąg Kamil, bio-
technologia; Michaluk Kamil, historia; 
Mielnik Hubert, prawo; Orzełek Ariel, 
historia; Płonka Małgorzata, biologia; 
Powroźnik Ewelina, historia; Rodzik Ka-
mil, psychologia; Stempka Magda, filo-
logia rosyjska; Szczęśniak Paweł, prawo; 
Szulc-Wałecka Elżbieta, politologia; Ta-
rasiuk Milena, prawo; Tkaczyk Łukasz, 
geografia; Wethacz Jonasz, psychologia; 
Władyczuk Monika, geografia; Wójcik 
Aleksander, matematyka. X

Prorektor Urszula Bobryk ze stypendystami – studentami Wydziału Prawa 
i  Administracji UMCS
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Seminarium Kół Naukowych, któ-
re odbyło się 14 maja w Olsztynie. 
W panelu pedagogicznym, w któ-
rym prezentowali własne tezy na 
temat „Wpływu arteterapii na reso-
cjalizację osadzonych w zakładach 
karnych”, uzyskali I miejsce. X

Student UMCS 
laureatem IV Konkursu 
GIODO i PWC LEGAL
W IV edycji konkursu dla studentów 
prawa i administracji na esej nt. zasto-
sowania przepisów prawa o ochronie 
danych osobowych do sytuacji moni-
torowania studentów przy okazji pi-
sania prac egzaminacyjnych pierw-
sze miejsce zajął Adrian Such, student 
UMCS. Zwycięzcy Konkursu otrzy-
mują nagrody w postaci tabletu PC, 
czytnika e-książek i notatnika cyfro-
wego oraz możliwość odbycia nieod-
płatnych, miesięcznych praktyk za-

wodowych w Biurze Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych. X

UMCS w Rankingu 
Szkół Wyższych 2014
UMCS zajął 29. miejsce w Ran-
kingu Szkół Wyższych 2014 orga-
nizowanym przez „Perspektywy”, 
poprawiając ubiegłoroczny wynik 
o jedną pozycję. Instytut Historii 
UMCS znalazł się na 6. miejscu 
wśród 18 klasyfikowanych pod-
miotów. To najwyższa pozycja 
wśród kierunków prowadzonych 
na Wydziale Humanistycznym 
UMCS. Na 5. miejscu znalazła 
się politologia, natomiast na 8. – 
prawo i administracja. Uroczyste 
ogłoszenie wyników rankingu, 
w którym udział wziął prorek-
tor Ryszard Dębicki, odbyło się 
21 maja w Warszawie. X

W  Konkursie na Najlepszą Pub-
likację Akademicką Academia 
2014 nagrodę główną Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzi-
nie nauk społecznych i humanistycznych 
otrzymała publikacja Światy za słowami. 
Wykłady z semantyki leksykalnej autorstwa 
Ryszarda Tokarskiego wydana przez nasze 
Wydawnictwo. Wyniki ogłoszono podczas 
V Warszawskich Targów Książki.

Wydana przez Wydawnictwo UMCS pub-
likacja Demokracja elektroniczna. Kontrower-
sje i dylematy, przygotowana pod red. Ma-
rii Marczewskiej-Rytko, otrzymała nagrodę 
w Konkursie im. dr. Pawła Stępki w kategorii 
Najlepsze wydawnictwo z dziedziny mediów 
elektronicznych, przyznawaną przez Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wy-
dział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 2 czerwca na 
Uniwersytecie Warszawskim. X

ne osiągnięcia w pracy naukowo-ba-
dawczej i dydaktycznej w dziedzinie 
archeologii, za zasługi w ochronie 
oraz promowaniu polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. X

Odznaczenie 
państwowe dla 
prof. A. Kokowskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kokow-
ski 26 maja otrzymał z rąk 
Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski za wybit-

Nagrody dla 
Wydawnictwa 
UMCS
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Wydział  
Biologii 

i Biotechnologii
Doktoraty
Rada Wydziału Biologii i Biotechno-
logii na posiedzeniu 28 maja nadała 
stopień doktora nauk biologicznych 
w dyscyplinie biologia mgr Justynie 
Tracz, asystentowi w Zakładzie Geo-
botaniki UMCS. Temat pracy: „Ten-
dencje zmian borów jodłowych na 
Roztoczu Środkowym i Południo-
wym”. Promotor: dr hab. Bogdan 
Lorens, prof. nadzw. Recenzenci:  
dr hab. Leszek Kucharski, prof. 
nadzw. (Uniwersytet Łódzki), prof. 
dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz 
(Instytut Geografii i Przestrzenne-
go Zagospodarowania im. S. Lesz-
czyckiego PAN w Warszawie). X

Wydział Chemii
Doktoraty
19 maja miała miejsce publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Aleksandry Filipowicz, uczestnicz-
ki studiów doktoranckich Wydziału 
Chemii Politechniki Rzeszowskiej, 
pt. „Zastosowanie dendrymerów 
typu poliamidoaminowego jako 
transdermalnych nośników wita-
min”. Promotor: prof. dr hab. inż. 
Stanisław Wołowiec (Politechni-
ka Rzeszowska), recenzenci: prof. 
dr hab. Bartłomiej Pałecz (Uniwer-
sytet Łódzki), dr hab. n. farm. Ro-
bert Skibiński (Uniwersytet Me-
dyczny, Lublin). X

Goście
W dniach 20 maja – 9 czerwca na 
Wydziale Chemii gościli dr Svitla-
na Khalameida i dr Volodymyr Sy-
dorchuk z Instytutu Sorpcji i Prob-
lemów Endoekologii Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy, Kijów. 
Celem przyjazdu było wykona-
nie wspólnych badań dotyczących 
otrzymania nowych adsorbentów 
i katalizatorów, przy wykorzysta-
niu metod tzw. „zielonej chemii”, 
a także przeprowadzenie testów 
tych układów przy wykorzysta-
niu różnych metod fizykochemi- 
cznych. X

Wyjazdy zagraniczne
Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. 
nadzw. z Zakładu Chemii Nieorga-
nicznej w dniach 18–24 maja wy-
głosiła wykłady w ramach umowy 
programu LLP/ERASMUS w Eco-
le Nationale Superieure des Mines 
d’Ales, Francja. X

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik oraz 
dr Beata Podkościelna z Zakładu 
Chemii Polimerów w dniach 7–10 
maja uczestniczyły w konsultacjach 
naukowych z Chemical Engineering 
Department, Portugalia. X

Prof. dr hab. Emilian Chibowski 
oraz dr Aleksandra Szcześ z Za-
kładu Zjawisk Międzyfazowych 
w dniach 19–23 maja uczestniczy-
li w prezentacji wyników badań na 
sympozjum „Electrokinetic Pheno-
mena 2014”, Uniwersytet w Ghent, 
Belgia. X

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rot-
ko z Zakładu Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej w dniach 
1–6 maja uczestniczyła w spotkaniu 
naukowym dotyczącym realizacji 
zadań przewidzianych w projekcie 
badawczym „Wysokopowierzchnio-
we materiały elektrodowe przygo-

towane z wykorzystaniem odtwa-
rzalnie osadzanego metalicznego 
mediatora w analizie stripingowej 
jonów metali”, Uniwersytet Pardu-
bice, Czechy. X

Dr Barbara Mirosław z Zakła-
du Krystalografii w dniach 16–23 
maja uczestniczyła w prezentacji 
wyników badań na The 32nd Cy-
prus – Noordwijkerhout – Came-
rino Symposium in Drug Research,  
Cypr. X

Dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. 
nadzw. z Zakładu Chemii Ogól-
nej i   Koordynacy jnej dniach 
3–5 maja uczestniczyła w semi-
narium naukowym w Ivan Fran-
ko National University of Lviv,  
Ukraina. X

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. 
nadzw., dr hab. Wojciech Gac oraz 
dr Magdalena Greluk z Zakładu 
Technologii Chemicznej w dniach 
18–21 maja uczestniczyli w spotka-
niu sprawozdawczym międzynaro-
dowego projektu badawczego 7FP 
„Development of a Portable Internal 
Reforming Methanol High Tempe-
rature PEM Fuel Cell System”, Du-
isburg, Niemcy. X

Dr Tomasz Zientarski z Zakładu 
Modelowania Procesów Fizyko-
chemicznych w dniach 25–30 maja 
uczestniczył w konferencji nauko-
wej E-MRS 2014 Spring Meeting, 
Lille, Francja. X

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, 
prof. nadzw. oraz dr Cecylia War-
dach z Zakładu Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej w dniach 
25–29 maja uczestniczyły w konfe-
rencji naukowej „Electrochemistry 
at the nanoscale from basic aspect 
to applications”, University of Pa-
ris Diderot, Francja. X

Na Wydziałach
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Wydział 
Ekonomiczny

Wizyta wykładowców 
z Selçuk University 
w Konya (Turcja)
W dniach 26–27 maja na Wydziale 
Ekonomicznym gościli wykładowcy 
z Selçuk University w Konya (Tur-
cja), realizujący wymianę pracow-
ników naukowo-dydatktycznych 
w ramach programu LLP Erasmus. 
Metehan Ortakarpuz, Abdullah Ok-
tay Dundar i Muhammet Bezircir 
wygłosili wykłady dot. m.in. relacji 
turecko-polskich, założeń strategii 
rozwoju Turcji do 2023 r., znacze-
nia Turcji jako światowego centrum 
logistycznego oraz audytu i podat-
ków w Turcji. Ponadto, naukowcy 
tureccy uczestniczyli w zajęciach 
z komunikacji międzykulturowej 
oferowanej studentom ekonomii 
w ramach specjalności biznes mię-
dzynarodowy, przybliżając uczest-
nikom zajęć uwarunkowania kul-
turowe oraz praktyczne aspekty 
prowadzenia biznesu z przedsię-
biorstwami tureckimi.

Paweł Pasierbiak

Wydział 
Filozofii 

i Socjologii
Habilitacje
14 maja odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr. Jacka Gurczyńskiego 
na podstawie rozprawy C:\> Czym 
jest wirtualność. Matrix jako model 
rzeczywistości wirtualnej_. Recen-
zenci: dr hab. Damian Leszczyń-
ski (UW), dr hab. Andrzej Klawi-
ter (UAM), dr hab. Artur Mordka 
(URz), dr hab. Zbysław Muszyński, 
prof. nadzw. (UMCS). X

Doktoraty
12 maja odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr. Nikodema 
Rachonia. Tytuł pracy: „Estetycz-
ny charakter filozofii naturalizmu 
empirycznego Johna Deweya”. Re-
cenzenci: prof. dr hab. Leszek Sos-
nowski (UJ), dr hab. Tadeusz Szko-
łut, prof. nadzw. (UMCS). Promotor: 
dr hab. Piotr Przybysz, prof. nadzw. 
(Uniwersytet Gdański). X

Goście
W dniach 5–9 maja Wydziale prze-
bywali prof. Göran Sonesson oraz 
prof. Jordan Zlatev, badacze z Cen-
tre for Cognitive Semiotics dzia-
łającego przy Lunds Universitet 
(Szwecja). Poprowadzili w ramach 
programu Erasmus kurs Cognitive  
Semiotics dla studentów II roku 
kognitywistyki. X

Konferencje
29 kwietnia dr Rafał Czekaj wziął 
udział w konferencji: „Sztuka 
w przestrzeni publicznej. Artystycz-
ne wymiary wytwarzania kapitału 
społecznego i kulturowego”, zorga-
nizowanej przez Uniwersytet Śląski 
na Zamku w Cieszynie. Wygłosił 
na niej referat: „Sztuka polityczna 
w przestrzeni miasta. Pracownia 
Sztuki Zaangażowanej Społecznie 
»Rewiry«”. X

W dniach 9–10 maja, na Wydzia-
le Filozofii i Socjologii, w ramach 
obchodów 70-lecia UMCS odbyła 
się ogólnopolska Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa „Coach, Tre-
ner, Doradca zawodami XXI wie-
ku”, zorganizowana we współpracy 
z Wydziałem Zarządzania Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Było to pierwsze 
tego typu w Lublinie wydarzenie 
coachingowe, łączące świat nauki 
z praktyką. Partnerami konferencji 
byli: Izba Coachingu, Polskie Sto-
warzyszenie Coachingu i Rozwoju 
oraz Lubelski Klub Biznesu. X

W dniach 12–13 maja dr Rafał Cze-
kaj wziął udział w konferencji: „Este-
tyka w przestrzeni społecznej”, zor-
ganizowanej przez Uniwersytet 

Rzeszowski, na której wygłosił re-
ferat: „Polityczny charakter prak-
tyk artystycznych”. X

II edycja cyklu 
„Mózg-Myśl-Maszyna”
W dniach 16–17 maja na Wydziale 
Filozofii i Socjologii miała miejsce 
II ogólnopolska studencko-dokto-
rancka konferencja naukowa „Mózg-
-Myśl-Maszyna”, zorganizowana 
przez Koło Kognitywistyki UMCS 
pod hasłem „Algorytm a heury-
styka w badaniach nad umysłem”.

W ramach cyklu „Mózg-Myśl-
-Maszyna” podejmowane są zagad-
nienia z zakresu neuronauk, działa-
nia i natury umysłu oraz sztucznej 
inteligencji. Tym razem tematem 
badawczym była klasa operacji my-
ślowych uczestniczących w procesie 
rozwiązywania problemów (prob-
lem solving), a dokładniej dwie prze-
ciwstawiane sobie strategie umysłu: 
oparta na algorytmach (myśleniu 
proceduralnym „krok po kroku”) 
oraz na heurystykach (uproszczo-
nych mechanizmach decyzyjnych). 
Pierwsza jest czasochłonna, ale nie-
zawodnie doprowadza do określo-
nego rezultatu. Druga jest znacznie 
bardziej ekonomiczna, ale wiąże 
się z możliwością popełniania błę-
dów poznawczych. Na konferencji 
podejmowane były też problemy 
obliczeniowości oraz komputero-
wych technik w modelowaniu móz-
gu i umysłu. 

Prelegenci z ośrodków w całej 
Polsce zmierzyli się z tą tematyką 
w swoich wystąpieniach z zakre-
su takich dziedzin jak informaty-
ka, psychologia, filozofia, ekono-
mia, psychiatria i językoznawstwo. 
Jedno z wystąpień (Wojciech Na-
pora, KUL, „Jak iluzjoniści oszu-
kują mózg?”) zostało urozmaico-
ne pokazem sztuki iluzjonistycznej.

Gościem specjalnym konfe-
rencji był prof. Marcin Miłkow-
ski (IFiS PAN) z wykładem otwar-
tym pt. „Eksplanacyjna wartość 
dużych symulacji mózgu: perspek-
tywa mechanicystyczna”, w któ-
rym porównał pod względem war-
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tości dla kognitywistyki dwa duże 
projekty: biologicznie realistycz-
ną i obliczeniowo kosztową symu-
lację mózgu „Blue Brain” oraz tań-
szą obliczeniowo i funkcjonalną 
symulację „SPAUN”. Ponadto na 
konferencji gościli dr hab. Grze-
gorz Wójcik (Instytut Informaty-
ki UMCS) z wykładem pt. „Interak-
cja mózg – komputer: od teorii do 
zastosowań biomedycznych” oraz 
prof. Marek Hetmański z wykła-
dem pt. „Heurystyki w koncepcji 
racjonalności ograniczonej”.

Drugiego dnia odbyło się spot-
kanie autorskie z prof. Marcinem 
Miłkowskim, autorem książki Ex-
plaining the Computational Mind, 
w której argumentuje na rzecz tezy, 
że umysł można wyjaśniać obli-
czeniowo i odpiera zarzuty wobec 
komputacjonizmu, jakie stawiają 
mu J. Searle i H. Putnam.

Konferencja została objęta patro-
natem honorowym Polskiego Towa-
rzystwa Kognitywistycznego oraz 
Czasopisma Kognitywistycznego 
„Via Mentis”. X

27 maja w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja: „Europa 
– Polska – Dialog”, zorganizowa-
na przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie, Instytut Socjologii 
UMCS i Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Jej celem była ana-
liza współczesnych trendów i ocze-
kiwań społecznych dot. roli i miejsca 
nauk społecznych w życiu publicz-
nym. Uczestnicy zastanawiali się 
nad tym, czy wspólna refleksja ba-
daczy teoretyków i polityków prak-
tyków może przynieść odpowiedź 
na pytanie: czy mamy do czynie-
nia ze zwiastunem końca pewnego 
etapu rozwojowego i zarazem po-
czątkiem, czy też otwarciem drogi 
ku następnym poziomom stanów 
zaawansowanych dialogu, sposo-
bów jego funkcjonowania i rozwo-
ju w dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości społecznej? X

27 maja dr Tomasz Kitliński uczest-
niczył w  obchodach 40-lecia  

Centrum Studiów Kobiecych na 
Uniwersytecie Paryskim VIII – 
z udziałem założycielki tego Cen-
trum, filozofki i literaturoznawczyni  
H. Cixous. X

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
7 maja dr Rafał Szczerbakiewicz (In-
stytut Filologii Polskiej) uzyskał ty-
tuł doktora habilitowanego w za-
kresie literaturoznawstwa. Tytuł 
rozprawy: Niepokalana szczerość 
jest urojeniem. Dekonstrukcje mitu 
śródziemnomorskiego w twórczości 
Jana Parandowskiego. Recenzenci: 
prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uni-
wersytet Śląski), prof. dr hab. Marek 
Zaleski (Instytut Badań Literackich 
PAN w Warszawie), dr hab. Tomasz 
Wójcik, prof. UW, prof. dr hab. Je-
rzy Święch (UMCS). X

7 maja dr Robert Kotowski (Muzeum 
Narodowe w Kielcach) uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego w zakresie 
historii. Tytuł rozprawy: Dziewczę-
ta w mundurkach. Młodzież szkół 
średnich w Polsce w latach 1918– 
–1939. Recenzenci: prof. dr hab. Ma-
rek Przeniosło (UJK w Kielcach), prof. 
dr hab. Hanna Wójcik-Łagan (UJK 
w Kielcach), dr hab. Joanna Sadow-
ska (Uniwersytet w Białymstoku), 
dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.  
(UMCS). X

14 maja dr Anna Łosowska (Archi-
wum UMCS) uzyskała tytuł dok-
tora habilitowanego w zakresie 
historii. Tytuł rozprawy: Pennae 
investivi Praemisliae. Notariusze 
kancelarii kościelnych, pisarze są-
dów oraz urzędów świeckich w XV 
i na początku XVI wieku. Recen-
zenci: prof. dr hab. Alicja Szymczak 
(Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. 
Zdzisław Noga (Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Krakowie), dr hab. 

Krzysztof Skupiński, prof. nadzw.  
(UMCS). X

14 maja dr Katarzyna Sobstyl (CJKP 
UMCS) uzyskała tytuł doktora ha-
bilitowanego w zakresie języko-
znawstwa. Tytuł rozprawy: SA-
MOTNOŚĆ i jej obrazy w języku. 
Recenzenci: prof. dr hab. Urszu-
la Żydek-Bednarczuk (Uniwersy-
tet Śląski), prof. dr hab. Stanisław 
Dubisz (UW), prof. dr hab. Małgo-
rzata Karwatowska (UMCS). X

14 maja dr Petar Sotirov (Instytut 
Filologii Słowiańskiej) uzyskał ty-
tuł doktora habilitowanego w za-
kresie językoznawstwa. Osiągnięcie 
naukowe: cykl publikacji Język buł-
garski w ujęciu socjolingwistycznym 
(wybrane zagadnienia). Recenzen-
ci: prof. dr hab. Halina Kurek (UJ), 
prof. dr hab. Viara Maldjieva (UMK 
w Toruniu), prof. dr hab. Stanisław 
Grabias (UMCS). X

14 maja dr Grażyna Jastrzębowska 
(Instytut Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Opolskiego) uzy-
skała tytuł doktora habilitowanego 
w zakresie językoznawstwa. Osiąg-
nięcie naukowe: cykl prac poświęco-
nych zaburzeniom rozwoju mowy. 
Recenzenci: prof. dr hab. Edward 
Łuczyński (Uniwersytet Gdański), 
dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. 
nadzw. (UW), prof. dr hab. Stani-
sław Grabias (UMCS). X

19 maja uchwałą Rady Wydziału 
Historycznego UAM w Poznaniu 
dr Halina Taras z Instytutu Arche-
ologii otrzymała stopień doktora 
habilitowanego w dyscyplinie ar-
cheologia na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej Społeczeństwo po-
granicza zlewni Bałtyku i Morza 
Czarnego w II tysiącleciu BC oraz 
wyniku postępowania habilitacyj-
nego. X

21 maja dr Zdzisław Kurkowski (Za-
kład Logopedii i Językoznawstwa 
Stosowanego) uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego w zakresie języ-
koznawstwa. Tytuł rozprawy: Au-
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diogenne uwarunkowania zaburzeń 
komunikacji językowej. Recenzenci: 
prof. dr hab. Alicja Rakowska (Aka-
demia Ignatianum w Krakowie), prof. 
dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie), dr hab. Kazimiera Krakowiak, 
prof. nadzw. (KUL), dr hab. Tomasz 
Woźniak, prof. nadzw. (UMCS). X

22 maja uchwałą Rady Wydziału Socjo-
logiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego dr Elżbieta Małgorza-
ta Kłosińska z Instytutu Archeolo-
gii otrzymała stopień doktora habili-
towanego w dyscyplinie archeologia 
o specjalności epoka brązu i wczesna 
epoka żelaza na podstawie oceny ogól-
nego dorobku naukowego oraz cyklu 
42 jednotematycznych prac pt. Sto-
sunki kulturowe i osadnicze na Lubel-
szczyźnie oraz obszarach ościennych, 
a także podstawy bytowania i proble-
matyka kultury duchowej mieszkań-
ców tych terytoriów w młodszych od-
cinkach epoki brązu oraz we wczesnej 
epoce żelaza. X

28 maja dr Piotr Krzyżanowski (In-
stytut Filologii Polskiej) uzyskał ty-
tuł doktora habilitowanego w zakre-
sie językoznawstwa. Tytuł rozprawy: 
Właściwości gramatyczne rzeczow-
ników nieodmiennych. Recenzen-
ci: dr hab. Zofia Zaron, prof. nadzw. 
(UW), prof. dr hab. Ireneusz Bobrow-
ski (Instytut Języka Polskiego PAN 
w Krakowie), prof. dr hab. Kazimierz 
Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), prof. 
dr hab. Jan Mazur (UMCS). X

Doktoraty
21 maja odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr. Dominika 
Szulca. Temat: „Zabiegi o realizację 
unii Polski i Litwy w latach 1501– 
–1569”. Promotor: prof. dr hab. Ry-
szard Szczygieł (UMCS). Recenzen-
ci: prof. dr hab. Krzysztof Pietkie-
wicz (UAM w Poznaniu), dr hab. 
Marceli Antoniewicz, prof. nadzw. 
(Akademia Jana Długosza w Czę-
stochowie). X

28 maja odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Agaty  

Bielak. Temat: „Językowo-kulturo-
wy obraz świętych w polskiej trady-
cji ludowej”. Promotor: prof. dr hab. 
Jerzy Bartmiński (UMCS). Recen-
zenci: dr hab. Franciszek M. Ro-
siński, prof. nadzw. (UWr i KUL), 
dr hab. Jan Adamowski, prof. nadzw.  
(UMCS). X

Konferencje
12 maja w Instytucie Archeologii 
odbył się wykład dr Aleksandry 
Rzeszotarskiej-Nowakiewicz z In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie pt. „Zatopione cuda 
z mazurskiego jeziora – stanowi-
sko ofiarne z okresu wędrówek lu-
dów w Czaszkowie, woj. warmiń-
sko-mazurskie”. X

W dniach 12–15 maja w Opa-
vie (Czechy) odbyła się 13. konfe-
rencja z cyklu „Popelnicová pole 
a doba halštatská” poświęcona 
tematowi „Doba popelnicových 
polí a doba halštatská ve střed-
ní Evropě”, zorganizowana przez 
Archeologický ústav AV ČR v Brně 
oraz Ústav archeologie Filozoficko-
-přírodovědecké fakulty Slezské 
univerzity v Opavě. W obradach 
udział wzięli pracownicy Instytutu 
Archeologii: dr hab. Elżbieta Kło-
sińska z referatem „Kultura łuży-
cka na Lubelszczyźnie” oraz dr Syl-
wester Sadowski (referat wspólny 
z dr hab. E. Kłosińską) – „Kultura 
łużycka w dolinie Sieniochy – da-
lekosiężne powiązania niewielkie-
go regionu osadniczego Lubelszczy-
zny w epoce brązu i wczesnej epoce  
żelaza”. X

W dniach 14–15 maja w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy od-
było się 17. spotkanie z cyklu „Fu-
neralia Lednickie”, zorganizowane 
przez MPP, Polskie Towarzystwo 
Antropologiczne oraz Stowarzysze-
nie Naukowe Archeologów Polskich, 
Oddział w Poznaniu. W warsztatach 
pt. „Cmentarzyska – relacje społecz-
ne i międzykulturowe” udział wzięli 
przedstawiciele Instytutu Archeo-
logii: dr hab. Wanda Kozak-Zych-
man, prof. nadzw. oraz mgr Anna 

Szarlip i mgr Tomasz Myśliwiec – 
stażyści Instytutu. X

15 maja w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim Jana Pawła II dr hab. 
Aleksandra Kędzierska, prof. nadzw. 
UMCS wygłosiła wykład pt. Willia-
ma Butlera Yeatsa wiersze „magiczne”, 
który otworzył wystawę „The Life and 
Works of Wiliam Butler Yeats”, po-
święconą życiu i twórczości Irland-
czyka. Wystawa, zrealizowana w ję-
zyku angielskim i przetłumaczona na 
polski, została przygotowana przez Bi-
bliotekę Narodową Irlandii, ukazuje 
różne aspekty jego działalności jako 
poety, dramaturga i męża stanu. X

W dniach 15–17 maja dr Anna 
Zalewska z Instytutu Archeolo-
gii przebywała w Ypres (Flanders 
Fields Museum, Belgia), gdzie wzię-
ła udział w zorganizowanej przez 
Universiteit Gent konferencji „Con-
flict landscapes from the air” i za-
prezentowała referat „The potential 
role of LIDAR in re-storing memory 
of those ‘double-killed’ at Eastern 
Front (1914–2014)”. X

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kaspe-
rek z Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej wygłosiła re-
ferat pt. „Terminology as a Picture of 
Knowledge Organization in a Scien-
tific Discipline” na XIII Międzyna-
rodowej Konferencji „Organizacja 
wiedzy w XXI wieku: od historycz-
nych wzorców ku przyszłości”, któ-
ra odbyła się w Krakowie w dniach 
19–22 maja. Organizatorem spot-
kania był Instytut Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa UJ we 
współpracy z International Society 
for Knowledge Organization. Obra-
dy poświęcone były organizacji wie-
dzy w różnych krajach, dyscyplinach 
i dziedzinach działalności praktycz-
nej, a zasadniczym celem konferen-
cji – wytyczenie dalszych kierunków 
badań i rozwoju dyscypliny zwanej 
organizacją wiedzy. X

W dniach 21-23 maja we Lwowie od-
była się XI Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa „Археологія 
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заходу України” zorganizowana 
przez Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича Національної 
академії наук Уккраїни, w której 
programie znalazły się wystąpienia 
pracowników Instytutu Archeologii: 
dr Tomasz Dzieńkowski, „Rezydencja 
księcia Daniela Romanowicza w Cheł-
mie. Badania 2010–2013” (współau-
tor: doc. Wasyl Petryk, Lwowska Po-
litechnika); dr hab. Jerzy Libera, prof. 
nadzw., „Kultura ceramiki sznurowej 
i kultura amfor kulistych na Wyży-
nie Lubelskiej – główne założenia 
projektu badawczego” (współauto-
rzy: dr Janusz Budziszewski, UKSW, 
mgr Paweł Jarosz, dr Piotr Włodar-
czak, IAE PAN Kraków; dr Anita 
Szczepanek, Instytut Zoologii UJ 
Kraków); dr hab. Elżbieta M. Kło-
sińska, „Nieznane cmentarzysko lud-
ności kultury łużyckiej nad Bugiem 
w świetle materiałów archiwalnych”; 
dr hab. Halina Taras, „Rozprzestrze-
nienie siekier brązowych w środko-
wowschodniej Polsce oraz kierunki 
ich napływu”. X

W 2014 r. obchodzone jest 600-le-
cie nawiązania polsko-tureckich sto-
sunków dyplomatycznych. Rocznicy 
tej towarzyszy wiele wydarzeń na-
ukowych i kulturalnych o zasięgu 
międzynarodowym. Jednym z nich 
była konferencja „Bursa i Kraków: 
historia i kultura artystyczna Im-
perium Osmańskiego i Królestwa 
Polskiego w XV–XVI w.”, która od-
była się w dniach 21–23 maja w Bur-
sie (Turcja). Spotkanie zorganizo-
wane zostało przez Polski Instytut 
Studiów nad Sztuką Świata oraz 
Uludağ University. Uczestniczył 
w niej dr hab. Piotr Tafiłowski z In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej, który wygłosił re-
ferat pt. „The Views of Erasmus of 
Rotterdam and his Polish followers 
on War against the Turks”. X

W dniach 21–24 maja dr Anita Has-
-Tokarz i dr Renata Malesa z In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej wzięły udział 
w III Międzynarodowej Konfe-
rencji „Information, Communi-

cation, Society” (ICS-2014), któ-
rej organizatorem był Narodowy 
Uniwersytet „Lwowska Politech-
nika” (Ukraina). Dr Anita Has-To-
karz przedstawiła referat pt. „The 
book and new media technologies 
– interactive book applications for 
children”, natomiast dr Renata Ma-
lesa zaprezentowała referat pt. „In-
stitutional Repositories in Poland 
– the Present State and Prospects 
of Development”. X

W dniach 28–30 maja prof. Ryszard 
Tokarski (Instytut Filologii Pol-
skiej) w ramach grantu Visegrad 
Found V4 wygłosił na Uniwersy-
tecie w Preszowie (Słowacja) cykl 
wykładów dla studentów z zakre-
su teorii semantyki i współczesne-
go języka polskiego. Ponadto, na 
zaproszenie Słowackiego Towa-
rzystwa Językoznawczego Słowa-
ckiej Akademii Nauk, przedstawił 
wykład pt. „Konotacja semantycz-
na i otwarta definicja znaczeniowa  
słowa”. X

Publikacje
Nakładem wydawnictwa Peter Lang 
International Academic Publishers, 
w serii Mediated Fictions, ukazała się 
monografia wieloautorska pt. Expan-
ding the Gothic Canon. Studies in Li-
terature, Film and New Media pod 
red. Anny Kędry-Kardeli i Andrze-
ja Kowalczyka z Instytutu Anglisty-
ki UMCS. W 13 rozdziałach przed-
stawiono gotycyzm jako konwencję 
złożoną, wielowymiarową i wciąż 
dynamicznie rozwijającą się, mimo 
upływu 250 lat od powstania pierw-
szej powieści gotyckiej – The Castle 
of Otranto H. Walpole'a. Zapropo-
nowane w tomie analizy uwzględ-
niają literaturę brytyjską i amery-
kańską, filmy fabularne, serial TV 
oraz gry wideo. Wśród autorów roz-
działów znajdują się pracownicy Za-
kładów: Literatury Angielskiej, Lite-
ratury Angloirlandzkiej, Literatury 
i Kultury Amerykańskiej UMCS, li-
teraturoznawcy z KUL oraz bada-
cze z Uniwersytetów: Gdańskiego 
i Warszawskiego oraz Uniwersyte-
tu w Porto (Portugalia). X

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrzennej

Habilitacje
Rada Wydziału Ekonomii, Zarzą-
dzania i Turystyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu na 
mocy uchwały z dnia 11 kwietnia 
nadała stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego pracownikowi 
WNoZiGP UMCS dr. Arturowi My-
nie na podstawie rozprawy Modele 
rozwoju lokalnej infrastruktury tech-
nicznej. Recenzenci: prof. dr hab. 
Marian Gorynia, prof. dr hab. Grze-
gorz Gorzelak, dr hab. Ryszard Brol, 
dr hab. Piotr Bury. X

Doktoraty
11 czerwca odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Sła-
womira Dziaducha pt. „Potencjał 
rozwojowy miast województwa lu-
belskiego w świetle teorii wzrostu 
endogenicznego”. Promotor: dr hab. 
Andrzej Miszczuk, prof. nadzw., re-
cenzenci: dr hab. Paweł Churski, 
prof. nadzw. (UAM w Poznaniu), 
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski 
(Uniwersytet Gdański). X

Konferencje
W dniach 24–25 maja 20 pracowni-
ków Wydziału, ze szczególnym pod-
kreśleniem funkcji organizatorów: 
mgr Beaty Zielińskiej, dr. hab. Jana 
Rodzika, dr. Przemysława Mroczka, 
dr. Piotra Zagórskiego, uczestniczyli 
w sesji terenowej Oddziału Lubelskie-
go Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego pt. „Środowiskowe uwarunkowa-
nia dawnego osadnictwa w Kotlinie 
Hrubieszowskiej”. Współorganizato-
rami sesji byli też pracownicy Insty-
tutu Archeologii UMCS: prof. dr hab. 
Andrzej Kokowski, dr  Barbara Nie-
zabitowska-Wiśniewska i dr Tomasz 
Dzieńkowski. X
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W dniach 29–30 maja dr hab Ra-
dosław Dobrowolski, prof. nadzw. 
i dr Przemysław Mroczek uczest-
niczyli w 83. Zjeździe Polskiego To-
warzystwa Geologicznego w Białej 
Podlaskiej, współorganizowane-
go przez Wydział pod patronatem 
Rektora UMCS. X

8 czerwca dr Przemysław Mroczek 
wygłosił odczyt na posiedzeniu Od-
działu Gdańskiego Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego pt. „Cień 
wiatru, czyli o lessach i ich poten-
cjale geoturystycznym”. X

Staże
W dniach 12–30 maja na stażu na-
ukowym na Wydziale przebywa-
ła mgr Courtney Kilian z MSU 
Starkville w Stanach Zjednoczo-
nych. Jej zainteresowania nauko-
we dotyczą gospodarki wodnej, 
a w szczególności zależności wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Opiekunem merytorycznym stażu 
była dr Joanna Sposób z Zakładu  
Hydrologii. X

Wydział 
Pedagogiki 

i Psychologii
Habilitacje
2 kwietnia odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr Katarzyny Klim-
kowskiej. Tytuł rozprawy: Orienta-
cja na sukces zawodowy studentów 
kończących studia translatorskie. 
Recenzenci: prof. dr hab. Stefan 
M. Kwiatkowski, dr hab. Joanna 
Madalińska-Michalak, prof. nadzw., 
dr hab. Agnieszka Gromkowska-
-Melosik, prof. nadzw., prof. dr hab. 
Urszula Ostrowska. X

7 kwietnia odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr Ewy Domagały-Zyśk. 
Tytuł rozprawy: Wielojęzyczni stu-
denci niesłyszący i słabosłyszący 
w procesie uczenia się i nauczania 

języków obcych. Recenzenci: prof. 
dr hab. Tadeusz Gałkowski, dr hab. 
Józef Stachyra, prof. nadzw., prof. 
dr hab. Aniela Korzon, prof. dr hab. 
Weronika Wilczyńska. X

9 kwietnia odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr Jolanty Andrze-
jewskiej. Tytuł rozprawy: Zróż-
nicowanie modeli edukacyjnych 
w przedszkolu a funkcjonowanie 
psychospołeczne dzieci. Recen-
zenci: dr hab. Józefa Bałachowicz, 
prof. nadzw., dr hab. Małgorzata 
Suświłło, prof. nadzw., dr hab. Jo-
lanta Zwiernik, prof. nadzw., dr hab. 
Ewa Muszyńska, prof. nadzw. X

5 maja odbyło się kolokwium habi-
litacyjne dr Ewy Sarzyńskiej-Mazu-
rek. Tytuł rozprawy: Perspektywa 
przypadkowych zdarzeń w karierach 
doradców zawodowych. Recenzen-
ci: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, 
prof. dr hab. Magdalena Piorunek, 
dr hab. Agnieszka Gromkowska-
-Melosik, prof. nadzw., dr hab. Bo-
żena Wojtasik, prof. nadzw. X

12 maja odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr Joanny Majchrzyk-
-Mikuły. Tytuł rozprawy: Higiena 
szkolna na Lubelszczyźnie w latach 
1918–1939 na tle całego kraju. Recen-
zenci: prof. dr hab. Bożena Urbanek, 
prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-
-Rok, dr hab. Cezary Domański, prof. 
nadzw., dr hab. Wiesław Jamrożek, 
prof. nadzw. X

22 maja odbyło się kolokwium habi-
litacyjne dr Iwony Jazukiewicz. Ty-
tuł rozprawy: Pedeutologiczna teo-
ria cnoty. Recenzenci: prof. dr hab. 
Andrea Folkierska, prof. dr hab. Ur-
szula Ostrowska, prof. dr hab. Alek-
sander Nalaskowski, prof. dr hab. 
Bogusław Śliwerski. X

22 maja odbyło się kolokwium habi-
litacyjne dr Izabelli Łukasik. Tytuł 
rozprawy: Poczucie własnej skutecz-
ności we współpracy z grupą. Recen-
zenci: prof. dr hab. Mariola Chom-
czyńska-Rubacha, prof. dr hab. Ewa 
Syrek, prof. dr hab. Tadeusz Lewo-

wicki, prof. dr hab. Bogusław Śli-
werski. X

Doktoraty
9 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Nata-
lii Mirskiej. Temat: „Jakość życia pa-
cjentów z urazami okolicy czołowo-
-podstawnej mózgu wybudzonych 
z długotrwałej śpiączki”. Promotor: 
prof. dr hab. Maria Pąchalska. Re-
cenzenci: prof. dr hab. med. Boże-
na Grochmal-Bach, dr hab. Mario-
la Bidzan, prof. nadzw. X

28 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Mag-
daleny Barabas. Temat: „Psycho-
społeczne korelaty wyuczonej bez-
radności osób niepełnosprawnych 
ruchowo”. Promotor: prof. dr hab. 
Janusz Kirenko. Recenzenci: prof. 
dr hab. Tadeusz Gałkowski, prof. 
dr hab. Czesław Kosakowski. X

30 kwietnia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Mar-
cina Bednarczyka. Temat: „Psycho-
społeczne korelaty seksualności mło-
dzieży licealnej”. Promotor: prof. 
dr hab. Janusz Kirenko. Recenzen-
ci: prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-
-Starowicz, dr hab. Ryszard Pęcz-
kowski, prof. nadzw. X

7 maja odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Joanny 
Wrótniak. Temat: „Zasoby psy-
chospołeczne osób w podeszłym 
wieku z poczuciem samotności”. 
Promotor: prof. dr hab. Janusz Ki-
renko. Recenzenci: prof. dr hab. Jó-
zefa Brągiel, prof. dr hab. Krystyna 
Marzec-Holka. X

Wydział 
Politologii

Habilitacje
9 maja odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr. Wojciecha (Zakład 
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Ruchów Politycznych). Tytuł roz-
prawy: Towarzystwo Fabiańskie 
w latach 1884–1939. Recenzenci: 
prof. dr. hab. Jerzy Kornaś (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krako-
wie), prof. dr. hab. Tadeusz Godlew-
ski (UMK w Toruniu), prof. dr hab. 
Jerzy Jaskiernia (UJK w Kielcach), 
prof. dr. hab. Maria Marczewska-
-Rytko (UMCS). X

9 maja odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr. Piotra Celińskie-
go (Zakład Filozofii i Socjologii 
Polityki). Tytuł rozprawy: Post-
media. Cyfrowy kod i bazy da-
nych. Recenzenci: dr. hab. Kazi-
mierz Krzysztofek (Uniwersytet 
w Białymstoku), prof. dr. hab. An-
drzej Gwóźdź (Uniwersytet Ślą-
ski), dr hab. Teresa Sasińska-Klas 
(UJ), prof. dr. hab. Jan Hudzik  
(UMCS). X

16 maja odbyło się kolokwium ha-
bilitacyjne dr Agaty Ziętek (Zakład 
Stosunków Międzynarodowych). 
Tytuł rozprawy: Bezpieczeństwo 
kulturowe w Europie. Recenzen-
ci: prof. dr. hab. Edward Hali-
żak (UW), prof. dr. hab. Bogdan 
Szlachta (UJ), prof. dr hab. Ar-
kadiusz Żukowski (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie), prof. dr. hab. Marek Pietraś 
(UMCS). X

Wydział Prawa 
i Administracji

Doktoraty
14 maja odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Marty 
Mozgawy-Saj. Temat: „Ekstradycja 
w polskim prawie karnym”. Pro-
motor: dr hab. Katarzyna Dudka, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzen-
ci: prof. dr hab. Hanna Paluszkie-
wicz (UAM), prof. dr hab. Ryszard 
Stefański (Uczelnia Łazarskiego 
w Warszawie). X

19 maja odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Mo-
niki Lejcyk. Temat: „Treść i charak-
ter prawny umowy pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami”. Pro-
motor: dr hab. Zdzisław Gawlik, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzen-
ci: prof. dr hab. Mirosław Nazar 
(UMCS), dr hab. Zbigniew Czar-
nik, prof. nadzw. (WSPiA w Prze-
myślu). X

9 czerwca odbyła się publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Marka Łukaszuka pt. „Rola 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
RP w ochronie wolności i praw 
pokrzywdzonych naruszeniami 
prawa przez organy władzy pub-
licznej”. Promotor: prof. Jan Szre-
niawski, recenzenci: prof. Jacek 
Jagielski (UW) i prof. Jerzy Stel-
masiak (UMCS).

Konferencje
W dniach 29–31 maja odbył się 
56.  Zjazd Katedr i  Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego, zorga-
nizowany przez Katedrę Prawa 
Konstytucyjnego UMCS. Zjazd 
poświęcony był 25-leciu trans-
formacji ustrojowej w Polsce 
i w państwach Europy Środkowo- 
-Wschodniej. X

W dniach 30–31 maja w Mąchoci-
cach k. Kielc odbyła się ogólnopol-
ska konferencja naukowa „Procesy 
kierowania w systemie admini-
stracji publicznej”. Było to kolej-
ne spotkanie z cyklu spotkań or-
ganizowanych przez rzeszowski 
oddział Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa. Kon-
ferencje te są uznawane za najważ-
niejsze wydarzenia w dziedzinie 
nauki administracji, wyznaczają-
ce nowe trendy, a także obrazu-
jące aktualny stan badań. Na te-
gorocznej konferencji obecni byli 
przedstawiciele większości ośrod-
ków akademickich z całej Polski 
specjalizujący się w zagadnieniach 
administracji i kierowania, w tym 
m.in. prof. Jacek Jagielski, prof. 
Jan Jeżewski. Ożywione dysku-

sje stworzyły bardzo dobry punkt 
wyjścia do rozwoju teorii admi-
nistrowania, kierowania i zarzą-
dzania. Owocem konferencji jest 
książka, na którą składa się kil-
kadziesiąt artykułów naukowych 
poświęconych tematyce kierowa-
nia, w tym autorstwa prof. dr. hab. 
Jana Szreniawskiego, dr. Wojcie-
cha Tarasa (współautor M. Gap-
ski) oraz dr. Piotra Szreniawskiego. 
Prof. dr hab. Jan Szreniawski prze-
wodniczył całości obrad, a dr Piotr 
Szreniawski wygłosił referat. Wiel-
kie słowa uznania należą się or-
ganizatorom konferencji, którzy 
stworzyli okazję do twórczej wy-
miany opinii, nawiązywania kon-
taktów naukowych, a także do od-
wiedzenia malowniczych terenów  
Kielecczyzny. X

Spotkanie  
z Ministrem 
Sprawiedliwości
5 maja odbyło się spotkanie pra-
cowników i studentów Wydzia-
łu Prawa i Administracji UMCS 
z Ministrem Sprawiedliwości 
Markiem Biernackim dotyczące 
aktualnych problemów wymia-
ru sprawiedliwości i kształce-
nia aplikantów. Minister Marek 
Biernacki był także w tym dniu 
gościem prorektora Ryszarda  
Dębickiego. X

Symulacja  
mediacji
27 maja w sali konferencyjnej na 
Wydziale Prawa i Administracji od-
była się symulacja mediacji w spo-
rze gospodarczym, zorganizowa-
na przez Uniwersytecką Studencką 
Poradnię Prawną Wydziału Pra-
wa i Administracji UMCS – Sek-
cję Mediacji i Negocjacji. W roli 
stron sporu oraz mediatorów wy-
stąpili studenci Sekcji Mediacji 
i Negocjacji. Opiekę merytorycz-
ną nad wydarzeniem sprawował 
Robert Kaszczyszyn – wicepre-
zes Polskiego Centrum Mediacji 
z siedzibą w Warszawie, wykładow-
ca Krajowej Szkoły Sądownictwa  
i Prokuratury.
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Prof.  
Stanisław 
Uziak

To prawda, że tak jak wszyscy 
podkreślali w czasie wspo-
mnianej uroczystości, był 

niezwykle związany z UMCS. To 
wielkie szczęście, kiedy praca jest 
pasją człowieka i tak właśnie było 
w jego przypadku. Na pewno rodzi-
na była dla niego ważna, ale czasami 
nie zauważaliśmy tego, bo począt-
kowo znacznie więcej czasu spędzał 
w pracy. Z Zakładu do domu wra-
cał bardzo późno, kiedy ja z bratem 
najczęściej już spaliśmy. 

Wspólne wakacje zdarzały się, 
kiedy byliśmy już nieco starsi i było 
to zawsze związane ze zwiedza-
niem różnych części naszego kra-
ju. Warunki podróży były spartań-
skie – do tej pory nie wiem, jak 
udawało się nam zmieścić w czte-
ry osoby, ze sprzętem campin-
gowym, do Zastawy 750. Nasza 
mama nie przepadała za tymi wy-
prawami. Wyjątkowo dobrze pa-
miętam wyjazd w Bieszczady (któ-
re ojciec znał świetnie), kiedy tak 
lało cały tydzień, że nie mieliśmy 
szans na rozbicie namiotu i spę-
dziliśmy go na niewykończonym 
strychu znajomych rodziców. Na-
sza mama marzyła o powrocie do 
domu, a ojciec, mimo niepogo-
dy, organizował wycieczki, m.in. 
na Połoninę Wetlińską, z któ-
rej zjechaliśmy „na siedzeniach” 
w błocie. Jednakże większość cza-
su w trakcie wakacji ojciec spę-
dzał w tzw. „terenie”. Wówczas 
powstawały mapy gleb. Pamiętam, 

Nadanie nowemu budynkowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej imienia mojego ojca – prof. Stanisława Uziaka, i związana 
z tym uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 24 kwietnia 
2014 r., stały się okazją do wspomnień i prywatnych refleksji.

że byłam bardzo dumna w szkole 
podstawowej, że mapka gleb Pol-
ski w naszej książce do geografii 
była podpisana: „wyk. S. Uziak ze  
współpracownikami”.

Ojciec nie udzielał się w pra-
cach domowych, rzadko widy-
waliśmy go w kuchni. Wyjątkiem 
było szatkowanie kapusty i jej ki-
szenie w dużej beczce, która sta-
ła później w piwnicy. Elektrycz-
na maszyna do szatkowania była 
pożyczana z Zakładu Mechaniza-
cji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rol-
niczej i ojciec sam ją obsługiwał, 
a my ubijaliśmy. Gotowanie nie 
szło mu dobrze, pamiętam taki 
widok: ojciec smaży sobie jajecz-
nicę na słoninie w goglach nar-

Prof. Stanisław Uziak w gronie najbliższej rodziny

ciarskich, wyglądało to dość ko-
micznie, ale wyjaśnił nam, że to 
zabezpieczenie przed pryskają-
cym tłuszczem.

Ojciec nie mógł zrealizować 
w dzieciństwie pewnych swoich 
zainteresowań czy marzeń, co nie-
stety zostało scedowane na nas. 
Zmorą mojego dzieciństwa była 
nauka gry na pianinie, miałam 
grać dla tzw. własnej przyjem-
ności. Na moje nieszczęście jed-
na z nauczycielek powiedziała, że 
mam bardzo dobry słuch i tak ‘gra-
niem’ byłam katowana do liceum, 
kiedy to na dobre się zbuntowa-
łam. Nigdy potem nie usiadłam 
do pianina. Na szczęście z nauką 
języków szło mi lepiej.
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Niewątpliwą pasją życia mojego 
ojca były również podróże. Marzył 
o nich od dzieciństwa, ale w młodo-
ści były to podróże ‘palcem po ma-
pie’. Na szczęście stały się one bar-
dziej realne w późniejszym okresie 
jego życia. Przejechał świat wzdłuż 
i wszerz, czy jakby zapewne powie-
dział, wzdłuż południków i równo-
leżników. Jego liczne wyjazdy od-
bywały się w bardzo skromnych 
warunkach. Legendarne w naszej 
rodzinie są jego podróże po USA 
autobusami Greyhound czy cało-
tygodniowa jazda koleją transsy-
beryjską z Moskwy do Nachodki, 
głównie po to, żeby zobaczyć je-
zioro Bajkał. 

Ojciec był dosyć surowy w sto-
sunku do swoich dzieci, ale stał 
się znacznie bardziej pobłażliwy 
dla czwórki swoich wnuków. Naj-
chętniej widziałby ich wszystkich 
przy sobie w Lublinie, stało się jed-
nak inaczej. Był bardzo niezado-
wolony, że synowie mojego brata 
mieszkają na stałe za granicą. Uwa-
żał, że miejsce Polaka jest w Polsce 
i mimo trudności, należy pracować 
w swoim kraju. Bardzo jednak po-
pierał wyjazdy zagraniczne na wa-
kacje i naukę, często był nawet dla 
moich dzieci sponsorem takich wy-
praw. Nie rozumiał konsumpcyjne-
go stosunku do życia, sam miał bar-
dzo małe potrzeby dotyczące dnia 
codziennego. 

Dla mnie ojciec jest wzorem czło-
wieka uczciwego, który nie szedł 
w życiu na żadne kompromisy. Jeśli 
uważał kogoś za drania, to potra-
fił nie podać mu ręki na oficjalnej 
uroczystości, ale z drugiej strony 
był bardzo lojalny i wierny swoim 
przyjaciołom.

Jest przykładem tego, że można 
osiągnąć sukces i spełnienie za-
równo w życiu, jak i w pracy bez 
poparcia partii politycznych czy 
podlizywania się, nawet w syste-
mie totalitarnym.

Ostatnią wielka miłością ojca był 
jego prawnuk Mateusz, myślę, że 
byłby bardzo szczęśliwy, gdyby mógł 
zobaczyć urodzoną niedawno pra-
wnuczkę Zosię.

Justyna Szyłejko

Nie sądźcie, abyście 
nie byli sądzeni.

Pismo św.

*

Dziennikarz „Kuriera Lubel-
skiego” Paweł Franczak opub-

likował artykuł Sąd nad Seidlerem, 
poprzedzony rozbieżnymi „osądza-
jącymi” ocenami w rodzaju: partyj-
niak, wizjoner, despota, szanowany 
naukowiec, znakomity organizator, 
megaloman, człowiek szerokich hory-
zontów, wybitny wykładowca, chole-
ryk, dżentelmen, konformista. Autor 
artykułu dodał: „Niepotrzebne skre-
ślić”1. Przygotowując do druku książ-
kę Grzegorz Leopold Seidler w po-
wadze i anegdocie, zebrałem więcej 
różnych ocen Jego osoby i działalno-
ści pod nagłówkiem Postać niepospo-
lita. Oceny te ująłem w trzy grupy – 
wspaniałe, mniej pochlebne, ale nie 
negatywne i obraźliwe. Podobnie jak 
Franczak, osąd pozostawiam czy-
telnikom, zachęcając ich jednak do 
uważnego i bezstronnego zapozna-
nia się z losami Seidlera2.

Przykłady ocen pierwszej grupy 
to m.in.: wielka osobistość, legen-
darna postać, postać symbol, postać 
niepospolita, budowniczy UMCS 
i miasteczka akademickiego w Lub-
linie, Magnus Magnificus, wybitny 
uczony, utalentowany autor, znako-
mity wykładowca, człowiek myśli 
i czynu, dżentelmen, tytan pracy, 
niezwyczajny pryncypał, człowiek 
szerokich horyzontów, wizjoner.

Mniej pochlebne, ale przecież 
niezupełnie negatywne, spotyka-
ne określenia Grzegorza L. Seidle-
ra to np. czerwony rumak, gigant 
z piętnem, człowiek z poplątanym 
żywotem, megaloman, konformista.

Obraźliwe i nieuzasadnione są 
natomiast epitety w rodzaju: polo-
nofob, partyjniak, komuch, stalino-
wiec, koniunkturalista, dywersant, 
żydłak, żydolewak, żydokomunista, 
mason, wolnomularz, żydomason, 
despota, choleryk.

To, co pragnę tutaj napisać, wy-
nika tyleż z rozumu, co z serca. Łą-
czyły mnie bowiem z Grzegorzem L. 

Seidlerem silne więzi natury ra-
cjonalnej i emocjonalnej. Trwa-
ły długo – od 1961 r. aż do niemal 
ostatnich chwil Jego życia, czyli do 
28 grudnia 2004 r. 

Zanim zagłębię się w bogactwo 
szczegółów myśli i dokonań Grze-
gorza L. Seidlera, najpierw naszki-
cuję ogólnie cechy Jego osobowo-
ści. Jest to szkic zasadniczo różny 
od opublikowanych już biogramów 
Seidlera. Przenika go intensywność 
osobistych kontaktów. Przedstawię 
tutaj Seidlera przede wszystkim jako 
rektora UMCS. O innych Jego waż-
nych rolach – wybitnego uczonego, 
wykładowcy, kierownika naukowe-
go, dyrektora, rotarianina, mędrca 
z potknięciami napiszę oddzielnie. 
Uwzględnię przy tym nieogłoszone 
dotąd ciekawe informacje o Nim, 
zachowane w aktach IPN.

Moim idolem był tkacz 
jedwabiu dwojga imion.

Roman Andrzej Tokarczyk

*

Moje nazwisko ma pochodze-
nie niemieckie, natomiast 

zgodnie z ormiańską tradycją – 
imiona otrzymałem po dziadkach. 
Tylko pierworodny syn otrzymy-
wał te imiona” – wyjaśniał prof. 
Seidler każdemu zainteresowane-
mu tym rozmówcy.

Seidler nie znał jednak etymolo-
gii swego nazwiska. Wyszperałem 
ją w niemieckojęzycznych źród-
łach. Gdy przedstawiłem mu wy-
niki swoich ustaleń, był nimi mile 
zaskoczony. Otóż nazwisko „Sei-
dler” pochodzi od późnośrednio-
wiecznego niemieckiego wyrazu 
side – tkacz, związanego z wyra-
zem silk – jedwab. „Seidler” zatem 
to „tkacz jedwabiu”. W gwarze Ży-
dów niemieckich synonimem tego 
określenia, odbiegającym jednak 
w swym brzmieniu od nazwiska 
„Seidler”, jest nazwisko „Askena-
zic”. Grzegorz L. Seidler nigdy nie 
zaprzeczał żydowskiemu pocho-
dzeniu ojcowskiej linii Jego rodziny. 

„
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Miał prof. Grzegorz L. Seidler 
w lubelskiej restauracji „Powszech-
na” swój ulubiony stolik, który zaj-
mował w przerwach między wy-
kładami w nieodległym Collegium 
Iuridicum. Obsługiwał go z wiel-
ką pieczołowitością pan Miecio – 
przedwojenny kelner o wytwor-
nych manierach, łysy jak kolano, 
przez bywalców tej restauracji na-
zywany Mieczysławem Kędzie-
rzawym. Seidler wyróżniał się nie 
mniej wytwornymi manierami niż 
Mieczysław Kędzierzawy, podobnie 
też wyglądała już Jego głowa, toteż 
określał sam siebie mianem „Kę-
dzierzawy II”. Pamiętam, że kiedyś, 
zauważając u mnie oznaki utraty 

bezcennych włosów, nie bez zado-
wolenia powiedział: „zmierzasz ku 
koronie Kędzierzawego III”.

„Zrób parasol i różę” – tak dora-
dził doc. Jan Gurba dr. Zbigniewo-
wi Jóźwikowi, gdy ten miał wykonać 
ekslibris dla rektora Seidlera. „Para-
sol i róże wprowadziłem do znaku, 
nawet dominują te elementy, ale jest 
jeszcze książka, która osłania para-
sol. Tylko róże wystające z książki 
zdołały przebić kopułę parasola” – 
opowiadał Jóźwik.

Ci, którzy kojarzą sobie osobę G. L. 
Seidlera z parasolem służącym Mu 
także jako laska podczas spacerów 
po lubelskim miasteczku akademi-
ckim gęsto ukwieconym różami, po-

Rektor Grzegorz 
Leopold Seidler 
w moich wspomnieniach

Grzegorz Leopold Seidler – górny rząd, pierwszy z prawej. W dolnym rzędzie ojciec Teodor Seidler (pierwszy z le-
wej) oraz matka Eugenia z Dawidowiczów Seidler (z prawej)

A
rc

hi
w

um
 A

ut
or

a

winni pamiętać, że otwierał go sze-
roko w przemyślanej trosce o sprawy 
ludzkie i potrafił nim z całą siła ude-
rzyć w stół, gdy potrzeba było moc-
nych argumentów.

Bożyczku, Bożyczku, 
cały Lwów na mój głów.

Grzegorz Leopold Seidler

*

U rodziłem się w Stanisławowie 
– wspominał prof. Grzegorz 

L. Seidler – między dwiema By-
strzycami, zwanymi wówczas Sło-

„
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wińską i Nadwórniańską. A od po-
nad pół wieku – mówił w 2000 r. 
– mieszkam nad trzecią Bystrzycą, 
tą która przepływa przez Lublin”. 
Profesor pochodził z inteligenckiego 
rodu Sei  dlerów mających znaczące 
pozycje zawodowe, polityczne i spo-
łeczne – ojciec Teodor, stryj Gustaw 
i dziadek Leopold. Jego matka Euge-
nia pochodziła z rodu zubożałych 
już wówczas Ormian, chlubiącego 
się przede wszystkim jednym z ar-
cybiskupów lwowskich katolickie-
go obrządku ormiańskiego3.

Już chociażby z samej tylko po-
dwójnej etniczności rodziców 
Grzegorza Leopolda wynikała 
wielokulturowość cech ich syna, 
wzmacniana wielokulturowym cha-
rakterem kresowego Stanisławo-
wa, silnie przeniknięta przejawami 
polskiego patriotyzmu. Owe cechy 
przenosił Seidler do różnych swo-
ich doświadczeń życiowych.

Po zdaniu matury z wyróżnie-
niem, Grzegorz Leopold Seidler 
rozpoczął w roku akademickim 
1930/1931 studia prawnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krako-

wie, które w 1935 r. uwieńczył ze 
stopniem magistra prawa. Celują-
ce wyniki studiów potrafił umie-
jętnie łączyć z kierowniczą aktyw-
nością w różnych organizacjach 
probraterskich, prodemokratycz-
nych, propatriotycznych4.

Po ukończeniu studiów, peł-
nych także „dramatycznych epi-
zodów miłosnych”, jak mi to nie-
kiedy dość szczegółowo opowiadał, 
głównie z powodu Jego wybucho-
wego charakteru, odbył już bez dra-
matycznych wątków przeszkolenie 
wojskowe w Szkole Podchorążych 
Artylerii we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. Następnie, wzorem swo-
jego ojca, studiował przez rok filo-
zofię na Uniwersytecie Wiedeńskim, 
rozmyślając o tematyce rozprawy 
doktorskiej. Stopień doktora praw 
otrzymał na UJ w 1938 r., w cza-
sie gdy pracował już w Archiwum 
Sejmu i Senatu w Warszawie. Tuż 
przed wybuchem wojny, jako pod-
porucznik podczas ćwiczeń został 
ranny pod Warszawą i przeniesio-
ny do Zamościa, aby się leczyć jako 
„szeregowiec z cenzusem”. W latach 

1940–1945 utrzymywał się z pra-
cy w majątkach bogatych ziemian. 
Po wojnie błyszczał jako działacz 
YMCA (Young Men’s Christian As-
sociation – Związek Chrześcijań-
skiej Młodzieży Męskiej). Apologię 
polskiej sekcji międzynarodowej 
YMCA zawarł w książeczce Listy 
do przyjaciela o polskiej YMCA, 
opublikowanej w 1947 r. pod pseu-
donimem K. Cedro5. 

Mieniąc się po linii pochodzenia 
matki Ormianinem, z powodu swej 
oryginalnej urody Grzegorz Seidler 
często brany był za Żyda. Z tego po-
wodu nosił metrykę w kieszeni. W la-
tach okupacji hitlerowskiej w Pol-
sce wraz ze swoim ojcem pomagał 
przetrwać kilku Żydom rozpaczli-
wie ukrywającym się przed zbrod-
niarzami hitlerowskimi. Trzykrot-
nie aresztowany przez okupantów 
niemieckich bywał zwalniany dzię-
ki doskonałej znajomości języka nie-
mieckiego. Na fali gomułkowskiego 
antysemityzmu słano na Niego jako 
rzekomego Żyda anonimy do władz 
centralnych. Pomagał też material-
nie Ormianom żyjącym w Polsce.
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Inauguracja roku akademickiego 1962/1963. Przemawia Rektor Grzegorz L. Seidler
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Bądź sobie sam sterem.

Grzegorz Leopold Seidler

*

Już od marca 1945 r. dr Grze-
gorz Leopold Seidler, jeszcze 

jako adiunkt, prowadził profe-
sorskie wykłady na Wydziale Pra-
wa UJ i w Akademii Handlowej 
w Krakowie. Przyszłym prawni-
kom przedstawiał „Ustrój państw 
współczesnych”, zaś przyszłym 
handlowcom „Współczesne kie-
runki nauki prawa”. Dla tych dru-
gich zorganizował także Katedrę 
Filozofii Marksistowskiej, którą 
kierował. Jego monografia z 1946 r. 
O istocie władzy państwowej zo-
stała odrzucona jako rozprawa 
habilitacyjna, ale w 1948 r. habi-
litował się na podstawie rozpra-
wy Władza ustawodawcza i wyko-
nawcza w polskich konstrukcjach 
ustrojowych 1917–1947.

Od 1950 r. doc. dr hab. Grze-
gorz Leopold Seidler należał do 
grona współorganizatorów Wy-
działu Prawa UMCS, jako pro-
dziekan, założyciel i kierownik 
Katedry Państwa i Prawa. W Jego 
aktach personalnych owe osiąg-
nięcia oceniane są jako wybitne 
i wzorcowe. Podkreślane są nad-
zwyczajne zdolności i sprawności 
organizacyjne, umiejętność trafne-
go dobierania współpracowników 
i młodszych pracowników nauko-
wych, serdeczne zatroskanie o ich 
wszechstronny rozwój z możliwoś-
ciami wyjazdów na staże i studia 
zagraniczne, utrzymywanie wyso-
kiego poziomu nauczania studen-
tów i skuteczne zachęcanie innych 
osób do samodzielnych, oryginal-
nych badań naukowych6. Chlubił 
się swoimi wybitnymi uczniami, 
ale nie chciał, aby mówili, że jest 
ich mistrzem, który tworzy jakąś 
szkołę naukową. „Bo każda szkoła 
zacieśnia – podkreślał Seidler. – 

Musi się zaraz myśleć jak ta szko-
ła myśli”. 

Uważał, że ludzie powinni się roz-
wijać poprzez samodzielną, rzetel-
ną pracę, wymianę myśli z innymi, 
poddawanie się krytyce i wysnu-
wanie z niej dla siebie właściwych 
nauk. Stwarzał doskonały klimat 
intelektualny dla rozwoju nauko-
wych indywidualistów.

Do 56. roku życia był kawalerem, 
nie miał dzieci i nigdy nie założył 
własnej rodziny opartej na więzach 
krwi. Jako szczególną „rodzinę” trak-
tował paternalistycznie pracowni-
ków swojej lubelskiej Katedry Teorii 
Państwa i Prawa i także przejścio-
wo Historii Doktryn Politycznych 
i Prawnych. Mawiał, że Henryk Gro-
szyk i Jan Malarczyk to Jego „syno-
wie”, a Antoni Pieniążek i Roman To-
karczyk to Jego „wnuki”. Po liniach 
owego „pokrewieństwa” miało prze-
biegać „dziedziczenie” niektórych 
kluczowych przedmiotów należą-
cych do Katedry Seidlera7.
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Wizyta delegacji brytyjskiej w Dzielnicy Uniwersyteckiej (1964). Na pierwszym planie p. Boyle, Eugenia  Krassowska, 
Grzegorz L. Seidler
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Sekretariat profesora prowadzi-
ły urocze, inteligentne i pracowite 
panie: Zofia Stojakowska, absol-
wentka filologii polskiej, Henry-
ka Starzecka-Zdybel, prawniczka 
i Halina Franaszczyk, anglistka. 
Wspominają tęsknie, że Seidler 
traktował je, podobnie jak in-
nych pracowników, jak opiekuń-
czy ojciec.

„Należy słuchać starszych!” – 
instruował mnie profesor jako 
swego o 29 lat młodszego asysten-
ta. Stwarzał też ku temu liczne 
okazje, zapraszając mnie do przy-
słuchiwania się w Jego gabine-
cie rozmowom ze znakomitymi 
gośćmi jak np. profesorowie Jan 
Baszkiewicz, Andrzej Bocheń-
ski, Roman Domaszewicz, Leszek 
Kasprzyk, Zenobiusz Kozik, John 
Chapman, Wenceslas Joseph Wag-
ner i wielu innych.

Nie przyjął do pracy w swojej 
Katedrze kandydata na asystenta 
o nazwisku Dolar, ponieważ ma-
jąc już w niej Groszyka i Pieniążka, 
nie chciał, aby mówiono, że to nie 
katedra, lecz mennica8. Gdy przyj-

mował mnie na asystenta, posta-
wił warunek, abym nie uciekł na 
Zachód, jak to wcześniej zrobił 
mój imiennik Roman Szporluk. 
Profesor znał biegle kilka języków 
obcych i zależało Mu bardzo, aby 
mógł w nich rozmawiać ze swoi-
mi współpracownikami.

Miarą mowy nie jest 
ten, który mówi, lecz 
ten, który słucha.

Platon

*

Grzegorz L. Seidler potra-
fił uważnie i cierpliwie słu-

chać, ale był także niezrównanym 
oratorem. Twierdził, że wykład 
może przypominać ubranie z hur-
towni, które niby na każdego pasu-
je, ale na nikim dobrze nie leży. Ale 
aby to ubranie na każdym słuchaczu 
jak najlepiej leżało – bardzo staran-
nie przygotowywał się do każdego 
publicznego wystąpienia.

„Zabraniam notowania! Długo-
pis i papier są trucizną pamięci!” 
– tymi słowami Seidler wprawiał 
w osłupienie studentów. W trakcie 
wykładu miał zwyczaj niespodzie-
wanego zadawania zaskakujących 
pytań najmniej tego spodziewają-
cemu się studentowi albo któremuś 
ze swoich asystentów. „Świetnie 
pamiętam – przypomina Witold 
Miszczak, znany lubelski muzyk 
i dziennikarz, a wtedy student pra-
wa – jak adiunkt Henryk Groszyk 
przypłacił publiczną reprymen-
dą pogadywanie z sąsiadem pod-
czas wykładu Seidlera. Gdy wy-
kładowca to zauważył, wrzasnął 
na cała aulę: »Groszyk! Nie rozma-
wiaj, bo pójdziesz na pocztę znacz-
ki lizać!«. Poskutkowało. Jak wiado-
mo, Groszyk zrobił karierę naukową 
w kręgu Seidlera, toteż poczta nie 
miała z niego większego pożytku”.

Z pełnej ekspresji osoby prof. Sei-
dlera jako wykładowcy biła jakaś 
wielka moc i siła, onieśmielająca, 
ale intrygująca. Z Jego mądrych, 
przenikliwych oczu, obramowa-
nych gęstymi, krzaczastymi brwia-
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Alina Seidler z domu Bogusz i Grzegorz L. Seidler na tle Rektoratu
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mi wyskakiwały jakby błyskawice 
oświetlające umysły słuchaczy. To-
warzyszyła temu bogata mimika, 
żywa gestykulacja, urokliwa mowa 
całego ciała, godna najlepszego ak-
tora. Nadzwyczajna ekspresja mu-
siała powodować duży wysiłek, toteż 
orator, nie przerywając ani na chwi-
lę swojego pasjonującego wywodu, 
sięgał ręką do kolejnych kieszeni 
garnituru, aby w jednej z nich zna-
leźć wreszcie chusteczkę i otrzeć 
nią krople potu na swojej twarzy9.

Moje trafne odpowiedzi na nie-
oczekiwane pytania podczas wy-
kładów pozwoliły mi na szybkie 
wdarcie się do wąskiego kręgu ucz-
niów i współpracowników prof. 
Seidlera. Ze względu na wielość 
form twórczej aktywności znaj-
dował On czas na przeprowadze-
nie tylko kilku wykładów z całego 
ich programowego cyklu. Pozosta-
łe przeprowadzali Jego najbliżsi 
współpracownicy, głównie Hen-
ryk Groszyk, rzadziej Jan Malar-
czyk i kilkakrotnie ja.

Przyjmując prośby Profesora o za-
stępstwo za wielkie wyróżnienie, 
z niemałą tremą stawałem przed 
niewiele młodszymi ode mnie stu-
dentami. Już na I roku studiów Pro-
fesor zaprosił mnie na swoje semi-
narium magisterskie w charakterze, 
jak to sprytnie określił, „semina-
rzysty wolontariusza”. Seminaria, 
z których skorzystałem bardzo wie-
le, prowadził najczęściej adiunkt 
Henryk Groszyk. Warto było to-
czyć uczone dysputy z wybitnymi 
kolegami jak Andrzej Sylwestrzak, 
Andrzej Zachariasz, Marek Żmi-
grodzki – później profesorami, czy 
też dziennikarzem i pisarzem Fran-
ciszkiem Piątkowskim. 

Czasem towarzyszyłem prof. Sei-
dlerowi podczas egzaminowania 
studentów, czego zresztą nie lubił. 
Gdy miał wątpliwości co do stanu 
wiedzy egzaminowanego, nie wsta-
wiał do indeksu żadnej oceny i od-
syłał na inny termin. Z awersji Sei-
dlera do egzaminowania studentów 
wysnułem przydatne mi wnioski. 
Aby uniknąć niedostatków form eg-
zaminu ustnego i pisemnego, jako 
egzaminator niekiedy odwracałem 

role. Zachęcałem studentów do za-
dawania mi pytań z zakresu obo-
wiązującego materiału, co wymaga 
dobrego opanowania przedmiotu. 
Podczas takiego przebiegu egzami-
nu obie strony mogą zachowywać 
swoją godność: profesor wrażenia 
pełni wiedzy, zaś student pragnie-
nia jej dostatku10.

Gaudeamus igitur 
iuvenes dum sumus.

Cieszmy się więc 
pókiśmy młodzi.

Hymn uniwersytecki

*

W latach 1959–1969 prof. Grze-
gorz Leopold Seidler sprawo-

wał funkcję rektora UMCS – nie-
mal przez 10 lat, trzy pełne kadencje 
i czwartą ledwie rozpoczętą, najdłu-
żej z dotychczasowych rektorów. 
Okres ten, od Jego imienia, czasem 
zwany jest „epoką gregoriańską”. 

Objął władzę, gdy Uczelnia prze-
żywała głęboki kryzys. Krążyły pla-
ny przeniesienia UMCS do boga-
tych śląskich Katowic. Dzięki Jego 
nadzwyczajnej energii, szybkie-
mu upublicznieniu imponującej 
koncepcji Uniwersytetu i poparciu 
ówczesnych władz partyjnych i rzą-

Typowa gestykulacja prof. Grzegorza L. Seidlera
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dowych, „śląskie zakusy” zakończy-
ły się fiaskiem.

Koncepcję wyrwania UMCS ze 
stanu niepokoju i braku stabilności 
wyraził Seidler w haśle „Uniwersytet 
to ludzie i mury i dwa te elementy 
muszą równocześnie wzrastać, aby 
uczelnia mogła się prawidłowo roz-
winąć”. Ludzie to przede wszystkim 
studenci, wykształcenie własnej ka-
dry naukowej na wszystkich pozio-
mach, poprzez bezpośrednie związ-
ki z nauką światową, i rozwinięcie 
nie tylko studiów stacjonarnych, ale 
też zaocznych i eksternistycznych, 
wiążących uczelnię z Lubelszczyzną 
i regionami sąsiadnimi. Mury mia-
ły wzrastać na kształt angielskiego 
kampusu Oxfordu. I wzrastały. Za 
kadencji Seidlera ukończone zo-
stały gmachy dla poszczególnych 
Wydziałów Uniwersytetu, zwłasz-
cza Biologii i Nauk o Ziemi, Huma-
nistyki, Chemii, a także Biblioteki 
i „Chatki Żaka”. Krzepnące lubel-
skie miasteczko akademickie zdo-
biły tysiące ulubionych przez Niego 
róż, a tworzony na Sławinku Ogród 
Botaniczny UMCS zaczął przycią-
gać tysiące odwiedzających.

Rektor Seidler wyobrażał sobie 
UMCS na kształt trójkąta, które-
go boki to NAUKA, KULTURA 
i SPORT. Rektorskie osiągnięcia 
uwarunkowane były panowaniem 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, która z trzech głównie po-
wodów patrzyła łaskawym okiem 
na aktywność Seidlera. Po pierw-
sze, działał On w mieście PKWN. 
Po drugie, Uczelnia był pierwszym 
po II wojnie światowej Uniwersyte-
tem utworzonym przez władzę lu-
dową. Po trzecie, w Lublinie miał 
już siedzibę Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, którego zbyt intensywna 
aktywność sakralna miała być nie-
co neutralizowana świecką aktyw-
nością UMCS.

Dla Seidlera rektorat był „labora-
torium władzy”, jak sam określał, 
w którym przychodziło przezwy-
ciężać ogrom trudności związanych 
z szybkim rozwojem UMCS. Roz-
mach tego rozwoju opierał w żar-
tobliwych wyrazach na metodzie 
dialektycznej. Polegała ona na tym, 

że do jednych udawał się z czapką, 
czyli prosząc „z czapką w ręku”, do 
drugich zaś z papką, czyli „z pre-
zentem”. Obdarzony ormiańskim 
sprytem i talentami dyplomatycz-
nymi z powodzeniem starał się nie 
mylić, z czym do kogo się udać. Na 
przykład za cenę decyzji Minister-
stwa Gospodarki Komunalnej o zli-
kwidowaniu obskurnych baraków 
robotników w powstającej Dzielni-
cy Uniwersyteckiej i wybudowania 
dla nich domu komunalnego, ob-
darował ministra piękną, srebr-
ną szkatułą z szufladkami na pa-
pierosy z Jego prywatnej kolekcji. 
Troska o publiczny interes wspól-
ny zawsze przesłaniała u Niego to, 
co kojarzone bywa z egocentrycz-
nym interesem prywatnym.

Był Seidler rektorem barwnym. 
Zawsze elegancko i nietuzinko-
wo z angielska ubrany, przypomi-
nał wrzący wulkan, jak to mawiał 
o swoim poprzedniku rektor Stani-
sław Uziak. Gdy napotykał nieuza-
sadniony Jego zdaniem opór, wybu-
chał, co nazywano „seidlerówką”, 
powodując awanturę, przypomina-
jącą jednoczesny gniew wszystkich 
żywiołów. Ale gdy obraził wtedy ko-
goś, bezzwłocznie przepraszał bu-
kietem kwiatów i kieliszkiem konia-
ku. Znany był też Jego „argument 
z parasola”. W kulminacyjnym mo-
mencie awantury uderzał z całą siłą 
parasolem w biurko biurokraty, aby 
parasol się złamał. Bywał to argu-
ment decydujący. Był niezrównanym 
mistrzem efekciarstwa, służącego 
jednak pożytecznym celom.

„Oczko w głowie” – to rekto-
ra Grzegorza Leopolda Seidlera 
określenie na czasopismo „Anna-
les UMCS”, którym kierował przez 
46 lat! Gdy przejmował jego kie-
rownictwo, było w nim sześć sek-
cji, a gdy je przekazywał prof. Wie-
sławowi Śladkowskiemu było ich 
już 18. Określił warunki publika-
cji, zapewniając czasopismu wyso-
ki poziom. Powiązał jego publikacje 
z nauką światową poprzez wymianę 
wydawnictw z około dwoma tysią-
cami głównie zachodnich czasopism 
naukowych. Potrafił zorganizować 
wizyty w Lublinie warszawskich 

dostojników, takich jak dwóch 
przewodniczących Rady Państwa 
Aleksandra Zawadzkiego i Edwar-
da Ochaba. Wizyta pierwszego za-
owocowała m.in. powstaniem gma-
chu Biblioteki Międzyuczelnianej.

Pokonał wiele trudności, aby 
w centrum Dzielnicy Uniwersy-
teckiej wznieść pomnik Patronki 
Marii Curie-Skłodowskiej. Uwa-
żał, że nie ma rzeczy, której nie 
można byłoby załatwić i potwier-
dzał to w działaniu. Dzięki Jego 
planom i zabiegom w 1969 r. powo-
łano do życia Filię UMCS w Rze-
szowie, z której powstawał później 
Uniwersytet Rzeszowski. [Niektórzy 
Rzeszowianie za zalążek Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego uważają powo-
łaną równocześnie Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną.] Troszczył się o za-
pewnienie pracownikom UMCS go-
dziwego wypoczynku, o co zabiegał 
także Zakładowy Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Jak wiadomo, 
ZNP zakupił w Kazimierzu Dolnym 
dom na Albrechtówce i wydzier-
żawił domy wypoczynkowe w Za-
kopanem i Ustrzykach Dolnych11. 

Wyróżniał się wielką przenikli-
wością w ocenianiu ludzi, toteż po-
trafił bezbłędnie dobierać sobie zna-
komitych współpracowników. Przez 
całą dekadę sprawowania funkcji 
rektora przez prof. Seidlera zada-
nia sekretarza Kancelarii UMCS 
wypełniał pracowicie i z powodze-
niem Kazimierz Maliszewski, który 
tak opisuje Seidlera: „Był pryncy-
pałem niesłychanie dynamicznym, 
korzystnie wyróżniał się pod każ-
dym względem, jako tytan pracy 
zadziwiał swoją sprawnością inte-
lektualną i fizyczną. Polecenia wy-
powiadał zwięźle, jasno i dosadnie. 
Gdy był zdenerwowany, słowa z tru-
dem nadążały za szybszym tokiem 
myślenia, toteż wypowiedź stawała 
się urywkowa, skrótowa, pełna na-
tłoku słów. Pojawiające się na gór-
nej wardze krople potu zapowiada-
ły za chwilę wybuch emocjonalny 
– »seidlerówki«”. Obdarzony da-
rem krasomówstwa, porywał ludzi 
do działania swoim entuzjazmem, 
urokiem osobistym, serdecznoś-
cią, bezinteresownością i aktor-



7 0 - l e c i e  U M C S

27c z e r w ie c  2 014   W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie

ską wręcz ekspresją. Promieniał 
naukową błyskotliwością koncep-
cyjną, talentami pedagogiczny-
mi i wyjątkowymi zdolnościami 
organizacyjnymi.

Z przenikliwością Jego umysłu 
zharmonizowana była potężna siła 
woli poprzez intensywne głębokie 
przeżycia psychiczne uzewnętrznia-
ne ciepłymi uczuciami serdeczności, 
ale eksplodujące niekiedy potężny-
mi awanturami, gdy coś się nie ukła-
dało dobrze. Potęga władzy rekto-
ra przynosiła raz po raz efektowne 
i bardzo pożyteczne osiągnięcia12.

Pamiętam doskonale wielką ra-
dość rektora Seidlera w 1963 r. po 
otrzymaniu przez UMCS terenów 
na Sławinku przeznaczonych na 
Ogród Botaniczny, z oczekującym 
na odrestaurowanie Dworkiem Koś-
ciuszków. W osobach Jana Fijałkow-
skiego i Tadeusza Petrowicza trafnie 
znalazł wspaniałych kierowników 
realizacji owych zadań. W tym sa-
mym roku ucieszyła się społeczność 
naszego Uniwersytetu z oddania do 
użytku nowych gmachów Biologii 
i Nauk o Ziemi oraz Humanistyki, 

w którym otrzymali wygodne do 
pracy lokale nie tylko historycy, ar-
cheologowie i filolodzy, ale również 
niektórzy prawnicy, jednak dopiero 
w 1964 r. po dobudowaniu skrzydła 
południowo-wschodniego. Wznie-
sienie okazałego pomnika Patron-
ki naszego Uniwersytetu w 1964 r. 
było możliwe tylko dzięki zespo-
leniu ofiarności i wysiłków wielu 
ludzi niemal z całego kraju, umie-
jętnie kierowanych i koordynowa-
nych przez Seidlera. W 1965 r. po-
wstał Wydział Ekonomiczny. Po 
zamknięciu konkursu na wybór 
nazwy Akademickiego Centrum 
Kultury w UMCS byłem uczestni-
kiem narady rozstrzygającej jego 
wynik. Rektorowi Seidlerowi, po-
dobnie jak większości, najbardziej 
spodobała się propozycja o ciepłym 
dla ucha brzmieniu „Chatka Żaka”, 
zgłoszona przez prof. logiki Narcy-
za Łubnickiego.

Nowy dom akademicki „F” – po-
tocznie zwany „Femina”, żacy otrzy-
mali do użytku w 1966 r. Szybko 
wprowadzona do planów inwe-
stycyjnych i ukończona Biblioteka 

Międzyuczelniana została oddana 
w 1967 r. W tym samym roku byłem 
świadkiem w gabinecie gen. Józefa 
Kowalskiego, komendanta dębliń-
skiej „Szkoły Orląt” tego jak łatwo, 
dzięki błyskotliwości intelektu rek-
tora Seidlera, dyrektor puławskich 
Azotów zgodził się na przyznanie 
środków umożliwiających wznie-
sienie potężnego gmachu Dużej 
Chemii UMCS. W 1968 r. odda-
no do użytku dom studencki „G”, 
któremu nadano nazwę „Grześ” dla 
podkreślenia zasług rektora Grze-
gorza Seidlera. W 1969 r. utworzo-
ne zostały Filie UMCS w Rzeszowie 
i Białej Podlaskiej.

Nieoczekiwanie, na początku 
czwartej kadencji, podczas specjal-
nego posiedzenia Senatu, rektor 
Seidler złożył rezygnację ze spra-
wowanego urzędu. W rzeczywi-
stości, władze centralne, w odpo-
wiedzi na Jego reakcję na zajścia 
marcowe, podjęły decyzję o od-
wołaniu Go z rektorskiej funkcji 
i powołaniu na stanowisko dyrek-
tora Instytutu Kultury Polskiej 
w Londynie. Natomiast posiedze-

Prof. Grzegorz L. Seidler (pośrodku) w otoczeniu współpracowników. Od lewej: Jan Malarczyk, Piotr Tefelski, 
Antoni Pieniążek, Marek Kuryłowicz, G. L. Seidler, Roman A. Tokarczyk, Piotr Dziedziak, Henryka Starzecka-
-Zdybel, Lech Dubel
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nie Senatu polegało na grze po-
zorów. „Senat przyjął do zatwier-
dzającej wiadomości” rezygnację 
prof. Seidlera, wyraził zadowole-
nie z Jego rzekomej nagrody w for-
mie przejścia do kręgów dyplo-
matycznych i powołał na rektora 
prof. Zbigniewa Lorkiewicza, peł-
niącego dotychczas funkcję pro-
rektora. Nowy rektor, omawiając 
zasługi Seidlera, pochwalił Jego 
reakcje na zajścia marcowe i zgło-
sił wśród licznych podziękowań 
wnioski o odznaczenia i ordery 
dla Niego. Pragnę zauważyć, że już 
wtedy prorektor Wiesław Skrzyd-
ło był rozważany jako bezpośred-
ni następca rektora Seidlera na 
rektorskim urzędzie. Przeważy-
ła jednak opinia, że „jeszcze zdą-
ży”, tymczasem „jest za młody”13. 
Rektorem został więc wspomnia-
ny prof. Zbigniew Lorkiewicz, któ-
ry utrzymał Uniwersytet „na linii 
wznoszącej” i dokończył budow-
lane dzieło Seidlera.

Sytuacja człowieka 
w świecie jest sytuacją 
aktora, 
który bierze udział 
w dramacie, 
którego sam nie napisał.

Epiktet

*

Pewnym cieniem na blaskach 
osiągnięć rektora Grzegorza L. 

Seidlera zapisały się dwie manifesta-
cje lubelskich studentów. Pierwsza 
przyniosła Mu jednak w ostatecz-
nym rozrachunku chwałę, druga 
zaś „zsyłkę”, jak to sam określał, 
do Londynu.

W swojej książce Na studen-
ckim szlaku Mirosław Derecki 
dość szczegółowo opisał zażeg-
nanie przez rektora Seidlera prote-
stu mieszkających w domach aka-
demickich studentów z powodu 
przedłużającego się tam późną 
jesienią braku ciepłej wody w ła-
zienkach. Było to, według ustaleń 
prof. Ryszarda Szczygła, 12 grud-

nia 1961 r. Zdesperowani studenci 
nie wytrzymali. Najpierw zorgani-
zowali burzliwy wiec protestacyj-
ny przed domami akademickimi. 
Gdy ktoś rzucił hasło do manife-
stacji, kilkusetosobowy tłum wy-
ruszył przez ul. Nowotki na pryn-
cypialną lubelską ul. Krakowskie 
Przedmieście, aby przetoczyć się 
widowiskowo przed budynek rek-
toratu UMCS usytuowany przy pl. 
Litewskim. Gdy studenci zderzy-
li się z zamkniętymi już drzwia-
mi rektoratu, z hasłami „My chce-
my wody! My chcemy s…ć!”, które 
donośnie wykrzykiwali, skierowali 
się ku redakcji „Kuriera Lubelskie-
go”, usytuowanej przy nieodległej 
ul. 3 Maja. Na balkonie budynku 
redakcji zdążył się już pojawić Sei-
dler, który siłą swojego głosu starał 
się dotrzeć do uszu rozdrażnionych 
studentów: „Dzieci! Spokój…! Daję 
wam rektorskie słowo honoru… 
Moje słowo… W ciągu 24 godzin 
awaria zostanie usunięta! Win-
nych ukarzemy! Wracajcie do aka-
demików! Ja z wami idę!”. Rektor 
zszedł z balkonu, stanął na cze-
le tłumu studentów, uformowała 
się niezdarna, ale spokojna już ko-
lumna i ruszyła przez uśpione uli-
ce ku domom akademickim. Tam 
Seidler powiedział: „A teraz, ko-
chani, idźcie spać. Wszyscy jeste-
śmy zmęczeni. Jutro usuniemy wa-
sze kłopoty”.

Problemy zostały rozwiązane, 
ale rektor długo i boleśnie przeży-
wał ten bunt jako osobistą poraż-
kę. Odetchnął, że została zażeg-
nana groźba poważnej epidemii. 
W opinii publicznej zyskał opinię 
zręcznego mediatora nietypowe-
go konfliktu14.

Najwięcej jednak nieprawdzi-
wych opisów i zbyt pochopnych 
krytycznych ocen nagromadziło 
się w związku z demonstracją lu-
belskich studentów na miastecz-
ku akademickim i sąsiadujących 
z nim ulicach w reakcji na brutalną 
pacyfikację wiecu na Uniwersyte-
cie Warszawskim w dniu 11 marca 
1968 r. W demonstracji lubelskiej 
uczestniczyło około tysiąca osób. 
Rektor Seidler, natychmiast gdy 

się o tym dowiedział, przybył do 
demonstrantów. Łagodnie prosił 
i namawiał ich do rozejścia się. 
Bezskutecznie. Demonstranci ru-
szyli w kierunku gmachu Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Wtedy 
pojawili się interweniujący człon-
kowie Oddziałów Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej i tzw. „aktyw robot-
niczy” uzbrojony w pałki i z psami 
na smyczy. Tłum doszedł do zbiegu 
ulic Akademickiej i Łopacińskie-
go. Tam czekało ZOMO i aktyw 
robotniczy. Rektor zatrzymał kor-
don owej paramilicji i owego akty-
wu, aby znowu nawoływać do za-
kończenia demonstracji. Wówczas, 
któryś ze studentów opluł rektora. 
Według natomiast relacji prof. Ry-
szarda Szczygła, incydent ten miał 
miejsce w Chatce Żaka. Rektora 
opluła jedna ze studentek. Wyle-
gitymowali ją pracownicy nauko-
wi UMCS – dr Czesław Gofroń, 
mgr Julian Marciniak i prof. Jan 
Malarczyk.

W dniu 14 marca 1968 r. lu-
belski dziennik „Sztandar Ludu” 
opublikował krótką informację 
stwierdzającą, że „nieliczna gru-
pa” studentów Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego przebywała 
bezprawnie na terenach należą-
cych do UMCS, wywołując tam 
niepotrzebne „niepokoje i awan-
tury”. Rektor Seidler, zatroskany 
o dobre imię własnego Uniwersy-
tetu jako „dziecka” władzy ludowej, 
starał się nie obciążać winą za de-
monstrację jego studentów. Odpo-
wiedzialnością za rozruchy chciał 
obarczyć studentów KUL-u, któ-
rzy nie ponieśli jednak zbyt przy-
krych konsekwencji. Natomiast 
tylko 10 studentów UMCS zostało 
wyrzuconych z Uczelni, aby niemal 
natychmiast być do niej ponownie 
przyjętymi. Dwóch z nich następ-
nie Uczelniana Komisja Dyscypli-
narna ukarała zawieszeniem w pra-
wach studenta na jeden semestr, 
a pozostałym udzielono nagany. 
W ten sposób rektor z jednej strony 
pragnął zyskać uznanie władz pań-
stwowych, z drugiej zaś strony nie 
skrzywdzić zbytnio studentów15.



7 0 - l e c i e  U M C S

29c z e r w ie c  2 014   W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie

Inne dane na ten temat zebra-
ła Dorota Gołaszewska-Chilczuk, 
które przytaczam tutaj w skrócie: 
„Z ogólnej liczby zatrzymanych 
43 osób – napisała – 24 skierowa-
no do Kolegium, w tym 15 studen-
tów KUL. W stosunku do 3 osób 
Kolegium wymierzyło karę dwóch 
miesięcy aresztu, pozostałe 21 uka-
rano grzywnami. W wyniku umo-
wy WKU z rektorem UMCS 6 stu-
dentów UMCS z dniem 19 marca 
otrzymało karty wcielenia do woj-
ska. Z pozostałymi osobami prze-
prowadzono rozmowy ostrzegaw-
cze. W związku z ukaraniem przez 
Kolegium Karno-Administracyj-
ne kilkunastu studentów karami 
grzywny z zamienieniem na areszt, 
studenci UMCS zorganizowali dla 
nich zbiórkę pieniężną”16.

To prawda, co zauważył dr Mar-
cin Kruszyński, historyk Lubel-
skiego Oddziału IPN, że „Seidler 
nie zgadzał się ze studentami, bo 
miał wrażenie, że młodzi ludzie 
nie do końca zrozumieli, co się na-
prawdę dookoła nich dzieje”17. Po-
dobnie ocenił to wcześniej rektor 
Lorkiewicz podczas wspomnia-
nego już nadzwyczajnego posie-
dzenia Senatu UMCS. W proto-
kole z niego można przeczytać: 
„W czasie studenckich zajść mar-
cowych odznaczał się odwagą i roz-
wagą. Cierpliwość i wyrozumiałość 
okazywał młodzieży akademickiej, 
która działała nieświadomie, w za-
pale i uniesieniu, ale przykładnie 
ukarał wichrzycieli mącących pra-
cę w Uniwersytecie”18. Nie chciały 
tego uwzględnić władze centralne, 
które „nagrodziły” Seidlera „zesła-
niem” na placówkę dyplomatycz-
ną w Londynie.

Wielkie umysły 
zawsze narażają się 
na ataki miernoty.

Albert Einstein

*

Ci, którzy znają zarówno wybit-
ne zasługi Grzegorza L. Sei-

dlera w różnych Jego twórczych 
rolach, jak i mało znaczące na tle 
tych pierwszych potknięcia, dziwią 
się, że są ludzie, którzy zaprzecza-
ją tym zasługom dla UMCS, ca-
łego lubelskiego środowiska aka-
demickiego, Lublina i kraju. Stąd 
wynikały, usunięte już, problemy 
z nadaniem imienia Grzegorza L. 
Seidlera ulicy czy nawet skwerkowi. 
Znana dziennikarka „Gazety Wy-
borczej. Lublin” Małgorzata Biele-
cka-Hołda napisała, że w Lublinie 
żyli i żyją wybitni ludzie, o których 
głośniej w świecie niż ich włas-
nym mieście. Apelując o zmianę 
tego stosunku do wybitnych Lub-
linian, wówczas bezradnie stwier-
dziła: „nie wiem czy śmiać się czy  
płakać”19.

Lublinianie powinni być dumni 
z wybitnej Osobistości, jaką był Sei-
dler. Już w latach 1955–1963 prof. 
Eugeniusz Modliński, nauczający 
w UMCS prawa pracy zauważał, że 
bez Seidlera Lublin jako miasto by-
łoby o wiele uboższe. Romuald Ka-
raś, autor wielu błyskotliwych teks-
tów na temat Lubelszczyzny, tak 
napisał w reportażu Widok z bra-
my optymizmu: „Profesor Seidler 
w Lublinie to cały odrębny rozdział 
historii miasta. Jeden z najpopu-
larniejszych ludzi. Budowniczy no-
woczesnego ośrodka, jakim coraz 
bardziej staje się z każdym rokiem 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej. Rektor o rzadko spotykanej 
dynamice działania”20. Triumfował 
w plebiscycie „Kuriera Lubelskie-
go” na Człowieka Roku. Członko-
wie kolegium redakcyjnego tego 
dziennika powołali Go na prze-
wodniczącego Kapituły przyznają-
cej medal Ludziom Gorących Serc. 
Był nad wyraz aktywnym współ-
założycielem i członkiem Klubu 
rotariańskiego i promotorem ta-
kich klubów w wielu innych mia-
stach21. Członkowie tego Klubu, 
w dowód uznania dla wybitnych 
zasług Seidlera i francuskiego ro-
tarianina Marcelego Stefańskiego, 
w dniu 21 maja 2011 r. na fronto-
nie budynku Grand Hotelu w Lub-
linie zawiesili tablicę upamiętnia-
jącą ich nazwiska.

Za wybitne osiągnięcia nauko-
we prof. Grzegorz Leopold Seid-
ler otrzymał trzy tytuły dokto-
ra honoris causa – UMCS (1970), 
Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie (1975) i Uniwersytetu Lock 
Haven, USA. Opiniodawcy wnio-
sków o te tytuły podkreślali, że 
charakteryzują go „wielkie zdol-
ności organizacyjne” w zakresie 
tworzenia i realizacji życia na-
ukowego, a także kształcenia ka-
dry naukowej i tworzenia orygi-
nalnych publikacji naukowych 
o światowym zasięgu. Podczas 
spotkania z okazji jubileuszu 45-le-
cia pełnienia przez prof. Seidlera 
funkcji redaktora naczelnego „An-
nales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska”, przejmujący to sta-
nowisko prof. Wiesław Śladkowski 
obdarzył Jubilata mnóstwem po-
chwał. Podkreślał, że „znana po-
wszechnie jest Jego pasja i zaan-
gażowanie we wszystko, co uznał 
za konieczne i korzystne nie dla 
siebie, lecz dla nauki, dla wycho-
wania nowych pokoleń, dla swo-
jego Uniwersytetu”22.

Dziennikarz Romuald Karaś czę-
sto przebywał w towarzystwie Sei-
dlera. Dzięki temu mógł trafnie 
zauważać i opisywać cechy Jego 
osobowości. Napisał: „Nerwowy, 
wybuchowy, impulsywny. Zatoko-
wany działalnością. Nie daj Boże, 
żeby ktoś mu wszedł w drogę, gdy 
coś realizuje. Naubliża, zwymyśla, 
urządzi awanturę. Później często 
żałuje tego, co się stało, bo zra-
ził sobie ludzi, mógł kogoś nawet 
skrzywdzić… Sam o sobie mówi: 
jestem gangster i chuligan… Pra-
cuje niezwykle intensywnie. Ale 
potrafi szybko zregenerować stra-
cone siły, stosując wypoczynek 
czynny. Udaje się na piesze wę-
drówki w Bieszczady, jeździ kon-
no w pewnej stadninie ogierów, 
pływa, uprawia system gimnasty-
ki zbliżony do judo”23.

„Wydaje się, że dość dobrze wy-
jaśnia wątki Jego życia – konkludu-
je Lech Maliszewski – Nietzsche-
ańska koncepcja dwóch żywiołów… 
wyróżniająca elementy dionizyjskie 
(żywiołowość, gwałtowność, wy-
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buchowość, dynamizm, entuzjazm, 
żądze, ambicje, niespełnienie, 
niepokój twórczy, poszukiwanie, 
ból, pragnienie akceptacji) oraz 
elementy apollińskie (refleksyj-
ność, porządkowanie myśli i świa-
ta, dążenie do pokoju, harmonii, 
ładu, pogoda myśli, tolerancja, po-
godzenie się z życiem, radość mą-
drości). Rozsnucie wątków żywota 
Grzegorza L. Seidlera ukazuje Go 
jako człowieka w pełni dramatu ży-
cia. Poczucie inności i pragnienie 
akceptacji, wynikające z oriental-
nej proweniencji; ból i upokorzenie 
z powodu lewicowości poglądów… 
rozczarowanie wobec marksizmu 
– stanowiły siłę motoryczną po-
szukiwań i żądzy tworzenia, doko-
nania, zrobienia czegoś, co prze-
trwa… A zatem nad odczuciem 
pierwotnego niepokoju i bólu, do 
czego doprowadził żywioł dioni-
zyjski, nadbudowana została przez 
żywioł apolliński pozytywna filo-
zofia, ład myśli i analizy, radość in-
telektu, spokojna mądrość i radość 
tworzenia”24. 

Rektor UMCS prof. Stanisław 
Michałowski czynił zarzuty rad-
nym Miasta Lublin, którzy gło-
sowali przeciwko nadaniu nazwy 
imienia Grzegorza L. Seidlera 
skwerkowi przed Chatką Żaka: 
„Zamiast dbać o rozwój miasta, 
radni dbają o realizację swoich ce-
lów politycznych. To bardzo, bar-
dzo smutne… Chcieliśmy uhono-
rować prof. Seidlera ze względu na 
Jego wkład w rozwój uczelni i śro-
dowiska akademickiego… Tymcza-
sem ocenia się Go tylko i wyłącznie 
w oparciu o Jego postawę politycz-
ną, nie biorąc zupełnie pod uwagę 
dokonań. To nieporozumienie”25. 
To prawda, jak podkreśliła Małgo-
rzata Bielecka-Hołda, że „Historia 
rozwoju Lublina jest nierozerwal-
nie związana z historią UMCS”. 
Rektor Seidler, nadając impet roz-
wojowi UMCS, przyspieszył też 
tempo rozwoju Lublina. Wnikli-
wa jest ocena osiągnięć i potknięć 
Grzegorza Leopolda Seidlera wy-
rażona przez historyków prof. Ja-
nusza Wronę i dr. Marcina Kru-
szyńskiego26. Unikają oni bowiem 

jakiejkolwiek przy tym jednostron-
ności, bilansując różne przejawy 
działalności tego nietuzinkowe-
go człowieka. Selektywna jedno-
stronność ocen wynika najczęściej 
z ignorancji, oślepiającego zacie-
trzewienia ideologicznego i pro-
pagandowego zgiełku. Jubileusz 
70-lecia UMCS powinien skłaniać 
do ich porzucenia. 

Wrażliwość ludzi rozumnych po-
budza chociażby wspomniana już 
wcześniej etymologia nazwiska „Sei-
dler”, które znaczy „tkacz jedwabiu”. 
Bogate i twórcze życie Grzegorza L. 
Seidlera utkane było faktami porów-

nywalnymi ze szlachetnością jedwa-
biu. Nasuwa się więc na myśl taka 
oto uzasadniona parabola myślo-
wa: człowiek, profesor, rektor, po-
lityk – Grzegorz L. Sei dler – jakby 
tkał swoje zamierzenia i realizacje 
z najszlachetniejszej spośród tka-
nin – jedwabiu. Z takiej też tkaniny 
powinna być utkana o Nim trwała 
pamięć. Szczególnie pamięć Lub-
linian27. Dobrze się stało, że lubel-
scy radni wyrazili wreszcie zgodę 
na nadanie imienia Seidlera skwe-
rowi przed Akademickim Centrum 
Kultury.

Roman Andrzej Tokarczyk
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luty 2014, s. 18.
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16. D. Gołaszewska-Chilczuk, „Wrogie” Uniwersytety. Polityka państwa komunistycz-

nego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej (1944–1969), Warszawa 2013, s. 260.

17. P. Franczak, dz. cyt., s. 20
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W  przyszłym roku in-
formatyka UMCS ob-
chodzić będzie 50-le-

cie swojego istnienia. U progu tej 
rocznicy przypominamy ciekawą 
i obecnie mało znaną ogółowi Czy-
telników historię komputeryzacji 
UMCS. Z konieczności wynikłej 
z dużej ilości interesującego mate-
riału oraz złożoności zagadnienia, 
będzie ona prezentowana w cyklu 
artykułów. W niniejszej części omó-
wimy dzieje Zakładu Metod Nume-
rycznych. W kolejnych zaprezento-
wane zostaną pierwsze komputery 
używane na UMCS czy też działa-
jący od wielu lat na naszej Uczelni 
(a nawet aktywny do dzisiaj) system 
wspomagający zarządzanie Uniwer-
sytetem i spełniający podobną rolę, 
jak wdrażane w ostatnim dziesię-
cioleciu USOS oraz SAP.

Zaczynając jednak od począt-
ku, lata 60. XX w. stały w Polsce 
pod znakiem tworzenia na uczel-
niach wyższych pierwszych zakła-
dów związanych z wczesnymi kom-
puterami, wówczas nazywanymi 
elektronicznymi maszynami cyfro-
wymi (EMC), czasami również ma-
tematycznymi lub numerycznymi. 
Jako pierwsza, w 1962 r. powstała na 
Uniwersytecie Wrocławskim Kate-
dra Metod Numerycznych, w 1964 r. 
Zakład Obliczeń Numerycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
a niedługo później Zakład Metod 
Numerycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Również na UMCS 
przystąpiono do organizacji, w ra-
mach Katedry Matematyki Wy-
działu Matematyki, Fizyki i Che-
mii, podobnej jednostki. Jednakże 
pierwsze wzmianki dotyczące za-
miaru utworzenia Zakładu Metod 
Numerycznych w Lublinie można 

znaleźć przy okazji prób powołania 
Międzyuczelnianego Instytutu Ma-
tematyki, do którego zadań miały 
należeć: koordynacja i ustalanie pla-
nów badań naukowych wszystkich 
lubelskich placówek naukowo-dy-
daktycznych w zakresie matema-
tyki oraz świadczenie usług prak-
tycznych. W tej sprawie w czerwcu 
1964 r. gościł w mieście ówczesny 
Minister Szkolnictwa Wyższego – 
Henryk Golański. 

Projektu Instytutu ostatecznie 
nigdy nie zrealizowano, ale przy tej 
okazji Minister spotkał się z kierow-
nikiem Katedry Matematyki UMCS 
– prof. Adamem Bieleckim i świeżo 
upieczonym dr. Światomirem Ząb-
kiem, który z uwagi na zaintereso-
wania maszynami numerycznymi 
wkrótce stał się pod tym względem 
w Lublinie pionierem. W rozmowie 
z nimi H. Golański obiecał przeka-
zanie UMCS maszyny cyfrowej1. Już 
na początku lipca ówczesny rektor 
UMCS prof. Grzegorz Seidler do-
stał od Ministra pismo przydziela-
jące Uczelni maszynę cyfrową oraz 
nakazujące organizację Zakładu Me-
tod Numerycznych. Maszyną tą był 
mikroprogramowy komputer szere-
gowy I generacji UMC-1 (Uniwersal-
na Maszyna Cyfrowa) Wrocławskich 
Zakładów Elektronicznych „Elwro”. 

Na posiedzeniu Rady Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii w dniu 
18 września 1964 r. poruszono kwe-
stię oddelegowania do Katedry Metod 
Numerycznych Uniwersytetu Wroc-
ławskiego dr. Ś. Ząbka na półroczny 
staż, natomiast do firmy „Elwro” ma-
gistrów: Grażynę Hobot, Jerzego Nie-
wczasa i Zbigniewa Skorzyńskiego, 
a także byłego pracownika Katedry 
Chemii Organicznej Wyższej Szkoły 
Rolniczej – Henryka Bruckiego. Zwią-

zane to było z faktem, że „Elwro” da-
wało co najmniej roczną gwarancję 
działania maszyny pod warunkiem, 
że sama przeszkoli pracowników ma-
jących ją obsługiwać. 

W dokumentach zachowanych 
w Archiwum UMCS pierwsza 
wzmianka na temat Zakładu Me-
tod Numerycznych to ustny wnio-
sek w sprawie jego utworzenia przy 
Katedrze Matematyki, zgłoszony 
4 listopada 1964 r. na posiedzeniu 
Kolegium Rektorskiego przez ów-
czesnego dziekana Wydziału – doc. 
dr. Jana Krzyża2. Wniosek zatwier-
dzono na posiedzeniu Senatu 18 li-
stopada 1964 r.3

Utworzenie Zakładu potwierdzi-
ła 8 grudnia 1964 r. również Rada 
Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii4. Na kolejnym jej posie-
dzeniu, 13 stycznia 1965 r., ustalono 
m.in., że na potrzeby Zakładu „(…) 
niezbędne są następujące etaty: pra-
cownika biurowego, teletypistki, dwa 

Zakład Metod 
Numerycznych
Początki informatyki na UMCS

Doc. dr Światomir Ząbek – faktycz-
ny założyciel i wieloletni kierownik 
Zakładu Metod Numerycznych i Za-
kładu Informatyki
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naukowo-techniczne, portiera, stróża 
nocnego i sprzątacza (…)”. Poza tym 
podkreślono „konieczność utworze-
nia 3 etatów adiunktów i 4 etatów 
asystenckich” oraz dodano zapis, że 
„(…) usługi wykonywane przez Za-
kład Metod Numerycznych powin-
ny być odpłatne”5.

Zakład Metod Numerycznych 
został oficjalnie powołany decy-
zją Ministra Szkolnictwa Wyż-
szego z 21 czerwca 1965 r. przy 
Zakładzie Analizy Matematycz-
nej UMCS6, formalnie natomiast 
powstał 1 września 1965 r. Dodać 
należy, że Zakład ten utworzono 
równocześnie z podziałem Kate-
dry Matematyki na Zakłady: Ana-
lizy Matematycznej, Funkcji Anali-
tycznych i Geometrii, zaś po kolejnej 
reorganizacji, od roku akademickie-
go 1970/1971 znalazł się w ramach 
Instytutu Matematyki. Kierowni-
ctwo, jak to już wcześniej ustalo-
no, z dniem 1 czerwca 1965 r. ob-
jął dr Światomir Ząbek. Przy tej 
okazji należałoby przybliżyć kil-
ka faktów o tej, obecnie chyba nie-
docenianej, postaci, która wnio-
sła poważny wkład w utworzenie, 
a następnie wzorowe prowadzenie 
Zakładu Metod Numerycznych. 
Fakt ten zresztą szczególnie pod-
kreślał prof. A. Bielecki7.

Doc. dr Ś. Ząbek jest absolwen-
tem matematyki UMCS z 1956 r. 
Po ukończeniu studiów zatrudnio-
ny został jako asystent w Katedrze 
Matematyki, zaś wynikiem pro-
wadzonych przez niego badań jest 
doktorat z matematyki obroniony 
w 1963 r. Od 1965 do 1997 r. pełnił 
funkcję kierownika Zakładu Metod 
Numerycznych, a następnie Zakładu 
Informatyki. Autor szeregu progra-
mów na pierwsze komputery oraz 
systemu ALMISTOR. W 2001 r. 
przeszedł na emeryturę. Jest auto-
rem i współautorem skryptów doty-
czących obsługi maszyn cyfrowych 
oraz podręcznika programowania. 
Dał o sobie również znać jako miłoś-
nik poezji – w 2011 r. wydawnictwo 
„Norbertinum” wydało jego tomik 
pt. Zamyślenia... zachwycenia…

Wracając do historii Zakładu, 
mieścił się on przy ul. Sowińskie-

go 11 w pawilonie powstałym przez 
przebudowę i adaptację baraku, 
w którym wcześniej istniała stołów-
ka studencka, a potem dom studen-
cki (obecnie po kolejnych przebudo-
wach znajduje się tam przedszkole) 
i miał powierzchnię 312 m2. 

Głównym konserwatorem ma-
szyn numerycznych został mgr Zbi-
gniew Skorzyński z Katedry Fizyki 
Doświadczalnej – jak określił doc. 
Ś. Ząbek: „geniusz elektroniki sto-
sowanej”8, a jak się szybko okazało, 
również „złota rączka” pod wzglę-
dem obsługi technicznej elektro-
nicznych maszyn cyfrowych. Mgr 
Z. Skorzyński obronił w 1962 r. na 
UMCS magisterium z fizyki. Następ-
nie został pracownikiem Katedry Fi-
zyki Doświadczalnej, by w czerwcu 
1965 r. zostać przeniesionym do Za-
kładu Metod Numerycznych. Rów-

nież on brał czynny udział w opra-
cowywaniu programów na maszyny 
cyfrowe. Od 1979 r. kierownik Zespo-
łu Informatycznej Obsługi UMCS, 
twórca sieci komputerowych LASK 
i LUBMAN. Pracuje w dalszym cią-
gu w Instytucie Matematyki UMCS.

Pierwotnie w skład personelu Za-
kładu wchodzili prócz kierownika: 
starszy asystent mgr Maria Bojarska 
(absolwentka matematyki UMCS 
z 1959 r., zatrudniona od 1959 do 
1968, w 1974 r. otwarty przewód 
doktorski), asystent Teresa Guziak 
(absolwentka matematyki UMCS 
z 1965 r., zatrudniona od 1965 do 
1972), doktorantka mgr Grażyna 
Hobot (absolwentka matematyki 
UMCS z 1963 r., zatrudniona od 
1963 do 2005, doktorat w 1971 r.), 
asystent mgr Jerzy Niewczas (absol-
went matematyki UMCS w 1964 r., 

Prof. Adam Bielecki przy maszynie cyfrowej UMC-1 w otoczeniu studentów 
pierwszego rocznika specjalności „metody numeryczne”. Wśród nich widocz-
ni: Lucja Sobich, Helena Popławska, Stanisław Grzegórski i Teresa Pokora
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zatrudniony od 1964 do 1974), pra-
cownicy techniczni mgr Zbigniew 
Skorzyński i Henryk Brucki (zatrud-
niony od 1964 do 1967) oraz, jako 
pracownicy obsługi, 3 portierów 
i 1 sprzątaczka. Wraz z nowo pozy-
skanymi etatami dołączyli: asystent 
mgr Lucyna Korbel (absolwentka 
matematyki UMCS z 1960 r., za-
trudniona od 1965 do 1969), perfo-
ratorki Barbara Zakrzewska (za-
trudniona od 1965 do 1966) i Lidia 
Pałys, konserwator mgr Ryszard 
Walczak (absolwent fizyki UMCS 
z 1966 r., zatrudniony od 1966 do 
1967) i planista/sekretarka Jadwiga 
Grabińska (zatrudniona od 1953 do 
1975, zm. 1975). W sumie na dzień 
30 września 1966 r. sten personal-
ny wynosił 12 osób zatrudnionych 
stale oraz 4 pracowników obsługi. 

Dodajmy również, że utworzenie 
na UMCS Zakładu Metod Nume-
rycznych i posiadanie maszyny cy-
frowej były wydarzeniami o wielkim 
prestiżu. Na tyle, że podczas inau-
guracji roku akademickiego 23 paź-
dziernika 1965 r. jednym z punktów 
programu było zwiedzanie Zakła-
du. Przez szereg lat organizowa-
no również pokazy dla wycieczek 
szkolnych podczas drzwi otwartych.

W sierpniu 1966 r. UMCS zaku-
pił dla Zakładu tranzystorowy kom-
puter szeregowy II generacji – Odra 
1013. Mimo posiadania Odry, na 
UMCS w dalszym ciągu w użyt-
ku była maszyna cyfrowa UMC-1 

z uwagi na jej walory dydaktyczne. 
W roku 1971/1972 Zakład Metod Nu-
merycznych wzbogacił się o nowy 
tranzystorowy, mikroprogramowy 
komputer II generacji – Odra 1204.

Korzystając z Odry 1204 jako ma-
szyny o całkowicie nowej jakości i da-
jącej jak na owe czasy szerokie możli-
wości, pod koniec lat 70. dr Ś. Ząbek 
opracował zalążek systemu elektro-
nicznego wspomagającego funk-
cjonowanie UMCS, sukcesywnie 
rozwijanego przez niego i grono pro-
gramistów Zakładu przez wiele na-
stępnych lat. ALMISTOR, bo o nim 
mowa, przeznaczony był do obsługi 
dziekanatów w sprawach studenckich, 
wraz z modułami obsługującymi do-
datkowo różne aspekty administra-
cji uczelnianej: kadry i płace, środki 
trwałe, finanse i księgowość. Wspól-
nie z pracownikami Zakładu Języka 
Polskiego, m.in. Jerzym Bartmińskim, 
opracowana została również baza da-
nych tekstów źródłowych pieśni lu-
dowej FOLBAS przeznaczona na po-
trzeby słownika polskiego folkloru. 

Odra 1204 używana była do 1978 r., 
kiedy to uruchomiono nabyty rok 
wcześniej jeszcze nowocześniej-
szy komputer III generacji – R-32 
(EC 1032). Była to maszyna z rodzi-
ny RIAD strefy RWPG, zgodna pro-
gramowo z rodziną IBM 360 (mó-
wiąc dokładniej, RIAD-y były na nich 
„wzorowane”). Na nim prowadzono 
dalsze prace nad rozwinięciem sy-
stemu ALMISTOR i jego modułami. 

Nowe możliwości, jakie dawał R-32, 
niosły za sobą również pewne prob-
lemy i wyzwania. W związku z tym, 
2 maja 1979 r. Rektor UMCS zarzą-
dził utworzenie w ramach Zakładu 
z dniem 1 czerwca Zespołu Informa-
tycznej Obsługi UMCS (ZIO), któ-
rego kierownik – od 1 sierpnia tego 
roku był nim mgr Zbigniew Skorzyń-
ski – miał podlegać bezpośrednio 
kierownikowi Zakładu Metod Nu-
merycznych9. Zadaniem ZIO było 
zabezpieczenie techniczne spraw-
ności komputerów, wówczas Odry 
1204 i R-32, obsługa urządzeń do 
perforacji danych, udzielanie kon-
sultacji pracownikom naukowym 
dotyczących stosowania kompute-
rów w pracach dydaktycznych, opra-
cowywanie projektów systemów in-
formatycznych czy też udzielanie 
pomocy jednostkom organizacyj-
nym UMCS ws. wdrażania opro-
gramowania. Z czasem, w związku 
z utworzeniem sieci akademickiej, 
ZIO rozpoczęło administrowanie 
siecią oraz budowę sieci metropoli-
tarnej Lublina i komputeryzację bi-
blioteki uczelnianej.

Wraz z rozwojem informatyza-
cji na UMCS oraz sukcesywnym 
wprowadzaniem ALMISTOR-a i jego 
modułów, Zarządzeniem Rektora 
z 5 maja 1982 r. powołano na uni-
wersytecie Komisję ds. Informaty-
ki, będącą opiniodawczym i dorad-
czym organem kolegialnym Rektora. 
Przedmiotem jej działalności miały 
być: „(…) sprawy związane z rozwo-
jem funkcjonowania i wykorzysty-
waniem metod i sprzętu informa-
tycznego we wszystkich rodzajach 
działalności UMCS (…)”10. W skład 
Komisji weszli m.in.: kierownik Dzia-
łu Aparatury Naukowej, kierownik 
Zespołu Informatycznej Obsługi 
UMCS oraz pełnomocnik Rekto-
ra ds. komputeryzacji zarządzania 
Uczelnią. Ten ostatni powołany zo-
stał kolejnym Zarządzeniem Rekto-
ra, do jego zadań należało zaś: „(…) 
koordynowanie i stymulowanie prac 
związanych z komputeryzacją zarzą-
dzania uczelnią”11. Od 19 maja stano-
wisko to piastował doc. dr Ś. Ząbek.

W 1990 r. zakupiono komputer 
IBM 4381. Pozwolił on wkrótce na 

Spotkanie po 15 latach: doc. dr Światomir Ząbek demonstruje absolwen-
tom z 1981 r. wyposażenie pracowni mikrokomputerowej.
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stworzenie Lubelskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej (LASK), z której 
wywodzi się obecny LUBMAN. Przy 
tej okazji ponownie pojawia się osoba 
mgr. Z. Skorzyńskiego jako twórcy 
tych sieci. O szczegółach związanych 
z siecią UMCS napiszemy w jednej 
z następnej części. W kwietniu 1991 r. 
wycofano z użycia R-32. Od roku 
akademickiego 1991/1992 na UMCS 
działał komputer IBM 4341 model 2, 
otrzymany nieodpłatnie z wyposa-
żeniem z Eberhard-Karls-Universi-
taet w Tybindze w RFN. 

Historię Zakładu kończymy na la-
tach 1996/1997. W 1996 r. do Rektora 
UMCS trafił wniosek doc. Ś. Ząbka 
ws. przemianowania Zakładu Me-
tod Numerycznych na Zakład Infor-
matyki12. Został on poparty przez 
Radę Wydziału podczas posiedze-
nia 16 grudnia13. Oficjalna zmiana 
nastąpiła na mocy Zarządzenia Rek-
tora nr 11/97 z 25 marca 1997 r. Przy 
okazji tychże reorganizacji, w 1998 r. 
podjęto starania zmierzające do zli-
kwidowania Zespołu Informatycz-
nej Obsługi UMCS, zaś jego sprzęt 
i funkcje miał przejąć LUBMAN 
i Ośrodek Technologii Informacyj-
nej (OTI). Według wstępnych pla-
nów, ten ostatni miał być ogólno-
uczelnianą jednostką o charakterze 
badawczo-rozwojowym i wdroże-
niowym, utworzoną w Instytucie 
Matematyki. Jego zadania skupiać 
się miały na rozwoju infrastruktu-
ry technicznej uczelnianej informa-
tyki i jej zastosowań w dydaktyce, 
badaniach naukowych i zarządza-
niu UMCS, a także prowadzeniu 
stron internetowych: uczelnianej, 
Wydziału Mat.-Fiz. i Instytutu In-
formatyki. W Archiwum UMCS nie 
ma dokumentacji, która potwier-
dzałaby istnienie tej jednostki, do-
dać jednak należy, że ZIO istniało 
jeszcze kilka kolejnych lat. 

Przez 32 lata działalności Zakład 
Metod Numerycznych, mimo proble-
mów związanych z awariami sprzętu 
komputerowego, działał dosyć pręż-
nie, w czym jest poważna zasługa 
doc. Ś. Ząbka. Dzielnie wtórowali mu 
w tym zresztą pozostali pracownicy. 
Zakład położył podwaliny pod istnie-
nie informatyki nie tylko na UMCS, 

ale także w Lublinie i okolicach. Już 
1 października 1965 r. otworzono na 
III roku matematyki specjalizację me-
tod numerycznych, liczącą wówczas 
15 osób. Tym samym rozpoczęto edu-
kację przyszłej kadry informatycz-
nej, zaś dzięki staraniom o nabytki 
nowych maszyn cyfrowych, kadra 
ta mogła być „na bieżąco” z aktual-
nymi osiągnięciami. Równocześnie 
Zakład prowadził szeroką działal-
ność popularyzatorską i szkolenio-
wą dla środowiska (kursy progra-
mowania dla pracowników UMCS, 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Insty-
tutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej 
PAN itp.). Pracownicy Zakładu Me-
tod Numerycznych przyczynili się do 
informatyzacji samego UMCS i jego 
zaistnienia w sieci. 

Dodatkowo w Zakładzie prowa-
dzono prace zlecone, zarówno dla 
innych Katedr UMCS, jak i uczel-
ni oraz różnych jednostek admini-
stracyjnych i przemysłowych. Wśród 
tych ostatnich znajdowały się m.in.: 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach, Kraśnicka 
Fabryka Wyrobów Metalowych czy 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geo-
dezyjne. Dr Ząbek od samego po-
czątku nawiązywał kontakty z in-
nymi ośrodkami komputerowymi 
w kraju i na Węgrzech, wymienia-
jąc doświadczenia płynące z obsłu-
gi maszyn cyfrowych oraz progra-
mów komputerowych.

Personel Zakładu odnosił sukce-
sy również na polu oprogramowa-
nia. Napisane przez pracowników 
programy odnosiły się zarówno do 
UMC-1, jak i elektronicznych maszyn 
cyfrowych zakupionych w później-
szym okresie. Spośród nich wspo-
mnieć należałoby o maszynach ta-
kich jak: TYMAC – symulator pracy 
prostej maszyny cyfrowej (aut.: mgr 
Z. Skorzyński i mgr J. Niewczas), 
IZA – interpreter arytmetyki zmien-
noprzecinkowej dla UMC-1 (aut.: 
dr Ś. Ząbek), PROM – program mo-
nitujący dla Odry 1003 i 1013 (aut.: 
mgr Z. Skorzyński) czy też opracowa-
ny przez dr. Ś. Ząbka dla Odry 1013 
system programowania FALA69. 
Programy te zgłaszano do Central-
nej Kartoteki Programów w War-

1. Ś. Ząbek, Początki informatyki lubel-
skiej, http://hektor.umcs.lublin.pl/~zabeksg/
poczinf.htm, dostęp z 25 kwietnia 2014 r.

2. Protokół z posiedzenia Kolegium Rektor-
skiego z 4 listopada 1964 r. Archiwum UMCS, 
S 4/285, s. 4. Priorytet prac obliczeniowych 
wyglądał następująco: katedry matematycz-
ne, katedry UMCS, katedry Wyższej Szkoły 
Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), 
katedry Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej 
(następnie Wyższej Szkoły Inżynierii; obec-
nie Politechnika Lubelska), przedsiębiorstwa.

3. Protokół z posiedzenia Senatu UMCS 
w dniu 18 listopada 1964 r., Archiwum UMCS, 
S 4/271, s. 15.

4. Protokół Rady Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. 
Nr 212 z 8 grudnia 1964 r., Archiwum UMCS, 
S 4/448, s. 1.

5. Protokół Rady Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. 
Nr 215 z 13 stycznia 1965 r., Archiwum UMCS, 
S 4/448, k. 27-28.

6. Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyż-
szego z 21 czerwca 1965 r. ws. zmian orga-
nizacyjnych w niektórych uniwersytetach 
i wyższych szkołach ekonomicznych, Archi-
wum UMCS, ZMN, teczka w opracowaniu.

7. Opinia o pracach dr. Światomira Ząb-
ka jako współorganizatora i Kierownika Za-
kładu Metod Numerycznych, Archiwum 
UMCS, ZMN 22/8.

8. Ś. Ząbek, op. cit.
9. Zarządzenie nr 5/79 Rektora UMCS 

z 2 maja 1979 r. ws. zmian organizacyjnych 
w Instytucie Matematyki, Archiwum UMCS, 
Org. 9/5.

10. Zarządzenie nr 40/82 Rektora UMCS 
z 5 maja 1982 r. ws. powołania Komisji ds. 
Informatyki, Archiwum UMCS, Org. 9/8.

11. Zarządzenie nr 41/82 Rektora UMCS 
z 7 maja 1982 r. ws. powołania pełnomoc-
nika Rektora ds. komputeryzacji zarządza-
nia Uczelnią, Archiwum UMCS, Org. 9/8.

12. Wniosek o przemianowanie Zakła-
du Metod Numerycznych na Zakład In-
formatyki z 18 listopada 1996 r., Archiwum 
UMCS, M 327/12.

13. Protokół Rady Wydziału Matematy-
ki i Fizyki Nr 88 z 16 grudnia 1996 r., Archi-
wum UMCS, S M 327-80, s. 4.

szawie, dzięki czemu możliwa była 
wymiana wyników pracy i doświad-
czeń pomiędzy różnymi ośrodkami 
naukowymi. Obszerna koresponden-
cja zachowana w Archiwum UMCS 
świadczy o szerokim zainteresowa-
niu pracami Zakładu, np. program 
FALA69, z uwagi na dużo większą 
wydajność od fabrycznego autoko-
du MOST, został wdrożony w kilku 
innych ośrodkach w Polsce. Podkre-
ślić wreszcie należy fakt opracowa-
nia i wprowadzenia do użytku sy-
stemu ALMISTOR wspierającego 
administrację Uczelni. 

Michał Kuchciak
Archiwum UMCS
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Rok jubileuszowy Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej 
stanowi okazję do prześle-

dzenia jego dziejów, ważniejszych 
wydarzeń i sukcesów, a także do 
przywołania wspomnień związa-
nych z przebytą na przestrzeni kil-
kudziesięciu lat drogą. W historię 
Uczelni nierozerwalnie wpisana jest 
również historia Biblioteki Głównej, 
która towarzyszyła jej od momen-
tu utworzenia i wraz z pierwszymi 
Wydziałami tworzyła podwaliny 
współczesnej instytucji. Dzięki wy-
stawie, honorującej 70-lecie Biblio-
teki, można zapoznać się nie tylko 
z jej przeszłością i przełomowymi 
momentami decydującymi o obec-
nym kształcie, ale również z synte-
tycznym obrazem rozwoju tej jed-
nostki, przedstawiającym trudne 
początki, kiedy borykała się z ty-
powymi problemami dla kształtu-
jących się instytucji, przez okres 
bujnego rozwoju i ustabilizowa-
nego funkcjonowania, aż po cza-
sy dzisiejsze.

Powstanie Biblioteki UMCS jest 
ściśle związane z powołaniem do 
życia 23 października 1944 r. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej. Jej pierwszym organizatorem 
i opiekunem naukowym był prof. 
dr Narcyz Łubnicki, kierownik Ka-
tedry Filozofii na Wydziale Przy-
rodniczym, który pełnił tę funk-
cję do października 1945 r., tj. do 
momentu zatwierdzenia etatowego 
Kierownika Biblioteki. Została nim 
znana w okresie międzywojennym 
działaczka oświatowa i bibliotekar-
ka Regina Świętochowska-Czajkow-
ska. Kolejnymi kierownikami byli 
mgr Władysław Skoczylas (1946– 
–1950), mgr Jerzy Panas (1951–1953), 

a następnie dyrektorami: mgr Tade-
usz Smołka (1953–1970), doc. dr Jan 
Gurba (1970–1975), dr Zdzisław Ko-
walski (1976–1981), dr Mieczysław 
Wieliczko (1982–1984), mgr Jadwi-
ga Olczak (1984–1991), mgr Teresa 
Gaworczyk (1991–1994), mgr Teresa 
Bednarz (1994–1997). Obecnie, od 
1998 r., dyrektorem Biblioteki jest 
dr Bogusław Kasperek. 

Profil gromadzonego przez Bi-
bliotekę księgozbioru był uzależnio-
ny od potrzeb Uczelni – w pierw-
szych latach pozyskiwano głównie 
wydawnictwa z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych, 
medycznych, weterynaryjnych 
i filozoficznych. Wraz z powsta-
niem nowych Wydziałów: Prawa 
(1949), Humanistycznego (1952), 
Ekonomicznego (1965), Pedagogiki 
i Psychologii (1973) oraz z usamo-
dzielnieniem się innych (Lekarskie-
go, Farmaceutycznego i Rolnego) 
zmieniała się polityka gromadze-
nia zbiorów. Zalążek powstające-
go księgozbioru stanowiły dary 
różnych instytucji oraz osób pry-
watnych z kraju i zagranicy. Jed-
no z pierwszych wezwań Władz 
Uniwersytetu, odwołujących się do 
wsparcia społeczeństwa, zostało 
zamieszczone w ówczesnej prasie 
i brzmiało następująco: „Uniwer-
sytet im. Marii Curie-Skłodowskiej 
zwraca się z prośbą do wszystkich 
osób mogących ofiarować, wypoży-
czyć, ewentualnie sprzedać pomoce 
naukowe, potrzebne dla zakładów 
uniwersyteckich fizyki i chemii, 
biologii, mikrobiologii, medycy-
ny, (…) oraz podręczniki i książki 
fachowe we wszystkich językach, 
o zgłaszanie się w Lublinie do Se-
kretariatu Uniwersytetu” („Ro-

botnik” 1944, nr 12, s. 3). Apele te 
nie pozostawały bez echa. Z więk-
szych darów wpływających do Bi-
blioteki wymienić należy: 17 skrzyń 
książek i czasopism z zakresu li-
teratury polskiej, historii, filozofii 
i prawa ofiarowanych przez repa-
triantów z Wileńszczyzny, Ponie-
wieża i Wilkomierza oraz dar Rek-
tora UMCS prof. Henryka Raabego 
w postaci książek z zakresu nauk 
przyrodniczych i medycznych, 
a także wielu tytułów czasopism 
naukowych. Od 1945 r. do Biblio-
teki zaczęły napływać większe par-
tie książek określanych mianem 
„zbiorów zabezpieczonych”, któ-
re pochodziły z opuszczonych bi-
bliotek znajdujących się na terenie 
Ziem Odzyskanych. Z czasem waż-
ną rolę w kształtowaniu księgozbio-
ru zaczęło odgrywać kupno książek 
i czasopism oraz wymiana między-
biblioteczna. Warto zaznaczyć, że 
przyznany w 1954 r. przywilej peł-
nego egzemplarza obowiązkowego 
stał się głównym źródłem nabyt-
ków bibliotecznych. W latach 50. 
ukształtowały się podstawy poli-
tyki gromadzenia i uzupełniania 
zbiorów, oparte na następujących 
kryteriach: kompletowanie dzieł 
o treści ogólnej, tj. encyklopedii, 
bibliografii, słowników językowych 
i rzeczowych, informatorów itp.; 
kompletowanie monograficznych 
prac naukowych i podręczników 
potrzebnych do realizacji celów dy-
daktycznych Uczelni; gromadzenie 
księgozbioru z zakresu literatury, 
kultury i sztuki; kolekcjonowanie 
druków lubelskich i dotyczących 
Lublina – tzw. „lubliniana”. Obec-
nie zbiory Biblioteki Głównej mają 
charakter uniwersalny, obejmują 

70-lecie Biblioteki 
UMCS 1944–2014
Wystawa jubileuszowa. Historia 
Biblioteki w 20 planszach
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1 646 707 jednostek ewidencyjnych, 
natomiast cały zasób systemu bi-
blioteczno-informacyjnego, na któ-
ry składają się Biblioteka Główna 
i 18 bibliotek specjalistycznych, li-
czy 2 638 165 wol. i jedn. ewid. (stan 
na 31.12.2013 r.). Główne aktualne 
kierunki gromadzenia zbiorów to 
przede wszystkim naukowe wy-
dawnictwa monograficzne i pod-
ręczniki akademickie ze wszyst-
kich reprezentowanych na Uczelni 
kierunków; druki lubelskie oraz 
dotyczące Lublina i regionu (lub-
liniana) oraz przedwojenne wy-
dawnictwa polskie ze wschodnich 
terenów dawnej Rzeczpospolitej. 

W historii Biblioteki UMCS wy-
raźnie można wyodrębnić trzy 
podstawowe okresy działalności. 
Pierwszy to lata 50. i 60., czyli okres 
tworzenia się instytucji, nadawania 
jej formy prawnej, organizowania 
struktury i podstawy zbiorów. Dru-
gi okres to lata 70. i 80., czas ugrun-
towania podstawowych form dzia-
łalności Biblioteki, jak również czas 
rozwoju naukowego i wydawnicze-
go; okres współpracy z innymi bi-
bliotekami naukowymi i ośrodkami 
nauki w Polsce i zagranicą. Trzeci 
okres to lata 90. i pierwsze dziesię-
ciolecie nowego wieku – wkrocze-
nie w nowoczesny, cyfrowy świat 
informacji i nauki. Okresy te zobra-
zowane są na wystawie przez zasto-
sowanie trzech kolorów tablic, wi-
zualnie podkreślających zmienność 
i progres w działalności Biblioteki.

Pierwsze dwudziestolecie funk-
cjonowania instytucji, oznaczo-

ne kolorem zielonym, to głównie 
czas problemów lokalowych i struk-
turalnych. W okresie tym Biblio-
teka nie posiadała jednej siedziby, 
była zlokalizowana w wielu punk-
tach miasta. Zbiory biblioteczne ule-
gały rozproszeniu, niejednokrotnie 
były niewłaściwie magazynowane. 
W podstawowych formach działal-
ności takich jak gromadzenie, opra-
cowanie i udostępnianie zbiorów, 
w wyniku braku wspólnej lokaliza-
cji, wyraźnie widoczna była słaba 
koordynacja i planowanie prac. Dla 
zobrazowania ówczesnych proble-

mów Biblioteki można przytoczyć 
wypowiedź prof. dr. Jana Dobrzań-
skiego, przewodniczącego Senackiej 
Komisji Bibliotecznej, zamieszczoną 
w protokole z posiedzenia Senatu 
UMCS z 11 czerwca 1958 r.: „Sytua-
cja Biblioteki Głównej jest rozpacz-
liwa. Pomieszczenia wykorzystane 
do maksimum, a brak magazynów 
wstrzymuje proces opracowywania 
zbiorów. (…) Przyrost roczny w Bi-
bliotece wynosi 20 tys. wol., który 
wymaga odpowiednich pomiesz-
czeń, a niezależnie od tego do opra-
cowania i ulokowania oczekuje 120 
tys. wol. Magazyny, w których znaj-
dują się zbiory, są nieodpowiednie 
i zachodzi konieczność przeniesie-
nia ich do innych pomieszczeń, po-
nieważ grozi im zniszczenie. Budowa 
Biblioteki rozwiązałaby te trudności, 
ale niestety została skreślona z planu 
inwestycyjnego. Biblioteka ośrodka 
lubelskiego jest najgorzej sytuowana 
pod względem lokalowym i wymaga 
przyjścia jej z pomocą”. Ten i wiele 
innych podobnych apeli przyczyni-

ło się do rozpoczęcia w 1963 r. bu-
dowy obecnego gmachu Biblioteki 
Głównej, wówczas przeznaczone-
go dla czterech lubelskich biblio-
tek uczelnianych: UMCS, Wyższej 
Szkoły Rolniczej, Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej i Akademii Medycz-
nej, które miały tworzyć Bibliotekę 
Międzyuczelnianą. W dniu 8 czerw-
ca 1963 r. odbyło się uroczyste pod-
pisanie aktu erekcyjnego Biblioteki 
Międzyuczelnianej i symboliczne 
wmurowanie kamienia węgielnego. 
Nowo wybudowany gmach Bibliote-
ki został oddany do użytku w 1968 r.

Okres pierwszych 20 lat działal-
ności Biblioteki jest również cza-
sem formalnej organizacji instytucji. 
W 1948 r. powstają pierwsze Działy: 
Gromadzenia Zbiorów, Opracowa-
nia Zbiorów, Udostępniania Zbiorów. 
W 1953 r. zostaje opracowany i ogło-
szony, zarządzeniem Ministra Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 13 sierpnia, 
Regulamin Biblioteki UMCS.

W omawianym okresie nastę-
puje wyraźny wzrost zatrudnie-

Magazynowanie zbiorów BG UMCS w latach 40.
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Biblioteka przystępuje do konsor-
cjum Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Użytkowników VTLS i rozpo-
czyna wdrażanie zintegrowanego 
bibliotecznego systemu komputero-
wego VTLS. Następuje diametral-
na zmiana pracy Oddziału Opra-
cowania Zbiorów, który od 1996 r. 
zaprzestaje tradycyjnego katalogo-
wania zbiorów na rzecz tworzenia 
opisów elektronicznych. W samym 
tylko 1996 r. opracowano 6885 rekor-
dów bibliograficznych i 6370 rekor-
dów egzemplarza, a w ciągu 1998 r. 
w katalogu komputerowym przyby-
ło już w wyniku opracowania bie-
żącego i retrokonwersji 19 778 re-
kordów bibliograficznych, 24 202 
rekordy egzemplarza, 962 rekordy 
zasobu, 16 276 rekordów kartoteki 
haseł wzorcowych. Automatyza-
cja procesów opracowania zbiorów 
znacznie podniosła wydajność i tem-
po pracy. W październiku 1998 r. 
uruchomiono elektroniczną rejestra-
cję wypożyczeń, zautomatyzowano 
czynności biblioteczne związane 

nia od 9 pracowników w 1947 r. do 
45 odnotowanych w 1965 r., jak rów-
nież wzrost kwalifikacji biblioteka-
rzy. W 1962 r. w Bibliotece Głównej 
wprowadzone zostają pierwsze eta-
ty bibliotekarzy dyplomowanych. 
Placówka rozpoczyna swoje pierw-
sze prace wydawnicze – od 1953 r. 
ukazuje się kwartalnik „Biuletyn. 
Wykaz najważniejszych nabytków”.

Drugi okres dziejów Biblioteki, 
oznaczony kolorem pomarań-

czowym, to lata 70. i 80., czas inten-
sywnego rozwoju działalności na-
ukowo-badawczej i wydawniczej. 
Od 1972 r. Biblioteka rozpoczyna 
wydawanie rocznika „Wykaz Pub-
likacji Pracowników UMCS”, któ-
ry w formie drukowanej ukazuje się 
do 1988 r., a od 1978 r. przygotowu-
je „Nowości Biblioteczne. Wydaw-
nictwa Zagraniczne Druków Zwar-
tych” w seriach: nauki społeczne 
oraz nauki matematyczno-przy-
rodnicze. Pracownicy Biblioteki, 
zwłaszcza bibliotekarze dyplomo-

wani, prowadzą prace badawcze 
z zakresu historii książki i biblio-
tek oraz uczestniczą w redagowa-
niu haseł do Słownika pracowników 
książki polskiej, Encyklopedii wiedzy 
o książce, Polskiego słownika biogra-
ficznego, Encyklopedii współczesne-
go bibliotekarstwa polskiego i Słow-
nika biograficznego miasta Lublina. 
Lata 70. i 80. to również czas dal-
szego rozwijania struktury Biblio-
teki i podejmowania nowych zadań, 
zwłaszcza w zakresie dydaktyki bi-
bliotecznej. To również czas pod-
jęcia przez Władze Uczelni decyzji 
o rozbudowie gmachu Biblioteki 
Głównej UMCS – w 1984 r. mia-
ło miejsce uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego, natomiast budo-
wę zakończono w 1999 r.

Trzeci okres, oznaczony w eks-
pozycji kolorem niebieskim, to 

lata 90. i czasy współczesne, charak-
teryzujące się olbrzymimi zmiana-
mi w zakresie podstawowych form 
działalności Biblioteki. W 1994 r. 

Budowa gmachu Biblioteki Głównej UMCS, 1963–1968

Dział Opracowania Zbiorów, początek lat 50.,  
ul.  Narutowicza 4

Pracownicy BG UMCS – lata 50., ul. Podgrodzie 4
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z akcesją zbiorów, opracowano rów-
nież w formie baz komputerowych 
elektroniczny inwentarz druków 
zwartych i inwentarz czasopism. 

Z początkiem lat 90. gruntownym 
zmianom uległ system udostępniania 
informacji naukowej. W 1994 r. Biblio-
teka nabyła siedem pierwszych baz 
bibliograficznych i faktograficznych 
na dyskach CD-ROM, w następnych 
latach rozwijała zasoby elektronicz-
ne pod względem zakresu dziedzi-
nowego i warunków technicznych 
udostępniania. Obecnie Biblioteka 
prenumeruje 45 baz danych w wersji 
on-line i ponad 80 tys. tytułów elek-
tronicznych czasopism pełnoteksto-
wych oraz blisko 7500 książek elek-
tronicznych polskich i zagranicznych. 

Wraz ze zmianą jakości i sposobu 
udostępniania informacji zmienił się 
w Bibliotece zakres szkoleń użytkow-
ników. Oddział Informacji Nauko-
wej, oprócz podstawowego szkolenia 
bibliotecznego, prowadzi grupowe 
zajęcia z heurystyki informacyjnej 
oraz szkolenia indywidualne. Rok 
2002 w prowadzonej dydaktyce bi-
bliotecznej był pilotażowy w zakre-
sie wykorzystania e-learningu. We 
współpracy z Uniwersyteckim Cen-
trum Zdalnego Nauczania i Kursów 
Otwartych opracowano kurs w wersji 
internetowej „Pierwsze kroki w biblio-
tece” – program umożliwiał pozna-
wanie zasad korzystania z biblioteki 
w trybie indywidualnym i zdalnym. 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przygotowują „Nowości 
Biblioteczne"

Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy 
gmachu  Biblioteki Głównej UMCS

Czytelnia Humanistyczna BG UMCS w latach 70.

W 1996 r. rozpoczęto elektroniczne katalogowanie zbiorów
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Od 2006 r. kurs przysposobienia bi-
bliotecznego został przeniesiony do 
przestrzeni wirtualnego kampusu bi-
blioteki, poddano dalszej modyfikacji 
podręcznik oraz wprowadzono (za-
miast ćwiczeń sprawdzających) test 
wykonywany w trybie on-line. 

W 2008 r. Biblioteka Główna 
UMCS podjęła intensywne prace 
zmierzające do utworzenia włas-
nej, uczelnianej biblioteki cyfro-
wej. Zakupione zostało oprogramo-
wanie d`Libra, z którego korzysta 
większość uniwersyteckich biblio-
tek cyfrowych w Polsce. Stopniowo 
zorganizowano własną pracownię 
digitalizacji. W październiku 2008 r. 
Biblioteka Cyfrowa UMCS została 
udostępniona czytelnikom. Obec-
nie dysponuje 6 tys. zdigitalizowa-
nych publikacji tworzących kolek-
cje: Dziedzictwo kulturowe; Nauka 
i dydaktyka; Regionalia.

W zakresie prac bibliograficznych 
Biblioteka Główna od 2000 r. pro-
wadzi Bazę Publikacji Pracowni-
ków UMCS stanowiącą kontynua-
cję wcześniej wydawanego drukiem 
„Wykazu Publikacji Pracowników 
UMCS”.

Kolejną zmianę przynosi rok 2012, 
kiedy to rozpoczęto realizację I etapu 
projektu udostępniania zbiorów w sy-
stemie wolnego dostępu. Biblioteka 
uzyskała grant na przeprowadzenie 
klasyfikacji i techniczne przygotowa-
nie zbiorów do udostępniania w tym 
systemie. Zakupiono dostęp on-line 
do Klasyfikacji Biblioteki Kongresu, 
która staje się podstawą układu zbio-
rów. Określono zasady doboru ma-
teriałów do WD (wolnego dostępu) 
i przeprowadzono szkolenia czterech 
bibliotekarzy-katalogerów. W listo-
padzie 2013 r. Biblioteka oddaje do 
użytku czytelnikom dwa obszary 
Wolnego Dostępu: – „Czytelnię 1”, 
zlokalizowaną na parterze w głów-
nym gmachu BG UMCS, ze zbiora-
mi z dziedzin: C – nauki pomocnicze 
historii; D, E, F – historia; H – nauki 
społeczne (ekonomia, socjologia); J – 
nauki polityczne; K – prawo; U – woj-
skowość; a także „Czytelnię Infor-
macji Naukowej”, zlokalizowaną na 
I p. w nowszym skrzydle Biblioteki, 
z obszarem dziedzinowym: A – dzie-

ła treści ogólnej (wielodziedzinowe 
encyklopedie, informatory); Z – bi-
bliotekoznawstwo, bibliologia, biblio-
grafie ogólne; ZA – naukoznawstwo, 
cybernetyka, teoria informacji.

Wystawa „70-lecie Biblioteki UMCS 
1944–2014”, prezentowana w holu 
głównym Biblioteki, dzięki zastoso-
waniu w scenariuszu szczegółowego 
kalendarium, umożliwia zapozna-
nie się z powyższymi, jak też z wie-
loma innymi, ważnymi wydarzenia-
mi z dziejów placówki. Daje również 
możliwość prześledzenia wyraźnych 
zmian zachodzących w strukturze 
Biblioteki oraz rozwoju form dzia-
łalności, które obejmują zarówno 
podstawowe obowiązki tego rodza-
ju instytucji, jak również działalność 
dydaktyczną, naukową, kulturotwór-
czą, dokumentacyjną i wydawniczą.

W udostępnianej ekspozycji szcze-
gólną uwagę zwrócono na momenty 

przełomowe, mające istotny wpływ 
na realizowane przez Bibliotekę za-
dania, takie jak zmiany lokalowe, 
przekształcenia strukturalne, rozwój 
zasobów, komputeryzacja procesów 
bibliotecznych, tworzenie Bazy Publi-
kacji Pracowników UMCS czy Biblio-
teki Cyfrowej UMCS. Prezentowany 
materiał zarysowuje te aspekty dzia-
łalności Biblioteki i przedstawia klu-
czowe momenty w jej rozwoju, które 
świadczą o nieustannej adaptacji do 
zmieniających się potrzeb zarówno 
samej Uczelni, jak i poszczególnych 
użytkowników. Scenariusz i opraco-
wanie wystawy zostało przygotowa-
ne przez Oddział Informacji Nauko-
wej. Wystawę było można zwiedzać 
do 10 czerwca. Będzie ponownie do-
stępna we wrześniu i październiku 
2014 r. Serdecznie zapraszamy.

Urszula Poślada
Grzegorz Szczypa

Od 2013 r. Biblioteka udostępnia część zbiorów na zasadach Wolnego Dostępu

Bookcrossing – jedna z akcji podczas Tygodnia Bibliotek w 2008 r.
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Jan Gurba – nestor lubelskiej 
archeologii – w dniu 19 lutego 
2014 r. obchodził swoje 85. uro-

dziny. Wcześniejsze rocznice Jego 
koledzy i uczniowie uczcili wyda-
niem okazjonalnych tomów pub-
likacji1. Tym razem Jubileusz Jana 
Gurby świętowaliśmy w dniach 
24–25 kwietnia 2014 r. na Zamku 
Lubelskim, wraz z jubileuszem 
XXX lubelskiej konferencji spra-
wozdawczej „Badania archeologicz-
ne w Polsce środkowowschodniej, 
zachodniej Białorusi i Ukrainie”. 
Jubilata uhonorowano odznaką 

„Zasłużony dla Województwa Lu-
belskiego”. Otrzymał on także list 
gratulacyjny od pracowników Mu-
zeum Lubelskiego. W referacie in-
auguracyjnym Jan Gurba – znane… 
i mniej znane oblicza dr Halina 
Taras przypomniała najważniej-
sze fakty z życia Jubilata oraz róż-
ne formy aktywności, których po-
dejmował się już od lat szkolnych. 
Postać Jana Gurby z racji pełnienia 
wielu funkcji, rozległych zaintere-
sowań i pracy społecznej jest znana 
nie tylko społeczności uniwersyte-
ckiej i nie tylko w polskim środowi-

Jubileusz 
85-lecia urodzin 
doc. Jana Gurby

Dom przy zbiegu 
dzisiejszych ulic Skłodowskiej-Curie i Akademickiej
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sku archeologicznym. Ten zasłużo-
ny badacz prahistorii i wczesnego 
średniowiecza Lubelszczyzny, opie-
kun i popularyzator jej zabytków 
archeologicznych, miłośnik Lub-
lina i bibliofil jest powszechnie ce-
niony i szanowany 

Jan Gurba urodził się 15 lute-
go 1929 r. w Lubartowie2. W po-
łowie lat 30. XX w. wraz z rodziną 
przeprowadza się do Lublina. Za-
mieszkują w domu wybudowanym 
na ówczesnych obrzeżach miasta. 
Dom stoi do chwili obecnej, na rogu 

dzisiejszych ulic Skło-
dowskiej-Curie i Aka-
demickiej, tuż przy 
Wydziale Matematy-
ki, Fizyki i Informaty-
ki UMCS. W 1936 r. 
Jan Gurba rozpoczy-
na edukację w szkole 
powszechnej, którą 
kończy podczas woj-
ny. W latach 1942– 
–1944 kontynuu-
je naukę w Techni-
kum Drogowym. Już 
po wojnie uzupeł-

nia wykształcenie w zakresie szko-
ły średniej i w 1948 r. zdaje matu-
rę w Liceum im. Unii Lubelskiej. 
W tym samym roku podejmuje stu-
dia wyższe w Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, uzyskując 
w 1951 r. dyplom magisterski z hi-
storii Polski i w 1952 r. z geografii. 
W tym samym roku rozpoczyna 
pracę dydaktyczną jako asystent 
w Katedrze Archeologii Polski Wy-
działu Humanistycznego UMCS.

Oprócz pracy naukowo-dydak-
tycznej, w latach 1952–1960 jest 
konserwatorem zabytków arche-
ologicznych na teren województw 
lubelskiego i kieleckiego. Wiele 
lat później (1975–1994) powraca 
do tych obowiązków, gdy zostaje 
kierownikiem Archeologicznego 
Ośrodka Badawczo-Konserwator-
skiego, obejmującego swoim zasię-
giem cztery województwa Polski 
środkowowschodniej.

W 1961 r. broni dysertację dok-
torską Wpływ środowiska geogra-
ficznego na kształtowanie się neoli-
tycznego osadnictwa w Małopolsce 
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i zostaje zatrudniony jako adiunkt 
w Katedrze Archeologii Polski i Po-
wszechnej. W końcu lat 60. XX w. 
uzyskuje stopień i stanowisko do-
centa w Katedrze Archeologii Pol-
ski i Powszechnej (od 1970 r. Zakład 
Historii Starożytnej i Archeolo-
gii Instytutu Historii UMCS). Od 
1973 r. prowadzi wykłady z zakre-
su neolitu w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Po za-
wieszeniu studiów archeologicz-
nych w UMCS, w latach 1970–1975 
sprawuje funkcję dyrektora Biblio-
teki Głównej. W 1974 r. obejmu-
je kierownictwo Zakładu Arche-
ologii Polski w Instytucie Historii 
UMCS. Funkcję kierownika Zakła-
du, a od 1983 r. Katedry Archeolo-
gii pełni nieprzerwanie do przejścia 
na emeryturę w 1994 r. W latach 
1994–1997 jest zatrudniony na pół 
etatu, a do 2002 r. prowadzi zaję-
cia zlecone dla studentów archeo-
logii i geografii.

W latach 1969–1970, 1975–1981 
oraz 1986–1987 Jan Gurba pełni 
funkcję prodziekana Wydziału Hu-
manistycznego UMCS, zaś w la-
tach 1987–1990 jest jego dzieka-
nem. W latach 1981–1983 sprawuje 
również funkcję wicedyrektora In-
stytutu Historii UMCS.

Zainteresowania archeologicz-
ne Jubilata obejmują niemal całe 
pradzieje i wczesne średniowie-
cze. Jest prekursorem badań nad 
problematyką uwarunkowań śro-
dowiskowych osadnictwa neoli-

tycznego w Małopolsce. W efekcie 
prac na cmentarzyskach kultury 
pucharów lejkowatych w Chrusz-
czowie Kolonii, Nałęczowie Kolo-
nii, Strzelcach Kolonii, Drzewcach 
Kolonii wyróżnił pierwsze „me-
galityczne” grobowce tej kultury 
na Lubelszczyźnie. Wydzielił też 
i scharakteryzował kulturę wołyń-
sko-lubelskiej ceramiki malowanej 
(obecnie kultura lubelsko-wołyń-
ska). Jego zasługą jest również wy-
różnienie na ziemiach polskich za-
bytków wczesnobrązowej kultury 
madziarowskiej. Prowadził badania 
na cmentarzysku w Masowie i pub-
likował dane o importach z okre-
su rzymskiego na Lubelszczyźnie. 
Zajmował się również problema-
tyką osadnictwa wczesnośred-
niowiecznego wschodniej Lubel-
szczyzny, podejmując np. badania 
kompleksu osadniczego Czermna- 
-Czerwienia. 

Poza licznymi podróżami nauko-
wymi brał udział m.in. w między-
narodowych kongresach Unii Pre-
historycznej (Belgrad 1971, Nicea 
1976) oraz w kongresach archeo-
logii słowiańskiej (Warszawa 1965, 
Berlin 1970, Bratysława 1975, Sofia 
1980, Kijów 1980); ponadto w Kon-
gresie Historii Starożytnej w Tokio 
(1987), Międzynarodowym Kon-
gresie Historyków w Bukareszcie 
(1980), Międzynarodowym Kon-
gresie Paleontologicznym w Ni-
cei (1982) i w wielu innych spot-
kaniach naukowych.

Opublikował ponad 1000 prac na-
ukowych i popularnonaukowych3. 
Był redaktorem i członkiem komite-
tów redakcyjnych takich periodyków 
jak: „Archeologia Polski Środkowo-
wschodniej”, „Biuletyn Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego im. 
Stanisława Staszica”, „Z Otchłani 
Wieków”, serii wydawniczych: „Ar-
cheologiczne Listy”, „Lubelskie Ma-
teriały Archeologiczne” i „Sprawo-
zdania z badań terenowych Zakładu 
(Katedry) Archeologii UMCS (i Ar-
cheologicznego Ośrodka Badaw-
czo-Konserwatorskiego)” oraz prac 
zbiorowych. Jako nauczyciel akade-
micki wypromował przeszło 100 ma-
gistrów. Jest też promotorem pięciu 
prac doktorskich.

Jan Gurba był i jest członkiem 
wielu stowarzyszeń i organizacji, 
w tym Lubelskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Archeologicz-
nego i Numizmatycznego (także 
wieloletnim prezesem oraz człon-
kiem Zarządu Głównego), Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego, 
Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego, Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego, Komisji Spo-
łecznej Opieki nad Zabytkami przy 
Polskim Towarzystwie Turystycz-
no-Krajoznawczym, Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego, 
Towarzystwa Miłośników Lublina 
oraz jego Zarządu w latach 1969– 
–1970, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Lubelskiego Towarzy-
stwa Miłośników Książki, gdzie 
pełni obecnie funkcję prezesa 
i Wielkiego Mistrza Kapituły Or-
deru Białego Kruka ze Słoneczni-

Lata studenckie
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prof. Jan Morawski i Jan Gurba
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Profesor Zbigniew Boratyński pracę zawodową 
rozpoczął w 1975 r. w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Lublinie, po uzyskaniu dyplomu lekarza we-

terynarii WSR. Stopień doktora nauk weterynaryjnych 
otrzymał w 1982 r., a habilitował się w zakresie neu-
roanatomii w 2001 r. na Wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 
1976–1982 był zatrudniony jako asystent w Zakładzie 
Anatomii Zwierząt AR; w latach 1983–2006 jako ad-
iunkt; od 2006 r. kierował Katedrą Anatomii i Histo-
logii Zwierząt oraz Zakładem Anatomii Zwierząt na 
stanowisku profesora UP. Był członkiem Polskiego To-
warzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych, a w latach 1987–1991 sekre-
tarzem Lubelskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-
ryjnych. Odznaczony Medalem KEN oraz wyróżnio-
ny nagrodą II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki. Był promotorem dwóch prze-
wodów doktorskich.

Głównym przedmiotem prac naukowo-badawczych 
prof. Z. Boratyńskiego był autonomiczny układ nerwo-
wy zwierząt domowych i wolno żyjących. Zakres jego 
zainteresowań wychodził daleko poza zasadniczą dzie-
dzinę. Przez wiele lat współpracował z antropologami 
z Instytutu Archeologii UMCS, co zaowocowało pod-
jęciem w 2006 r. przez Profesora zajęć laboratoryjnych 
na archeologii, początkowo w zakresie podstaw ana-
tomii porównawczej, później archeozoologii. Profesor 
konsultował znaleziska szczątków megafauny plejsto-
ceńskiej i miał w swoim dorobku ekspertyzy kopal-
nych materiałów zwierzęcych pochodzących z badań 
wykopaliskowych pracowników Instytutu Archeolo-
gii z Lubelszczyzny i sąsiednich regionów. Wspaniały 
jako dydaktyk, pomocny i życzliwy dla studentów, za-
wsze znajdował czas na rozmowę o ulubionych kotach. 

Profesor Zbigniew Boratyński został pochowany 
na cmentarzu przy kościele pw. Miłosierdzia Boże-
go w Puławach. Będzie nam Pana Profesora bardzo 
brakowało. 

Pracownicy i studenci Instytutu 
Archeologii UMCS

Profesor 
Zbigniew 
Boratyński 
(1949–2014)
W dniu 20 maja 2014 r. 
zmarł nagle dr hab. Zbigniew 
Boratyński, profesor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.

kiem (od 1994 r.); ponadto Rady Naukowej Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN, rady ds. zabytków 
archeologicznych przy Ministerstwie Kultury i Sztu-
ki. Był też członkiem wielu rad muzealnych w kilku-
letnich kadencjach: Państwowego Muzeum Archeo-
logicznego w Warszawie, Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Lubelskiego, Mu-
zeum w Białej Podlaskiej, Muzeum Chełmskiego, 
Muzeum Zamojskiego; jest przewodniczącym Rady 
Naukowo-Programowej Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Jan Gurba otrzymał liczne odznaczenia: odznakę 
honorową Zrzeszenia Studentów Polskich, Srebrny 
i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, medal Komisji Edukacji Narodowej, 
medal PTA „Zasłużony dla Archeologii Polskiej”, me-
dal UMCS „Nauka w Służbie Ludu”, medal Zasłużony 
dla UMCS, srebrny i złoty medal „Zasłużony dla Po-
wiatu Hrubieszowskiego”, złotą odznakę „Za opiekę 
nad Zabytkami”, złotą odznakę ZNP, złotą honorową 
odznakę PTTK, odznakę „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”, odznakę „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, medal 
i nagrodę Prezydenta Miasta Lublina oraz nagrodę 
Miasta Hrubieszowa; jest laureatem konkursów Homo 
didacticus organizowanych przez studentów Wydzia-
łu Humanistycznego UMCS. Kilkakrotnie doceniony 
indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Jan Gurba nie przerwał działalności naukowej i spo-
łecznej również na emeryturze – codziennie można 
Go spotkać w macierzystym Instytucie. Jest człowie-
kiem niemodnych dzisiaj zasad: z gruntu uczciwym, 
niezwykle skromnym, wyzbytym zawiści osobistej i za-
wodowej, wrażliwym na potrzeby innych. Jego szero-
ki przyjazny uśmiech znają wszyscy.

Drogi Jubilacie! Dziękujemy za Pańską obecność 
w naszym życiu i życzymy wielu jeszcze lat w dobrym 
zdrowiu i aktywności.

Halina Taras

1. Tomy takie dedykowano Jubilatowi na 50. urodziny (Memo-
ires Archeologiques, red. A. Kokowski, Lublin 1985); 70. urodziny 
(tom IV Archeologii Polski Środkowowschodniej – 1999); 75. uro-
dziny (Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszo-
wa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, 
red. J. Libera, A. Zakościelna, Lublin 2004) i 80. urodziny (Here-
ditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedica-
ta Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Za-
kościelna, Lublin 2004).

2. Por. U. Kurzątkowska, Kalendarium, w: Hereditas praeteri-
ti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gur-
ba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lub-
lin 2009, s. 9–10.

3. Zestawienia dorobku naukowego Jubilata zawierają publika-
cje U. Kurzątkowskiej: Bibliografia prac doc. dr. Jana Gurby za lata 
1988–2003, w: Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubi-
leuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana 
Gurby, red. J. Libera, A. Zakościelna, Lublin 2004, s. 15–28; Materia-
ły do bibliografii pracowników Instytutu Archeologii UMCS za lata 
1945–2005, w: 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatnie-
go dziesięciolecia, red. J. Gurba, J. Libera, Lublin 2007, s. 173–380.
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W  dniach 22–26 kwiet-
nia 2014 r. mgr Tadeusz 
Wiśniewski z Instytu-

tu Archeologii UMCS uczestniczył 
w międzynarodowej konferencji 
naukowej, prezentując referaty: 
Magdalenian in Eastern Poland. 
New data from Klementowice, a tak-
że wraz z dr Katarzyną Pyżewicz 
(Instytut Prahistorii UAM w Pozna-
niu) Biographies of the Magdalenian 
lithic tools from the Klementowice.

Konferencja odbyła się w Muzeum 
Archeologicznym w Brunszwiku, 
mieście w Dolnej Saksonii w środko-
wej części Niemiec. Zorganizowana 
została przez Hugo Obermaier - Ge-
sellschaft für Erforschung des Eis-
zeitalters und der Steinzeit e.V. we 
współpracy z Niedersächsisches Lan-
desamt für Denkmalpflege i Braun-
schweigisches Landesmuseum.

Stowarzyszenie Hugo Obermaier 
założone zostało 23 czerwca 1951 r. 
na Uniwersytecie w Ratyzbonie, 
a obecną pełną nazwę zatwierdzo-
no w 1956 r. Powstało ono z inicjaty-
wy niemieckich archeologów, geolo-
gów, paleontologów i antropologów.

Zgodnie z podstawowymi zało-
żeniami statusu Stowarzyszenia, 
nadrzędną ideą jest kontynuowanie 
i prezentowanie problematyki badań 
Czwartorzędu oraz kultur epoki ka-
mienia, ze szczególnym naciskiem 

Klementowice 
w Brunszwiku – Hugo 
Obermaier Gesellschaft

na kultury starszej epoki kamienia 
(paleolitu). Bardzo ważnym punk-
tem statusu jest również utrzymy-
wanie stosunków z zagranicznymi 
uczonymi, aby prowadzić wymianę 
informacji na polu międzynarodo-
wym nie tylko z archeologami, ale 
również z naukowcami dziedzin po-
krewnych. Stowarzyszenie wyda-
je również międzynarodowy Rocz-
nik „Quartär”, gdzie publikowane 
są wyniki prowadzonych projektów 
badawczych, głównie dotyczących 
zagadnień starszej epoki kamienia.

Konferencja w Brunszwiku była 
już 56. dorocznym spotkaniem Sto-
warzyszenia. Wzięło w niej udział 
około 150 osób z 8 krajów Europy 
(Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Polski, 
Słowacji, Hiszpanii, Włoch, Rosji). 
Wygłoszonych zostało 40 referatów 
plenarnych, a także zaprezentowano 
dodatkowo 25 posterów. Drugiego 
dnia obrady odbyły się w oddalonej 
o 40 km od Brunszwiku miejscowo-
ści Schöningen. Niewątpliwie jest to 
jedno z najważniejszych stanowisk 
archeologicznych w północno-za-
chodniej Europie. W ciągu trwają-
cych od 1992 r. badań archeologicz-
nych odkrytych zostało kilkanaście 
drewnianych włóczni i nic nie by-
łoby w tym nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, że są one datowane na 
około 300 tys. lat ! Znaleziska te 

obejmowały także około 12 tys. ko-
ści upolowanych zwierząt wraz z na-
rzędziami wykonanymi z krzemienia. 
Obradom zaś towarzyszyło otwarcie 
wielkiego, nowoczesnego komplek-
su muzealnego „Paläon”, w którym 
znajduje się również stacja nauko-
wo-badawcza czuwająca nad wciąż 
trwającymi badaniami wykopalisko-
wymi oraz pracami konserwatorskimi.

W dniach 25–26 kwietnia odbyły się 
także dwie wycieczki terenowe, podczas 
których zwiedzano stanowiska archeo-
logiczne w rejonie Lüchow-Dannenberg 

oraz w górach Harzu m.in. ja-
skinię Einhornhöhle.

Interdyscyplinarne badania 
archeologiczne w Klementowi-
cach po raz kolejny zostały za-
prezentowane na forum mię-
dzynarodowym (patrz m.in. 
„WU” nr 3–4/172–173, luty– 

–marzec 2011) i były okazją do wymiany 
informacji z badaczami z innch krajów.

Tematy posterów prezentowanych 
podczas konferencji są elementami pro-
jektu badawczego pn. „Klementowice 
– obozowisko na wschodnich peryfe-
riach magdaleńskiego kręgu kulturowe-
go” dofinansowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na lata 2013–2014. Projekt realizowany 
jest na Wydziale Humanistycznym w In-
stytucie Archeologii (patrz m.in. „WU” 
nr 3/203, marzec 2014, s. 37). 

Udział w konferencji możliwy był 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
Dziekana Wydziału Humanistycznego 
UMCS prof. UMCS Roberta Litwińskie-
go oraz Prorektora ds. Badań Nauko-
wych i Współpracy Międzynarodowej 
prof. Ryszarda Dębickiego.

Tadeusz Wiśniewski

„Paläon” – nowoczesny kompleks muzealny w Schöningen w Dolnej Saksonii

Jaskinia Einhornhöhle w górach Harzu
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Przeszłość zachowana 
w pamięci staje się 
częścią teraźniejszości

Tadeusz Kotarbiński

Z  okazji 25. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów 
do Sejmu i Senatu Kance-

laria Prezydenta RP wraz z Kance-
larią Senatu i Sejmu zorganizowały 
IV już seminarium z cyklu „Archi-
wa Przełomu 1989–1991”. Uczestni-
cy spotkania zostali zaproszeni do 
Warszawy 13 maja 2014 r., trady-
cyjnie do Pałacu Prezydenckiego. 
Seminarium poprzedziło otwar-
cie wystawy pt. Na drodze do wol-
ności. Wybory 4 czerwca 1989 roku 
do Sejmu i Senatu w zbiorach ar-
chiwów państwowych. 

Właściwe obrady rozpoczęły się 
od odczytania listu Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego skiero-
wanego do uczestników seminarium 
oraz wręczenia odznaczeń pań-
stwowych zasłużonym dla ochro-
ny dziedzictwa narodowego. Na-
stępnie wystąpił Andrzej Friszke, 
Przewodniczący Rady Programo-
wej projektu „Archiwa Przełomu”, 

który próbował odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego udało się zbudo-
wać podstawy demokracji po pierw-
szych wolnych wyborach. Według 
niego, czynnikiem, który umożli-
wił zmiany, była zdolność budo-
wania jedności celu i drogi, dlate-
go 4 czerwca 1989 r. był triumfem 
solidarności i odwagi nad zwątpie-
niem i politycznym osamotnieniem.

W panelu moderowanym przez 
dr Paulinę Codogni wystąpili: Hen-
ryk Wujec, prof. Janusz Grzelak, 
prof. Michał Nawrocki, red. Jacek 
Moskwa, dr Inka Słodkowska oraz 

byli działacze Komitetów Obywa-
telskich: Wojciech Obrembski, Gra-
żyna Staniszewska i Barbara Szu-
bert. Henryk Wujec, omawiając 
pracę komitetów obywatelskich, 
podkreślił rolę Kościoła, który nie 
tylko udostępniał sale na spotkania 
członków komitetów, ale pomagał 
w zorganizowaniu łączników i ak-
cji plakatowej. Prof. Janusz Grze-
lak, były szef Zespołu ds. Informacji 
i Dokumentacji Komitetów Obywa-
telskich przypomniał o przygoto-
wanym przez Zespół „poradniku 
kandydata”, zawierającym 100 py-
tań, które mógł usłyszeć kandydat 
na posła. Innym osiągnięciem Ze-
społu było opracowanie „instrukcji 
głosowania”, którą na ekranie ów-
czesnej telewizji prezentował nie-
oceniony Jacek Fedorowicz. Janusz 
Grzelak przypomniał też tzw. „epi-
zod francuski” w kampanii przed-
wyborczej, czyli opracowanie przez 
grupę francuskich pracowników re-
klamy profesjonalnego plakatu re-
klamowego „Włóż zielone okulary”.

Zagadnienie to rozwinął prof. 
Michał Nawrocki, ówczesny czło-
nek kierowanego przez Andrzeja 
Machalskiego Zespołu ds. Promo-
cji. Przypomniał, że przygotowanie 
instrukcji głosowania było podyk-
towane obawą, że nieprzygotowa-
ni wyborcy mogą mieć problem ze 
zrozumieniem podstawowych zasad 
ordynacji wyborczej. Temu celowi 
miała też służyć cała akcja ulotko-
wa i plakatowa oraz list Lecha Wa-
łęsy do obywateli. Aktywnie do ak-
cji włączyło się, kierowane sprawną 
ręką Jacka Maziarskiego, radio. Za-

Przedsionek 
wolności
Między Okrągłym Stołem a wyborami 
4 czerwca 1989 r. Dwa miesiące, 
które zmieniły Polskę: 5 IV –  4 VI 1989
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równo prof. Michał Nawrocki, jak 
też dr Inka Słodkowska, wówczas 
szefowa Zespołu ds. Kontaktów 
z Regionami, ciepło wspominali au-
tora najsłynniejszego plakatu pierw-
szych wolnych wyborów Tomasza 
Sarneckiego. Plakat „W samo po-
łudnie”, przedstawiający Gary’ego 
Coopera z charakterystycznym na-
pisem „Solidarność” nad głową, jed-
noznacznie wskazywał, na kogo na-
leży głosować, aby wygrać. 

Atmosferę przedwyborczą wśród 
dyplomatów i dziennikarzy zagra-
nicznych wspominał Jacek Moskwa, 
wówczas przewodniczący Zespołu 
Zagranicznego, który trafił do Ko-
mitetów Obywatelskich z warszaw-
skiego Klubu Inteligencji Katoli-
ckiej. Podkreślał, że reakcja na to, 
co działo się w Polsce, była bardzo 
pozytywna, a zwycięstwo w wybo-
rach 4 czerwca przyjęto z radością. 

Tę część obrad zakończyło emo-
cjonalne wystąpienie Barbary Szu-
bert, aktywnej działaczki Komi-
tetu Obywatelskiego w Chełmie, 
która przedstawiła, jak wyglądała 
praca w terenie, jak przygotowano 
się do wyborów i jakie reakcje to-
warzyszyły informacjom o wygra-
nej. To wystąpienie przyjęto rzęsi-
stymi oklaskami. 

Panel moderowany przez Jana 
Dworaka, przewodniczącego Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
był poświęcony dokumentacji audio-
wizualnej i archiwom medialnym. 
Tę część rozpoczął prof. Andrzej 
Paczkowski, zadając nieco prowo-
kacyjne pytanie, po co zbierać, gro-
madzić i troszczyć się o archiwalia 
okresu przełomu. Odpowiedź jest 
prosta, dokumentacja audiowizu-
alna pomaga przedstawić i zrozu-
mieć dynamikę wydarzeń, o któ-
rych mówi, jest też instrumentem 
poznania przeszłości. W tym tonie 
wypowiadał się też prof. Włady-
sław Stępniak, Naczelny Dyrektor 
Archiwów Państwowych. Wskazy-
wał na nietrwałość tego typu zapi-
sów i konieczność stworzenia spe-
cjalnych warunków do wieczystego 
przechowywania. Archiwa państwo-
we są w stanie zabezpieczyć jedynie 
część tego typu dokumentacji, a po-

Dnia 26 maja 2014 r. dr Janusz Nar-
kiewicz z Zakładu Rachunkowo-

ści Wydziału Ekonomicznego UMCS 
uczestniczył w spotkaniu z rektorem 
Narodowego Uniwersytetu Politechni-
ka Lwowska prof. Anatoliym Zagorod-
niym i pracownikami zaprzyjaźnionej 
Katedry Rachunkowości i Analizy tej 
uczelni. Umowa o współpracy pomię-
dzy jednostkami naukowo-dydaktycz-
nymi zawarta została w maju 2012 r., 
a jej rezultatem są m.in. wspólne wy-
dawnictwa naukowe (w tym dwie mo-
nografie w języku angielskim), udział 
pracowników w konferencjach w Pol-
sce i na Ukrainie, a także coroczne wy-
miany studentów połączone z uczest-
nictwem w studenckich konferencjach  
naukowych.

Podczas spotkania omówiono plan 
współpracy na przyszły rok akademicki 
2014/2015. Obejmuje on m.in. wspólną or-
ganizację konferencji naukowych – w paź-
dzierniku 2014 r. we Lwowie i w kwiet-
niu 2015 r. w Lublinie, a także wymianę 
studentów. W nowym roku akademi-
ckim przewiduje się także nowe formy 
współpracy, tj. wyjazdy studyjne pra-
cowników w celu prowadzenia badań 
naukowych oraz wykładów i seminariów 
ze studentami.

Janusz Narkiewicz

Od lewej: Wolodymyr Voskalo, Olena Tyvonchuk,  
Anatoliy Zagorodniy, Janusz Narkiewicz, Lubomyr  
Pylpenko, Galina Partin, Natalia Lytvynenko,  Michajło 
Yastrubsky
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Spotkanie na 
Politechnice 
Lwowskiej

zostają jeszcze archiwa instytucji 
pozarządowych i prywatnych oraz 
niezbadana liczba archiwów rodzin-
nych. Ratunkiem wydaje się digita-
lizacja zbiorów, która nie tylko za-
bezpieczy zgromadzone archiwalia, 
ale stworzy możliwości dla przyspie-
szenia dostępu i poszerzenia kręgu 
użytkowników.

Niezwykle interesująca okazała się 
prezentacja „Wybory czerwca 1989 
w obiektywie »bezpieki«”, przygoto-
wana przez dyrekcję Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów 
IPN – dr. Rafała Leśkiewicza i An-
drzeja Pieczunkę. Zaprezentowa-
no zdjęcia „operacyjne” wykonane 
z ukrycia oraz zdjęcia operacyjne 
wykonane jawnie, najczęściej przez 
wywiadowców podających się na 
przykład za dziennikarzy. W dalszej 
części panelu wypowiadali się pra-
cownicy radia i telewizji. Nagrania 
z okresu przełomu, znajdujące się 
w Archiwum Polskiego Radia, w tym 
„Radia Solidarność” scharakteryzo-
wał Waldemar Listowski, a refleksją 
historyczną podzieliła się red. Jani-
na Jankowska. O digitalizacji mate-
riałów z czasów przełomu z zasobu 
TVP SA mówiła Beata Włodarska-
-Szefler, a uzupełniła ją red. Krystyna 
Mokrosińska. Zostały też pokazane 
materiały niedawno odnalezione oraz 
takie, które nie były nigdy prezen-
towane ani w telewizji, ani w radiu. 

Seminarium zakończyła prezen-
tacja projektu „Biblioteka Solidar-
ności Międzynarodowej”. O celach 
i zadaniach projektu mówili: Krzysz-
tof Stanowski, Prezes Fundacji So-
lidarności Międzynarodowej i Ba-
sil Kerski, Dyrektor Europejskiego 
Centrum Solidarności. 

W dniu seminarium trwała akcja 
„Archiwiści dla wolności”. W Korde-
gardzie, prowadzonej przez Narodo-
we Centrum Kultury, zorganizowa-
no Archiwalny Punkt Konsultacyjny 
Archiwum Akt Nowych, w którym 
wszyscy zainteresowani mogli uzy-
skać profesjonalną opinię o przecho-
wywanych w domach pamiątkach 
z okresu przełomu oraz wzbogacić 
(w postaci skanów) zasób „Archi-
wum Przełomu”.

Anna Łosowska
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Skuteczna kara nie jest rów-
noznaczna z koniecznością 
osadzenia osoby skazanej 

w więzieniu – tak twierdzili orga-
nizatorzy konferencji, która odbyła 
się w Instytucie Pedagogiki UMCS 
12 maja 2014 r. Spotkanie zostało 
zorganizowane przed Koło Nauko-
we Twórczych Pedagogów Resocjali-
zujących UMCS i Centrum Wolon-
tariatu (Program Pomocy Więźniom 
– ELEUTHERIA) pod patronatem 
Rady Terenowej ds. Społecznej Re-
adaptacji i Pomocy Skazanym Wo-
jewództwa Lubelskiego. Podczas 
konferencji można było obejrzeć 
prace osadzonych z Zakładu Kar-
nego w Białej Podlaskiej, Hrubie-
szowie, Opolu Lubelskim, Cheł-
mie, a także z Aresztu Śledczego 
w Lublinie i Schroniska dla Nie-
letnich w Dominowie.

Mimo mało sprzyjającej pogody, 
pojawiło się wielu znamienitych go-
ści z różnych kręgów: dyrektorowie 
i delegaci zakładów karnych z nie-
mal całego województwa lubelskie-
go, przedstawiciele Stowarzyszenia 
POSTIS, MONARU, Fundacji Dzie-
ci i Ojców im. Jana Bosko, Aresz-
tu Śledczego, Sądu Okręgowego, 
Schroniska dla Nieletnich, a także 
osoby ze środowiska akademickie-
go i najważniejsze osoby – studenci.

Konferencję uroczyście otwo-
rzyła Prodziekan Wydziału Peda-
gogiki i Psychologii dr hab. Stani-
sława Byra.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Dyś – 
zastępca Kuratora Okręgowego Sądu 
Okręgowego w Lublinie, która poru-
szała ważne kwestie nt. „Wolności pod 
dozorem – działań probacyjnych ku-
ratora sądowego”. Mówiła o nowych 
rozporządzeniach, które zmieniają 
pracę kuratorów, specyfice pracy ku-
ratorów w Polsce, ich obowiązkach, 
a także o tym, iż kara i system oddzia-
ływania na osobę wchodzącą w kon-
flikt z prawem jest zależna od specyfi-
ki osobowości, stopnia demoralizacji 
i od czynu, którego się dopuściła. Z jej 
punktu widzenia dużo lepsza jest re-
socjalizacja w warunkach wolnościo-
wych, ponieważ przebiega w normal-
nym środowisku, w którym kurator 
pomaga takiej osobie na nowo pod-
jąć role społeczne i funkcjonowanie 

w rodzinie i społeczeństwie. Kara od-
bywana w warunkach wolnościowych 
również może być uznawana za do-
tkliwą, np. dozór elektroniczny, dlate-
go należałoby stosować raczej środki 
wolnościowe niż kary w środowisku 
zamkniętym.

Kolejnym prelegentem był prof. 
dr hab. Andrzej Węgliński z Za-
kładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
UMCS, który wygłosił referat pt. 
„Kompetencje i umiejętności ku-
ratorów sądowych w pracy z dozo-
rowanymi z problemem alkoholo-
wym”. Mówił o brakach w wiedzy 
społeczeństwa na temat funkcjono-
wania i kompetencji pracowników 
zakładów karnych. Z przedstawio-
nych badań wynikało, że respondenci 
wskazywali, iż nie wiedzą, jak wyglą-
da praca z osadzonymi i czy w ogóle 
jest ona skuteczna, ale równocześ-
nie bardzo nisko ją oceniali. Pracę 
kuratorów sądowych sprowadza się 
do modelu kurateli kontrolnej i uwa-
ża, że powinna zmierzać do kurate-
li wychowawczej. W Polsce jest zbyt 
dużo biurokracji i dlatego trudno 
jest być wychowawcą i mentorem 
w pracy z dozorowanymi z prob-
lemem alkoholowym. Kuratorzy 
i pracownicy socjalni czują się kon-
trolerami, „uszami i oczami sądu”, 
a nie wychowawcami dążącymi do 
zmiany i pomocy. Dopóki w Polsce 
nie zmieni się podejście do pracy 

Konferencja 
naukowa „Co 
zamiast więzienia?”

Panel dyskusyjny z udziałem specjalistów ze środowiska akademickiego, 
więziennictwa, sądownictwa i organizacji rządowych

Wystawa prac 
wykonanych 
przez skazanych

Mgr Magdalena Monist-Czerwińska 
i Karolina Wychowaniak – przedsta-
wicielki organizatorów konferencji
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W  dniach 22–26 maja prof. 
Iwona Hofman brała 
udział w Kongresie In-

ternational Communication Asso-
ciation, który odbywał się w Seattle 
(USA) pod hasłem „Communication 
and The Good Life”. 

Prof. I. Hofman była jedynym ba-
daczem reprezentującym polskie śro-
dowiska medioznawcze. Prowadziła 
panel europejski pt. „25 Years of Me-
dia Freedom and Democracy in the 
Central and East Europe”. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele Bułga-
rii, Rumunii, Chorwacji, Finlandii, 
m.in. Alina Dobreva, Zrinjka Peru-
sko, Svetlana Pasti, Natalia Milewski. 
Problematyka panelu wiązała się z re-
alizowanymi grantami naukowymi 
w ramach międzynarodowej współ-
pracy Polskiego Towarzystwa Ko-
munikacji Społecznej. Wystąpienia 
dotyczyły zagadnień budowy plura-
listycznego systemu mediów w post-
komunistycznej Europie. Najwięcej 
pytań dotyczyło przydatności obser-
wacji prowadzonych w państwach 
Europy Centralnej dla implemento-
wania praktyki dziennikarskiej i teo-
rii komunikacji w państwach Europy 
Wschodniej lub innych aspirujących 
do przekształcenia systemu medial-
nego. Respondentami w panelu byli 

prof. Gianpietro Mazzoleni (Medio-
lan) i prof. Gunnor Nygen (Södertörn). 

Kongres ICA jest najważniejszym 
wydarzeniem naukowym w zakre-
sie badań mediów, dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej w świecie. 
W tym roku uczestniczyło w nim 
ponad 2200 badaczy z całego świa-
ta, a miarą prestiżu uczestnictwa 
jest fakt, że zakwalifikowano za-
ledwie 36% aplikujących. 

Łącznie podczas Kongresu zre-
alizowano 540 prezentacji, od-
zwierciedlających aktywność sek-
cji badawczych ICA. Odbyło się także 
28 wydarzeń towarzyszących o char-
akterze stricte naukowym, np. prez-
entacje publikacji wydawnictw ta-
kich jak: Fordham Press, MIT Press, 
New York U Press, Palgrave Macmil-
lan, Peter Lang Publishing, Rout-
ledge, Sage Publications, Stanford 
U Press, Wiley – Blackwell Publish-
ing. W trakcie panelu prowadzone-
go przez prof. I. Hofman zaprezen-
towano ostatni numer czasopisma 
PTKS „Central European Journal of 
Communication”, współredagowa-
nego przez prof. G. Mazzoleniego 
i dr. Michała Głowackiego (UW).

Mgr Magdalena Pataj 
Zakład Dziennikarstwa  

i Komunikacji Społecznej

kuratora, dopóty trudno będzie im 
spełniać swoje sztandarowe funkcje.

Referat nt. „Uczestnictwa społe-
czeństwa w wykonywaniu orzeczeń 
sądu”, w zastępstwie dr. Sławomi-
ra Stasiorowskiego z Ministerstwa 
Sprawiedliwości (Departament Wy-
konywania Orzeczeń i Probacji), wy-
głosiła Barbara Bojko-Kulpa – pre-
zes zarządu Stowarzyszenia POSTIS 
w Lublinie. Wystąpienie dotyczy-
ło tego, w jaki sposób społeczeń-
stwo może się zaangażować w pra-
cę na rzecz readaptacji skazanych 
po opuszczeniu zakładów karnych.

Następnie koordynator programu 
pomocy więźniom przy Centrum 
Wolontariatu w Lublinie Karolina 
Wychowaniak zaprosiła do panelu 
dyskusyjnego, który poprowadziła 
mgr Magdalena Monist-Czerwiń-
ska, opiekun Koła Naukowego Twór-
czych Pedagogów Resocjalizujących 
UMCS. W panelu wzięli udział: Jo-
lanta Popik-Ognik (sędzia wizyta-
tor ds. rodzinnych i nieletnich Sądu 
Okręgowego w Lublinie), Anna Dyś 
(zastępca kuratora okręgowego Sądu 
Okręgowego w Lublinie), płk Jacek 
Głuch (dyrektor Okręgowego In-
spektoratu Służby Więziennej woj. 
lubelskiego), dr Tomasz Wach (Ka-
tedra Pedagogiki Opiekuńczej KUL 
JP II), ks. Mieczysław Puzewicz (Rada 
Główna ds. Społecznej Readaptacji 
i Pomocy Skazanym, dyrektor Ra-
dia eR). Rozgorzała ciekawa dysku-
sja wśród słuchaczy odnośnie do kar 
nieizolacyjnych, pracy kuratorów 
i innych instytucji, które mogłyby 
być zaangażowane w pomoc oso-
bom opuszczającym zakłady karne.

Konferencja była bardzo cieka-
wa, poruszała kwestie często w spo-
łeczeństwie traktowane jako mało 
ważne. Relację z obrad zostały nagra-
ne przez Radio eR, na antenie które-
go przez trzy dni emitowano zapo-
wiedzi konferencji i wywiad z mgr 
M. Monist-Czerwińską. 

Całą konferencję oceniamy jako 
bardzo udaną. Środowisko więzienne 
i sądownicze podkreślało wagę pod-
jętego tematu i zgłaszało zapotrzebo-
wanie na kontynuowanie dyskusji.

Elżbieta Rączka
Naczelny Koordynator Koła

Kongres International 
Communication 
Association w Seattle

Konferencja ICA, Seattle 2014
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Ruchy społeczne i politycz-
ne, rozumiane jako zbio-
rowe dążenie do osiągania 

wspólnych celów, prowadzą do istot-
nych przemian społeczeństwa, pań-
stwa czy całej cywilizacji, dlatego 
stanowią ważny problem badaw-
czy w naukach o polityce. Proble-
matyce ruchów społecznych i po-
litycznych poświęcony jest cykl 
konferencji naukowych organizo-
wanych przez Zakład Ruchów Po-
litycznych Wydziału Politologii 
UMCS. Dotychczasowe przedsię-
wzięcia objęły m.in. socjaldemo-
krację, liberalizm, konserwatyzm, 
chrześcijańską demokrację, ruchy 
narodowe, populizm, ekstremizm,  
haktywizm.

Tegoroczna odsłona wydarze-
nia, przygotowana pod kierun-
kiem naukowym prof. dr hab. Ma-
rii Marczewskiej-Rytko, odbyła się 
w dniach 14–15 maja 2014 r. i była 
poświęcona problematyce femini-
zmu i ruchów kobiecych. Funkcję 
sekretarzy pełnili: mgr Dorota Maj 
oraz dr Marcin Pomarański. Do 
Lublina przyjechało ponad 70 na-
ukowców, reprezentujących najważ-
niejsze ośrodki akademickie w Pol-
sce oraz w Czechach. Liczne grono 
prelegentów pozwoliło na szerokie 

i wieloaspektowe ujęcie zapropono-
wanej problematyki. 

Uroczystego otwarcia konferencji 
dokonał Rektor UMCS prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski, a także pra-
cownicy Zakładu Ruchów Politycz-
nych – prof. dr hab. Stefan Stępień 
oraz dr hab. Wojciech Ziętara. Głos 
zabrała także mgr Dorota Maj, któ-
ra zaprezentowała dorobek nauko-
wy pracowników Zakładu Ruchów 
Politycznych.

W sesji plenarnej zostało zaprezen-
towanych pięć tematów. Otworzyło 
ją wystąpienie prof. dr. hab. Andrze-
ja Kubki z Uniwersytetu Gdańskie-
go, który przedstawił problematykę 
feminizmu państwowego, czyli re-
lacji pomiędzy nurtami feminizmu 
a państwem na obszarze Skandyna-
wii w latach 80. XX w. Referat do-
tyczył zarówno treści pojęcia, jak 
i generowanego wymiaru ideowego 
i praktycznego. Referat prof. dr. hab. 
Jarosława Macały z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego koncentrował się 
na kwestiach: podejścia feministycz-
nego w geopolityce, sprzeciwu wobec 
patriarachalizmu. Analizie podda-
na została geneza podejścia femini-
stycznego w geopolityce, sprzeciw 
wobec patriarchalizmowi w prze-
strzeni międzynarodowej, a także 

feministycznej dekonstrukcji do-
tychczasowych teorii geopolitycz-
nych. Wystąpienie dr hab. Katarzyny 
Szmigiero z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach było ana-
lizą związków między feminizmem 
a makijażem. Jak zauważyła prele-
gentka, powstanie profesjonalnych 
kosmetyków do makijażu łączy się 
z emancypacyjnymi dążeniami ko-
biet, jednakże symbol wyzwolenia 
szybko stał się synonimem znie-
wolenia, powiązanego z powszech-
nie propagowanym kultem piękna 
i młodości.

Kolejny referat, zaprezentowany 
przez prof. dr. hab. Grzegorza Piwni-
ckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, 
został poświęcony obecności kobiet 
w Wojsku Polskim. Dr hab. Anita 
Adamczyk z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu poddała 
analizie status kobiety w środowi-
sku romskim. Prelegentka zwróciła 
uwagę, że tradycyjne obszary aktyw-
ności romskich kobiet, powiązane 
z obszarem biologicznym i ekono-
micznym, w XXI w. są porzucane 
przez część z nich. Romskie kobie-
ty chętniej zdobywają wykształce-
nie i podejmują pracę zawodową. 
Sytuacja taka jednak powoduje, że 
muszą one balansować pomiędzy 

Uczestnicy konferencji
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światem romskim i gadżiowskim 
(nie romskim).

Po zakończeniu obrad plenarnych 
prelegenci debatowali w ośmiu pa-
nelach tematycznych. W ramach 
zagadnień teoretycznych dysku-
sja toczyła się wokół takich kwestii 
jak: problematyka gender, polito-
logia feministyczna, woman stu-
dies oraz zobowiązania państw 
w zakresie ochrony praw kobiet.

Analiza problemów społecznych 
postrzeganych z perspektywy femi-
nistycznej objęła kwestie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego kobiet, 
przestępczości zorganizowanej w za-
kresie handlu kobietami, praw kobiet 
na rynku pracy, ale również femini-
styczne spojrzenie na ciążę i poród. 
Dociekaniom poddano także modele 
feminizmu na świecie, w tym zapre-
zentowano feminizm w Rosji, Cze-
chach, Włoszech, Grecji, Indiach, 
Indonezji oraz na Ukrainie. 

Ważną część debaty poświęcono 
organizacjom feministycznym z per-
spektywy lokalnej i globalnej, wska-
zując na ich egzemplifikacje w Lub-
linie, Zamościu, Warszawie oraz na 
terenie województwa lubuskiego. 

Z dużym zainteresowaniem spot-
kały się kwestie udziału kobiet w życiu 
politycznym. Przybliżono tu proble-
matykę obecności kobiet w polskim 
parlamencie, zagadnienie parytetów 
i kwot wyborczych oraz regulacje 
biernego prawa wyborczego w Polsce. 

W ramach medialnego i religijne-
go wymiaru feminizmu skoncentro-
wano się na medialnym wizerunku 
feminizmu w Polsce oraz ujęciach 
feminizmu w wielkich systemach 
religijnych współczesnego świa-
ta – w chrześcijaństwie i islamie.

Istotnym uzupełnieniem deba-
ty okazał się feminizm w literatu-
rze i prasie. Skoncentrowano się na 
twórczości literackiej kobiet uważa-
nych powszechnie za główne przed-
stawicielki nurtu, a także zapre-
zentowano myśl feministyczną na 
łamach prasy wydawanej w Polsce.

Panelom towarzyszyła ożywio-
na dyskusja, zaś prelegenci zgod-
nie podkreślali wysoki merytorycz-
ny zaprezentowanych wystąpień. 

Dorota Maj
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W  dniach 10–11 kwietnia 
2014 r. na Wydziale Polito-
logii UMCS odbyła się mię-

dzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Bośnia i Hercegowina w systemie mię-
dzynarodowym”. Wydarzenie zorgani-
zowane zostało przez Zakład Stosunków 
Międzynarodowych UMCS we współ-
pracy z Instytutem Europy Środkowo-
-Wschodniej i agencją promocji kultu-
ry Tara Boom. 

Na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedzieli przedstawiciele uczelni z całej 
Polski, a w konferencji udział wzięli także 
goście z Bośni i Hercegowiny oraz Chor-
wacji, których przyjazd możliwy był dzię-
ki wsparciu Prorektora ds. Badań Nauko-
wych i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr. hab. Ryszarda Dębickiego. Wspar-
cia udzielili także Urząd Marszałkowski 
i Centrum Kultury w Lublinie, a Prezy-
dent Miasta Lublin Krzysztof Żuk ob-
jął wydarzenie patronatem honorowym.

Tematyka wystąpień pierwszego dnia 
konferencji była wysoce zróżnicowa-
na – prelegenci skupili się zarówno na 
kwestiach historycznych, kulturowych 
i etnicznych, jak i na ekonomicznej po-
zycji Bośni i Hercegowiny. Omówio-
no także miejsce państwa w systemie 
międzynarodowym, jego relacje z Unią 
Europejską i Stanami Zjednoczonymi, 
a także z najbliższymi sąsiadami i dal-

szymi państwami, w tym muzułmań-
skimi. Panele moderowali pracownicy 
Zakładu Stosunków Międzynarodo-
wych – dr Jakub Olchowski i dr Bar-
tosz Bojarczyk. Ze względu na między-
narodowy charakter konferencji całość 
obrad odbyła się w języku angielskim.

Drugi dzień wydarzenia poświęco-
ny był kulturze Bośni i Hercegowiny 
i w większym stopniu skierowany był 
do studentów. Na początku odbył się 
wykład dotyczący kultury bałkańskiej 
i jej historycznego rozwoju, po czym 
uczestnicy mogli wysłuchać prezen-
tacji poświęconej kuchni bośniackiej, 
obejrzeć zdjęcia z podróży po Bośni 
i Hercegowinie oraz zadać pytanie au-
torowi książki Wojenne dzieciństwo 
Jasminkowi Haliloviciowi. Wieczo-
rem w Centrum Kultury odbyła się 
polska premiera filmu Sevdah za Ka-
rima, a konferencję zakończyła impre-
za w rytmach bałkańskim.

Wydarzenie było niezwykłą szansą 
na zapoznanie się z tematyką bośniacką 
zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak 
i poprzez uczestnictwo w przedsięwzię-
ciach kulturalnych. Sukces konferencji 
był także zasługą dużego zaangażowa-
nia i pracy studentów z Koła Naukowego 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Koła 
Naukowego Badaczy Bliskiego Wschodu.

Adriana Rybak

Bośnia i Hercegowina 
w systemie 
międzynarodowym

Oficjalne otwarcie konferencji
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Była to druga konferencja rocz-
nicowa poświęcona jednemu 
z najbardziej oryginalnych 

polskich artystów i filozofów, zorga-
nizowana pod naukowym kierowni-
ctwem Kierownika Zakładu Estetyki, 
prof. Teresy Pękali. Celem spotkania 
była próba odpowiedzi na pytanie 
o miejsce twórczości i myśli Witka-
cego w kontekście procesu określa-
nego mianem końca, zmierzchu czy 
kryzysu metafizyki. Na tak postawio-
ne pytanie uczestnicy konferencji sta-
rali się odpowiedzieć, umieszczając 
dorobek artystyczny i intelektualny 
Witkacego w różnych kontekstach: 
filozoficznym, estetycznym, arty-
stycznym i literackim. Wśród naj-
częściej przywoływanych wymie-
nić można konteksty: filozoficzny, 
estetyczny, artystyczny i literacki.

W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele wielu ośrodków akademi-
ckich: Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uni-
wersytetu Gdańskiego, KUL, Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie, UAM w Poznaniu, UMK 
w Toruniu, Uniwersytetu Techno-

logiczno-Humanistycznego w Rado-
miu, Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi, a także Wolnego Uniwersytetu 
Berlina. UMCS reprezentowali: prof. 
T. Pękala (kierownik naukowy konfe-
rencji), dr hab. C. Mordka, dr R. Cze-
kaj, dr M. Krawczyk (sekretarz kon-
ferencji), doktoranci mgr L. Kozak, 
mgr K. Trojnar – z Zakładu Estety-
ki oraz dr hab. A. Ostrowski z Za-
kładu Historii Filozofii Nowożytnej. 
Gościem była prof. dr hab. K. Wil-
koszewska – prezes Polskiego Towa-
rzystwa Estetycznego. Interdyscypli-
narny charakter i otwarta formuła 

pierwszej konferencji zachęciła do 
udziału w tegorocznym spotkaniu 
nie tylko naukowców, ale też miłoś-
ników Teatru Witkacego, pracowni-
ków muzeów i artystów z akademii 
sztuk pięknych. Były więc referaty, 
prezentacje, analizy obrazów i gawę-
da o prywatnych fascynacjach twór-
czością wielkiego Zakopiańczyka. 

Konferencja rozpoczęła się 22 maja 
spektaklem Félixa Lope de Vega y Car-
pio Na niby – naprawdę w wykona-
niu zespołu Teatru Witkacego, w reży-
serii Andrzeja Dziuka. Tragikomedia 
hiszpańskiego dramaturga wprowa-
dziła klimat dyskusji na temat przy-
godności życia człowieka i nieostro-
ści granic między różnymi obszarami 
rzeczywistości. Następnego dnia prof. 
T. Pękala uroczyście zainaugurowa-
ła obrady referatem: „Nowe konteks-
ty. Stare pytania”. Zachęcała uczest-
ników do podjęcia próby odrzucenia 
modernistycznych dystynkcji poję-
ciowych i do spojrzenia na twórczość 
Witkacego z punktu widzenia obec-
nych problemów filozofii i estetyki. Po 
jej wystąpieniu rozpoczęły się pierwsze 
prezentacje. Referaty poświęcone on-
tologii Witkacego w kontekście kryzy-
su metafizyki wygłosili dr M. Domb-
rowski (UWr), mgr A. Duda-Szafranek 
(UMCS), dr K. Piotrowski (ASP w Ło-
dzi), mgr K. Wojewódzka ( UW).

W części drugiej, poświęconej 
różnym formom obecności myśli 
S. I. Witkiewicza w koncepcjach te-
oretycznych, dr B. Garlej (UMK) 
przypomniała filozoficzne dysku-
sje Witkacego z Ingardenem, prof. 
P. Przybysz (UG) mówił o recepcji 
i krytyce koncepcji Witkacego przez 
S. Morawskiego, mgr L. Kozak ana-

Witkacy 
w kontekstach

Otwarcie I sesji konferencji przez Prodziekana WFiS dr. hab. Andrzeja 
Ostrowskiego

W 75. rocznicę śmierci autora Nienasycenia Zakład Estetyki 
UMCS zorganizował w Zakopanem, w dniach 22–25 maja 2014 r. 
ogólnopolską konferencję naukową „Witkacy w kontekstach. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki”. 

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii prof. Teresa Pękala otwiera konfe-
rencję, obok dr Marcin Krawczyk, sekretarz konferencji
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W  dniach 26–30 maja na UMCS odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja RADIOSUN, w któ-
rej udział wzięło 40 osób z takich krajów jak: 

Polska, Czechy, Rosja, Chiny, Korea Płd., Brazylia, Belgia, 
Wielka Brytania, Włochy, Finlandia. Konferencja zorgani-
zowana została w ramach grantu z UE pt. „A Marie Curie 
International Research Staff Exchange Scheme Fellowship 
within the 7th European Community Framework Program” 
przez Katedrę Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS. 
Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związa-
ne z najbliższą nam gwiazdą – Słońcem, a w szczególności 
zjawiskami zachodzącymi w jej atmosferze. Zjawiska te de-
terminują środowisko człowieka, wpływając na nasza pogo-
dę i prowadząc do spektakularnych zórz polarnych. Więcej 
informacji na stronie: www.astro.gla.ac.uk/?page_id=2750.

Prof. Krzysztof Murawski

lizowała portrety Witkacego jako 
swoistą antycypację współczesnego 
świata pozbawionego umiejętności 
przeżywania metafizycznego. Od 
konwencji naukowej dysputy odbie-
gała nostalgiczno-ironiczna – iście 
Witkacjańska – gawęda W. Mirskiego 
Moja droga do fascynacji Witkacym. 

Popołudniowe obrady zdominowa-
ły literackie analizy komparatystycz-
ne, którym poddano tragedie i po-
wieści Witkacego. Referaty wygłosili 
dr A. Kawalec (KUL), mgr A. Hudzik 
(Wolny Uniwersytet Berlin). O ro-
syjskich autoportretach Witkacego 
mówiła dr D. Niedziałkowska (KUL). 
Artystycznym związkom między 
twórczością Witkacego i Boccionie-
go poświęcił referat „Jedność osobo-
wości i plastyczny stan umysłu. Wit-
kiewicz i Boccioni (z Bergsonem w tle)” 
mgr P. Polit z Muzeum Sztuki w Ło-
dzi. Temat Witkacego jako turysty 
podjął dr. K. Łyszcz (UTH w Rado-
miu), wprowadził powracającą w ko-
lejnych referatach kategorię doświad-
czenia życiowego. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że pobyt w pod-
halańskiej „metafizycznej dziurze”, 
wykpiwany przez Teatr Witkacego 
w Człapówkach, zmienił perspekty-
wy i w ponowoczesnych kontekstach 
konferencyjnej dyskusji pomieścił za-
równo „wielki” jak i „mały teatr świata”. 

Referatem prof. E. Łubieniewskiej 
(UP w Krakowie) nt. kondycji współ-

RADIOSUN

Uczestnicy konferencji
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czesnego „teatru świata” w porówna-
niu z „dziwnością świata Witkacego” 
rozpoczął się drugi dzień konferen-
cji. Autorka książek o Teatrze Witka-
cego zwróciła uwagę na wyczerpanie 
potencjału nowoczesnego teatru, na 
zastępowanie Witkacjańskiej dziw-
ności „dziwacznością” i „czystej for-
my” – „pustą formą”. Prof. T. Szkołut 
(UMCS), nawiązując do eseju L. Ko-
łakowskiego, mówił o doświadczeniu 
obojętności świata. Dr hab. A. Ostro-
wski (UMCS) kontynuował temat 
Absolutu w innej perspektywie niż 
wskazujący na „milczenie świata” po-
przednik. Przekonywał o konieczno-
ści przyjęcia Nicości Absolutnej, po-
wracając do fundamentalnego pytania 
o istnienie i byty istniejące. Dr hab. 
C. Mordka (UMCS) poddał ostrej 
krytyce założenia metafizyczne nie 
tylko poprzednich prelegentów, ale 
również ich antenata – Witkacego – 
ogłaszając już nie tyle upadek, co ko-
niec idei człowieczeństwa ugrunto-
wanej w absolutystycznych teoriach 
metafizycznych. Wywołało to żywą 
dyskusję dowodzącą aktualności te-
matu i dzieła Witkacego. 

Rozważania w części piątej skon-
centrowały się na estetyce Witkacego. 
Prof. A. Mordka (URz) rozpatrywał ją 
w kontekście teorii działa malarskiego, 
dr O. Kłosiewicz (UW) w kontekście 
kategorii mimesis, dr E. Szkudlarek 
(UAM) w oparciu o metafizykę barwy.

Dr I. Górska odczytała Listy Witka-
cego do żony w perspektywie Shuster-
manowskiej somaestetyki. W duchu 
podobnych problemów frapujących 
współczesną kulturę utrzymane były 
referaty nt. „świata po katastrofie” 
(mgr E. Maciejewski, UMCS), konfron-
tujące Witkacowski katastrofizm z bio-
cybernetyką – mgr P. Pawlak. Z kolei 
mgr K. Trojnar (UMCS) w referacie 
Witkacy – prekursor memu? w obrazo-
wy sposób uzasadniał tezę, że Witkace-
go można uznać za prekursora memu, 
pokazując, że jego fotografie idealnie 
wpisują się w logikę takich portali 
jak demotywatory.pl czy 4chan.org

Konferencję zakończyły wystąpie-
nia pracowników Zakładu Estetyki 
UMCS. Dr R. Czekaj mówił o wspól-
nych motywach filozoficznych Wit-
kacego i Adorno, a dr M. Krawczyk 
o możliwości odczytania dzieła Wit-
kacego w kontekście procesów este-
tyzacji świata współczesnego.

Rozpiętość tematyczna i zróż-
nicowanie perspektyw interpreta-
cyjnych potwierdziły trafność ot-
wartej na różne dyscypliny formuły 
konferencji. Zakład Estetyki UMCS 
jako pierwszy rozpoczął rocznicowe 
uroczystości związane z 75. roczni-
cą tragicznej śmierci S .I. Witkiewi-
cza i 30. rocznicą powstania Teatru 
Witkacego w Zakopanem.

Marcin Krawczyk  
Teresa Pękala
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1. Np. A. Kokowski, Polsko-szwajcarska 
konferencja w Gotanii , „Wiadomości 
Uniwersyteckie”, nr 9/2011 (178), s. 44–45; 
35–10–5 – czyli „Nauka w służbie ludu”, 
„Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 8/2013 
(198), s. 27.

2.  Tego dn ia pojaw i s ię również 
w sprzedaży poprawione, uzupełnione 
i poszerzone drugie wydanie mojej książki: 
Gocka duma Masłomęcza – The Gothic pride 
of Masłomęcz. Nakład z roku 2012 rozszedł 
się w kilkanaście miesięcy.

Archeologiczna korona 
na 70-lecie UMCS
Jeżeli sny mają się spełniać 

w taki sposób – to jestem ca-
łym sercem za ich spełnianiem. 

W niedzielę 27 lipca 2014 r. w Ma-
słomęczu nastąpi uroczyste ot-
warcie skansenu „Wioska Gotów". 
Impreza została wpisana, jak naj-
bardziej słusznie, do kalendarium 
obchodów Jubileuszu UMCS. Skan-
sen w Masłomęczu to z jednej stro-
ny efekt ćwierćwiecza wykopalisk 
Instytutu Archeologii na gockim 
cmentarzysku z II/III–IV w. po 
Chr., które swoimi wynikami wpro-
wadziły lubelską archeologię na eu-
ropejskie salony naukowe; z dru-
giej natomiast – przykład na to, 
jak „produkt naukowy” podlega 
społecznej konsumpcji. Pisałem 
po wielokroć o tym, jak to wydo-
byta przez archeologów opowieść 
o dziejach Gotów stała się sposo-
bem na życie lokalnych mieszkań-
ców1. Archeologia stała się również 
marką regionalną, znakiem rozpo-
znawczym, pozwalającym bezbłęd-
nie kojarzyć terytorium pomię-
dzy Huczwą i Bugiem. Działania 
wykopaliskowe i naukowe opra-
cowywanie ich wyników poczęły 
też napędzać lokalna koniunkturę 
ekonomiczną. Co prawda, efekty są 
jeszcze odległe od oczekiwań, ale 
przecież sny się spełniają…!

Z punktu widzenia historii UMCS 
istotne jest jednak również to, że 
w masłomęckie działania wpisują 
się kolejne pokolenia naszych ab-
solwentów, którzy swoją życiową 
i zawodową przyszłość postanowili 
powiązać z tym projektem. To właś-
nie mgr Anna Hyrchała, mgr Bar-
tłomiej Bartecki (dzisiaj dyrektor 
Muzeum im ks. S. Staszica w Hru-
bieszowie), a ostatnio również mgr 
Łukasz Mazurek doprowadzili ideę 
gockiej wioski do postaci monu-
mentalnego pomnika dziejów tego 
ludu – lubelskiej archeologii i swo-
jej Alma Mater. 

Wioska, od samego początku 
projektu, miała i ma wielu kibiców 
w Europie. Dzięki bardzo dobrej 
stronie www.wioska-gotow.pl śle-
dzą oni kolejne etapy rozwoju tego 
niesamowitego, bo powstałego na 
autentyczne zamówienie społecz-
ne, przedsięwzięcia.

W ostatnią niedzielę lipca będą 
tłumy zwiedzających – bo są tam już 
od lat. Będzie to znakomita okazja 
dla zademonstrowania siły oddziały-
wania UMCS w regionie. Będą flagi 
Uczelni, wyobrażam sobie, że rów-
nież stoiska zachęcające do studio-
wania na wszystkich proponowanych 
u nas kierunkach. Spodziewamy się 
wielu gości z archeologicznego świa-
ta, ale mamy też nadzieję, że cere-
monię otwarcia zaszczycą nie tyl-
ko władze Uczelni i Województwa.

To wielkie wydarzenie nie tylko 
archeologiczne, naukowe, ale przede 
wszystkim kulturowe. Udało się po 

raz kolejny dowieść, że nauka bar-
dzo łatwo otwiera się na tzw. „ry-
nek”. Pod warunkiem, że potra-
fi się ten rynek nie tylko dostrzec, 
ale również przygotować. A przy-
gotowania w Masłomęczu trwały 
jakieś 15 lat (!). Skutek jest taki, że 
o archeologii, o UMCS mówi się tu-
taj tak jak o najbardziej sobie bli-
skich, wręcz intymnych sprawach.

27 lipca archeologia spod zna-
ku UMCS włoży koronę sukcesu2.

Andrzej Kokowski
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W  dniach 16–17 maja 2014 r. odbyło 
się w Lublinie VIII lubelskie sym-
pozjum naukowe z zakresu rzym-

skiego prawa karnego pt. „Prawo karne i polity-
ka w państwie rzymskim”. Konferencja została 
zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzym-
skiego UMCS przy współpracy Zakładu Histo-
rii Starożytnej UMCS w związku z obchodami 
70-lecia UMCS oraz jubileuszem prof. Marka 
Kuryłowicza. 

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością 
liczne grono gości, m.in. rektorzy UMCS i KUL, 
władze, dyrektorzy Instytutów i pracownicy Wy-
działu Prawa i Administracji UMCS, pracow-
nicy Katedry Prawa Rzymskiego KUL i Zakła-
du Historii Starożytnej UMCS, a także osoby 
związane naukowo z Katedrą i osobą Jubilata. 

W czasie pierwszej części sympozjum, która 
odbyła się 16 maja w siedzibie Lubelskiego To-
warzystwa Naukowego, swoje laudacje z oka-
zji jubileuszu prof. Marka Kuryłowicza wygło-
sili: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klim-
czak, Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Mi-
chałowski, Rektor KUL Jana Pawła II ks. prof. 
dr hab. Antoni Dębiński, prof. dr hab. Krzysz-
tof Amielańczyk oraz Dyrektor Instytutu Histo-
rii i Teorii Państwa i Prawa UMCS prof. dr hab. 
Wojciech Witkowski. Na zakończenie tej czę-
ści głos zabrał Jubilat – prof. Marek Kuryło-
wicz, który podziękował władzom rektorskim, 
wydziałowym oraz Instytutu, a także zgroma-
dzonym przedstawicielom nauki prawa rzym-
skiego z polskich ośrodków uniwersyteckich. 

Dalsze obrady konferencyjne poświęcone 
rzymskiemu prawu karnemu odbyły się w tym 
dniu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 
Wygłoszono siedem referatów.

17 maja, również na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMCS odbyła się druga część obrad kon-
ferencyjnych z ośmioma referatami. Uczestnicy 
w podsumowaniu spotkania wyrazili uznanie 
dla lubelskiego środowiska romanistyki prawni-
czej, a szczególnie dla Jubilata, inspiratora i or-
ganizatora badań nad problematyką rzymskie-
go prawa karnego. 

Andrzej Chmiel

Sympozjum naukowe 
rzymskiego prawa 
karnego oraz 
jubileusz prof. 
Marka Kuryłowicza

W dniach 24–25 kwietnia 
2014 r. na Uniwersy-
tecie Łódzkim odbyła 

się międzynarodowa konferencja 
glottodydaktyczna pt. „Glottody-
daktyka – Media – Komunikacja. 
Negocjowanie znaczeń”, zorgani-
zowana z okazji jubileuszu 70. uro-
dzin prof. Bożeny Ostromęckiej-
-Frączak. Spotkanie rozpoczęło 
się od obchodów jubileuszowych, 
które uświetnili swoimi wystąpie-
niami m.in. Rektor UŁ prof. Zofia 
Wysokińska, Dziekan Wydziału Fi-
lologicznego prof. Piotr Stelmasz-
czyk, Dyrektor Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców UŁ 
dr hab. Grażyna Zarzycka oraz 
licznie zgromadzeni Goście z wie-
lu ośrodków akademickich w Pol-
sce i za granicą. Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej reprezentował 
Dyrektor CJKP UMCS prof. Jan 
Mazur oraz dr Anna Dunin-Dud-
kowska, dr Anna Trębska-Kerntopf 
i dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan. 
Profesor J. Mazur pogratulował Ju-
bilatce dotychczasowych sukcesów 
oraz życzył dalszej owocnej pracy 

naukowej i radości w życiu oso-
bistym. Mówił także o uczestni-
ctwie Jubilatki w różnych organiza-
cjach i inicjatywach ogólnopolskich 
oraz roli, jaką prof. B. Ostromę-
cka-Frączak odegrała w wycho-
wywaniu młodzieży i kształce-
niu młodej kadry naukowców. 
W trakcie konferencji dr A. Du-
nin-Dudkowska wygłosiła referat 
pt. „Transfer kulturowy a rola na-
uczyciela w nauczaniu przekładu”. 
Wystąpienie dr A. Trębskiej-Kern-
topf dotyczyło „Koncepcji skryp-
tu Wokół Polski i Polaków do na-
uczania jpjo na poziomie średnim 
B2 w świetle teorii konektywizmu 
i nowych technologii”. Dr Mał-
gorzata Rzeszutko-Iwan przed-
stawiła referat „Kategorie wiedzy 
i władzy w dyskursie publicznym”. 
Już wkrótce materiały pokonfe-
rencyjne zostaną zamieszczone 
w tomie Kształcenie polonistyczne 
cudzoziemców. Prof. B. Ostromę-
ckiej-Frączak życzymy wielu dal-
szych sukcesów w życiu naukowym  
i osobistym!

Anna Dunin-Dudkowska

Uczestnicy konferencji
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W  dniach 15–16 maja 
2014 r., w Hotelu Mer-
cure w Lublinie odbyła 

się Międzynarodowa Konferencja 
„Myśl filozoficzno-społeczna w Hi-
szpanii i Ameryce Łacińskiej”, zor-
ganizowana w ramach obchodów 
70-lecia UMCS przez Zakład Ety-
ki Wydziału Filozofii i Socjologii 
UMCS. Przybyli z Chile, Meksy-
ku, Danii i Hiszpanii goście oraz 
przedstawiciele polski ośrodków 
naukowych reprezentujący Pol-
ską Akademię Nauk i uniwersytety 
w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie, Rze-
szowie, Toruniu i Lublinie omawia-
li oprócz znanych w Polsce przed-
stawicieli refleksji wywodzącej się 
z hiszpańskojęzycznego obszaru 
– José Ortega y Gasset (dr Piotr 
Domeracki, UMK i dr hab. Ce-
zary Mordka, UMCS), Miguel de 
Unamuno (prof. Katrine Ander-
sen, Uniwersytet Kopenhaski), 
także zagadnienia mniej znane 
w polskim życiu intelektualnym. 
Profesor Mariano Luis Rodrigu-

ez González z Universidad Com-
plutense w Madrycie wygłosił re-
ferat na temat bardzo popularnej 
w Hiszpanii, a Polsce mało zna-
nej filozofki Maríi Zambrano, 
prof. José María Ariso z Univer-
sidad Internacional de La Rioja 
mówił o filozofii życia Baltasara 
Gráciana, a prof. Ángeles Jiménez 
Perona, także z Universidad Com-
plutense, omówiła problemy zwią-

zane z feminizmem i myślą kry-
tyczną oświecenia hiszpańskiego. 

Jednym z celów przyświecających 
organizatorom konferencji było 
przeciwstawienie systemowi war-
tości związanych z tzw. „neolibe-
ralizmem”, zakorzenionemu w tra-
dycji protestanckiej (kalwińskiej), 
a akcentującemu pragmatyzm i kult 
pracy, systemu aksjologicznego się-
gającego do innego w swojej prowe-
niencji niż protestancki porządku 
i skorzystanie z bogatej tradycji lu-
dów południa Europy. Wybór języ-
ka hiszpańskiego pozwolił sięgnąć 
w poszukiwaniu tych odmienno-
ści do krajów Ameryki Łacińskiej. 
Podczas konferencji cel ten zna-
lazł swoje odzwierciedlenie przede 

wszystkim w wy-
stąpieniach prof. 
Loreny Zuchel Lo-
vera z Universidad 
Feder ico Sa nta 
María z Chile oraz 
prof. Juana Cano 
de Pablo z Univer-
sidad Internacional 
de La Rioja. 

Nie mogło też zabraknąć wąt-
ków związanych z Don Kichotem 
i wpływem powieści tego genialnego 
przedstawiciela literatury hiszpań-
skiej na ref leksję o charakterze 
filozoficznym. Wątki te w swoich 
referatach szczególnie akcentowa-
li prof. Katarzyna Osińska z Pol-
skiej Akademii Nauk, prof. Joaquín 
González Martínez z Universidad 
Veracruzana w Meksyku i Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz prof. 
Witold Jacórzyński z Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social (CIE-
SAS) z Meksyku.

Lublin powitał naszych gości desz-
czem i chłodem, ale organizatorzy 
mają nadzieję, że ożywiona dyskusja, 
która towarzyszyła wystąpieniom, 
uroki lubelskiego Starego Miasta 
oraz świetny popis gry aktorskiej 
w sztuce Ekspedycja Mrożek, którą 
obejrzała część uczestników, pozwo-
liły im wywieźć z naszego miasta 
doznania nieco cieplejsze od tych, 
które zaserwowała kapryśna aura.

Krzysztof Polit

Myśl filozoficzno- 
-społeczna w Hiszpanii 
i Ameryce Łacińskiej

Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście
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Setna rocznica w ybuchu 
I wojny światowej stanowi 
doskonały pretekst do oży-

wionej dyskusji nt. jej przyczyn, 
odpowiedzialności za jej począ-
tek, pogłębionej analizy jej prze-
biegu czy konsekwencji. Proble-
matyka ta, szczególnie w obecnym 
czasie gorącej atmosfery wywoła-
nej kryzysem ukraińskim, nabie-
ra nowego znaczenia. Historycy 
oraz ludzie niezajmujący się dzie-
jami Europy profesjonalnie stawiają 
sobie pytania o współczesną recep-
cję i pamięć o wydarzeniach z lat 
1914–1918. Ta właśnie problema-
tyka, pogłębiona o zagadnienie pa-
mięci o Wielkiej Wojnie w Europie 
Wschodniej, była głównym tematem 
międzynarodowej konferencji 
„I wojna światowa w Europie 
Wschodniej”, zorganizowanej 
przez Niemieckie Towarzystwo 
Wiedzy o Europie Wschodniej 
we współpracy z Westfalskim 
Uniwersytetem Wilhelma i Miastem 
Münster w dniach 3–4 kwietnia 
2014 r. w Münster. 

Münster to miasto partnerskie 
Lublina – nie dziwi więc duże zain-
teresowanie tamtejszych władz, ale 
także środowiska uniwersyteckiego 
historią naszego miasta. Stąd za-
proszenie wystosowane przez mera 
Münster – Marcusa Lewe, skiero-
wane do prezydenta Lublina z proś-
bą o wzięcie udziału w Konferen-
cji. Miasto reprezentował radny 
Dariusz Jezior. Jednocześnie Biuro 
Prezydenta Miasta zwróciło się do 
dyrektora Instytutu Historii UMCS 
o wydelegowanie przedstawiciela, 
który mógłby wygłosić krótki refe-
rat nt. losów mieszkańców Lublina 
i sytuacji wojennej w mieście w la-
tach 1914–1918. Wystąpienie takie 
przygotował prof. dr hab. Jan Le-
wandowski we współpracy z dr Jo-

anną Złotkiewicz-Kłębukowską, 
która miała przyjemność przed-
stawić je w Münster.

3 kwietnia, w przepięknych baro-
kowych salach pałacu Erbdrosten-
hof miała miejsce uroczysta inau-
guracja konferencji, którą otworzył 
mer Münster. Głos zabrał także Ru-
precht Polenz, Prezes Niemieckie-
go Towarzystwa Wiedzy o Europie 
Wschodniej. Następnie wystąpili 
przedstawiciele miast partnerskich, 
którzy zapoznali słuchaczy z kwe-
stiami funkcjonowania pamięci 
o I wojnie światowej i jej recepcji 
w środowiskach, z których przyby-
li. Referaty swoje przedstawili: mer 
Yorku – Julie Gunnell, przedstawi-
ciel Orleanu – Paul Ciechelski oraz 
dr Joanna Złotkiewicz-Kłębukow-
ska z Lublina. Po krótkim, kame-
ralnym koncercie, podczas które-
go zgromadzeni mieli przyjemność 
wsłuchania się w muzykę M. Rave-
la, wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. Herfreid Munkler z Uniwer-
sytetu Humbolta w Berlinie.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
w kuluarach przy lampce wina, to-
czyły się dyskusje z prelegentami. 
Przedstawicielka Uniwersytetu 
Wilhelma w Münster, koordyna-
torka ds. współpracy międzyna-
rodowej wyraziła duże zaintere-
sowanie nawiązaniem kontaktów 
z UMCS i otrzymała materiały pro-
mujące lubelską Uczelnię. Następ-
nego dnia konferencja przeniosła 
się do budynków uniwersyteckich, 
gdzie odbywały się dyskusje pane-
lowe poświęcone różnym aspek-
tom I wojny światowej, ze szcze-
gólnym akcentem położonym na 
problematykę wschodniej części 
Europy. Dyskusję naukową poprze-
dziła prezentacja krótkiego filmu, 
stworzonego przez przedstawicieli 
młodzieży z miast partnerskich – 

w tym z Lublina, poświęcona obec-
ności I wojny światowej w pamięci 
młodego pokolenia. Podczas pa-
nelowej dyskusji szczególnie in-
teresujące były rozważania prof. 
Dietricha Beyrau z Instytutu Hi-
storii Europy Wschodniej i Stu-
diów Regionalnych Uniwersyte-
tu Eberharda Karola w Tybindze, 
dotyczące pamięci o I wojnie świa-
towej w Rosji, który wielokrotnie 
używał w tym kontekście okre-
ślenia „zapomniana wojna”. Oży-
wioną dyskusję wywołało również 
wystąpienie, w którym przedsta-
wiono pamięć o wojnie na tere-
nie współczesnej Serbii i szacun-
ku, jakim cieszy się tam Gawriło  
Princip.

Organizatorzy, a przede wszyst-
kim pracownicy merostwa sprawi-
li, że pobyt w tym pięknym, histo-
rycznym „mieście pokoju” upływał 
niezwykle przyjemnie. Zorganizo-
wano wycieczkę po mieście z prze-
wodnikiem i wizytę w muzeum 
miejskim. Dzięki uprzejmości mera 
Marcusa Lewe, zobaczyliśmy rów-
nież znajdującą się w miejskim 
ratuszu historyczną salę, w któ-
rej w 1648 r. podpisano pokój  
westfalski.

Pobyt zakończyła uroczysta ko-
lacja zorganizowana przez mera 
miasta, podczas której można było 
porozmawiać o konieczności na-
wiązania bliższych, bardziej trwa-
łych i intensywnych kontaktów 
nie tylko między miastami part-
nerskimi, ale także między uni-
wersytetami. Szkoda tylko, że za-
brakło nam czasu na rowerowe 
przejażdżki po mieście i okolicach. 
W Münster wszędzie są ścieżki 
rowerowe i prawie pół miliona  
rowerów.

Joanna  
Złotkiewicz-Kłębukowska

Współczesna recepcja  
I wojny światowej
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Instytut Archeologii UMCS od 
2006 r. obecny jest na Krymie. 
Kapitalne badania prof. Igora 

Khrapunova, najpierw na cmen-
tarzysku w Družnoje, od kilku lat 
na jeszcze bardziej atrakcyjnym 
obiekcie w Nejzac, przyniosły za-
służoną sławę. Uczestniczą w nich 
nasi studenci w ramach ćwiczeń te-
renowych1, ale również obecni są 
tam nasi absolwenci. Konferencje 
naukowe organizowane pod szyl-
dem UMCS też afiliują bardzo moc-
no naszą tam obecność. Niemal 
cały Zakład Archeologii Środko-
wego i Wschodnioeuropejskiego 
Barbaricum czerpie z tej skarbni-
cy nieocenionych źródeł, a dzia-
łalność dr Barbary Niezabitow-
skiej-Wiśniewskiej związana jest 
z półwyspem klamrą kapitalnych, 
kluczowych dla rekonstrukcji dzie-
jów publikacji. Po prostu w archeo-
logii „być na Krymie” znaczy tyle, 
co być w szpicy peletonu wielkich  
badań.

Podwieszony do kontynentu 
północnym narożnikiem, prawie 
kwadrat z długim wąsem od stro-
ny wschodniej, to na większości 
swojej powierzchni step, który od 
morza na południu chroni pasmo 
skalistych gór. Sucho tutaj, ale sło-
necznie; pięknie na południu, szcze-
gólnie kiedy patrzy się z wierzchoł-
ków gór na Morze Czarne; dość 
ponuro na północy, gdzie mono-
tonnego krajobrazu zdaje się nie 
zamykać horyzont. Nic tu nie ma! 
Powtarzają wszyscy. Nawet słod-

kiej wody jest jak na lekarstwo. No, 
może łatwo dostępne złoża gaga-
tu, czarnego złota starożytności, 
mogły stanowić jakiś widoczny 
cel dla pojawiających się tutaj lu-
dów2. Z drugiej strony – można tu 
znaleźć wszystko – tak mawiano  
zawsze.

Dogodne położenie w północ-
nej części basenu Morza Czarne-
go, niemal po środku linii brze-
gowej działało jak magnes, nawet 
na koczowników, którzy do mo-
rza nie specjalnie mieli ciągoty, 
ale wiedzieli, że dzięki niemu na-
pędza się szeroko rozumiana ko-

Krym – półwysep 
najwyższego pożądania
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie, i – niestety! jeszcze dalsze czasy?

Sonety krymskie. Pielgrzym
Adam Mickiewicz
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niunktura. Jak daleko sięga histo-
ria, ba! jak daleko sięga archeologia 
– Krym był półwyspem najwyż-
szego pożądania. Toczono o nie-
go wykrwawiające wojny; brano go 
podstępem i z wyrachowaniem; do-
prowadzano do eksterminacji jed-
nej ludności, zastępując ją inną. Za-
wsze bezkarnie i zawsze jakoś tak 
na krótką metę.

Krym od najdawniejszych cza-
sów gromadził bogactwa, o jakich 
nie śniło się społecznościom dużej 
części Europy. Krym lekką ręką te 
bogactwa sprzeniewierzał, w jakiejś 
podskórnej świadomości, że wrócą…

„Złota fontanna” w Bachczysaraju
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kają z kulturowego krajobrazu pół-
wyspu, ale pamięć o nich przetrwała 
w jego greckiej nazwie – Tauryda.

Kiedy nastali na Krymie Scyto-
wie, Taurowie mogli się czuć bez-
pieczni – ci pierwsi nie zapusz-
czali się w góry. Na zajętych przez 
siebie obszarach zafundowali jed-
nak „pierwszy złoty okres” półwy-
spu – to od bogactwa przedmiotów 
składanych w ich grobach, gdzie 
złoto wcale nie należało do rzadko-
ści, a gigantyczne kurhany z IV w. 
przed Chr. (20 m wysokości, 300 m 
średnicy) były już nim po prostu 
wypełnione. Herodot zafascyno-
wany wizerunkiem kulturowym 
krymskich Scytów obdarzył ich 
imieniem „królewskich”, sugerując, 
że podlegały im inne obszary zajęte 
przez tych koczowników, obejmują-
ce stepy sięgające daleko na Wschód. 

Nowi przybysze bardzo szyb-
ko zdobyli dominującą w regio-
nie pozycję polityczną i gospodar-
czą. Od V w. przed Chr. datują się 
ich kontakty z greckimi miasta-
mi, rozsianymi wzdłuż północne-
go wybrzeża Morza Czarnego; ba – 
egzystencja tych greckich skupisk 
uzależniła się bardzo szybko od 
kontaktów z koczownikami, któ-
rzy napędzali ich gospodarkę. Sze-
roką strugą płynęły w step różne 
towary i wino, a na usługi scytyj-
skich władców pracowali najlepsi 
złotnicy. W drugą stronę ciągnęły 
przede wszystkim transporty zbo-

Pomijając bardzo odległe dzieje, 
w kwestii historii zasiedlenia Kry-
mu należałoby się odwołać najpierw 
do Homera, który opisując kole-
je losu powrotu Odysa do ojczy-
zny, wplótł w nie imię Kimmerów. 
Ten koczowniczy lud zamieszki-
wał stepową część półwyspu i przy-
ległe części stepów kontynental-
nych od około początku I tys. przed 
Chr. Swoją karierę polityczną za-
czął w połowie VII w. przed Chr., 
wsławiając się łupieżczym rajdem 
na Bliski Wschód. Ten fakt wyko-
rzystali irańscy Scytowie, którzy 
zawładnęli niegdysiejszymi ob-
szarami kimmeryjskimi, rozbija-
jąc ich przedtem doszczętnie. Po-
jawili się tym samym również na 
Krymie, gdzie czekały na nich kur-
hany kryjące groby poprzedników, 
niekiedy z ustawionymi na szczy-
tach kamiennymi stellami, pokry-
tymi magicznymi znakami.

Kimmerowie od południa za są-
siadów mieli Taurów; niektórzy 
twierdzą, że tak naprawdę swoich 
współplemieńców. Trochę wię-
cej napisał o tym ludzie Herodot 
(poł. V w. przed Chr.), któremu za-
wdzięczamy mrożące krew opi-
nie na ich temat, jakoby mieli po-
lować na rozbitków, rozbijając ich 
głowy maczugami albo odcinając 
je i nabijając na pale. Ci koczow-
nicy pochodzenia irańskiego mie-
li pojawić się na Krymie już około 

Od lewej: Aleksandr Ajbabin, Andrzej Kokowski, Barbara Niezabitowska, 
Igor Khrapunov, Marcin Juściński – okolice Družnoe
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końca II tys. przed Chr. Z czasem 
upodobali sobie górzystą część 
półwyspu i południowe jego wy-
brzeże, zmieniając tryb życia na 
półosiadły; z czasem też części 
z nich przypisano upodobanie do 
procederu pirackiego, co świadczy 
o olbrzymiej przemianie kulturo-
wej tej ludności, prowadzącej ich 
od wędrownych hodowców owiec 
do obeznanych z morzem osad-
ników. Swoich zmarłych chowa-
li w kamiennych skrzyniach, a ich 
pogrzeby niekiedy ograniczały się 
do złożenia w nich odciętych głów 
– w jednej z takich skrzyń, odkrytej 
w Mal-Muza, znaleziono 68 czaszek. 
W przeciągu III w. przed Chr. zni-
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ża. Scytowie ochotnie mieszali się 
w wewnętrzną politykę Królestwa 
Bosporu i tak w 309 r. przed Chr. 
wystawili kontyngent 20 tys. pie-
szych i 10 tys. konnych wojowników 
po stronie pretendenta do tronu Sa-
tyra walczącego ze swoim bratem. 
Błyskawicznie uczyli się antycznej 
kultury, czyli – „cywilizowali się”.

III w. przed Chr. rozpoczął kolej-
ny dramat na europejski stepach, za 
sprawą innych koczowników, Sar-
matów, którzy wyparli z nich Scy-
tów. Nie wiemy, jak długo trwa-
ła ta eksterminacja, ale oparł się 
jej Krym. Zamieszkujący tutejsze 
stepy Scytowie „zmądrzeli”. Zsied-
li z koni i powoli zaczęli przemie-
niać się w rolników wykorzystu-
jących żyzne doliny rzek, a nawet 
wznosić obronne osady przytulo-
ne do północnych stoków gór. Nie-
które z nich przybrały postać miast, 
z wszystkimi ich atrybutami. Jedno 
z nich, Neapol, zwany Scytyjskim, 
stało się stolicą późnoscytyjskiego 
państwa, z górującą twierdzą zamy-
kającą murami prawie 20 ha. Dzisiaj 
w jego miejscu mamy Symferopol, 
a relikty twierdzy należą do tury-
stycznych atrakcji. Najważniejszym 
elementem miasta było monumen-
talne mauzoleum scytyjskich kró-
lów. To w jego reliktach archeolodzy 
znaleźli 1327 złotych przedmiotów.

Mniej więcej w tym samym cza-
sie zachodnie wybrzeża Krymu 
skolonizowali Grecy. Ta enklawa 
przetrwała pod nazwą Chersonez. 
Przyciągnęły ich tutaj znakomi-
te gleby, dające możliwość upra-
wy winorośli. O tym, że ich po-
jawienie nie wzbudziło zachwytu 
sąsiadów ze stepu, świadczą zna-
komicie czytelne do dzisiaj potęż-
ne mury i skomplikowane systemy 
obronne zwrócone w stronę stepu. 
Scytowie po wielokroć usiłowa-
li przejąć kontrolę nad tym pasem 
pobrzeża, prowadząc liczne wojny. 
Miasta przechodziły z rąk do rąk. 
Niektóre obracano w perzynę, inne 
„adaptowano” dla własnych celów, 
m.in. Olbia przez 30 lat popadła 
w zależności scytyjskich władców.

Bezsilność chersońskich Greków 
wobec nieustającej agresji sąsiadów 

przebrała miarę w końcu II w. przed 
Chr. Wtedy to zwrócili się o pomoc 
do bosporskiego władcy Midryda-
tesa VI, który zaoferował ją ochot-
nie. Marzyło mu się już od lat zjed-
noczone królestwo, obejmujące całe 
pobrzeże nadczarnomorskie. Prze-
widywał też ekspansję rzymską i bę-
dąc gorącym wrogiem Republiki, 
chciał ją w tym uprzedzić.

W 179 r. przed Chr. rozpętała 
się straszliwa wojna, która, wyda-
wałoby się, rozwiąże definitywnie 
„problem scytyjski” na półwyspie. 
Nic takiego! Scytowie spokornieli 
co prawda, ale trwali na tyle moc-
no, by w I w. po Chr. powrócić do 
roli głównych rozgrywających na 
półwyspie. Katastrofa, nie do koń-
ca wyjaśniona, dosięgła ich w po-
czątkach II w. Z niewyjaśnionych 
przyczyn opustoszały całe poła-
cie ich władztwa, a w niektórych 
twierdzach widoczne są ślady wiel-
kich pożarów. Nastał koniec Scy-
tów na Krymie.

Do zaniku scytyjskiego panowa-
nia przyczynili się Sarmaci. Długo 
nie ważyli się na wtargnięcie w głąb 
półwyspu, ale od I w. przed Chr. 
archeolodzy odnotowują sarma-
ckie pochówki na jego północnych 
obrzeżach. Sto lat później można 
stwierdzić, że jakieś grupy Sar-
matów regularnie koczowały już 
w krymskich stepach, jednak nie 
specjalnie angażując się w lokal-
na politykę. Cierpliwość grała tu-
taj istotną rolę, a może racjonalna 
ocena sytuacji, nie mniej już w II w. 
step był właściwie sarmacki. Jed-
no plemię zaczęło odgrywać tutaj 
rolę wiodącą – Alanowie. Archeo-
lodzy rozpoznają ich po wielu ele-
mentach kultury materialnej, ale 
również dzięki rytuałom pogrze-
bowym, które nakazywały budowę 
wielkich komór grobowych z pro-
wadzącymi do nich korytarzami – 
dromosami. Te pierwsze zawierały 
do kilkunastu pochówków; w tych 
drugich zalegały niekiedy szkielety 
koni. To właśnie temu okresowi po-
święcił swoją naukową drogę prof. 
Khrapunov. On też udowodnił, że 
mimo wielu politycznych zawiro-
wań, sarmaccy Alanowie przetrwa-

li w głąb IV w. Nie wiadomo, na ile 
kosztem Scytów, na ile własną prze-
myślnością. Im dłużej jednak trwają 
wykopaliska w Nejzac, tym więcej 
zdumiewających odkryć o zasięgu 
kontaktów alańskich, nawet sięgają-
cych Kotliny Hrubieszowskiej i wy-
brzeża Morza Bałtyckiego.

Ale wróćmy kilka stuleci wstecz. 
Od VI w. przed Chr. datuje się in-
tensywna kolonizacja północne-
go pobrzeża Morza Czarnego pro-
wadzona przez Greków. Wkrótce, 
na wschodnich wybrzeżach Kry-
mu, a właściwie na pobrzeżu tak 
zwanego Bosporu Kimmeryjskie-
go powstało od 75 do 90 miast (!), 
które szybko objęte zostały władz-
twem królewskim. Zachodnie jego 
sąsiedztwo, czyli zasadniczy Krym 
musiało być z jakichś względów nie-
dostępne, skoro cały impet polityki 
zewnętrznej skierowany został da-
lej na Wschód. Królestwem targa-
ło mnóstwo konfliktów wewnętrz-
nych, ale mimo tego Grecy bogacili 
się szybko, inwestowali w kosztow-
ne budowle, nie żałowali też darów 
pośmiertnych odchodzącym w inne 
światy. Na horyzoncie zbierały się 
jednak czarne chmury – za sprawą 
Rzymu, który też miał ochotę na 
profity w tej części świata.

Zaczęło się niewinnie, kiedy 
w 46 r. przed Chr. Juliusz Cezar 
„podarował” wolność Chersoneso-
wi, „uwalniając” zachodni Krym od 
królestwa Bosporu. Wkrótce zawarto 
jednak porozumienie z Rzymem, na 
mocy którego uzyskało ono „patro-
nat”, dla wagi i powagi zaznaczony 
obecnością rzymskich wojskowych 
garnizonów. Nie mniej pod tym pa-
rasolem wiodło się poddanym kró-
lów Bosporu zupełnie nieźle, a II w. 
po Chr. można śmiało nazwać ko-
lejnym złoty wiekiem – twierdzi się, 
że w dużej mierze za sprawą żydow-
skich osadników.

Bliskie sąsiedztwo koczowników 
spowodowało jednak rzecz nieunik-
nioną – ludność królestwa zaczęła 
się tak szybko mieszać, „sarmaty-
zować”, że kwestia przejęcia władzy 
przez potomków irańskich noma-
dów była nieunikniona. Nastąpiło 
to szybciej, niż zdołali to przewi-
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dzieć rzymscy politycy. Oczywi-
ście nic się nie odbywało bezboleś-
nie, krajem targały rewolty, pucze 
i powstania; tak że w połowie III w. 
królestwo stanęło ponownie na gra-
nicy katastrofy. Złośliwi komenta-
torzy twierdzą, że nie bez winy byli 
tutaj chrześcijanie, ulubione kozły 
ofiarne starożytności, którzy właś-
nie się na Krymie objawili.

Ale na granicy katastrofy stanę-
ło wtedy wszystko, co mieszkało 
na Krymie. Od północy wtargnął 
nieznany potąd wróg – germań-
scy Goci, którzy wraz z Boranami 
w latach 253–254 przetoczyli się jak 
burza przez półwysep. Wrażenie 
ich impetu oraz skuteczności było 
tak wielkie, że bosporski król Sau-
romates IV udzielił im wszelkiego 
żądanego wsparcia, a miasta oddały 
do dyspozycji flotę, która plądrowa-
ła przez kilkanaście lat nadbrzeżne 
miasta. Rzymskie twierdze na za-
chodnim wybrzeżu Krymu również 
nie potrafiły sprostać atakowi. Wiel-
kie zamieszanie dosłownie wymiot-
ło stary porządek i… Goci mogli po-
czuć się jak u siebie w domu! Szybko 
miało się okazać, że najeźdźcy nie 
są aż tak liczni jak się mogło wyda-
wać i że dało się w ich sąsiedztwie 
jakoś żyć. Ba – lokalna społeczność 
szybko zaczęła zasilać ich szeregi, 
budując interesujący konglomerat 
kulturowy. Germanie wybrali sobie 
południowo-zachodnie pasma gór 
i południowe pobrzeże, uznając, że 
to zaspokaja ich apetyty. Sprawnie 
zorganizowali swoją quasi państwo-
wość, by już wkrótce zaistnieć jako 
Goci z kraju Doris. Szybko okazali się 
cennymi partnerami na politycznej 
scenie i „przeprosili się” z Rzymia-
nami na tyle skutecznie, że ci posta-
nowili ich ochraniać (!). Widząc ich 
nieudolność w zakresie urbanistyki 
obronnej, kolejni bizantyńscy cesa-
rze poczęli pomagać im wznosić na 
szczytach gór gigantyczne twierdze, 
po części drążone w wierzchołkach 
skał (Eski Kermen) lub opasywane 
potężnymi murami (Mangup). Ta 
nieoczekiwana protekcja okazała się 
opłacalna. Po pierwsze – Goci szybko 
przeszli na chrześcijaństwo, po dru-
gie – ich umocnione siedziby zabez-

1. Por. T. Myśliwiec, Tropem koczowni-
ków, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, 
nr 8 (198), s. 44–45.

2. Por. E. Kokowska, Der Gagat – das 
schwarze Gold der Antike. Zu einigen Per-
lenfunden im Berliner Museum fur Vor- und 
Fruhgeschichte, „Acta Praehistorica et Ar-
chaeologica”, t. 44:2012, s. 117–130.

3. Tekst oparłem na następujących książ-
kach: I. N. Khrapunov, Drevnjaja istoria Kry-
ma, Symferopol 2005; I. N. Khrapunov, A.G. 
Gercen (red.), Ot kimmerijcev do krymča-
kov, narody Kryma s drevnejšich vremen do 
konca XVIII v., Simferopol 2004; A. Kokow-
ski, Goci od Skandzy do Campi Gothorum, 
od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego, 
Warszawa 2007.

pieczały linię brzegową od strony ste-
pu. Stali się też pojętnymi uczniami, 
przyswajającymi wiele umiejętności 
rzemieślniczych i stojących w goto-
wości z wojskowymi kontyngentami. 

Na półwyspie nic nie trwało jed-
nak wiecznie. Już w 375 r. pojawili 
się na stepach nowi najeźdźcy – Hu-
nowie. Wywołali ogromne zamie-
szanie wśród miejscowych ludów. 
Skutkiem tego było przystąpienie 
niektórych plemion germańskich 
do sojuszu z „demonami stepu”. Ich 
sztucznie deformowane, spłaszcza-
ne czaszki, poorane celowymi bli-
znami twarze i bezprzykładna dzi-
kość nie przeszkodziły Gotom na 
przyłączenie się do kreatorów no-
wej potęgi, jaka miała zburzyć po-
rządek starożytnego świata. Może 
dlatego krymskim Gotom się właś-
ciwie upiekło. Huńscy sojuszni-
cy zadowolili się stepem. W góry 
nie zapuszczali się z natury nigdy.

Europa płynęła krwią. Gigantycz-
ny zamęt przewracał Cesarstwo Za-
chodnie. Pojawiały się nowe ludy 
i tworzyły się nowe królestwa. Na 
Krymie był względny spokój. Nie 
zmącili go Chazarowie, którzy poja-
wili się na stepie po Hunach, w VI w. 
Goci przetrwali w swoich twier-
dzach do średniowiecza, czując moc-
ne oparcie w potężnym Cesarstwie 
Bizantyńskim. Nowi gospodarze ste-
pu nie poddali się próbie zaszcze-
pienia im chrześcijaństwa, przez co 
nie zyskali bizantyńskiej przychyl-
ności. Ich polityczne znaczenie za-
chwiane zostało wypadkami z X w., 
kiedy to Światosław, książę Rusi na-
jechał chazarskie grody nad Wołgą 
i Donem. Ich pobratymcy z Krymu 
trwali i kiedy nastąpiła próba kolo-
nizacji półwyspu przez przedsię-
biorczych Genueńczyków i kupców 
weneckich, byli tam ciągle jeszcze 
obecni, na tyle znacząco, że o Kry-
mie pisano w Italii jako o Chazarii.

Krym przyciągał dalej jak gigan-
tyczny magnes. Bywali tutaj jesz-
cze Pieczyngowie, Połowcy; swoje-
go szczęścia szukali tutaj Ormianie 
i Karaimowie. 

Jednak od końca XIII w. pół-
wyspem zaczęli się interesować 
Mongołowie, włączając go prawie 

na dwa stulecie do Złotej Ordy. 
W 1475 r. po Krym wyciągnęli 
ręce Turcy, ale powstał tutaj nie-
zależny Chanat Krymski, tak do-
brze znany z literatury polskiej, 
który przetrwał aż do wojen z Ro-
sją. Ta najpierw objęła te ziemie 
protektoratem, by w 1783 r. objąć 
nad półwyspem pełne władanie. 
Próbowano je odebrać w wielkiej 
wojnie, w której wielonarodowe 
siły, z głównym udziałem Angli-
ków i Francuzów, wykrwawiały się 
w sławionych literaturą bitwach lat 
1854–1855. Szczególnie zapamięta-
no oblężenie Sewastopola i dzikie 
szarże kawalerii pod Bałakławą. Ro-
sja tę wojnę przegrała. Sromotnie.

Potem sprawy toczyły się bły-
skawicznie. W I wojnie na Krymie 
administrowali Niemcy, by w latach 
20. utracić władzę na rzecz bolsze-
wików. Powrócili tutaj w roku 1941, 
tak pewni swego długiego pobytu, 
że przemianowali tutejsze nazwy 
własne na kojarzone z historią Go-
tów (Theodoriksstadt, Gotenhafen). 
W 1944 r. Armia Czerwona odebra-
ła im Krym. Za „kolaborację z faszy-
stowskimi najeźdźcami” w tymże 
roku przeprowadzono masową wy-
wózkę krymskich Tatarów. Dwa-
dzieścia lat później Nikita Chrusz-
czow podarował Krym „bratniej 
Ukrainie”, a w 2014 r. Władimir Pu-
tin kazał sobie zwrócić ten podarek… 
Jak przez całe dzieje – jedni się cie-
szą, inni płaczą. Jedni są zachwyceni, 
inni oburzeni. Jedni ostrzą miecze, 
inni machają gałązkami oliwnymi…

Tylko Krym trwa dalej3.
Andrzej Kokowski
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Obrady toczyły się na Za-
mku w Lublinie, w dwóch 
reprezentacyjnych salach: 

Galerii Malarstwa Polskiego XVII– 
–XIX wieku oraz Galerii Malarstwa 
Polskiego XX wieku. Uroczystego ot-
warcia dokonali dyrektorzy instytu-
cji będących współorganizatorami 
konferencji: mgr Zygmunt Nasalski 
z Muzeum Lubelskiego oraz prof. 
dr hab. Andrzej Kokowski z Insty-
tutu Archeologii UMCS. Szczególnie 
uroczyście Z. Nasalski powitał doc. 
dr. J. Gurbę, długoletniego przyjacie-
la oraz osobę zaangażowaną w dzia-
łalność Rady Muzeum. Zaznaczył, że 
w placówce pracuje wielu Jego ucz-
niów, do których również się zalicza. 

Jubilat zawsze chętnie pomaga, dora-
dza i wspiera swoją wiedzą wszyst-
kich, którzy o pomoc się zwracają. 

Prof. A. Kokowski powiedział, że 
odbywająca się od lat konferencja 
daje okazję nie tylko do wymiany 
doświadczeń naukowych, ale także 
integruje środowisko archeologicz-
ne z zachodniej Białorusi, Ukrainy, 
Rosji i Polski. Podziękował pracow-
nikom Działu Archeologii Muzeum 
Lubelskiego i Instytutu Archeolo-
gii UMCS, którzy podjęli się orga-
nizacji spotkania. Nawiązując do 
zbiegających się w tym roku jubile-
uszy, życzył Uczelni dalszego pręż-
nego rozwoju, by przetrwała trud-
ny dla uniwersytetów okres zmian, 

uczestnikom konferencji, aby była 
kolejnym, ważnym wydarzeniem 
naukowym, natomiast doc. J. Gur-
bie – spotkania na stuleciu urodzin.

Na uroczystości otwarcia władze 
Wydziału Humanistycznego UMCS 
reprezentowali Dziekan dr hab. Ro-
bert Litwiński, prof. nadzw. oraz 
Prodziekan ds. ogólnych prof. 
dr hab. Małgorzata Karwatowska.

Andrzej Miskur, Zastępca Dy-
rektora Departamentu ds. Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego, odczy-
tał list gratulacyjny Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana, który zwrócił uwagę, że 
jest to doskonała okazja do podsu-
mowania badań archeologicznych 

XXX konferencja 
archeologiczna

W dniach 24–25 kwietnia 2014 r. odbyła się jubileuszowa, 
XXX międzynarodowa konferencja Badania archeologiczne 
w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi 
i Ukrainie w roku 2013. Jubileusz ten zbiegł się z 70-leciem 
naszego Uniwersytetu oraz 85. rocznicą urodzin 
nestora lubelskiej archeologii doc. dr. Jana Gurby. 
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Badania archeologiczne w Polsce 
środkowowschodniej, zachodniej 
Białorusi i Ukrainie w roku 2013

Uczestnicy konferencji
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we wschodniej części Europy, a spot-
kanie pozwala na wymianę wiedzy 
i doświadczeń, prezentację wyników 
badań i analiz, a także integrację śro-
dowiska. List gratulacyjny wystoso-
wał do organizatorów także dr Jacek 
Sobczak, Członek Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego. Dziękował za 
pracę i trud włożony w przygotowa-
nie konferencji, zapewniając o swo-
im wsparciu i gotowości współpracy.

W imieniu komitetu organizacyj-
nego konferencji zebranych powi-
tała dr hab. Anna Zakościelna z In-
stytutu Archeologii.

Uroczystym wydarzeniem oficjal-
nej części konferencji było wyróżnie-
nie doc. dr. J. Gurby odznaką hono-
rową „Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego”, którą wręczył dyrektor 
A. Miskur. Jubilat, któremu na sali ob-
rad towarzyszyła rodzina i przyjacie-
le, otrzymał także list gratulacyjny od 
pracowników Muzeum Lubelskiego. 
Doc. Gurba podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego wzru-
szającego dla niego wydarzenia. Jak 
zawsze skromny, zacytował słowa 
wielkiego polskiego archeologa prof. 
Józefa Kostrzewskiego: „Zyskałem 
wielu żarliwych przyjaciół i liczne do-
wody uznania ponad wszelką normę 
i znacznie ponad rzeczywistą zasługę”.

W części „jubileuszowej” wysłu-
chano referatów inauguracyjnych, 
wygłoszonych przez dr Halinę Taras 
z Instytutu Archeologii i mgr Mar-
tę Polańską z Muzeum Lubelskiego. 

Pierwszy poświęcony był osobie 
Jubilata i zatytułowany Doc. dr Jan 

Gurba – 85-latek. Postać doc. dr. Gur-
by jest znana nie tylko w środowi-
sku archeologicznym, ale także lu-
belskiej społeczności. To zasłużony 
badacz, konserwator, twórca lubel-
skiej archeologii, społecznik, dzia-
łacz różnych towarzystw i stowarzy-
szeń, zaangażowany w życie swojego 
miasta. Referentka, uczennica doc. 
J. Gurby, przedstawiła fakty z jego 
życia rodzinnego i zawodowego, 
przeplatając je ciepłymi, także oso-
bistymi wspomnieniami oraz aneg-
dotami. Zaprezentowała wiele zdjęć 
dokumentujących różne okresy ży-
cia Jubilata i miejsca z nim związa-
ne. Dr H. Taras zakończyła swoje wy-
stąpienie słowami: „…kochamy Pana 
wszyscy, Mistrzu i Przyjacielu”, wrę-
czając Jubilatowi bukiet kwiatów.

W drugim referacie pt. Trzydzie-
ści lat konferencji archeologicznych 

w środkowowschodniej Polsce M. Po-
lańska przypomniała, że inicjato-
rami spotkań, zainaugurowanych 
w 1984 r., byli Instytut Archeologii 
UMCS oraz Muzeum Lubelskie. Do 
roku 1990 organizowano je w Muze-
um Lubelskim, w następnych latach 
spotkania odbywały się w: Zamoś-
ciu, Chełmie, Białej Podlaskiej, Kazi-
mierzu Dolnym, Hrubieszowie, Kras-
nobrodzie, Okunince, Sandomierzu, 
Baranowie Sandomierskim, Czy-
żowie Szlacheckim czy Sudole. Od 
2011 r. ponownie miejscem spotkań 
stał się lubelski Zamek. Konferencja, 
której pomysł zrodził się z potrzeby 
wymiany doświadczeń i informacji 
o prowadzonych badaniach, ewoluo-
wała w ciągu minionych dziesięcio-
leci, z biegiem lat przekształcając się 
z wydarzenia o zasięgu regionalnym, 
skupiającego, środowisko archeolo-
giczne środkowowschodniej Polski, 
w międzynarodowe, interdyscypli-
narne spotkanie, zyskujące coraz 
większą rangę. Znacząco zwiększa 
się liczba uczestników konferencji – 
relacjonujących wyniki badań i słu-
chaczy. O ile wcześniej na forum tym 
prezentowano 22–39 referatów, od 
2012 r. ich liczba oscyluje w grani-
cach 66–77, co sprawiło, że organiza-
torzy przyjęli formułę obrad w dwóch 
równoległych sekcjach. Realizowa-
na jest także sesja posterowa. Stop-
niowo zmianie ulegał też profil kon-
ferencji. Początkowo prezentowano 
na nich głównie sprawozdania przed-
stawiające wyniki badań stacjonar-
nych oraz interwencji podejmowa-
nych ze względów konserwatorskich. 
Obecnie profil jest bardziej proble-
mowy niż sprawozdawczy, czego wy-
razem jest tegoroczna modyfikacja 
tytułu konferencji. Tematy wystą-
pień dotyczą interpretacji źródeł od-
krywanych w tej części Europy oraz 
podsumowań wieloletnich badań
archeologicznych, zaś sprawozda-
nia z najnowszych prac badawczych 
przedstawiane są w formie posterów.

Pierwsze referaty obcojęzyczne 
wygłoszone zostały w latach 1995 
i 1997 przez archeologów z Wo-
łyńskiego Muzeum Krajoznaw-
czego w Łucku. Od 2001 r. goście 
z Ukrainy (Czernigów, Kijów, Lwów, 

Doc. dr J. Gurba odbiera odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lu- 
belskiego” od A. Miskura, Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Kultury UMWL
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Łuck, Sewastopol, Tarnopol), Biało-
rusi (Mińsk) i Rosji (St. Petersburg), 
reprezentujący instytuty naukowe, 
placówki badawcze i muzea, coraz 
liczniej uczestniczą w spotkaniach 
konferencyjnych. Wnoszą oni zna-
czący wkład, przygotowując corocz-
nie od kilku do kilkunastu wystą-
pień. W ostatnich latach możemy też 
mówić o transgranicznej niesforma-
lizowanej współpracy, przejawiają-
cej się m.in. w realizacji międzyna-
rodowych projektów badawczych. 

Wielu spotkaniom towarzyszyły 
wystawy, na których prezentowa-
no najciekawsze zabytki pozyskane 
w relacjonowanych sezonach wyko-
paliskowych oraz dokumentację fo-
tograficzną i rysunkową. Ekspono-
wano je nie tylko w organizującej 
konferencję placówce muzealnej, ale 
także w innych muzeach środkowo-
wschodniej Polski, dając zwiedzają-
cym okazję do obejrzenia wyników 
najnowszych badań archeologicz-
nych wkrótce po ich zakończeniu. 
Swoją historię mają też wydawni-
ctwa związane z konferencjami, bę-
dące wyrazem ówczesnych możliwo-
ści technicznych oraz finansowych. 
Kończąc prezentację, M. Polańska 
podkreśliła ewoluującą w minio-
nym 30-leciu formułę konferencji 
i rosnące zainteresowanie coroczny-
mi spotkaniami, które stały się in-
tegrującym środowisko, cenionym 
forum wymiany wiedzy i doświad-
czeń, co stwarza pomyślne perspek-
tywy dla kontynuacji tej inicjatywy.

Jak już wspomniano, ze względu 
na dużą liczbę zgłoszonych wystą-
pień obradowano w dwóch sekcjach: 
pradziejowej i historycznej, na któ-
rych wygłoszono 50 referatów przy-
gotowanych przez 83 autorów. Pod-
czas sesji posterowej, zastępującej 
krótkie komunikaty z badań, zapre-
zentowano 25 tematów badawczych 
opracowanych przez 38 autorów.

W tegorocznej konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele wielu instytu-
cji z kraju i zagranicy, reprezentujący 
ośrodki uniwersyteckie, konserwa-
torskie, muzealne i pracownie ba-
dawcze. Przyjechali do nas referen-
ci z Rosji (St. Petersburg), Ukrainy 
(Lwów, Łuck, Tarnopol, Sewastopol, 

Czerniowce) i Białorusi (Mińsk). Stro-
nę polską reprezentowali badacze z: 
Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Po-
znania, Krakowa, Torunia, Białegosto-
ku, Łodzi, Wrocławia, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, Jeleniej Góry, Chełma, 
Przemyśla, Sandomierza i Lublina.

W spotkaniu czynnie uczestniczy-
li także studenci Instytutu Archeo-
logii. W tym roku wygłosili referat 
z zakresu archeologii doświadczalnej, 
oparty na własnym eksperymencie.

Obradom w poszczególnych sek-
cjach przewodniczyli: prof. dr hab. 
A. Kokowski, dr Marek Florek, dr hab. 
Jerzy Libera, dr hab. Halina Taras 
z Instytutu Archeologii UMCS, 
dr hab. Marek Nowak z UJ, prof. 
dr hab. Andrzej Buko – dyrektor In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie, prof. dr hab. Joanna Ka-
laga z Instytutu Archeologii UW, prof. 
dr hab. Mykoła Bewz z Politechniki 
Lwowskiej i Politechniki Lubelskiej.

Uczestnicy mieli możliwość obej-
rzenia wybranych archiwalnych wy-
dawnictw towarzyszących konfe-
rencjom w minionym 30-leciu oraz 
pierwszej w Muzeum Lubelskim 
wystawy rysunków satyrycznych 
pt. W krzywym zwierciadle. Arche-
ologia, a także zwiedzenia wieży 
zamkowej i Kaplicy Trójcy Świętej.

Od trzech lat konferencji towa-
rzyszy wydawnictwo. Tegoroczny 
zbiór Badania archeologiczne w Pol-
sce środkowowschodniej, zachodniej 
Białorusi i Ukrainie w roku 2013. 
Streszczenia wystąpień, pod redak-
cją J. Libery i A. Zakościelnej, za-
wiera 72 abstrakty wystąpień. 

Od kilku lat, dzięki pracy mgr mgr 
Elżbiety Jachacz i Marty Polańskiej 
z Muzeum Lubelskiego, spotkania 
mają profesjonalną oprawę graficz-
ną. Na towarzyszących konferencji 
plakacie, okładce wydawnictwa i za-
proszeniu przedstawiono kolorowe 
kwadraty symbolizujące siatkę aro-
wą, w obrębie której archeolodzy 
prowadzą metodyczne badania wy-
kopaliskowe. W kwadraty te wkom-
ponowano zdjęcia 30 zabytków, pre-
zentowanych w latach 1984–2013. Na 
motyw przewodni konferencji wy-
brano tzw. Venus z Lasu Stockiego, 
małą glinianą figurkę wyobrażają-

cą postać kobiecą, odkrytą podczas 
badań prowadzonych w 1983 r. przez 
wtedy mgr, dzisiaj dr hab. A. Zakoś-
cielną. Zabytek, będący zapewne 
uchwytem naczynia, związany jest 
związany z neolityczną kulturą lu-
belsko-wołyńską datowaną na okres 
4400–3600 BC. Nadal, mimo upły-
wającego czasu i intensyfikacji badań 
archeologicznych, to jedyne przed-
stawienie postaci ludzkiej z Lubel-
szczyzny. Motyw „wenuski” pojawił 
się też na okolicznościowej pieczęci. 
Dla uczestników konferencji przygo-
towano ponadto kopię zabytku z Lasu 
Stockiego w formie małej statuetki. 

Obrady podsumował i zakończył 
spotkanie prof. A. Kokowski, który 
uznał konferencję za kolejny sukces. 
Podkreślił jej duże znaczenie jako 
miejsca wymiany myśli i doświad-
czeń. Docenił aspekt interdyscypli-
narny konferencji, w której oprócz 
archeologów brali udział badacze 
z nauk przyrodniczych. Zwrócił 
uwagę na międzynarodowy cha-
rakter spotkania, w którym chętnie 
uczestniczą koledzy z najważniej-
szych ośrodków archeologicznych 
z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W imie-
niu organizatorów uczestnikom po-
dziękowały i zaprosiły na następną 
konferencję A. Zakościelna i M. Po-
lańska, która poinformowała rów-
nież, iż jednym z wymiernych re-
zultatów tegorocznego spotkania 
będzie nawiązanie formalnej współ-
pracy pomiędzy Muzeum Lubel-
skim a Służbą Ochrony Zabytków 
Instytutu Archeologii Państwowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. 

XXX jubileuszowa konferencja 
mogła odbyć się dzięki przychylności, 
zrozumieniu i wsparciu Prorektora 
ds. Badań Naukowych i Współpra-
cy Zagranicznej prof. dr. hab. Ry-
szarda Dębickiego i Dziekana Wy-
działu Humanistycznego dr. hab. 
Roberta Litwińskiego, prof. nadzw. 
Jak zwykle nie zawiedli studenci 
Instytutu Archeologii obu pozio-
mów studiów, którzy czynnie włą-
czyli się w organizację. Dziękujemy.

Marta Polańska,  
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dorota Tymczak, 
Wydział Humanistyczny UMCS
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Podczas spotkania zaprosze-
ni prelegenci odkryli tajniki 
umiejętnego i efektywnego 

posługiwania się Internetem – do-
brem informacyjnym XXI w. Poru-
szone zostały zagadnienia obejmu-
jące zarówno dobrodziejstwa, jak 
i realne zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą korzystanie z sieci. Internet sta-
nowi obecnie najpopularniejsze me-
dium przydatne w pracy, nauce, słu-
żące do zabawy i rozrywki. Ale czy 
jest to narzędzie bezpieczne? Kon-
ferencja miała na celu podniesienie 
świadomości użytkowników Interne-
tu w zakresie skutecznego wyszuki-
wania, selekcjonowania i udostępnia-
nia informacji w cyberprzestrzeni, 
a także ochrony przed niebezpie-
czeństwami. Skierowana była do stu-
dentów, doktorantów i absolwentów, 
a także uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych – wszystkich internau-
tów zainteresowanych tą tematyką.

Konferencję otworzyła dr Anita 
Has-Tokarz, Zastępca Dyrektora 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej, która powita-
ła licznie przybyłych gości i życzyła 
owocnych obrad. Kilka słów wpro-

Odkrywanie tajemnic 
Internetu
30 maja 2014 r. odbyła się konferencja naukowa „70 tajemnic 
Internetu na 70 lat UMCS”, zorganizowana przez Koło Naukowe 
Infobrokeringu i Nowych Technologii „Info-Hunters”, działające przy 
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

wadzenia wygłosili również mgr Li-
dia Jarska – opiekun Koła oraz Iwo 
Jabłoński – prezes Koła.

Pierwszą sesję otworzył dr hab. 
Zbigniew Osiński, prof. nadzw., któ-
ry wygłosił wykład pt. „Manipulacja 
w sieci” o nielegalnych praktykach 
stosowanych przez nieuczciwych 
użytkowników sieci. Mgr inż. Edy-
ta Chruściel z Lubelskiego Parku Na-
ukowo- Technologicznego w referacie 
pt. „Zawód Innobrokera” przybliży-
ła tajniki tego zawodu oraz omówiła 
pola współpracy pomiędzy światem 
nauki a światem biznesu. Dr Jaro-
sław Pacek z UMCS w wystąpieniu 
pt. „Wyszukiwanie i filtrowanie in-
formacji” odkrył tajemnice skutecz-
nego i efektywnego pozyskiwania in-
formacji ze źródeł online. Krzysztof 
Janiak (Stowarzyszenie Homo Fa-
ber) przedstawił referat „Przydatne 
narzędzia w Internecie, inne spoj-
rzenie na portale, których używamy 
na co dzień”. Studentka II roku infor-
macji w e-społeczeństwie, Dagmara 
Żeleźnik w wystąpieniu „Aplikacje 
na urządzenia mobilne dla najmłod-
szych” omówiła edukacyjne aplikacje 
na smartfony dedykowane dzieciom.

Drugą sesję rozpoczął mgr Grze-
gorz Winnicki (Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna w Lublinie, KUL), który 
opowiedział o zjawisku steganografii. 
Mgr Robert Turski z portalu Inter-
Akcja.com wygłosił referat pt. „Kil-
ka słów o sposobie korzystania z sieci 
przez nastolatków na Lubelszczyźnie. 
Zagrożenia i możliwości Internetu”. 
Mgr Lidia Jarska (UMCS) odkryła 
tajemnice publikowania zdjęć w In-
ternecie i omówiła prawne aspekty 
ochrony wizerunku w wystąpieniu pt. 
„Od ‚słit foci’ do memu, czyli jak chro-
nić swój wizerunek w Sieci”. Zamy-

kający konferencję 
referat pt. „Jak być 
»Prezesem Interne-
tów«” wygłosił Iwo 
Jabłoński, student 
II roku informacji 
w e-społeczeństwie. 
Prelekcja dotyczyła 
narzędzi przydat-
nych w codziennej 
pracy z Internetem.

Licznie przybyli Goście – pracownicy i studenci Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uczestnicy konferencji
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Podczas kilkugodzinnych obrad 
poruszone zostały istotne kwestie 
odnoszące się do bezpiecznego 
i efektywnego korzystania z zaso-
bów Internetu. Konferencja „70 ta-
jemnic Internetu na 70 lat UMCS” 
była pierwszym tego typu wyda-
rzeniem, zorganizowanym przez 
istniejące od listopada 2013 r. Koło 
Infobrokeringu i Nowych Techno-
logii „Info-Hunters”, działające przy 
Instytucie Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej UMCS.

Lidia M. Jarska
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Inauguracyjna debata odbyła się 
14 października 2013 r. pod ha-
słem „Wiedza naukowa i rozwój 

regionalny – jak to połączyć?”. Goś-
ciem specjalnym była dr Edyta Sza-
franek z Uniwersytetu Opolskiego 
– specjalistka w dziedzinie studiów 
i badań nad rozwojem regionalnym. 
W czasie gorącej dyskusji próbo-
wano wspólnie sformułować odpo-
wiedzi na pytania, dlaczego wiedza 
ma tak duże znaczenie w rozwoju 
lokalnym i regionalnym oraz jakie 
działania należy podjąć dla lepsze-
go transferu wiedzy ze środowiska 
naukowego do gospodarki.
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Dr Edyta Szafranek

Podczas kolejnych spotkań studenci 
mieli możliwość zapoznania się z za-
gadnieniami dotyczącymi różnych 
aspektów gospodarki przestrzennej 
przedstawianych przez wielu znamie-
nitych gości. Problemy funkcjonowa-
nia współczesnych miast w obliczu 
wzrastającego poziomu motoryza-
cji i mobilności społeczeństwa były 
tematem debaty „Miejskie ćwicze-

Studencka Debata
„Gospodarka przestrzenna 
w teorii i praktyce” – podsumowanie
Rozpoczęte w styczniu 2013 r. cykliczne spotkania w ramach Studenckiej Debaty 
„Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” były z dużym sukcesem kontynuowane 
w roku akademickim 2013/2014. Ideą debaty jest łączenie wiedzy z praktyką, 
wprowadzenie studentów w system planowania przestrzennego i zarządzania 
przestrzenią oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji. Zbliżający 
się koniec roku akademickiego nastraja do podsumowania spotkań.

nia na wyobraźnię” z udziałem mgr 
inż. arch. Ewy Kipty – architekta i ur-
banistki specjalizującej się w zagad-
nieniach związanych z rewitaliza-
cją i kulturą przestrzeni, założycielki 
Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

„Smart city – konieczność czy 
moda na nową etykietkę miasta?” 
– to pytanie przewijało się w czasie 
spotkania z dr Dorotą Sikorą-Fer-
nandez z Uniwersytetu Łódzkiego, 
specjalistką w badaniach nad wdra-
żaniem koncepcji smart city w polity-
ce rozwoju miast. Analizowano poję-
cie „inteligentne miasto” oraz trendy 
panujące w kierunkach rozwoju 
miast we współczesnym świecie. 
Dyskutowano, jak nasze miasta wpi-
sują się w trend smart city poprzez 
zarządzanie w sposób ekologiczny, 
nowoczesny, oszczędny i efektywny.

Dr Dorota Sikora-Fernandez
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Kolejnym ważnym zagadnieniem 
dla studentów gospodarki prze-

strzennej jest zdobycie wiedzy nt. 
praktycznych aspektów tworzenia 
dokumentów planistyczno-stra-
tegicznych. Doskonałą okazją do 
tego była debata „Strategia Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020” z udziałem Dyrekto-
ra Departamentu Polityki Regio-
nalnej UMWL Bogdana Kawałko, 
podczas której studenci poznali 
harmonogram prac, proces pozy-
skiwania materiałów źródłowych, 
a także założenia, cele oraz propo-
zycje realizacji Strategii.

Dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWL Bogdan Kawałko
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Na kolejnym spotkaniu „Plan 
miejscowy bez tajemnic” mgr Ja-
dwiga Wojciechowska-Bartnik i mgr 
inż. arch. Robert Kuryło z Wydziału 
Planowania Urzędu Miasta Lublin 
zaprezentowali przebieg procedur 
formalno-prawnych wraz z zakre-
sem prac merytorycznych nad opra-
cowaniem Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego dla 
cz. VI A – Bronowice – rej. ul. Łę-
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czyńskiej oraz opracowaniem zmian 
MPZP dla cz. I (zachodniej) zajezd-
nia MPK. 

Jadwiga Wojciechowska-Bartnik i Ro-
bert Kuryło z Wydziału Planowania 
Urzędu Miasta Lublin
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Szczególne znaczenie miała stycz-
niowa debata, odbywająca się pod 
patronatem ambasadora Królestwa 
Danii w Polsce – JE Steena Homme-
la, która otworzyła kampanię edu-
kacyjną na rzecz „Miasta dla ludzi” 
wg filozofii Jana Gehla – znane-
go duńskiego architekta i urbani-
sty. Gościem specjalnym spotkania 
był znany lubelski animator kultu-
ry przestrzeni mgr Marcin Skrzy-
pek z Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN”. Dyskutowano wówczas 
nad głównymi założeniami w pla-
nowaniu miast, które Gehl kreuje 
oraz realizuje w ramach wielu pro-
jektów rewitalizacyjnych dla miast 
na całym świecie.

Marcin Skrzypek – gość specjalny 
jubileuszowej debaty
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W ramach debat studenci mogli 
też zapoznać się z projektami re-
alizowanymi przez władze samo-
rządowe i NGO, do których zali-
czyć można m.in. projekt HerMan 
(Heritage Management), którego 

założenia zaprezentował dr Hu-
bert Mącik – Miejski Konserwa-
tor Zabytków podczas debaty „Re-
klama w historycznej przestrzeni 
miasta”, poświęconej problemom 
chaosu wizualnego generowanego 
przez wielkopowierzchniowe re-
klamy na terenach objętych ochro-
ną konserwatorską. Wiele miejsca 
poświęcono omówieniu zasad lo-
kalizacji i form prezentacji reklam, 
a także problemowi braku eduka-
cji w zakresie kultury przestrzeni.

Debaty dają też możliwość za-
poznania się z projektami studen-
tów realizowanymi zarówno na 
UMCS, jak i na innych lubelskich 
uczelniach. Doskonałym przykła-
dem tych działań było spotkanie 
„Jak studenci chcą zmienić Lublin 
– najlepsze prace dyplomowe 2013”, 
podczas którego zaprezentowano 
dwie, spośród czterech, nagrodzo-
nych prac w konkursie Prezydenta 
Miasta Lublin na najlepszą pracę 
dyplomową poświęconą rozwojowi 
Lublina. Były to: „Warsztat wyob-
raźni – współczesny trend w pro-
jektowaniu placów zabaw” Moni-
ki Barszczewskiej, absolwentki UP 
w Lublinie oraz „Projekt Interak-
tywnego Centrum Historii i Tech-
nologii Wodociągów wraz z rekon-
strukcją i adaptacją zabytkowego 
budynku wieży wodnej przy ulicy 
Dolnej Panny Marii w Lublinie” 
Mateusza Polaszka i Łukasza Po-
laszka, absolwentów PL. Przedsta-
wiono także pomysł architektów 
Krzysztofa Jaraszkiewicza i Michała 
Fronka na przebudowę przestrzeni 
przed Centrum Kultury w Lublinie.

Katarzyna Wiśniewska i Aleksan-
dra Zarzyka prezentują wyniki prac 
studentów w dolinie rzeki Bystrzycy
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W czasie jednej z pierwszych de-
bat zaprezentowano wyniki inwen-
taryzacji przyrodniczej wykonanej 
przez studentów kierunku gospo-
darka przestrzenna UMCS pod kie-
runkiem dr Dagmary Kociuby w do-
linie rzeki Bystrzycy. Opracowanie 
przekazano Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Planowania Urzędu Mia-
sta Lublin Małgorzacie Żurkowskiej. 
Posłuży ono do prac planistycznych 
prowadzonych obecnie dla tego te-
renu. Debata była świetną okazją do 
nawiązania współpracy między pra-
cownikami Wydziału Planowania 
a środowiskiem studenckim, zain-
teresowanym udziałem w kreowa-
niu przestrzeni Lublina. 

Na ostatnim w tym roku aka-
demickim spotkaniu „Efemerycz-
na architektura krajobrazu” moż-
na było zapoznać się z projektami 
wykonanymi przez studentów KUL 
pod kierunkiem mgr. inż. Jana Ka-
mińskiego w przestrzeni publicznej 
Lublina. W dyskusji podkreślano, 
że formy efemeryczne mają waż-
ny wpływ na kształtowanie prze-
strzeni, dzięki nim można prze-
konać się, czy zagospodarowanie 
terenu jest funkcjonalne i przyja-
zne dla ludzi.

Wymiana wiedzy, doświadczeń 
i opinii między przedstawiciela-
mi różnych środowisk na debatach 
pozwala studentom zgłębić tajniki 
tak szerokiego zagadnienia, jakim 
jest gospodarka przestrzenna. Ini-
cjatywa ta będzie kontynuowana 
w latach kolejnych.

Pomysłodawcą i koordynatorem 
debaty jest dr Dagmara Kociuba 
z Zakładu Polityki Przestrzennej 
i Planowania UMCS. Debata jest 
organizowana wraz ze studenta-
mi drugiego roku gospodarki prze-
strzennej oraz Studenckim Kołem 
Naukowym Planistów i została obję-
ta patronatem Rektora UMCS prof. 
Stanisława Michałowskiego oraz 
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej prof. 
Radosława Dobrowolskiego. Patro-
nat medialny objęło Akademickie 
Radio Centrum.

Dagmara Kociuba 
Aneta Walczyk
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rze występują zazwyczaj lokalnie.
Można jednak zdecydować się na 

inne podejście. Mianowicie, pró-
bować określić, gdzie obecnie mają 
miejsca wyładowania atmosferycz-
ne. Pozwoli to na ustalenie, w jakim 
kierunku zmierza komórka burzowa.

Obecnie w Europie funkcjonuje 
kilka sieci detektorów wyładowań 
atmosferycznych, w tym niemiecki 
system stworzony przez firmę Sie-
mens (blids.de) oraz polska sieć de-
tektorów „Perun” należąca do In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Oprócz nich istnieje rów-
nież sieć Blitsortung.org tworzona 
przez ochotników, którzy konstruu-
ją własne detektory oraz przesyłają 
rejestrowane dane do sieci, dzięki 
czemu możliwe jest określenie lo-
kalizacji wyładowań. Osoby, któ-
re tworzą sieć i udostępniają swo-
je dane, mają dostęp do informacji 

generują również fale elektromag-
netyczne z zakresu obejmujące-
go ultrafiolet, a także fale radiowe 
od ultrakrótkich aż po fale długie.

Fale długie odbijają się od jonosfe-
ry, dzięki czemu mogą rozchodzić 
się na odległości sięgające tysięcy 
kilometrów. Można więc zareje-
strować takie „trzaski” przy po-
mocy odpowiednio skonstruowa-
nej anteny, zapisując jednocześnie 
dokładny czas wystąpienia sygna-
łu. Jeśli zrobimy to z kilku miejsc 
jednocześnie, będziemy mogli zlo-
kalizować miejsce, w którym nastą-
piło wyładowanie.

Na początek wyobraźmy sobie, 
że mamy dwa detektory w odle-
głości co najmniej 200 km od sie-
bie, przykładowo jeden w Lublinie, 
drugi w Krakowie. Jeśli teraz oba 
detektory zarejestrują dokładnie 
ten sam czas wystąpienia impul-
su, to będzie to oznaczać, że wyła-
dowanie nastąpiło między detek-
torami w równej odległości od obu 
z nich. Jeśli ograniczymy się do li-
nii prostej łączącej te detektory, to 
będzie to oznaczało, że wyładowa-
nie wystąpiło dokładnie 100 km od 

Detektor wyładowań 
atmosferycznych
Rok temu w Kole Naukowym Studentów Fizyki UMCS 
uruchomiliśmy detektory wyładowań atmosferycznych 
oraz stronę internetową www.burza.umcs.lublin.pl. Prace 
te były poprzedzone prawie półrocznymi przegotowaniami 
oraz konsultacjami z administratorem sieci detektorów 
Blitzortung.org, z którą obecnie współpracujemy.

Na całym świecie giną śred-
nio 24 tysiące osób od po-
rażeń piorunem w ciągu 

roku. Co ciekawe, jeśli wierzyć sta-
tystykom, piorun trafia pięciokrot-
nie częściej mężczyznę niż kobietę. 
Większości z tych nieszczęść moż-
na byłoby uniknąć, gdyby osoby te 
nie przebywały w otwartym terenie 
w czasie burzy. Jednak często trud-
no jest ocenić, czy głuche pomru-
ki zwiastują groźną burzę. Nieste-
ty wciąż nie potrafimy przewidzieć, 
gdzie nastąpi kolejne wyładowanie 
atmosferyczne. Obecnie można je-
dynie ocenić, czy w danym regionie 
istnieją korzystne warunki do for-
mowania się komórek burzowych. 
Jednak takie prognozy często są ig-
norowane lub uznawane za mało 
wiarygodne, gdyż ostrzeżenia wyda-
wane są czasem dla całej Polski bądź 
kilku województw, podczas gdy bu-

Wzmacniacz szerokopasmowy pozwala na wzmocnienie i wstępną obróbkę 
słabych impulsów elektrycznych zarejestrowanych przez antenę

o lokalizacji wyładowań uzyskanej 
poprzez analizę danych zabranych 
ze wszystkich detektorów.

Jak działa detektor?
Zapewne większość osób pamięta 
radioodbiorniki starszej genera-
cji odbierające Program Pierwszy 
Polskiego Radia na falach długich. 
Ciekawą właściwością takich od-
biorników był fakt, że kiedy zbli-
żała się burza, słychać było charak-
terystyczne trzaski. Otóż trzaski 
te pochodziły od wyładowań at-
mosferycznych, które oprócz bły-
sku widzialnego dla naszych oczu 
oraz huku, który możemy usłyszeć, 
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każdego z nich, czyli mniej więcej 
w Opatowie. Jeśli jednak detek-
tor w Lublinie zarejestruję sygnał 
o 100 milionowych sekundy wcześ-
niej, będzie to oznaczać, że wyła-
dowanie wystąpiło bliżej detektora 
w Lublinie. Bliżej o odległość, któ-
rą fala elektromagnetyczna poko-
nała w tym czasie. Miało ono więc 
miejsce w odległości 85 km od na-
szego miasta. W przypadku gdy 
piorun uderzy w Krakowie, detek-
tor w Lublinie zarejestruje ten syg-
nał opóźniony o zaledwie 7 dziesię-
ciotysięcznych sekundy. Potrzebna 
jest zatem dokładność pomiaru cza-
su na poziomie milionowych czę-
ści sekund, bo nawet w tak krót-
kim czasie światło zdąży pokonać 
około 300 m. W tym celu wszyst-
kie detektory synchronizują swo-
je zegary co 1 sekundę z zegarami 
atomowymi znajdującymi się w sa-
telitach GPS.

Na sferycznej powierzchni Zie-
mi potrzeba więcej detektorów do 
określenia współrzędnych każdego 
wyładowania, w praktyce zbierane 
są sygnały z od kilku do kilkudzie-
sięciu detektorów, co umożliwia 
osiągnięcie dokładności lokaliza-
cji wyładowań na poziomie 1 km.

W czasie kiedy budowaliśmy nasz 
detektor, w Polsce były zaledwie 
trzy takie działające urządzenia. 
Z tego powodu dokładność lokali-
zacji wyładowań atmosferycznych 
w naszym kraju była stosunkowo 
niewielka, gdyż większość detek-
torów tworzących sieć (wówczas 
około kilkuset) było umieszczonych 
w Niemczech. Jeszce gorzej wyglą-
dała sytuacja u naszych wschodnich 
sąsiadów, gdzie nie było wtedy ani 
jednego detektora i wyładowania 
były lokalizowane z dokładnością od 
kilkunastu do kilkudziesięciu km. 
Obecnie w Polsce działa już ponad 
20 detektorów, więc dokładność lo-
kalizacji wyładowań w naszym kra-
ju jest porównywalna do Europy 
Zachodniej. Co ciekawe, detekto-
ry mimo prostej konstrukcji, mają 
bardzo duży zasięg. Nasz detektor, 
wielokrotnie zlokalizował wyłado-
wania odległe o ponad 3500 km od 
Lublina na Sycylii, w Turcji czy Tu-

nezji. Dlatego nawet w zimie, kie-
dy w Polsce burze praktycznie nie 
występują, nasz detektor spełnia 
swoją funkcję i służy krajom znaj-
dującym się na południu naszego 
kontynentu.

Budowa detektora
Detektor złożony jest z trzech czę-
ści: anteny, wzmacniacza szeroko-
pasmowego oraz mikrokontrolera 
połączonego z komputerem. Za-
równo wzmacniacz, jak i mikro-
kontroler zostały przez nas wyko-
nane zgodnie ze standardem sieci 
Blitsortung.org tak, aby był kom-
patybilne z innymi detektorami 
pracującymi w sieci. Antenę, któ-
ra jest najważniejszym elementem 
detektora, skonstruowaliśmy sami, 
korzystając z łatwo dostępnych ele-
mentów takich jak aluminiowy ką-
townik, kilka metrów przewodu 
oraz folii aluminiowej. Antena zbu-
dowana jest z dwóch prostopadłych 
pętli ustawionych w kierunkach 
północ–południe oraz wschód–za-
chód. Są one wrażliwe na magne-
tyczną składową promieniowania 
elektromagnetycznego o częstości 
od 3 kHz do 30 kHz (długość odpo-
wiednio 100 km do 10 km). Przewo-
dy tworzące pętle zostały owinięte 
folią aluminiową, aby zredukować 
zakłócenia pochodzące od urzą-
dzeń elektrycznych pracujących 
w pobliżu detektora.

Każde wyładowanie rejestrowane 
jest w postaci sygnałów z dwóch an-
ten, który następnie przesyłany jest 
do sieci i na podstawie jego kształtu 
określany jest czas zarejestrowania 
wyładowania po uwzględnieniu mo-
dyfikacji impulsu związanej z poko-
nywaniem często dużej odległości.

Odczytywanie map
Posiadanie własnego detektora daje 
nam dostęp do lokalizacji wyła-
dowań atmosferycznych obliczo-
nych w oparciu o dane nadesłane 
ze wszystkich detektorów. Dzię-
ki temu mogliśmy stworzyć włas-
ną stronę prezentującą wyładowa-
nia atmosferyczne na tle map. Na 
stronie znajdziemy mapy zarówno 
dla całej Polski, jak i dla niektórych 

regionów, w tym Lubelszczyzny. 
W przyszłości planujemy posze-
rzyć bazę map dostępnych na na-
szej stronie. Mamy też do dyspo-
zycji mapę dynamiczną, na której 
możemy powiększyć wybrany ob-
szar kraju i zobaczyć dokładną lo-
kalizację wyładowań wraz z nie-
pewnością pomiarową.

Każdy plus (+) na mapie oznacza 
zarejestrowane wyładowanie atmo-

Burza nad Lublinem, która miała miejsce 28 maja 2014 r. 
ok. godz. 17. Kropki oznaczają miejsca, w których zlo-
kalizowano wyładowanie, okręgi wokół punktów ozna-
czają niepewność lokalizacji (piorun mógł uderzyć w do-
wolnym punkcie wewnątrz tego okręgu)

Ilustracja pokazuje, w jaki sposób odczytywać mapy 
wyładowań i prognozować kierunek przemieszczania 
się komórki burzowej
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W  dniu 10 maja 2014 r. 
odbył się kolejny wy-
kład przygotowany 

przez antropologów z Instytutu 
Archeologii, zrealizowany w ra-
mach zajęć Uniwersytetu Dziecię-
cego UMCS. Prelekcję pt. „Bez we-
hikułu czasu, czyli jak poznajemy 
naszych przodków. Odpowiedzi 
antropologów” przygotowała i po-
prowadziła dr hab. Wanda Kozak-
-Zychman, prof. UMCS. Najmłod-
si studenci UMCS pogłębili swoją 

Bez wehikułu czasu…

pomarańczu oznaczają wyładowa-
nia, które nastąpiły wcześniej aż do 
koloru czerwonego, który oznacza 
wyładowania sprzed dwóch godzin.

Kierunek przemieszania się ko-
mórki burzowej można określić, ob-
serwując położenie punktów bar-
dziej czerwonych w stosunku do 
punktów żółtych. Punty pomarań-
czowe i czerwone odpowiadają zwy-
kle wcześniejszemu położeniu ko-
mórki burzowej. Przy względnie 
stabilnych warunkach pogodowych 
można przypuszczać, że w ciągu 
najbliższych dwóch godzin chmu-
ra burzowa dotrze nad obszary po 
przeciwnej stronie skupiska punk-

Nasza strona cieszy się coraz 
większą popularnością. W burzo-
we dni odwiedza ją często więcej 
niż 2000 unikalnych gości. Co cie-
kawe, ta stosunkowo wąska gru-
pa osób spędza średnio 2 godziny 
dziennie na naszej stronie, zagląda-
jąc na nią (bądź odświeżając zawar-
tość) łącznie od 50 do 100 tysięcy 
razy na dobę. Tylko w tym miesią-
cu strona została wczytana w prze-
glądarkach ponad milion razy przez 
około 30 tysięcy unikalnych gości. 
Cieszymy się, że w ten sposób mo-
żemy przyczynić się do promocji 
naszej Uczelni.

Mgr Marek Kopciuszyński

Antena detektora wraz ze wzmacniaczem. Przewody 
i wzmacniacz zostały owinięte folią aluminiową, aby zredu-
kować zakłócenia pochodzące od urządzeń elektrycznych

Burze, jakie przeszły nad Europą wschodnią 20 maja 
2014 r.

sferyczne typu chmura – ziemia. 
Położenie punktów na mapie od-
powiada lokalizacji  wyładowania 
atmosferycznego – jest to miej-
sce, w które uderzył piorun. Ko-
lor natomiast odzwierciedla czas, 
w którym wystąpiło wyładowanie. 
W lewym górnym rogu map po-
dany jest zakres czasu, dla które-
go są wyświetlane dane (2 godziny 
wstecz od chwili obecnej). Kolorem 
żółtym zaznaczone są wyładowa-
nia zarejestrowane w ciągu ostat-
nich 20 minut. Kolejne odcienie 

wiedzę, słuchając bardzo uważnie 
i z zaciekawieniem wykładu, a do-
wodem znajomości tematu były 
doskonałe odpowiedzi na pytania 
w konkursie opracowanym i prze-
prowadzonym przez mgr Annę 
Szarlip, stażystkę w Instytucie Ar-
cheologii. Laureaci quizu otrzymali 
nagrody oraz okolicznościowe dy-
plomy. Finałowym wydarzeniem 
spotkania z młodymi pasjonata-
mi nauki była wystawa poświę-
cona antropologii, przygotowana 

w pomieszczeniach Instytutu Ar-
cheologii. Towarzyszyły jej pokazy 
archeologiczne prowadzone przez 
dr hab. Halinę Taras. Eksponaty 
i komentarz do nich wzbudziły po-
nownie ogromne zainteresowanie 
i wywołały szereg pytań. Autorki 
spotkania otrzymały już propo-
zycję na następny rok – przygo-
towania warsztatów antropologi- 
cznych.

Wanda Kozak-Zychman 
Anna Szarlip

tów żółtych w po-
dobnej odległości, 
w jakiej znajdują 
się obecnie punk-
ty czerwone.

Dostępna jest 
również wersja 
strony przystoso-
wanej do telefo-
nów komórkowych 
(również tych star-
szych, wyposażo-
nych w przeglądar-
kę internetową). 
Dzięki niej mo-
żemy sprawdzić, 
jak wygląda sy-
tuacja pogodowa, 
gdy przeby wa-
my poza domem.



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

69c z e r w ie c  2 014   W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie

W dniach 16–18 maja 
2014 r. w Uniwersyte-
cie Wrocławskim odby-

ła się interdyscyplinarna konferencja 
naukowa „Na granicy…”, zorgani-
zowana przez Studenckie Koło Na-
ukowe Archeologów Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pod honorowym pa-
tronatem Ośrodka Badań nad Kul-
turą Późnego Antyku i Wczesnego 
Średniowiecza wrocławskiego od-
działu Instytutu Archeologii i Etno-
logii PAN oraz Muzeum Archeolo-
gicznego we Wrocławiu. Tym samym 
rozpoczęto cykl dorocznych debat 
naukowych pt. „Wrocławskie Spot-
kania Archeologiczne”, skierowanych 
do młodych badaczy – studentów 
oraz doktorantów. Nasz Uniwersytet 
reprezentowali studenci II roku stu-
diów magisterskich archeologii – lic. 
Mariusz Bednarz, wygłaszając refe-
rat „Potencjalne korzyści badawcze 
wynikające z zastosowania archeo-
logii doświadczalnej na przykładzie 
rzemiosła kowalskiego w okresie 
rzymskim” oraz lic. Tomasz My-
śliwiec z wystąpieniem „Sfera sac-
rum na granicy nauk”, które zosta-
ło wyróżnione jako najlepsze w sesji.

Dyskusja skupiła się wokół dwóch 
zagadnień: na granicy epok oraz na 
granicy nauk, a jej szeroki zakres słu-
żył rozpoznaniu pomysłów badaw-

Studenci z II grupy historycznej Centrum Języka 
i Kultury Polskiej, pod kierunkiem mgr Barbary 
Karczmarczuk, przedstawili przewrotną wersję 

baśni o Czerwonym Kapturku pt. Szkoda babci. Fan-
tastyczny pomysł i kapitalna realizacja wzbudziły en-
tuzjazm widzów. CJKP

„Na granicy…” 
I Wrocławskie Spotkania 
Archeologiczne

czych realizowanych przez młodych 
naukowców, a tym samym określe-
niu tendencji panujących w nowo-
czesnej humanistyce. Tematy podjęte 
w referatach obejmowały niezwykle 
szeroki obszar – od analiz materia-
łoznawczych i typologicznych w ob-
rębie badań stricte archeologicznych, 
poprzez zastosowanie specjalistycz-
nych ekspertyz w obrębie dyscyplin 
współpracujących, zarówno pokrew-
nych, jak i tych pozornie odległych 
(np. zastosowanie fizyki relatywi-
stycznej w budowaniu modeli kultur 
archeologicznych), aż po problema-
tykę z zakresu teorii i metodologii 
badań transdyscyplinarnych. Zda-
niem autorów na szczególną uwagę 
zasługują dwa szeroko dyskutowane 
zagadnienia, tj. użyteczność archeo-
logii eksperymentalnej jako „powta-
rzalnego doświadczenia” oraz me-
tody weryfikacji i falsyfikacji wiedzy 
archeologicznej (zwrócono uwagę 
na teoretyczne zaplecze ekspery-
mentu oraz postulowano usytuo-
wanie badacza w roli obserwatora 
i eksperymentatora), a także prze-
łożenie na grunt archeologii naj-
nowszych idei wpływających na roz-
wój światowej humanistyki (m.in. 
koncepcji teoretycznego bricolage’u 
Bjørnara Olsena czy metodolo-
gii badań transdyscyplinarnych).

W ciągu dwóch dni nie próbowa-
no znosić tytułowych „granic”, lecz 
przerzucać „mosty” porozumienia 
między odległymi dziedzinami. Pre-
legenci – choć młodzi – wykazali 
się pogłębioną wiedzą, dojrzałą po-
stawą badawczą oraz otwartością 
na odmienne poglądy. Perspekty-
wa konfrontacji stanowisk badaw-
czych oraz dalszych wspólnych do-
ciekań stanowi doskonały bodziec 
do kontynuowania prac i studiów. 
Wysunięta przez Studenckie Koło 
Naukowe Archeologów UWr ini-
cjatywa organizacji cyklicznych 
spotkań młodych badaczy repre-
zentujących tak różne dyscypliny 
naukowe jak archeologia, fizyka, 
geologia, muzykologia czy estetyka 
i historia sztuki sama w sobie jest 
pomysłem bezcennym. Jest wyra-
zem świadomości konieczności po-
dejmowania już przez najmłodsze 
pokolenie naukowców rozważań nad 
zagadnieniami nierzadko trudny-
mi czy wręcz pozornie karkołom-
nymi; świadczy o chęci poszukiwa-
nia wspólnych odpowiedzi i mówi 
o kierunkach, w których zmierzać 
będzie humanistyka w najbliższych 
latach, tj. badań transdyscyplinar-
nych i eksperymentalnych.

Mariusz Bednarz
Tomasz Myśliwiec

Współczesny  
Czerwony  
Kapturek

Studenci-aktorzy
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Sukces studentów 
UMCS w konkursie 
wiedzy 
o rachunkowościW  dniach 22–24 maja 2014 r. studenci Wy-

działu Ekonomicznego UMCS uczest-
niczyli w XVIII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu „Przedsiębiorczość, finanse i zarządza-
nie”, organizowanego przez Fundację Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Zespół tworzyli studenci III roku kierunku fi-
nanse i rachunkowość: Monika Dycha, Konrad Je-
leń, Edyta Kozak i Magdalena Kłopotek. W roz-
grywkach udział wzięło 15 drużyn z uczelni z całej 
Polski, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akade-
mii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Opolskie-
go. Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiąza-
niu przypadku przygotowanego przez Kapitułę. 
Uczestnicy przez pięć godzin prowadzili analizy, 
aby zaproponować najlepszy wariant odpowiedzi. 
Pięć najlepszych zespołów zakwalifikowało się do 
następnego etapu, który wymagał wiedzy z zakresu 
instrumentów giełdowych i zarządzania przedsię-
biorstwem. Przedstawiciele UMCS doskonale po-
radzili sobie z dwoma etapami i zapewnili sobie 
miejsce w finale całego przedsięwzięcia. 

Ostateczny etap rozegrał się pomiędzy studen-
tami z Akademii Leona Koźmińskiego a zespołem 
z Wydziału Ekonomicznego UMCS. Finał opie-
rał się na negocjacjach, w trakcie których studen-
ci musieli przeforsować swoje racje i wypracować 
najlepsze stanowisko. Dyskusja przyniosła nieza-
pomniane emocje, a reprezentanci UMCS mogli 
cieszyć się z drugiego, niezwykle cennego miejsca. 

Ewelina Berlińska, RWSS WE UMCS 

Sukces  
studentów  
finansów  
i rachunkowości 

Studenci (finaliści) i organizatorzy konkursu
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Po raz kolejny studenci fi-
nansów i rachunkowości 
UMCS zwyciężyli w Mię-

dzyuczelnianym Konkursie Wie-
dzy o Rachunkowości.

Konkurs pt. „Rachunkowość jako 
system informacyjny” został zor-
ganizowany już po raz piąty przez 
Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce o. Lublin, przy współudziale 
pracowników naukowych Zakładu 
Rachunkowości Wydziału Ekono-
micznego UMCS, Katedry Finan-
sów i Rachunkowości Wydziału 
Zarządzania PL, Katedry Rachun-
kowości Wydziału Nauk Społecz-
nych KUL i WSPiA. Przewodni-
czącym Kapituły konkursu jest 
Stefan Czerwiński (Prezes Zarzą-
du Oddziału Okręgowego SKwP 
w Lublinie, Sekretarz Generalny 
SKwP), a z członkami Kapituły są: 
prof. dr hab. Henryk Ronek (kie-
rownik Zakładu Rachunkowości 
UMCS), dr Małgorzata Kamienie-
cka (UMCS), prof. dr hab. Helena 
Żukowska (KUL), prof. dr hab. Wie-
sław Janik (PL i WSPiA), mgr Anna 
Janik-Czop i mgr inż. Anna Żurek 

(SKwP). Funkcję sekretarza konkur-
su pełni mgr Barbara Żak (SKwP).

Konkurs, składający się z dwóch 
etapów, skierowany jest do studen-
tów wszystkich lubelskich szkół 
wyższych. Zakres merytoryczny, 
na podstawie którego opracowane 
są pytania konkursowe, jest dość 
szeroki i obejmuje: rachunkowość 
finansową i zarządczą, analizę fi-
nansową oraz wybrane zagadnie-
nia z Międzynarodowych Standar-
dów Sprawozdawczości Finansowej. 
Pierwszy etap, polegający na roz-
wiązaniu 60 pytań testowych za-
kończył się wyłonieniem finało-
wej piątki studentów. Do drugiego 
etapu przeszli: Ewelina Kopińska, 
Emil Mańkowski, Radosław Ma-
tuszuk, Katarzyna Sierpień, Ag-
nieszka Wąsik. Wszyscy finaliści 
są studentami Wydziału Ekono-
micznego UMCS na kierunku fi-
nanse i rachunkowość. W turze 
drugiej studenci odpowiadali na 
wylosowane pytania problemowe. 
Komisja konkursowa bardzo wy-
soko oceniła poziom ich wiedzy 
oraz umiejętność rozwiązywania 
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złożonych problemów natury fi-
nansowo-księgowej. Pierwsze miej-
sce zajęła Agnieszka Wąsik, dru-
gie – Radosław Matuszuk, a trzecie 
– Emil Mańkowski. Uhonorowa-
niem włożonego w przygotowanie 
do konkursu wysiłku stały się na-
grody: ufundowany przez SKwP 
o. Lublin laptop (główna nagro-
da), nagrody książkowe i drobne 

Jakość w procesie 
integracji systemów 
zarządzania

Uczestnicy konferencji
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upominki ufundowane przez Dzie-
kana Wydziału Ekonomicznego 
oraz możliwość odbycia miesięcz-
nych praktyk zawodowych w firmie  
audytorskiej.

Należy podkreślić, iż do sukce-
su naszych studentów przyczynił 
się ich własny wkład pracy, a także 
wysiłek i zaangażowanie pracow-
ników Wydziału Ekonomicznego 

włożone w zapewnienie wysokiego 
poziomu kształcenia na kierunku 
finanse i rachunkowość, co szcze-
gólnie podkreślał w swoim wystą-
pieniu podsumowującym konkurs 
Przewodniczący Kapituły. 

Trzymamy kciuki za kolejne zwy-
cięstwa studentów UMCS w przy-
szłorocznej edycji konkursu.

Małgorzata Kamieniecka

W  dniach 15–16 maja 
2014 r. na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS 

odbyła się XII ogólnopolska konfe-
rencja naukowa pt. „Jakość w pro-
cesie integracji systemów zarządza-
nia", zorganizowana przez Katedrę 
Zarządzania Jakością i Wiedzą oraz 
Studenckie Koło Zarządzania Jakoś-
cią i Wiedzą. W czasie tegorocz-
nego spotkania poruszone zostały 
tematy dotyczące integracji syste-
mów zarządzania: istota, przesłanki 
i miejsce jakości w integracji syste-
mów zarządzania, rodzaje i metody 
integracji w warunkach globaliza-
cji, determinanty jakości w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi oraz 
organizacja w warunkach nowej 
ekonomii. Celem spotkania było 
ukazanie przyszłościowych trendów 
zarządzania oraz zwrócenie uwagi 
na istotną problematykę procesów 
integracji systemów zarządzania. 

W tegorocznej konferencji uczest-
niczyło blisko 50 osób. Naszymi 
gość mi byli studenci, członkowie 
kół naukowych zajmujących się 
problematyką jakości, doktoranci 
oraz pracownicy naukowi z wielu 
ośrodków akademickich w Polsce, 
m.in. z: Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, Akademii Obrony 
Narodowej, Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedl-
cach, Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu, 
Politechniki Gdańskiej, Górnoślą-
skiej Wyższej Szkoły Handlowej, 
Akademii Morskiej w Gdyni, Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości i Administracji w Lub-
linie oraz UMCS. 

Efekty pracy uczestników kon-
ferencji zostały opublikowane 
w postaci książki pod redakcją 
prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek.

Konferencję otworzyła prof. 
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, 
dyrektor Instytutu Zarządzania. 
Pierwszego dnia odbyły się dwie 
sesje referatowe, następnie uczest-
nicy udali się na zwiedzanie zakła-
dów produkcyjnych – Browary Lu-
belskie S.A. Wieczorem odbył się 
bankiet w restauracji Valentino.

Drugiego dnia odbyły się trzy se-
sje referatowe. Zgodnie z tradycją 
przeprowadzono konkurs na najle-
piszy referat studencki. I nagrodę 
zdobył Marcin Nowak z Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu za referat 
„Filozofia jakości – od Platona do 
jakości 2.0”. Drugie miejsce zajął 
Piotr Toborek z UMCS za referat 
„Znaczenie wiedzy w procesach za-
rządzania jakością”. Trzecie miej-
sce zajął Mateusz Domian z Aka-
demii Obrony Narodowej za referat 
„Utylitarność diagramu Ishikawy 
jako narzędzia zarządzania jakoś-
cią w procesie planowania opera-
cji reagowania kryzysowego poza 
granicami kraju”.

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom konferencji za przybycie do 
Lublina. Szczególnie chcemy po-
dziękować prof. Elżbiecie Skrzy-
pek za ogromny wkład pracy i po-
moc przy organizacji spotkania 
oraz wsparcie w trudnych chwi-
lach. Dziękujemy także wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygo-
towania tegorocznej konferencji.

Serdecznie zapraszamy za rok 
na XIII Ogólnopolską Konferen-
cję Naukową.

Aleksandra Abramek
Studenckie Koło Zarządzania 

Jakością i Wiedzą
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Studenci UMCS zwycięzcami  
Ligi Menedżerów Biznesu

ły z Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach.

Konkurs złożony był z trzech eta-
pów, które prowadziły do półfinału:

1. Prezentacji wcześniej przygoto-
wanych projektów, zleconych przez 
firmę Wokas. Głównym problemem, 
który należało rozwiązać w projekcie, 
była niska konkurencyjność jednego 
z produktów firmy – ziemi ogrodowej. 
Projekty ocenione zostały przez eks-
perta z zakresu zarządzania projekta-
mi – dr Marka Szajczyka, przedstawi-
cieli firmy Wokas oraz jury złożone 
z pracowników Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych oraz przed-
stawicieli sponsorów. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna w języ-
ku angielskim, prowadzona przez po-
chodzącą z Kanady Caroline Korbel. 
Ocenie podlegał m.in. poziom zro-
zumienia zadanych pytań, świado-
mość swoich słabych i mocnych stron 
oraz umiejętność prawidłowego po-
sługiwania się językiem angielskim.

3. Quiz tematyczny, który obejmo-
wał m.in. pytania przygotowane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Wśród 
pytań znalazły się zagadnienia z finan-
sów, ekonomii i zarządzania.

Zwycięzcy Konkursu „Liga Mene-
dżerów Biznesu”: Aleksandra Abra-
mek, Bartosz Bodziak, Piotr Dzimira

W dniach 2–6 maja 2014 r. 
w Nowym Jorku odbył 
się egzamin certyfika-

towy z języka polskiego jako obce-
go, organizowany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomo-
ści Języka Polskiego jako Obcego. 
Uczestniczyła w nim rekordowa licz-
ba zdających – 106 osób! 2 osoby zda-
wały na poziomie C2, 79 na poziomie 
B2 i 25 osób na poziomie B1. Komi-
sji egzaminacyjnej przewodniczyła 
dr hab. Anna Seretny z UJ, a UMCS 
reprezentowały dr Anna Dunin-
-Dudkowska i dr Anna Butcher. 

Egzamin certyfikatowy z języka 
polskiego jako obcego w Nowym Jorku

W  dniach 7–8 maja 2014 r. 
odbył się VIII Ogólno-
polski Konkurs „Liga 

Menedżerów Biznesu”, zorganizowa-
ny na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach 
przez Instytut Zarządzania i Mar-
ketingu oraz Studenckie Koło Na-
ukowe Menedżerów Top Manager.

W rywalizacji wzięło udział 
sześć trzyosobowych zespołów 
studentów z: Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie oraz dwa zespo-

We wszystkich konkurencjach 
bezkonkurencyjny był zespół ze Stu-
denckiego Koła Zarządzania Jakoś-
cią i Wiedzą UMCS w Lublinie, któ-
ry pewnie wszedł do finału wraz ze 
zespołem z UPH w Siedlcach.

Zadanie finałowe przygotowało 
Centrum Medyczno-Diagnostyczne. 
Studenci mieli wcielić się w członków 
zespołu przeprowadzającego bada-
nie Due Diligence spółki Lux-Me-
dix na zlecenie spółki ABC MED 
nabywającej 100% udziałów spół-
ki Lux-Medix. Otrzymali informa-
cje od Zarządu spółki Lux-Medix, 
dane finansowe oraz dane prawne. 
Ich zadaniem było zidentyfikowanie 
jak największej liczby niezgodności 
w przedstawionych danych oraz ry-
zyk, które wpływają w istotny sposób 
na wycenę spółki i na ryzyko finan-
sowe, prawne i operacyjne.

Zwycięzcami VIII edycji Ligi Me-
nedżerów Biznesu okazali się stu-
denci z UMCS w Lublinie: Alek-
sandra Abramek, Bartosz Bodziak 
i Piotr Dzimira.

Aleksandra Abramek
Studenckie Koło Zarządzania 

Jakością i Wiedzą UMCS

Tak ogromny wzrost zaintereso-
wania egzaminami certyfikatowy-
mi z języka polskiego za oceanem 
wynika w dużej mierze z sukcesu 
warsztatów metodycznych, które 
w ubiegłym roku przeprowadzili na-
uczyciele z Centrum Języka i Kultury 
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
pod kierunkiem prof. Jana Mazu-
ra w dwóch ośrodkach polonijnych 
w USA: Nowym Jorku i Chicago.

W Wietrznym Mieście egza-
min certyfikatowy odbył się mie-
siąc wcześniej i również cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 

wśród młodzieży polonijnej – zda-
wało ponad 80 osób. CJKP UMCS 
reprezentowali na nim dr Anna 
Trębska-Kerntopf i dr Bartłomiej 
Maliszewski. W obydwu ośrod-
kach liczba zdających zwiększy-
ła się ponad dwukrotnie. Jedno-
cześnie obserwuje się coraz lepsze 
przygotowanie młodzieży polonij-
nej do egzaminów oraz zaintereso-
wanie młodych Polonusów amery-
kańskich studiami w Polsce. Mamy 
nadzieję, że niektórzy z nich poja-
wią się również na naszej Uczelni.

Anna Dunin-Dudkowska
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słuchaczy do pełnego uczestnicze-
nia w kulturze polskiej oraz zachę-
canie ich do prezentacji kultury kra-
jów, z których do nas przyjechali.

Słuchaczki studiów podyplomo-
wych brały również udział w przygo-
towaniu „Wieczoru piosenki i tańca”, 
który odbył sie 20 maja 2014 r. Pró-
bami kierowała dr Anna Choma-Su-
wała z Zakładu Filologii Ukraińskiej.

„Wieczór piosenki i tańca” był dla 
studentów okazją do zaprezentowania 
swoich talentów, a dla widzów spo-
sobnością do poznania koleżanek i ko-
legów z innej strony niż na zajęciach. 
Gospodarzami wieczoru byli konfe-
ransjerzy: Zlata Dmytruk, Karolina 
Baczyńska i Władysław Mykhniuk. 
Mieliśmy okazję podziwiać zespo-
ły, duety oraz solistów. Program ot-
worzył występ studentów z grupy 
V ekonomicznej, którzy zaprezen-
towali piosenkę My Słowianie w ję-
zyku rosyjskim. Piosenki w różnych 
językach zaśpiewali także: Nela Pil-
kevycz i Anastazja Dumańska w du-
ecie, Ludmiła Duplińska, Maksym 
Tucki, Władysław Humeniuk i Dia-
na Sawicka. Słuchacze Podyplomo-
wych Studiów Humanistycznych 
dla Cudzoziemców – Danuta Try-
buchowska, Tatiana Szulgina, Lud-
miła Duplińska, Natalia Lisowa, Julia 

Wieczór piosenki 
i tańca
S łuchacze Centrum Języka 

i Kultury Polskiej dla Polonii 
i Cudzoziemców są niezwykle 

uzdolnieni artystycznie, więc bieżą-
cy rok akademicki obfituje w przed-
stawienia, koncerty i konkursy talen-
tów. Studenci przygotowali jasełka, 
spektakl oparty na Śnie nocy letniej 
Szekspira, a także nową interpretację 
baśni o Czerwonym Kapturku. Ry-
walizowali w konkursie recytator-
skim oraz, jak co roku, weszli w skład 
Chóru „Ponad granicami”, który wy-
stępował także poza CJKP. Kilkoro 
studentów zaprosili do współpracy 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 
w Lublinie. Wspólnie przygotowali 
przedstawienie Podróże z panem K., 
które kilkakrotnie zagrali dla dzieci 
z lubelskich domów dziecka.

Ważną rolę w przygotowaniach 
do tych wydarzeń odegrali studenci 
prowadzonych w CJKP podyplomo-
wych studiów w zakresie nauczania 
języka polskiego jako obcego. Słu-
żyli radą, pomagali w przygotowa-
niu strojów i dekoracji, uczestniczy-
li w próbach. Pozwoliło im to lepiej 
poznać specyfikę pracy ze studenta-
mi z różnych krajów, która wykracza 
daleko poza naukę języka polskiego, 
ponieważ naszym celem jest eduka-
cja interkulturowa – przygotowanie 

Milkiwska i Roman Derdziak, zapre-
zentowali piosenki z różnych krajów, 
wśród których znalazł się nawet sta-
ry polski przebój Ta ostatnia nie-
dziela. Grupa III historyczna, przy 
akompaniamencie gitary, zaśpiewa-
ła aktualny ukraiński przebój Stare 
fotografie. Anastazja Gricuk i Wita 
Dańkowska zaprezentowały pełen 
temperamentu taniec hiszpański. 
Zwieńczeniem wieczoru był fanta-
styczny występ grupy IV historycznej 
z piosenką Boso zespołu Zakopower. 

Wszystkim wykonawcom serdecz-
nie podziękowała dr Anna Dunin-
-Dudkowska, zastępca dyrektora 
CJKP. Jeszcze długo po koncercie 
trwały rozmowy, robiliśmy zdjęcia. 
Było tak miło i rodzinnie, ze nieła-
two było się rozstać.

Anna Butcher
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W    ramach obchodów 
jubileuszu 70-lecia 
UMCS, 30 maja 2014 r. 

odbyła się I Noc Uniwersytetów, 
zorganizowana przez Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej wraz 
z Uniwersytetem Przyrodniczym 
oraz Uniwersytetem Medycznym 
– uczelniami, które wywodzą się 
z UMCS. Wydarzenie zainauguro-
wały Władze trzech Uczelni: Rek-

Inauguracja Nocy Uniwersytetów. Od lewej: Rektor UMCS prof. Stanisław 
Michałowski, Prorektor ds. Kształcenia UM prof. Barbara Jodłowska-Ję-
drych oraz Prorektor ds. Organizacji i Kadr UP prof. Andrzej Borowy
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tor UMCS prof. Stanisław Micha-
łowski, Prorektor ds. Kształcenia 
UM prof. Barbara Jodłowska-Ję-
drych oraz Prorektor ds. Organiza-
cji i Kadr UP prof. Andrzej Borowy. 

Każdy z Uniwersytetów przygo-
tował bogaty program wydarzeń, 
z licznymi wykładami, warsztatami, 
pokazami i dużą liczbą niespodzia-
nek dla pracowników, studentów 
i mieszkańców Lublina i regionu. 

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej otworzył swoje drzwi na 
wszystkich Wydziałach, zaprasza-
jąc nie tylko na wspomniane wy-
kłady, pokazy czy warsztaty, ale 
również na konsultacje prawne, 
dyktanda językowe czy quiz o Unii 
Europejskiej. Podczas tej wyjątko-
wej nocy można było zwiedzić labo-
ratoria, sale wykładowe, porozma-
wiać z naukowcami i specjalistami 
w danej dziedzinie oraz przeko-
nać się, czym jest prawdziwa na-
uka. Główne wydarzenia odbywa-
ły się na pl. M. Curie-Skłodowskiej, 
gdzie na scenie wystąpiły zespoły 
z Wydziału Artystycznego UMCS, 
bębniarze z „Chatki Żaka” – Młode 
Djembe&Wabazaa, oraz zaprosze-
ni goście: Chór Uniwersytetu Przy-
rodniczego i dudziarz z Uniwersy-
tetu Medycznego. 

Noc Uniwersytetów
Organizacje studenckie i koła na-

ukowe w specjalnej „Strefie Edu-
kacji”, znajdującej się również na 
placu przed Rektorarem, przygo-
towały wiele atrakcji. Można było 
zobaczyć m.in. pokaz uzbrojenia 
legionowego i walki gladiatorów 
(Hellas et Roma) oraz stroje histo-
ryczne, wziąć udział w wytwarza-
niu paciorków z muszli, gliny czy 
kości, ulepić naczynia z gliny (In-
stytut Archeologii), skosztować po-
traw kuchni bałkańskiej czy obej-
rzeć pokazy fizyczne. W „Strefie 
Informacji i Promocji” gościliśmy 
przedstawicieli Uniwersytetu Przy-
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Koncert Młode Djembe

rodniczego oraz Uniwersytetu Me-
dycznego, którzy opowiadali o swo-
ich Uczelniach, prezentując ofertę 
edukacyjną. Największym zaintere-
sowaniem cieszyła się „Strefa Dzie-
cka”, gdzie na najmłodszych czeka-
ły przygotowane przez studentów 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
liczne atrakcje i niespodzianki, m.in. 
kącik małego artysty, naukowca czy 
sportowca. Dodatkowo jedna z lu-
belskich szkół nauki jazdy przygo-
towała zajęcia „bezpieczne dziecko”, 
podczas których uczyła najmłod-
szych znaków drogowych oraz za-
sad zachowania się na drodze.

W „Strefie Kultury” w „Chatce 
Żaka” animatorzy i wolontariusze 
przygotowali bogatą ofertę wydarzeń 
kulturalnych, m.in. konkurs talentów, 
warsztaty malowania kawą i beatboxu,  
wystawę fotograficzną. Orkiestra św. 
Mikołaja zaprosiła do Inkubatora Me-
dialno-Artystycznego na „Noc Du-
chów”, podczas której można było 
m.in. posłuchać opowieści o duchach, 
zjawach, marach i strachach.

Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się rozgrywki sportowe po-
między pracownikami trzech Uczel-
ni: w siatkówce, gdzie najlepsi okazali 
się zawodnicy z UMCS, koszykówce 
w której I miejsce zajął UP oraz halo-
wej piłce nożnej, gdzie złoto przypad-
ło UM. Na hali sportowej UP odbył 
się również Wielobój Władz Uniwer-
syteckich. UMCS reprezentowali: Za-
stępca Kanclerza Ryszard Sołowiej, 
Dziekan Wydziału Humanistyczne-
go prof. Robert Litwiński, Prodziekan 
Wydziału Humanistycznego prof. 
Marek Woźniak oraz Dyrektor In-

Ani obejrzeliśmy się, jak studenci urucho-
mionego w październiku 2012 r. przez In-
stytut Historii UMCS nowego kierunku 

studiów – turystyki historycznej, po prawie już 
czterech semestrach stanęli w szranki z prawdziwą 
codziennością pilota wycieczek – pracą z rzeczywi-
stym i bardzo wymagającym turystą – w autokarze, 
w porcie lotniczym, na przejściu granicznym, w re-
aliach zabytków miejskich i przyrodniczych, w ho-
telu i w bazie turystycznej, o różnych porach doby.

Praktyka zawodowa tych studentów, podobnie jak 
i całe studia, jest odpowiedzią na zachodzące od lat 
przemiany na światowym rynku turystycznym, który 
dziś preferuje konsumenta odchodzącego od na ogół 
biernej rekreacji i wypoczynku w kierunku wędrowni-
ka, podróżnika, który pragnie poszerzać swe horyzonty 
myślowe, poznawać nowe zakątki, jest spragniony wie-
dzy i nowych wrażeń, nietuzinkowych doświadczeń. 

Tym właśnie wyzwaniom, stawianym przez współ-
czesnych touroperatorów, mają sprostać przyszli ab-
solwenci turystyki historycznej, stanowiący zaczyn 
nowego systemu kształcenia kadr dla biznesu tury-
stycznego. Oni bowiem, jak mało kto na tym wąskim 
rynku pracy, dysponują szeroką i interdyscyplinarną 
wiedzą. A jej humanistyczna warstwa w połączeniu 
z praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi mecha-
nizmów i trendów w nowoczesnej turystyce, z pew-
nością wykreuje równie nowoczesne kadry. To oni sta-
ną się praktykami w branży turystycznej i historykami 
z niekonwencjonalnym podejściem do przeszłości.

Wyjątkowość lubelskiego programu studiów w za-
kresie turystyki historycznej polega na wprzęg-
nięciu doń przedmiotów wymaganych jeszcze do 
niedawna na państwowych egzaminach na pilo-
tów wycieczek i przewodników. Jego twórcy bo-
wiem doszli do słusznego wniosku, iż najlepiej, jeśli 
o historii rzetelnie opowiadać będą sami history-
cy… W efekcie na rynku pracy już za rok pojawią 
się osoby o niemal uniwersalnym przygotowaniu, 
właściwym charakterowi pracy w branży turystycz-
nej. Absolwent studiów I stopnia uzyska wszech-
stronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii 
powszechnej oraz współczesnych trendów rozwo-
ju turystyki. W trakcie zajęć składa on też egzamin 
na wychowawcę, opiekuna zorganizowanych form 

stytutu Historii prof. Dariusz Słapek. 
Na najwyższym podium stanął Pro-
dziekan Wydziału Humanistyczne-
go UMCS prof. Marek Woźniak wraz 
z Dziekanem II Wydziału Lekarskie-
go UM prof. Wojciechem Załuską, 
II miejsce ex aequo zajęli Zastępca 
Kanclerza UMCS Ryszard Sołowiej 
wraz z Prorektorem ds. Studenckich 
i Dydaktyki UP prof. Krzysztofem 
Gołackim, natomiast III miejsce za-
jął Dziekan Wydziału Humanistycz-
nego UMCS prof. Robert Litwiński. 
Zwycięzcom gratulujemy, dziękuje-
my za grę fair play i wspaniałą za-
bawę. Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS przygotowało również dla 
mieszkańców miasta turniej tenisa 
stołowego i tenisa ziemnego, nordic 
walking oraz zajęcia fitness.

Noc Uniwersytetów 2014 prze-
szła już do historii. Mamy nadzie-
ję, że każdy, kto zagościł na jednym 
z trzech Uniwersytetów, znalazł coś 
dla siebie i z głową pełną pozytyw-
nych wspomnień, nowych doświad-
czeń i wiedzy w przyszłym roku po-
wróci w nasze mury.

W tym miejscu pragnę w imieniu 
Biura Promocji UMCS serdecznie 
podziękować Dziekanom, koordy-
natorom wydziałowym, przedstawi-
cielom kół naukowych i organizacji 
studenckich, wszystkim uczestni-
kom, którzy przyczynili się do suk-
cesu wydarzenia za ogromne zaan-
gażowanie i nieocenioną pomoc. 
Mamy nadzieję, że za rok spotka-
my się w jeszcze większym gronie.

Dr Małgorzata Pikul
Kierownik Biura Promocji 

UMCS
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do poszczególnych etapów praktyki. 
Opracowanie trasy, nabycie umiejęt-
ności omawiania przeszłości i dzisiej-
szych osobliwości mijanych miej-
scowości, cech fizjogeograficznych 
terenu, oprowadzanie grupy tury-
stów po kilkunastu miastach, licz-
nych obiektach muzealnych, przeka-
zywanie informacji o klimacie, florze 
i faunie, życiu codziennym ludności 
zamieszkującej mijane tereny – to 
tylko niektóre z zadań praktykantów. 

Powyższe należy jeszcze uzupeł-
nić o kompleks zagadnień związa-
nych z opieką nad turystami oraz 
prowadzenie dokumentacji finan-
sowej i sprawozdawczej, współpra-
ca z kierowcami, przewodnikami, 
obsługą hotelową i restauratorami, 
władzami polskimi, państw tranzy-
towych i kraju docelowego. 

Cały zakres zagadnień, który stu-
denci przerobili teoretycznie w trak-
cie czterosemestralnej edukacji akade-
mickiej oraz podczas bezpośrednich 
przygotowań do wycieczek, mogli 
przetestować podczas czterodnio-
wego wyjazdu (20–23 maja 2014 r.).

Pierwszy dzień przewidywał wy-
cieczkę krajową po Podlasiu. Stu-
denci odwiedzili Świętą Górę Gra-
barkę – najważniejsze miejsce kultu 
wyznawców prawosławia w Polsce 
z cerkwią Przemienienia Pańskiego 
oraz prawosławnym monasterem 
żeńskim Świętych Marty i Marii, 
ćwiczyli oprowadzanie po prawo-
sławnym zespole klasztornym w Su-
praślu, zwiedzili jeden z czterech 
polskich meczetów na Podlaskim 
Szlaku Tatarskim – Bohonikach oraz 
cmentarz muzułmański – mizar.

Tego samego dnia wieczorem, po 
przekroczeniu granicy polsko-bia-
łoruskiej w Kuźnicy Białostockiej, 
grupa prezentowała swoją wiedzę 
na starówce w Grodnie. Studen-
ci zobaczyli m.in. synagogę głów-
ną, Stary i Nowy Zamek, kościół 
św. Franciszka Ksawerego, kościół 
i klasztor brygidek, dom E. Orzesz-
kowej, cerkiew prawosławną św. Bo-
rysa i Gleba oraz kościół Św. Krzy-
ża i klasztor bernardynów. 

W drugim dniu praktyki swe-
go rodzaju przeżyciem była wizy-
ta w Bohatyrowiczach na symbo-

Przewidywania te mają to źródło 
w słusznych obawach znacznej czę-
ści środowiska, a przede wszystkim 
biur turystycznych, które wolą pole-
gać na kierunkowo wykształconych 
pilotach i przewodnikach, niż na 
osobach bez udokumentowanych 
umiejętności. Takie rozwiązanie na-
dal będzie stwarzało absolwentom 
turystyki historycznej możliwość 
znalezienia na trudnym rynku pracy 
atrakcyjnego zawodu, udokumento-
wanego dawniej – licencją, niedłu-
go zaś – certyfikatem pilota wycie-
czek. Dodatkowym atutem jest fakt, 
iż na podstawie akademickiego cy-
klu nauczania młodzi ludzie uzysku-
ją potwierdzoną dyplomem uniwer-
syteckim znajomość języka obcego. 

Trzyaspektowa zawodowa prak-
tyka pilocka studentów turystyki 
historycznej jest integralną częścią 
ich przedmiotowego szkolenia. Ob-
liguje do zrealizowania jednodnio-
wej programowej wycieczki krajowej, 
dwudniowej programowej wyciecz-
ki zagranicznej oraz jednodniowej 
praktyki w porcie lotniczym. Iden-
tyczne wymogi były przewidziane 
w obowiązującym do końca grud-
nia 2013 r. rozporządzeniu Ministra 
Sportu i Turystyki. Mimo zmian, In-
stytut Historii UMCS nie przewiduje 
weryfikacji dotychczasowych zasad 
odbywania praktyk. Krok ten podyk-
towany jest spodziewanym zalega-
lizowaniem certyfikacji uprawnień 
w zakresie pilotowania grup.

Najbardziej żmudne dla studentów 
są same teoretyczne przygotowania 

wypoczynku dzieci i młodzieży (lub 
kierownika zorganizowanych form 
turystyki). Poza tytułem licencjata 
absolwent uzyska zaświadczenie 
o sfinalizowaniu programu szkole-
nia pilota wycieczek (określonego 
przez Ministra Sportu i Turystyki), 
które jeszcze niedawno uprawnia-
ło do złożenia egzaminu zawodo-
wego w Urzędzie Marszałkowskim.

Jednakże w obliczu przeprowadzo-
nej przez byłego Ministra Sprawied-
liwości Jarosława Gowina deregulacji 
zawodu pilota wycieczek i przyjęcia 
w czerwcu 2013 r. przez Sejm stosow-
nej uchwały sytuacja na rynku kadro-
wym w branży turystycznej mocno 
skomplikowała się, pomimo przewidy-
wanego przez pomysłodawcę uprosz-
czenia i ułatwienia dostępu do zawo-
du. Od 1 stycznia 2014 r., od chwili, gdy 
deregulacja stała się obowiązującym 
aktem prawnym, słychać głosy prze-
widujące niezbyt odległą certyfikację 
pilotów wycieczek oraz przewodników 
miejskich. Nadal na poprzednich, obo-
wiązujących do końca grudnia 2013 r. 
zasadach, odbywają się kursy dla pilo-
tów, przewodników. Tylko nie ma już 
państwowego egzaminu przed Komi-
sją dla Pilotów Wycieczek przy Urzę-
dzie Marszałkowskim. Ale ponieważ 
życie nie znosi próżni, dlatego nale-
ży mieć nadzieję, że taka weryfika-
cja umiejętności znów stanie się rze-
czywistością. Bo tego wymaga dobro 
dzisiejszego turysty, który winien być 
obsługiwany przez fachowo wyeduko-
wanego i zweryfikowanego specjalistę, 
a nie przez przypadkowego dyletanta. 

Studenci na lotnisku w Brześciu
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trzeciego dnia zakończył się znów 
w mieście Kobryń, gdzie prakty-
kanci oglądali drewnianą cerkiew 
z XIX w., grób rodziny Mickiewi-
czów oraz mogiły polskich żołnie-
rzy z I i II wojny światowej. Najwięk-
sze wrażenie wywarł zdewastowany 
i porośnięty trawą polski cmentarz 
z 1863 r. oraz opowieść przypadko-
wo spotkanego mieszkańca Kobry-
nia o zabytkach na tej nekropolii. 

Czwarty dzień rozpoczął się 
w Porcie Lotniczym Brześć. Choć 
dziś jest to obiekt obsługujący jedy-
nie połączenia czarterowe, to i tak 
studenci pod nadzorem białoru-
skiego opiekuna Michaiła Skrob-
ko, naczelnika obiektu weszli od 
wszystkich pomieszczeń, zarów-
no przeznaczonych dla ruchu pa-
sażerskiego, jak i obsługi technicz-
nej, granicznej i celnej portu.

Następnie odwiedzili Wołczyn – 
miejsce urodzin i chrztu oraz pierw-
szego pochówku Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, gdzie obejrzeli 
ruiny kościoła pw. św. Trójcy, od-
byli spacer po kompleksie pałaco-
wo-parkowym Sapiehów. Kolejnym 
etapem był Kamieniec Poleski z goty-
cką „Białą Wieżą” i cerkwią św. Szy-
mona oraz miejscowość Kamieniu-
ki, będąca siedzibą Dyrekcji Parku 
Narodowego „Białowieska Puszcza”. 

Późnym popołudniem z okien au-
tokaru zwiedzano Brześć. Grupa zo-
baczyła kościół Podwyższenia Św. 
Krzyża, cerkiew św. Mikołaja, so-
bór katedralny św. Szymona, gim-
nazjum im. R. Traugutta, budynek 
Banku Polskiego, aptekę żydowską, 

dworzec kolejowy, wille na terenie 
byłego osiedla Narutowicza, cerkiew 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
deptak ze starą zabudową miejską. 
Najważniejszym punktem progra-
mu było jednak zwiedzanie Twier-
dzy Brzeskiej, a w niej monumen-
talnej bramy wejściowej w formie 
gwiazdy, budynków koszarowych, 
Bramy Terespolskiej, wielkich mo-
numentów rzeźbiarskich, cerkwi 
ekumenicznej i takiegoż kościoła.

Po przekroczeniu granicy w Te-
respolu studenci mogli zapoznać się 
z procedurą interwencji medycz-
nej w szpitalu w Białej Podlaskiej. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu, 
w ocenie zarówno obserwatora z ra-
mienia Urzędu Marszałkowskiego, 
jak i kierowników praktyk – dr Mał-
gorzaty Kołacz-Chmiel z Instytutu 
Historii UMCS oraz pilota wycie-
czek dr. Leszka Mikruta z Insty-
tutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 
wykazali się dobrym przygotowa-
niem merytorycznym, starannym 
opracowaniem powierzonych im za-
dań, fachowym podejściem do roz-
wiązywania kwestii dnia codzienne-
go pilota i wyczuciem tematu oraz 
umiejętnością przewidywania i roz-
strzygania sytuacji konfliktowych. 

Przebieg i wyniki praktyki pilo-
ckiej wykazały dobre przygotowanie 
studentów turystyki historycznej do 
egzaminu akademickiego z obsłu-
gi ruchu turystycznego i do ewen-
tualnego egzaminu z tego zakresu.

Leszek Mikrut
Pracownia Glottodydaktyki 

Języków Słowiańskich

licznym grobie Jana i Cecylii, jak 
również nieplanowana rozmowa 
z przypadkowo napotkaną p. Ire-
ną z Bohatyrowiczów, która choć 
nigdy w Polsce nie była, to jednak 
posługuje się nienaganną polszczy-
zną. Kolejnym etapem był Szczu-
czyn z pałacem rodziny Druckich-
-Lubeckich, kościołem św. Teresy 
i cerkwią Michała Archanioła, na-
stępnie Stare Wasyliszki i wizyta 
w domu rodzinnym C. Niemena 
oraz w miejscowym kościele. W Li-
dzie studenci ćwiczyli oprowadzanie 
po średniowiecznym zamku rycer-
skim księcia Giedymina, zobaczy-
li miejscowy kościół oraz cerkiew. 

Wieczorem grupa udała się do No-
wogródka, gdzie przez kopiec i po-
mnik Mickiewicza, po obejrzeniu 
ruin zamku książąt litewskich, koś-
cioła farnego, w którym ślub brał 
Władysław Jagiełło, cerkwi i mecze-
tu, praktykanci przeszli do muzeum 
twórcy Dziadów, a następnie pojecha-
li nad Jezioro Świteź. Było już prawie 
ciemno, gdy grupa dotarła do zre-
konstruowanego zespołu dworskiego 
w dawnym folwarku rodziny Mickie-
wiczów w Zaosiu, gdzie najprawdo-
podobniej urodził się poeta. Późną 
nocą przyszli piloci ćwiczyli kwate-
rowanie grupy w bazie turystycznej 
„Leśne  Jezioro” pod Baranowiczami. 

Kolejny dzień studenci rozpoczęli 
od oprowadzania po zamku rodzi-
ny Radziwiłłów w Mirze, aby prze-
jechać następnie do pałacu Radzi-
wiłłów w Nieświeżu. Tutaj zwiedzili 
również przypałacowy park, kościół 
Bożego Ciała wraz z kryptami oraz 
klasztor bazylianów z cudownym 
obrazem Matki Boskiej Żyrowickiej 
w tzw. Prawosławnej Częstochowie 
Białorusi – w miejscowości Żyrowice. 

Kolejnym miejscem był Kosów 
Poleski z dawnym pałacem rodzi-
ny Pusłowskich oraz folwarkiem 
Mereczowszczyzna, gdzie studenci 
zwiedzili zrekonstruowany dworek 
– miejsce urodzin Tadeusza Koś-
ciuszki. W Różanach oglądali ruiny 
zamku rodziny Sapiehów, a w Pru-
żanach zespół pałacowy w dawnym 
majątku Szwykowskich, kościół, 
cerkiew oraz świetnie zachowa-
ne żydowskie sukiennice. Program 
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Instytut Historii UMCS od wielu 
lat rozwija współpracę ze szko-
łami Lublina i Lubelszczyzny. 

Zaowocowało to wieloma inicjaty-
wami, które przyczyniły się do pod-
niesienia poziomu jakości kształcenia, 
preorientacji zawodowej młodzieży 
szkolnej i akademickiej, podnoszenia 
wrażliwości, aspiracji oraz kultury 
humanistycznej uczniów i studen-
tów. Prowadziły one do wspólne-
go poszukiwania nowych rozwią-
zań, które mogłyby służyć „stałemu 
uwrażliwianiu nas Humanistów na 
to, że żaden z obowiązujących słow-
ników nie jest ostateczny i zawsze 
można go zmienić na inny, lepiej 
nam służący” (M.P. Markowski). 

Pozwoliło to na nawiązanie cieka-
wych kontaktów pomiędzy nauczy-
cielami szkół wszystkich szczebli 
oraz pracownikami Instytutu Histo-
rii. Zaznaczyły się one w trakcie cy-
klicznie organizowanych konferen-
cji, wykładów, konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, „Spotkań z histo-
rią”, „Dni Historyka”, pokazów grup 
rekonstrukcyjnych, spektakli teatral-
nych, warsztatów dydaktycznych itp. 
Sprawdzoną formą współdziałania 
były i są praktyki pedagogiczne, które 
pozwalają na znalezienie najbardziej 
wartościowych i ideowych kandyda-

niu przygotowywanym z okazji Świę-
ta Szkoły przez nauczycieli i rodziców 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubli-
nie. Anastazja Kowalenko, Margarita 
Barancewa, Tatiana Szwejkus i Mak-
sym Tucki wystąpili 26 maja na sce-
nie Domu Kultury LSM. Zaprezen-
towali spektakl Tajemnicza podróż 
z panem K. oparty na wierszach dla 
dzieci Jana Brzechwy. Nasi studenci 
zagrali brawurowo!

Anna Butcher

tów do pracy w trudnym zawodzie 
nauczyciela. Nową jakość uzyskały 
one w wyniku trzyletniego projek-
tu „Praktyki na Wydziale Humani-
stycznym UMCS”. Środowiska szkol-
ne i akademickie mają też za sobą 
kilka udanych projektów naukowo-
-dydaktycznych oraz wydawniczych.

Globalna sieć internetowa po-
zwala nadać tej współpracy cha-
rakter bardziej efektywny, syste-
matyczny i utylitarny. Udostępnia 
ona nowe narzędzia i środki prze-
kazu. Usprawnia możliwości komu-
nikacyjne. Umożliwia rozszerzenie 
grona dotychczasowych współpra-
cowników o nowe środowiska oraz 
łatwiejsze uruchomienie kolejnych 
inicjatyw. Pozwala na poddanie 
tych przedsięwzięć szerszej dysku-
sji i krytyce naukowej. Dopuszcza 
głosy spoza sfery nauki i edukacji. 

W ramach cyberprzestrzeni moż-
liwa jest platforma swobodnej dys-
kusji, wymiany poglądów i „dobrych 
praktyk”. Taką rolę może spełniać 
nowa strona internetowa „Ile kalorii 
w historii… Instytut Historii i Szkoły 
Partnerzy”. Głównym motywem jej 
założenia była idea promocji historii 
jako jednej z nauk „o życiu”, potrze-
ba uatrakcyjnienia i unowocześnie-
nia oferty dydaktycznej w zakresie 

historii oraz zbliżenia jej do potrzeb 
życia codziennego czy rynku pracy. 

Strona może być miejscem, gdzie 
znajdą się dysputy o badaniach i edu-
kacji, ciekawe scenariusze zajęć dy-
daktycznych lub wycieczek histo-
rycznych, noty o nowych książkach, 
grach edukacyjnych, bibliografie te-
matyczne, linki do wartościowych 
materiałów sieciowych, wiadomo-
ści o kursach/szkoleniach kwalifi-
kacyjnych, sesjach naukowych i po-
pularnonaukowych, wycieczkach 
po Lublinie i okolicy, wyjątkowych 
wykładach i eventach historycz-
no-turystycznych, o spotkaniach 
z wybitnymi humanistami, moż-
liwościach nawiązania kontaktów 
pomiędzy szkołami z różnych miast 
czy krajów. Umożliwi ona też wgląd 
w życie Instytutu Historii UMCS, 
np. na śledzenie najnowszych mate-
riałów instytutowej telewizji. Plat-
forma ta może stać się inkubatorem 
wielu przedsięwzięć realizowanych 
wspólnie poza światem wirtualnym. 

Stronę można znaleźć pod adre-
sem www.humanistyczny.umcs.pl → 
Wydział → Współpraca ze szkołami 
→ historia.edu. Jej administratorami 
są dr Dominika Staszczyk i mgr To-
masz Tarczyński z Instytutu Historii.

Dominika Staszczyk

„Ile kalorii w historii…
Instytut Historii i Szkoły Partnerzy” 
Nowa strona internetowa

„Tajemnicza podróż z panem K.”
S łuchacze prowadzonych 

w CJKP podyplomowych stu-
diów w zakresie nauczania ję-

zyka polskiego jako obcego coraz 
częściej włączają się w działalność 
Centrum. Próbują także zaangażować 
naszych studentów w różne działania 
prowadzone w szkołach, w których na 
co dzień pracują. Dwie panie, Mariola 
Wesołowska-Lecka oraz Barbara Woj-
taś zaprosiły kilkoro studentów roku 
zerowego do udziału w przedstawie-Fo
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W dniu 21 maja 2014 r. 
w Instytucie Informa-
tyki UMCS odbyła się 

konferencja naukowa „Informatyka 
Badania i Zastosowania – IBIZA”, 
połączona z obchodami Dnia Infor-
matyki na UMCS. Wydarzenie po-
wyższe zostało objęte honorowym 
patronatem Rektora UMCS prof. 
Stanisława Michałowskiego. W jego 
trakcie zaprezentowano osiągnię-
cia naukowe naszej Uczelni w za-
kresie szeroko pojętej informatyki, 
a także sposoby praktycznego wy-
korzystania zastosowań informa-
tyki w różnych dziedzinach nauki 
i twórczości artystycznej. 

W pierwszej części konferen-
cji, otwartej przez prof. Zdzisła-
wa Łojewskiego, Przewodniczące-
go Komitetu Organizacyjnego oraz 
Prezesa Wschodniego Klastra ICT 
Roberta Szlęzaka, wygłoszone zo-
stały referaty poruszające tematy-
kę neuronauki (dr hab. Grzegorz 
Wójcik, UMCS) oraz modelowa-
nia kognitywnego (dr hab. Andrzej 
Marciniak, WSEI). Ciekawym ak-
centem była wideokonferencja zor-
ganizowana wspólnie z firmą Cog-
nitum, podczas której dr Alessandro  

Seganti wygłosił referat dotyczący 
modelowania ontologii za pomocą 
języka naturalnego.

W dalszej kolejności zaprezen-
towano możliwości zastosowań 
informatyki na polu odmiennych 
dziedzin nauki, takich jak: bio- 
i geoinformatyka, tworzenia map 
wiedzy w edukacji i analizy sy-
stemów operacyjnych. Część wy-
stąpień zaprezentowali pracowni-
cy UMCS z Wydziałów: Biologii 
i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej. Obok 
naszych pracowników wystąpi-
li goście z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, Politechniki 
Rzeszowskiej, jak również przed-
stawiciele środowiska lubelskie-
go biznesu, m.in. firma MikroBIT 
przedstawiła przykład tego, jak 
wizualizować wyniki wyborów 
w Internecie.

W części popołudniowej wyda-
rzenia, podczas cyklicznej, XIII już, 
konferencji „Informatyka Badania 
i Zastosowania”, zorganizowanej 
przez Instytut Informatyki UMCS, 
zaprezentowano stan zaawansowa-
nia badań naukowych w obszarze 
informatyki teoretycznej i stoso-

Dzień Informatyki  
na UMCS

wanej, prowadzonych w Instytucie 
Informatyki UMCS. Można wśród 
nich wymienić prace z dziedziny 
integracji heterogenicznych baz 
danych, elektroencefalografii, ko-
munikacji wielowątkowej i efek-
tywności VPN. Również w tej czę-
ści firmy informatyczne Britenet 
i Billenium wypowiedziały się na 
temat zagadnień związanych z two-
rzeniem serwisów www o wysokiej 
użyteczności i z zarządzaniem sy-
stemami produkcyjnymi.

Dodatkowo, w takcie Dnia Infor-
matyki zaprezentowano w działaniu, 
będący na wyposażeniu pracowni 
Zakładu Technologii Informatycz-
nych, profesjonalny hexacopter Hor-
net-t6xxl, wykorzystywany m.in. do 
wirtualnej rekonstrukcji wielkoga-
barytowych obiektów i odtwarza-
nia obrazów terenów. 

Piotr Dukowski

Hexacopter Hornet-t6xxl
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Moda w kulturze, 
sztuce i edukacji
Red. Wojciech Bobrowicz,  
Dariusz Kubinowski,  
Zbigniew Pakuła

Tom jest zbiorem opracowań po-
święconych zjawisku mody, opi-
sywanemu i interpretowanemu 
w różnych kontekstach kulturo-
wych, artystycznych i edukacyjnych, 
przygotowanych przez uczestników 
konferencji „Moda jako problem pe-
dagogiczny i artystyczny”.

Żuńczyk
Jadwiga Mizińska 

W książce Mizińskiej, niczym 
w kotle czarodziejki (dobrej cza-

rownicy), wymieszane są te trzy 
rodzaje miłości: mamy więc za-
gęszczony eliksir z Erosa, Agape 
i Storge. Oto trzy składniki funda-
mentu tej książki i trzy główne „na-
pędy” Autorki. Jest też w tle i inny 
„napęd” zapewne – chęć, aby coś 
po sobie zostawić, aby uwiecznia-
jąc innych, i siebie uwiecznić. Jest 
to książka przesycona poezją, do-
brą poezją, w której wyraża się owa 
potrójna miłość.

Zderzenie kultur. 
Polskość i sowieckość na 
ziemiach wschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1939–1941 we 
wspomnieniach Polaków
Artur Wysocki 

Książka zawiera wieloaspektową 
analizę dynamiki stosunków spo-
łecznych i kulturowych zaistnia-
łych pomiędzy ludnością polską 
a sowiecką podczas pierwszej oku-
pacji sowieckiej (17 września 1939 r. 
– 22 czerwca 1941 r.), a więc w sytu-
acji, gdy na ziemie wschodnie II RP 
wkroczyły wojska Armii Czerwo-
nej, a niedługo później ludność na-
pływowa ze wschodu, mająca za 
zadanie budować na zajętych te-

renach nowy, sowiecki porządek 
społeczny. Rozgrywające się wów-
czas wydarzenia stanowią intere-
sującą i rozbudowaną ilustrację 
przejawów i społecznych konse-
kwencji kontaktu ludności miej-
scowej z odmienną rzeczywistoś-
cią społeczno-kulturową. 

Słownik biograficzny 
gubernatorów 
i wicegubernatorów 
w Królestwie Polskim 
(1867–1918)
Artur Górak, Jan Kozłowski, 
Krzysztof Latawiec

Oddajemy do użytku badaczy sche-
matyczne biogramy najwyższych 
urzędników administracji ogólnej 
w Królestwie Polskim doby unifi-
kacyjnej – gubernatorów i wicegu-
bernatorów. Zakres geograficzny ba-
dań obejmuje gubernie Królestwa 
Polskiego oraz gubernię chełm-
ską, formalnie przecież wyłączoną. 
Podstawowym zadaniem Słownika 
jest więc dostarczenie historykom 
użytecznego narzędzia do rozpo-
znawania gubernatorów i wicegu-
bernatorów. Podstawą źródłową 
był materiał zgromadzony w wy-
niku kwerendy w archiwach i bi-

Nowości wydawnicze 
Wydawnictwa UMCS
Oprac. Aneta Okuń
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bliotekach Polski, Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Ukrainy i Rosji w posta-
ci literatury, źródeł drukowanych 
i rękopiśmiennych.

nie pisz pan fraszek...
Sergiusz Riabinin 

Wydanie drugie tomiku fraszek Ser-
giusza Riabinina dedykowanych na-
uce i naukowcom. Tomik nie pisz 
pan fraszek…, będący podstawą 
niniejszego wydania, został po raz 
pierwszy opublikowany przez Wy-
dawnictwo UMCS w 1993 r. Zawie-
rał 150 utworów. Wydanie drugie 
zostało uzupełnione o 69 fraszek, 
które zachowały się w formie ma-
szynopisu Autora. Teksty powsta-
wały z różnych okazji w ciągu kil-
kudziesięciu lat. Tomik został 
opatrzony ilustracjami Zbignie-
wa Jóźwika.

Kłopotliwa miłość. 
Patriotyzm 
w polskich dyskursach 

publicystycznych
Małgorzata Brzozowska 

Patriotyzm jest teraz, w pierwszym 
dwudziestoleciu XXI w., jednym 
z najbardziej gorących i niejedno-
znacznych tematów polskiego życia 
publicznego. Mówią o nim wszyscy, 
ale nie jednym głosem. Autorka po-
stanowiła obraz patriotyzmu w wy-
branych polskich dyskursach uczy-
nić tematem swojej analizy i podjąć 
próbę odpowiedzi na pytanie o isto-
tę polskiego patriotyzmu. Udało się 
jej pisać o patriotyzmie zupełnie 
bezstronnie, co nie jest łatwym za-
daniem – zaznaczył recenzent prof. 
Kazimierz Ożóg.

Border Conflicts in the 
Contemporary World
Anna Moraczewska,  
Wojciech Janicki

Border conflicts and territorial  
claims are inscribed into the histo-
ry of almost every state; they have 
been and continue to be the most 
frequent cause of interstate conflict 
and the most common trigger for 
war. This book demonstrates that 
this problem still exists and con-
tinues to be relevant despite lib-
eral buzzwords and notions such 
as the „borderless world”. (…) The 
fusion of two perceptions on bor-
der conflict – one geographic, the 
other deriving from international 
relations – indicates the differenc-
es and similarities between them 
as well as a certain degree of con-
vergence between the two areas 

in identifying pathways to con-
flict resolution in the borderlands.

Współczesne oblicza 
pomocy społecznej 
i pracy socjalnej
Red. Marta Czechowska- 
-Bieluga, Anna Kanios

Książka jest interesującą propozycją 
dla osób podejmujących działania 
w dziedzinie pomocy społecznej. 
Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi 
na pytanie o pracę socjalną jako 
profesję. Publikacja z jednej stro-
ny stanowi próbę syntetycznego 
ujęcia współczesnych tendencji 
w pomocy społecznej i pracy so-
cjalnej, a z drugiej – może stać się 
punktem wyjścia dla prowadze-
nia dalszych badań w tym zakresie.

Współczesne media – 
Wartości w mediach
Red. Iwona Hofman,  
Danuta Kępa-Figura
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W niniejszym opracowaniu od-
naleźć można zarówno rozważa-
nia o charakterze teoretycznym, 
propozycje zastosowania meto-
dologii nauk humanistycznych 
i społecznych w refleksji dotyczą-
cej wartości, jak również studium 
przypadku oraz analizę konkret-
nych sposobów przedstawiania 
wartości w mediach. Temat za-
powiedziany w tytule książki – 
choć niejednoznaczny i obcią-
żony wewnętrzną niespójnością 
– pozwala na realizację ważnych 
celów. Zderzenie w jednej publi-
kacji obrazu wartości „uznanych” 
z praktyką wprowadzania war-
tości „aspirujących” było szansą 
na uchwycenie sposobu oddzia-
ływania mediów jako przestrze-
ni, w której odbiorcy nabywają 
kompetencje aksjologiczne.

Das Universelle 
Indoor-Cycling
Ryszard Skowroński, Tomasz 
Bielecki, Krzysztof Krawczyk

Das Universelle Indoor-Cycling ist 
ein Methodikhandbuch, das der 
innovativen Version des klassis-
chen Indoor-Bike-Fahrens gewid-
met ist, dank der die Schultergür-
tel-, Buch- und Rückenmuskulatur 
während der Trittbewegungen ak-
tiviert wird. Neben theoretischen 
Ausführungen bietet die Veröf-
fentlichung 166 Übungen an, die 
von den Autoren entwickelt wur-
den und der Effektivitätssteige-
rung des Gesundheitstrainings 
dienen.

Słownik biograficzny 
mieszkańców Lublina
Red. Marek Sioma,  
Paweł Jusiak, Jerzy Ternes

Oddajemy w Państwa ręce ko-
lejny, czwarty już tom Słownika 
biograficznego mieszkańców Lub-
lina, który ma na celu zachowa-
nie od zapomnienia postaci tych 
mieszkańców miasta, którzy się 
tu urodzili lub też na przestrze-
ni wieków, w różnoraki sposób, 
przyczynili się do rozwoju i zna-
czenia Lublina.

Praca socjalna. 
Zagadnienia teoretyczne 
i metodyczne
Anna Kanios 

Książka ma na celu przybliżenie 
podstawowej wiedzy z zakresu 
pracy socjalnej w kontekście wy-
branych teorii i modeli oraz uka-
zanie specyfiki pracy socjalnej 
z jednostką i rodziną, grupą spo-
łeczną oraz społecznością lokal-
ną. Podręcznik składa się z czte-

rech rozdziałów, które przybliżają 
wybrane zagadnienia pracy so-
cjalnej z perspektywy teoretycz-
nej i metodycznej.

DREAM? 
DEMOCRACY! 
A Philosophy of Horror, 
Hope & Hospitality 
in Art & Action
Tomasz Kitliński 

Dream? Democracy! constructs 
a philosophy and practice of ho-
spitality to the Other. It projects 
a culture and politics of welco-
ming the strangers, minorities, 
women, where art as activism 
plays a key part: that is why the 
author analyzes feminist, anti-
fascist, and queer works, inclu-
ding Pussy Riot’s performance 
art; LGBTQ visibility campaigns 
and exhibitions; and initiatives of 
rebuilding Jewish life in Lublin, 
Poland (Grodzka Gate-NN The-
ater Center, Transeuropa Festi-
val). This book interprets inter-
textually passages on hospitality 
and utopia from the Mahabhara-
ta; the Bible; Ernst Bloch; Hannah 
Arendt; Maria Janion; Hélène Ci-
xous; Adam Michnik; Martha C. 
Nussbaum; José Esteban Muñoz; 
and the younger generation of Po-
lish activists. Here is a performa-
tive book which is profound in-
tellectually and socially engaged 
– for the cause of welcoming the 
Stranger, against prejudices and 
neoliberal exploitation.

X
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W  ramach prestiżowej 
serii Berliner Beiträge 
zur Literatur- und Kul-

turgeschichte ukazała się najnow-
sza publikacja Literatur und Zeit-
geschichte. Zwischen Historisierung 
und Musealisierung pod redakcją 
Janusza Golca i Irmeli von der 
Lühe. Zgromadzone artykuły do-
kumentują i analizują różnorodne 
strategie przedstawienia i interpre-
tacji przeszłości, zwłaszcza zdarzeń 
z historii najnowszej, w tekstach 
literackich pisarzy niemieckoję-
zycznych. Transformacja historii 
w mity narodowe, konstruowa-
nie i rekonstruowanie przeszło-
ści, osobiste doświadczanie histo-
rii i jej artystyczne przetworzenie, 
literatura świadectwa i jej funda-
mentalna zasada autentyczności, 
rozliczenie z historią narodową 
i przekłamaniami historycznymi, 
stosunek między prawdą i fikcją, 
etyką i estetyką czy ‘muzealizacja’ 
przeszłości – te zagadnienia skła-
dają się na panoramiczny obraz li-
teratury XX w. Książka prezentuje 
również literaturę starszą (np. po-
wieść historyczną z XIX w.) i naj-
nowszą (proza podróżnicza).

Warto przy tym podkreślić, że 
książka jest rezultatem współpracy 
naukowców z Wolnego Uniwersy-
tetu w Berlinie z literaturoznawca-
mi z Instytutu Germanistyki i Lin-
gwistyki Stosowanej UMCS oraz 
germanistami z Ukrainy. Instytu-
cjonalno-performatywną wartość 
tego przedsięwzięcia podkreślają 
we wstępie sami wydawcy, traktu-
jąc różnorodność perspektyw jako 
wkład do zmieniającego się myśle-

Historia współczesna 
w literaturze 
niemieckojęzycznej
Janusz Golec, Irmela von der Lühe (red.): Literatur und Zeitgeschichte. 
Zwischen Historisierung und Musealisierung. Frankfurt am Main 2014 
(=Berliner Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte, Bd. 18).

nia historycznego i nowej orienta-
cji w życiu akademickim w Lubli-
nie, Berlinie i Kijowie.

Literaturoznawcy z Instytutu 
Germanistyki i Lingwistyki Stoso-
wanej prezentują różne aspekty li-
terackich ujęć historii. Prof. Janusz 
Golec odnajduje w perspektywie 
komparatystycznej paralele mię-
dzy historyzującą fikcją literacką 
w opowiadaniu Michael Kohlhaas 
Heinricha von Kleista i w książce 
Samuel Zborowski Jarosława Mar-
ka Rymkiewicza. Mgr Konrad Łyjak 
analizuje sporny charakter książ-
ki Arno Surminskiego Vaterland 
ohne Väter, stawiając pytanie, czy 
jest ona fikcją literacką czy doku-
mentacją historyczną. Dr Marek 
Dziuba przedstawia powieść Mord-
verläufe Manfreda Franke, będą-
cą swoistym protokołem pogromu 
z 1938 r., jako kontrowersyjny przy-
kład nurtu dokumentalnego i be-
letryzacji historii. Dr Jolanta Pa-
cyniak umieszcza twórczość Uwe 

Timma w kontekście historii co-
dzienności, analizując codzienne 
doświadczenia postaci literackich 
jako przejawy historii. Prof. Hali-
na Ludorowska opisuje proces mi-
tologizacji antyfaszyzmu jako ofi-
cjalnej doktryny państwowej NRD 
na przykładzie noweli Kurta Da-
vida Die Überlebende. Mgr Maria 
Korzeniowska-Jeleń ukazuje roz-
rachunek noblistki Herty Müller 
z rumuńską dyktaturą, dokony-
wany z perspektywy wyobcowania 
i z pozycji oporu wobec dyktatu-
ry. Dr Anna Pastuszka przedstawia 
pogłębiony, mozaikowy obraz Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w naj-
nowszej prozie podróżniczej auto-
rów z Niemiec i Austrii.

Tom zwieńczony jest esejem prof. 
Hartmuta Eggerta o przewodniku 
Majera Bałabana Die Judenstadt 
von Lublin z roku 1919, który dzięki 
wspólnym staraniom z prof. J. Gol-
cem doczekał się pięknej reedy-
cji w polskiej i oryginalnej nie-
mieckiej wersji językowej w roku 
2012. Prof. Eggert, będący wielo-
letnim przyjacielem i dobrym du-
chem lubelskiej germanistyki, snu-
je osobiste refleksje o Lublinie jako 
miejscu historycznym i własnym 
miejscu pamięci, o tragicznej pol-
sko-niemiecko-żydowskiej histo-
rii, o losie autora, książki i swoim 
własnym, przybliżając w tej ber-
lińsko-lubelskiej publikacji nasze 
miasto. Lublin uhonorowany jest 
również okładką – widnieje na niej 
ilustracja Karla Richarda Henke-
ra do książki Bałabana, przedsta-
wiająca Bramę Grodzką.

Anna Pastuszka
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Już sam tytuł wskazuje, że tom 
XXIII stanowi odzwiercied-
lenie różnorodności i boga-

ctwa metodologii dominujących 
we współczesnych badaniach li-
terackich i conradowskich. Wyko-
rzystanie zarówno tradycyjnych, 
jak i nowatorskich podejść lite-
raturoznawczych pozwoliło spoj-
rzeć na twórczość Josepha Con-
rada w nowym świetle. Pozycja 
składa się z 16 studiów autorstwa 
badaczy ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Japonii, Turcji, Tajwanu, 
Korei, Wielkiej Brytanii, Szwajca-
rii oraz Polski. Ich sekwencja zo-
stała ustalona na podstawie domi-
nacji poszczególnych metodologii 
badawczych oraz porządku logicz-
nego wynikającego z ich zastoso-
wania i doboru tekstów.

I tak, w artykule otwierającym 
tom, Kenji Tanaka przedstawia 
związek Conrada z japońskim kon-
sulatem w Marsylii w 1877 r., który 
niejako miał odzwierciedlać póź-
niejszą fascynację pisarza Japonią. 
W swej analizie Tanaka stosuje 
tradycyjne biograficzne podejście. 
Z kolei Anna Cichoń, interpretując 
Ze wspomnień, wykorzystuje mo-
dernistyczną teorię odtworzenia 
tożsamości w kategoriach autobio-
graficznego suplementu. Twierdzi, 
że w Ze wspomnień Conrad ujaw-
nia swoją tożsamość poprzez styl 

literacki oraz artystyczną kreację 
fikcyjnej rzeczywistości.

Po tym następuje seria pięciu ar-
tykułów ukazujących relacje inter-
tekstualne. Studium Jarosława Gizy 
zestawia Jądro ciemności Conrada 
z Rajem utraconym Miltona. Ba-
dacz twierdzi, że zarówno Kurtz, 
jak i Szatan zostali popchnięci do 
niegodziwych uczynków przez tych, 
którzy sprawowali władzę w ich cza-
sach, co w dużej mierze usprawied-
liwia postępowanie obydwu posta-
ci. Autobiograficzny element po raz 
kolejny pojawia się w studium kom-
paratystycznym Carla Schaffera, 
który porównuje Tajemnego wspól-
nika Conrada z Bartleby, the Scrive-
ner Melville’a. Utrzymuje, że stwo-
rzenie tych dzieł pomogło obydwu 
pisarzom przezwyciężyć ich kry-
zys artystyczny. Według Schaffera 
obydwa teksty wykorzystują opisa-
ny przez Junga motyw sobowtóra, by 
ukazać konflikt wewnętrzny boha-
terów jako postaci archetypicznych. 
Z kolei Clio Pei Wen Kao i Agata 
Szczeszak-Brewer prezentują ana-
lizy porównawcze tekstów w obrę-
bie epoki modernizmu. Kao skupia 
się na porównaniu miejskich pejza-
ży przedstawionych w W oczach Za-
chodu, w modernistycznej literaturze 
europejskiej oraz literaturze rosyj-
skiej. Według badaczki Petersburg 
– symbol carskiej autokracji i rewo-

lucjonizmu w Rosji – odzwierciedla 
anonimowość jednostki, jej całkowi-
tą separację od wspólnoty, a także 
emocjonalne osamotnienie. Z ko-
lei Genewa wyłania się jako potrak-
towane ironicznie miejsce kwitną-
cej cywilizacji i doskonałości, które 
stanowi utopijną obietnicę wolności 
i życia we wspólnocie. Szczeszak-
-Brewer zestawia Nostromo Con-
rada z Ulissesem Joyce’a, udowad-
niając, że obydwaj pisarze w swoim 
sprzeciwie wobec presji nacjonali-
stycznych stworzyli własną tożsa-
mość literacką o wszechstronnym 
i międzynarodowym charakterze. 
Posługuje się przy tym prezentacją 
bohaterów powieści, którzy usiłują 
zachować niezależność i prawość 
w obliczu presji i oczekiwań ze strony 
rodaków. Grażyna Branny dokonuje 
konfrontacji dwóch sposobów kryty-
ki imperializmu: zawoalowanej w Ją-
drze ciemności z wyrażoną otwar-
cie przez Cormacka McCarthy’ego 
w Blood Meridian. Pokazuje, że Ją-
dro ciemności należy odczytywać 
w dwu płaszczyznach: konteksto-
wej i intertekstualnej. Ta pierwsza 
obejmuje potępienie idei imperiali-
stycznych w Jądrze ciemności i utwo-
rach politycznych Conrada, dru-
ga zaś wskazuje na porównania do 
Blood Meridian, gdzie odnajduje-
my echo conradowskiej postawy 
antyimperialistycznej. 

„Wine in Old and 
New Bottles”
„Wine in Old and New Bottles”. Critical Paradigms for Joseph Conrad to tytuł 
XXIII tomu serii Conrad: Eastern and Western Perspectives, wydanego przez 
Wydawnictwo UMCS w Lublinie w dystrybucji Columbia University Press, 
New York. Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. Wiesław Krajka, 
kierownik Zakładu Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki UMCS; 
w jego rękach spoczęła również redakcja naukowa niniejszego tomu. 
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W dalszej części tomu pojawia-
ją się prace wykorzystujące teorię 
postkolonialną. W artykule Wojcie-
cha Kozaka widzimy Marlowa, któ-
ry próbuje się odnaleźć pomiędzy 
traumatyczną prawdą a zbawienną 
nieświadomością i iluzją. Bohater 
jednocześnie kwestionuje i mani-
festuje system kolonialny i patriar-
chalny swoich czasów. Swoiste spra-
wozdanie Marlowa, paradoksalnie 
zakończone kłamstwem, stanowi 
obraz modernistycznego sceptycy-
zmu wobec istnienia prawdy absolut-
nej. Inaczej kwestię postkolonializmu 
postrzega Merry Pawlowski, która 
skupia się na historyczno-dokumen-
talnym wydźwięku Jądra ciemnoś-
ci. Według niej utwór stanowi zapis 
i dowód grabieży, jakiej Europa do-
puściła się wobec Afryki.

Badania wykorzystujące psycho-
analizę otwiera studium Olgi Bin-
czyk, która w interpretacji Smugi cie-
nia stosuje teorię Zygmunta Freuda. 
Dowodzi, że poprzez zastosowanie 
koncepcji niesamowitości, Conrado-
wi udało się przekazać niezgłębio-
ne tajemnice świata rzeczywistego 
bez konieczności wprowadzania do 
utworu sił nadprzyrodzonych. Z ko-
lei Buket Dogan i Nurten Birlik jako 
przedmiot analizy wybrały Lagunę. 
Koncepcja niesamowitości Homi 
Bhabhy stanowi bazę teoretyczną 
dla Dogan, zgodnie z którą granica 
pomiędzy tożsamością kolonizatora 
a tożsamością podlegającego kolo-
nizacji zostaje zatarta w sposób nie-
zwykły i niewyjaśniony. W rezultacie 
obydwie strony zaczynają postrze-
gać się nawzajem jako swoje „drugie 
ja”. Birlik skłania się ku postfreudow-
skiej teorii Jacquesa Lacana. Twier-
dzi, że Arsat raz utożsamia się z wi-
zerunkiem swojego brata, a innym 
razem z postacią Diamelen. Boha-
ter oscyluje pomiędzy symboliczną 
rzeczywistością, w której jest moc-
no zakorzeniony (królestwo wład-
cy), a rzeczywistością wyłaniającą 
się z jego podświadomości (miłość 
do Diamelen).

W dalszej części tomu znalazły 
się trzy artykuły, których autorzy 
postrzegają morze jako środek wy-
razu artystycznego lub jako asumpt 
do stworzenia sylwetki bohaterów 
literackich. Kaoru Yamamoto, od-
wołując się do myśli filozoficznych 
Derridy i Schérera, przedstawia roz-
ważania dotyczące alter ego w od-
niesieniu do kapitana-narratora 
i Leggatta z Tajemnego wspólnika. 
Autorka dowodzi, że nieograniczo-
na gościnność przewijająca się na 
wszystkich poziomach narracji była 
wyrazem desperacji twórczej Con-
rada, choć ostatecznie przyczyniła 
się do wyrwania go z impasu. Mał-
gorzata Stanek zaś, bazując na spo-
strzeżeniach Gastona Bachelarda 
i Nicholasa Royle’a, zgłębia symbo-
liczne znaczenia archetypu wody/
morza oraz bada sposób ich prezen-
tacji w powieściach morskich Con-
rada. Pokazuje, w jaki sposób sztuka 
żeglarska ulega wobec gwałtow-
ności żywiołów, a morze staje się 
miejscem odpowiednim dla zwie-
rzeń i wyjawiania tajemnic. Z ko-
lei Sooyoung Chon, w interpretacji 
skarbca z The Rover, stosuje me-
todologię współczesnego marksi-
zmu – koncept Slavoja Žižka przed-
stawiający widmo zarówno jako 
przejaw obsesyjnej pseudoducho-
wości, jak i stłumionej w zarodku 
ideologii imperialistycznej. Arty-
kuł przedstawia ukryte w utworze 
fantazje Conrada o alternatywnej 
historii, która zapewniłaby domi-
nację Francji zarówno na konty-
nencie, jak i na morzu. Jak uważa 
Chon, w stworzeniu potęgi impe-
rium francuskiego pisarz widział 
szansę na wyzwolenie swojego oj-
czystego kraju.

Z a mykające  tom s t ud iu m 
Ware’a wyraża refleksje dotyczące 
nauczania tekstów Conrada w sferze 
akademickiej. Twierdzi on, iż istnie-
je wiele sposobów, które pomogłyby 
zainteresować młodzież jego twór-
czością. Jednocześnie Ware pod-
kreśla ogromną wartość edukacyj-

ną i humanistyczną jego tekstów. 
Reasumując, artykuły zebrane 

w tomie XXIII serii Conrad: Eastern 
and Western Perspectives można 
postrzegać w kategoriach bardzo 
zróżnicowanego ujęcia tematyki 
conradowskiej. Wynika to przede 
wszystkim z szerokiego spektrum 
podejść teoretycznoliterackich i me-
todologicznych wykorzystanych 
przez autorów artykułów oraz za-
kresu tematycznego poszczegól-
nych opracowań.

Agata Łukasiewicz

Postscriptum

W styczniu 2013 r. Wydawni-
ctwo East European Mono-

graphs w Boulder, Colorado (USA), 
współwydawca dotychczasowych 
22 tomów serii Conrad: Eastern 
and Western Perspectives, zostało 
zamknięte z przyczyn obiektyw-
nych: podeszłego wieku i złego stanu 
zdrowia jego Założyciela i Dyrekto-
ra prof. Stephena Fischera-Gala-
tiego (niedawno zmarłego) i braku 
następców. Tym samym wygasło po-
rozumienie między East European 
Monographs i Uniwersytetem Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, na podsta-
wie którego wydano 22 tomy serii 
Conradowskiej.

W tej sytuacji, celem zapewnie-
nia dalszego istnienia serii, podję-
te zostały negocjacje z Columbia 
University Press, New York doty-
czące podpisania stosownej umo-
wy dystrybutorskiej bezpośrednio 
z UMCS. Negocjacje te były bardzo 
trudne, momentami dramatycz-
ne, ale zakończyły się sukcesem: 
w grudniu ubiegłego roku umowa 
taka została podpisana. Tom XXIII  
jest pierwszym, który ukazał się 
już według nowych zasad: w cało-
ści został przygotowany i wykona-
ny w UMCS, który jest jedyną in-
stytucją firmująca jego publikację, 
a następnie przekazany do Colum-
bia University Press dla dokonania 
światowej dystrybucji. 

Wiesław Krajka



W  ś w i e c i e  k s i ą ż e k

86 W i adomo ś c i  Un i we r s y t e c k ie   c z e r w ie c  2 014

W  maju 2014 r. ukazał się drugi tegoroczny nu-
mer „Akcentu”. Tom otwiera najnowszy poe-
mat Bohdana Zadury Doktorzy, inspirowany 

doświadczeniami szpitalnymi po przebytym niedawno 
zawale serca. Ponadto, czytelnicy znajdą w kwartalniku 
liryki polskich autorów młodego pokolenia oraz wiersze 
poetów węgierskich w przekładach Jerzego Snopka, pro-
fesora w Instytucie Badań Literackich. Na uwagę zasługu-
ją także opowiadania Andrzeja Goworskiego, Sławomi-
ra Majewskiego i Jana Wosia, emerytowanego profesora 
Uniwersytetu w Trydencie, który jako prozaik debiuto-
wał przed kilkoma laty na łamach „Akcentu”. O plakatach 
Leszka Mądzika, znanego twórcy Sceny Plastycznej KUL, 
pisze dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, zaś o liryce Konrada 
Sutarskiego, polskiego poety mieszkającego w Budapesz-
cie – dr Anna Mazurek, absolwentka UMCS pracująca 
w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza. 

Zresztą grono absolwentów i autorów związanych z UMCS 
jest jak zwykle w przypadku „Akcentu” spore. Dr Małgorza-
ta Stępnik (Wydział Artystyczny) publikuje artykuł o twór-
czych fascynacjach występkiem na przykładzie „anielsko-
głowych hipsterów”. W dziale „Pryzmaty” zamieszczono 
recenzje Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego na-
pisane przez studentów filologii polskiej UMCS pod kie-
runkiem dr. Bogusława Wróblewskiego, poprzedzone jego 
artykułem sytuującym nowe dzieło na tle dotychczasowe-
go dorobku Myśliwskiego. Powieść Grzegorza Filipa (absol-
wenta UMCS, obecnie redaktora „Forum Akademickiego”) 
zatytułowaną Studnia omawia mgr Przemysław Kaliszuk 
(asystent w Zakładzie Literatury Współczesnej), natomiast 
o książce Ołeksandra Irwancia Choroba Libenkrafta pisze 
doktorantka IFP UMCS mgr Ewelina Stanios. Postać ak-
tywnego w okresie międzywojennym autora słuchowisk ra-
diowych Andrzeja Rybickiego i jego poglądy na temat ra-
diofonii przypomina Dominik Gac, student polonistyki, 
przygotowujący pracę magisterską o Rybickim. W gronie 
recenzentów znajdujemy jeszcze nazwiska niedawnych ab-
solwentek UMCS – Karoliny Przesmyckiej i Edyty Ignatiuk.

Na 10 czerwca 2014 r. zaplanowano rozmowę ze wspo-
mnianymi autorami na otwartym spotkaniu w Radiu 
Lublin. O pierwszych wrażeniach z lektury najnowszego 
tomu „Akcentu” opowiedzą Andrzej Kurowski, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji UMCS, wojewoda lubel-
ski w latach 2001–2005, obecnie przewodniczący Rady 
Programowej Lubelskiego Oddziału TVP, oraz filozof 
kultury Stefan Symotiuk, emerytowany profesor UMCS.

Jarosław Wach

„Akcent” blisko 
UMCS 

Grzegorz Filip, absolwent UMCS, redaktor „Fo-
rum Akademickiego”, autor powieści Studnia 
omawianej w najnowszym numerze „Akcentu”
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To była doskonała zabawa 
ze sporą dawką humoru 
i świetne przedstawienie, 

zaś aktorzy (mimo że w większości 
nie zawodowi) prezentowali wyso-
ki poziom umiejętności artystycz-
nych. 23 maja 2014 r. w sali wido-
wiskowej Akademickiego Centrum 
Kultury „Chatka Żaka” w charyta-
tywnym spektaklu „Kanał Remont 
TV” pojawiły się znane w Lublinie 
osobistości ze świata nauki, bizne-
su, kultury oraz samorządu i me-
diów. Wiele z nich to nasi pracow-
nicy i studenci, którzy nie szczędzili 
czasu ani wysiłku, aby zapewnić 
widzom dwie godziny rozrywki. 

Nie sposób wymienić wszystkich 
znakomitych kreacji – oto kilka 
przykładów: prof. Zbigniew Pastu-
szak był niezrównany w rolach Szery-
fa oraz Hansa Klossa. Prof. Andrzej 
Kokowski świetnie zaprezentował 
się jako Pan Sułek – partner Pani 
Elizy (Ewa Dumkiewicz-Sprawka 
– znakomita w roli Jolandy z bra-
zylijskiego serialu). Prof. Zofia Ber-
natowicz rozbawiła widownię do łez 
w kapitalnej roli Kucharki z progra-
mu „Kuchenne Rewolucje” oraz jako 
Kobieta z reklamy proszku do pra-
nia, zaś dr Mirosław Ziomek wy-
kazał się talentem aktorskim m.in. 
w rolach Ptysia (z jednej z pierw-
szych polskich dobranocek) i Ojca 
Ricardo z telenoweli. Prof. Mariusz 

Drzewiński udowodnił, że jest nie 
tylko niezastąpionym redaktorem 
TV Kultura, ale także kowbojem 
z westernu, a dr Mirosław Hapo-
niuk zagrał chyba lepiej od samego 
Humphreya Bogarta!

O pełną ciepła atmosferę na scenie 
zadbał zaś narrator spektaklu, znany 
z wielu kreacji Przemysław Buksiń-
ski – aktor związany z Chatką Żaka.

Wśród wielu znakomitych aran-
żacji muzycznych na uwagę zasłu-
guje także piosenka finałowa. Bra-
wurowo zaśpiewali ją: Kaja Kurczuk 
– studentka Wydziału Artystycz-
nego UMCS oraz Bartek Wiater – 
student Akademii Teatralno-Wo-
kalnej Jerzego Surowicza.

Reżyserem przedstawienia, ukazu-
jącego świat informacji telewizyjnych 
„z przymrużeniem oka” była dr hab. 
Natasza Ziółkowska-Kurczuk, reży-
ser, dokumentalistka, adiunkt w In-
stytucie Kulturoznawstwa UMCS. 
Była ona również współautorką sce-
nariusza – razem z Kają Kurczuk 
i Sergiuszem Kurczukiem oraz Do-
rotą Kozak – studentami UMCS. 
Muzykę opracował Tomasz Momot 
z Wydziału Artystycznego, zaś wy-
konał ją student Rafał Konieczny. 

Wystąpili (w kolejności alfabetycz-
nej): Grażyna Adamiak (właścicielka 
Groty Solnej), Małgorzata Adamiak 
(studentka Uniwersytetu Przyrodni-
czego), prof. Zofia Bernatowicz (Za-

stępca Dyrektora Instytutu Muzyki 
UMCS, Kierownik Zakładu Muzy-
ki Rozrywkowej), Łukasz Borkowski 
(dziennikarz i prezenter telewizyjny, 
fotograf), Przemysław Buksiński (ak-
tor, animator kultury, trener i nauczy-
ciel technik teatralnych), dr Andrzej 
Ciołko (chirurg, członek Naczelnej 
Rady Lekarskiej), prof. Mariusz Drze-
wiński (Prodziekan Wydziału Arty-
stycznego UMCS), Ewa Dumkiewicz-
-Sprawka (Dyr. Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lub-
lin, Radna Województwa Lubelskie-
go), Kazimierz Gajek (właściciel firmy  
„Gajek” i Dworu Anna), prof. Kazi-

Zagrali dla 
„Chatki”!
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szczyciła delegacja pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Zhejiang University of Technology w Hangzhou 
w Chinach. Wystawę otworzył Rektor prof. dr Zhang 
Libin. Towarzyszyli mu mr Hong Tao, Prorektor ds. 
międzynarodowych, mr Zheng Chunye, Prorektor ds. 
naukowych oraz ms Zhang Biyun, wykładowca Insty-
tutu Sztuki. Obecna na wernisażu prof. sztuk muz. Ur-
szula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich UMCS podkre-
śliła znaczenie i doniosłość wydarzenia. Dr hab. Maria 
Sękowska oraz specjalista ds. wystawiennictwa Mie-
czysława Goś – inicjatorzy wystawy, ukazując działa-
nia Centrum, podkreśliły wymiar współdziałania mię-
dzynarodowego na polu kultury i sztuki.

Na wystawie swoje prace swoje zaprezentowali: dr Zbi-
gniew Stanuch, dr Alicja Kupiec, mgr Radosław Skóra 
z Zakładu Rzeźby i Ceramiki oraz dr Wojciech Men-
dzelewski i dr Piotr Zieleniak z Zakładu Rzeźby i Tech-
nik Szklarskich.

Wystawa ukazuje indywidualności artystyczne i róż-
norodne spojrzenia odmienności budowania form rzeź-
biarskich. Znajduje to również wyraz w odmiennych 
technikach i stosowanych materiałach podkreślających 
artystyczne środki wyrazu. Prace zaskakują bogactwem 
form i głębią artystycznego przekazu. Kreatywność, 
zastosowanie nowatorskich metod narracji zachęca 
do spotkania z wyobraźnią i zaprasza do kontemplacji.

Dr hab. Maria Sękowska 
Mgr Mieczysława Goś

ska (modelka i wokalistka), dr Hen-
ryk Łucjan (Prezes Lubelskiej Fun-
dacji Rozwoju Lubelszczyzny), Jerzy 
Nazaruk (właściciel firmy „Nazaruk 
Service”), Henryka Olszak (Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie), 
prof. Zbigniew Pastuszak (Dziekan 
Wydziału Ekonomicznego UMCS), 
dr Anna Rogowska-Mrówczyńska 
(Dyrektor Niepublicznej Policealnej 
Szkoły Wokalno-Aktorskiej Kurtyna), 
prof. Barbara Skrzydło-Radomańska 
(gastrolog), Anna Sokołek (wokalist-
ka), doc. Henryk Stefanek (Kanclerz 
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrod-
niczej w Lublinie), Monika Szym-
czyk (studentka Niepublicznej Poli-
cealnej Szkoły Wokalno-Aktorskiej 

Kurtyna), Katarzyna Święch (mana-
ger Hotelu Lwów w Lublinie), Bar-
tek Wiater (student Akademii Tea-
tralno-Wokalnej Jerzego Surowicza), 
Robert Wojniusz (nauczyciel Liceum 
Plastycznego w Lublinie), dr Miro-
sław Ziomek (adiunkt w Instytucie 
Muzyki UMCS).

Artystom pogratulowali: prof. Sta-
nisław Michałowski, Rektor UMCS 
i prof. Urszula Bobryk, Prorektor 
UMCS ds. Studenckich. Spektakl 
oklaskiwali także m.in. prof. Wie-
sław Skrzydło, Rektor UMCS w la-
tach 1972–1981 wraz z małżonką 
oraz poseł Lech Sprawka.

Dochód ze spektaklu wspomo-
że remont sali widowiskowej ACK 
UMCS „Chatka Żaka”. Biletami 
wstępu były cegiełki, wyemitowa-
ne w ramach projektu „Absolwen-
ci UMCS swojej Chatce”.

Twórcom i aktorom spektaklu 
gratulujemy występu i jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy!

Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

Uczestnicy wernisażu
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Wystawa rzeźby 
i ceramiki

W  ramach działalności Centrum Kultury 
i Sztuki Chińskiej He Shufia na UMCS, któ-
re prowadzi promocję w dziedzinie kultu-

ry i sztuki, budowania współpracy oraz integracji śro-
dowisk naukowych, twórczych i młodzieżowych Polski 
i Chin, 15 maja 2014 r. została otwarta wystawa rzeźby 
i ceramiki cenionych twórców i pracowników nauko-
wo-dydaktycznych Wydziału Artystycznego UMCS. 
Wydarzenie to, mające wymiar międzynarodowy, za-

mierz Głowniak (specjalista w dzie-
dzinie farmacji Uniwersytetu Me-
dycznego), Krystyna Głowniak 
(artysta-plastyk, wieloletnia Dyrektor 
Zespołu Szkół Plastycznych w Lub-
linie), dr Mirosław Haponiuk (ad-
iunkt w Instytucie Kulturoznawstwa 
UMCS, Dyrektor Ośrodka Między-
kulturowych Inicjatyw Twórczych 
„Rozdroża”), prof. Andrzej Kokow-
ski (Dyrektor Instytutu Archeolo-
gii UMCS), Rafał Konieczny (student 
Wydziału Artystycznego), Dorota 
Kozak (studentka Wydziału Huma-
nistycznego), Kaja Kurczuk (student-
ka Wydziału Artystycznego), Ser-
giusz Kurczuk (student Wydziału 
Humanistycznego), Joanna Łubkow-
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twórcy przez 
indywidualne 
i niepowtarzalne 
zestawy barwne wyrażają 
swój wewnętrzny świat 
i swój stosunek do 
świata zewnętrznego

(S. Popek, Barwy i psychika. Percepcja. 
 Ekspresja. Projekcja, Lublin 2012)

Prof. dr hab. Stanisław Leon Po-
pek urodził się 20 lutego 1936 r. 

w Korytynie na Zamojszczyźnie. 
Od ponad 40 lat pracuje na Wy-
dziale Pedagogiki i Psychologii 
UMCS. Ukończył studia na kie-
runku historia sztuki w Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu oraz studia pedagogiczne 
na Wydziale Humanistycznym 
UMCS, w ramach których specja-
lizował się w zakresie psychologii. 
W 1973 r. uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych (rozprawa 
doktorska „Analiza psychologiczna 
kryzysów w twórczości plastycznej 
dzieci i młodzieży”, przygotowana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Jó-
zefa Reutta). Sześć lat później uzy-
skał tytuł doktora habilitowanego 

na podstawie rozprawy „Rozwój 
twórczości plastycznej dzieci i mło-
dzieży”, uhonorowanej I nagrodą 
w konkursie naukowym prac w za-
kresie nauk społecznych. W 2000 r. 
otrzymał tytuł profesora zwyczaj-
nego w zakresie psychologii. Przez 
dwie kadencje pełnił funkcję dzie-
kana Wydziału Pedagogiki i Psy-
chologii, a w latach 2003–2006 był 
rektorem Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Przyrodniczej w Zamościu. 

W 2012 r. uzyskał międzynarodo-
wy certyfikat „Mistrz Pedagogii”.

Od kilkudziesięciu lat prof. Sta-
nisław Popek jest aktywny zarów-
no na polu naukowym, jak i arty-
stycznym. Jego twórczość przybiera 
różne kolory. Paleta tych barw 
jest niezwykle bogata. Jest wśród 
nich kilka kolorów podstawowych, 
które jednak stale się przenikają 
i uzupełniają. 

Barwy nauki

[twórczość] może być 
również autokreacją, 
stwarzaniem swojej istoty  
składającej się na 
niepowtarzalną 
osobowość człowieka

(S. Popek, Człowiek jako jednostka  twórcza, 
Lublin 2003)

Zainteresowania naukowe prof. 
Stanisława Popka ogniskują się 

przede wszystkim wokół psycho-
logii różnic indywidualnych oraz 
psychologii zdolności, twórczo-
ści i sztuki. Jego dorobek naukowy 
obejmuje m.in. monografie: Anali-
za psychologiczna twórczości pla-
stycznej dzieci i młodzieży (1978, 
1985), Rozwój twórczości plastycz-
nej dzieci i młodzieży (1979), Kwe-
stionariusz Twórczego Zachowa-
nia – KANH (1990, 2000, 2008, 
2010), Barwy i psychika. Percepcja. 
Ekspresja. Projekcja (1999, 2003, 
2008, 2012), Człowiek jako jednost-
ka twórcza (2001, 2003), Psycholo-
gia twórczości plastycznej (2010). 

W 2013 r. Profesor świętował 
55-lecie swojej działalności nauko-
wo-artystycznej. Z tej okazji uka-
zała się Księga Jubileuszowa mu 
dedykowana pt. Barwy twórczości 
pod redakcją Małgorzaty Kuśpit. 
Składa się na nią 29 opracowań, 
których autorami są w większo-
ści wychowankowie, przyjacie-
le i współpracownicy Profesora, 
a także osoby reprezentujące naj-
ważniejsze nurty w psychologii 
twórczości i zdolności. Teksty po-
grupowane zostały w cztery bloki 
tematyczne. W cz. I znalazły się 
artykuły dotyczące problematyki 

Różne barwy
twórczości prof.  
Stanisława L. Popka
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twórczości (przybliżające m.in. róż-
ne podejścia w rozumieniu twór-
czości, relacje między emocjami 
a procesem twórczym, wybrane 
koncepcje psychologii twórczo-
ści, wybrane konteksty edukacyjne 
i terapeutyczne twórczości). Cz. II 
publikacji poświęcona została za-
gadnieniom zdolności i uzdolnień, 
analizowanych przede wszystkim 
w odniesieniu do dzieci i młodzie-
ży. Cz. III skupia teksty dotyczące 
różnych aspektów i przejawów ak-
tywności twórczej (m.in. plastycz-
nej i literackiej). W ostatniej czę-
ści pracy znalazły się opracowania 
przybliżające naukową i artystycz-
ną twórczość Profesora.

Książka jest ukłonem uczniów 
i przyjaciół w stronę prof. Stanisła-
wa Popka, który – jak pisze we Wstę-
pie Małgorzata Kuśpit – dla wielu 
stał się „mentorem lubelskiej szko-
ły psychologii twórczości”. 

Barwy literatury

Poezjo
krucha łódeczko
ostrzejsza od kuli struno

księżyca
błyszczko na fali oceanów 

snów
gwiazdo kosmosu 
solą ziemi jesteś…

(S. Popek, Próba opisania)

Prof. Stanisław Popek jest nie 
tylko wybitnym uczonym, ale 

również pisarzem i poetą, człon-
kiem Związku Literatów Polskich. 
Dotychczas ukazały się następu-
jące zbiory jego poezji: Wymiary 
czasu (1994), Ku brzegom Styksu 
(1996), Wenus leżąca (1996), Tryp-
tyk z Michałem Aniołem (1997), 
Ptakom błękitnym (1999), Odsłony 
rzymskie (2000), Maski podróżne 
(2001), Srebrne ogrody (2003), Po-
liptyk czasu – wybór poezji (2006) 
Nadwrażliwe ogrody – tom wier-
szy w wersji polskiej i rumuńskiej 
(2009), Arta – Unica Certitudi-
ne – antologia w języku rumuń-
skim (2012). Poezja prof. Stanisława 
Popka publikowana była w kilku-
dziesięciu czasopismach i almana-
chach, zarówno w języku polskim, 
jak i f lamandzkim, rumuńskim 
i rosyjskim.

W ostatnich latach Profesor zajął 
się również twórczością prozator-
ską. W 2008 r. ukazał się tom jego 
opowiadań Sny z wieży milczenia. 
Trzy lata później opublikował po-
wieść Dwunaste skrzypce. Ostat-
nim dziełem literackim prof. Sta-
nisława Popka jest powieść Oczy 
ikony, która ukazała się w 2012 r. To 
wielowątkowe dzieło przybliżające 
m.in. losy polskich rodzin na Wo-
łyniu w I poł. XX w. Na podstawie 
własnych wspomnień oraz relacji 
swoich bliskich, Autor przedsta-
wia obraz byłych Kresów Wschod-
nich oraz losy ich mieszkańców 
podczas i po tragedii wołyńskiej  
rzezi.

Barwy malarstwa

Bierzesz paletę,
chwytasz muzykę gwiazd,
kładziesz barwną plamę.
Drga zieleń z błękitem
jak etiuda C moll

(S. Popek, Zielona Paleta)

Twórczość plastyczną prof. Sta-
nisław Popek uprawia od bli-

sko 60 lat. Zorganizował 50 wy-
staw krajowych i zagranicznych 
(m.in. w Holandii, Francji, Niem-
czech, Bułgarii, Białorusi). Jedną 
z ostatnich była wystawa akwareli 
pt. Między malarstwem a literaturą, 
zorganizowana w Muzeum im. ks. 
Stanisława Staszica w Hrubieszowie 
– rodzinnych stronach Profesora. 

Wernisaż odbył się 5 listopada 
2013 r., zaś same akwarele podzi-
wiać można było w murach hrubie-
szowskiego Muzeum do 31 stycznia 
2014 r. Prezentowane prace obejmo-
wały przede wszystkim pejzaż i ar-
chitekturę – głównie sakralną. Jak 
podkreśla Dorota Grzymała – komi-
sarz wystawy – „w misternie wypra-
cowanych akwarelach została zacho-
wana lekkość. Pomimo formalnego 
wyczerpania tematu, w kwestii od-
czuwania dzieła artysta zostawia 
odbiorcy szerokie pole interpretacji. 
(…) Artysta pokochał w szczególno-
ści architekturę sakralną przepełnio-
ną duchem wiary. Przenosi na papier 
kościoły i cerkwie, które w swej mo-
numentalnej, przejmującej cichości 
trwają wtopione od wieków w jeden 
pejzaż, by tylko od czasu do czasu 
wraz z biciem dzwonów ożywiały 
modlitwy wypowiadane od pokoleń”.

Wernisaż wystawy, w którym 
udział wzięło około 100 osób – przy-
jaciół, uczniów, mieszkańców ro-
dzimych stron, przedstawicieli in-
stytucji kultury i szkół – uświetnił 
wieczór muzyczno-literacki, pod-
czas którego Profesor odczytał frag-
menty swoich utworów. Uczestnicy 
wernisażu wysłuchać mogli ponad-
to recitalu poezji śpiewanej w wy-
konaniu Jana Kondraka z Lubel-
skiej Federacji Bardów. 

Urszula Lewartowicz
Bartosz Dąbrowski

Wernisaż wystawy w Hrubieszowie
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tonem obliczu, utkaną z wieży Babel, jakąś strasz-
ną Monę Lisę o półwidocznej twarzy – monstrum 
o trzech prawych rękach i bielmie – oku, z ptakiem, 
i pół twarzy o bezźrenicznym oku, wysuwającej się 
spod zawinięcia jakiegoś papierowego ubioru. Pta-
szydła – olbrzymy dominujące nad ludzkimi fan-
tomami, groźne i przerażające, z okutymi lub sple-
cionymi jak warkocze, nie dającymi otworzyć się 
dziobami, zapełniają te przestrzenie pełnej strachu 
pustki, osamotnienia skazańców zdanych na bezła-
skę fantasmagorycznych monstrów. 

Obrazy te zdają się być ilustracjami do jakichś teks-
tów literackich, jakichś dziwnych i dziwacznych fa-
buł. Ich odczytywanie może być zadaniem do pod-
jęcia, do stworzenia opowieści, narracji, rozwinięć 
ilustracji w bieg wydarzeń w pozarzeczywistości, 
ograniczonej tylko, tu i tam, determinującą sens psy-
chofizycznością człowieczą. Ale te baśnie ze świata 
grozy i pozabytu mają swoje konkretne treści. Ich au-
torem jest twórca tych obrazowań: opowiada je so-
bie i stworzonym przez siebie postaciom, dialoguje 
z nimi, na ich życzenie rysuje następne sceny, będą-
ce jakby kolejnymi kadrami tego surrealistycznego 
seansu. Ich dalszy bieg jest dla wszystkich tajemnicą: 
i dla niego, i dla nich – rozwinie się z kolejnych scen. 
I co najważniejsze: w ich ekspozycji nie musi zacho-
dzić spójność narracji, następstwo wydarzeń. Nawet 
ich rozsypanie i porozdzielanie może mieć sens: są 
jak myśli, jak migawkowe widzenia nagle wpadające 
w tok zupełnie innej akcji, są zderzeniami różnych 
wątków literackich dziejących się w różnych prze-

Twórczość Bernarda 
Homziuka

Anioł

Matka Currage

strzeniach i w różnym czasie. W pewnym momen-
cie zaczynają istnieć same dla siebie, niezależnie od 
nadawania im biegu znaczeń. A to, że wplatają się 
w nieistniejące już fabuły, tematy ikonograficzne, po-
woduje, że są, mimo samobytności, elementami już 
zaprzeszłych i minionych dokonań i ogniwami nie-
ustannego stawania się.

*
Bernard Homziuk obrazuje te pararealności środkami 
figuratywnej ilustracyjności i tradycyjnymi narzędziami: 

Przesłonięte fragmenty twarzy, banderole – jak 
bandaże owijające głowy, i bibułkowe maski 
ukrywające fizjonomie współtworzą konter-

fekty z obszarów surrealistycznych ucieleśnień lęku, 
strachu, budzących niepokój tajemniczości. Oczy bez 
źrenic, pokryte bielmem niewidzenia, oczy spogląda-
jące przez otwory w papierowych osłonach tożsamo-
ści stają się rekwizytami tego teatru niesamowitości. 
To postacie z jakichś przerażających baśni, sennych 
zmór ekspresji i grozy: zdają się być cierpiącymi ska-
zańcami jakiegoś monstrualnego czyśćca czy piekła, 
wywołanych z wizji może Dantego, może Boscha. 
Odnajdziemy tu literackie powidoki poboschowskie 
i pobrueghelowskie, żałosny obraz pocerwantesow-
skiego szlachetnego w swych urojeniach samotnika, 
czapkę na głowie dziewczyny o przesłoniętym kar-
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kredkami miękkimi i twardszymi, 
ołówkowymi i świecowymi; sto-
suje podrysowywanie zwykłym 
ołówkiem, różnego stopnia mięk-
kości i twardości ołówkami. Ołów-
ki są obecne we wszystkich kompo-
zycjach: zarysowuje nimi kontury, 
ożywia i wzbogaca tła, ołówkiem za-
czyna i kończy każdą kompozycję. 

*
Ilustracyjność, narracyjność, figura-
tywność obrazowania, operowanie 
symbolami i rekwizytami o znacze-
niu symbolicznym, wielobarwność 
to nowe obszary działalności Ber-
narda Homziuka, po uprzednich 
doświadczeniach z bezprzedmioto-
wą abstrakcją, turpistycznym sur-
realizmem, tworzonymi wyłącznie 
monochromatycznymi ołówkami.

Rysunkowa, kompozycyjna, for-
malna, kolorystyczna biegłość wraz 
z intrygującymi treściami wpro-
wadzają nas w kolejny obszar nie-
zwykle bogatego świata fantazji, 
obdarzonego, zdaje się, że nie-
ograniczoną, wyobraźnią artysty.

Kazimierz Parfianowicz

Urodzony w Międzyrzecu Podlaskim. 
Studia w Instytucie Wychowania Ar-
tystycznego UMCS. Dyplom z wyróż-
nieniem z rysunku w pracowni grafiki 
prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Pra-
cuje jako adiunkt I st. w Instytucie Sztuk 
Pięknych UMCS. Prowadzi zajęcia z ry-
sunku. W dorobku artystycznym posiada 
ponad 190 wystaw indywidualnych, gru-
powych, zbiorowych w kraju i za granicą.

W latach 2009–2014 prezentował swo-
je prace m.in. na wystawach: Wokół Pa-
nasa – wystawa indywidualna (II 2009, 
Lublin); Festiwal Książki – wystawa in-
dywidualna (IV 2009, Puławy); Unia Lu-
belska 1516 (VI 2009, Lublin); To i owo 
szaro-kolorowo – wystawa indywidualna 
(VI 2009, Lublin); Malarstwo i rysunek – 
wystawa indywidualna (VII 2009, Strzel-
no); Inspiracje – Bruno Schulz (VIII 2009, 
Kazimierz Dolny); Pomiędzy... – wysta-
wa indywidualna (VIII 2009, Lublin); 
Chopinowskie wariacje – wystawa in-
dywidualna (I–II 2010, Spiczyn, Lub-
lin, Puławy); International Millenium 
 Art Academy (V–XII 2010, Illinois,  
USA); Prezentacje – Konfrontacje 
(VI 2010, Międzyrzec Podlaski); Ma-
larstwo i rysunek – wystawa indywidu-
alna (VII 2010, Strzelno); fermentacje 
wycieczek – Bruno Schulz – wystawa in-
dywidualna (VII 2010; Lublin); W hoł-
dzie Chopinowi (X 2010, Puławy); 30 lat 
Muzeum UMCS (X–XI 2010, Lublin); 

na papierze (XI–XII 2010, Zakopane); 
Artyści UMCS (XII 2010 – I 2011, Lub-
lin); na papierze (I 2011, Gorlice); Cho-
pin w Poturzynie – wystawa indywi-
dualna (III 2012, Poturzyn); Inspiracje 
– wystawa indywidualna (VII 2012, Po-
turzyn); Międzynarodowy Konkurs na 
Rysunek im. M. E. Andriollego (XI 2012, 
Nałęczów); Wystawa prac pracowni-
ków Wydziału Artystycznego UMCS – 
wystawa zbiorowa (VI 2013, Kraśnik); 
Hades Szeroka Art. Festival – Knajpa 
Filarem Kultury – pokazy prac przygo-
towanych na okoliczność spotkań z za-
proszonymi gośćmi – wystawa indywi-
dualna (VI–XI, 2013, Lublin); Rysunek 
– wystawa indywidualna (VII 2013, Mu-
zeum UMCS, Lublin); „Julian Tuwim – 
wiersze dla dzieci” (IX 2013, DDK Węglin, 
Lublin); rysunek – wystawa indywidu-
alna (XI 2013, Galeria Krańcowa, Lub-
lin); Wystawa pracowników Zakładu 
Malarstwa i Rysunku II Wydziału Ar-
tystycznego UMCS – wystawa grupowa 
(XI 2013 – I 2014, Galeria ES, Między-
rzec Podlaski); „Julian Tuwim – wiersze 
dla dzieci”. Rysunki dla dzieci i dorosłych 
– wystawa indywidualna (19 XII 2013 – 
21 II 2014, Muzeum UMCS, Lublin); „Ju-
lian Tuwim – ilustracje do wierszy dla 
dzieci” i... rysunki dla dorosłych – naj-
nowsze (22 II – 7 III 2014, Galeria DDK 
LSM w Lublinie; 20 III – 9 IV 2014, Wy-
dział Pedagogiki i Psychologii UMCS).

Bernard Homziuk

Bob D.

Zamiast osobistego zdjęcia

Mnichy-kichy
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