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Z ŻYCIA UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

przy prezydencie miasta Lublin w lu-
belskim Ratuszu. •
25.01 

– rektor S. Michałowski uczest-
niczył w spotkaniu pracowników – 
członków Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, którzy w 2017 r. przeszli 
na emeryturę lub rentę. •
26.01

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w wieczorze kolęd wschodniosło-
wiańskich w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lub-
linie. •
28–29.01

– prorektor U. Bobryk reprezen-
towała Uczelnię podczas Konferen-
cji „Studenci Zagraniczni w Polsce 
2018”, która odbyła się na Politech-
nice Śląskiej w Gliwicach;

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w posiedzeniu Komisji ds. współ-
pracy międzynarodowej KRASP na Po-
litechnice Śląskiej w Gliwicach. •
2.02

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w wernisażu wystawy dyplo-
mów studentów edukacji artystycznej 
„Tropy”, zorganizowanej przez Ośrodek 
Brama Grodzka – Teatr NN oraz stu-
dentów Wydziału Artystycznego. •
8.02

– prorektor A. Bereza, na zapro-
szenie rzecznika praw obywatelskich, 
wziął udział w uroczystości wręcze-
nia Nagrody im. Pawła Włodkowica 
prof. Adamowi Strzemboszowi. •
9.02

– rektor S. Michałowski wysłuchał 
koncertu Siedem bram Jerozolimy  

19.01
– rektor S. Michałowski wziął 

udział w uroczystym podsumowa-
niu roku sportowego 2017, które 
odbyło się w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym;

– prorektor R. Dobrowolski uczest-
niczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej 
Komisji Nauki w Warszawie;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w pokazie filmów krótkometrażo-
wych i ćwiczeń zrealizowanych w ra-
mach zajęć warsztatowych na kierun-
ku produkcja medialna, który odbył 
się w Chatce Żaka;

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w wernisażu wystawy „Dla nieba 
i ziemi. Antoni Michalak – malar-
stwo” na Zamku Lubelskim. •
21.01 

– prorektor A. Orłowska uczest-
niczyła w uroczystościach z okazji 
100-lecia niepodległości Ukrainy, 
zorganizowanych przez Towarzystwo 
Ukraińskie oraz Konsulat Generalny 
Ukrainy w Lublinie. •
22.01

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w spotkaniu poświęconym 
prezentacji projektu Ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce”, któ-
re odbyło się w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. •
23–26.01

– prorektor R. Dobrowolski przeby-
wał na The 5th Baltic University Pro-
gramme Rectors’ Conference, która 
odbyła się w Åbo Akademi University 
w miejscowości Turku w Finlandii. •
24.01

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w posiedzeniu Rady Gospodarczej 

Kalendarium  
władz rektorskich

4.01
– rektor S. Michałowski uczest-

niczył w spotkaniu noworocznym 
członków i sympatyków Związku Pra-
codawców Ziemi Lubelskiej;

– rektor S. Michałowski oraz pro-
rektorzy R. Dobrowolski i A. Bere-
za wzięli udział w spotkaniu nowo-
rocznym Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, połączonym z wręcze-
niem Lubelskiej Nagrody Naukowej 
im. Edmunda Prosta, którą otrzymał 
m.in. prorektor A. Bereza. •
9.01

– prorektor A. Bereza uczestni-
czył w otwarciu wystawy „95 lat 
Akademickiego Związku Sportowe-
go w Lublinie” w Centrum Historii 
Sportu na Arenie Lublin. •
11.01 

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w uroczystości odsłonięcia odnowio-
nym Pomnika Nieznanego Żołnierza 
na placu Litewskim w Lublinie, na-
wiązującego do pierwotnego pomni-
ka z 1925 r. •
12.01 

– prorektor A. Bereza uczestniczył 
w Balu Mistrzów Sportu połączo-
nego z rozstrzygnięciem 56. Plebis-
cytu Sportowego „Kuriera Lubel-  
skiego”. •
13.01 

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w uroczystym przyjęciu 
z okazji obchodów 100-lecia Służ-
by Dyplomatycznej Ukrainy, które 
odbyło się w Hotelu Europa w Lub-  
linie. •
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z okazji zakończenia obchodów Wiel-
kiego Jubileuszu 700-lecia Miasta 
Lublin, 100. rocznicy powstania Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II oraz inauguracji lubel-
skich obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości;

– prorektor A. Bereza uczestni-
czył w Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Ewolucja przepisów pra-
wa egzekucyjnego w latach 2015– 
–2018” na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji. •
12.02

– prorektor A. Bereza wziął udział 
w spotkaniu „Rodzina, małżeństwo 
– wartości podlegające szczególnej 

ochronie w świetle Konstytucji RP”, 
zorganizowanym w Collegium Iuridi-
cum KUL przez Kancelarię Prezyden-
ta RP w ramach kampanii informa-
cyjnej „Wspólnie o Konstytucji”. •
12–13.02

– prorektor R. Dobrowolski gościł 
prof. dr. Hugo Thienponta, prorek-
tora ds. innowacji Vrije University 
w Brukseli, światowej sławy spe-
cjalistę ds. fotoniki, eksperta Ko-
misji Europejskiej ds. mikrooptyki  
i fotoniki. •
14.02

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w wernisażu wystawy foto-
graficznej „Dualizm”, zorganizowa-
nej przez studentów animacji kultu-
ry (dziedzina fotografia i film). •
19.02

– prorektorzy A. Orłowska i R. Do-
browolski wzięli udział w obradach 
Wydziałowej Konferencji Sprawo-
zdawczej poświęconej omówie-

niu tematów badań realizowanym 
w 2017 r. na Wydziale Chemii. •
23.02

– rektor S. Michałowski i prorektor 
A. Orłowska uczestniczyli w konferencji 
dla nauczycieli „Technologia i ekspery-
ment w nowoczesnej edukacji”, zorga-
nizowanej przez Uniwersytet Dziecięcy 
UMCS i Stowarzyszenie Edukacji 3.0;

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w posiedzeniu Rady Klastra 
Biotechnologicznego. •
26.02

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w uroczystym koncercie z oka-
zji jubileuszu 100-lecia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa-
wła II pt. Ja Jestem. •
28.02

– prorektor U. Bobryk wzięła udział 
w obradach Komisji Kultury Rady 
Miasta Lublin, a także w spotkaniu 
organizacyjnym dotyczącym Abso-
lutoriów w 2018 r. •

7 stycznia w Chatce Żaka od-
był się koncert pt. Najpiękniej-
sze kolędy Europy połączony 

z tradycyjnym spotkaniem nowo-
rocznym dla pracowników Uczelni, 
w którym udział wzięli m.in. przed-
stawiciele władz rektorskich i dzie-
kańskich UMCS.

Przed publicznością wystąpiła so-
pranistka Agnieszka Gertner-Polak, 
absolwentka Wydziału Wokalno-Ak-
torskiego Akademii Muzycznej im. Ig-
nacego Jana Paderewskiego w Po-
znaniu oraz Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Wiedniu. Artystka prezentowała się 

Koncert i spotkanie noworoczne 
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na wielu międzynarodowych scenach 
i festiwalach muzycznych, śpiewała 
także dla Jana Pawła II w Watyka-
nie. Współpracowała z kompozyto-
rem Robertem Jansonem i orkiestrą 
Sinfonia Varsovia.

Solistce akompaniowała na forte-
pianie Monika Rosca, absolwentka 
Łódzkiej Akademii Muzycznej, ad-
iunkt w klasie fortepianu prof. Ta-
deusza Chmielewskiego oraz lau-
reatka wielu konkursów i festiwali 
muzycznych w Polsce, we Francji, 
Włoszech i w Grecji. Znana z kre-
acji roli Nel w ekranizacji powie-
ści Henryka Sienkiewicza W pusty-
ni i w puszczy z 1973 r.

Podczas koncertu zebrani usłysze-
li jedne z najpiękniejszych europej-
skich kolęd. Oprócz znanych polskich 
utworów mieli także okazję wysłu-
chać kompozycji hiszpańskich, wło-
skich, słowackich, czeskich czy au-
striackich. Artystki zaprezentowały 
m.in. takie kolędy jak Bóg się rodzi, 
Campana sobre campana, Tu scendi 
dalle stelle czy Still, still, still.

Koncert poprowadził Grzegorz 
Polak – dziennikarz katolicki, dzia-
łacz ekumeniczny, popularyza-
tor nauczania papieskiego, laure-

at nagrody dziennikarskiej „Ślad” 
im. bp. Jana Chrapka oraz nagrody  
„Totus”.

Po występie można było wesprzeć 
zbiórkę na renowację pomnika Pa-
tronki UMCS i nabyć unikatową pa-
miątkę – piąty polski banknot ko-
lekcjonerski wydany z okazji 100. 
rocznicy przyznania Nagrody Nob-
la Marii Curie-Skłodowskiej w dzie-
dzinie chemii. •

• Grzegorz Polak
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• Od lewej: Monika Rosca i Agnieszka Gertner-Polak
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12 stycznia Wydział Biolo-
gii i Biotechnologii już 
po raz siódmy otworzył 

drzwi swoich laboratoriów i sal wy-
kładowych w ramach Nocy Biolo-
gów – ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej przybliżającej publiczności 
warsztat pracy biologa. Wydarze-
nie uroczyście zainaugurowali pro-
rektorzy Urszula Bobryk i Radosław 
Dobrowolski wraz z władzami dzie-
kańskimi Wydziału.

W ramach Nocy Biologów 2018 
uczestnicy mogli odkryć, co zagraża 
pszczołom i jakie niewidzialne życie 
kryje się wokół nas. Zbadali, ile słody-
czy jest w cytrynie i zajrzeli w głąb 
czasu przez „lornetkę” skamieniałości. 
Dowiedzieli się także wielu ciekawych 
rzeczy o nasionach podróżnikach, ro-
ślinach zdobywcach i ich sieciach neu-

ronalnych. Przygotowano także sześć 
wykładów, trzy wystawy, zajęcia tere-
nowe oraz 27 projektów o charakte-
rze zajęć laboratoryjnych, warsztatów 

lub pokazów. Wiele z zaplanowanych 
zajęć umożliwiło uczestnikom wstęp 
do laboratoriów i własnoręczne wy-
konywanie doświadczeń. •

12 studentów z naszego Uni-
wersytetu otrzymało sty-
pendium Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 25 stycznia 
w Sali Senatu UMCS odbyło się uro-
czyste wręczenie listów gratulacyj-
nych dla wyróżnionych osób. Laure-
aci otrzymali jednorazowo 15 tys. zł. 
W wydarzeniu uczestniczyli rektor 
Stanisław Michałowski, prorektor 
ds. studenckich Urszula Bobryk, dy-
rektor Centrum Kształcenia i Obsłu-
gi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner 
oraz pełnomocnik rektora ds. stu-
denckich Ewelina Panas.

Noc Biologów 2018

Spotkanie 
z laureatami 
stypendium MNiSW

• Otwarcie Nocy Biologów
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Stypendyści swoją pracą i wytrwałoś-
cią udowodnili, że są pasjonatami na-
uki oraz ludźmi o otwartych umysłach. 
„Serdecznie gratuluję wszystkim laure-
atom i dziękuję za wysiłek, jaki włożyli-
ście w edukację i swój rozwój naukowy. 
Niech ta nagroda będzie dla Państwa 
źródłem prawdziwej satysfakcji i za-
chętą do podejmowania kolejnych wy-
zwań” – gratulował studentom rektor.

Lista stypendystów Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z na-
szej Uczelni:
• Kamila Łobko – studentka II roku 

studiów II st. na kierunku lingwi-
styka stosowana,

• Irmina Florek – studentka I roku 
studiów II st. na kierunku finanse 
i rachunkowość,

• Artur Potocki – student I roku 
studiów II st. na kierunku admi-    
nistracja,

• Karolina Głowacka – studentka 
V roku jednolitych studiów magi-
sterskich na kierunku prawo,

• Anna Karykowska – studentka 
V roku studiów jednolitych ma-
gisterskich na kierunku prawo,

• Paweł Woźnicki – student I roku 
studiów II st. na kierunku chemia,

• Łukasz Baran – student I roku stu-
diów II st. na kierunku chemia,

• Wiktoria Wizner – studentka I roku 
studiów II st. na kierunku eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej,

• Renata Gogol – studentka IV roku 
studiów jednolitych magisterskich 
na kierunku grafika,

• Łukasz Łepik – student V roku stu-
diów jednolitych magisterskich na 
kierunku grafika,

• Ilona Wałęcak – studentka V roku 
roku studiów jednolitych magister-
skich na kierunku grafika,

• Henryk Widelski – student V roku 
studiów jednolitych magisterskich 
na kierunku malarstwo. •
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Chór Akademicki UMCS im. 
Jadwigi Czerwińskiej w dn. 
20–22 stycznia gościł we 

Lwowie. 21 stycznia w kościele jezu-
itów odbył się koncert zespołu pod 
dyrekcją prorektor Urszuli Bobryk.

Chór Akademicki jest reprezenta-
cyjnym zespołem UMCS, a począt-

ki jego działalności sięgają 1949 r. 
Zespół został oficjalnie powołany 
z inicjatywy grupy studentów kie-
rowanych przez prof. Adama Wy-
leżyńskiego. Od samego początku 
swojego istnienia propaguje polską 
muzykę chóralną – od średniowie-
cza po współczesność. Chór Akade-

Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław 
Michałowski. Przed przy-

stąpieniem do realizacji porządku 
obrad Senat uczcił chwilą ciszy pa-
mięć zmarłych: dr. hab. Kazimierza 
Jurkiewicza, dr. Janusza Matusewi-
cza i Barbary Szczepaniak.

Obrady rozpoczęły się od przedsta-
wienia informacji nt. działalności kole-
gium rektorskiego od ostatniego po-
siedzenia Senatu. Dotyczyły one m.in.:
• spotkania noworocznego połączo-

nego z koncertem Najpiękniejsze 
kolędy Europy;

• zbiórki na renowację pomnika Ma-
rii Curie-Skłodowskiej. Zebraliśmy 
do tej pory ok. 18 tys. zł, zachęca-
my do dalszego wsparcia finanso-
wego inicjatywy – darczyńcy mogą 
otrzymać banknot kolekcjoner-
ski wydany z okazji 100. rocznicy 
przyznania Patronce UMCS Na-
grody Nobla w dziedzinie chemii;

• sfinalizowania sprzedaży Wydzia-
łu Politologii na rzecz Muzeum 
Lubelskiego;

• rozstrzygnięcia kwoty dofinansowa-
nia na budowę kampusu zachod-
niego im. 450-lecia Unii Lubel-

skiej. Uniwersytet otrzyma łącznie 
70 mln zł w ramach tzw. „inwestycji 
ciągnionej” (30 mln zł w tym roku, 
25 mln zł w 2019 r. oraz 15 mln zł 
w 2020 r.). Otrzymaliśmy także 
środki na budowę hali sportowej 
w wys. ok. 9–10 mln zł. Pozyskane 
środki oraz kwoty ze sprzedaży na-
szych budynków zostaną przezna-
czone na budowę nowych siedzib 
Wydziału Politologii, Instytutu Psy-
chologii (lata 2018–2019), budo-
wę hali sportowej (lata 2018–2019), 
dokończenie modernizacji Chatki 
Żaka”(w tym roku), zbudowanie in-
frastruktury na kampusie (lata 2018– 
–2020) oraz nowej siedziby dla Insty-
tutu Pedagogiki (lata 2019–2020);

• podpisania umowy z firmą Home 
of Houses Sp. z o.o. z Poznania na 
przygotowanie projektu nowych 
siedzib dla Wydziału Politologii 
i Instytutu Psychologii. Koncepcja 
została już przedstawiona pracow-
nikom ww. jednostek i po uwzględ-
nieniu ich uwag zostanie przygo-
towana jego ostateczna wersja;

• kończącej się modernizacji pawi-
lonu sportowego Centrum Kultury 
Fizycznej oraz Biblioteki Głównej;

• idei wznowienia działalności sto-
łówki studenckiej w pawilonie przy 
ul. Langiewicza;

• zmian w regulaminie przyznawa-
nia nagród rektorskich – już w tym 
roku akademickim planowane są 
pierwsze nagrody za najlepsze arty-
kuły z poszczególnych Wydziałów, 
a od roku 2018/2019 gratyfika-
cje będą przydzielane na bieżąco;

• stworzenia systemu wsparcia finan-
sowego dla Instytutu Informatyki 
oraz Instytutu Psychologii;

• wręczenia dyplomów laureatom 
stypendiów Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego;

• koncertu Chóru Akademickiego 
UMCS we Lwowie;

• historycznego udziału bobsleistów 
KU AZS UMCS w Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich w Korei.
Senatorowie przyjęli pakiet uchwał 

w następujących sprawach: zatwier-
dzenia recenzji przygotowanej przez 
prof. dr hab. Monikę Adamczyk-Gar-
bowską, dot. nadania Tadowi Taube-
mu godności doktora honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; usta-
lenia wysokości honorarium z tytułu 
przeniesienia autorskich praw mająt-
kowych do utworów w wynagro-
dzeniu pracowników Uczelni; zmian 
w „Karcie okresowej oceny nauczy-
cieli akademickich” oraz likwidacji 
studiów stacjonarnych I st. na kie-
runku malarstwo oraz studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych I st. 
na kierunku grafika.

micki UMCS znajduje się w czołów-
ce polskich chórów uniwersyteckich. 
Zespół wyróżnia się dbałością o wy-
soki poziom wykonawczy, udziałem 
w wielu międzynarodowych projek-
tach muzycznych oraz promowaniem 
współczesnej polskiej muzyki chóral-
nej za granicą. •

Chór Akademicki UMCS 
z koncertem we Lwowie

Komunikat  
z obrad Senatu 
UMCS z 31 stycznia



10    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • l u t y – m a r z e c  2 0 1 8 •

W y d a r z e n i a

Podczas posiedzenia rektor przed-
stawił informację nt. dokonanej ko-
rekty planu rzeczowo-finansowego 
na rok 2017. Senatorowie uzupełni-
li skład Senackiej Komisji Dydakty-
ki i Wychowania o osobę dr. Toma-
sza Bieleckiego.

Senat UMCS pozytywnie zaopinio-
wał zmianę organizacyjną w struktu-
rze Uczelni dot. utworzenia Zakładu 
Badań Marketingowych na Wydzia-
le Ekonomicznym oraz zatrudnienie 
dr. Tomasza Bieleckiego na stanowisko 
dyrektora Centrum Kultury Fizycznej na 
okres czterech lat od 1 lutego 2018 r. 

W kolejnym punkcie porządku obrad 
senatorowie zatwierdzili wnioski Rad 
Wydziałów: Biologii i Biotechnologii 
ws. zatrudnienia dr hab. Iwony Wojdy 
na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego; Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki ws. zatrudnienia dr. hab. Andrzeja 
Staszczaka na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego; Chemii ws. zatrudnie-
nia dr hab. Agnieszki Wiącek, dr hab. 
Aleksandry Szcześ i dr. hab. Marka 
Stankevicia na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego; Prawa i Administra-
cji ws. zatrudnienia dr hab. Magda-
leny Budyn-Kulik i dr. hab. Tomasza 
Demendeckiego na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego; Ekonomiczne-
go ws. zatrudnienia dr. hab. Tomasza 
Kijka, dr hab. Agnieszki Leszczyńskiej, 
dr. hab. Marcina Lipowskiego i dr. hab. 
Arkadiusza Kijka na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego; Pedagogiki 
i Psychologii ws. zatrudnienia dr hab. 
Stanisławy Byry, dr hab. Marty Cze-
chowskiej-Bielugi, dr hab. Katarzyny 
Klimkowskiej i dr. hab. Rafała Ohme 
na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego; Artystycznego ws. zatrudnienia 
dr hab. Marii Sękowskiej i dr. hab. Sła-
womira Tomana na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego.

Wśród spraw bieżących znalazły 
się informacje dotyczące m.in.: sesji 
zaliczeniowo-egzaminacyjnej; konfe-
rencji „Studenci Zagraniczni w Pol-
sce 2018” w Gliwicach; przygoto-
wania szkolenia dla pracowników 
UMCS z ochrony danych osobowych 
w związku z planowanym wdroże-
niem RODO; najbliższego posiedze-
nia Senatu UMCS (28.02).

W punkcie dot. interpelacji i wol-
nych wniosków dr Józef Kaczor pod-
jął temat kont pocztowych i profili 
na stronie internetowej UMCS eme-
rytowanych pracowników Uczelni. 
Rektor poinformował o udzieleniu 
odpowiedzi na interpelację dr. Ja-
kuba Kosowskiego. 

Ostatnim punktem porządku ob-
rad było przyjęcie protokołu z po-
siedzenia Senatu 20 grudnia 2017 r.

Katarzyna Kozielewicz
Biuro rzecznika prasowego

Obradom Senatu przewod-
niczył rektor Stanisław Mi-
chałowski. Przed przystą-

pieniem do realizacji porządku Senat 
uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych: 
prof. Ireny Nowickiej-Koźluk, Stanisła-
wa Mazurka i Janusza Michalczuka. 

Następnie prof. Agata Ziętek, prof. 
Mariusz Drzewiński, prof. Jan Gryka 
i prof. Ryszard Mojak z rąk rektora 
odebrali gratulacje z okazji jubileu-
szu pracy zawodowej.

Obrady rozpoczęły się od przedsta-
wienia informacji nt. działalności kole-
gium rektorskiego od ostatniego po-
siedzenia Senatu. Dotyczyły one m.in.:

• realizowanych w Uczelni progra-
mów wspierania rozwoju naukowe-
go w Instytutach Informatyki oraz 
Psychologii (poprzez przyznanie spe-
cjalnych dodatków dla pracowni-
ków rokujących nadzieję na szybki 
rozwój) oraz programu przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzeń dla 
pracowników, którzy otrzymali środ-
ki na granaty i projekty naukowe,

• projektu zmian w Regulaminie Na-
gród Rektora, mających na celu 
docenienie autorów najlepszych 
artykułów naukowych, 

• przygotowanego programu inwe-
stycyjnego dla MNiSW – zadanie 

jest związane z otrzymaniem środ-
ków rządowych na nowy kampus,

• danych opracowanych do kwestio-
nariusza Rankingu Szkół Wyższych 
„Perspektywy 2018”,

• nowego systemu ubezpieczeń 
pracowników UMCS, który jest 
obecnie przygotowywany razem 
ze związkami zawodowymi,

• zbliżającego się jubileuszu 75-le-
cia UMCS, w ramach którego or-
ganizowany będzie m.in. zjazd ab-
solwentów Uczelni,

• wypłaconych trzynastych pensji, 
• udziału prorektora Radosława Do-

browolskiego i prodziekana Wydzia-
łu Politologii Marka Pietrasia w Mię-
dzynarodowej Konferencji Rektorów 
Uczelni Partnerskich w ramach „Bal-
tic University Programmme 5”,

• zaprezentowania przez prorekto-
ra Radosława Dobrowolskiego na-
szego wizytowego ośrodka nauko-

Komunikat  
z obrad Senatu 
UMCS z 28 lutego
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wo-badawczego Ecotech-Complex 
prof. Hugo Thienpontowi, prorek-
torowi ds. innowacji Vrije Univer-
sity Bruksela, a zarazem świato-
wej sławy specjaliście ds. fotoniki, 

• przygotowanego programu Drzwi 
Otwartych UMCS (9.03, Chatka 
Żaka) oraz Drzwi Otwartych Wy-
działu Zamiejscowego w Puławach 
(2.03),

• udanych występów naszych repre-
zentantów na igrzyskach w Korei 
Południowej, w których Mateusz 
Luty i Grzegorz Kossakowski zajęli 
13. miejsce w rywalizacji czwórek 
bobslejowych. Dobrze poradziły 
sobie także koszykarki Pszczółki 
Polski-Cukier AZS UMCS Lublin, 
które w ciągu ostatniego tygodnia 
rozegrały trzy mecze wyjazdowe, 
z których w dwóch zwyciężyły,

• prośby o wsparcie dla naszego 
sportu akademickiego i tym sa-
mym przekazanie 1% podatku na 
AZS UMCS Lublin.
W kolejnym punkcie porządku ob-

rad senatorowie przychylili się do 
wniosków Wydziału Prawa i Admi-
nistracji dotyczących nadania Meda-
li Amicis Universitatis Mariae Curie 
Skłodowska mecenasom: Georgowi 
Otstotowi i Michaelowi Kmetzowi. 

W dalszej części obrad senato-
rowie głosowali nad kandydatura-
mi UMCS do Rady Związku Uczelni 
Lubelskich. Wśród przedstawicieli 
Uczelni w Radzie zasiądą: prof. Ja-
nusz Ryczkowski – kierownik Zakła-
du Technologii Chemicznej na Wy-
dziale Chemii, prof. Robert Litwiński 
– dziekan Wydziału Humanistycz-
nego, dr Adam Szot z Katedry Teo-
rii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji, mgr Anna Grzegor-
czyk – dyrektor Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii.

Senat UMCS przyjął pakiet uchwał 
i tym samym wyraził zgodę na:

• wszczęcie postępowania ws. nada-
nia prof. Ronaldowi W. Langacke-
rowi tytułu doktora honoris cau-
sa UMCS;

• realizację zadań przez Centrum Ję-
zyka i Kultury Polskiej dla Polonii 
i Cudzoziemców pn. „Warsztaty 
kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół 
polonijnych (język polski, historia 
i kultura polska)”, „Staż metodycz-
no-certyfikowany dla polonijnych 
i zagranicznych nauczycieli JPJO”, 
„Szkolenie metodyczne dla nowych 
lektorów języka polskiego do zagra-
nicznych ośrodków akademickich”;

• zmiany Uchwały Nr XXIII-27.6/15 
Senatu UMCS z 24 czerwca 2015 r. 
ws. Regulaminu przyznawania na-
gród Rektora nauczycielom akade-
mickim UMCS;

• zmiany Uchwały nr XXIII-26.7/15 
Senatu UMCS z 27 maja 2015 r. 
ws. uprawnień przysługujących 
laureatom i finalistom olimpiad 
stopnia centralnego oraz laurea-
tom konkursów międzynarodo-
wych i ogólnopolskich, w tym or-
ganizowanych przez Uczelnię przy 
ubieganiu się o przyjęcie na I rok 
studiów pierwszego stopnia i jed-
nolitych magisterskich na UMCS;

• likwidację studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku 
informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo prowadzonych na Wy-
dziale Humanistycznym.
Senatorowie pozytywnie zaopinio-

wali również zmiany organizacyjne 
w strukturze Uczelni dot. utworzenia 

ogólnouczelnianej jednostki organiza-
cyjnej o charakterze naukowo-badaw-
czym „Centrum Ecotech-Complex”.

Wśród spraw bieżących znalazły się 
informacje dot. m.in.: najbliższego po-
siedzenia Senatu (21.03); współpracy, 
którą przedstawiciele Wydziału Po-
litologii: prof. Marek Pietraś i prof. 
Walenty Baluk nawiązali z Wydzia-
łem Nauk Społecznych i Politycznych 
Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowe-
go; obowiązku odbycia szkolenia onli-
ne dla pracowników UMCS z zakresu 
ochrony danych osobowych (w związ-
ku z planowanym wdrożeniem RODO); 
odniesienia do artykułu prasowego 
dot. planów inwestora co do zabu-
dowy sprzedanej przez UMCS działki 
przy ul. Pagi i Głębokiej; przedstawio-
nych przez prorektora Radosława Do-
browolskiego danych, zgodnie z któ-
rymi w 2017 r. złożyliśmy ponad 250 
wniosków o finansowanie zewnętrzne. 
W tym zakresie najbardziej aktywne 
były Wydziały: Biologii i Biotechno-
logii, Humanistyczny i Chemii. W ra-
mach samego konkursu Miniatura 1, 
prowadzonego przez NCN w 2017 r. 
w okresie naboru wniosków, tj. od 
4 maja do 10 listopada, pracownicy 
UMCS złożyli ogółem 62 wnioski na 
łączną kwotę 1 952 146,00 zł. Na tle 
wszystkich uczelni, które aplikowały 
o środki w konkursie, nasz Uniwer-
sytet uplasował się na wysokiej, pią-
tej pozycji pod względem liczby dofi-
nansowanych wniosków. Skuteczność 
wnioskowania wyniosła 44%.

Aneta Adamska
Rzecznik prasowy

Sprostowanie
Informujemy, iż autorem zdjęć do 
artykułu VI seminarium projektu „Ar-
chiwa Przełomu 1989–1991” („Wiado-
mości Uniwersyteckie” nr 1/240, sty-

czeń 2018, s. 30–31) jest Katarzyna 
Czerwińska z Kancelaria Senatu RP, 
a nie pochodzą one, jak błędnie po-
daliśmy, z archiwum autora tekstu. 
Za pomyłkę przepraszamy. •
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Już po raz czwarty zostały 
wręczone Akademickie Laury 
Dziennikarskie. 20 lutego od-

była się gala AKLAUD, której tego-
rocznym gospodarzem był Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
w Lublinie. Statuetka trafiła do red. 
Małgorzaty Sawickiej, dziennikar-
ki i reportażystki w Polskim Radiu 
Lublin, zaś Akademicki Laur Mło-
dych otrzymała Martyna Podolska, 
dziennikarka w Pierwszym Progra-
mie Polskiego Radia w Warszawie. 

AKLAUD to nagroda trzech lu-
belskich uczelni – UMCS, KUL oraz 
WSPiA, przyznawana za profesjonalizm 
w pracy oraz promowanie najwyższych 
standardów dziennikarskich w pracy 
medialnej i dydaktycznej. Celem na-
grody jest także promocja i integracja 
lubelskiego środowiska medialnego.

Jak podkreśliła przewodnicząca Ka-
pituły prof. Iwona Hofman: W tym 

roku wybór był szczególnie trudny, po-
nieważ wszystkie osoby nominowane 
do nagrody wyróżniają się wybitnymi 
osiągnięciami zawodowymi. Już same 
nominacje pokazywać mają adeptom 
dziennikarstwa wzorcowe ścieżki za-
wodowe, które warto naśladować, 
a także wskazują młodym ludziom 
lokalne autorytety. W gronie tego-
rocznych nominowanych byli rów-
nież: red. Czesława Borowik, red. 
Paweł Chromcewicz, red. Katarzy-
na Michalak, red. Leszek Wiśniewski 
oraz dr red. Małgorzata Żurakow-
ska, natomiast wśród nominowanych 
w kategorii AKLAUD Młodych zna-
lazł się także doktorant naszej Uczel-
ni – red. Mateusz Kasiak. 

Małgorzata Sawicka została wyróż-
niona za reportaże radiowe oraz twór-
czość piśmienniczą, której owocem 
są książki ABC Globtrotera czyli pry-
watny słownik Małgorzaty Sawickiej, 

AKLAUD w rękach 
dziennikarek radiowych

Dni złego słońca i Gniazdo Dumy. 
Kapituła brała również pod uwagę 
wieloletnią działalność dydaktycz-
ną w Wyższej Szkole Dziennikarstwa 
im. Melchiora Wańkowicza w Lubli-
nie oraz stworzenie słynnej Redakcji 
Reportażu w Polskim Radiu Lublin. 

Laureatka Akademickiego Lau-
ru Młodych, Martyna Podolska, to 
dziennikarka w Redakcji Kultury 
i Edukacji Polskiego Radia, gdzie 
w prowadzi autorski program „Kul-
tura przy kawie”. Obecnie przygoto-
wuje dwie rozprawy doktorskie na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczne-
go i Administracji KUL oraz na Wy-
dziale Nauk Humanistycznych KUL. 

Uroczystości towarzyszyły obcho-
dy dziesięciolecia Instytut Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej KUL 
oraz konferencja naukowa poświę-
cona twórcy tego instytutu – o. prof. 
Leonowi Dyczewskiemu. Zwieńcze-
niem gali był panel dyskusyjny po-
święcony Lubelskiej Szkole Reportażu 
Radiowego, w którym udział wzię-
li studenci UMCS, KUL oraz WSPiA. 

Ewa Bulisz

• Od lewej: red. Małgorzata Sawicka i prof. Iwona Hofman
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NASZE       SUKCESY

D r Marcin Trybulec (Zakład 
Ontologii i Teorii Poznania 
Instytutu Filozofii na Wy-

dziale Filozofii i Socjologii) został 
laureatem konkursu SONATA 13 Na-
rodowego Centrum Nauki. Tytuł 
projektu: „Zrozumieć artefakty po-
znawcze. W kierunku epistemologii 
ekstensji umysłu”. 

Jego celem jest udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, w jaki sposób ze-

Dr Marcin Trybulec 
laureatem SONATY 13

wnętrzne reprezentacje i narzędzia 
intelektu przyczyniają się do genero-
wania wiedzy i poznania. Nauki hu-
manistyczne z coraz większym zain-
teresowaniem śledzą to zagadnienie, 
niestety większość dociekań w tym 
zakresie opiera się na metaforycz-
nym ujęciu relacji między człowie-
kiem a jego narzędziami.

Wykorzystując realizowane w tym 
nurcie badania, postawione zostaną 

D r Waldemar Bulira, adiunkt 
w Zakładzie Filozofii i So-
cjologii Polityki na Wydzia-

le Politologii został laureatem pro-
gramu Monografie Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Celem programu jest 
finansowanie wydania wyłanianych 
w konkursie, oryginalnych i wcześ-
niej niepublikowanych, napisanych 
w języku polskim prac z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych. 

30 stycznia Zarząd FNP za taką 
właśnie uznał książkę dr. Waldema-
ra Buliry pt. Teoria krytyczna szkoły 
budapeszteńskiej. Od totalitaryzmu 
do postmodernizmu. W uzasadnie-
niu decyzji zwrócono uwagę, iż wy-
różnione dzieło cechuje wysoki po-
ziom naukowy, integralność tematyki 
i formy, a także interesujące ujęcie 
tematu, dzięki czemu staje się ono 
dostępne także czytelnikom spoza 
wąskiego grona specjalistów. Pod-

Dr W. Bulira laureatem 
Monografii FNP

dwa cele szczegółowe. Pierwszym 
jest analiza filozoficznych źródeł i im-
plikacji pojęć artefaktu i ekstensji 
poznawczej. Drugie pytanie szcze-
gółowe dotyczy tego, czy i do ja-
kiego stopnia analizy artefaktów po-
znawczych mogą rzucić nowe światło 
na klasyczne problemy epistemo-
logiczne (tj. zagadnienie percepcji 
oraz problematykę samopoznania). 
Abstrakcyjne analizy wpływu tech-
nologii na procesy poznawcze mają 
doniosłe konsekwencje dla ustaleń 
w dziedzinie edukacji, projektowa-
nia, zarządzania i podejmowania 
decyzji. Projekt będzie realizowany  
w latach 2018–2021. •

kreślono również, że autor nie tyl-
ko doskonale zrekonstruował zawiłe 
losy grupy światowej sławy węgier-
skich intelektualistów, dokonał wy-
czerpującej i krytycznej analizy po-
równawczej ewolucji ich poglądów, 
ale także podołał trudnemu zada-
niu nakreślenia kontekstu teoretycz-
nego, historycznego i polityczne-
go, w którym owe losy i ewolucja 
się dokonywały. Dzięki odkrywczo-
ści założeń oraz oryginalności uję-
cia badanego zjawiska, nagrodzona 
praca wnosi znaczny wkład w zro-
zumienie sensu doświadczeń jed-
nostkowych i grupowych mieszkań-
ców Europy Środkowo-Wschodniej  
w XX w.

Książka ukaże się w najbliższym 
czasie nakładem Wydawnictwa Na-
ukowego Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (seria Monogra-
fie FNP). •

W  XIII edycji ogólnopolskie-
go Konkursu na najlepszą 
pracę doktorską z dziedzi-

ny nauk o kulturze, organizowane-
go przez Narodowe Centrum Kul-
tury, nagrodę trzeciego stopnia (na 
trzy przyznane) zdobył absolwent 
kulturoznawstwa UMCS i tutejszych 
studiów doktoranckich dr Krzysztof 
Snarski za pracę pt. „Współczesna 
tożsamość kulturowa staroobrzędow-
ców zamieszkałych na Suwalszczyź-
nie”. Opiekunem i promotorem tej 
obronionej w czerwcu 2017 r. rozpra-
wy był prof. dr hab. Jan Adamowski. 
Uroczyste wręczenie nagród miało 
miejsce w warszawskiej Kordegar-
dzie 12 lutego. •

Nagroda 
NCK dla 
absolwenta 
UMCS
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UMCS uplasował się na wy-
sokiej, piątej pozycji w kraju 
pod względem liczby wnio-

sków, które otrzymały dofinansowanie 
w pierwszym konkursie MINIATURA 
Narodowego Centrum Nauki na po-
jedyncze działania naukowe służące 
realizacji badań podstawowych. Ce-
lem inicjatywy było wsparcie naukow-
ców, którzy do tej pory nie byli bene-
ficjentami systemu grantowego NCN.

W okresie naboru wniosków, tj. 
od 4 maja do 10 listopada 2017 r., 
pracownicy UMCS złożyli ogółem 
62 wnioski na łączną kwotę prawie 
1,95 mln zł, z czego 27 otrzymało 
finansowanie na łączną kwotę pra-
wie 1 mln zł. Skuteczność ilościowa 
wyniosła zatem prawie 44%, a war-
tościowa – ponad 50%.

Najwięcej wniosków zostało zło-
żonych z Wydziałów: Biologii i Bio-
technologii (22), Chemii (15) oraz 

Sukces UMCS w konkursie MINIATURA
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej (8). Te same trzy Wydzia-
ły otrzymały najwięcej pozytywnych 
decyzji w sprawie finansowania – 
kolejno: 13, 9 oraz 2. Również dwa 
wnioski do finansowania pozyskał 
Wydział Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki, który ponadto wykazał się 
100% skutecznością. Do realizacji za-
kwalifikował się również jeden wnio-
sek z Wydziału Humanistycznego. 

Konkurs MINIATURA skierowany jest 
do osób posiadających stopień nauko-
wy doktora uzyskany do 12 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem, które 
nie kierowały i w momencie składa-
nia wniosku nie kierują realizacją pro-
jektu badawczego, jak również nie są 
laureatami konkursów na stypendia 
doktorskie lub staże finansowanych 
ze środków NCN. Warunkiem udzia-
łu w konkursie jest również zatrud-
nienie na podstawie umowy o pracę 

w jednostce naukowej będącej wnio-
skodawcą. Działania naukowe w kon-
kursie MINIATURA 1 mogły być do-
finansowane kwotą od 5 do 50 tys. 
zł, a czas ich realizacji nie mógł prze-
kroczyć 12 miesięcy. W konkursie nie 
przewidziano wynagrodzeń i stypen-
diów naukowych ani możliwości zaku-
pu aparatury badawczej. Finansowane 
były wyłącznie działania służące reali-
zacji badań podstawowych, takie jak 
badania pilotażowe lub wstępne, wy-
jazdy badawcze i konferencyjne, kwe-
rendy, staże czy konsultacje naukowe.

Otwarcie drugiej edycji konkur-
su MINIATURA planowane jest na 
kwiecień 2018 r. Wszystkich zainte-
resowanych zachęcamy do kontak-
tu z Zespołem ds. projektów badaw-
czych krajowych, pokój 1302/1303 
w Rektoracie, tel. 51-22 lub 51-16.

Olga Pliszczyńska 
Dorota Samociuk
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Zespół badawczy z naszego 
Uniwersytetu weźmie udział 
w polsko-francuskim projekcie 

badawczym realizowanym przez part-
nerów z Polski i Francji oraz wspie-
ranym przez polskie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
francuskie Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego i Badań, a także Minister-
stwo Spraw Zagranicznych.

Projekt „Pragmatemy w opisie 
porównawczym: od struktur języko-
wych do leksykonu” zakłada współ-
pracę lingwistów z trzech ośrod-

Jedno z wydarzeń współorga-
nizowanych przez Samorząd 
Doktorantów UMCS pn. Kon-

gres Młodej Nauki „Nauki społecz-
ne i humanistyczne – miedzy teorią 
a praktyką” otrzymało nagrodę w ka-
tegorii „Uniwersytecka Inicjatywa 
Naukowa” podczas Gali Laurów Uni-
wersyteckich w Opolu 20 stycznia.

Laur Uniwersytecki przyznawa-
ny jest uczelniom i inicjatywom, 
które mogą być inspiracją do dzia-
łań dla innych uniwersytetów oraz 
samorządów studenckich i dokto-
ranckich. W tym roku zgłoszonych 
zostało ponad 100 wydarzeń na-
ukowo-kulturalnych z 20 uniwersy-
tetów klasycznych. Nagrody zosta-
ły wręczone w sześciu kategoriach: 
Uniwersytecki Akademik, Uniwer-
sytecki Ambasador, Uniwersyteckie 
Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa 
Naukowa, Uniwersytecka Inicjaty-

wa Kulturalna oraz Uniwersytecki  
Projekt.

Ogólnopolska konferencja Kon-
gres Młodej Nauki „Nauki społecz-
ne i humanistyczne – między teo-
rią a praktyką” odbyła się w dniach 
22–24 września 2017 r. na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Celem wydarzenia 
było zaprezentowanie przez naukow-
ców wyników prowadzonych badań. 

Podczas Kongresu młodzi naukow-
cy z całej Polski dyskutowali w na-
stępujących sekcjach: praca nauko-
wa: rola zawodowa, powołanie czy 
hobby; władza i polityka w ujęciu 
interdyscyplinarnym; wychowanie 
przez wieki; nauki humanistyczne 
jako obszar badań i realizacja misji 
społecznej; współczesne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa w świetle interdy-
scyplinarnych badań podejmowanych 
przez młodych naukowców; uzależ-
nienia behawioralne; język w działa-

niu – komunikacja medialna, etyka 
słowa, kultura języka; turystyka ni-
szowa w Polsce; Szekspir i dziecko; 
myśl polityczna w Polsce Ludowej – 
między akceptacją a  negacją ustroju; 
środowiskowe modele pracy z dzie-
ckiem i młodzieżą; współczesne za-
gadnienia geografii społeczno-ekono-
micznej; samorządność doktorancka 
w Polsce – diagnozy, recepty, pro-
cesy; człowiek w przestrzeni miasta.

Wydarzenie zorganizowali: Samo-
rząd Doktorantów Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, Rada Dokto-
rantów Uniwersytetu Gdańskiego, 
Zatoka Nauki, Czasopismo „Progres” 
oraz Parlament Studentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

Gospodarzem tegorocznej Gali 
Laurów Uniwersyteckich był Samo-
rząd Studencki Uniwersytetu Opol-
skiego wraz z Forum Uniwersytetów 
Polskich. •

ków badawczych: Instytutu Filologii 
Romańskiej UMCS, Instytutu Języ-
ków Romańskich i Translatoryki 
Uniwersytetu Śląskiego oraz Labo-
ratoire de Linguistique et de Dida-
ctique des Langues Etrangères et 
Maternelles (LIDILEM) Uniwersyte-
tu Grenoble Alpes. Koordynatora-
mi projektu są dr hab. Anna Krzy-
żanowska, prof. nadzw. (UMCS) oraz 
prof. Francis Grossmann (Uniwersy-
tet Grenoble Alpes). W pracach bę-
dzie również uczestniczyć prof. Wie-
sław Banyś (UŚ), dr hab. Katarzyna 

Sukces Samorządu Doktorantów UMCS

Naukowcy z UMCS laureatami konkursu 
w ramach Partnerskiego Programu  
Badań Naukowych  
im. Huberta Curiena POLONIUM 

Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ, dr Michał 
Hrabia (UŚ), dr Izabela Szantyka (IFR 
UMCS), mgr Monika Bazyl oraz mgr 
Aneta Filipiuk-Kusz (studentki trzecie-
go roku Neofilologicznych Studiów 
Doktoranckich). LIDILEM, który jest 
znaczącym ośrodkiem badań z za-
kresu semantyki, leksykologii i ję-
zykoznawstwa korpusowego, repre-
zentują prof. Agnès Tutin, prof. Iva 
Novakova, dr hab. Lidia Miladi oraz 
doktorantka Najwa Gharbi. 

Zaplanowane działania wpisują 
się w nurt badań szeroko pojętej 
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Wydział Politologii wraz 
z Centrum Dokumenta-
cji Europejskiej otrzymał 

dofinasowanie na projekt dotyczą-
cy realizacji europejskich debat oks-
fordzkich w województwie lubelskim.

Projekt finansowany przez Przed-
stawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce (na podstawie zamówie-
nia 309/2017/SI2.767682) wpisuje 
się w III edycję projektu Team Eu-
rope & the Art of Debate. Jego ce-
lem jest zachęcenie młodych Po-
laków (na poziomie studentów 
uczelni wyższych) do refleksji i deba-
ty na temat ważnych bieżących kwe-
stii dotyczących Unii Europejskiej.

Realizacja europejskich debat oks-
fordzkich odbędzie się na Wydziale 
Politologii UMCS w pierwszym półro-
czu 2018 r. Koordynatorem projektu 
jest dr Katarzyna Stachurska-Szcze-
siak, adiunkt w Zakładzie Stosunków 
Międzynarodowych, opiekun mery-
toryczny CDE UMCS, ekspert Team  
Europe. •

Sukces 
Wydziału 
Politologii

D r Barbara Niścior, adiunkt 
z Zakładu Edukacji Arty-
stycznej Instytutu Sztuk Pięk-

nych została laureatką II nagrody na 
8th Lessedra International Painting 
& Mixed Media Competition w So-

W  dwóch pierwszych edy-
cjach konkursu „Podatko-
wi Liderzy”, organizowa-

nego przez Ministerstwo Finansów, 
laureatami zostali seminarzyści Ka-
tedry Prawa Finansowego. Marcin 
Zakrzewski i Małgorzata Smreczak, 
studenci kierunku prawo na Wydziale 
Prawa i Administracji zgłaszali swoje 
wizje podatków przyszłości. 

Celem pracy M. Zakrzewskiego, se-
minarzysty prof. dr. hab. Antoniego 
Hanusza, była identyfikacja metod 
przeciwdziałania unikaniu opodat-
kowania i ich możliwości wprowa-
dzenia do polskiego porządku praw-
nego. Praca konkursowa zawierała 
analizę polskich przepisów prawnych, 
a także regulacji wprowadzonych 
w innych państwach o zbliżonym 
porządku prawnym, w szczególno-
ści w Republice Federalnej Niemiec. 
Szczególna uwaga została poświęco-
na mechanizmom płatności podzie-

Nagroda dla  
dr Barbary Niścior

fii w Bułgarii. Na wystawę zakwali-
fikowano 181 artystów z 38 krajów. 
Wernisaż miał miejsce 13 grudnia 
2017 r. w Lessedra Gallery. Wysta-
wę można było oglądać do końca 
lutego 2018 r. •

Podatkowi Liderzy 
z seminarium Katedry 
Prawa Finansowego

lonej (ang. split payment) oraz od-
wróconego obciążenia (ang. reverse  
chargé).

Z kolei M. Smreczak, seminarzystka 
dr. hab. Andrzeja Niezgody, w pracy 
konkursowej podjęła problem prze-
stępczości gospodarczej. Wskazała 
na możliwość walki z przestępczoś-
cią gospodarczą poprzez zastosowa-
nie tzw. data science, która jest nową, 
interdysplinarną nauką. Analiza da-
nych pozwala na przeciwdziałanie 
przestępstwom gospodarczym, co 
pokazują wyniki wybranych państw 
stosujących tę metodę w uszczelnia-
niu systemu podatkowego.

Laureaci odbędą płatny staż w Mi-
nisterstwie Finansów oraz wezmą 
udział w grupie roboczej, która zajmu-
je się tworzeniem nowych rozwiązań 
podatkowych oraz dostosowaniem 
prawa do rozwoju techniki i szyb-
ko zmieniających się technologii. 

Paweł Szczęśniak

frazeologii, w szczególności pod 
kątem porównawczym. Mają one 
na celu uzupełnienie istniejącego 
już opisu złożonych jednostek lek-
sykalnych – kolokacji i sfrazeologi-
zowanych formuł konwersacyjnych 
– o aspekt pragmatyczny (funkcjo-
nalny), co w efekcie stworzy pod-
stawy lepszej oraz skuteczniejszej 
komunikacji społecznej i między  - 
kulturowej.

Anna Krzyżanowska



• l u t y – m a r z e c  2 0 1 8 • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e •  17

W y d a r z e n i a

NA WYDZIAŁACH

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Habilitacje
Rada Wydziału Biologii i Biotech-
nologii na posiedzeniu 24 stycznia 
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora habilitowanego nauk bio-
logicznych w dyscyplinie biologia 
dr Ewie Janik, zatrudnionej na stano-
wisku adiunkta w Zakładzie Biologii 
Komórki. Dr E. Janik jako osiągnię-
ciem naukowe stanowiące podsta-
wę postępowania habilitacyjnego 
zgłosiła wyniki badań opublikowa-
ne w pięciu oryginalnych pracach 
naukowych pod wspólnym tytułem: 
Organizacja molekularna komplek-
su białkowo-barwnikowego LHCII 
w warunkach zmiennego oświetle-
nia. Uchwałę popierającą wniosek 
o nadanie stopnia doktora habili-
towanego dr E. Janik przedłożyła 
Komisja Habilitacyjna w składzie: 
przewodnicząca prof. Wiesława Jar-
muszkiewicz (UAM w Poznaniu), se-
kretarz dr hab. Bożena Pawlikow-
ska-Pawlęga (UMCS), recenzenci: 
prof. Alina Dudkowiak (Politech-
nika Poznańska), prof. Jerzy Kruk 
(UJ), prof. Agnieszka Mostowska 
(UW), członkowie: dr hab. Małgo-
rzata Posmyk (UŁ), dr hab. Roman 
Paduch (UMCS). •
Rada Wydziału Biologii i Biotech-
nologii na posiedzeniu 28 lutego 
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora habilitowanego nauk biolo-
gicznych w dyscyplinie biotechnolo-
gia dr Annie Lewińskiej, zatrudnionej 
na Wydziale Biotechnologii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Dr A. Lewiń-
ska jako osiągnięciem naukowe sta-

nowiące podstawę postępowania 
habilitacyjnego zgłosiła wyniki ba-
dań opublikowane w siedmiu ory-
ginalnych pracach naukowych pod 
wspólnym tytułem: Molekularne me-
chanizmy odpowiedzi komórek nowo-
tworowych na naturalne substancje 
pochodzenia roślinnego o charakte-
rze nutraceutyków – ocena potencjal-
nego zastosowania w terapii przeciw-
nowotworowej.  Uchwałę popierającą 
wniosek o nadanie stopnia dokto-
ra habilitowanego dr A. Lewińskiej 
przedłożyła Komisja Habilitacyjna 
w składzie: przewodnicząca prof. 
dr hab. Zofia Szweykowska-Kuliń-
ska, sekretarz dr hab. Joanna Jaku-
bowicz-Gil, recenzenci: prof. dr hab. 
Iwona Fijałkowska, dr hab. Anna 
Herman-Antosiewicz, dr hab. Ro-
man Paduch, prof. nadzw., członko-
wie: prof. dr hab. Danuta Antosie-
wicz, dr hab. Janusz Kocki. •
Wystąpienia
9 stycznia w ramach posiedzenia Lu-
belskiego Oddziału PTB prof. dr hab. 
Łukasz Komsta (Uniwersytet Medycz-
ny w Lublinie) wygłosił referat pt. 
„Rośliny w wielowymiarowych prze-
strzeniach, czyli przemyślenia o ana-
lizie danych w botanice”. •
23 stycznia w ramach posiedzenia 
Lubelskiego Oddziału PTB dr inż. 
Anna Kiełtyka-Dadasiewicz (Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie) 
wygłosiła referat pt. „Mięty nie tyl-
ko miętowe”. •
25 stycznia w ramach posiedzenia 
Lubelskiego Oddziału PTB dr hab. 
Edyta Sierka (Katedra Botaniki 
i Ochrony Przyrody, Wydział Biolo-
gii i Ochrony Środowiska UŚ w Ka-
towicach) wygłosiła referat pt. „Inter-

dyscyplinarność i aplikacja – nowe 
oblicze nauki i edukacji?”. •

Wydział 
Chemii

Habilitacje
Rada Wydziału Chemii na posie-
dzeniu 22 stycznia podjęła uchwa-
łę o nadaniu stopnia doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk 
chemicznych w dyscyplinie chemia 
dr Magdalenie Makarskiej-Białokoz. 
Dr M. Makarska-Białokoz przedłoży-
ła w postępowaniu habilitacyjnym 
jako istotne osiągnięcie naukowe 
cykl ośmiu oryginalnych prac na-
ukowych pt. Analiza spektroskopo-
wa niekowalencyjnych oddziaływań 
układów makrocyklicznych (związków 
porfirynowych i białek) z substancja-
mi biologicznie aktywnymi. Recen-
zenci: prof. dr hab. Dorota Grycko 
(Instytut Chemii Organicznej PAN 
w Warszawie), prof. dr hab. Stefan 
Lis (UAM w Poznaniu), dr hab. To-
masz Gośliński, prof. nadzw. (Uni-
wersytet Medyczny im. K. Marcin-
kowskiego w Poznaniu). •
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 26 lutego podjęła uchwałę o na-
daniu stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk chemicznych w dy-
scyplinie chemia dr Agacie Bartyzel, 
adiunktowi z Zakładu Chemii Ogól-
nej i Koordynacyjnej. Dr A. Bartyzel 
przedłożyła w postępowaniu habilita-
cyjnym jako istotne osiągnięcie nauko-
we cykl dziesięciu oryginalnych prac 
naukowych pt. Wielofunkcyjne ligandy 
N,O-donorowe oraz badanie ich zdolno-
ści kompleksowania jonów metali blo-
ku d”.  Recenzenci: prof. dr hab. Julia 
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Jezierska (Uniwersytet Wrocławski), 
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński 
(Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. 
Włodzimierz Lewandowski (Politech-
nika Białostocka). •
Doktoraty
9 lutego odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Agniesz-
ki Adamczuk. Temat: „Zastosowanie 
sorbentów i jonitów selektywnych 
w procesie usuwania jonów Cr(VI), 
As(V), Cu(II) oraz Zn(II)”. Promotor: 
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski. 
Recenzenci: dr hab. Barbara Kubi-
ca, prof. nadzw. (AGH), prof. dr hab. 
Andrzej Olszanowski (Politechnika  
Poznańska). •
Wyjazdy
Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzał-
ka (Zakład Fizykochemii Powierzch-
ni Ciała Stałego) w dn. 28 stycznia 
– 11 lutego prowadziła badania na-
ukowe w ramach projektu nauko-
wego MINIATURA 1 (nr 2017/01/X/
ST5/00229) w Chuiko Institute of Sur-
face Chemistry, National Acedemy of 
Science of Ukraine, Ukraina. •
Dr Magdalena Błachnio (Zakład Fi-
zykochemii Powierzchni Ciała Stałe-
go) w dn. 28 stycznia – 27 lutego 
prowadziła badania naukowe w ra-
mach projektu naukowego MINIA-
TURA 1 (nr 2017/01/X/ST5/01369) 
w Chuiko Institute of Surface Che-
mistry, National Acedemy of Scien-
ce of Ukraine, Ukraina. •
Dr Marta Grochowicz (Zakład Chemii 
Polimerów) w dn. 31 stycznia – 3 lu-
tego uczestniczyła w spotkaniu akcji 
COST CA 16217 (MC Meeting & In-
ternal Scientific Workshop-ENIUS), 
CUF Porto Hospital Auditorium, Por-
to, Portugalia. •

Wydział 
Ekonomiczny

Doktoraty
15 lutego odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Olgi 

Szołno. Tytuł: „System budżetowa-
nia zadaniowego w jednostkach sa-
morządu terytorialnego”. Promotor: 
dr hab. Henryk Ronek, prof. nadzw., 
promotor pomocniczy: dr Agnieszka 
Nóżka. Recenzenci: prof. dr hab. Ha-
lina Buk (Wydział Finansów i Ubez-
pieczeń, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach) i dr hab. Marta 
Nowak, prof. nadzw. (Wydział Za-
rządzania, Informatyki i Finansów, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc-
ławiu).  •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Habilitacje
Rada Wydziału Filozofii i Socjologii 
na posiedzeniu 24 stycznia podję-
ła uchwałę o nadaniu stopnia dok-
tora habilitowanego w dziedzinie 
nauk społecznych w dyscyplinie na-
uki o poznaniu i komunikacji spo-
łecznej dr Anicie Pacholik-Żurom-
skiej. Uchwałę popierającą wniosek 
o nadanie stopnia doktora habili-
towanego dr A. Pacholik-Żurom-
skiej przedłożyła Komisja Habilita-
cyjna w składzie: przewodniczący 
prof. dr hab. Tadeusz Szubka, sek-
retarz dr hab. Marcin Wolski, re-
cenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Kro-
kos, prof. dr hab. Jacek Jadacki, 
prof. dr hab. Marek Hetmański, 
członkowie: prof. dr hab. Piotr Gu-
towski, dr hab. Andrzej Łukasik, 
prof. nadzw.  •

Wydział 
Humanistyczny

Habilitacje
7 lutego dr hab. Małgorzata Po-
sturzyńska-Bosko (Instytut Filologii 
Romańskiej) uzyskała tytuł dokto-
ra habilitowanego w zakresie języ-
koznawstwa. Osiągnięcie naukowe: 
La dynamique du système des pro-
noms personnels en moyen français: 
exemple des textes de Christine de Pi-
zan. Recenzenci: dr hab. Piotr Tylus 

(UJ), dr hab. Alicja Kacprzak (UŁ), 
prof. dr hab. Teresa Giermak-Zieliń-
ska (UW).  •
7 lutego dr Alicja Koziej (Instytut 
Filologii Romańskiej) uzyskała ty-
tuł doktora habilitowanego w zakre-
sie literaturoznawstwa. Osiągnięcie 
naukowe: Relations ekphhrastiques 
dans la poésie contemporaine: An-
dré du Bouchet et Jacques Dupin. Re-
cenzenci: dr hab. Tomasz Swoboda 
(UG), dr hab. Judyta Zbierska-Moś-
cicka (UW), dr hab. Witold Wołow-
ski (KUL).  •
Doktoraty
24 stycznia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr. Se-
bastiana Wasiuty. Temat: „Przysło-
wie jako tekst minimalny”. Promo-
tor: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński 
(UMCS). Recenzenci: dr hab. Ma-
ciej Eder (PAN w  Krakowie), 
prof. dr hab. Anna Pajdzińska  
(UMCS).  •
26 stycznia odbyła się publiczna 
obrona pracy doktorskiej mgr Mał-
gorzaty Urszuli Waryszak. Temat: 
„Prozodia emocjonalna w wypowie-
dziach dorosłych, pełnosprawnych 
Polaków. Analiza akustyczna i au-
dytywna”. Promotor: dr hab. Zdzi-
sław Marek Kurkowski (UMCS). Re-
cenzenci: dr hab. Anita Lorenc (UW), 
prof. dr hab. Stanisław Grabias (UPH 
w Siedlcach).  •
31 stycznia odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr. Marcina 
Jerzego Kowalskiego. Temat: „Upo-
sażenie parafii w rzymskokatolickiej 
diecezji przemyskiej w XVIII wieku”. 
Promotor: dr hab. Dariusz Kupisz, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: 
dr hab. Dariusz Główka, prof. nadzw. 
(PAN w Warszawie), dr hab. Wiesław 
Bondyra (UMCS).  •
Konferencje
10 stycznia dr Marta Komsta (Insty-
tut Anglistyki) wygłosiła wykład pt. 
„Pictures of the life to come: the af-
terlife in 19th-century utopias” na 
Uniwersytecie Gdańskim.  •
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W dn. 12–13 stycznia w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
konferencja „Kultura ludowa Lubel-
szczyzny – stan, wartości, perspek-
tywy”, połączona z „Ogólnopolskim 
przeglądem kolędniczym”. Referaty 
wygłosili pracownicy Wydziału Hu-
manistycznego: prof. dr hab. Ry-
szard Szczygieł – „Lubelszczyzna jako 
region historyczny”, dr hab. Stani-
sława Niebrzegowska-Bartmińska, 
prof. nadzw. – „Solidarność z życiem 
jako zasada nadrzędna etosu chłop-
skiego”, prof. dr hab. Halina Pelc – 
„Gwara jako wartość w przestrze-
ni regionalnej”, prof. dr hab. Jerzy 
Bartmiński – „Tradycyjne pieśni lu-
dowe Lubelszczyzny”, dr hab. Marta 
Wójcicka, prof. nadzw. – „Proza lu-
dowa Lubelszczyzny”, prof. dr hab. 
Jan Adamowski – „Tradycyjne obrzę-
dy i rytuały doroczne Lubelszczy-
zny – charakterystyka typologicz-
na”, prof. dr hab. Feliks Czyżewski 
– „Wschodnie pogranicze kulturo-
we”, dr Agnieszka Kościuk-Jarosz 
– „Świętowanie w mieście Lublinie 
– tradycja i współczesność”, dr Ma-
riola Tymochowicz – „Tradycyjne po-
żywienie na Lubelszczyźnie”, dr hab. 
Katarzyna Smyk – „Kultura tradycyj-
na w strategii rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014–2010 
(z perspektywą do 2030 roku)”.  •
24 stycznia prof. dr hab. Małgorza-
ta Karwatowska (Instytut Filologii 
Polskiej) wygłosiła wykład pt. „Asy-
metrie rodzajowo-płciowe w pol-
szczyźnie” w ramach cyklu Wykła-
dów Mistrzowskich dla słuchaczy 
Filologicznych Studiów Doktoran-
ckich Uniwersytetu Gdańskiego.  •
Publikacje
29 stycznia w Instytucie Archeologii 
odbyła się promocja publikacji Wielo-
kulturowe stanowisko 3 w Czerniczy-
nie w świetle badań archeologicznych 
w latach 1981–1985, którą przygoto-
wano w ramach realizacji projektu 
pn. „Wielokulturowe cmentarzysko 
w Czerniczynie – nieznane źródło wie-
dzy o epoce brązu i wczesnym śred-
niowieczu”, dofinansowanego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w ramach programu Dziedzi-
ctwo kulturowe – Ochrona zabytków 
archeologicznych. Książka zredagowa-
na przez Annę Hyrchałę (Muzeum im. 
ks. Stanisława Staszica w Hrubieszo-
wie) zawiera dokumentację i prezen-
tację materiału zabytkowego (wraz 
z analizą, także archeozoologiczną 
i antropologiczną), uzyskanego w cza-
sie pięciu sezonów badawczych prze-
prowadzonych w Czerniczynie (gm. 
Hrubieszów) przez ówczesną Katedrę 
Archeologii UMCS, jej pracowników 
i studentów.  •
Podsumowanie roku 
Josepha Conrada
W 2017 r. – roku Josepha Conrada 
ustanowionym przez władze nasze-
go kraju pracownicy i doktoranci Za-
kładu Studiów Conradoznawczych 
w Instytucie Anglistyki wygłosili na-
stępujące referaty naukowe na konfe-
rencjach i naukowe wykłady otwarte:
1. referaty naukowe wygłoszone 

na międzynarodowych konferen-
cjach naukowych:
za granicą:

• Konferencja „Transnational Con-
rad: Between Texts and Theory”, 
University of Limoges (Francja), 
21–22.09.2017. Organizatorzy: 
Societe Conradienne Francaise 
oraz English Department i Espa-
ces Humaines et Interactions Cul-
turelles University of Limoges. 
Prof. dr hab. Wiesław Krajka: 
„Conradian ‘Chambers of Echo-
es’: ’To-morrow,’ One Day More 
and Tadeusz Baird’s Jutro” oraz 
przewodniczenie panelowi refe-
ratów i członkostwo w Komite-
cie Honorowym;

• Konferencja „Conradian Cross-
currents. Creativity and Critique”, 
Fordham University, New York City, 
1–4.06.2017. Organizatorzy: Joseph 
Conrad Society of America, Konsu-
lat Generalny RP w New York City, 
Fundacja Kościuszkowska i Fordham 
University. Prof. dr hab. Wiesław 
Krajka: „The dramatic in Conrad’s 
‘To-morrow,’ One Day More and 
Tadeusz Baird’s Jutro;

• Konferencja „Joseph Conrad under 
Eastern Eyes”, 28.11.2017. Organiza-

tor: Ruhr Universitat Bochum. Lot-
man Institut fur Russische Kultur. 
Seminar fur Slavistik. Prof. dr hab. 
Wiesław Krajka: „Major Instances 
of Polishness in Conrad’s Literary 
Works 1894–1914”.
w Polsce:

• Konferencja „Joseph Conrad. Kon-
teksty, spotkania i nawiązania mię-
dzykulturowe”, 23–24.10.2017. Or-
ganizatorzy: Uniwersytet Gdański 
(Wydział Filologiczny) i Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Josepha Conrada-Korzeniow-
skiego w Gdańsku. Prof. dr hab. 
Wiesław Krajka: „Strategie bada-
nia i promocji polskości Josep-
ha Conrada w XXI wieku” (wy-
kład plenarny) oraz uczestnictwo 
w trzyosobowym otwartym pane-
lu dyskusyjnym nt. polskości Josep-
ha Conrada; dr Monika Majewska: 
„Książę Roman: o ‘wilczości’ bo-
hatera Conrada”; mgr Agata Łuka-
siewicz: „Seryjna morderczyni czy 
tajemnicza bestia? O siłach nad-
naturalnych w utworze Josepha 
Conrada pt. Bestia”; mgr Rado-
sław Panek: „Joseph Conrad’s In-
fluence on Selected Works by Gra-
ham Greene”;

• Konferencja: „Joseph Conrad Twixt 
Land and Sea”, 17–18.11.2017. Or-
ganizatorzy: Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie i Polskie 
Towarzystwo Conradowskie. Prof. 
dr hab. Wiesław Krajka: „Conrad’s 
Marine Initiation in The Mirror of 
the Sea and A Personal Record” 
(wykład plenarny) oraz przewod-
niczenie dwóm panelom; dr Mo-
nika Majewska: „Perceptions of 
Time: Adolf Verloc as a Dostoev-
skian Condemned Man”.

2.  naukowe wykłady otwarte:
za granicą:

• Ambasada RP w Kijowie, Bibliote-
ka Polska im. Adama Mickiewicza, 
23.04.2017. Prof. dr hab. Wiesław 
Krajka: „Polskość Josepha Conra-
da. Wybrane aspekty”;

• Konsulat Generalny RP w Kolonii 
(Niemcy), 1.12.2017. Prof. dr hab. 
Wiesław Krajka: „Josepha Conra-
da koncepcja odrodzonej Polski 
i Europy (1918–1920)”;
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• Konsulat Generalny RP w Kolonii, 
2.12.2017. Prof. dr hab. Wiesław 
Krajka: Wprowadzenie do projek-
cji „Smugi cienia” Andrzeja Wajdy 
wg Josepha Conrada;

• Festiwal Josepha Conrada-Korze-
niowskiego w Moskwie, 25.05– 
–1.06.2017. Organizator: Fundacja 
„Wspieram”. Dr Monika Majewska: 
„Joseph Conrad o Rosji i Rosja-
nach” oraz udział w panelu dysku-
syjnym „Conrad a nowoczesność”.
w Polsce:

• XIV Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek, Lublin, 8–12.05.2017. Orga-
nizator: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie. Dr hab. Kata-
rzyna Sokołowska: „Joseph Conrad 
Korzeniowski – przygoda z mo-
rzem i literaturą”;

• Centrum Kultury i Promocji w Ja-
rosławiu oraz Przemyska Bibliote-
ka Publiczna, 7.12.2017. Organiza-
torzy: Towarzystwo Literackie im. 
Adama Mickiewicza w Jarosławiu 
oraz Biblioteka Publiczna w Prze-
myślu. Mgr Radosław Panek: „Mię-
dzy lądem a morzem. Życie i twór-
czość Josepha Conrada”.  •

Wydział 
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

Doktoraty
8 stycznia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Agaty 
Podsiadły-Paszkowskiej pt. „Funk-
cjonalizowany silicen z pierwszych 
zasad”. Promotor: dr hab. Mariusz 
Krawiec, prof. nadzw. (Instytut Fizy-
ki). Recenzenci: dr hab. Robert Ku-
charczyk (Wydział Fizyki i Astrono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego) 
i dr hab. Adam Rycerz (Wydział Fi-
zyki, Astronomii i Informatyki Stoso-
wanej UJ). 22 stycznia Rada Wydziału 
nadała mgr A. Podsiadły-Paszkow-
skiej stopień doktora w dziedzinie 
nauk fizycznych w dyscyplinie fi-
zyka. Dr A. Podsiadły-Paszkowska 
ukończyła Studia Doktoranckie Fi-
zyki na Wydziale Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki UMCS.  •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrennej

Habilitacje
24 stycznia Rada Wydziału Nauk o Zie-
mi i Gospodarki Przestrennej nadała 
tytuł doktora habilitowanego w dzie-
dzinie geografia dr. Pawłowi Cebry-
kowowi (Zakład Kartografii i Geo-
matyki) na podstawie pozytywnego 
zakończenia postępowania habilita-
cyjnego, którego głównym osiągnię-
ciem naukowym była monografia pt. 
Generalizacja map statystycznych. •
24 stycznia Rada Wydziału Nauk o Zie-
mi i Gospodarki Przestrennej nadała 
tytuł doktora habilitowanego w dzie-
dzinie geografia dr Wioletcie Kałamu-
ckiej (Zakład Planowania i Polityki Prze-
strzennej) na podstawie pozytywnego 
zakończenia postępowania habilita-
cyjnego, którego głównym osiągnię-
ciem naukowym była monografia pt. 
Jakość życia i zabezpieczenie egzysten-
cji z perspektywy geograficznej. •
Wyjazdy
Dr Andrzej Tucki (Zakład Geografii Re-
gionalnej i Turyzmu) w dn. 8–12 stycz-
nia przebywał na Wydziale Nauk Przy-
rodniczych i Społecznych w Vechta 
University w Niemczech w celu rea-
lizacji zajęć dydaktycznych w ramach 
programu Erasmus+. Poprowadził war-
sztaty pt. „Potential for tourism deve-
lopment in rural areas. How to measure 
up?” oraz „Development of rural tou-
rism product in Poland. Selected case 
studies”. Pobyt w Niemczech i spotka-
nie z władzami Wydziału Natural and 
Social Sciences (prof. dr Peter Nitschke 
oraz apl. prof. dr Karl Martin Born) 
służyły także omówieniu możliwości 
współpracy naukowej pomiędzy na-
szymi uczelniami w zakresie rozwo-
ju regionalnego oraz wymiany kadry 
i studentów. Na kwiecień 2018 r. pla-
nowana jest rewizyta prof. Kima Schu-
machera na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospo darki Przestrzennej i spotkanie 
ze studentami na kierunkach: geogra-
fia oraz gospodarka przestrzenna.  •

100-lecie Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego
27 stycznia 1918 r. powstało w War-
szawie Polskie Towarzystwo Geogra-
ficzne. W uznaniu zasług Towarzystwa 
w zakresie rozwoju nauk geograficz-
nych oraz działalności na rzecz Pań-
stwa Polskiego zarówno po odzyska-
niu niepodległości (zwłaszcza przy 
wytyczaniu granic, jak i ujednolica-
niu nazewnictwa) oraz w okresie po 
II wojnie światowej, Sejm RP podjął 
26 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie 
uczczenia 100-lecia PTG. Z kolei dzień 
później odbyło się uroczyste, nadzwy-
czajne posiedzenie Zarządu Główne-
go PTG, połączone z okolicznościową 
sesją naukową, które stało się okazją 
do wręczenia Medali Pamiątkowych 
PTG dla zasłużonych instytucji i osób.

Instytucjonalne Medale Pamiąt-
kowe PTG otrzymały: Wydział Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS oraz Wydawnictwo Kartogra-
ficzne KARTPOL z Lublina (sponsor 
Olimpiad Geograficznych), a także 
obecni i emerytowani pracownicy 
Wydziału – członkowie Oddziału Lu-
belskiego PTG (który w 2015 r. ob-
chodził swojej 70-lecie): Anna Bilik, 
Radosław Dobrowolski, Marian Ha-
rasimiuk, Krzysztof Kałamucki, Elż-
bieta Kardaszewska, Zdzisław Mi-
chalczyk, Andrzej Miszczuk, Marek 
Nowosad, Kazimierz Pękala, Jan Ro-
dzik, Monika Wesołowska i Krzysz-
tof Wojciechowski. Unikatowe Meda-
le PTG dla szczególnie zasłużonych 
członków Towarzystwa odebrali Zdzi-
sław Michalczyk i Jan Rodzik.  •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Doktoraty
16 stycznia odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Agnieszki 
Wilczyńskiej. Tytuł: „Psychospołecz-
ne uwarunkowania doświadczania 
choroby oraz oceny jakości własne-
go życia przez pacjentów ze stward-
nieniem rozsianym”. Recenzenci: prof. 
dr hab. Marta Bogdanowicz, dr hab. 
Józefa Bałachowicz, prof. nadzw. 
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Promotor: dr hab. Aneta Borkow-
ska, prof. nadzw.  •
26 stycznia odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr Anny Kara-
sińskiej-Świder. Tytuł: „Aniela Szyców-
na (1869–1921) – uczona z przełomu 
wieku i na styku dyscyplin. Studium 
twórczości psychopedagogicznej”. 
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz 
Szmyd, dr hab. Joanna Majchrzyk-Mi-
kuła, prof. nadzw. Promotor: dr hab. 
Cezary Domański, prof. nadzw., promo-
tor pomocniczy: dr Renata Bednarz- 
-Grzybek.  •
Zajęcia
W ramach akredytowanych zajęć 
„Statystyka w psychologii” (program 
ARIADNA realizowany przez Predic-
tive Solutions, dawniej SPSS Polska), 
prowadzonych na Wydziale Pedago-
giki i Psychologii przez dr. Wojcie-
cha Błaszczaka, 18 studentów psy-
chologii otrzymało certyfikaty SPSS 
Technology Junior Expert. Czterech 
studentów (Jagoda Marszałek, Mag-
dalena Wujec, Nikola Kukla, Paweł 
Olech) zdało zewnętrzny egzamin 
i uzyskało Certyfikaty SPSS Tech-
nology Expert, tym samym zajęcia 
„Statystyka w psychologii” (studia 
stacjonarne) otrzymały akredytację 
na kolejny rok. Uroczyste wręczenie 
certyfikatów odbyło się 17 stycznia 
podczas posiedzenia Rady Wydzia-
łu Pedagogiki i Psychologii. •
23 stycznia odbyły się warsztaty pt. 
„Komunikacja ze studentem w sytu-
acji trudnej” w Instytucie Psycholo-
gii, realizowane w ramach Projektu 
Dobre Życie UMCS przy współpra-
cy z Zespołem do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych UMCS. Warsztaty 
miały na celu profilaktykę oraz pro-
mocję zdrowia psychicznego.  •

Wydział 
Politologii

Habilitacje
19 stycznia Rada Wydziału Polito-
logii na podstawie wniosku Komi-

sji Habilitacyjnej w składzie: prze-
wodniczący prof. dr hab. Konstanty 
Wojtaszczyk, sekretarz dr hab. Kry-
styna Leszczyńska, recenzenci: prof. 
dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, 
prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, 
prof. dr hab. Walenty Baluk, człon-
kowie: prof. dr hab. Ewa Stasiak-Ja-
zukiewicz, prof. dr hab. Marek Pie-
traś, podjęła uchwałę o nadaniu 
dr. Bogdanowi Borowikowi z Za-
kładu Dziennikarstwa stopnia dok-
tora habilitowanego nauk społecz-
nych w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o polityce. Te-
mat osiągnięcia naukowego: Zwią-
zek Radziecki na łamach czasopisma 
„Arka”(1983–1996).  •
19 stycznia Rada Wydziału Polito-
logii na podstawie wniosku Komisji 
Habilitacyjnej w składzie: przewod-
niczący dr hab. Józef Tymanowski, 
sekretarz dr hab. Piotr Tosiek, re-
cenzenci: prof. dr hab. Mirosław 
Sułek, prof. dr hab. Teresa Łoś-No-
wak, dr hab. Beata Surmacz, człon-
kowie: dr hab. Anna Pacześniak, 
prof. dr hab. Walenty Baluk, podjęła 
uchwałę o nadaniu dr Beacie Piskor-
skiej stopnia doktora habilitowanego 
nauk społecznych w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki 
o polityce. Temat osiągnięcia nauko-
wego: Soft power w polityce Unii Eu-
ropejskiej wobec państw Partnerstwa  
Wschodniego.  •
19 stycznia Rada Wydziału Politologii 
na podstawie wniosku Komisji Habi-
litacyjnej w składzie: przewodniczą-
cy prof. dr hab. Andrzej Antoszew-
ski, sekretarz dr hab. Piotr Tusiński, 
recenzenci: dr hab. Alfred Lutrzy-
kowski, prof. dr hab. Ludwik Habu-
da, prof. dr hab. Andrzej Jaeschke, 
członkowie: dr hab. Jacek Wojni-
cki, prof. dr hab. Andrzej Piasecki, 
podjęła uchwałę o nadaniu dr Ag-
nieszce Lipskiej-Sondeckiej stopnia 
doktora habilitowanego nauk spo-
łecznych w dziedzinie nauk społecz-
nych w dyscyplinie nauki o polity-
ce. Temat osiągnięcia naukowego: 
Transformacja administracji publicznej 
w Polsce. Od upadku realnego socja-

lizmu do członkostwa w Unii Europej-
skiej.  •
Doktoraty
12 stycznia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Magda-
leny Michno pt. „Działalność organi-
zacji pozarządowych w Turcji na rzecz 
praw kobiet”. Promotor: prof. dr hab. 
Grzegorz Janusz (UMCS). Recenzenci: 
dr hab. Anita Adamczyk, prof. nadzw. 
(UAM), dr hab. Sławomir Łodziński, 
prof. nadzw. (UW).  •
Wyjazdy
Prof. dr hab. Iwona Hofman uczest-
niczyła w prestiżowej konferencji, 
zorganizowanej przez Centre de Ci-
vilisation Polonaise Sorbonne Uni-
versite i Centre of Migration Re-
search Uniwersytetu Warszawskiego, 
która odbyła się w dn. 27–28 lu-
tego pod hasłem „Diaspora polska 
we Francji 1918–2018. Stan badań 
i nowe kierunki”. Prof. I. Hofman 
wygłosiła referat pt. „«Kultura» pa-
ryska jako ośrodek myśli politycz-
nej”. W konferencji brało udział po-
nad 30 badaczy problemu, głównie 
z ośrodków akademickich Francji, 
ale także Niemiec, Czech i Finlan-
dii. Przykładowe panele miały tytu-
ły: „Narodowość i obywatelstwo”, 
„Od jednostki do polityki. Procesy 
instytucjonalizacji”, „Ślady polskiej 
obecności”. •
Wystąpienia
Dr hab. Krystyna Leszczyńska, na 
zaproszenie Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca (TPJ) nad Wisłą 
oraz Wójta Gminy Janowiec i Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Janowcu, 
wygłosiła wykład „Samorząd tery-
torialny w Polsce: geneza i zasady 
działania samorządu terytorialnego 
po 1989 roku” w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Janowcu w ramach 
XX. Zimowych Spotkań Janowie-
ckich pt. „Samorządny Janowiec”.  
W spotkaniu uczestniczyli: miesz-
kańcy gminy, w tym wójt mgr Jan 
Gędek, radni, pracownicy urzędu 
gminy oraz członkowie TPJ z wice-
prezesem dr. hab. inż. Andrzejem 
Szymankiem na czele. •
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Warsztaty z reż. Nataszą 
Ziółkowską-Kurczuk 
w „Norwidzie”
W II LO im. C.K. Norwida w Krasnym-
stawie zostały zorganizowane warszta-
ty w celu popularyzowania Filmote-
ki Szkolnej, edukacji filmowej oraz 
przygotowania uczniów do udziału 
w XVI Powiatowym Konkursie Filmo-
wym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” 
i innych szkolnych projektach filmo-
wych. W zajęciach wzięli udział na-
uczyciele i uczniowie ze szkół kras-
nostawskich: ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, II LO 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Ma-
łochwieju Dużym, a także absolwent 
II LO, obecnie student Politechni-
ki Wrocławskiej – w sumie 40 osób. 

Na początku spotkania prof. Na-
tasza Ziółkowska-Kurczuk przypo-
mniała podstawowe pojęcia z zakre-
su języka filmu (kadr, ujęcie, plany 
filmowe, ruchy kamery) oraz omó-
wiła funkcje tych środków. Uczest-
nicy warsztatów pracowali nad fil-
mikiem Western zrealizowanym na 
podstawie scenariusza prof. N. Ziół-
kowskiej-Kurczuk, w którym wystę-
puje postać „sprawiedliwego” rewol-
werowca (Bezimiennego), granego 
w filmach przez Clinta Eastwoo-
da. Uczniowie w grupach opraco-
wali scenopisy i storyboardy. Na-
stępnie wspólnie wybrano aktorów, 
którzy wcielili się w role filmowych 
bohaterów. Uczestnicy warsztatów 
podzielili się funkcjami i pracowali 
pod kierunkiem pani profesor, wy-
korzystując rekwizyty przygotowa-
ne przez uczestników zajęć MDKF 
„Iluzjon”. Do zakończenia projektu 
pozostał jeszcze etap postproduk-
cji, czyli montaż „surówki”.  Wkrótce 
będzie można zobaczyć Western – 
efekt pracy młodych filmowców.

Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Wikto-
ria Król. Kamera: Aleksandra Wę-
cławek, Marcin Rudzki. Tekst: Ewa 
Magdziarz. Opiekun: MDKF „Iluzjon”, 
lider Filmoteki Szkolnej.  •
Olimpiada Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym jest polską olim-

piadą przedmiotową organizowaną 
od 1960 r., adresowaną głównie do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Zasadniczym celem zawodów jest 
rozbudzenie zainteresowania życiem 
społeczno-politycznym kraju i świa-
ta. Uczestnicy Olimpiady powinni 
orientować się we współczesnych 
procesach i zjawiskach społecz-
no-politycznych, mieć opanowaną 
wiedzę przewidzianą w podstawie 
programowej z zakresu przedmio-
tów merytorycznie związanych z te-
matyką zawodów (wiedza o spo-
łeczeństwie, historia najnowsza 
itp.) oraz wiadomości określone 
programem Olimpiady. Tematyka 
zawodów jest szersza niż program 
wymienionych przedmiotów szkol-
nych i zakłada, że uczestnicy wy-
każą się nie tylko umiejętnością 
samodzielnego przyswajania wie-
dzy wykraczającej poza podstawę 
programową, ale także zdolnością 
do indywidualnego dokonywania 
analiz na podstawie posiadanych 
wiadomości.

Organizatorem zawodów jest Ko-
mitet Główny Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym 
z siedzibą w Instytucie Europeisty-
ki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW. Współorganizato-
rem w okręgu lubelskim jest Wy-
dział Politologii UMCS, funkcję Se-
kretarza Okręgowego od 2010 r. 
pełni dr Joanna Sanecka-Tyczyń-
ska. Olimpiada jest objęta honoro-
wym patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

20 stycznia na Wydziale Politologii 
zostały zorganizowane zawody okrę-
gowe 59. Olimpiady Wiedzy o Pol-
sce i Świecie Współczesnym. Temat 
tegorocznego konkursu brzmiał: 
„Demokracja – istota, idee, cele i ich 
realizacja”. W eliminacjach okrę-
gowych wzięło udział 41 uczest-
ników, reprezentujących 18 szkół 
ponadgimnazjalnych z Lubelszczy-
zny. Zawody okręgowe składały się 
z dwóch etapów: pisemnego i ust-
nego. W Komisji Okręgowej ocenia-
jącej uczniów zasiadały: dr Joanna 
Sanecka-Tyczyńska, dr Eleonora Kir-
wiel oraz dr Ewelina Podgajna. Po-

mocą organizacyjną służyła mgr 
Wioleta Sobiech.

W zawodach centralnych (III stop-
nia) w Warszawie w dn. 17–18 marca 
nasz region będzie reprezentowało 
pięciu uczniów, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki w zawodach okręgo-
wych: Paweł Bącal (III LO im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie), Katarzyna Łu-
kijaniuk, (I LO im. J.I. Kraszewskiego 
w Białej Podlaskiej), Łukasz Kopeć 
(IV LO im. Jana Pawła II w Łuko-
wie), Ernest Multan (III LO im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie) i Jakub Dę-
bicki (Prywatne LO im. Królowej Ja-
dwigi w Lublinie).

Uczniom serdecznie gratulujemy 
i życzymy sukcesów w zawodach 
centralnych.  •

Wydział Prawa 
i Administracji

Doktoraty
11 stycznia odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Jo-
anny Knapińskiej. Temat: „Udział 
Rady Ministrów i Prezesa Rady Mi-
nistrów w postępowaniach przed 
Trybunałem Konstytucyjnym”. Pro-
motor: dr hab. Wojciech Orłowski, 
prof. nadzw. (UMCS). Recenzenci: 
dr hab. Wojciech Brzozowski (UW), 
dr hab. Marcin Wiącek (UW).  •
9 lutego odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry 
Żaby. Temat: „Wiedza o prawie a ka-
pitał społeczny”. Promotor: dr hab. 
Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw. 
(UMCS). Recenzenci: dr hab. Anna 
Kalisz, prof. nadzw. (Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie), 
dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. 
(UWr). •
Wyróżnienia
Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. 
nadzw., kierownik Katedry Teorii 
Organizacji i Kierownictwa został 
uhonorowany jubileuszowym me-
dalem pamiątkowym wybitym przez 
Mennicę Polską z okazji 110. Roczni-
cy powstania Wojewódzkiej Biblio-
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teki Publicznej im. Hieronima Łopa-
cińskiego w Lublinie. •
Konferencje
19 grudnia odbyła się Ogólnopol-
ska Studencko-Doktorancka Kon-
ferencja Naukowa pt. „Istota oraz 
funkcjonowanie klubów i związków 
sportowych”, zorganizowana przez 
Koło Naukowe Prawa Sportowego 
UMCS. Wystąpienia zostały zapre-
zentowane w ramach trzech pane-
li i dotyczyły m.in. następujących 
problemów: „Charakterystyka kom-
petencji Unii Europejskiej w dziedzi-
nie sportu po Traktacie Lizbońskim” 
– mgr Mateusz H. Ziemblicki (Uni-
wersytet w Białymstoku); „«Biała 
Księga» – rola sportu w życiu czło-
wieka – zagadnienia psychologicz-
no-prawne” – mgr Marlena Stra-
domska i mgr Tomasz Słapczyński 
(KUL, UJ); „Odpowiedzialność karna 
za doping w ustawie o zwalczaniu 
dopingu w sporcie” – mgr Damian 
Skowron (UKSW); „Forma organi-
zacyjnoprawna klubu sportowego 
– wybór czy przymus?” – mgr Ka-
tarzyna Siemion (Uniwersytet w Bia-
łymstoku); „Specyfika działalności 
Akademickiego Związku Sportowe-
go jako federacji klubów amator-
skich oraz profesjonalnych” – mgr 
Paweł Markiewicz (UMCS); „Am-
bush marketing w sporcie – pod-
stępne działanie marketingowe czy 
czyn nieuczciwej konkurencji?” – Syl-
wia Gręda (Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie). Uczestnicy 
reprezentowali 10 szkół wyższych: 
Uniwersytet w Białymstoku, KUL, 
UJ, UKSW w Warszawie, UŁ, UW, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny w Siedlcach, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Społeczną Akademię Nauk w Kiel-
cach i UMCS.  •
8 stycznia odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „System 
stanowienia prawa i mechanizmy 
jego kontroli”, zorganizowana przez 
Sekcję Historii i Teorii Państwa i Pra-
wa Studenckiego Koła Naukowego 
Prawników we współpracy z Kate-
drą Teorii i Filozofii Prawa. 

Wystąpienia zostały zaprezen-
towane w ramach sześciu paneli 
i obejmowały następujące tematy: 
„Konstytucyjne, ustawowe i podus-
tawowe podstawy procesu stano-
wienia prawa i udziału obywate-
li w tym procesie” – Sylwia Gręda 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie); „Rola oceny skutków 
regulacji (OSR) w procesie stano-
wienia prawa” – mgr Wioleta Wa-
sil (UKSW w Warszawie); „Przepisy 
nierozerwalnie związane z całą usta-
wą w kontekście zasady określono-
ści prawa i prawidłowości jego wy-
kładni” – mgr Hanna Wiczanowska 
(UAM w Poznaniu); „Skarga do sądu 
administracyjnego na akty prawa 
miejscowego jako element kontro-
li stanowienia prawa” – mgr Szy-
mon Dubis (Uniwersytet Rzeszow-
ski); „Skutki prawotwórcze aktów 
jednostronnych państw i organi-
zacji międzynarodowych w świetle 
praktyki i orzecznictwa” – Krzysz-
tof Niewięgłowski (UMCS); „Jed-
nolity system władzy państwowej 
a stanowienie prawa i mechanizmy 
jego kontroli na przykładzie Szwaj-
carii i Białorusi” – Kamil Kiliański 
(Uniwersytet Warszawski); „Euro-
pejskie standardy w zakresie zmian 
prawa wyborczego w świetle regu-
lacji «Code of the Good Practice in 
Electoral Matters»” – dr Agata Py-
rzyńska (Kujawsko-Pomorska Szko-
ła Wyższa w Bydgoszczy); „Ujęcie 
porównawcze europejskich modeli 
kontroli konstytucyjności” – Agata 
Krząstek (UJ); „Skarga konstytucyjna” 
– Maciej Jaworowski (UMCS). Refe-
renci reprezentowali 10 szkół wyż-
szych: Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie, UJ, UW, UKSW 
w Warszawie, UAM, KUL, URz, Uni-
wersytet w Białymstoku, Kujawsko-
-Pomorską Szkołę Wyższą w Byd-
goszczy, UMCS.  •
12 stycznia odbyła się Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa pt. „Po-
wstanie i upadek państw w prawie 
międzynarodowym”, zorganizowa-
na przez Sekcję Prawa Publiczne-
go Studenckiego Koła Naukowego 
Prawników we współpracy z Kate-

drą Prawa Międzynarodowego Pub-
licznego. W ramach czterech paneli 
referenci zaprezentowali m.in. nastę-
pujące problemy: „Secesja Sudanu 
Południowego” – Karol Sułkowski 
(UMCS); „Sukcesja długów państwo-
wych w prawie międzynarodowym 
publicznym” – mgr Agnieszka Wi-
cha (UKSW w Warszawie); „Ocena 
dopuszczalności skargi indywidu-
alnej do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka przez pryzmat zgod-
ności z zasadą ratione personae” 
– mgr Marta Wojtarowicz (UAM 
w Poznaniu); „Państwa upadające 
jako zagrożenie dla międzynaro-
dowego pokoju i bezpieczeństwa” 
– mgr Wiktoria Trybuł (Akademia 
Sztuki Wojennej); „Relacja pomię-
dzy zasadami samostanowienia na-
rodów i integralności terytorialnej 
w kontekście secesji terytorium” – 
mgr Krzysztof Trnka (Uniwersytet 
Wrocławski); „Uznanie w prawie 
międzynarodowym” – mgr Tomasz 
Słapczyński (UJ); „Przyczyny secesji 
Kosowa” – Kinga Włodarczyk, Alek-
sandra Wojtas (UMCS). W konfe-
rencji uczestniczyli przedstawiciele 
siedmiu uczelni: UKSW w Warsza-
wie, UAM, Akademii Sztuki Wojen-
nej, UW, UWr, UJ, UMCS.  •
Spotkania
11 stycznia Koło Naukowe Pra-
wa Rzymskiego i Katedra Prawa 
Rzymskiego zorganizowały spotka-
nie z prof. dr. hab. Markiem Kury-
łowiczem pt. „Cesarz Hadrian i jego 
Animula”.  •
Konkursy
W dn. 25 i 30 stycznia Koło Nauko-
we Prawa Rzymskiego wraz z ELSA 
Lublin zorganizowały IV Edycję Lo-
kalnego Konkursu z Prawa Rzym-
skiego, który składał się z dwóch 
etapów: części pisemnej i części ust-
nej, do której przeszły osoby z naj-
większą liczbą punktów. Pracownicy 
Katedry Prawa Rzymskiego po oce-
nie wypowiedzi uczestników wyło-
nili laureatów. Konkurs patronatem 
objęła dziekan prof. dr hab. Anna 
Przyborowska-Klimczak, a także Wy-
dawnictwo Od.Nowa.  •
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1. Profesor Maria Poźniak-Nie-
dzielska jest Lublinianką, urodziła 
się 16 listopada 1936 r. w Lublinie, 
w środowisku inteligencji pracują-
cej. Ojciec – Otmar Poźniak był ad-
wokatem. Matka – Hanna ze Ste-
błowskich ukończyła studia z filologii 
klasycznej.

Maria Poźniak-Niedzielska w Lub-
linie ukończyła szkołę powszech-

ną ss. urszulanek i Liceum Ogól-
nokształcące im. Unii Lubelskiej. 
Po uzyskaniu w roku 1954 świade-
ctwa dojrzałości, rozpoczęła studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, pobiera-
jąc od drugiego roku studiów sty-
pendium naukowe, przyznawane 
za wyróżniające się wyniki studiów. 
W tym czasie była członkiem Rady 
Okręgowej Zrzeszenia Studentów 
Polskich w Lublinie. W roku 1958 
uzyskała stopień magistra i w tym 
samym roku została zatrudniona 
na Wydziale Prawa UMCS, zajmu-
jąc kolejno stanowiska: asystenta, 
starszego asystenta, adiunkta, do-
centa i profesora w Katedrze Pra-
wa Gospodarczego i Handlowego 
(poprzednio: Zakładu Prawa Gospo-
darczego i Handlowego, i Prawa 
Obrotu Uspołecznionego).

W czerwcu 1967 r. obroniła pra-
cę doktorską pt. „Problematyka cy-
wilnoprawna autorstwa dzieła ki-
nematograficznego”. Promotorem 
przewodu doktorskiego był prof. 
dr Stefan Buczkowski. Rozprawa dok-
torska uzyskała II nagrodę w kon-
kursie „Państwa i Prawa” w roku 
1968, a następnie została wydana 
drukiem przez Wydawnictwo Praw-

nicze jako książka pt. Autorstwo dzie-
ła kinematograficznego. Studium  
cywilnoprawne.

Dość wcześnie – nie bez intelek-
tualnego wpływu jej ówczesnego 
opiekuna naukowego i promotora 
prof. dr. S. Buczkowskiego – Ma-
ria Poźniak-Niedzielska doszła do 
przekonania, że dobra intelektualne 
są w dzisiejszym świecie tak samo 
przedmiotem gospodarczego obro-
tu profesjonalnego (handlowego), 
jak towary ucieleśnione w dobrach 
materialnych. Cytuję Marię-Poźniak-
-Niedzielską: „Cyrkulują one szybko, 
pokonując duże przestrzenie, gdyż 
myśl ludzka łatwo przekracza gra-
nice, a zapotrzebowanie na nią jest 
wszędzie ogromne; zasoby inwencji 
ludzkiej, upostaciowione w tzw. nie-
materialnych dobrach intelektual-
nych, bądź same w sobie stanowią 
«towar» (transfer technologii, obrót 
uprawnieniami do korzystania z dzieł 
autorskich itp.), bądź towarzyszą to-
warom «zwykłym», jak np. znaki to-
warowe, oznaczenia odróżniające, 
które torują drogę produktom i wy-
tworom materialnym oraz produku-
jącym je przedsiębiorstwom na róż-
nych rynkach. Prawne ramy i prawne 
podstawy tej cyrkulacji stanowią 
z reguły stosunki cywilno-prawne, 
tj. umowy, w których najczęściej 
jedną ze stron jest osoba fizyczna 
lub prawna, prowadząca zawodowo 
i zarobkowo określoną działalność 
(wydawca, producent filmowy, jed-

Odnowienie doktoratu  
prof. Marii Poźniak  - 
-Niedzielskiej

W dniu 23 października 2017 r. miała miejsce uroczystość odnowie-
nia po 50 latach doktoratu prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej. 
Prezentujemy poniżej laudację na cześć Pani Profesor wygłoszoną 
przez prof. zw. dr. hab. Andrzeja Kidybę oraz wystąpienie Jubilatki.

• Prof. Andrzej Kidyba, autor laudacji
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Laudacja na cześć Profesor 
Marii Poźniak-Niedzielskiej
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nostka naukowo-badawcza, stacja  
telewizyjna itp.)”.

To właśnie przy pisaniu jej pracy 
doktorskiej pt. „Problematyka cy-
wilnoprawna autorstwa dzieła kine-
matograficznego” wszystkie te oko-
liczności ujawniły się ze szczególną 
wyrazistością. One to sprawiły, że 
niemal we wszystkich ustawodaw-
stwach, które proklamowały uro-
czyście zasadę, że „prawo autorskie 
służy twórcy, w dziedzinie sztuki fil-
mowej czyni się wyjątek od tej zasa-
dy, przyznając producentowi (przed-
siębiorstwu) – na podstawie różnych 
konstrukcji jurydycznych (nabycie 
pierwotne, cesja ex lege, domniema-
nie cesji, nabycie tylko określonych 
prerogatyw itp.) – prawo do eksplo-
atacji dzieła filmowego”.

W październiku 1976 r. przedstawi-
ła rozprawę habilitacyjną pt. „Wzory 
zdobnicze i ich ochrona”. Na tej pod-
stawie, po odbyciu kolokwium habili-
tacyjnego, uzyskała stopień doktora 
habilitowanego i została mianowana 
w 1977 r. na stanowisko docenta. 
Jej rozprawa habilitacyjna otrzyma-
ła odrębną nagrodę ministra szkolni-
ctwa wyższego i techniki w konkur-
sie „Państwa i Prawa” ogłoszonym 
w roku 1978, a następnie została 
wydana w postaci książkowej przez 
Wydawnictwo Prawnicze.

To był szczęśliwy i dobrze dobra-
ny pomost między jej zainteresowa-
niami prawno-autorskimi a dziedziną 
prawa, określaną jako prawo włas-
ności intelektualnej. Właśnie jej pra-
ca habilitacyjna poświęcona była, 
jak wspomniałem, ochronie wzo-
rów zdobniczych (obecnie: przemy-
słowych), które, jak wiadomo, stano-
wią jedno z dóbr niematerialnych, 
objętych zbiorczą nazwą „własności 
intelektualnej”. 

Dziedzina własności intelektual-
nej jest bliższa ekonomii, stosunkom 
gospodarczym, obejmując zagad-
nienia ochrony, korzystania z obro-
tu dobrami niematerialnymi, które 
bądź jako rozwiązania techniczne 
(wynalazki, wzory użytkowe) two-
rzą postęp techniczny, bądź są in-
strumentami marketingu handlo-
wego (znaki towarowe, oznaczenia 
graficzne). I w jednym, i w drugim 

przypadku punktem odniesienia 
jest przedsiębiorstwo jako podsta-
wowa forma zorganizowanej dzia-
łalności produkcyjnej i handlowej, 
gdyż owe dobra są dla rozwijania 
działalności gospodarczej w obec-
nej dobie niezbędne.

Szczególne znaczenie Maria Poź-
niak-Niedzielska przywiązywała do 
artykułu Zbycie przedsiębiorstwa 
w świetle zmian kodeksu cywilne-
go (PiP), który w pewnym sensie 
stanowił jakby ostatni rozdział jej 
monografii o Dobrach niematerial-
nych przedsiębiorstwa państwowe-
go. Była zarazem pierwszą wypowie-
dzią na ten temat w piśmiennictwie 
prawniczym i tak zwaną książką 
profesorską.

Zupełnie nowy nurt jej zaintere-
sowań stanowiła też problematyka 
zwalczania nieuczciwej konkurencji, 
co znalazło wyraz w pracach w Ze-
spole opracowującym projekt ustawy 
o z.n.k. oraz dwu artykułach doty-
czących problemu niedozwolonego 
naśladownictwa (jeden dotyczy pro-
jektu, drugi – opublikowany za gra-
nicą – ustawy). Artykuł 13., dotyczą-
cy tej kwestii, znalazł się w ustawie 
z jej inicjatywy. Jej autorstwa jest 
też komentarz do ochrony oznaczeń 
geograficznych (art. 8–9). Problema-
tyką tą zajmowała się już wcześniej 
w różnych publikacjach, a następ-
nie w opracowanym na zlecenie Biu-
ra ds. Integracji Europejskiej refera-
cie poświęconym ochronie oznaczeń 
geograficznych w prawie europej-
skim, w świetle ostatnich rozpo-
rządzeń Komisji Wspólnot Europej-
skich (1992).

Ten nowy kierunek jej zaintereso-
wań, który pojawił się w momencie 
rozpoczęcia prac nad projektem usta-
wy o z.n.k., zaowocował nie tylko 
opracowaniami artykułowymi. Kon-
tynuowała również badania w zakre-
sie własności intelektualnej, co znala-
zło wyraz w artykule poświęconym 
korelacji między tzw. oznaczeniami 
odróżniającymi a przedmiotem dzia-
łalności przedsiębiorstwa, artykule 
o dopuszczalności użycia nazwiska 
jako znaku towarowego, a także ob-
szernej opinii prawnej dotyczącej fir-
my (sprawa spółki E.Wedel), której 

duże fragmenty opublikowano na 
łamach „Rzeczpospolitej.

Zainteresowania problematyką 
własności intelektualnej wiodły ją 
w stronę konfrontacji rozwiązań 
prawnych z tzw. standardami eu-
ropejskimi ochrony tej własności, 
co znalazło wyraz w jej współpra-
cy z Biurem ds. Integracji Europej-
skiej przy RM.

W czerwcu 1990 r. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej nadał Jej tytuł 
profesora, na podstawie książki pro-
fesorskiej, o której już wspomnia-
łem. Z dniem 1 lipca 1990 r. rektor 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej mianował prof. Marię Poźniak-
-Niedzielską na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego, a w roku 1995 mi-
nister edukacji narodowej na stano-
wisko profesora zwyczajnego. 

2. Na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMCS prof. Maria Poźniak-
-Niedzielska pełniła znaczące funkcje 
organizacyjne: od 1 września 1978 r. 
do 1 września 2006 r. kierowała Ka-
tedrą Prawa Gospodarczego i Han-
dlowego, a od roku 1981 do roku 
2002 była dyrektorem Instytutu Pra-
wa Cywilnego.

Pełniła również funkcje organiza-
cyjne w Komisjach Senackich (Komi-
sja Dyscyplinarna, Komisja Wybor-
cza) oraz Komisjach Wydziałowych. 
Była także członkiem Senatu UMCS.

W swojej działalności naukowej 
prof. Maria Poźniak-Niedzielska przy-
wiązywała dużą wagę do współpra-
cy z zagranicą, co było szczególnie 
uzasadnione w dziedzinie badań na-
ukowych w zakresie prawa własno-
ści intelektualnej.

W listopadzie 1971 r. uzyskała trzy-
miesięczne stypendium rządu fran-
cuskiego. W czasie swojego pobytu 
we Francji prowadziła badania nad 
problematyką prawną ochrony wzo-
rów zdobniczych (rysunków i mode-
li przemysłowych).

W roku 1979 otrzymała ponow-
nie stypendium rządu francuskiego 
(dziewięć miesięcy), które umożli-
wiło jej nawiązanie współpracy na-
ukowej. Owocem tej współpracy są 
 publikacje w języku francuskim, re-
gularnie otrzymywana dokumen-
tacja naukowa (czasopisma) oraz 
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książki. W roku 1983 została za-
angażowana jako professeur invite 
na Universite des Sciences Sociales 
w Grenoble, prowadząc wykłady i se-
minaria z prawa własności intelektu-
alnej. W tym charakterze przebywa-
ła w Grenoble ponadto w roku 1989 
i 1993 oraz Lyonie (1994) i w Di-
jon (2002).

W latach 1985–1990 odbyła rów-
nież staż naukowy w Max-Planck 
Institut fur Urheber-, Patent- und 
Wettbewerbsrecht w Monachium, co 
zaowocowało między innymi opub-
likowanymi tam artykułami. W ra-
mach współpracy uniwersyteckiej 
odbyła też misje naukowe w Ere-
waniu, których rezultatem był na-
pisany wspólnie z prof. Garibjanem 
artykuł, w Mińsku (udział w konfe-
rencji), a także w Atenach (referat 
na temat ochrony dóbr osobistych 
w prawie polskim).

Na zaproszenie Uniwersytetu w Tu-
rynie w roku 1986 w ramach poby-
tu naukowego prowadziła wykłady 
z prawa handlowego oraz opracowa-
ła artykuł opublikowany następnie 
w „Rivista di Diritto Autore”.

Utrzymywała żywe kontakty z za-
granicą, a zwłaszcza ze środowi-
skiem prawników francuskich zaj-
mujących się problematyką prawa 
własności intelektualnej (Wydział 
Prawa w Grenoble, Instytut Ochrony 
Własności Intelektualnej w Paryżu), 
uczestnicząc w sympozjach nauko-
wych, konferencjach i kongresach 
międzynarodowych.

W ramach współpracy z zagrani-
cą inicjowała również przyjazdy za-
granicznych uczonych do Lublina, or-
ganizując spotkania naukowe z ich 
udziałem. Gośćmi Instytutu Prawa 
Cywilnego byli w tym czasie: prof. 
A. Francon, prof. M.-A. Perot-Morel, 
prof. M.-Ch. Piatti, prof. J.L. Goutal, 
prof. Y. Gendreau, prof. Y. Gaubi-
ac i inni.

Profesor Maria Poźniak-Niedziel-
ska była członkiem międzynaro-
dowych stowarzyszeń naukowych; 
członkiem-założycielem Stowarzysze-
nia Profesorów Prawa Własności In-
telektualnej (ATRIP); Polskiej Grupy 
Stowarzyszenia Ochrony Własności 
Przemysłowej (AIPPI); jako członek 

Międzynarodowej Ligi Prawa Kon-
kurencji (LDC) była inicjatorką po-
wstania Polskiej Grupy Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Prawa 
Konkurencji. Od 1976 r. jest człon-
kiem Lubelskiego Towarzystwa Na-
ukowego. Utrzymując kontakty ze 
Światową Organizacją Własności 
Intelektualnej (OMPI) w Genewie, 
była między innymi członkiem Gru-
py Roboczej (Groupe du Travail), 
która opracowała ustawę modelo-
wą o ochronie folkloru. 

Przez wiele lat utrzymywała wię-
zi ze środowiskiem rzeczników pa-
tentowych i Urzędem Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej, uczest-
nicząc w szkoleniach, spotkaniach 
naukowych i konferencjach. Brała 
również udział w dostosowaniu prze-
pisów o wzorach przemysłowych do 
standardów europejskich, uczestni-
cząc w pracach prowadzonych przez 
Urząd Patentowy i Ministerstwo Go-
spodarki. W uznaniu szczególnych 
zasług w dziedzinie wynalazczości 
Prezes Rady Ministrów w roku 2005 
nadał prof. Marii Poźniak-Niedziel-
skiej Odznakę Honorową „Za zasłu-
gi dla wynalazczości”.

Profesor Maria Poźniak-Niedziel-
ska łączyła teorię z praktyką, do 
czego zachęciła ją aplikacja sądowa 
w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie 
(1968–1970) zakończona egzami-
nem sędziowskim. Jest wpisana na 
listę radców prawnych w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Działalność praktyczna znalazła 
między innymi wyraz w prowadzeniu 
szkoleń dla aplikantów adwokackich 
i radcowskich, sędziów oraz słucha-
czy Podyplomowego Studium Prawa 
Gospodarczego i Handlowego, któ-
rego prof. Poźniak-Niedzielska była 
kierownikiem.

Brała też udział w wielu krajowych 
przedsięwzięciach legislacyjnych. 
Uczestniczyła w pracach parlamen-
tarnych z zakresu prawa autorskiego 
jako członek Komisji Sejmowej, która 
rozpatrywała projekt ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrew-
nych w 1994 r. Była też członkiem 
Komisji Prawa Autorskiego powoła-
nej przez Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

W roku 1991 została powołana 
przez Prezesa Urzędu Antymono-
polowego do zespołu specjalistów 
do spraw przygotowania projektu 
ustawy o zapobieganiu nieuczciwej 
konkurencji, która została uchwalo-
na w roku 1993.

Dowodem uznania dla Jej osiąg-
nięć był wybór do Komitetu Nauk 
Prawnych PAN (2002–2004). Była 
członkiem Komitetu Redakcyjnego 
„Państwa i Prawa”, organu Komite-
tu Nauk Prawnych PAN. W latach 
2004–2006 pełniła funkcję człon-
ka Centralnej Komisji do spraw Stop-
ni i Tytułów. Od roku 2005 była 
członkiem zespołu specjalistyczne-
go prawa w Ministerstwie Nauki 
i Informatyzacji.

Była promotorem siedmiu ukoń-
czonych przewodów doktorskich, re-
cenzentem 17 rozpraw doktorskich, 
31 rozpraw habilitacyjnych, opraco-
wując wiele wniosków o nadanie ty-
tułu profesora. 

Zaangażowana w proces dydak-
tyczny, prowadziła wykłady i egza-
miny z prawa handlowego i prawa 
autorskiego oraz prawa własności 
przemysłowej, a także seminaria 
magisterskie. Może przytoczę jesz-
cze jedną datę – 7 lutego 1980 r. 
Wtedy pierwszy raz spotkałem Ma-
rię Poźniak-Niedzielską na egzaminie 
i ta data zmieniła moje i mam na-
dzieję Marii Poźniak-Niedzielskiej ży-
cie. Pod naukowym kierunkiem prof. 
Marii Poźniak-Niedzielskiej napisano 
ponad 300 prac magisterskich i li-
cencjackich. Współpraca naukowa ze 
studentami znalazła wyraz w zorga-
nizowaniu wspólnie z Europejskim 
Stowarzyszeniem Studentów Prawa 
ELSA dwu konferencji naukowych 
z udziałem gości zagranicznych.

Za zasługi dla oświaty i wycho-
wania odznaczona Medalem Komisji 
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasłu-
gi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

3. Co o sobie myślała Maria Poź-
niak-Niedzielska – w opublikowanym 
jej wizerunku własnym, zamieszczo-
nym w „Wiadomościach Uniwersy-
teckich” nr 1/1996: 

„Myślę, że byłam dość samodziel-
na w wyszukiwaniu moich zadań na-
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ukowych, ale samodzielnie – to nie 
znaczy samotnie. Miałam to szczęś-
cie, że spotkałam wielu ludzi, którzy 
pomogli mi radą, przykładem, życzli-
wym wsparciem. Niektórzy z nich są 
w pewnym sensie ciągle obok mnie – 
zawsze gotowi wysłuchać wątpliwo-
ści, służyć radą czy wesprzeć w róż-
nych przedsięwzięciach. W moim 
bilansie pewnego etapu pracy za-
wodowej są to jedne z najbardziej 
liczących się aktywów. Do nich za-
liczam też moje doświadczenia dy-
daktyczne, dzięki którym mogłam 
czynić użytek ze swoich doświad-
czeń i naukowych poszukiwań. Dy-
daktyka kształci nas również, dzięki 
niej czujemy się potrzebni.

Zastanawiając się nad tym, co 
mogłabym powiedzieć moim młod-
szym kolegom, którzy – już pod 
moją opieką naukową – rozpoczęli 
swą pracę, chciałabym może tylko 
przytoczyć to, co napisał przyjaciel 
Pablo Picasso Eugenio d‘Ors, że ist-
nieje pewien sposób działania, któ-

ry ujawnia włożone w pracę serce, 
troskę o harmonię i perfekcję wy-
konywania, a także małą iskierkę 
własnego zaangażowania. To właś-
nie artyści nazywają własnym sty-
lem, przy którym może rozkwitnąć 
każde dzieło lub dziełko ludzkich 
rąk. Z tej wypowiedzi wyłania się 
zasadniczy charakter tego, co Euge-
nio d‘Ors nazywa Dziełem–Dobrze– 
Wykonanym.

Koncepcja Dzieła–Dobrze–Wy-
konanego opiera się na wykorzy-
staniu przez twórcę następujących 
elementów: serca (powołanie i en-
tuzjazm), troski o doskonałość i har-
monię (warsztat), iskry ognia we-
wnętrznego (wdzięk), inteligencji 
i życia. Wtedy i tylko wtedy, zda-
niem Eugenio d‘Ors, dzieło to ujaw-
ni się nam jako nagroda za tę wcześ-
niejszą gotowość twórcy; dzieło to 
będzie również nagrodą dla jednost-
ki, która wykazała tę właśnie goto-
wość. Chciałabym uzyskać taką właś-
nie nagrodę, chciałabym, by takie 

nagrody zyskali moi współpracow-
nicy i koledzy”.

A co dziś, po latach, myśli o tym 
i może nam o tym powiedzieć Pani 
Profesor?

4. Na podsumowanie proponuję 
w kontekście dzisiejszej uroczystości 
przemyśleć trzy sentencje. Zacznę od 
Owidiusza (a może od Lotariusza I, 
bo i jemu przypisuje się te słowa):

Tempora mutantur et nos mutamur 
in illis – Czasy się zmieniają, a my 
wraz z nimi. Czy ta sentencja w od-
niesieniu do Marii Poźniak-Niedziel-
skiej ma sens. Tylko częściowo. Cza-
sy się zmieniły, ale pewne postawy 
trwają. Profesor Maria Poźniak-Nie-
dzielska jest częścią zapominanego 
już świata. Świata zasad, prawdy, 
elegancji, piękna, szacunku, i kul-
tury osobistej.

Jest ona Laudator temporis acti – 
Pochwałą czasu minionego.

Ale pamiętajmy, że Discipulus est 
prioris posterior dies – Następny dzień 
jest uczniem poprzedniego. •

Magnificencjo Rektorze, Prze-
świetny Senacie, Szanow-
na Pani Dziekan Wydzia-

łu Prawa, Drodzy Państwo, Koledzy 
i Przyjaciele! Przede wszystkim prag-
nę podziękować za ten laur akademi-
cki, który dzisiaj ofiarowuje mi Uczel-
nia, i tę wspaniałą uroczystość, która 
rozgrzewa mi serce.

W dniu odnowienia doktoratu 
w pamięci żywo staje wspomnienie 
tego pierwszego doktoratu, jego emo-
cje, a później spiżowe słowa przysię-
gi, jaką składa każdy doktor, i wresz-
cie poczucie pewnej ulgi i radości.

Promotorem mego przewodu dok-
torskiego był prof. Stefan  Buczkowski, 

Wykład z okazji odnowienia 
doktoratu prof. Marii 
Poźniak-Niedzielskiej

• Prof. Maria Poźniak-Niedzielska
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Praca w Katedrze, która nosiła 
wówczas nazwę Katedry Prawa Cywil-
nego Obrotu Gospodarczego, z isto-
ty swej łączyła problematykę prawną 
i ekonomiczną, chociaż wyróżnikiem 
tej placówki była także od początku 
problematyka ochrony i korzystania 
z dóbr niematerialnych.

Jednak w latach 60. i 70. XX w. 
badania i dociekania naukowe prof. 
S. Buczkowskiego koncentrowały się 
na poszukiwaniu racjonalnych pod-
staw modelu gospodarki narodowej 
i roli prawa cywilnego w gospodar-
ce uspołecznionej. Bezpośrednim 
czynnikiem wpływania państwa na 
gospodarkę były przedsiębiorstwa 
państwowe i ich sytuacja prawna 
wobec centralnych organów admi-
nistracji państwowej. Tym zagad-
nieniom poświęcił Profesor wiele 
uwagi i publikacji, postulując przy-
znanie przedsiębiorstwom państwo-
wym większej swobody w działaniu, 
co w pewnym momencie spowodo-
wało uznanie go za „rewizjonistę”.

Te pytania zasadnicze – ile pań-
stwa w gospodarce? jak duża powin-
na być aktywność państwa w gospo-
darce? – z pewnością będą jeszcze 
powracać do moich młodszych kole-
gów w związku z transformacją mo-
delu gospodarki narodowej.

Później, w latach 90., gdy zajmo-
waliśmy się w Katedrze prawnymi 
problemami uwłaszczania przedsię-
biorstw państwowych i przekształ-

cania ich w spółki prawa handlowe-
go, zagadnienie to znowu powróciło, 
choć w innym kontekście. Powsta-
wały prace doktorskie i inne publi-
kacje na ten temat.

Szerokim echem odbił się II Ogól-
nopolski Zjazd Katedr Prawa Han-
dlowego związany z pracami nad 
Kodeksem spółek handlowych (rok 
2000), który miał zastąpić dotych-
czasowy Kodeks prawa handlowe-
go z roku 1934.

Praca w Katedrze przynosi osiąg-
nięcia pod warunkiem współdzia-
łania całego zespołu, któremu tak-
że należą się moje podziękowania. 
Gdy w roku 1978 objęłam stanowi-
sko kierownika Katedry Prawa Han-
dlowego i Gospodarczego, byłam 
w niej jedynym samodzielnym pra-
cownikiem naukowym. W niedługim 
czasie odbyły się dwie habilitacje, 
a moi koledzy i współpracownicy 
– Janusz Strzępka i Ryszard Skubisz 
uzyskali stanowiska profesorów, po-
dejmując niebawem nowe zadania 
i obowiązki, nie porzucając jednak 
całkowicie swoich dotychczasowych 
zainteresowań.

W październiku 1981 r. zostałam 
powołana na stanowisko Dyrektora 
Instytutu Prawa Cywilnego. Celem 
Instytutu było zintegrowanie wysił-
ków badawczych podejmowanych 
przez jednostki organizacyjne zaj-
mujące się pokrewną problematy-
ką. W tamtych burzliwych czasach 

recenzentami rozprawy profesorowie 
Witold Czachurski i Jerzy Ignato-
wicz. Po ukazaniu się rozprawy dru-
kiem na łamach czasopism praw-
niczych recenzował ją prof. Stefan 
Grzybowski. Był to pierwszy dokto-
rat z prawa cywilnego na Wydziale 
Prawa UMCS, wzbudził więc szcze-
gólne zainteresowanie – także ze 
względu na dziedzinę prawa autor-
skiego, która w ośrodku lubelskim 
nie była wówczas wykładana.

Doktorat był zakończeniem pew-
nego etapu, ale też otwarciem drogi 
dla młodego pracownika nauki. Sta-
bilizował też na tej drodze i utwier-
dzał w przekonaniu o trafnym wy-
borze. Uniwersytet zawsze tworzył 
przestrzeń, na której działały osoby 
o różnych poglądach i zainteresowa-
niach, wnoszące całe bogactwo róż-
norodności i ciekawych osobowości.

Do grona takich osób należał mój 
Promotor. Był indywidualnością wy-
różniającą się rozległymi horyzontami 
intelektualnymi i zarazem przenikli-
wą oceną rzeczywistości oraz umie-
jętnością syntezy rozważań. To, co 
utkwiło mi zwłaszcza w pamięci, to 
stwierdzenia, że nauka jest integralna 
mimo rozwoju poszczególnych spe-
cjalizacji; że najciekawsze problemy 
rodzą się na pograniczach różnych 
dziedzin i działów nauki i tam po-
wstają najciekawsze teorie; że nale-
ży dbać o jasną strukturę wykładu 
i zwięzłość wypowiedzi. Lubił cy-
tować fragment listu F. Engelsa do 
K. Marksa: „Piszę do Ciebie długi 
list, bo nie mam czasu, żeby pisać 
krótko”, co oznaczało, że zwięzła wy-
powiedź wymaga wielu przemyśleń.

Pamiętając o tym, często na semi-
nariach radziłam moim magistran-
tom, ażeby wybrali bliską osobę 
i opowiedzieli jej krótko, w ciągu 
10 minut, o czym jest praca magi-
sterska, i sprawdzili, czy jest to zro-
zumiałe. Ta druga osoba nie musi 
być prawnikiem. Obawiam się, że tę 
radę powtarzałam niemal co roku, 
na każdym seminarium, aż w końcu 
moi młodsi koledzy, którzy towarzy-
szyli mi na tych posiedzeniach, po-
wiedzieli: „Ach, żeby Pani Profesor 
wiedziała, ile par się rozpadło przez 
te rady!”.
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formuła ta nie zawsze spełniała po-
kładane w niej nadzieje. Starania 
Rady Naukowej owocowały jednak 
posiedzeniami naukowymi, na któ-
rych dyskutowano m.in. tezy roz-
praw doktorskich i habilitacyjnych 
oraz aktualne zagadnienia ustawo-
dawstwa i orzecznictwa. Osobiście 
uważam, że funkcjonowanie takiego 
forum, na którym mogą się odbywać 
wspólne dyskusje naukowe, stanowi 
pożyteczną formę współpracy.

Wiele jest wątków związanych 
z tym okresem, jednak dzisiaj prag-
nę się skupić na dziejach Katedry, 
z którą związałam swoje zawodowe 
losy, czerpiąc z nich bezpośrednio 
swoje doświadczenia i przemyślenia.

Od 10 lat Katedrą Prawa Handlo-
wego i Gospodarczego kieruje prof. 
Andrzej Kidyba. Stanęło przed nim 
trudne zadanie dostosowania zadań 
naukowo-badawczych do zachodzą-
cych przemian struktury gospodarki 
narodowej. Zadanie to zostało uwień-
czone sukcesem. Ośrodek lubelski stał 
się liczącym się ośrodkiem badań nad 
problematyką spółek handlowych 
i spółek Skarbu Państwa, miejscem 
wielu spotkań i publikacji. Wyrosła 
młoda, lecz już doświadczona kadra 
naukowa, która podejmuje wszyst-
kie aktualne wątki, prowadząc także 
z zakresu tej problematyki wykłady, 
seminaria i zajęcia podyplomowe. 
Są też nowi profesorowie i docen-
ci. Kontynuacja i ewolucja kierun-
ków badań naukowych prowadzo-
nych w Katedrze, ciągłość i rozwój 
dobrze służą odkrywaniu nowych 
horyzontów.

Ta refleksja dotyczy również pra-
wa własności intelektualnej, ponie-
waż niemal równolegle z problema-
tyką prawną gospodarki narodowej 
przedmiotem zainteresowania była 
problematyka dóbr niematerialnych, 
takich jak: utwory, wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe i znaki 
towarowe. Na początku punkt cięż-
kości skierowano na problematykę 
postępu technicznego jako ważne-
go czynnika rozwoju gospodarczego. 
Z czasem problematyka ta przekształ-
ciła się w szerszą dziedzinę własności 
intelektualnej, czyli ogół praw pod-
miotowych dotyczących wspomnia-

nych dóbr niematerialnych jako wy-
tworów myśli ludzkiej. Te dobra są 
ważnym przedmiotem obrotu i sto-
sunków cywilnoprawnych. Zastoso-
wanie nieco formalistycznych pojęć 
i instrumentów prawa cywilnego do 
delikatnej tkanki dóbr niematerial-
nych było zabiegiem koniecznym, 
ale i niełatwym z punktu widze-
nia sztuki prawniczej. Jednocześnie 
w gospodarce współcześnie opar-
tej na wiedzy, która staje się nawet 
cenniejsza niż zasoby naturalne, do-
bra niematerialne stają się najbar-
dziej liczącymi się aktywami pod-
miotów gospodarczych i ważnymi 
składnikami ich majątku. Właśnie 
ten aspekt problematyki dóbr nie-
materialnych zadecydował o ukie-
runkowaniu podjętych badań w Ka-
tedrze Prawa Handlowego. 

Spoglądając wstecz, spostrzegam 
teraz, że również moje prace z zakre-
su własności intelektualnej obejmują 
pewne pogranicza. Już przecież roz-
prawa doktorska dotyczyła płaszczy-
zny prawnej, na której krzyżują się 
prawa i interesy twórców filmowych 
i producentów dzieła kinematogra-
ficznego. Sądzę, że to samo można 
powiedzieć o rozprawie habilitacyj-
nej pt. Ochrona wzorów przemysło-
wych, gdzie aspekty estetyki wzor-
nictwa przemysłowego chronione 
przez prawo autorskie przeplatają 
się z ochroną rezultatów tej działal-
ności uregulowaną w prawie włas-
ności przemysłowej. Problematyka 
pogranicza prawa dóbr niemate-
rialnych jako aktywów majątku na-
leżącego do podmiotów gospodar-
czych zaowocowała monografią pt. 
Dobra niematerialne przedsiębiorstwa 
państwowego.

Zwielokrotnianie i rozpowszechnia-
nie utworów, stosowanie wynalaz-
ków, wzorów i znaków towarowych 
to domena działalności producen-
tów, wydawców, przedsiębiorców te-
lewizyjnych i radiowych. Nie wyłącza 
to jednak zainteresowania ochroną 
praw twórców dóbr niematerialnych. 
W podejmowanych badaniach był 
obecny również wątek ochrony praw 
twórców zatrudnionych w uczelniach. 
Brałam także udział w pracach nad 
regulaminem korzystania z wyni-

ków prac badawczych opracowanych 
przez pracowników Uczelni. Ochro-
ną praw twórców indywidualnych 
zajmują się organizacje zbiorowego 
zarządzania i stowarzyszenia twór-
cze, jak np. KOPIPOL – organizacja 
zajmująca się ochroną dzieł nauko-
wych, wspomagająca także konferen-
cje naukowe organizowane przez stu-
denckie koła naukowe działające na 
naszym Wydziale, oraz Stowarzysze-
nie Autorów ZAIKS, z którym utrzy-
mujemy naukowe więzy.

Ochrona wynalazków, wzorów 
i znaków towarowych spoczywa na-
tomiast na Urzędzie Patentowym RP, 
z którym współpraca na różnych fo-
rach, konferencjach, seminariach na-
ukowych z udziałem praktyków za-
wsze była dla teorii źródłem wielu 
inspirujących doświadczeń. Nasi stu-
denci i doktoranci często też byli za-
uważani na corocznych konkursach 
organizowanych przez Urząd Paten-
towy RP na najlepsze prace magister-
skie i doktorskie.

Do Urzędu Patentowego zawiod-
ły mnie przede wszystkim badania 
nad ochroną prawną wzorów prze-
mysłowych, które z leżącego nie-
co na uboczu przedmiotu zainte-
resowań stały się obecnie ważnym 
czynnikiem marketingu handlowe-
go i estetycznego oddziaływania na 
środowisko. Własność przemysłowa 
ma też swoje oblicze międzynarodo-
we. Staże naukowe w Międzynaro-
dowym Instytucie Ochrony Wzorów 
Przemysłowych i Znaków Towaro-
wych Alicante i udział w konferen-
cjach Światowej Organizacji Ochro-
ny Własności Intelektualnej (OMPI) 
w Genewie pozwoliły mi na zazna-
jomienie się z systemem ochrony 
obowiązującym w UE.

Po osiągnieciu wieku emerytalnego 
nie przeszłam całkowicie w stan spo-
czynku, zachowując nadal więź z Ka-
tedrą i Wydziałem, a także z inny-
mi ośrodkami akademickimi. Właśnie 
w tym okresie zostały ukończone i po-
myślnie obronione dwie rozprawy dok-
torskie, których byłam promotorem, 
oraz ukończone dwie książki, z któ-
rych jedna  opracowana w  ramach 
 grantu naukowo-badawczego była 
pracą zbiorową, która ukazała się pod 
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moją  redakcją i nosiła tytuł Ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kultural-
nego (Warszawa 2015). Problematy-
ką tą interesowałam się od dawna, 
ponieważ zagadnienie ochrony dzieł, 
które nigdy nie podlegały ochronie ze 
względu na swój czas powstania lub 
których ochrona już wygasła, stano-
wiła przedmiot badań prowadzonych 
przez UNESCO w ramach specjalnie 
w tym celu powołanej grupy robo-
czej, której byłam członkiem. Dru-
gą ze wspomnianych publikacji była 
książka pt. Europejskie prawo wzo-
rów przemysłowych (Warszawa 2010).

Trudno jest w jednym wystąpieniu 
ukazać całą panoramę zjawisk i do-
świadczeń zebranych w ciągu tych 50 
lat. Jedno muszę powiedzieć: miałam 
dużo szczęścia. Na Wydziale i Uni-
wersytecie doświadczyłam wiele życz-
liwości, a zachęta i wsparcie rektora 
G.L. Seidlera i rektora W. Skrzydło 
skłoniły mnie i umożliwiły szukanie 
wiedzy za granicą. Uzyskane dwu-
krotnie stypendium Rządu Francu-
skiego, a później pobyty jako visiting 
professor na uczelniach w Grenoble, 
Lyonie, Dijon, Montpellier, Leuven 
oraz w Turynie, a następnie staże 
w Monachium w Instytucie Maxa 
Plancka, dzięki czemu możliwe stało 
się nie tylko rozszerzenie wiedzy, ale 

także poznanie innych kultur i oby-
czajów, sposobów nauczania, a też 
i przede wszystkim poznanie wielu 
wspaniałych ludzi, luminarzy prawa 
własności intelektualnej (H. Desbois, 
A. Troller, F.K. Beier i wielu innych). 
A to bardzo ważne, kogo spotyka-
my w latach młodości i co możemy 
przekazać innym jak ten znicz olim-
pijski podawany z rąk do rąk. Nie 
tylko jednak sylwetki wybitnych pro-
fesorów zachowuję w pamięci. To 
także wiele polskich koleżanek i ko-
legów, z którymi nawiązały się sto-
sunki dobrego koleżeństwa i przyjaź-
ni. W Monachium np. grupa polska 
była dość liczna i czuliśmy się mło-
do, niemal jak studenci, gawędząc 
po wyjściu z biblioteki przecież nie 
tylko o prawie.

Od tamtych czasów wiele się zmie-
niło w metodzie badań naukowych. 
Wówczas cenną zdobyczą były całe 
kilogramy odbitek reprograficznych, 
a dzisiaj źródłem informacji jest In-
ternet. Ale nie sądzę, aby zastąpił 
on potrzebę studiowania i szuka-
nia naukowego sposobu rozwiązy-
wania problemów.

Czasami żartobliwie zadawane jest 
pytanie: czy prawo jest nauką, czy też 
myślową spekulacją? Czasem jako ar-
gument zauważa się w związku z tym, 

że przecież nigdy do tej pory nie było 
Nagrody Nobla w dziedzinie prawa. 
Ale oto w roku 2016, ku mojemu za-
skoczeniu, Nagrodę Nobla uzyskał 
zespół pod kierownictwem O. Harta 
i B. Holmstroma, który, jak to okre-
ślono, rozszyfrował naturę jurydycz-
ną kontraktu, opracowując teoretycz-
ne instrumenty pozwalające zawrzeć 
umowę ubezpieczenia, umowę me-
nedżerską korzystną dla obu stron.

Chociaż ustanowione prawa nie za-
wsze spełniają społeczne oczekiwa-
nia, to jednak rozwijanie nauki pra-
wa, kształcenie młodzieży prawniczej 
służą tworzeniu trwałych wartości. 
Cóż, nie na próżno w wierszu Pieśń 
Filaretów pisał A. Mickiewicz: „Ot 
tam siedzą prawnicy, I dla nich pu-
char staw…” Ach, ci prawnicy! Wie-
le trzeba im wybaczyć. Złożona bo-
wiem jest dusza prawnika, jak to pisał 
znany niemiecki filozof G. Radbruch 
w swoich założeniach teorii prawa, 
co wynika z samej idei prawa, któ-
ra wymaga nierzadko jednoczesne-
go brania pod uwagę sprawiedliwo-
ści, bezpieczeństwa i słuszności. Nie 
możemy jednak wątpić w nasz za-
wód i nasze powołanie.

Na koniec raz jeszcze chcę podzię-
kować za takie wspaniałe uhonoro-
wanie mojej działalności. Dziękuję!
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była skarpa przy ówczesnych Alejach 
PKWN (dziś ul. Głęboka), w miejscu 
dzisiejszego DS „Kronos”. Zaprojekto-
wano budynek na 220 miejsc, a już 
w 1965 r. władze wojewódzkie za-
pewniały pokrycie kosztów budowy3.

Sprawa nowego półsanatorium 
ciągnęła się przez długie lata. 
W 1970 r. pojawiła się koncep-
cja budowy ośrodka obok  klinik 

Koncepcje budowy nowego półsa-
natorium pojawiły się już w drugiej 
połowie lat 60. i były dyskutowane 
na forum Kolegium Rektorów Szkół 
Wyższych w Lublinie2. Już w 1967 r. 
gotowe były założenia budowy, przy-
gotowana lokalizacja oraz środki fi-
nansowe, lecz z powodów admi-
nistracyjnych do niej nie doszło. 
Postulowanym miejscem budowy 

D zieje półsanatorium i od-
działu szpitalnego w Domu 
Studenckim „Amor” to mało 

dziś znany element życia Miasteczka 
Akademickiego w Lublinie, a prze-
cież obie instytucje dobrze zapisały 
się w dziedzinie ochrony i poprawy 
stanu zdrowia studentów.  W latach 
60. ubiegłego wieku istniejące przy 
ul. Króla Leszczyńskiego 58 półsa-
natorium było już niewystarczające 
w stosunku do potrzeb. Był to adap-
towany na potrzeby służby zdrowia 
dom czynszowy, który przestał speł-
niać swoją rolę przy wzrastającej licz-
bie pacjentów1. Co więcej, pogarsza-
jący się stan techniczny budynku 
zagrażał mieszkającym w nim stu-
dentom, zwłaszcza że jedynie połowa 
potrzebujących mogła znaleźć tam 
miejsce. Uciążliwe było również są-
siedztwo stadionu sportowego i ru-
chliwej ulicy. 

Historia półsanatorium 
w Domu Studenckim 
„Amor”
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1. Półsanatorium Akademickie Przeciwgruźlicze zostało zorganizowane w 1953 r. Miało 
powierzchnię zaledwie 940 m2 zajmowaną przez 86 łóżek oraz poradnię przeciwgruźliczą, 
dentystyczną i kuchnię z jadalnią. Pokoje były przeludnione (do 6 łóżek), nie miały bieżącej 
wody, a budynek ogrzewano za pomocą pieców węglowych. W 1970 r. po przeprowadzeniu 
remontu placówka zwiększyła liczbę łóżek do 110. J. Kozak, Akademicka Służba Zdrowia 
w Lublinie (1918–1983), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia 
t. 40, 1985, s. 252–253.

2. Był to organ międzyuczelniany, powołany do życia w latach 50. ubiegłego wieku, jako 
rodzaj panelu dyskusyjnego obejmującego sprawy wszystkich uczelni i składający się głów-
nie z rektorów lubelskich szkół wyższych. Sprawnie funkcjonował do 1982 r.

3. Koszty oszacowano na ok. 15 mln zł. Środki miały pochodzić z lubelskiego Komitetu 
Wojewódzkiego Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Archiwum UMCS (dalej: 
AUMCS), Seria protokołów posiedzeń Kolegium Rektorskiego Lubelskiego Ośrodka Naukowego 
(dalej: LON), sygn. 3 (tymczasowa).

• Domy Studenckie A i B, lata 60. XX w.
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(z 4282 m2 całości budynku) wcho-
dziło półsanatorium na 129 miejsc 
zlokalizowanych na I, III i IV piętrze 
oraz oddział szpitalny z 40 łóżkami 
na II piętrze budynku10. Obiekt pod-
legał władzom UMCS pod wzglę-
dem administracyjnym, konserwa-
torskim i finansowym. Na parterze 
„Amora” umieszczono też admini-
strację Zespołu Stołówek i Bufetów 
oraz Akademickiego Związku Spor-
towego. Mieściły się tu ponadto trzy 
poradnie: pulmonologiczna, zdrowia 
psychicznego oraz neurologiczna. Za-
mierzano też umieścić jeszcze kuch-
nię dietetyczną, ale ostatecznie pa-
cjenci szpitalika oraz półsanatorium 
gruźliczego korzystali z żywienia do-
wożonego ze stołówki nr 3. General-
nie mieszkający tu chorzy studenci 
mieli o wiele wyższy standard ani-
żeli w poprzednim miejscu11. 

W pierwszym roku istnienia 
Oddziału Wewnętrznego Szpita-
la dla Studentów i Pracowników 
Szkół Wyższych Miasta Lublina, jak 
brzmiała pełna nazwa, zatrudnione 
były 22 osoby (według stanu na 
1.10.1979 r.) oraz 17 osób (stan na 
1.10.1980 r.); 15 etatów zapewniał 
UMCS. Podział łóżek w półsanato-
rium był następujący: 60 dla osób 
z przewlekłymi schorzeniami ukła-
du nerwowego, 27 dla osób po prze-
bytej gruźlicy płuc i 42 miejsca dla 
innych przewlekle chorych. W izbie 
chorych było 40 miejsc internistycz-
nych. Ogółem 220 studentów wszyst-
kich lubelskich uczelni kwalifikowało 
się do umieszczenia w półsanatorium 

DS „Helios”8. Z niewiadomych przy-
czyn ten projekt, jak również pomysł 
przekazania na półsanatorium budu-
jącego się Domu Studenta Zaoczne-
go, nie został zrealizowany.

Dopiero 12 lutego 1977 r. decy-
zją Kolegium Rektorów Uczelni Wyż-
szych w Lublinie – Dom Studencki 
„A” przy ul. Langiewicza 17 został 
przeznaczony na nowe półsanato-
rium i oddział szpitalny niezabiego-
wy9. Budynek miał być gruntownie 
wyremontowany i przebudowany 
dla potrzeb zakładów leczniczych, 
a mieszkający tu studenci mieli zo-
stać przekwaterowani. Całość prac 
adaptacyjnych planowano zakończyć 
w sierpniu lub wrześniu 1978 r. Pro-
jekt techniczny remontu wykonało 
Biuro Projektowe Budownictwa Ko-
munalnego w Lublinie. Z dokumen-
tów wynika, że adaptacja i remont 
budynku nie szły sprawnie i pano-
wał spory chaos (np. podczas prac 
remontowych nadal mieszkała część 
studentów). Budowa bardzo się prze-
ciągała. Ostatecznie budynek został 
przekazany do użytku dopiero 1 paź-
dziernika 1979 r. i to tylko dzięki 
włączeniu do budowy przez UMCS 
własnych mocy przerobowych poza 
planem. Dotychczasowy budynek 
półsanatorium przy ul. Króla Lesz-
czyńskiego 58, z którego przenie-
siono dotychczasowe placówki, miał 
być przebudowany i przeznaczony 
na dom mieszkalny dla małżeństw 
studenckich z dziećmi oraz żłobek. 

W skład nowego kompleksu lecz-
niczego o powierzchni 3016 m2 

 weterynaryjnych należących do 
ówczesnej Akademii Rolniczej przy 
ul. Głębokiej. Jeszcze w tym samym 
roku wybrano lokalizację obok Ogro-
du Botanicznego UMCS na Sławin-
ku. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych 
miał wprowadzić ów projekt do pla-
nu inwestycji uczelnianych w do-
godnym czasie4. Kolejną propozy-
cją zlokalizowania półsanatorium 
była w 1972 r. dzielnica uniwersy-
tecka Akademii Medycznej w rejo-
nie ul. Chodźki. W 1973 r. postu-
lowano wybudowanie ośrodka na 
300 łóżek, lecz starania szkół wyż-
szych u władz ministerialnych i te-
renowych nie przynosiły spodziewa-
nych rezultatów5. Innym problemem 
była potrzeba stworzenia w dotych-
czasowym półsanatorium izby cho-
rych (oddziału szpitalnego). Byłoby 
to zgodne z polityką Wydziału Zdro-
wia i Opieki Społecznej Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Lublinie, która 
od utworzenia izby chorych wiązała 
powstanie Zespołu Opieki Zdrowot-
nej dla Studentów Szkół Wyższych.

W kwietniu 1974 r. Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Mini-
sterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki oraz Zarząd Główny 
SZSP w programie zmian w planie 
pięcioletnim na lata 1976–1980 za-
pisały projekt budowy dziesięciu no-
wych obiektów zdrowotnych w kra-
ju6. W tym czasie, od 1 kwietnia 
1974 r. udało się zorganizować izbę 
chorych (na 20 łóżek opieki specjali-
stycznej w budynku półsanatorium). 
Pojawiła się też nowa koncepcja bu-
dowy półsanatorium zakładająca 
umieszczenie inwestycji w dzielni-
cy uniwersyteckiej UMCS pomiędzy 
budynkami Przychodni Akademickiej 
i Stołówki nr 3 (ul. Langiewicza 16). 
Kolejne koncepcje lokalizacyjne no-
wego półsanatorium uwzględniały 
DS „Dodek” oraz ulicę Zana, przy 
której planowano bądź budowę od 
podstaw, bądź przystosowanie na ten 
cel jednego z domów studenckich7. 
W czerwcu 1975 r. zdecydowano 
o przekształceniu Hotelu Asystenta 
przy ul. Langiewicza 5 na półsana-
torium z izbą chorych, co miało na-
stąpić natychmiast po wybudowaniu 

4. W planach inwestycyjnych i zamierzeniach rozbudowy UMCS na lata 1973–1975 
zapisano budowę półsanatorium na 300 miejsc, która miała kosztować 21 mln zł. W planie 
na lata 1976–1980 półsanatorium miało zostać wybudowane za 31,5 mln zł. Ibidem, 
sygn. 5, 6 i 8.

5. AUMCS, Akta Akademickiej Służby Zdrowia (dalej: ASZ), sygn. 2.
6. Założono w programie modyfikację profilu zdrowotnego półsanatoriów w kierunku 

tworzenia zakładów wieloprofilowych ze względu na sukcesywny spadek zachorowalności 
na gruźlicę. Jednocześnie założono możliwość organizacji wieloprofilowego ośrodka 
rehabilitacyjno-sanatoryjnego dla studentów. AUMCS, ASZ, sygn. 2.

7. AUMCS, LON, sygn. 8.
8. AUMCS, LON, sygn. 10.
9. AUMCS, ASZ, sygn. 3.
10. J. Kozak, Akademicka…, s. 257.
11. Istniały pokoje 1-, 2- i 3-łóżkowe wyposażone w szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, 

stoły i krzesła oraz umywalki. Po obu stronach korytarzy znajdowały się sanitariaty. 
W części półsanatoryjnej na każdym piętrze znajdowały się pokoje cichej nauki oraz 
kuchenki. Na III piętrze zlokalizowano świetlicę z dostępem do telewizji i radia. J. Kozak, 
Akademicka…, s. 259.
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lubelski Wydział Zdrowia wraz z wła-
dzami ZOZ oraz Kolegium Rektorów 
podjął decyzję o reorganizacji pla-
cówki zdrowotnej. Polegać ona mia-
ła na przekształceniu oddziału szpi-
talnego na miejsca półsanatoryjne, 
z tym, że półsanatorium miało zo-
stać objęte zwiększonym zakresem 
usług opieki medycznej, ale zmniej-
szonym pod względem czasowym. 
Planowano pozostawienie dla potrzeb 
półsanatorium gabinetu dla lekarza 
(jedynie w godzinach 8–15), gabine-
tu (dyżurki) dla pielęgniarki z możli-
wością wykonywania podstawowych 
zabiegów ratujących życie oraz ga-
binetu dla przełożonej pielęgniarek 
wraz z zapleczem magazynowym. 
Miejsca szpitalne miały być stop-
niowo przekształcane na półsana-
toryjne. Łącznie 31 łóżek miało za-
silić półsanatorium. 

Od momentu pojawienia się in-
formacji o likwidacji szpitalika 

dziny dziennie, dodatkowo dzieląc to 
na poradnię i sanatoriuszy. Przyję-
to łącznie 121 przypadków gruźlicy 
(większość z grupy pracowników!). 
Półsanatorium obsłużyło 232 stu-
dentów, a szpitalik 439 pacjentów 
(średni pobyt trwał 13,2 dnia). Szpi-
talik został znacznie zmniejszony – 
liczył 31 miejsc (o dziewięć mniej). 
W przypadkach trudnych odsyłano 
pacjentów do szpitali miejskich, co 
wpływało na niepełne wykorzysta-
nie łóżek szpitalika głównie w okre-
sie wakacyjnym (w przeciwieństwie 
do okresu zimowego). Lekarz dy-
żurny oraz pielęgniarki zapewniali 
opiekę (w tym ambulatoryjną) tak-
że po godzinach pracy oraz w nie-
dziele i święta15.

Okres przemian w Polsce w latach 
1989–1991 odbił się szczególnie moc-
no na funkcjonowaniu półsanatorium 
i oddziału szpitalnego. Pomiędzy li-
stopadem 1990 a styczniem 1991 r. 

i objęcia opieką medyczną, czyli ok. 
1,2% wszystkich studentów. Z tego 
0,57% miało gruźlicę (trzykrotnie 
więcej od średniej krajowej), z cze-
go liczba przypadków czynnej gruź-
licy była 10 razy większa od śred-
niej w Polsce. Wśród pracowników 
1,79% osób objawiło gruźlicę, z cze-
go 0,1% czynną12. 

W roku akademickim 1980/1981 
zwiększono liczbę etatów w szpita-
liku o pięć miejsc, ale potrzeby były 
znacznie większe, zwłaszcza że nadal 
pojawiały się przypadki zachorowań 
na gruźlicę. Nie udało się też usunąć 
z budynku Zespołu Stołówek i Bu-
fetów ani AZS13, za to ciekawostką 
jest, że po pewnym czasie studenci-
-bywalcy półsanatorium i szpitalika 
przezwali dom studencki „Aspirynką”.

W 1988 r. sytuacja lokalowa nie 
zmieniła się. W sierpniu wykonano 
remont zarówno półsanatorium, jak 
i szpitalika, co wyłączyło na ten czas 
działalność leczniczą. Jednocześnie 
wykonano radykalny zabieg DDD14. 
W placówce pracowało wówczas 
17 osób, w tym 15 oddelegowa-
nych przez UMCS. Lekarz pulmono-
log pracował jedynie przez trzy go-

• DS „Amor” i „Babilon” ok. 1998 r.

12. AUMCS, ASZ, sygn. 3.
13. Więcej o tym w „Kurierze Lubelskim” (nr 207) z 18.10.1984 r.
14. Trzy razy D, czyli Dezynsekcja–Dezynfekcja–Deratyzacja – zabiegi higieniczne mające na 

celu zniszczenie szkodników, czynników patogennych oraz ogólne zabezpieczenie przed nimi.
15. AUMCS, ASZ, sygn. 3.

Fo
t. 

ze
 zb

io
ró

w 
Ar

ch
iw

um
 U

M
CS



34    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • l u t y – m a r z e c  2 0 1 8 •

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

znaleźć opiekę w lubelskich szpita-
lach, a zmianę szeroko dyskutowa-
no w gremiach władzy. 

Ostatecznie 30 czerwca 1991 r. 
wygasła działalność oddziału szpi-
talnego w DS „Amor”. Jeszcze 
w 1995 r. półsanatorium dyspono-
wało 160 miejscami dla przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych osób 
ze wszystkich uczelni. Pacjenci byli 
kwalifikowani do pobytu przez Ko-
misję Lekarską ZOZ i administrację 
domu akademickiego. Wykorzystano 
wtedy 38 509 osobodni. W 1997 r. 
sytuacja wyglądała podobnie.

Nie zachowała się dokumentacja 
z likwidacji placówki. Można przy-
puszczać, że był to rok 1999, albo-
wiem materiały późniejsze nie od-
notowują istnienia półsanatorium.

Adam Borkowski

twierdził, że żadne decyzje jeszcze 
nie zapadły, chociaż już 17 kwiet-
nia 1991 r. podpisał odpowiedni 
dokument. Władze UMCS uważały, 
że faktyczne wykorzystanie miejsc 
w szpitaliku w wysokości 50% nie 
ma przełożenia na wysokie koszty 
utrzymania i nie jest podstawą do 
zachowania oddziału18. To właśnie 
wykorzystanie miejsc i koszty, któ-
re wynosiły w 1991 r. 470 mln zł 
przełożyły się na zmianę organiza-
cyjną. W kosztach udział miał je-
dynie UMCS i Akademia Rolnicza. 
W zamian półsanatorium miało mieć 
rozszerzone możliwości leczenia cho-
rób (przejęte od szpitalika), zaś stu-
denci zyskaliby kilka nowych miejsc 
mieszkaniowych. Stale podkreśla-
no, że nie nastąpi likwidacja, a re-
organizacja jednostki, ludność miała 

w  środowisku akademickim Lubli-
na  pojawiło się wiele głosów sprze-
ciwu wobec decyzji. Pierwszym jego 
aktem był głos prof. dr hab. Ewy Ja-
błońskiej-Deptuły z KUL ze stycznia 
1991 r.16. Tak jak i później, głównym 
argumentem za utrzymaniem szpita-
lika była jego szeroka pomoc wszyst-
kim studentom i pracownikom lu-
belskich uczelni, a także emerytom 
i rencistom. Miał charakter „pogoto-
wia” dla mieszkańców, oferował fizy-
koterapię. Był doskonale zorganizowa-
ny w obliczu trudności szpitalnictwa 
miejskiego w okresie przemian cha-
rakteryzujących się cięciami finanso-
wymi. Skład personalny opieki me-
dycznej w tym momencie wynosił 
trzech lekarzy, siedem pielęgniarek 
i pięć salowych. Podkreślano, że jest 
to jedyna taka placówka w środo-
wiskach akademickich Polski. Szcze-
gólne znaczenie miała dla studentów 
zaocznych oraz niepełnosprawnych. 

Nad wspomnianym problemem, 
który dogłębnie poruszył środowisko, 
pochyliła się prasa miejska. Opisy-
wano w nich punkt widzenia obroń-
ców, jak i tych, którzy stali za decy-
zjami zniesienia placówki szpitalnej17. 
Lekarz wojewódzki Edmund Fijołek 

16. Poza protestem prof. Ewy Jabłońskiej-Deptuły wiele osób pisało petycje do władz UMCS. 
Swój sprzeciw wyraziła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, Rada Uczelniana Zrzeszenia 
Studentów Polskich UMCS, Rada Uczelniana Samorządu Studentów UMCS oraz prof. dr hab. 
Zdzisław Lewandowski. Specjalną petycję do Rektora prof. dr. hab. Eugeniusza Gąsiora wysłali 
pacjenci (w tym byli, wieloletni pacjenci wywodzący się z kadr profesorskich Lublina). Ibidem.

17. Były to teksty: Kto przygarnie chorego studenta? zamieszczony w Kurierze Lubelskim 
z 20.03.1991 r.; Nie likwidacja, lecz reorganizacja szpitala dla studentów w Gazecie Lubelskiej 
z 15.04.1991 r. (będący odpowiedzią władz UMCS na zarzuty z poprzedniego artykułu) oraz Nie ma 
pieniędzy, nie będzie szpitala. Jedyne wyjście – nie chorować w Kurierze Lubelskim z 4.06.1991 r. Ibidem.

18. W roku akademickim 1990/1991 było 310 pacjentów, co dawało wynik 55-procentowego 
obłożenia rocznego szpitalika. Ibidem.

• DS „Jowisz” – dawny Hotel Asystenta UMCS. Tutaj widziano najlepsze możliwości dla lecznictwa półsanatoryjnego
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W 1980 r. ukończyła z wy-
różnieniem pedagogikę 
w zakresie pracy opie-

kuńczo-wychowawczej i rozpoczę-
ła pracę na stanowisku asystenta 
w nowo powstałym wówczas Za-
kładzie Dydaktyki Szkoły Wyższej, 
przekształconym później w Zakład 
Pedagogicznego Kształcenia Na-
uczycieli (a obecnie funkcjonują-
cym jako Zakład Pedeutologii i Edu-
kacji Zdrowotnej). Pracę doktorską 
pt. „Efektywność metod aktywizu-
jących w procesie rozwijania umie-
jętności wychowawczych nauczycie-
li” napisała pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Mieczysława Łobockiego 
i obroniła w 1989 r. Habilitowała 
się w 2002 r. na podstawie rozpra-
wy „Edukacja seksualna w społe-
czeństwie współczesnym. Konteksty 
pedagogiczne i psychospołeczne”.

Ma duże zasługi w tworzeniu kon-
cepcji programowej kształcenia na-
uczycieli realizowanej do dziś na na-
szym Uniwersytecie. Współtworzyła 

też podyplomowe Pedagogiczne Stu-
dia Kwalifikacyjne, których kolejne 
edycje – od ponad 20 lat – cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Była 
uczestniczką i współorganizatorką 
wielu konferencji pedeutologicznych. 
Mimo iż przez ostatnich kilkanaście 
lat Mariola Chomczyńska-Rubacha 
nie pracowała na UMCS, Jej spo-
sób myślenia o edukacji nadal jest 
obecny w podejściu pracowników Za-
kładu Pedeutologii i Edukacji Zdro-
wotnej do kształcenia nauczycieli. 
Zawsze dbała o wysoką jakość dy-

daktyczną prowadzonych zajęć, sta-
jąc się wzorem dla młodszych kole-
żanek i kolegów.

W Jej zainteresowaniach nauko-
wych przez wiele lat dominowała 
problematyka związana z dosko-
naleniem kompetencji dydaktycz-
no-wychowawczych nauczycieli, co 
wyrażało się nie tylko w ofercie edu-
kacyjnej dla studentów, ale także 
w Jej publikacjach – skierowanych 
zarówno do dydaktyków akademi-
ckich, jak i do praktyków. Z cza-
sem Jej zainteresowania  badawcze 

6 lutego 2017 r. zmarła prof. 
zw. dr hab. Mariola (Maja) 
Chomczyńska-Rubacha (daw-
niej: Chomczyńska-Miliszkie-
wicz), kierowniczka Katedry 
Pedagogiki Szkolnej na Wy-
dziale Nauk Pedagogicznych 
UMK w Toruniu, która przez 
pierwsze ćwierć wieku swo-
jej kariery zawodowej była 
związana z Wydziałem Peda-
gogiki i Psychologii UMCS 
– od studiów po uzyskanie 
samodzielności naukowej. 

Smutna rocznica
Wspominamy prof. 
Mariolę Chomczyńską  - 
-Rubachę

• Prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha
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P rof. I. Nowicka-Koźluk ukoń-
czyła z wyróżnieniem filologię 
germańską na Uniwersytecie 

Wrocławskim w 1965 r. Pracowała na-
stępnie w Instytucie Filologii Germań-
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zdobywając w roku 1971 tytuł dok-
tora na podstawie dysertacji Abar-
ten der deutschen Aussprache in der 
DDR. W tworzącym się dopiero Za-
kładzie Filologii Germańskiej UMCS 
zaangażowała się w działalność Koła 
Naukowego Germanistów, w organi-
zację biblioteki Zakładu i szkolenie 
nauczycieli germanistów. W 1990 r. 
uzyskała stopień naukowy doktora 

habilitowanego na podstawie rozpra-
wy Zum System nominaler Flexion im 
Polnischen und Deutschen: konfron-
tative Darstellung (1988). Od 2001 r. 
była kierownikiem Zakładu Języko-
znawstwa Germańskiego w Instytu-
cie Germanistyki UMCS.

W latach 1990–1993 w czasie jej 
kierownictwa zostały nawiązane licz-
ne kontakty naukowe z uczelniami 
za granicą, rozpoczęto wdrażanie 
translacyjnego profilu kształcenia 
i zmodernizowano Laboratorium Ję-
zykowe. Profesor I. Nowicka-Koźluk 
aktywnie uczestniczyła w pracach 
Polskiego Towarzystwa Neofilolo-

14 lutego 2018 r. zmarła prof. Irena Nowicka-Koźluk, emeryto-
wany pracownik Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej. 
Była współorganizatorem Zakładu Filologii Germańskiej UMCS od 
roku 1973, a latach 1980–1983 i 1990–1993 jego kierownikiem. 

Zmarła prof. Irena Nowicka-Koźluk
gicznego, będąc przez dwie kaden-
cje Przewodniczącą Zarządu Okręgu 
PTN. Ponadto, była sekretarzem re-
dakcji rocznika „Lubelskie Materiały 
Neofilologiczne”, członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Germanistów Polskich 
i członkiem-korespondentem Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego.

Za całokształt pracy prof. Irena No-
wicka-Koźluk otrzymała: trzykrotnie 
nagrody Rektora UMCS, srebrną ho-
norową odznakę Zasłużony dla Mia-
sta Lublin, Złoty Krzyż Zasługi oraz 
Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. I. Nowicka-Koźluk była ce-
nionym dydaktykiem w dziedzinie 
językoznawstwa, promotorem wie-
lu prac magisterskich i dwóch dok-
toratów. Była też serdecznym i życz-
liwym człowiekiem.

Cześć jej pamięci.
Anna Pastuszka

 poszerzały się o nowe obszary: edu-
kacji seksualnej, problematyki płci 
i rodzaju, krytycznej socjologii edu-
kacji (w tym ukrytych wymiarów 
szkoły i treści podręczników), edu-
kacji antydyskryminacyjnej i rów-
nościowej czy wychowania moral-
nego. W tym nurcie, oprócz wielu 
artykułów, można wymienić istot-
ne pozycje książkowe wydane pod 
nazwiskiem Chomczyńska-Milisz-
kiewicz: Podróż w nieznane. O mi-
łości, seksie i rodzinie (Warszawa 
1997), Rodzicielstwo. Między wiedzą 
a intuicją (Kraków 1999), Edukacja 
seksualna w społeczeństwie współ-
czesnym. Konteksty pedagogiczne 
i psychospołeczne (Lublin 2002) oraz 
pod nazwiskiem Chomczyńska-Ru-
bacha: Płeć kulturowa nauczycieli. 
Funkcjonowanie w roli zawodowej 
(Kraków 2007, współaut. z K. Ru-
bachą), Płeć i szkoła. Od edukacji 
rodzajowej do pedagogiki rodzaju 
(Warszawa 2011), seria wydawni-
cza pod Jej redakcją naukową: Płeć 
i rodzaj w edukacji (2005), Role 
płciowe. Kultura i edukacja (2006), 

Role płciowe. Rozwój i socjalizacja 
(2006), Teoretyczne perspektywy ba-
dań nad edukacją rodzajową (2007) 
– wszystkie wydane przez Wydaw-
nictwo WSHE w Łodzi. 

Kolejne publikacje i działalność or-
ganizacyjno-naukowa (m.in. założe-
nie i wieloletnia redakcja naukowa 
czasopisma „Przegląd Badań Edu-
kacyjnych”, zorganizowanie Katedry 
Pedagogiki Szkolnej na UMK) po-
zwoliły Jej osiągnąć nie tylko szczyt 
kariery akademickiej (w 2012 r. uzy-
skanie tytułu profesora, w 2015 r. – 
stanowiska profesora zwyczajnego 
UMK), ale przede wszystkim zdobyć 
uznanie w środowisku pedagogów 
jako wybitnej uczonej i nauczyciel-
ki akademickiej.

Imponowała wysokimi kompe-
tencjami poznawczo-moralnymi – 
ekspercką wiedzą, wnikliwością, lo-
gicznym i krytycznym myśleniem, 
błyskotliwością, elokwencją, cie-
kawością świata, kreatywnością, 
konsekwencją w dążeniu do celu, 
uczciwością intelektualną, odwa-
gą i szacunkiem do innych. Była 

pełna energii i miała ogromny dar 
motywowania, mobilizowania do 
działania i integrowania ludzi wo-
kół siebie. Ci, z którymi współpra-
cowała, wiedzą, jak potrafiła inspi-
rować, uwrażliwiać na problemy, 
zachęcać do aktywności i rozwo-
ju, nie ograniczając samodzielno-
ści i doceniając cudze osiągnięcia. 
Dotyczyło to nie tylko koleżanek 
i kolegów, ale też doktorantów, ma-
gistrantów i studentów. Również 
w życiu prywatnym lubiła otaczać 
się ludźmi – poznawać nowych, ale 
przede wszystkim doceniać starych 
przyjaciół. Była lojalna i wspierają-
ca, potrafiła słuchać i empatycznie 
rozumieć odmienne doświadczenia 
czy punkty widzenia. Swoją bezpo-
średniością, akceptacją, życzliwoś-
cią i poczuciem humoru sprawiała, 
że świat wydawał się lepszy. 

Maja Chomczyńska-Rubacha ode-
szła w rozkwicie sił twórczych, pozo-
stawiając wyrwę w sercach rodziny, 
przyjaciół i współpracowników, ale 
żyje i będzie żyć w naszej pamięci.

Dorota Pankowska
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U rodzony 24 czerwca 1929 r. 
w Wilnie, syn Stefana i Anny 
z Łojków. Ojciec – szlachcic 

wysokiego rodu z majątku „Jak-
sztyszki” urodzony w Wilnie w cza-
sie rewolucji – walczył w oddziałach 
Denikina, później w armii generała 
Żeligowskiego. Matka skończyła kon-
serwatorium, miała w domu dwa for-
tepiany. Miałem cztery lata, podczas 
wylania Wilii wszystko razem z meb-
lami diabli wzięli – pisze „Wańka” 
we wspomnieniach. Szkołę podsta-
wową ukończył w 1942 r., a póź-
niej na tajnych kompletach dwie 
klasy gimnazjum. Należał do har-
cerstwa – Wileńskiej Błękitnej Trój-
ki, a później został zaprzysiężony 
w Szarych Szeregach – przy I Pułku 
AK zgrupowania Wilno-Śródmieście 
(Uderzeniowy Batalion Kadrowy – 
pluton łączności). Brał udział w wy-
zwalaniu Wilna w ramach operacji 
„Ostra Brama”. Podczas marszu na 
pomoc Powstaniu Warszawskiemu 
aresztowany przez sowietów i wy-
wieziony do łagru w Kałudze. Po 
dramatycznej ucieczce z łagru, na 
platformie wagonu towarowego 
w zwojach drutu zbrojeniowego, 
powrócił na Wileńszczyznę. Niestety 
pozostałych kilkudziesięciu uczest-
ników ucieczki złapało NKWD i roz-
strzelało. Poszukiwany przez NKWD 
wstąpił do I Batalionu Nadniemeń-
skiego AK i brał udział w walkach 
z patrolami sowieckimi w okolicach 
Wilna do końca 1944 r. 

Na początku 1945 r. repatriowany 
wraz z rodziną do Lublina. Pracował 
w warsztacie obróbki szkła chemicz-
nego i ukończył Liceum Technolo-
giczno-Chemiczne (1950).

W roku 1950 podjął studia che-
miczne na UMCS. W listopadzie 
1950 r. aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa i „przetrzymywany” 
w areszcie śledczym na ul. Chopina 
od 11 do 24 grudnia 1950. W 1953 r. 
ożenił się z Elżbietą Iwoną Dekert. 

Mieli dwóch synów – Krzysztofa 
(1954) i Jacka (1959). Studia ukoń-
czył w 1955 r. Już podczas studiów 
pracował jako laborant (od 1953 r.) 
w Zakładzie Żywienia Zwierząt Wy-
działu Zootechnicznego UMCS, 
a później w Zakładzie Chemii Or-
ganicznej UMCS u profesora Dym-
ka, gdzie uzyskał tytuł magistra na 
podstawie pracy „Otrzymanie tio-
fosgenu i niektórych olejków gor-
czycowych” (promotor prof. Marian 
Janczewski).

Od 1957 r. pracował jako asystent 
w Zakładzie Chemii Fizycznej UMCS, 
gdzie wykonywał skomplikowane 
szklane zestawy aparaturowe. Pub-
likował, a w 1971 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk chemicznych 
na podstawie dysertacji „Wyznacza-
nie izoterm adsorpcji metodą dyna-
miczną” (promotor prof. Andrzej Wak-
smundski). Praca została nagrodzona 
Nagrodą Ministra. W 1974 r. został 
organizatorem, a następnie kierow-
nikiem Punktu Konsultacyjnego Che-
mii Wieczorowej UMCS w Jarosławiu. 
Funkcję tę pełnił do 1979 r. Jako star-
szy wykładowca w Zakładzie Che-
mii Fizycznej kontynuował badania 
naukowe w zakresie adsorpcji i dy-
daktykę chemii. Jest autorem wielu 

podręczników chemii dla uczniów 
szkół średnich – liceów i techników.

Był niedoścignionym „mistrzem 
szklanej aparatury chemicznej” i kon-
struktorem wielu akcesoriów dla chro-
matografii i oksymetrii. Prawdziwym 
majstersztykiem były jego specjalne 
elektrody w igłach iniekcyjnych do 
dynamicznego pomiaru podtlenku 
azotu w krwi pacjentów poddawanych 
narkozie. Zaowocowało to kilkoma pa-
tentami. Kierował też tematami ba-
dawczymi KNiT.

W 1984 r. wykazał się niezwykłą 
odwagą podczas wypadku w bu-
dynku chemii, zakręcając zawory 
butli z łatwopalnymi gazami pod-
czas pożaru.

Od początku pobytu w Lublinie 
udzielał się w sporcie. Świetnie grał 
w siatkówkę, uprawiał strzelectwo 
sportowe, żeglarstwo, wędkarstwo. 

Z wielką nadzieją i niezwykłym 
zaangażowaniem tworzył NSZZ 
„Solidarność” na UMCS. 16 grudnia 
1980 r. został wybrany do składu 
I Komisji Zakładowej, został człon-
kiem prezydium i sekretarzem tej 
komisji. Stworzył niezwykle racjonal-
ne podstawy administrowania NSZZ 
„Solidarność” UMCS, które przetrwa-
ły do dziś. Dzięki Jego tytanicznej 
(niejednokrotnie całodobowej) pra-
cy został zorganizowany sekretariat 
Komisji Zakładowej, wyposażony 
w sprzęt biurowy, obieg dokumen-
tów, kontakty zewnętrzne itd. 

Janusz Matusewicz 
ps. „Wańka” (1929–2018)

• Janusz Matusewicz
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I taka była. Była niebieska i mia-
ła złociste dno, bo tam są piaszczyste 
tereny, nieurodzajne. Piach i kamie-
nie. Piach i głazy. Sosny na wydmach 
i rzeka piękna. Jak byłem parę lat 
temu, jak zobaczyłem tę burą kawę, 
bez żadnego wędkarza, bo tam nie 
ma co łowić, to po prostu płakać mi 
się chciało. Niestety. Natomiast byłem 
na tych zielonych jeziorach i one są 

Powstał Biuletyn informacyjny „So-
lidarność Uniwersytecka” pod redak-
cją śp. Bogusławy Kaczyńskiej i Dob-
ka Bagińskiego. Terminowego druku 
i kolportażu pilnował „Wańka”. Po 
wybuchu stanu wojennego zabezpie-
czał dokumenty, ukrywając je z ko-
legami, dzięki temu przetrwały do 
dziś. Wraz z kolegami i synami ewa-
kuował wielotomową unikalną bi-
bliotekę związkową NSZZ „S” UMCS.

Janusz Matusewicz – wędkarz
Janusz był doskonałym 
wędkarzem. Łowił od dzie-
cka. Pięknie też opowiadał 
o wędkarstwie. Postanowili-
śmy przypomnieć fragmen-
ty jego wypowiedzi spisane 
w 1997 r. z wywiadu dla 
„Wiadomości Wędkarskich”:

odcinki związać ze sobą. Małe rybki, 
jak uklejki, łowiło się na koński włos, 
z końskiego ogona, tylko musiał być 
siwy koń. Łowiło się także na spin-
ning, była specjalna, jedwabna ple-
cionka, taka glansowana. 

Piękna była Wilia, jak w starej pio-
sence: Wilija, naszych strumieni ro-
dzica, / Dno ma złociste i niebie-
skie lica.

Jak byłem małym chłopcem, cho-
dziłem z ojcem na ryby w każdą 
prawie niedzielę. Latem oczywi-

ście. Łowiliśmy w Wilii albo w jezio-
rach. W okolicy Wilna jest mnóstwo 
rozmaitych jezior. Są takie, słynne 
zresztą, zielone jeziora – one rzeczywi-
ście mają szmaragdową barwę i tam 
się łowiło ryby. Albo jeździło się pa-
rostatkiem po rzece, w górę, w dół 
rzeki, mieliśmy takie swoje miejsca. 
Przeważnie łowiło się brzany. Wtedy 
już były żyłki Mustada, z baranich 
kiszek. I tylko na takie żyłki się ło-
wiło. Pięciometrowe, wiązane w od-
cinki po pięć metrów. Jeżeli chciało 
się mieć więcej, to trzeba było takie 

W karcie okresowej oceny nauczy-
cieli akademickich w 1990 r. pisał: 
W okresie stanu wojennego i później, 
aż do ponownej legalizacji (relegali-
zacji) „Solidarności” byłem członkiem 
prezydium tajnej Komisji Zakładowej, 
zaś przed ponowną legalizacją Związ-
ku – członkiem Grupy Inicjatywnej na 
Rzecz Relegalizacji NSZZ „S”. W okre-
sie tajnej działalności uczestniczy-
łem w różnego rodzaju działalności 
jak: prelekcje, odezwy, listy do człon-
ków Rządu, petycje, zbieranie skła-
dek członkowskich, pomoc ludziom 
zwolnionym z pracy za działalność 
polityczną, organizacją wakacji dla 
dzieci – członków rodzin prześlado-
wanych, akcje protestacyjne itp. oraz 
organizowanie tajnej biblioteki (głów-
nie bezdebitów).

Nagradzany wielokrotnie przez 
Rektora UMCS, odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Medalem Edukacji 

Narodowej. Po przejściu na emery-
turę (1994) utrzymywał żywe kon-
takty z YC UMCS i NSZZ „Solidar-
ność” UMCS

Będzie nam brakowało Jego opo-
wieści, kawałów o partyzantce, 
żeglarstwie, wędkarstwie, a Jego 
„wyczynów szklarskich” nikt już chy-
ba nie powtórzy. Będziemy o Nim 
zawsze Pamiętać.

Józef Kaczor
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takie nietknięte dalej. Tam jest teren 
niezagospodarowany, więc prawdo-
podobnie nie są zeutrofizowane, nie 
ma żadnego rolnictwa, wokół bagna 
i te jeziora kapitalne. Szmaragdowe. 
Żywy szmaragd. Żadne zdjęcie nie od-
daje tego. I tam są ryby.

Janusz potrafił łączyć żeglarstwo 
z wędkowaniem i zawsze zabierał 
wędki na Mazury, na które jeździł 
od 1949 r. Łowił piękne okonie, liny, 
szczupaki:

Kiedyś szukałem miejsca na waka-
cje i trafiłem do majątku w Popielnie. 
Jak wszedłem do pokoju, natychmiast 
zmieniłem temat. Wszystkie ściany 
były ubrane w łby szczupaków. Wi-
dać, że facet umiał je robić. Łowił na 
Śniardwach, na blachy ołowiane, któ-
re sam odlewał. Jak był dzień jasny, 
łowił na ciemną blachę, a jak dzień 
ciemny, to zdrapywał tę wierzchnią 
warstwę. Więc tych dużych, od pięt-
nastu do dwudziestu paru kilogramów 
miał sporo. W niektórych miejscach 
na Śniardwach są potężne głazy po-
lodowcowe. Wielkie jak domy. I mię-
dzy tymi głazami czają się duże szczu-
pak i sandacze.

Lubił łowić nie tylko na Mazurach 
i nie tylko szczupaki. Wyspecjali-
zował się w łowieniu boleni i na-
wet skonstruował specjalną srebrną 
błysteczkę obrotową, niesamowicie 
skuteczną na te sprytne i trudne 
do złowienia ryby. Inni mogli tylko 
podziwiać z jakim kunsztem łowił:

Największy to miał około pięciu kilo-
gramów. Wtedy akurat wracaliśmy od 
Kocka i zatrzymaliśmy się przy moście 
w Woli Skromowskiej. Zeszliśmy tylko 
z mostu na łąkę. Podszedłem z przy-
gotowaną wędką. Pierwszy rzut pod 
drugi brzeg – jak ściągałem blaszkę, 
to widziałem, jak za nią idzie fala, po-
tężna fala. I już za chwilę na środku 
rzeki było uderzenie. I rzeczywiście, 
musiałem się z nim trochę pomęczyć. 
Nie ważyłem go, ale jak położyłem 
między tylnymi kołami dużego fiata, 
to sięgał od koła do koła.

Martwił się także o stan naszych 
wód:

Lubię łowić na czystej rzece, w ta-
kiej, w której mam świadomość, że 
ryby są. I lubię gruntówkę. Jest to 
związane chyba z tym, że jako chło-

piec razem z ojcem tą techniką właś-
nie zaczynałem. I to mi zostało. Bo Wi-
lia była niezwykle rybną rzeką. I były 
w niej piękne brzany i olbrzymie sumy. 
O tych sumach to krążyły legendy. 
Na plażach w mieście były tabliczki 
z napisami, żeby nie puszczać małych 
dzieci bez opieki do wody. Ze wzglę-
du na sumy. 

Wędkował również podczas za-
granicznych wojaży. Niżej opowieść 
o tym, jak złowił wielkiego karpia 
w Brukseli:

Złowiłem kiedyś karpia w centrum 
Brukseli. W samym centrum jest jezio-
ro. Nie jest szerokie, wije się pomiędzy 
pagórkami. Tam jest park przy ulicy, 
przy której są wszystkie obce amba-
sady. Namówił mnie mojej bratani-
cy mąż. Wieczorem poprosił córkę, 
żeby kupiła robaki. Ale jak to kobieta, 
nie znała się na tym. Rano zagląda-
my, a to są tubifeksy. Cóż było robić? 
Niedziela rano, poszliśmy do sklepu 
spożywczego i kupiliśmy pudełecz-
ko słodkiej kukurydzy. Postawiliśmy 
dwie wędki. Piękny park, piękna tra-
wa. Siedzą sobie Belgowie pod para-
solami. Piwko popijają. Wędki posta-
wione, dzieci się bawią, a oni sobie 
łowią. Tam się płaci i to się płaci dość 
dużo. Od rana do pierwszej jedna tura, 
a potem druga. Czyli jak ktoś chce 

cały dzień łowić, 
to musi dwa. razy 
zapłacić. Płaci-
ło się tylko za 
prawo połowu. 
Miejscowi płaci-
li mniej, a przy-
jezdni więcej. No 
i tak siedzimy, nic 
nie bierze i on 
mówi: „Pójdę do 
znajomego Maro-
kańczyka, on też 
łowi, może od-
stąpi nam tro-
chę robaków”. 
No i  poszedł. 
A  ja s iedzę... 
Mia łem koło -
wrotek z sygna-
lizatorem, ale ani 
dioda nie zadzia-
łała, ani sygnali-
zator, tylko zoba-

czyłem w pewnym momencie, że mi 
się szczytówka wygina. Podciąłem 
i natychmiast się zorientowałem, że 
to nie kilogram ani dwa, ani pięć, bo 
z gwizdem karp odszedł pod drugi 
brzeg i zakręcił o taką wieżyczkę na 
wodzie. Ale wrócił na szczęście. No to 
ja go ciągnę. A tu z tyłu jest traw-
nik, barierka, a za barierką normal-
na ulica. I zaczęli się ludzie schodzić, 
z jednej ambasady, z drugiej. W pew-
nym momencie odwróciłem się i pa-
trzę, a tam za mną stoi ze sto osób, 
i każdy się gapi. Tylko nikt nie prze-
kraczał barierki, tam są ludzie kultu-
ralni. A mnie się wędka wygina i nic 
nie mogę zrobić. Brzeg ocembrowa-
ny, wysoko i od razu głęboko. Woda 
dość mętna, jak to po deszczu, zresz-
tą nawet siąpił wtedy deszczyk. Jak 
chwyciłem podbierak, to karp w dół 
i muruje do ściany. Widzę, że go sam 
nie podbiorę. Oceniłem, że jest nie do 
wyciągnięcia. I tak mordowałem go 
przez pół godziny. Wrócił mój kom-
pan. Po gapiach zorientował się, co 
się dzieje. W końcu podebraliśmy 
karpia, podbierak się pogiął. Do dziś 
krąży legenda, że przyjechał z Lub-
lina Matusewicz i im największego 
karpia z jeziora wyciągnął. Karp wa-
żył 11,64 kg.

Oprac. Andrzej Trembaczowski
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Na jednym z takich kultowych 
rejsów zbiorowych Wańka, 
bo tak go wszyscy nazywa-

liśmy, wykazał się niezwykłym opa-
nowaniem i odwagą. Nagłe ude-
rzenie białego szkwału na jeziorze 
Dargin złamało maszt na jachcie 
Koga jak zapałkę. Lekki, importowa-
ny francuski maszt wraz z żaglami 
runął do wody. Jachtem rzucało na 
wszystkie strony, z nieba do kokpi-
tu wlewały się strugi deszczu. Janusz 
zabezpieczył niedoświadczoną zało-
gę i tak sprawnie zarządzał wycią-
ganiem żagli i takielunku z wody, 
że nie zaginęła ani jedna szekla czy 
śrubka. Po przejściu nawałnicy za-
łodze nie pozostało nic innego jak 
w środku rejsu wrócić do Giżycka 
i liczyć na cud. Były to lata osiem-
dziesiąte i zdobycie masztu, w do-
datku na cito, faktycznie graniczyło 
z cudem. Jednak udało się „kupić” 
od jakiegoś bosmana maszt od Ome-

gi i po dwóch dniach pracy w war-
sztacie samochodowym jacht był już 
gotowy do żeglugi. Wańka był nie-
samowitym farciarzem, bo okazało 
się, że kierownikiem warsztatu był 
repatriant z jego rodzinnego Wilna, 
który pozwolił na korzystanie z war-
sztatu przez cały dzień. Robota zosta-
ła tak solidnie wykonana, że zastęp-
czy maszt pływa na Kodze do dziś. 

Inny przykład z kolonijnego rejsu 
z początku lat dziewięćdziesiątych 
świadczący o niecodziennym farcie 
Janusza. Przybijamy do półwyspu 
Kal k. Węgorzewa, a na jachcie Ka-
rawela poważna awaria – złamana 
końcówka stalowego steru, mocują-
ca rumpel. Koniec jazdy! Żeby usu-
nąć awarię, trzeba wyjąć cały ster 
i dospawać złamaną końcówkę. Po-
trzebne jest szybkie działanie. Kła-
dziemy jacht na wodzie, wyciągamy 
ster i bez większych nadziei ruszamy 
z Wańką po ratunek do Węgorzewa. 
Zbliżał się już wieczór i szanse zna-
lezienia o tej porze spawacza były 
raczej zerowe. Ale znowu sprzyjało 
nam szczęście. Po drodze, w ośrod-
ku wczasowym napotykamy człowie-
ka spawającego ogrodzenie. Tyle tyl-
ko, że nam jest potrzebna elektroda 

do stali nierdzewnej. Po długich po-
szukiwaniach spawacz znalazł jakiś 
nędzny kawałeczek kwaśnej elek-
trody. Byliśmy uratowani. Triumfal-
nie wróciliśmy z powrotem, ku nie-
małemu zdziwieniu i niedowierzaniu 
reszty uczestników obozu. My jed-
nak byliśmy całkowicie przekonani, 
że bez Janusza to by nam tak łatwo 
nie poszło, a sztukowany ster prze-
trwał bez awarii do końca sezonu.

Janusz był też świetnym mechani-
kiem. Radzieckie czy zachodnie sil-
niki nie miały dla niego tajemnic. 
Kapryśne i nieprzewidywalne były 
zwłaszcza radzieckie Saluty i Wietie-
roki, dlatego wszyscy opiekunowie 
jachtów żeglarskich bardzo chętnie 
korzystali z pomocy Wańki przy przy-
gotowaniu tych silników do sezonu 
żeglarskiego. Janusz miał ten rzadki 
i cenny dar „złotej rączki” – za co się 
nie wziął, robił to doskonale. Podzi-
wialiśmy go, że po kompletnym roze-
braniu silnika i ponownym jego zło-
żeniu nigdy nie zostawały mu żadne 
części. Jak on to robił? Janusz rów-
nie dobrze radził sobie z drewnem 
i laminowaniem. Wykonane przy jego 
pomocy drewniane gretingi na Ka-
raweli przez wiele lat były wzorem 
do naśladowania oraz przedmiotem 
zazdrości i podziwu. Wiele wolnego 
czasu poświęcał na dorabianie drob-
nych części, wymyślał różne „paten-
ty” ułatwiające żeglugę i obsługę 
jachtów. Był w tym niedoścignio-
nym mistrzem.  

Ewek Mendyk

Janusz Matusewicz – żeglarz
Janusz był pasjonatem żeglarstwa i jednym z członków założycieli 
Yacht Clubu UMCS w 1976 r. W księdze członków YC figuruje na za-
szczytnej 15. pozycji. Jako sternik jachtowy był instruktorem, nauczy-
cielem i wychowawcą kadry młodych żeglarzy. Uczestniczył w orga-
nizacji niezliczonej ilości rejsów zbiorowych oraz kolonii żeglarskich. 
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N iezwykle ważną częścią tej 
efektownej wystawy są za-
bytki pochodzące z wyko-

palisk Instytutu Archeologii UMCS, 
przechowywane w Muzeum Za-
mojskim w Zamościu, Muzeum 
im. ks. St. Staszica w Hrubieszo-
wie i Masłomęckim Stowarzysze-
niu „Wioska Gotów”. Dwie ostatnie 
instytucje dostarczyły też wielu 
elementów oprawy plastycznej, 
m.in. rekonstrukcję „grobu dziew-
czynki z trzema głowami” wyob-
rażoną przez żyjącego na co dzień 
w Szkocji artystę malarza Mirosła-
wa Kuźmę i świeżutkie, absolut-
nie sensacyjne odkrycie z Gród-
ka nad Bugiem biżuterii złożonej 
w grobie gockiej kobiety zmarłej 
pod koniec IV w. po Chr.

Zaangażowanie naszych absolwen-
tów – mgr Anny Hyrchały i mgr. 
Bartłomieja Barteckiego z hrubie-
szowskiego Muzeum nadało przed-
sięwzięciu niezwykłą dynamikę, rów-
nież dlatego, że zaprezentowali oni, 
w jaki sposób lokalne społeczności 
dzisiaj pielęgnują pamięć o Gotach.

Organizatorzy zaplanowali rów-
nież cykl wykładów towarzyszących. 
Otrzymałem doń zaszczytne zapro-
szenie i mogłem w przepięknej sali 
wykładowej Muzeum w Gliwicach 
podzielić się ze słuchaczami opo-
wieścią na temat: „Gdy kobietom 
ucinano głowy… Czyli Gotów histo-
rie niezwykłe”. Ten makabryczny ty-
tuł niósł jednak nieco inne intencje.

Goci fascynowali od zawsze swo-
ją niezwykłą kulturą; talentami po-

ne jest za jedno z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego.

W kontekście tych dokonań zdu-
miewa, fascynuje, inspiruje do spe-
kulacji, ale również budzi grozę nie-
codzienny zwyczaj pogrzebowy, który 
nakazywał im składać do grobu ko-
biety pozbawione uprzednio głowy. 

Pozwoliłem słuchaczom przyjrzeć 
się skomplikowanemu rytuałowi go-
ckich obrzędów pogrzebowych i po-
starać się odpowiedzieć (przynajmniej 
częściowo) na najprostsze z pytań 
– DLACZEGO!?!

Żywą i interesującą dyskusję po 
moim wystąpieniu musiano prze-
rwać, gdyż dotrwała ona… aż do 
czasu zamknięcia Muzeum.

Andrzej Kokowski

„Nasi” Goci w Gliwicach
•  Młoda Gotka w grobie z Masłomęcza wg Mirosława Kuźmy (pastel)
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„Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy” – to tytuł wystawy, którą można obejrzeć 
w Muzeum w Gliwicach, w salach oddziału mieszczącego się w efektownej Willi Caro. 
Kuratorami projektu – rozpoczętego 10 listopada 2017 r., mającego trwać do 31 marca 
2018 r. – są Monika Michnik i Radosław Zdaniewicz. Pokazano na niej zabytki z kolekcji 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Miejskiego Wrocławia Oddział Muzeum 
Archeologiczne, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, Instytutu Archeologii 
PAN w Warszawie i prywatnych zbiorów Mirosława Bienieckiego (monety).

litycznymi, które pozwoliły im na 
skuteczne podboje; zdolnościami do 
tworzenia unii nie tylko międzyple-
miennych, ale również z przedsta-
wicielami innych ludów i to nie tyl-
ko germańskich. Wysoki poziom ich 
rolnictwa, pełnego innowacji tech-
nicznych i technologicznych szedł 
w parze z rozwojem rzemiosł, gdzie 
na przykład jubilerstwo osiągnęło 
szczyty kunsztu i wzornictwa. Byli 
też sprawnymi budowniczymi, ale 
i sprytnymi kupcami. Pośredniczy-
li w wymianie towarowej obszarów 
od Azji, poprzez Afrykę do skrajów 
kontynentu europejskiego. Byli nie-
strudzonymi krzewicielami chrześci-
jaństwa, a przetłumaczenie Biblii na 
język gocki przez wywodzącego się 
z tego ludu biskupa Wulfilę uważa-
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W  ramach przedsięwzięcia 
realizowane są dwa pro-
gramy rozwojowe: Akade-

mia Biznesu oraz Akademia Liderów. 
W I edycji Akademii Biznesu UMCS 
zrealizowany został cykl czterech war-
sztatów: „Własna fi rma – od pomy-
słu do realizacji”, „25 sposobów na 
zarabianie w biznesie”, „Marketing 
i sprzedaż w biznesie” oraz „Wpro-
wadzenie do zarządzania projek-
tami”, podczas których uczestnicy 
mogli nauczać się m.in.: w jaki spo-
sób skutecznie generować pomysły 
na biznes, jak sprawnie je testować 
i weryfi kować czy też gdzie szukać 
źródeł fi nansowania biznesu. Ogó-
łem w warsztatach wzięło udział 
29 osób, w tym 10 we wszystkich 
czterech, otrzymując na koniec cer-
tyfi kat uczestnictwa w Akademii Bi-
znesu UMCS.

Szczerze rekomenduję wszystkim zaintere-
sowanym udział w szkoleniach prowadzo-
nych w ramach Akademii Przedsiębiorczo-
ści UMCS. Osobiście miałem przyjemność 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Za 
szczególnie interesujący z mojego punktu 
widzenia będę uważał udział w war-
sztatach poświęconych idei startupów, 
z naciskiem położonym na ideę tzw. lean 
startup, oraz w szkoleniu dotyczącym 
zarządzania projektami (…). Umiejęt-
ności, które zdobyłem podczas udziału 
w szkoleniach, pozwolą mi skuteczniej 
rozwijać moją fi rmę, wyczuliły mnie na 

szereg aspektów (…). Paradoksalnie, 
jako człowiek nauki i dydaktyki z blisko 
dwudziestoletnim doświadczeniem 
zyskałem kompetencje, które pozwolą 
mi wzbogacić metodologie prowadzenia 
badań naukowych w moim laboratorium, 
a także sprawią, że zajęcia, które prowa-
dzę ze studentami, wzbogacę o nowe 
treści, czyniąc je bardziej pożytecznymi 
dla osób wchodzących na rynek pracy. 
Jestem bardzo zadowolony z możliwości 
doskonalenia swoich umiejętności nie 
tylko w murach, lecz także na pożytek 
mojej Alma Matris.
dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, 
prof. nadzw. UMCS 

Z kolei Akademia Liderów UMCS 
obejmowała warsztaty, które miały 

na celu rozwój umiejętności mięk-
kich osób, które chcą w przyszłości 
stać się inspiracją dla innych, podej-
mując rolę lidera w biznesie, zespo-
łach projektowych czy też działając 
na rzecz społeczności lokalnej. Zrea-
lizowanych zostało pięć warsztatów. 
W programie przygotowanych szko-
leń, przeprowadzonych przez wykwa-
lifi kowanych trenerów, posiadających 
wieloletnie doświadczenie we wspie-
raniu rozwoju osobistego i zawodo-
wego, znalazły się następujące war-
sztaty: „Style przywództwa a typy 
osobowości… w poszukiwaniu natu-
ralnego stylu przywództwa. Szkolenie 
w oparciu o model MBTI®”, „Budowa-
nie zespołu i efektywna współpraca 
w zespole. Trening pracy zespołowej 
dla menadżerów”, „Inteligencja emo-
cjonalna dla liderów. Trening inteligen-
cji emocjonalnej w oparciu o model 
EQ – i 2.0®”, „Budująca komunikacja 
dla liderów… czyli jak chcieć razem 
pracować. Szkolenie w nurcie NVC” 
oraz „Trafne decyzje. Interdyscyplinar-
ny warsztat doskonalenia kompeten-
cji eksperckich”. Ogółem w warszta-
tach uczestniczyła grupa 21 osób.

Akademia 
Przedsiębiorczości UMCS – 
podsumowanie I edycji

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbyła 
I edycja warsztatów i wykładów realizowanych w ramach Akade-
mii Przedsiębiorczości UMCS, nowatorskiego przedsięwzięcia mające-
go na celu kształtowanie probiznesowych postaw i zachowań wśród 
społeczności akademickiej, tj. studentów, doktorantów i pracowni-
ków Uniwersytetu oraz absolwentów. Projekt realizowany jest wspól-
nie przez Biuro Rozwoju Kompetencji i Wydział Ekonomiczny UMCS.
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witała Dyrektor Lubelskiego Oddzia-
łu NBP Ilona Skibińska-Fabrowska.

W czasie dwudniowej konferencji 
naukowo-branżowej wygłoszonych 
zostało 12 referatów. Wystąpienia zo-
stały podzielone na trzy sesje refera-
towe. Pierwszą poprowadziła Dyrek-
tor Ilona Skibińska-Fabrowska. Drugą 
sesję poprowadził Prodziekan Wy-
działu Ekonomicznego dr Mirosław 

nieruchomości w kontekście rozwo-
ju miast i regionów. Celem konfe-
rencji była konfrontacja różnorod-
nych środowisk oraz wymiana badań 
i doświadczeń. 

Ważnym punktem w programie 
był panel dyskusyjny, który umoż-
liwił wymianę opinii pomiędzy eks-
pertami z różnych branż i środo-
wisk. Dynamiczna dyskusja cieszyła 
się zainteresowaniem uczestników. 
Przedstawienie problematyki rynku 
nieruchomości w kontekście rozwo-
ju regionalnego i lokalnego z per-
spektyw różnych dziedzin miało na 
celu naświetlenie złożoności tematu 
i konfrontację opinii i badań. Oży-
wiona dyskusja i zainteresowanie 
tematyką świadczą o trafnie dobra-
nej problematyce konferencji, a tak-
że pozytywnie rokują na przyszłość. 
W roku 2018 r. planowane jest ko-
lejne spotkanie.

Anna Sawicka

Członkowie społeczności akademi-
ckiej mieli także możliwość uczestni-
ctwa w otwartym, ogólnouniwersy-
teckim wykładzie „Przedsiębiorczość 
dla początkujących” z udziałem prak-
tyków i ekspertów biznesu. 

W kwietniu 2018 r. odbędzie 
się II edycja Akademii. Tym razem 
oprócz bogatej oferty warsztatowej 
uczestnicy będą mogli także skorzy-

stać ze wsparcia mentoringowego, 
nie tylko przy wykreowaniu pomysłu 
biznesowego, ale także jego wdroże-
nia. Nowością jest także powołanie 
w ramach Akademii Przedsiębiorczo-
ści Uniwersyteckiego Punktu Kon-
sultacyjnego ds. Przedsiębiorczości. 
Od semestru letniego studenci, pra-
cownicy i absolwenci naszej Uczelni 
będą mogli skorzystać z indywidual-

nych konsultacji w zakresie realizacji 
pomysłów biznesowych, zakładania 
i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej.

Więcej informacji na temat Aka-
demii można znaleźć pod adresem: 
www.akademia.umcs.pl.

Izabela Łucjan
Arkadiusz Wronowski

Biuro Rozwoju Kompetencji

W dniach 7–8 grudnia 
2017 r. w Auli E. Romera 
na Wydziale Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej UMCS od-
była się konferencja „Rola rynku nie-
ruchomości a problemy rozwoju re-
gionalnego”, zorganizowana wspólnie 
z Narodowym Bankiem Polskim. Było 
to trzecie z cyklu spotkanie przygoto-
wane we współpracy UMCS z NBP. 
Na uroczystym otwarciu konferencji 
władze UMCS reprezentował Prorek-
tor prof. dr hab. Radosław Dobro-
wolski, Dziekan Wydziału Nauk o Zie-
mi i Gospodarki Przestrzennej prof. 
dr hab. Sławomir Terpiłowski oraz 
Prodziekan Wydziału Ekonomicznego 
dr Mirosław Łoboda. Głos zabrał rów-
nież organizator oraz przewodniczą-
cy komitetu naukowego prof. dr hab. 
Marian Harasiumiuk. Ze strony Naro-
dowego Banku Polskiego gości po-

Konferencja „Rola rynku 
nieruchomości a problemy 
rozwoju regionalnego”
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Łoboda. Panel dyskusyjny modero-
wał prof. dr hab. Marian Harasiu-
miuk. Drugiego dnia sesję referato-
wą poprowadził Kierownik Zakładu 
Polityki Przestrzennej i Planowania 
dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkow-
ski. Wśród prelegentów znaleźli się 
eksperci NBP, instytucji publicznych, 
naukowcy oraz praktycy. 

Kolejne z cyklu spotkanie koncen-
trowało się na problematyce rynku 
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Na Lubelszczyźnie prowadził 
wykopaliska w Rudnie, bada-
jąc okazały grobowiec z epo-

ki kamienia. Ma na swoim koncie licz-
ne publikacje, znajdujące się ciągle 
w obiegu naukowym, z których Lu-
belszczyzny dotyczą bardzo ważne dla 
regionu: Groby ludności kultury amfor 
kulistych w Rudnie, woj. bialskopod-
laskie (Lubelskie Materiały Archeolo-
giczne, t. I:1985, s. 65–77); Nowe sta-
nowisko grupy mazowiecko-podlaskiej 
kultury amfor kulistych (Sprawozda-
nia Archeologiczne, t. XXXVIII:1986, 
s. 109–127); Zespoły grobowe kultury 
amfor kulistych z zachodniej części Wy-
żyny Wołyńskiej (Sprawozdania Arche-
ologiczne, t. XLIII:1991, s. 79–108 – 
z A. Kokowskim, W. Komanem); Grave 
of the Globular Amphora Culture from 
site no. 27 in Świerszczów, prov. of Za-
mość, Poland (w: Baltic – Pontic Stu-
dies, t. 4:1996, s. 28–34 – z W. Ko-
manem); Bemerkungen zur regionalen 
Gliederung der Kugelamphorenkul-

tur in Polen („Acta Archaeologica et 
Praehistorica”, t. 12:1991, s. 36–56 – 
z A. Kokowskim); Kultura amfor kuli-
stych w środkowowschodniej Polsce 
(w: Schyłek neolitu i wczesna epoka 
brązu w Polsce środkowowschodniej 
[materiały z konferencji], J. Gurba red., 
LMA, t. VI, s. 47–65). W tych współ-
autorskich – był absolutnym liderem.

Był postacią o błyskotliwej inte-
ligencji. Jego umiejętność wyszu-
kiwania i kojarzenia faktów, swo-
boda w dyskusjach spowodowały, 
że szybko stał się jednym z najbar-
dziej poszukiwanych współpracow-
ników, a o jego względy zabiega-
ły największe profesorskie nazwiska 
polskiej archeologii. Wieszczono mu 
też w związku z tym wielką karierę 
naukową, co utwierdzał poziomem 
naukowym swoich publikacji i re-
feratów. Niestety, ale nie minął go 
klasyczny „zawrót głowy” i w pew-
nym momencie Józek po prostu wy-
padł z torów, na których się właśnie 

rozpędzał. W 1996 r. pożegnał się 
z zawodem definitywnie.

Dla nas był klasyczną „duszą towa-
rzystwa”. Mówił językiem Sienkiewicza, 
myśląc przy tym jak Gombrowicz. Jego 
barwne opowieści, trafne określenia 
krążą do dzisiaj nie tylko wśród przyja-
ciół, ale również w środowisku nauko-
wym. W kontaktach był bezkompro-
misowy, mówiąc często, że jedynym 
autorytetem jest dla niego wiedza, 
a nie nazwisko. W związku z tym na 
konferencjach u niektórych referen-
tów budził strach graniczący z paniką. 
Miał też niebywały talent plastyczny, 
jakiego mogło mu pozazdrościć wie-

lu, ścigający się 
na dodatek z tym 
literackim. Kiedy 
spędzałem długie 
dwanaście sty-

pendialnych miesięcy w Monachium, 
Józek pisał do mnie wielostronicowe 
listy wystukiwane na maszynie 
Proconsul, z której był niezwykle 
dumny. Relacjonował otaczającą go 
rzeczywistość roku 1991, głównie tę 
naukową. Czytałem je po kilka razy, 
zarykując się ze śmiechu. Zachowa-
łem je. Wracam zresztą do nich i dzi-
siaj. Nosiłem się nawet swego czasu 
z zamiarem wydania ich drukiem – 
gdyby nie wycieczki personalne, nie 
zawsze zjednujące mu przyjaciół…

Józek pozostanie w mojej pamięci 
przede wszystkim z powodu dwóch 
zdarzeń – mimo że był czas, kiedy 
odwiedzał nas co tydzień i wysłu-
chiwaliśmy jego filozoficznych prze-
myśleń nad rzeczywistością (miał bo-
wiem okres w którym „zatopił” się 
w filozofii – a on jak się za coś brał, 
to do „samego spodu”). Pierwsze do-
tyczy wykopalisk mających na celu 
uratowanie jednego z najbardziej 
efektownych grobowców ludności 
kultury amfor kulistych, odkrytego 
przypadkiem w Sahryniu, w pow. 
hrubieszowskim. Był rok 1987. Jó-
zek już jako absolwent z nieustają-
cą konsekwencją przyjeżdżał (po-
pisując się szaleńczą jazdą swoim 
Polonezem Caro) na moje wykopa-
liska – jak to mówił – odetchnąć at-
mosferą prawdziwego odkrywania.

Informacja o odkryciu grobowca 
zbiegła się szczęśliwie z jego obec-

Był sobie archeolog…
• Sahryń. Tłumek zgromadzony wokół odkopywanego grobu
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W dniu 8 lutego 2018 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Grabówkach 
koło Wąwolnicy absolwenta archeologii UMCS mgr. Józefa Ścibiora. 
Studia ukończył w roku 1984, na podstawie znakomitej pracy „Grupa 
nałęczowska kultury amfor kulistych na Lubelszczyźnie”. Niestety, ale 
ponawiane starania o opublikowanie tego dzieła nie powiodły się. 
Autor ciągle widział swoje dzieło niedoskonałe. Od początku kariery 
związał się z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, prowadząc z jego 
ramienia wiele prac wykopaliskowych, głównie interwencyjnych. 
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nością i nie było wątpliwości, że to 
on będzie go ratował. Rutynowo 
jechałem „sprawdzić”, co się dzieje 
w Sahryniu i już z daleka zobaczy-
łem prawdziwy tłumek ludzi ciasno 
oplatający „dziurę w ziemi”. Nad nimi 
„wisiał” charakterystyczny głos Józe-
fa, tonem kapłańskim, ale ze swadą, 
kwiecistym językiem objaśniającego 
to, co właśnie odsłania; zwracając się 
do nich powtarzanym zwrotem „niech 
szanowni Wieśniacy pojmą, iż…”. Na 
twarzach słuchaczy bogobojny strach 
mieszał się z uwielbieniem. Skutkiem 

tego było, że wielosetkilogramowe 
głazy targali z głębokiego dołu, na 
wyścigi, za Józka jego słuchacze… 
a on spokojnie palił papierosa, kon-
tynuując swoje kwieciste wywody.

Drugie dotyczy publikacji ma-
teriałów z przedwojennego jesz-
cze odkrycia w podsandomierskiej 
Krakówce. „Książęcy grób” z II w. 
po Chr., wypełniony efektownymi 
importami rzymskimi i uzbrojeniem 
funkcjonował w literaturze właści-
wie od momentu jego odnalezienia. 
Jest też archeologiczną perełką zbio-
rów Muzeum w Sandomierzu. Jó-
zek wpadł do mnie któregoś dnia, 
perorując w charakterystyczny dla 
siebie sposób, z hasłem: „to trzeba 
w końcu opublikować”! Nikomu 
przed nim nie chciało się po prostu 
skonfrontować starej publikacji Le-
ona Wilkońskiego z żywym mate-
riałem, a tu okazało się, że opubli-

kowano go nie tylko pobieżnie, ale 
również niekompletnie. Ta przygo-
da zabrała nam kilka pasjonujących 
miesięcy. Józek wykonał kapitalną 
dokumentację i opublikowaliśmy 
całość we francuskojęzycznych „In-
ventaria Archaeologica” w 1990 r. 
Do dzisiaj europejscy badacze po-
wołują się na nasze dzieło.

Nad jego grobem stanęli niemal 
w komplecie koleżanki i koledzy 
z jego roku. Szybko żałoba chwili 
przekształciła się w skrywanie rados-
ne wspomnienia o Józku. Okazało 
się, że wielu z nas jest w posiadaniu 
„kapitalnych listów”. Przypomniałem 
sobie wtedy zdanie wypowiedziane 
przez Józka z czasów fascynacji filo-
zofią: „wiesz, jak kiedyś umrę, to nie 
chcę, by przynosili mi kwiaty. Wystar-
czy jedna śmierć, a kwiaty niech so-
bie żyją dalej…”. Zapaliłem Mu znicz.

Andrzej Kokowski

Media relations w astrofizyce
Od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r. dr hab. Lidia 
Pokrzycka, prof. nadzw. przebywała w Atenach 
w ramach programu Europlanet-2020 NA1 i re-
alizowanego projektu „Media relations and pla-
netary science community. Practical activities”. 

G łównym celem wizyty było zapoznanie się z pra-
cą naukowców zajmujących się astronomią/
astrofizyką w University of Athens i Institute 

of Accelerating Systems and Applications (IASA) oraz 
przybliżenie im podstaw public relations, marketingu 
i  dziennikarstwa naukowego, by efektywnie zachęcić 
do działalności popularyzatorskiej. Dodatkowym celem Ar
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• Zasłuchani, zapatrzeni mieszkańcy Sahrynia

• Komora z potężnych bloków kamiennych mieściła pochówek z epoki kamienia 
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projektu było nawiązanie współpra-
cy w zakresie promocji działalności 
naukowej w mediach społecznościo-
wych i opracowanie koncepcji ewen-
tualnych publikacji naukowych oraz 
wspólnych projektów promocyjnych. 

Program wizyty obejmował spot-
kanie w Fundacji i Planetarium Eu-
genidesa z dyrektorem dr. Mano-
sem Kitsonasem, gdzie omówiono 
działania Planetarium oraz pokazano 
narzędzia służące do profesjonalnej 
promocji tej instytucji, w tym filmy 
edukacyjne. Była to też okazja do 
zapoznania się z historią i planami 
rozwoju planetarium.

W National & Kapodistrian Uni-
versity of Athens, na Wydziale As-
trofizyki, Astronomii, Mechaniki Li-
dia Pokrzycka spotkała się z zespołem 
badaczy skupionych wokół projektu 
„Space Gates” i studentami, którzy 
aktywnie uczestniczą w wielu działa-
niach promocyjnych. W trakcie spot-
kania L. Pokrzycka wygłosiła wykład 
na temat efektywnych relacji z me-
diami i dziennikarstwa naukowego. 
W praktyce pokazała narzędzia public 
relations, rolę mediów (także społecz-
nościowych) w promowaniu projek-
tów naukowych, elementy marketin-
gu i promocji przydatne badaczom, 

także w zakresie nauk ścisłych. Przed-
stawiła przykłady strategii PR instytu-
cji naukowych i case studies związane 
z artykułami naukowymi publiko-
wanymi w ogólnokrajowych gaze-
tach codziennych w Wielkiej Bryta-
nii i Islandii. Przedstawiciele „Space 
Gates” opowiedzieli natomiast o nie-
których planowanych działaniach 
promocyjnych projektu związanych 
z Facebookiem, Twitterem, Youtube 
i przedstawili już stosowane metody 
promocji wydarzeń naukowych pro-
wadzonych w Atenach. Dyskutowano 
o możliwościach współpracy i opra-
cowaniu artykułów naukowych do-
tyczących powiązań dziennikarstwa 
z naukami ścisłymi (ze szczególnym 
naciskiem na astronomię). 

W ramach wizyty możliwe było 
także spotkanie w Obserwatorium 
Uniwersytetu w Atenach. Pracow-
nicy i studenci przedstawili swoją 
działalność badawczą, edukacyj-
ną i popularyzatorską. Dyskuto-
wano o działaniach edukacyjnych 
w ramach projektu „Planets in your 
hands”. Jest to specyficzne przedsię-
wzięcie realizowane przez zespół stu-
dentów. Główna idea projektu obej-
muje budowę planetarnych modeli 
– powierzchni zamkniętych w kwa-
dratowych ramach, co daje wizualną 
i namacalną reprezentację szerokiej 
gamy środowisk w Układzie Słonecz-
nym. Modele te będą wystawiane 
w szkołach, uniwersytetach i pry-
watnych instytutach. Projekt zostanie 
uzupełniony o specjalnie opracowa-
ną stronę internetową, zawierającą 
wszystkie informacje o Układzie Sło-
necznym i planowanych spotkaniach 
naukowych. Cały projekt modeli pla-
netarnych będzie miał szerszy zasięg 

europejski, ponieważ jego finalne 
efekty można łatwo transportować. 

Kolejną instytucją, która brała 
udział w projekcie, było Narodowe 
Obserwatorium w Atenach (Thissio), 
gdzie można było zapoznać się z hi-
storią astronomii w Grecji, a także 
podziwiać pełnię księżyca dzięki pro-
fesjonalnym teleskopom. Z zespołem 
Obserwatorium omówiono możliwo-
ści współpracy w zakresie efektyw-
nych metod promocji oraz współpra-
cy w zakresie publikowania artykułów 
dotyczących PR i marketingu w bada-
niach naukowych. Natomiast w Na-
rodowym Obserwatorium IAASARS 
w Penteli stworzono szansę do pro-
fesjonalnej obserwacji słońca, a na-
stępnie omówiono formy skutecznej 
promocji i strategii PR w astronomii.

Zespół IASA, będący gospodarzem 
wizyty eksperckiej, organizuje spot-
kania z naukowcami, którzy są zaan-
gażowani zarówno w badania plane-
tarne, jak i w odpowiednie działania 
promocyjne. Dr hab. Lidia Pokrzy-
cka, prof. nadzw. poprowadziła więc 
warsztaty z zakresu public relations 
i efektywnych kontaktów z media-
mi. Spotkała studentów i astrofizy-
ków specjalizujących się m.in. w ba-
daniach planetarnych ze szczególnym 
uwzględnieniem oprzyrządowania op-
tycznego, którzy chcą efektywnie po-
pularyzować swoją pracę w mediach 
społecznościowych i prasie. Możliwa 
była wymiana doświadczeń w zakre-
sie skutecznej promocji inicjatyw na-
ukowych, a naukowcy z Grecji chcą 
ściśle współpracować m.in. w zakre-
sie opracowania metod skuteczne-
go marketingu i PR w działalności 
badawczej.

Lidia Pokrzycka
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Konferencja „Integracyjna teoria prawa 
– między praktyką a dogmatyką”

W dniu 18 grudnia 2017 r. 
w sali posiedzeń Rady Wy-
działu Prawa i Administra-

cji UMCS odbyła się Konferencja Na-
ukowa pt. „Integracyjna teoria prawa 
– między praktyką a dogmatyką”. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez dr. hab. Bartosza Liżewskie-
go, prof. nadzw. i dr. Adama Szota 
we współpracy z pracownikami Ka-
tedry Teorii i Filozofii Prawa z okazji 
65. urodzin oraz 20-lecia kierowania 

Katedrą przez prof. Leszka Leszczyń-
skiego. Obrady otworzyła Dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji prof. 
dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. 

W pierwszym panelu prelegenci 
podjęli dyskusję na temat powiązań 
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pomiędzy kształtowaniem a tworze-
niem prawa. Moderatorem był prof. 
dr hab. Leszek Leszczyński, natomiast 
z autorskimi referatami wystąpili 
prof. dr hab. Zygmunt Tobor (Uni-
wersytet Śląski) i prof. dr hab. An-
drzej Korybski (UMCS). Prof. dr hab. 
Z. Tabor zwrócił uwagę na rolę są-
dów w procesie kształtowania pra-
wa i performatywą funkcję języka 
prawnego. Prof. dr hab. A. Koryb-
ski podkreślił, że we współczesnej in-
tegracyjnej teorii prawa zdecydowa-
nie dominuje perspektywa wykładni 
operatywnej, natomiast pewne akty 
wykładni prawa mają też miejsce 
w procesie legislacyjnym.

Podczas drugiego panelu, którego 
moderatorem był dr hab. Wojciech 

two biznesowe. W swojej karierze 
pełnił funkcję dyrektora rodzinnej 
firmy Wankel’s Hardware, zaś wśród 
jego klientów biznesowych znajdują 
się firmy z listy Fortune 50, w tym 
IBM Learning Services, McDonald’s, 
Ecodata i wiele innych. Nasz gość 
przez wiele lat pracował przy rea-
lizacji Programu Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju oraz Funduszu 

Społeczeństwa Otwartego w Europie 
Wschodniej (United Nations Deve-
lopment Program and the Open So-
ciety Fund in Eastern Europe). Oprócz 
stanowiska w St. John’s University 
prof. Wankel jest także honorowym 
prorektorem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas swojego pobytu na Wy-
dziale Ekonomicznym prof. Wankel 
spotykał się zarówno z władzami, 
pracownikami, jak i studentami Wy-
działu, prezentując swoje dokonania 
w zakresie nauk o zarządzaniu. Pod-
czas spotkań i wykładów przedsta-
wiono zarówno wyniki dotychcza-
sowych badań, jak również pomysły 
na kolejne projekty, być może we 
współpracy z naukowcami z UMCS.

Monika Jakubiak
Zakład Zarządzania

Dziedziak, prof. nadzw., prelegen-
ci poruszyli problematykę związa-
ną z aksjologią prawa i prawami 
człowieka. Prof. dr hab. Jerzy Zajad-
ło (Uniwersytet Gdański) rozważał, 
czy idea praw człowieka ma charak-
ter uniwersalny, czy też podlega róż-
nego rodzaju relatywizacjom. Nato-
miast dr hab. Bartosz Liżewski, prof. 
nadzw. (UMCS) podejmował prob-
lematykę praw człowieka jako istot-
nej części aksjologii systemu prawa. 

W trzeciej części dyskutowano na 
temat stosowania prawa w ujęciu 
modelowym i przy uwzględnieniu 
specyfiki gałęziowej, a moderato-
rem był dr hab. Bartosz Liżewski, 
prof. nadzw. Prof. dr hab. Bartosz 
Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki) 

poruszył kwestie związane z etyką 
zawodu sędziego, a dr Adam Szot 
(UMCS) odniósł się do problemu za-
cierania się widocznych granic pomię-
dzy stosowaniem prawa przez sądy 
i organy administracji publicznej.  

Podczas ostatniej sesji, modero-
wanej przez prof. dr. hab. Andrzeja 
Korybskiego, wystąpili prof. dr hab. 
Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet 
Łódzki) i prof. dr hab. Leszek Lesz-
czyński (UMCS). W panelu zaprezen-
towano problematykę wykładni prawa 
w kontekście języka, systemu i funk-
cji. Prof. dr hab. L. Leszczyński wyjaś-
nił, że w procesie wykładni nie należy 
bezkrytycznie przyjmować głoszonej 
powszechnie tezy o dominującym 
wpływie reguł językowych w wykład-
ni prawa. Z kolei prof. dr hab. M. Zirk-
-Sadowski odniósł się do zagadnie-
nia wykładni sędziowskiej i polityki.

Konferencja pt. „Integracyjna teoria 
prawa – między praktyką a dogma-
tyką” była kolejnym przedsięwzięciem 
zorganizowanym przez pracowników 
Katedry Teorii i Filozofii Prawa, które 
spotkało się z zainteresowaniem na-
ukowców z różnych ośrodków akade-
mickich z całej Polski, a także dok-
torantów i studentów. 

Katarzyna Hanas

Profesor Charles Wankel na UMCS

W  dniach 20–23 lutego 
2018 r. Wydział Ekono-
miczny UMCS gościł zna-

mienitego gościa – prof. Charlesa 
Wankela z Tobin College of Busi-
ness, St. John’s University, USA. Nasz 
gość jest znany pokoleniom studen-
tów i praktyków zarządzania jako 
współautor poczytnego podręcznika 
pt. Kierowanie, który wydał wspólnie 
z prof. Jamesem Stonerem.

Profesor jest wieloletnim członkiem 
Amerykańskiej Akademii Zarządza-
nia (Academy of Management), gdzie 
otrzymał wiele nagród za swoje ba-
dania i zasługi w rozwoju nauk o za-
rządzaniu. Profesor Ch. Wankel posia-
da rozległe doświadczenie biznesowe 
oraz międzynarodowe, współpracu-
je z wieloma uniwersytetami na ca-
łym świecie oraz prowadzi doradz-
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K iedy pomyślę, że wszystko dzia-
ło się prawie czterdzieści lat 
temu… W każdym bądź razie 

byłem zaledwie młodym asystentem 
w ówczesnym Zakładzie Archeologii, 
naładowanym energią, już zachwyco-
nym bogactwem archeologicznym 
Kotliny Hrubieszowskiej, zachłyśnię-
tym pierwszymi odznakami sukcesu 
wykopalisk na gockim cmentarzy-
sku w Masłomęczu, poruszającym 
się w atmosferze medialnego zain-
teresowania lat 80. Bardzo chciało 
mi się tym wszystkim dzielić, więc 
co zdolniejszych studentów wypusz-
czałem na szerokie wody archeolo-
gii – o zgrozo (w świetle aktualnego 
prawa konserwatorskiego!) – powie-
rzając im samodzielne wykopaliska, 
których przebieg, rzecz jasna, kontro-
lowałem. Tym sposobem usamodziel-
niał się student II roku, dzisiejszy Rek-
tor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. 
dr hab. Sylwester Czopek i parę in-
nych postaci, które na trwałe zazna-
czyły swoją obecność w archeologii.

Owa „sława” działalności Ekspe-
dycji Archeologicznej UMCS budziła 
oczywiście największe zainteresowa-
nie w okolicach naszych wykopa-
lisk. Miejscowi z uwagą przygląda-

li się naszym poczynaniom, słuchali 
o tym, co z nich wynika i pilnie czy-
tali moje objaśnienia na ich temat 
w „Tygodniku Zamojskim”. Niektó-
rzy przynosili też wyorane zabytki 
lub opowieści o dziwnych znalezi-
skach „spod pługa”. 

Takim to sposobem do mozolącego 
się z odkrywaniem w Czerniczynie 
(koło Masłomęcza) grobów z III w. 
przed Chr. Sylwestra Czopka przy-
szedł chłopak z tej wsi z efektow-
nym grotem krzemiennym w garści 
i informacją o wyorywanych szkie-
letach. Nie od razu ruszyliśmy na 
pole Kowalczuków z łopatami – za-
jęci byliśmy przecież innymi praca-
mi, ale we wrześniu 1981 r. Kowal-
czukowie wręcz siłą zawiedli nas na 
miejsce odkrycia. Chcąc nie chcąc, 
musieliśmy zacząć kopać. Obowią-
zek prowadzenia poszukiwań złoży-
łem – a jakżeby inaczej – na barki, 
a raczej w ręce kolejnego studenta – 
Wiesława Komana (dzisiaj pracujące-

go w oddziale zamojskim Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie) i zaczęła się trwająca 
cztery lata przygoda. 

Odkopaliśmy dwa cmentarzyska. 
Jedno z wczesnej epoki brązu (około 
2000 lat przed Chr.), w którego gro-
bach była składana atrakcyjna broń 
z krzemienia; oraz drugie, „wczesno-
chrześcijańskie” (XI–XIII w.), raczej 
ubogie, ale wtedy już wzruszył nas 
pewien fakt świadczący o wysokim 
szacunku dla zmarłych. Otóż kopiący 
grób Słowianie natrafili na głęboko 
ukryte starożytne kości. Rozpozna-
li je jako ludzkie, więc starannie po-
zbierali i ułożyli za głową swojego 
zmarłego. Ponadto, natrafiliśmy na 
relikty średniowiecznej (właściwie 
wczesnonowożytnej) wioski.

Informacje o atrakcyjnych znalezi-
skach opublikowaliśmy z Wiesławem 
Komanem m.in. we francuskojęzycz-
nym „Inventaria Archaeologica”, co 
zaowocowało mocnym zakotwicze-
niem odkrycia w literaturze nauko-
wej. W. Koman wykorzystał pozostałe 
materiały w pracy magisterskiej i… 
historię czerniczyńskich badań uzna-
liśmy za zamkniętą, składając znale-
ziska w hrubieszowskim muzeum.

Dziesięć lat temu w Muzeum 
im. Stanisława Staszica w Hrubie-
szowie znalazła zatrudnienie absol-
wentka archeologii UMCS mgr Anna 
Hyrchała, o której sukcesach z dumą 
pisałem już po wielokroć na łamach 
„Wiadomości Uniwersyteckich”1. Za-
częła oczywiście od zorientowania 
się, co też kryją muzealne magazy-
ny. Wtedy natrafiła na pudła ze zna-
leziskami z Czerniczyna i błyskawicz-
nie doszła do wniosku, że kryją one 
daleko większy potencjał wiedzy niż 
wynikałoby to z naszych publikacji.

Stworzyła interdyscyplinarny pro-
jekt opracowania wyników tych ba-
dań, realizowany dzięki grantowi 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, do którego zaprosiła oś-
mioro innych specjalistów –  kluczową 

1. Np. A. Kokowski, Schliemann w Hrubieszowie!, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 9 
(159:2009), s. 36–38; tenże, „Srebrny koń” galopuje do Hrubieszowa, „Wiadomości Uniwer-
syteckie”, Nr 3–4 (172–173:2011), s. 35; tenże, Gocka duma Masłomęcza, „Wiadomości Uni-
wersyteckie”, Nr 8 (188), s. 67–68; tenże, O mariażu archeologii z medycyną sądową i sztuką, 
„Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 5 (214), s. 22–23; tenże, Siedem archeologicznych cudów… 
a może i więcej!, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 5 (234), s. 32–33.

O pewnym 
zapomnianym 
odkryciu

• Szkielet wojownika z końca epoki kamienia i początku epoki brązu
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rolę odegrał dr Tomasz Dzieńkowski z Instytutu Ar-
cheologii UMCS. Następnie zredagowała efektowny 
edytorsko tom zatytułowany Wielokulturowe stanowi-
sko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych 
w latach 1981–1985, którego promocja miała miejsce 

– a jakże by inaczej! – na Wydziale Humanistycznym 
UMCS 29 stycznia 2018 r. Dopiero ta książka ujawniła 
pełną wartość dokonanego przed laty odkrycia. Poka-
zała również, jak sprawni naukowo są nasi absolwen-
ci, jak odpowiedzialni za dziedzictwo naukowe i z jaką 
swobodą poruszają się na naukowym rynku, mimo że 
los skazał ich… wydawałoby się tylko na Hrubieszów.

Z Wiesławem Komanem otrzymaliśmy swoje zada-
nia do napisania i powiem, że dawno nie miałem tylu 
wzruszeń ze wspomnieniami mojej archeologicznej dro-
gi. Przewinęły się przed oczyma postaci, które skryły się 
cieniu; przypomniały się zdarzenia – chociażby takie, jak 
udział różdżkarza w naszych poszukiwaniach czy niesa-
mowita gościnność państwa Kowalczuków powierzają-
cych nam z pełnym zaufaniem swój dom. 

Miło, że Anna Hyrchała zechciała nie tylko odgrze-
bać, ale również utrwalić ten fragment dziejów lubel-
skiej archeologii, tym bardziej, że książka ma już dzisiaj 
(!) duży, pozytywny rezonans.

Andrzej Kokowski

Na wstępie kongresu o roli 
grzybów w historii i wie-
rzeniach w Peru mówił Pe-

ter Trutman ze Szwajcarii, który od 
lat bada obecność i rolę grzybów 
w prekolumbijskiej historii Inków. 
Już najstarsze rzeźby, figurki, mo-
zaiki zawierają motywy grzybów 
w obrzędach rytualnych, a także 
w pożywieniu. Niestety brak jakich-
kolwiek zapisów (prekolumbijscy In-
kowie nie znali pisma!) nie pozwa-
la na szczegółowe określenie użycia 
przez te ludy grzybów, podobnie jak 
celu i funkcji niezwykłych budow-
li prekolumbijskich Machu  Picchu, 
Cuzco, na jeziorze Titicaca itd. O ry-
tualnych ofiarach z ludzi krążą nie-
zwykłe przekazy. Niestety pierw-

sze pisemne doniesienia pojawiły 
się dopiero po wkroczeniu Hiszpa-
nów (XVI w.) na te tereny, bazują-
ce na spisanych opowieściach i le-
gendach od żyjących Inków.

Organizatorem IX Latynoamery-
kańskiego Kongresu Mykologiczne-
go w Limie–Peru w sierpniu 2017 r. 
była prof. Magdalena Pavlich z Uni-
versidad Peruana Lima, uczona po-
chodzenia polskiego. Kongres był 
poświęcony głównie grzybom połu-
dniowoamerykańskim. Przypomnia-
no także postać zmarłego w 2016 r. 
meksykańskiego prof. Gustawa Guz-
mana. Był on niezwykłym znawcą 
grzybów halucynogennych Psiloci-
be. Wykład-wspomnienie wygłosiła 
jego córka Laura Guzman-Davalos.

Profesor David Hawksworth z In-
ternational Mycological Association 
(Londyn) podał, że na świecie wystę-
puje ponad  milion gatunków grzy-
bów. Są trudności z ich nomenkla-

Grzyby Inków
IX Latynoamerykański Kongres 
Mykologiczny (CLAM) Lima–Peru 2017

Peru – kraina Inków – to trzy regiony: Coast (wybrzeże Pacyfiku),  
Sierra (Andy) i Selva (Amazonia), gdzie od kilku tysięcy lat  
rozwijały się i ginęły różne kultury (Chavin 900–200 p.n.e.,  
Paracas 800–100 p.n.e., Tiwanaku 300 p.n.e. – 300 n.e., Moche  
100 p.n.e. – 800 n.e., Wari 500–1000 n.e., Chimu 900–1470 n.e.).
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•  Uczestniczący w czerniczyńskiej przygodzie studenci archeolo-
gii UMCS

Fo
t. 

W
ie

sła
w 

Ko
m

an



50    • W i a d o m o ś c i  U n i w e r s y t e c k i e • l u t y – m a r z e c  2 0 1 8 •

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

turą i identyfikacją. W rozmowie 
ze mną powiedział o wkładzie pol-
skich botaników (Motyka, Fijałkow-
ski, Karczmarz) w te prace. Z przy-
jemnością stwierdziłem, że wszyscy 
byli pracownikami dawnego Wydzia-
łu Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

W kongresie podzielonym na wy-
stąpienia ustne i postery uczestniczy-
ło kilkuset naukowców z wszystkich 
krajów Ameryki Południowej, a tak-
że z USA i Europy. Szczególne zain-
teresowanie posterami, których było 
kilkaset w różnych sesjach, wiązało 
się z możliwością dyskusji i wymia-
ną doświadczeń z autorami.

Większość posterów dotyczyła 
biotechnologicznych warunków ho-
dowli grzybów w dużych uprawach 
(farmplant) w celach spożywczych i far-
maceutycznych. To niezwykły kierunek 

naukowo-badawczy w krajach laty-
noamerykańskich, niezbyt popularny 
w bogatych w żywność Europie i USA. 

Kontynuowałem kontakt z dr. Paw-
łem Postemskim (pochodzenia pol-
skiego) z Argentyny, który nawiąza-
łem w na 8. International Medicinal 
Mushrooms Conference w Kolum-
bii (IMMC8 2015)1. Paweł Postem-
sky w Laboratorio de Biotecnologia 
de Hongos Comestibles y Medicina-
les w Bahia Blanca 600 km od Bu-
enos Aires prowadzi badania nad 
hodowlą grzybów z gatunku Gano-
derma lucidum na skalę techniczną. 
Podłożem jest słoma ryżowa, plewy, 
otręby, oleje jadalne i inne kompo-
nenty, także Cu, Mn. Uczony bada 
także zwiększenie aktywności anty-
oksydacyjnej pszenicy przez grzyby 
Grifola gorgol i Reishi. Jest możli-
wość współpracy pomiędzy tym la-
boratorium i Zakładem Wirusologii 
i Immunologii UMCS w zakresie ba-
dań nad aktywnością przeciwnowo-
tworową in vitro ekstraktów z tych 
grzybów2,3.

Sensacją kongresu było przybycie 
grupy Inków z okolic Cuzco w ory-
ginalnych strojach. Inkowie ci we 
współpracy z Uniwersytetm Perua-
na w Limie hodują w swoich wsiach 
duże ilości grzybów z gatunku Pleu-
ratus Lentinule do celów konsump-
cyjnych. Pokazali film i przetwory 
z grzybów, a także swoje obrzędo-
we tańce.

Peru to kraj kontrastów geograficz-
nych i społecznych. Zamordowanie 
przez partyzantów komunistycznego 
Świetlistego Szlaku dwu polskich mi-
sjonarzy w 1991 r. czy handel kobie-
tami i bieda dzieci, o czym mówiła 
ostatnia pielgrzymka papieża Francisz-
ka, to tylko niektóre z problemów. Jed-
nak Peru, podobnie jak Kolumbia, jest 
krajem niezwykłych możliwości wspo-
maganych przez  naukę. Aplikacyjność 
badań nakierowana na krajowe pro-
dukcje i zasoby daje bardzo dobre re-
zultaty. W Kolumbii jest to kwiaciar-
stwo, owoce i warzywa tropikalne oraz 
geologia, a w Peru warzywa (ziem-
niaki) i właśnie grzyby. Robią to mło-
dzi Inkowie, coraz  lepiej wykształceni 
i wspomagani przez Polaków w prze-
szłości (Bronisław Malinowski, założy-
ciel politechniki w Limie, twórca kolei 
wysokogórskiej) i dzisiaj (prezydentem 
Peru jest Pablo Kuczyński, który przy-
znaje się do polskiego pochodzenia).

Józef Kaczor

•  Od lewej: Józef Kaczor, Peter Trutman 
i David Hawksworth

1. Grzyby leczą – relacja z VIII Międzynarodowej Konferencji Grzybów Leczniczych MMC8 
Manizales Colombia 2015, „Wiadomości Uniwersyteckie” marzec 2016.

2. Effect of edible oils and Cu (II) on biodegradation of rice by-products by Ganoderma lu-
cidum mushroom, Pablo D. Postemsky, Silvia E. Delmastro, Nestor R. Curvetto, „Internatio-
nal Biodegradation” 93 (2014), 25–32.

3. Pilot-scale bioconversion of rice and sunflower agro-residues into medicinal mushrooms 
and laccase enzymes throuth solid-state fermentation with Ganoderma lucidum, P.D. Postem-
sky, M.A. Bidegain, et al., „Bioresource Technology” 231 (2017), 85–93.
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•  Prof. Maria Pavlich i dr Józef Kaczor
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• Poster Józefa Kaczora

• Józef Kaczor na Machu Picchu

• Paweł Postemski
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W  dniach 10–11 lutego 
2018 r. na Wydziale Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Prze-

strzennej UMCS odbyły się okręgo-
we zawody II stopnia XLIV Olimpia-
dy Geograficznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa lubelskiego. Organizatorem za-
wodów, przy udziale Wydziału oraz 
Oddziału Lubelskiego Polskiego To-
warzystwa Geograficznego, był Ko-
mitet Okręgowy Olimpiady Geogra-
ficznej. Jego członkowie oraz jurorzy 
zawodów to w większości pracowni-
cy Wydziału i jednocześnie członko-
wie Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego. Zwykle zawody II stopnia 
odbywały się w jednej ze szkół na-
szego regionu, jednak w bieżącym 
roku wystąpiła szczególna okazja do 
promocji Wydziału w szkołach śred-
nich. Z okazji 100-lecia utworzenia 
PTG uczniowie, nauczyciele oraz go-
ście otrzymali pamiątkowe medale.

Do zawodów II stopnia przystąpi-
ło 34 uczniów, zakwalifikowanych na 
podstawie prac pisemnych – najwię-
cej z Lublina i Zamościa. Zawodni-
ków przywitała prodziekan Wydziału 
ds. dydaktycznych dr Jolanta Ro-
dzoś, po czym wręczono nagrody 
za najlepsze prace pisemne. Pierw-
szą nagrodę, ufundowaną przez Za-
rząd Oddziału Lubelskiego Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, wrę-
czył uczniowi Kacprowi Zielińskiemu 
z Lublina przewodniczący Oddziału 
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk. Do-
minika Zdunek z Lublina zajęła na-
tomiast III miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na najlepszą pracę z te-
matu „Znaczenie gleb dla rozwoju 
wybranej gminy”, ogłoszonym przez 
Komisję Edukacji Gleboznawczej Pol-

skiego Towarzystwa Gleboznawcze-
go. Stosowną nagrodę wręczył prze-
wodniczący Oddziału Lubelskiego 
dr hab. Jerzy Rejman, prof. Instytu-
tu Agrofizyki PAN.

W pierwszym dniu zawodnicy roz-
wiązywali trzy zestawy zadań. Jede-
nastu uczniów z najlepszymi wyni-
kami zostało zakwalifikowanych do 
drugiego etapu, składającego się 
z quizu oraz zawodów ustnych – wy-
powiedzi przy mapie na temat wpły-
wu środowiska przyrodniczego na 
działalność człowieka lub wpływu 
działalności człowieka na środowi-
sko przyrodnicze w wylosowanym 
państwie lub regionie świata. Po 
podsumowaniu punktów z wszyst-
kich podejść przewodniczący jury 
i KO dr hab. Jan Rodzik, prof. nadzw. 
ogłosił wyniki zawodów II stopnia. 
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 
Tadewicz z II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Hetmana Jana Zamoyskie-
go w Lublinie. Jej nauczycielką geo-
grafii jest mgr Katarzyna Meksuła.

Prodziekan Wydziału dr hab. Irena 
Agnieszka Pidek, prof. nadzw. wręczy-
ła, ufundowaną przez Wydział, głów-
ną nagrodę, zaś wszystkim uczestni-
kom zawodów ustnych symboliczne 
indeksy, uprawniające (po zdaniu 

matury) do studiowania na kierun-
ku geografia na UMCS. Trójka ucz-
niów z najlepszymi wynikami uzy-
skała uprawnienia do studiowania na 
wszystkich wydziałowych kierunkach 
(geografia, turystyka i rekreacja, go-
spodarka przestrzenna oraz geoinfor-
matyka). Nagrody za miejsca II i III, 
ufundowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego, 
wręczył kierownik Departamentu 
Kultury, Edukacji i Sportu Jan Kozioł. 

Najlepsi uczniowie mają szansę 
wziąć udział w ogólnopolskich za-
wodach III stopnia, które w kwietniu 
tego roku odbędą się w Zamościu. 
Kilku laureatów zawodów central-
nych wyjedzie natomiast na Mię-
dzynarodową Olimpiadę Geogra-
ficzną, która w tym roku odbędzie 
się w sierpniu w Kanadzie. W ubie-
głorocznej edycji, zorganizowanej 
w Belgradzie, olimpijczycy z Polski 
byli drużynowo najlepsi, wyprzeda-
jąc ekipy z Rumunii i USA. Ucznio-
wie z naszego regionu kilkakrotnie 
kwalifikowali się do zawodów mię-
dzynarodowych, indywidualnie dwu-
krotnie je wygrywając.

Katarzyna Dobek
Sekretarz Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Geograficznej

XLIV Olimpiada 
Geograficzna 
na UMCS w Roku 
Polskiej Geografii

•  Finaliści etapu okręgowego wraz z nauczycielami i organizatorami etapu okręgowego

• Uczestnicy olimpiady podczas etapu pisemnego
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Dnia 22 stycznia 2018 r. od-
była się XLII Debata Studen-
cka „Gospodarka przestrzen-

na w teorii i praktyce” pt. „Założenia 
nowego systemu zarządzania rozwo-
jem w Polsce – kontekst regional-
ny i lokalny”. Tym razem prelegen-
tem był Bogdan Kawałko – Dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez SKNP „Smart-
City” z inicjatywy dr Dagmary Ko-
ciuby. W debacie brali udział m.in. 
Anna Krzyżanowska-Orlik, Kierow-
nik Oddziału Programowania Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie, 
Robert Żyśko i Ewelina Frelas z Wy-
działu Strategii i Obsługi Inwestorów 
Urzędu Miasta Lublin, prof. Marian 
Harasimiuk i dr Anna Polska z Za-
kładu Polityki Przestrzennej i Plano-
wania oraz dr Jan Polski, a także licz-
nie przybyli studenci.

Podczas debaty przedstawione 
zostały kluczowe aspekty dotyczą-

ce reorganizacji polskiego systemu 
zarządzania rozwojem, nad którym 
obecnie trwają prace na szczeblu 
rządowym. Prelegent scharaktery-
zował dotychczasowy system zarzą-
dzania rozwojem oraz przedstawił 
jedną z jego słabości, tj. odmienność 
procesów społeczno-gospodarczych 
na wszystkich szczeblach, które nie 
zawsze są do możliwe do zdiagno-
zowania na etapie programowania. 
Kolejną poruszoną kwestią były ob-
szary działań w ramach zmiany sy-
stemu zarządzania rozwojem, m.in. 
wprowadzenie nowego sposobu  fi-
nansowania polityki rozwoju. 

Przedstawione również zosta-
ło podejście zintegrowane w pro-
gramowaniu rozwoju na różnych 
szczeblach, polegające m.in. na ko-
nieczności opracowania nowych do-
kumentów strategiczno-planistycz-
nych. Podkreślono wzmocnienie 
znaczenia planowania przestrzen-
nego w programowaniu i reali-
zacji polityki rozwoju. Prelegent 

XLII Debata 
Studencka 
o tym, jak zmieni 
się system 
zarządzania 
rozwojem

wspomniał także o niesłabnącym 
znaczeniu „Studium w układzie 
zintegrowanych dokumentów pla-
nistycznych”. Następną poruszoną 
kwestią było wdrażanie polityki 
rozwoju w nowym systemie, które 
określa się mianem „końca epoki 
martwych strategii”. Ma go koor-
dynować m.in. powołany do życia 
ośrodek analityczno-ewaluacyjny 
polityki rozwoju. 

Po zakończeniu prelekcji wśród 
licznych słuchaczy nawiązała się oży-
wiona dyskusja. Moderatorem deba-
ty był Mateusz Wieliczko ze SKNP 
„SmartCity”. 

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi 
Bogdanowi Kawałko za bardzo war-
tościową prelekcję, a gościom za in-
teresującą wymianę poglądów.

Zapraszamy na kolejne spotka-
nia z cyklu Debata Studencka „Go-
spodarka przestrzenna w teorii 
i praktyce”.

Dominika Mazur
SKNP „SmartCity”
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• Dyrektor Bogdan Kawałko
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Na podstawie Regulaminu 
konkursów na najlepsze pra-
ce dyplomowe na Wydziale 

Politologii UMCS, po recenzji złożo-
nych na konkurs prac, Kapituła kon-
kursów ustaliła następujący podział 
miejsc w rankingu na najlepsze pra-
ce dyplomowe obronione na Wydzia-
le Politologii UMCS  w roku akade-
mickim 2016/2017.

Konkurs na najlepsze prace 
licencjackie z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna: lic. Joanna Maria 
Jędrzejewska, Ratownictwo medycz-
ne w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. Analiza na przykładzie 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Skierniewicach w latach 
2013–2015 (promotor dr hab. Kata-
rzyna Marzęda-Młynarska)

Wyróżnienie: lic. Patrycja Drygasie-
wicz, Działalność i formy zwalczania 
przestępczości zorganizowanej w Pol-
sce w latach 2006–2016 (promotor 
dr hab. Ireneusz Topolski)

Konkurs na najlepsze 
prace licencjackie 
z zakresu dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej

Nagroda główna: lic. Bartłomiej 
Michalski, Promocja gminy Ulhó-
wek w latach 2002–2014 (promo-
tor dr hab. Krystyna Leszczyńska)

Wyróżnienie: lic. Agnieszka Tyburcza, 
Współczesne oblicza recenzji książkowej 
(promotor dr hab. Magdalena Piechota)

Konkurs na najlepsze 
prace magisterskie 
z zakresu dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej

Nagroda główna: mgr Dariusz 
Okoń, Twórczość Grahama Greenè a 
i Clivè a S. Lewisa a humanizm chrześ-
cijański w Europie XX wieku (promo-
tor prof. dr hab. Iwona Hofman)

Wyróżnienia: mgr Joanna Spodar, 
Hollywoodzkie imaginaria w kulturze 
popularnej (promotor prof. dr hab. Piotr 
Celiński) oraz mgr Paulina Ramus, Twór-

Rozstrzygnięto konkursy na 
najlepsze prace dyplomowe

czość fotograficzna Jana Magierskiego 
(promotor dr hab. Jan Pleszczyński)

Konkurs na najlepszą pracę 
licencjacką z zakresu politologii

Wyróżnienie: lic. Kamila Oktawia 
Piskorz, Feminizm radykalny. Ideolo-
gia, metody, działania (promotor prof. 
dr hab. Marek Żmigrodzki)

Konkurs na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu  
politologii

Nagroda główna: mgr Ewa Marci-
nek, Uwarunkowania i konsekwencje 
migracji w Europie po 2011 roku (pro-
motor prof. dr hab. Wojciech Sokół)

Konkurs na najlepsze prace 
licencjackie z zakresu 
produkcji medialnej

Nagroda główna: lic. Izabela Wój-
towicz, Adaptacje filmowe „Dumy 
i uprzedzenia” Jane Austen jako 
przykład intersemiotyczny (promo-
tor dr hab. Magdalena Piechota)

Wyróżnienia: lic. Kinga Liwak, Blo-
gosfera fotograficzna w Polsce (pro-
motor prof. dr hab. Ewa Maj) oraz 
lic. Justyna Kusto, Lubelski Dom Kul-
tury – Centrum Kultury w Lublinie 
jako instytucja kulturalna Lublina 
(promotor dr hab. Danuta Kępa 
Figura)

Konkurs na najlepsze  
prace licencjackie z zakresu  
stosunków międzynarodowych  
im. Profesora Ziemowita 
Jacka Pietrasia

Nagroda główna: lic. Artur Jan-
czuk, Westernizacja systemu społecz-
no-politycznego Iraku w latach 1914– 
–2003 (promotor prof. dr hab. Bo-
żena Dziemidok-Olszewska)

Wyróżnienia: lic. Dorota Maria Sza-
rowska, Problem przemocy seksual-
nej w konfliktach zbrojnych (promo-
tor prof. dr hab. Walenty Baluk) oraz 
lic. Wojciech Stachyra, Geoekonomia 
surowców energetycznych w obszarze 
Morza Kaspijskiego (promotor dr hab. 
Beata Surmacz).

Konkurs na najlepsze prace 
magisterskie z zakresu 
stosunków międzynarodowych 
im. Profesora Ziemowita 
Jacka Pietrasia

Nagroda główna: mgr Monika Li-
piec, Soft Power „Państwa Islamskiego” 
(promotor prof. dr hab. Marek Pietraś)

Wyróżnienia: mgr Aleksandra Jargieł-
ło, Zwalczanie przestępczości zorganizo-
wanej w strategiach bezpieczeństwa Feli-
pe Calderona i Enrique Peňa Nieto (prof. 
dr hab. Katarzyna Krzywicka) oraz mgr 
Ruslana Surminska, Konflikty zbrojne 
w Rogu Afryki w latach 1990–2015 
(promotr dr hab. Ireneusz Topolski)

Konkurs na najlepsze prace 
magisterskie z zakresu 
stosunków międzynarodowych 
(International relations) 
im. Profesora Ziemowita 
Jacka Pietrasia

Nagroda główna: mgr Marzena Ha-
lina Bajek, Climate Change as an Exis-
tential Security Threat to the Pacofoc 
Small Island Developing States (pro-
motor dr hab. Agata Ziętek)

Wyróżnienie: mgr Viktora Men-
deretskyi, Ukrainian policy in Ka-
mianets-Podilskyi as an example of 
its policy on internally displaced per-
sons (promotor dr hab. Katarzyna 
Marzęda-Młynarska)

Konkurs na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu studiów 
wschodnioeuropejskich 
im. Oskara Haleckiego

Nagroda główna: mgr Monika Pie-
karska, Integracja Gruzji z Sojuszem Pół-
nocnoatlantyckim w latach 2003–2016 
(promotor prof. dr hab. Walenty Baluk)

Wyróżnienia: mgr Aleksandra Do-
browolska, Koncepcja „russkij mir”, jego 
kulturowy i polityczny wymiar (pro-
motor prof. dr hab. Jerzy Garbiński)

Całość sporządzonej dokumenta-
cji jest dostępna u sekretarza Kapi-
tuły konkursów na najlepsze prace 
dyplomowe na Wydziale Politologii 
UMCS – dr Eleonory Kirwiel.

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się na posiedzeniu Rady Wy-
działu Politologii 23 lutego 2018 r.

Eleonora Kirwiel
Sekretarz Kapituły Konkursu
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na krótko po najbardziej depresyj-
nym dniu w roku tzw. „Blue Mon-
day”, w Inkubatorze Medialno-Arty-
stycznym ACK UMCS „Chatka Żaka” 
odbyła się projekcja filmów o tema-
tyce psychologicznej. Razem z bo-
haterami Poradnika pozytywnego 
myślenia oraz Przerwanej lekcji mu-
zyki mieliśmy okazję do zastanowie-
nia się nad zagrożeniami dla ludz-
kiej psychiki. 

Weź się wyluzuj 
W natłoku zaliczeń i przygotowań 
do egzaminów powiedzieliśmy po 
prostu „Weź się wyluzuj”. To zupeł-
nie nowe wydarzenie, którego celem 
było zbiorowe odprężenie przed se-
sją. 24 stycznia w ACK UMCS „Chat-
ka Żaka” przygotowaliśmy dla stu-
dentów wykład z autoprezentacji, 
warsztaty z elementami muzykote-
rapii, a także podstawy jogi. Tego 
dnia nie zabrakło również strefy re-
laksu, a w niej folii bąbelkowej, ko-
lorowanek antystresowych oraz gier 
planszowych i karcianych.

Szkolenie dla organizacji 
studenckich
Ponownie wraca temat dofinanso-
wania z Grantu Władz Rektorskich. 
26 lutego w Domu Studenckim „Fe-
mina” odbyło się szkolenie dla orga-
nizacji studenckich i kół naukowych 
dotyczące wypełniania wniosków 
grantowych. Na spotkaniu wszyscy 
zainteresowani dowiedzieli się m.in., 
w jaki sposób należy poprawnie wy-
pełnić i złożyć wniosek grantowy, 
jakie dokumenty są konieczne, by 
dokonać zakupów w ramach otrzy-
manego dofinansowania, jakie ro-
dzaje umów organizacje studenckie 

le reprezentować będą Karol Woj-
ciechowski, Piotr Ważny, Grzegorz 
Kutrzepa oraz Adrian Motyl. Trzy-
mamy kciuki!

Nowa przestrzeń
W dniach 12–16 stycznia wraz z Sa-
morządami Wydziałowymi podjęliśmy 
inicjatywę stworzenia nowej prze-
strzeni dla studentów naszej Uczel-
ni. Naszym marzeniem jest przywró-
cenie dawnej stołówki akademickiej, 
o której niejednokrotnie wspomina-
li nam nasi rodzice. Podjęcie tej ini-
cjatywy pokazało nam, jak bardzo 
studentom brakuje miejsca na Mia-
steczku Akademickim, gdzie mogli-
by smacznie zjeść za niewygórowa-
ną cenę. W planach mamy również 
stworzenie strefy coworkingu, czyli 
cichego miejsca, w którym byłaby 
możliwa praca w grupach.

Łowy drugiej połowy
„Nie chcesz iść przez świat solo? 
Czujesz się jak pojedyncza skarpet-
ka w pralce pełnej par?” – tak za-
chęcaliśmy studentów do udziału 
w pierwszej edycji wydarzenia pod 
tajemniczą nazwą „Łowy drugiej 
połowy”. Event polegał na krótkich, 
kilkuminutowych rozmowach, 
podczas których uczestnicy mieli 
okazję do nawiązania znajomości 
z osobami o podobnych zaintere-
sowaniach. Podczas wydarzenia nie 
zabrakło piosenek o tematyce mi-
łosnej, takich jak Can’t help falling 
in love Elvisa Presleya czy ostatnio 
popularnego Perfect Eda Sheerana. 
Mamy nadzieję, że dzięki „Łowom” 
studenci odnaleźli swoje bratnie 
dusze, z którymi mogli spędzić 
Święto Zakochanych. 

Psychoprojekcje
To kolejna propozycja Studenckich 
Maratonów Filmowych. 18 stycznia, 

Nowe spojrzenie
10 stycznia w DS „Femina” odbyło 
się spotkanie rekrutacyjne, podczas 
którego aż 55 osób oficjalnie dołą-
czyło do Zarządu Uczelnianego Sa-
morządu Studentów UMCS. Po wy-
pełnieniu ankiet nowi członkowie 
zostali przydzieleni do komisji najbar-
dziej odpowiadających ich zaintere-
sowaniom. W tym roku największą 
popularnością cieszyły się Komisja 
Promocji i Marketingu oraz Komisja 
Kultury. Wierzymy, że działalność sa-
morządowa będzie dla nowych sa-
morządowców świetną przygodą 
i doskonałą okazją do rozwoju oso-
bistego. Z pewnością wniosą także 
świeże spojrzenie na naszą dotych-
czasową działalność, co może stać 
się inspiracją do powstania całkiem 
nowych projektów.

Mistrzostwa Akademickie FIFA
W porozumieniu ze stowarzyszeniem 
„NeverLight” oraz samorządami in-
nych uczelni wyższych w Lublinie 
zorganizowaliśmy Mistrzostwa Aka-
demickie FIFA. Studenci z czterech 
największych lubelskich uniwersyte-
tów walczą o miano Mistrza Lublina 
w tej najpopularniejszej grze kom-
puterowej o tematyce piłki nożnej. 
10 stycznia w ACK UMCS „Chatka 
Żaka” odbyły się uczelniane kwali-
fikacje. Naszą Alma Mater w fina-

Samorządowcy vs. sesja
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna nie zniechęciła nas do dzia-
łalności samorządowej. Wręcz przeciwnie! W minionym cza-
sie postawiliśmy na dobre kino, relaks oraz rozwój osobisty.

• Mistrzostwa Akademickie FIFA
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kroki w dziedzinie logopedii i któ-
ry nieustannie czuwał nad naszym 
rozwojem, motywował, wspierał 
oraz dostrzegał potencjał w każ-
dym z nas, ciesząc się sukcesami 
i smucąc niepowodzeniami.

Dlatego też konferencję poświę-
coną strategiom, metodom i techni-
kom terapii logopedycznej pragnęli-
śmy zadedykować właśnie naszemu 
Mistrzowi i Wychowawcy. Wyrazem 
naszego uznania był przygotowany 
przez nas pod kierunkiem dr Marty 
Wysockiej program słowo-muzyczny, 
a także różnorodna, nawiązująca do 
koncepcji naukowych prof. Stanisława 
Grabiasa tematyka wystąpień gości 
honorowych z wielu ośrodków nauko-
wych w całej Polsce, którym jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy za przyję-
cie naszego zaproszenia. Wśród zna-
mienitych gości znaleźli się: prof. zw. 
dr hab. Kazimiera Krakowiak, prof. 
nadzw. dr hab. Barbara Ostapiuk, 
prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-
-Wojciechowska, prof. nadzw. dr hab. 

Beata Walęciuk-Dejneka, prof. nadzw. 
dr hab. Alina Maciejewska, prof. 
nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk, 
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Mi-
lewski, prof. nadzw. dr hab. Miro-
sław Michalik, dr hab. Anita Lorenc, 
dr hab. Lilianna Konopska, dr Kata-
rzyna Kaczorowska-Bray, dr Barbara 
Kamińska, dr Olga Przybyla, dr Ewa 
Wolańska, dr Aleksandra Borowicz, 
dr Renata Kołodziejczyk, dr Urszu-
la Jęczeń oraz dr Joanna Trzaskalik.

Konferencja była okazją do wy-
miany cennych refleksji naukowych, 
ale także dostarczyła jej uczestnikom 
wielu emocji i wzruszeń. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, pa-
tronom i sponsorom oraz każdemu, 
kto czynem i dobrym słowem wsparł 
nasze wydarzenie.

Kamila Bigos

W  dniach 27–28 stycznia 
2018 r. w Dużej Auli Wy-
działu Humanistycznego 

UMCS odbyła się VII Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa pt. „Terapia logopedyczna. 
Strategie – metody – techniki”, zor-
ganizowana przez Naukowe Koło Lo-
gopedów i Audiologów działające 
przy Zakładzie Logopedii i Języko-
znawstwa Stosowanego z Pracow-
nią Logopedyczną. 

Lublin i Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej uznawane są za ko-
lebkę polskiej logopedii. To tutaj, 
niemal 60 lat temu, prof. Leon Kacz-
marek stworzył podstawy teoretycz-
ne i akademickie logopedii w Pol-
sce. Lubelski ośrodek logopedyczny 
uznawany jest za wiodący w kraju za 
sprawą prof. dr. hab. Stanisława Gra-
biasa, którego refleksja ukształtowa-
ła współczesną myśl logopedyczną. 

Tegoroczna konferencja miała cha-
rakter wyjątkowy. Najmłodsze po-
kolenie uczniów chciało w sposób 
szczególny podziękować prof. Sta-
nisławowi Grabiasowi za 50-letni 
okres pracy naukowej i dydaktycz-
nej. W spotkaniu uczestniczyło po-
nad dwustu specjalistów – badaczy 
i praktyków, studentów i doktoran-
tów związanych z lubelskim ośrod-
kiem logopedycznym. Poprzez or-
ganizację konferencji i wydarzeń jej 
towarzyszących jako studenci prag-
nęliśmy wyrazić wdzięczność Profe-
sorowi – naszemu Mentorowi, któ-
ry pomagał nam stawiać pierwsze 

mogą zawierać z podmiotami ze-
wnętrznymi oraz z jakich powodów 
taki wniosek może zostać odrzucony. 

Zimowe szaleństwo
Trwająca w najlepsze zima do doskona-
ła okazja do wyjazdu w góry. W dniach 
od 27 lutego do 4 marca studenci na-
szej Uczelni opanowali zimową stoli-

cę Polski. W Zakopanem każdy zna-
lazł coś dla siebie. Pasjonaci sportów 
zimowych mieli okazję doskonalenia 
technik jazdy na nartach oraz snow-
boardzie, a na miłośników gór czeka-
ły niesamowite wędrówki. Nawet jeśli 
ktoś niespecjalnie przepada za zimą, to 
prawdziwie góralska atmosfera z pew-
nością rozgrzała jego serce.

Mamy nadzieję, że kolejne mie-
siące roku akademickiego będą 
dla nas równie owocne jak ten mi-
niony. W głowach mamy już mnó-
stwo świeżych pomysłów i nie mo-
żemy doczekać się ich realizacji. 
Z pewnością będzie to pracowity  
semestr. 

Aleksandra Szastak

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo -
-Szkoleniowa z okazji 50-lecia pracy 
naukowej prof. Stanisława Grabiasa
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•  Prof. Stanisław Grabias wraz z organiza-
torami konferencji

•  Prof. Stanisław Grabias ze swoim 
portretem
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P ierwszy miesiąc nowego roku za 
nami. W nim oczywiście nie za-
brakło emocji sportowych, któ-

rych dostarczyli nam zawodnicy KU 
AZS UMCS Lublin. Przypomnijmy so-
bie, co takiego wydarzyło się styczniu.
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Na parkiety po świątecznej prze-
rwie wróciły koszykarki. Koniec roku 
był dla nich niewątpliwie bardzo uda-
ny. Pięć zwycięstw z rzędu pozwalało 
z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Styczeń w wykonaniu Pszczółki 
Polski-Cukier AZS UMCS Lublin nie 
okazał się jednak tak dobry. Drużyna 
prowadzona przez trenera Wojciecha 
Szawarskiego rozegrała trzy mecze 
w ramach rozgrywek Energa Basket 
Ligi Kobiet, w których odniosła jedno 
zwycięstwo na zakończenie miesiąca. 
W pierwszym meczu nowego roku 
lublinianki uległy we własnej hali 
CCC Polkowice 63–81. Tydzień póź-
niej Pszczółki pojechały na Pomorze 
na spotkanie z Basketem 90 Gdynia. 
Mimo ambitnej walki akademiczki 
musiały uznać wyższość przeciwni-
czek (74–64). Przełamanie przyszło 
w trzeciej serii gier drugiej rundy. 
W hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli 
Pszczółki pokonały Enea AZS Poznań 
80–67. Luty z dorobkiem 24 punk-
tów zawodniczki z Lublina przywi-
tały na siódmym miejscu w tabeli.
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Z bardzo dobrej strony pokazała się 
męska drużyna koszykówki. W stycz-

niu podopieczni trenera Przemysława 
Łuszczewskiego rozegrali pięć spot-
kań. Aż cztery z nich zakończyły się 
ich zwycięstwem. Niewiele brakowa-
ło, aby lublinianie sięgnęli po kom-
plet oczek we wszystkich potyczkach, 
jednak w wyjazdowym meczu z ŁKS 
AZS UŁ SG Łódź o porażce zdecy-
dowała ostatnia kwarta, przegrana 
przez Lublin (29–11). Taki wynik prze-
chylił szalę na korzyść łodzian, któ-
rzy wygrali 79–74. Miało to miejsce 
w czwartej serii gier rundy rewan-
żowej. W pozostałych pojedynkach 
AZS wygrał z Żubrami Białystok (91–
–98), KKS Tur Basketem Bielsk Pod-
laski (73–83), TBV Startem II Lublin 
(72–53) oraz AZS UJK Kielce (63–52). 
Dzięki imponującej postawie koszy-
karze zakończyli miesiąc na drugim 
miejscu w tabeli 2. Ligi Koszykówki 
Mężczyzn (Grupa B). Do lidera z Ło-
wicza tracą zaledwie jedno oczko.

Styczeń był udany dla sekcji futsalo-
wej. W zmaganiach ligowych, co praw-
da, drużyna Artura Gadzickiego nie 
wygrała żadnego z dwóch rozegra-
nych meczów (porażka z Odrą Opole 
1–4 oraz wyjazdowy remis z Gwiaz-
dą Ruda Śląska 2–2), ale za to świet-
nie zaprezentowała się w zmaganiach 
halowego Pucharu Polski. W 1/16 fi-
nału rozgrywek Dziki pokonały u sie-
bie FC Remedium Hybryd Novitech 
Pyskowice 3–1. W kolejnej fazie na-
tomiast lublinianie sprawili niespo-
dziankę, ogrywając drużynę z Ekstra-
klasy – MKF Solne Miasto Wieliczka 
8–7. Teraz podopieczni trenera Artu-
ra Gadzickiego czekają na następne-
go rywala. Będzie nim zwycięzca pary 
AZS UŚ Katowice/Clearex Chorzów.

Natomiast w rywalizacji na szczeb-
lu akademickim zarówno drużyna 
mężczyzn prowadzona przez trene-
ra Tomasza Bieleckiego, jak i kobiet, 
której szkoleniowcem jest Wojciech 
Dankiewicz, sięgnęły po zwycięstwo 
w finałach Akademickich Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego. Futsalist-
ki pod koniec miesiąca walczyły na 
turnieju w Wałbrzychu o prawo gry 
w finałach ogólnokrajowych, jed-

nak nie zdołały się do nich zakwa-
lifikować. Turniej mężczyzn na po-
czątku lutego.
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Po przerwie do gry wróciły także 
szczypiornistki KU AZS UMCS Lub-
lin. Podopieczne trenera Patryka 
Maliszewskiego w dwóch spotka-
niach wypadły korzystnie. W roze-
granym w ramach PGNiG Pucharu 
Polski rywalkami lublinianek były 
aktualne mistrzynie Polski, GTPR 
Gdynia. Mimo porażki 15–30 ze-
spół pokazał charakter i serce do 
gry, pozostawiając po sobie dobre 
wrażenie. Po tym pojedynku przy-
szedł czas na ligę. W niej MKS po-
konał na wyjeździe KS Otmęt Krap-
kowice 20–27, mimo że w pewnym 
momencie to gospodynie prowadziły 
już 12–5. Dzięki wygranej z dorob-
kiem 21 punktów lublinianki zakoń-
czyły styczeń na czwartym miejscu 
w tabeli 1. Ligi Piłki Ręcznej Kobiet 
(Grupa B).

Nie tak udanie nowy rok rozpo-
częli mężczyźni. Szczypiorniści ule-
gli bowiem w jedynym rozegranym 
meczu KKS Włókniarzowi Konstan-
tynów Łódzki 24–20. Po dziesięciu 
kolejkach akademicy zajmują drugie 
miejsce w tabeli 2. Ligi Piłki Ręcz-
nej Mężczyzn (Grupa 3).

Dwa zwycięstwa i dwie porażki to 
bilans siatkarek LUK AZS UMCS Lub-
lin w styczniu. W pierwszym meczu 
nowego roku zawodniczki prowadzo-
ne przez trenera Jacka Rutkowskiego 
wygrały z AZS APPGO Uniwersyte-
tem Rzeszowskim 3–1. Potem przy-
szła porażka w Mielcu z tamtejszą 
Szóstką 0–3 oraz domowa przegra-
na z liderem – Tomasovią 1–3. Ten 
mecz był jednak niezwykle wyrówna-
ny i trzymał w napięciu do ostatniej 

UMCSport – styczeń 2018
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Gorzów Wielkopolski 66–77. Trzy dni 
później w Sosnowcu pokonały tam-
tejsze KS JAS-FBG Zagłębie 73–75. 
Zmęczone, ale pełne nadziei lubli-
nianki pojechały potem do Bydgosz-
czy. W niej jednak rywalki wylały na 
ich głowy kubeł zimnej wody. Liderki 
rozgrywek (Artego Bydgoszcz) pew-
nie pokonały akademiczki 86–55. 
Marzec zawodniczki z Koziego Gro-
du z dorobkiem 29 oczek witają na 
siódmym miejscu w tabeli.
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Podobnie jak koszykarki zaprezen-
towali się futsaliści KU AZS UMCS 
Lublin występujący w 1. Lidze Fut-
salu Mężczyzn (Grupa Południowa). 

piłki. Z resztą podobnie jak kolejny. 
W Proszowicach po zaciętym spot-
kaniu LUK triumfował nad Pogonią 
2–3. Siatkarki z Lublina luty rozpo-
częły na piątym miejscu w tabeli 2. 
Ligi Siatkówki Kobiet (Grupa 4). Na 
swoim koncie akademiczki jak na ra-
zie zgromadziły 26 oczek.
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O dużym zaszczycie mogą mó-
wić bobsleiści KU AZS UMCS Lub-
lin. W styczniu stało się pewne, że 
na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
do Pjongczang pojedzie dwójka na-
szych reprezentantów – Mateusz Luty 
i Grzegorz Kossakowski. Bobsleiści są 
pierwszymi od 82 lat reprezentanta-
mi województwa lubelskiego na ZIO.

M imo że luty jest najkrót-
szym miesiącem w roku, 
to nie brakowało w nim 

czasu na emocje sportowe w wyko-
naniu zawodników KU AZS UMCS 
Lublin. Oprócz zespołów ligowych, 
w rywalizacji pokazali się bobsleiści, 
pływacy oraz lekkoatleci.

Na początek wspomnijmy o po-
czynaniach naszych olimpijczyków. 
Mateusz Luty i Grzegorz Kossakow-
ski osiągnęli historyczny wynik w ry-
walizacji czwórek bobslejowych. Pol-
ska ekipa została sklasyfikowana na 
trzynastej lokacie. Oprócz zawodni-
ków KU AZS UMCS Lublin w składzie 
czwórki znaleźli się Łukasz Miedzik 
i Arnold Zdebiak. Mateusz Luty ma 
za sobą jeszcze występ w rywaliza-
cji dwójek. W niej w parze z Krzysz-
tofem Tylkowskim ukończył zmaga-
nia na 24. miejscu. Na zakończenie 
igrzysk Mateusz Luty dostąpił nie 
lada zaszczytu, został bowiem cho-

rążym polskiej kadry podczas ce-
remonii zamknięcia 23. Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang.
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Teraz przypomnijmy sobie, jak wy-
glądał występ koszykarek w rozgryw-
kach Energa Basket Ligi Kobiet. Tam 
Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS 
Lublin stoczyła w lutym trzy spotka-
nia. Dwa z nich zakończyły się zwy-
cięstwem ekipy prowadzonej przez 
trenera Wojciecha Szawarskiego. Naj-
pierw lublinianki uporały się na wy-
jeździe z InvestInTheWest AZS AJP 

UMCSport – luty 2018

W styczniu do naszego Klubu do-
łączyło kilka nowych postaci. Szere-
gi AZS-u zasiliła kulomiotka Paulina 
Guba, kulomiot Szymon Mazur oraz 
sprinter Cezary Mirosław. Paulina to 
wielokrotna mistrzyni kraju, Szymon 
to medalista Mistrzostw Świata Ju-
niorów Młodszych, a Cezary wy-
walczył srebrny medal Mistrzostw 
Europy U-23.

Kamil Wojdat Ar
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• Paulina Guba • Cezary Mirosław

• Szymon Mazur
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Drużyna trenera Artura Gadzickiego 
pewnie wygrała swoje dwa pierwsze 
lutowe spotkania, natomiast w trze-
cim doznała goryczy porażki. Zwy-
cięstwo nad KS Gredar Futsal Team 
Brzeg (7–3) oraz wyjazdowa wygra-
na z FC Remedium Hybryd Novitech 
Pyskowice (1–5) napawały optymi-
zmem przed domowym starciem z li-
derem rozgrywek – KS Acana Orłem 
Jelcz-Laskowice. Zacięta walka trwa-
ła niemal przez całe spotkanie. Do 
36. minuty meczu było 2–2. Goście 
zdołali jednak zdobyć gola na 2–3, co 
sprawiło, że akademicy musieli pod-
jąć ryzyko. Nie przyniosło ono zamie-
rzonych efektów. Drużyna popełni-
ła jeszcze kilka błędów, co skrzętnie 
wykorzystali futsaliści Orła. Ostatecz-
nie pojedynek zakończył się wyni-
kiem 2–5. Luty zawodnicy z Lubli-
na z dorobkiem 25 oczek zakończyli 
na szóstym miejscu w tabeli.
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Gorzej poradzili sobie szczypiorni-
ści. Dla podopiecznych trenera Pa-
tryka Maliszewskiego ostatnie mie-
siące nie są zbyt udane. Przełamanie 
nie przyszło w lutym i akademicy 
przegrali kolejne dwa mecze z rzędu. 
Najpierw ulegli u siebie pierwszemu 
w swojej grupie CKS Jurandowi KA-
NOiL Ciechanów 25–30, a następnie 
musieli uznać wyższość UMKS Trój-
ki Ostrołęka na ich terenie (28–32). 
Zielono-biali po dwunastu seriach 
gier z 21 punktami plasują się na 
trzeciej pozycji 2. Ligi Piłki Ręcznej 
Mężczyzn (Grupa 3).

Dwa z trzech spotkań wygrali ko-
szykarze KU AZS UMCS Lublin. Poraż-
ka z KS Rosą-Sport Radom (78–70) 
oraz dwa triumfy: z Sokołem Ostrów 
Mazowiecka (77–60) i MUKS Hutni-
kiem Warszawa (96–59) sprawiają, 
że na dwie kolejki przed końcem run-
dy zasadniczej akademicy są na trze-
ciej lokacie (38 punktów). Do dwóch 

pierwszych ekip Grupy B w 2. Lidze 
Koszykówki Mężczyzn podopieczni 
trenera Przemysława Łuszczewskie-
go tracą jedno oczko.
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Dobrze radzi sobie również inna 
drużyna trenera Maliszewskiego. Pił-
karki ręczne kontynuują serię zwy-
cięstw. W lutym dołożyły kolejne 
dwa. Najpierw triumfowały w star-
ciu z SPR Olkusz (34–26), a następ-
nie, mimo epidemii grypy w zespo-
le, pokonały na wyjeździe AZS-AWF 
Warszawa (22–25). Było to ich ósme 
ligowe zwycięstwo z rzędu. Aktual-
nie MKS AZS UMCS Lublin zajmuje 
trzecie miejsce w rozgrywkach 1. Ligi 
Piłki Ręcznej Kobiet (Grupa B), ma-
jąc na swoim koncie 27 oczek. Lub-
linianki mają tyle samo punktów co 
drugi SPR Olkusz oraz pierwszy SPR 
Sośnica Gliwice.
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W swoim osiemnastym meczu na 
parkietach 2. Ligi Siatkówki Kobiet 
sezonu 2017/2018 LUK AZS UMCS 
Lublin pokonał w derbach u siebie 
TKS Tomasovię Tomaszów Lubel-
ski 3–0. Tym samym akademiczki 
zrewanżowały się rywalkom za je-
sienną porażkę. LUK z dorobkiem 
29 punktów zajmuje piąte miejsce 
w Grupie 4.

Bardzo dobrze zaprezentowali się 
nasi lekkoatleci. Reprezentacja KU 
AZS UMCS Lublin uplasowała się 
na drugim miejscu w klasyfikacji 

drużynowej podczas Halowych Mi-
strzostw Polski U-18, które odbyły się 
w dniach 9–11 lutego 2018 r. w To-
runiu. Dorobek ekipy z Lublina to 
trzy złote medale oraz jeden srebr-
ny. Na najwyższym stopniu podium 
stanęli: skoczek wzwyż Maciej Ho-
łub, w skoku o tyczce – Milena Li-
pińska oraz w biegu na 60 m przez 
płotki sprinter Michał Sierocki. Sre-
bro w rywalizacji trójskoczków wy-
walczył natomiast Bartosz Leszczuk.

W dniach 17–18 lutego odbyły 
się 62. PZLA Halowe Mistrzostwa 
Polski. Lekkoatleci KU AZS UMCS 
z jednym złotym oraz jednym brą-
zowym krążkiem uplasowali się na 
trzynastym miejscu w klasyfikacji 
medalowej. Na najwyższym stopniu 
podium już pierwszego dnia rywa-
lizacji stanęła kulomiotka Paulina 
Guba, która na zawodach uzyska-
ła czwarty w tym roku wynik na li-
stach światowych (18,77 m). Medal 
w Toruniu był dla Pauliny siódmym 
krążkiem Halowych Mistrzostw Pol-
ski (pięć złotych, jeden srebrny, je-
den brązowy). Drugiego dnia zma-
gań w Toruniu nie zawiódł etatowy 
medalista KU AZS UMCS Lublin – 
chodziarz Rafał Fedaczyński. Za-
wodnik na dystansie pięciu kilome-
trów z czasem 19.50.92 uplasował 
się na trzeciej lokacie. Był to piąty 
medal Halowych Mistrzostw Pol-
ski Rafała (cztery brązowe, jeden 
srebrny).

Do rywalizacji powrócili pływacy. 
17 lutego odbyła się kolejna edycja 
Memoriału im. Henryka Kosakow-
skiego. Reprezentacja KU AZS UMCS 
Lublin z dorobkiem 377 punktów 
uplasowała się na drugim miejscu 
w klasyfikacji drużynowej. Triumfo-
wała Polonia Warszawa (517 pkt). 
Trzecia lokata przypadła Muszelce 
Warszawa (332 pkt). Pływacy KU AZS 
UMCS Lublin w rywalizacji Open, czy-
li kategorii nie uwzględniającej po-
działu wiekowego (brano pod uwa-
gę wyniki wszystkich startujących) 
zdobyli aż 37 miejsc w pierwszej 
trójce. 13-krotnie stawali na najwyż-
szym stopniu podium, 17-krotnie na 
drugim oraz siedem razy zajmowali 
trzecie miejsca.

Kamil Wojdat
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26 stycznia 2018 r. w Insty-
tucie Filologii Słowiań-
skiej odbyło się spotka-

nie świąteczno-noworoczne mające 
na celu integrację studentów i pra-
cowników IFS oraz popularyzację tra-
dycji krajów słowiańskich. Wydarze-
nie, którego inicjatorem jest dyrektor 
IFS prof. Siergiej Kowalow, zorganizo-
wały trzy koła: Studenckie Koło Na-
ukowe Rusycystów, Koło Naukowe 
Studentów Bułgarystów i Koło Na-
ukowe Ukrainistów. Koncepcję przed-
sięwzięcia opracował zespół w skła-
dzie: koordynator studenckiego ruchu 
naukowego IFS dr Mateusz Jastrzęb-
ski, opiekunowie kół: dr Ewa Białek, 
dr Kamen Rikev, mgr Anna Mikiciuk 
oraz dr Natalia Rusiecka. 

W programie znalazł się cykl pre-
zentacji świąteczno-noworocznych 
przygotowanych przez poszczególne 
koła naukowe oraz konkurs piosenek 
i kolęd. W roli prowadzących wystą-
piły studentki Joanna Pyjor (SKNR) 
i Anna Tymiec (KNU). W pierwszej 
części programu członkowie kół przy-
bliżyli zwyczaje i tradycje świątecz-
ne czterech krajów słowiańskich. 
Studentki rusycystyki Wiktoria Łu-
kasiewicz i Natalia Jabłońska przy-
gotowały prezentację pt. „Tradycje 
i zwyczaje świętowania Narodzenia 
Pańskiego i Nowego Roku w Rosji” 
(autorka części zdjęć: Ewelina Szu-

ba). Następnie bułgarskie tradycje 
bożonarodzeniowe „С бъдник или без 
бъдник?” omówiły studentki bałka-
nistyki Agnieszka Chmielowiec i Ju-
styna Fąfara. Tradycje świąteczne na 
Białorusi zreferowała Palina Mira-
niuk, studentka rusycystyki z grupy 
białorutenistycznej. Na koniec Olga 
Pawlyk, studentka ukrainistyki przed-
stawiła prezentację pt. „Ukraina ko-
lęduje”. W niezwykle ciekawych wy-
stąpieniach pokazano różnorodność 
tradycji i zwyczajów świąteczno-no-
worocznych w krajach słowiańskich.

Kolejną częścią spotkania był kon-
kurs piosenek i kolęd. W programie 
znalazły się następujące występy: 
Koło Naukowe Ukrainistów przygo-
towało kolędy Вставайте, вставайте 
(wyk. Anna Tymiec, Michał Szachmat) 
i Небо і Земля (wyk. Chór Koła Nauko-
wego Ukrainistów), Chór „Bałkanist-

ka” działający przy Kole Naukowym 
Studentów Bułgarystów pod kierow-
nictwem dr Dimki Savovej zaprezen-
tował dwie zimowe piosenki: Зимна 
песничка i Снежинки. Studenckie Koło 
Naukowe Rusycystów reprezentowa-
ła solistka Małgorzata Obara, która 
zaśpiewała kolędę Тихая ночь, zaś stu-
denci rusycystyki z grupy białoruteni-
stycznej wystąpili z piosenką Вожык 
i kolędą Саўка ды Грышка (przygoto-
wanie: dr Agnieszka Goral).

Po zakończeniu części konkursowej 
wspólnie zaśpiewano kolędę Cicha noc 
w różnych językach słowiańskich. Po 
obradach jury pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. Siergieja Kowalowa 
(członkowie jury: prof. dr hab. Ihor 
Nabytovych, dr Mateusz Jastrzęb-
ski i dr Małgorzata Ułanek) ogłosi-
ło wyniki konkursu. Oto zwycięzcy: 
I miejsce – Koło Naukowe Ukraini-
stów, II miejsce – Małgorzata Obara 
z SKNR, III miejsce – Chór „Bałkanist-
ka”, wyróżnienie przypadło w udziale 
studentom z grupy białorutenistycz-
nej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięzcy do-
datkowo słodkie upominki.

Całe spotkanie upłynęło w miłej, 
świątecznej atmosferze i przyczyniło 
się do nawiązania bliższych kontak-
tów między studentami poszczegól-
nych kierunków IFS. Może to w przy-
szłości zaowocować realizacją przez 
koła wspólnych inicjatyw zarówno 
naukowych, jak i kulturalnych.

Anna Mikiciuk, Ewa Białek
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Spotkanie świąteczno-noworoczne 
kół naukowych w IFS
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W  tym roku po raz pierw-
szy w obchody Światowe-
go Dnia Mokradeł włą-

czył się także Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS, 
zwracając się z przesłaniem promu-
jącym wiedzę o ekosystemach wod-
no-błotnych do młodzieży licealnej 
ze szkół współpracujących z Wydzia-
łem. Ze względu na fakt, że 2 lutego 
w szkołach naszego województwa 
trwały w najlepsze ferie zimowe, za-
prosiliśmy uczniów z Lubelszczyzny 
na obchody w nieco późniejszym 
terminie – 23 lutego. W wydarze-
niu udział wzięło ponad 90 uczniów 
i nauczycieli z sześciu szkół liceal-
nych: z Lublina (I LO im. S. Staszica, 
VI LO im. H. Kołłątaja, VIII LO im. 
Zofii Nałkowskiej, IX LO im. M. Ko-
pernika w Lublinie, Prywatne LO 
im. Królowej Jadwigi) i Świdnika 
(I LO im. W. Broniewskiego).

Inicjatywa – akcja. Czyli o tym, 
że warto mieć wciągającą pasję
Choć zaangażowanie w obchody Świa-
towego Dnia Mokradeł było odpo-
wiedzią na zainteresowania naukowe 
i osobiste szerokiego grona pracow-
ników, doktorantów i studentów Wy-
działu, to sam pomysł narodził się 
w głowie studenta V roku geografii 
Łukasza Omelczuka podczas wolonta-
riatu w Biebrzańskim Parku Narodo-
wym. Rozbudzone w czasie studiów 
i wolontariatu zainteresowania ob-
szarami wodno-błotnymi sprawiły, że 
wyszedł on z inicjatywą wyekspono-
wania wystawy fotograficznej „Chroń-
my mokradła” na naszej Uczelni, co 

nie tylko spotkało się z przychylnym 
przyjęciem ze strony Władz Wydzia-
łu Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej, ale także uruchomiło lawi-
nę pomysłów, jak zachęcić możliwe 
szerokie grono odbiorców do jej obej-
rzenia oraz, przy tej okazji – pogłę-
bienia wiedzy o mokradłach. 

W ten sposób wystawa fotogra-
ficzna „Chrońmy mokradła” stała się 
kanwą, na której oparte było wyda-
rzenie, poszerzone o cykl prelekcji 
popularnonaukowych oraz konkurs 
z nagrodami dla uczniów. Głównym 
prelegentem był opiekun wystawy 
dr hab. Wiktor Kotowski – pracow-
nik Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz członek Zarządu 
Centrum Ochrony Mokradeł. Wysta-
wę otworzył, a następnie prowadził 
sesje referatowe Przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego obchodów 
Światowego Dnia Mokradeł na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMCS – Prodziekan 
ds. Studenckich dr hab. Wojciech 
Zgłobicki, prof. nadzw. (prywatnie 
również fotograf przyrody).

Oprócz głównego gościa głos w waż-
nych sprawach mokradłowych, ukazy-
wanych zarówno 
w mikro- jak i ma-
kroskali, zabrali 
lubelscy hydrolo-
dzy, geomorfolo-
dzy, paleoekolo-
dzy i ornitolodzy 
– pracownicy 
i doktoranci Wy-
działu Nauk o Zie-
mi i Gospodarki 

Przestrzennej (prof. dr hab. Radosław 
Dobrowolski, dr hab. Irena A. Pidek, 
prof. nadzw., dr hab. Stanisław Chmiel, 
dr Piotr Kulesza, dr Magdalena Sucho-
ra, dr Jarosław Pietruczuk, mgr Joanna 
Jarosz i mgr Grzegorz Gołoś). Stawiając 
słuchaczy wobec, niekiedy, dość prze-
wrotnych pytań („Dlaczego torfowi-
sko wysokie musi być kwaśne?”, „Czy 
małżoraczek to raczek?”, „Czy można 
zarazić się amebą na bagnie?”), pre-
legenci pokazywali przedmiot swo-
ich zainteresowań z różnych perspek-
tyw. Niezależnie jednak od przyjętej 
perspektywy, cel był jeden – ukaza-
nie, jak bardzo mokradła wpływają na 
różne aspekty naszego życia, a także 
w jaki sposób – często zupełnie nie-
świadomie – możemy im zaszkodzić. 

Aby nasze codzienne wybory 
nie szkodziły mokradłom
O tym, jak ważna jest popularyzacja 
tej tematyki, świadczy fakt, że bardzo 
często to nie brak badań naukowych 
jednoznacznie wykazujących skutki 
niszczenia ekosystemów mokradło-
wych stoi na przeszkodzie ich efek-
tywnej ochronie i właściwemu zarzą-
dzaniu, ale trudność w dotarciu z tą 

Światowy Dzień Mokradeł
Od wielu lat 2 lutego w rocznicę podpisa-
nia Konwencji Ramsarskiej (Konwencji o ob-
szarach wodno-błotnych mających międzyna-
rodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko 
życiowe ptactwa wodnego) obchodzony jest 
Światowy Dzień Mokradeł. Celem ustanowie-
nia obchodów jest popularyzacja wiedzy na te-
mat znaczenia terenów podmokłych w przy-
rodzie i życiu codziennym człowieka. 
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• Dr hab. Wiktor Kotowski (Uniwersytet Warszawski) wyjaśnia, dla-
czego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o mokradłach

• Laureaci konkursu wiedzy o mokradłach
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cenną wiedzą do szerokiego grona 
odbiorców. Zapewne większość z nas 
zapytana o to, co dają nam torfowi-
ska, wskazałaby funkcję ziemi ogrod-
niczej czy opału. Tymczasem, takie 
potraktowanie zasobów torfowisk 
przynosi więcej szkody niż pożytku, 
wykluczając torfowisko z pełnienia 
szeregu innych funkcji ekosystemo-
wych. Znacznie właściwsze jest spoj-
rzenie na torf jako niezwykle cenny 
zasób nieodnawialny.

Prelekcje popularnonaukowe 
w przystępnej formie wykazały, że 
osad jeziorny czy torfowiskowy jest 
fascynującym archiwum, sięgającym 
znacznie dalej wstecz niż jakiekol-
wiek źródła pisane. Jest to także re-
zerwuar materii, która zostaje wyłą-
czona z aktywnego obiegu. O tym, 
czy zmagazynowane w osadach mo-
kradeł związki węgla, fosforu czy me-
tale ciężkie ponownie trafią do obie-
gu, bardzo często decyduje człowiek. 
Zaś skuteczne przeciwdziałanie czy 
łagodzenie skutków takich global-
nych problemów środowiskowych 
jak pogarszająca się jakość wód, po-
wodzie, zmiany klimatu są z troską 
o mokradła nierozerwalnie związane. 

Spotkanie było okazją nie tylko 
do smutnej konfrontacji z przeka-
zem, jak szybko tracimy mokradła 
oraz co bezpowrotnie tracimy razem 
z nimi. Jednocześnie młodzież zoba-
czyła także przykłady działań podej-
mowanych dla ochrony tych cennych 
ekosystemów. Ekosystemów nie tyl-
ko cennych i ważnych, ale – jak po-
kazała nam wystawa – także bar-
dzo pięknych. 

Uniwersytet Dziecięcy UMCS  
dla nauczycieli 

23 lutego 2018 r. w Cen-
trum Ecotech-Complex 
odbyła się organizowa-

na przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS 
oraz Stowarzyszenie Edukacja 3.0 
bezpłatna konferencja dla nauczy-
cieli pt. „Technologia i eksperyment 
w nowoczesnej edukacji”.

Zmagania konkursowe
Uwieńczeniem sesji referatowej 
był konkurs (quiz przeprowadzony 
na platformie www.kahoot.com), 
dzięki któremu uczestnicy opuści-
li mury uczelni bogatsi nie tylko 
o wiedzę, ale także nagrody książ-
kowe. Opiekę merytoryczną nad 
konkursem sprawowały dr Joanna 
Szczęsna i dr Jolanta Rodzoś z Za-
kładu Edukacji Geograficznej i Tury-
stycznej. Przygotowaniem aplikacji 
konkursowej od strony technicznej 
zajęła się studentka III roku geo-
informatyki Klaudia Stępniewska, 
zaś konkurs z wdziękiem poprowa-
dził jej kolega z roku Marcin Pałka.

W zmaganiach konkursowych naj-
lepsi okazali się: Witold Chromiński 
z Prywatnego Liceum im. Królowej 
Jadwigi w Lublinie (I miejsce), Zo-
fia Klimczak oraz Jakub Kania (II i III 
miejsce) z I LO im W. Broniewskie-
go w Świdniku.

Nad rejestracją uczestników czu-
wały doktorantki Zakładu Geoekolo-
gii i Paleogeografii – mgr Aleksan-
dra Bober i Karolina Łąbęcka, a nad 
kwestiami organizacyjnymi dr Kata-
rzyna Mięsiak-Wójcik, wspomagana 
przez członków Studenckiego Koła 
Geografów im. A. Malickiego: Kamila 
Kultysa, Łukasza Omelczuka, Jagodę 
Ziewiec, Karolinę Piestę, Alicję Sulimę 
oraz – trzymającą w gotowości obiek-
tyw aparatu – Agatę Pawłowską. 

Co dalej?
Aby wiedza o mokradłach nie pozo-
stała tylko wiedzą teoretyczną, na za-
kończenie spotkania jego uczestnicy 

zostali zachęceni do wzięcia udzia-
łu w zajęciach terenowych organizo-
wanych w Ośrodku Edukacyjno-Mu-
zealnym Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych w Brzeźnie.

Mamy nadzieję, że obchody Świa-
towego Dnia Mokradeł na trwałe 
zagoszczą w kalendarzu lubelskich 
wydarzeń popularyzujących naukę, 
takich jak chociażby Dzień Ziemi połą-
czony z Dniem Geografa, Noc Biolo-
gów czy Lubelski Festiwal Nauki. Już 
dziś Wydział Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do włączenia 
się razem z nami w tę ogólnoświa-
tową inicjatywę, której cel jest jeden 
– żeby wszystkim żyło się lepiej, dzię-
ki trosce o otaczające nas mokradła. 

Łukasz Omelczuk 
 Magdalena Suchora

Wystawę „Chrońmy mokradła” obejrzeć będzie można 
20 kwietnia br. w trakcie obchodów Dnia Ziemi w bu-
dynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej (al. Kraśnicka 2d). 

• Zwiedzanie wystawy „Chrońmy mokradła”

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego
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Wydarzenie skierowane było do dy-
rektorów szkół, nauczycieli, edukatorów 
i studentów kierunków pedagogicz-
nych zainteresowanych wprowadza-
niem do procesu nauczania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, 
zarówno dla poczatkujących, jak i do-
świadczonych odbiorców technologii. 

Podczas prelekcji można było do-
wiedzieć się między innymi o ciemnej 
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stronie Internetu, o tym jak chronić 
uczniów w sieci oraz jak wykorzysty-
wać gry w edukacji, a także o narzę-
dziach informatycznych w nauczaniu 
humanistycznym. Przedstawione zo-
stały również sposoby wykorzysty-
wania innowacji technologicznych 
na zajęciach podnoszące zaangażo-
wanie uczniów i efektywność ucze-
nia. Zaprezentowano szereg bezpłat-
nych narzędzi i metod, które ułatwią 
i uatrakcyjnią pracę nauczyciela, 
oraz aktualną ofertę UMCS skiero-
waną do pracowników oświaty. Wy-
darzenie zakończyły wesołe i wybu-
chowe warsztaty Anny Bukowskiej 
z Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, 
która pokazała, jak przeprowadzać 
łatwe i efektowne eksperymenty 
chemiczne i fizyczne.

Podczas spotkania została podpi-
sana umowa o współpracy z firmą 
Alexander Toys, producentem gier 
edukacyjnych dla dzieci. Uniwersytet 
Dziecięcy UMCS został zaproszony do 
opiniowania nowych produktów firmy.

Ogromne zainteresowanie wzbu-
dziły strefy eksperymentów, wirtual-
nej i rozszerzonej rzeczywistości oraz 
robotyki, w których można było za-
poznać się z najnowszymi nowinka-
mi technologicznymi i edukacyjnymi. 

Konferencja była pierwszym takim 
wydarzeniem organizowanym przez 
Uniwersytet Dziecięcy UMCS. Plano-
wany jest cały cykl szkoleń i prelek-
cji skierowanych bezpośrednio dla 
nauczycieli i edukatorów.

Rekord Uniwersytetu 
Dziecięcego UMCS dla WOŚP
Podczas 26. Finału WOŚP Sztab Uni-
wersytetu Dziecięcego UMCS ze-
brał kwotę 8215 zł. Jest to rekordo-
wa suma. W ubiegłym roku udało 
się w sumie uzyskać 5700 zł. Naj-
więcej ze wszystkich wolontariuszy, 

ponad 1500 zł, zebrał Adam Bukow-
ski. Zbiórka odbyła się 13 stycznia br. 

Z okazji 26. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy przygoto-
wane zostały specjalne warsztaty, za 
udział w których zbierano pieniądze 
do puszek Orkiestry. Słuchacze mie-
li do wyboru:
• „Ratujemy życie – warsztaty ratow-

nictwa medycznego dla najmłod-
szych” – dr Beata Rybojad i stu-
denci Uniwersytetu Medycznego,

• „Między archeologią a sztuką” – 
mgr Agnieszka Ragaman, 

• „Mnożenie na wesoło, klasy 3–4” – 
Studenckie Koło Dydaktyków MaFII, 

• „Gry logiczne – piramidy – klasy 
5–6” – Studenckie Koło Dydakty-
ków MaFII, 

• „Balbina podaj łapę – warszta-
ty z dogoterapii” – mgr Aneta 
Widelska, 

• „Zadziwiająca różnorodność świa-
ta zwierząt” – dr Jacek Chobotow, 
Muzeum Zoologiczne Wydziału 
Biologii i Biotechnologii UMCS, 

• „ALEXANDER – Mały konstruktor 
i Magiczne mozaiki” – warsztaty 
rozwijające logiczne myślenie i wy-
obraźnię przestrzenną,
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• „Orkiestrowe serduszka – warszta-
ty mydlarskie” – mgr Anna Bukow-
ska, UD UMCS.
W zajęciach uczestniczyli studenci 

Uniwersytetu Dziecięcego oraz dzie-
ci pracowników UMCS.

Współpraca UD z Alexander Toys
23 lutego 2018 r. Rektor UMCS prof. dr 
hab. Stanisław Michałowski podpisał 
w imieniu Uniwersytetu Dziecięcego 
UMCS umowę o współpracy z firmą 
Alexander Toys, producentem zabawek 
i gier edukacyjnych. Nasz Uniwersytet 
będzie m.in. opiniować gry edukacyj-
ne Alexandra. Studenci z UD UMCS, 
oprócz wyjątkowych wykładów i war-
sztatów organizowanych przez Uczel-
nię, będą mogli spędzić czas z grami 
i zabawkami edukacyjnymi Alexandra.
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Lektura piątego tomu Słownika 
gwar Lubelszczyzny autorstwa 
Haliny Pelcowej1 stwarza moż-

liwość poznania bogactwa i różno-
rodności leksyki roślinnej w języku 
mieszkańców naszego regionu (cztery 
wcześniejsze tomy gromadzą słowni-
ctwo odnoszące się do różnych aspek-
tów działalności rolniczej oraz do 
zwierząt). Opracowanie zostało op-
arte na obszernej bazie materiałowej, 
pozyskanej od 2440 mieszkańców 
606 lubelskich wsi. Zgromadzono 
ją w toku badań terenowych, któ-
re Autorka prowadziła przez niemal 
40 lat (1980–2017). Zasób uzupełnia-
ją dane językowe z kartotek atlaso-
wych, prac magisterskich i częścio-
wo źródeł drukowanych.

2202 hasła, wzbogacone o 64 ko-
lorowe ilustracje informują nie tylko 
o formach wyrazów i o ich deno-
tacji. Za sprawą przyjętej w słowni-
ku otwartej formuły definicyjnej są 
one również źródłem wiedzy o kul-
turowych konotacjach nazw roślin. 
Eksplikacje leksykograficzne współ-
tworzą rozległą panoramę ludowych 
wyobrażeń o przyrodzie oraz sposo-
bów wykorzystania darów natury, 
a także obyczajów z nią związanych. 
Obraz utrwalony w leksyce staje się 
bardziej sugestywny za sprawą zawar-
tych w artykułach hasłowych frag-
mentów wypowiedzi informatorów, 
które zostały bardzo udatnie dobrane.

Autentyczne głosy użytkowników 
gwary nierzadko przyjmują postać 
mikroopowieści o życiu dawnej wsi. 
Dobrze to widać na przykładzie pio-
łunu, o którym czytamy: „Piołunem 
leczyli żołądek, bo to dobre, choć 
bardzo gorzkie”; „Piołun kładło sie 

w stodole, myszy tego nie lubiały”; 
„[...] jest dość zapachliwy, na robaki 
jeszcze, jak ktoś ma robaki”; „Piołun 
to rwali i kładli na mrówki, pluskwy, 
a i pchły”; „Piołun to musi z tego, że 
nim Pana Jezusa poili”; „Piołun świę-
cili na Matki Boski Zielny”; „Z piołu-
nu robio krzyż na dnie na trumnie 
i dopiero na to kłado nieboszczyka 
na ten piołun”. Widzimy tu, jak cy-
taty układają się w polifoniczną nar-
rację na temat roli, jaką dana roślina 
odgrywała w życiu lubelskich spo-
łeczności: w gospodarstwie, medy-
cynie ludowej i obrzędach.

Oprócz haseł w układzie alfabe-
tycznym, w słowniku znajdziemy tak-
że 46 map językowych. Ukazują one 
niejednakowe sposoby określania 
tego samego gatunku biologicznego 
w różnych częściach Lubelszczyzny. 
I tak na przykład grzyb – piestrze-
nica kasztanowata, ze względu na 
czas występowania, zyskała w oko-
licach Chełma i Włodawy miano 
grzyba majowego bądź majówki, ale 
już mieszkańcy innych terenów na-
dali jej nazwy o odmiennej moty-
wacji semantycznej, odwołujące się 
do charakterystycznego wyglądu. 

W okolicach Bełżyc czy Opola Lu-
belskiego funkcjonuje na przykład 
nazwa baran, gdyż kształt pofałdo-
wanego owocnika został skojarzony 
z runem, a z kolei na Lubelszczyź-
nie północnej, zachodniej i połu-
dniowo-wschodniej na piestrzeni-
cę mówi się babie uszy, babieuchy, 
babieusz – w tych słowach i wyra-
żeniach utrwaliła się z kolei humo-
rystyczna i nieco zaskakująca aso-
cjacja, jakoby grzyb był podobny do 
małżowiny usznej niemłodej kobiety.

Rozmaicie bywa też nazywany ja-
skier: dla mieszkańców okolic Hru-
bieszowa jest to złocień, z uwagi na 
kolor płatków, ale dla użytkowni-
ków innej gwary cechą istotniejszą 
niż wygląd kwiatu okazało się jego 
oddziaływanie na ludzki wzrok, stąd: 
ślepota / ślepucha (okolice Chełma, 
Radzynia Podlaskiego, Białej Pod-
laskiej), kurza ślepota / kuracza śle-
pota (okolice Włodawy i in.). Szcze-
gólnie ciekawa jest nominacja roślin 
toksycznych dla człowieka. Z uwagi 
na podobne właściwości, dwa różne 
gatunki mogą zyskać to samo okre-
ślenie – na przykład szalej to zarów-
no bieluń dziędzierzawa („Szalej to 
ścirali na proszek i tam komuś cza-
sem podsypali, to wtedy wariował 
po tym” – Markuszów), jak i lulek 
czarny („…dzieciam to sie zawsze 
mówiło, żeby ni ruszali, bo to truje” 
– Szperówka), ale jednocześnie sam 
lulek nazywany bywa nie tylko szale-
jem, lecz także blekotem, szaleńcem 
czy trupim zielem.

Nowy tom słownika niewątpliwie 
przyczynia się do ocalenia dziedzi-
ctwa kulturowego naszego regionu. 
Jego istotną wartością jest również 
to, że otwiera ciekawe perspekty-
wy badawcze. W wybranych arty-
kułach hasłowych odnajdziemy swe-
go rodzaju mikronarracje o dawnych 

1. Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczy-
zny, t. V Świat roślin, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2017, 642 s.

Leksyka roślinna gwar 
Lubelszczyzny w nowym 
tomie słownika
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Wydarzenie było częścią 
programu uroczystości 
33. Urodzin Teatru Witka-

cego. Wzięli w nim udział autorzy pre-
zentujący książkę: prof. dr hab. Teresa 
Pękala, autorka tekstu Niewczesne roz-
ważania Stanisława Ignacego Witkie-
wicza (UMCS), dr Rafał Czekaj, autor 
tekstu Tam gdzie Adorno spotyka Wit-
kacego. Wspólne motywy filozoficzne 
(UMCS), prof. dr hab. Iwona Lorenc 
(UW), autorka tekstu Doświadczenie 
i język. Witkacy we współczesnych kon-
tekstach interpretacyjnych, prof. dr hab. 
Ewa Łubieniewska (UP, Kraków), au-
torka tekstu Czy to piekło myszką trą-
ci? O Witkiewiczowskiej metafizyce zła, 
dr hab. Anna Kawalec, prof. nadzw. 
(KUL), autorka tekstu Performatywny 
rytm komedii: Sonata Belzebuba Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza jako fi-

 sposobach interpretowania rzeczy-
wistości, co bez wątpienia zasługu-
je na szczególną uwagę lingwistów 
reprezentujących nurt antropologicz-
no-kognitywny. Lektura przyniesie 
także satysfakcję innym odbiorcom 

zainteresowanym dawną, ludową wi-
zją świata, gdyż będą oni mogli za-
obserwować, jak w nazwach roślin 
odzwierciedlała się ludzka spostrze-
gawczość, pomysłowość, dowcip, 
ale także zapobiegliwość i mądrość 

– cechy, które pozwalały naszym 
przodkom nie tylko przetrwać, ale 
też tworzyć bogatą kulturę ducho-
wą, pomimo materialnie ubogiej 
codzienności.

Aneta Wysocka

nał procesu dialektycznego, dr Ewa 
Szkudlarek (UAM), autorka tekstu Wit-
kacego teatr mody, dr hab. Zbigniew 
Moździerz (Muzeum Tatrzańskie w Za-
kopanem), autor tekstu Związki Witka-
cego z architekturą oraz aktorzy Teatru 
Dorota Ficoń, Andrzej Bienias, Krzysz-
tof Najbor i Dyrektor Teatru Witkace-
go Andrzej St. Dziuk.

Witkacy. Logos and the Elements – 
promocja książki

W dniu 23 lutego 2018 r. w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem odbyło spotkanie 
poświęcone promocji książki pt. Witkacy. Logos and the Elements (Peter Lang GmbH, Internationaler Ver-
lag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2017) pod redakcją prof. dr hab. Teresy Pękali (Kierownik Zakła-
du Estetyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS). Tom w języku angielskim poświę-
cony jest twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza w kontekstach ponowoczesności. W książce znalazło 
się 20 tekstów badaczy dzieł i myśli Witkacego oraz wywiady z artystami z Zakopiańskiego Teatru. 

Po prezentacji książki zaprosze-
ni goście wzięli udział w spotka-
niu, podejmując dyskusję z auto-
rami na tematy związane z życiem 
i twórczością Zakopiańskiego Filo-
zofa. Publikacja spotkała się z bar-
dzo dobrym przyjęciem i żywym 
zainteresowaniem.
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• Uczestnicy promocji książki

•  Andrzej St. Dziuk, Dyrektor Teatru Witkacego oraz prof. dr hab. Teresa Pękala, redaktor tomu
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Na początku stycznia bieżące-
go roku ukazał się pierwszy 
numer recenzowanego czaso-

pisma zatytułowanego „Prima Educa-
tione”. Jest to rocznik skierowany do 
nauczycieli akademickich, studentów 
różnych obszarów humanistyki i nauk 
społecznych, metodyków oraz nauczy-
cieli praktyków. Problematyka czaso-

P rofesor Maksymilian Snoch, wy-
bitny grafik, współorganizator 
i pierwszy Dziekan Wydziału Ar-

tystycznego UMCS, a także promotor 
pracy doktorskiej Agnieszki Zawadzkiej 
często powtarzał: „Lublin grafiką stoi!”. 
Słowa te sprawdzają się i są wciąż ak-
tualne w kolejnych latach wśród no-
wych pokoleń grafików lubelskich. Do 
nich należy także dr Agnieszka Zawadz-
ka, adiunkt w Zakładzie Wypukłodru-
ku Wydziału Artystycznego UMCS.

W grudniu 2017 r., razem z dr. Ro-
bertem Rabiejem z Zakładu Interme-
diów i Rysunku UMCS uczestniczy-
li w 1st Forum of Little Hakka 2017 
w Shenzhen Gankeng Kejia Town 
w Chinach. Książki dla dzieci zreali-
zowane wspólnie przez Agnieszkę Za-
wadzką, autora tekstu i ilustracji oraz 
Roberta Rabieja, autora opracowania 
graficznego zostały zakwalifikowane 
do finału konkursów: The Little Hak-
ka International Picture Book Exhibi-
tion i Little Hakka International Pic-
ture Book Competition 2017 z blisko 
1500 zgłoszeń z 40 krajów świata.

Należy tu dodać, że książka pt. Oś-
miornica została wydana w roku 2012 
przez Wydział Artystyczny UMCS, 
a książkę Ballada o piecu kaflowym 
wydało w roku 2015 Lubelskie To-
warzystwo Miłośników Książki.

Organizatorzy konkursu i wysta-
wy pokonkursowej za główny cel 
tego wydarzenia uznali uhonorowa-
nie osób z całego świata zajmują-
cych się tworzeniem książek ilustro-
wanych. Zaszczytny udział Agnieszki 
Zawadzkiej w tych konkursach świad-
czy o wysokim poziomie wydaw-
niczym jej książek, a także wkła-
dzie twórczym związanym z tekstem 
i ilustracjami.

Agnieszka Zawadzka jest uzna-
nym w Polsce twórcą, wyróżnianym 
w licznych konkursach, że wspomnę 
przyznanie jej nagrody Towarzystwa 
Bibliofilów Polskich w Warszawie 
z okazji XX Międzynarodowego Bien-
nale Ekslibrisu Współczesnego (Mal-
bork 2015). W ostatnich latach się-
ga także po słowo jako dopełnienie 
twórczości graficznej.

pisma koncentruje się na dziecku, dzie-
ciństwie i szeroko rozumianej wczesnej 
edukacji. Duży nacisk położony jest 
na prezentowanie doniesień z badań 
naukowych oraz innowacji o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do przesyłania wcześ-
niej niepublikowanych artykułów na-
ukowych, zgodnych z profilem cza-

Nowe czasopismo na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii

sopisma w następujących działach: 
Studia i Rozprawy; Prace Badawcze; 
Doświadczenia i Propozycje; Recen-
zje i Sprawozdania. Szczegółowe in-
formacje dotyczące terminów oraz 
technicznych wymogów w zakresie 
publikowanych tekstów znajdują się 
na stronie: https://journals.umcs.

Zespół Redakcyjny

Jako owoc tego połączenia zrodzi-
ła się w pełnym brzmieniu wyjątko-
wa harmonia w balladzie o Ośmio-
rnicy uświadamiająca spójność nóg 
i rąk ośmiornicy, a w potrzebie za-
miana owych… W Balladzie o pie-
cu kaflowym, jak sama pisze: „zwykłe 
historie mogą zmienić się w bajkę”, 
„…a rzeczywistość wokół nas – pięk-
nym kolorowym snem” może prze-
cież także zaistnieć.

Tak myślę, że wystarczy tylko uru-
chomić nasze marzenia! Te wyjątko-
wo pięknie wydane książeczki, na 
radość dla dzieci, okraszone pomy-
słowymi i urzekającymi ilustracjami 
to znakomita i pouczająca lektura, 
także dla nas starszych.

Zbigniew Jóźwik
Jóźwiczówka II, styczeń 2018 r.

Książki dla dzieci dr A. Zawadzkiej 
na wystawie w Chinach
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Do tej edycji zgłoszono rekor-
dową liczbę około czterech 
tysięcy prac z kilkudziesię-

ciu państw. Poza studentami oraz 
absolwentami uczelni artystycznych 
wzięli w niej udział także profesjo-
naliści. Kategoria studencka nadal 
jednak była priorytetem, a jednym 
z najważniejszych celów biennale 
pozostaje promowanie młodych ar-
tystów. Tym bardziej, że pokonkur-
sowa wystawa pokazała, że plakaty 
studentów nie odbiegały poziomem 
od prac autorów profesjonalnych. 

W kategorii studenckiej zostały 
przyznane nagrody pieniężne oraz 
nagrody rzeczowe. Już od pierw-
szej edycji Rektor UMCS prof. Sta-
nisław Michałowski funduje nagro-
dę Grand Prix w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Oprócz niej przyznano kilka-

W drugiej grupie można było zo-
baczyć prace ideowe, szczególnie 
o tematyce ekologicznej, plakaty 
poświęcone wyjątkowym ludziom 
i ważnym wydarzeniom oraz plaka-
ty będące swego rodzaju sztuką dla 
sztuki, pokazujące sprawność twórcy 
w posługiwaniu się językiem komu-
nikacji wizualnej. Z różnorodnością 
tematyczną szedł w parze szeroki 
wachlarz zastosowanych środków 
formalnych. W nurcie minimalizmu 
spod znaku „mniej znaczy więcej” co-
raz częściej widać odchodzenie od 
grafiki wektorowej, na rzecz ekspre-
sji wynikającej z dążenia do powro-
tu ku tradycyjnym, manualnym na-
rzędziom, często z drugoplanowym 
wykorzystaniem obróbki cyfrowej. 
Ponadto, mimo globalizacji obej-
mującej wszystkie dziedziny życia, 

Rekord ilościowy 3. Międzynarodowego 
Biennale Plakatu Lublin 2017

1 grudnia 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie miał  
miejsce wernisaż wystawy i gala wręczenia nagród 
3. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin. 

naście nagród ufundowanych przez 
dziekanów i rektorów innych krajo-
wych uczelni artystycznych.

Liczba i poziom nadesłanych prac 
na tegoroczne biennale utwierdziła 
organizatorów w potrzebie rozwoju 
imprezy. Katalog z wystawy (dwu-
języczna, barwna publikacja, wyda-
na w nakładzie 1000 egzemplarzy) 
jest potwierdzeniem tego, że lubel-
skie biennale to miarodajny przegląd 
plakatu nie tylko młodego pokole-
nia. W obu kategoriach (profesjonal-
nej i studenckiej) wyróżniały się dwie 
grupy tematyczne prac – jedna o cha-
rakterze komercyjnym, druga obejmu-
jąca propozycje autorskie. Wśród tych 
pierwszych większość stanowiły plaka-
ty reklamowe oraz zapraszające na wy-
darzenia kulturalne, w tym teatral-
ne i muzyczne, a zwłaszcza jazzowe.
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widocznej także od lat w uniwersa-
lizującym się języku plakatu, widać 
wyraźnie, że artyści nie zamierzają 
rezygnować z pewnych cech charak-
terystycznych dla tradycji wynikającej 
z ich własnego kręgu kulturowego.

Mimo ograniczonej liczby prac wy-
branych na ekspozycję, końcowy ze-
staw dał przekonujący obraz tego, co 
dzieje się obecnie we współczesnym 
plakacie. Poza pracami z Europy, 
w tym szczególnie z silnie reprezento-
wanej Europy Środkowo-Wschodniej, 
duża liczba prac napłynęła z Azji, 
głównie z Chin, Iranu, Korei i Japo-
nii, a także z obu Ameryk. Między-
narodowe Jury w składzie: Krzysztof 
Dydo (Dydoposter Gallery, Kraków), 
Byoung Il Sun (Korea), Dogan Ar-
slan (Turcja), Jarosław Koziara (WA 
UMCS, Lublin) i LI XU (Chiny) sta-
nęło przed nie lada wyzwaniem, aby 
spośród czterech tysięcy nadesła-
nych prac wybrać 200, które poka-
zano na wystawie i zreprodukowa-
no w katalogu.

W tym roku organizatorami bien-
nale były: Stowarzyszenie Otwarta 
Pracownia w Lublinie, Wydział Arty-
styczny UMCS i Centrum Spotkania 
Kultur. Od początku istnienia impreza 
odbywa się pod patronatem honoro-
wym Rektora UMCS prof. Stanisława 
Michałowskiego i Prezydenta Miasta 
Lublin Krzysztofa Żuka. W tym roku 
wydarzenie objął patronatem również 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. Projekt zrealizo-
wano dzięki wsparciu Miasta Lublin 
w ramach obchodów 700-lecia miasta. 
Od drugiej edycji sponsorem strategicz-
nym biennale jest PGE Dystrybucja S.A. 

Podobnie jak podczas poprzednich 
dwóch edycji, kuratorami imprezy byli 

Lech Mazurek i Sebastian Smit (Wy-
dział Artystyczny UMCS). Autorem 
statuetki (będącej nagrodą w kate-
gorii profesjonalnej) jest Radosław 
Skóra (Wydział Artystyczny UMCS). 
Nieoceniony wkład w organizację 
włożyli: Dorota Lis — sekretarz oraz 
wolontariusze — studenci WA UMCS.

Nagrody
Kategoria Studencka
• Grand Prix – Stefan Mijić (Bośnia 

i Hercegowina). Nagroda ufundo-
wana przez prof. dr. hab. Stanisła-
wa Michałowskiego, Rektora UMCS

• I nagroda ex aequo: Ekaterina Vy-
sotskaya (Białoruś) oraz Jakub Jarzę-
bowski (Polska, WA UMCS). Nagro-
da ufundowana przez prof. dr. hab. 
Krzysztofa Szymanowicza, Dzieka-
na Wydziału Artystycznego UMCS

• II nagroda – Bartosz Mamak 
(Polska)

• III nagroda ex aequo: Meysam Hame 
Ei (Iran) i Elham Jahanfard (Iran)

• Ponadto nagrody fundowane, rze-
czowe i nagrody — wystawy indywi-
dualne otrzymali: Vlad Khvooostov 
(Białoruś), Lena Pakulska (Polska, 
WA UMCS), Wei Hsuan Lin (Chiny),  
Boglárka Técsi (Węgry)

Kategoria Profesjonalna
• Grand Prix – Jacek Staniszewski 

(prof. ASP w Gdańsku). Nagro-
da przyznana za całokształt pra-
cy twórczej.

• Złoty medal – Tomasz Bogusław-
ski (prof. ASP w Gdańsku)

• Srebrny medal – Ugur Altun (Turcja)
• Brązowy medal – Dmitry Rekin 

(Rosja) 
• Wyróżnienia honorowe otrzyma-

li artyści z Chin, Danii, Japonii 
i Polski.

Kuratorzy Międzynarodowego 
Biennale Plakatu Lublin 2017

Lech Mazurek – absolwent Wy-
działu Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Pracuje na Wy-
dziale Artystycznym UMCS, gdzie 
w 2017 r. uzyskał stopień dokto-
ra. Członek Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków i Stowarzyszenia 
Otwarta Pracownia w Lublinie. Zaj-
muje się grafiką artystyczną, głów-
nie w technice druku cyfrowego, 
malarstwem, plakatem (komercyj-
nym i autorskim), projektowaniem 
graficznym. Autor 10 wystaw indy-
widualnych oraz uczestnik ponad 
50 wystaw zbiorowych w kraju i za 
granicą (m.in.: Australia, Chiny, Cze-
chy, Litwa, Tunezja, Szwecja, Wielka 
Brytania). Kurator wystaw i konkur-
sów międzynarodowych, m.in.: In-
ternational Poster Biennale Lublin, 
PrintOn, TYPE + TEXT Internatio-
nal Exhibition of Typography Poster.

Sebastian Smit – absolwent Wy-
działu Artystycznego UMCS i nauczy-
ciel akademicki na na tym Wydzia-
le, gdzie w 2014 r. uzyskał stopień 
doktora w dziedzinie sztuk pięknych. 
Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków i Stowarzyszenia Artystycz-
nego Otwarta Pracownia w Lublinie. 
Zajmuje się grafiką artystyczną, ma-
larstwem, plakatem, projektowaniem 
graficznym. Autor 14 wystaw indy-
widualnych oraz uczestnik ponad 
30 wystaw zbiorowych w kraju i za 
granicą. Kurator i organizator wystaw 
oraz konkursów międzynarodowych: 
International Poster Biennale Lublin, 
PrintOn, TYPE + TEXT International 
Exhibition of Typography Poster.

Lech Mazurek
Piotr Majewski
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T radycją ponad trzydziestu już lat 
jest chóralne kolędowanie w Ar-
chikatedrze Lubelskiej w ramach 

cyklu Ars Chori. Dzieje się tak za spra-
wą pracowników Instytutu Muzyki, 
którzy aktywnie działając w Polskim 
Związku Chórów i Orkiestr Oddział 
w Lublinie (organizatora Ars Chori), 
po raz kolejny pokazali swój artystycz-
no-organizacyjny potencjał. I tak, od 
święta Trzech Króli przez wszystkie nie-
dziele stycznia rozbrzmiewały kolędy 
i pastorałki w tradycyjnych i całkiem 
nowych opracowaniach, a koncerto-
wało dziewięć chórów – sześć lubel-
skich i trzy z naszego regionu. Z przy-
jemnością i satysfakcją zauważamy, 
że ogromna większość z nich pręż-
nie działa i rozwija się dzięki dyry-
gentom – pracownikom i absolwen-
tom Instytutu Muzyki. 

Ars Chori 2018 rozpoczął Chór 
Fletnia Pana z Włodawy pod dy-
rekcją Pawła Łobacza i z akompa-
niamentem organowym Stanisła-
wa Diwiszka. Koncertował też Chór 
La Musica w dwóch grupach (star-
szej pod dyrekcją Zdzisława Ohara 
i młodszej prowadzonej przez Ka-

16 listopada 2017 r. w studio Polskiego Ra-
dia M-1 przy ulicy Myśliwieckiej w Warsza-
wie odbył się koncert „Przy Tobie – Mariusz 

Bogdanowicz – piosenki” promujący płytę z 11 kom-
pozycjami lidera. Słowa do nich napisali najwybitniejsi 
polscy autorzy, m.in. Wojciech Młynarski, Andrzej Po-
niedzielski, Jan Wołek, Marek Gaszyński, Justyna Holm 

Kolędowanie 2018

rolinę Filipczak), Archidiecezjalny 
Chór Chłopięco-Męski Pueri Canto-
res Lublinenses (dyrygent ks. Attila 
Honti), Chór Kantylena III LO w Lub-
linie (dyrygent dr hab. Małgorzata 
Nowak, prof. nadzw. UMCS), Chór 
Ziemi Chełmskiej Hejnał (dyrygent 
Danuta Bałka-Kozłowska), Chór Cum 
Santis Parafii pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Lublinie pod dyrekcją 
dr hab. Barbary Pazur, Chór Aka-
demos z Międzynarodowych Szkół 
„Paderewski” pod dyrekcją Elżbie-
ty Niczyporuk, a także Chór Męski 
Bas Canto z Niemiec koło Lublina 
(dyrygent Henryk Pogorzelski). Kie-
rownictwo organizacyjno-artystycz-
ne Ars Chori 2018 objęła dr hab. 
Monika Mielko-Remiszewska, prof. 
nadzw. UMCS, prezes PZChiO Od-
dział w Lublinie.

Na niedzielne kolędowanie moż-
na było się wybrać także do kościo-
ła na Poczekajce. Tam rozbrzmiewały 
koncerty w ramach VII edycji cyklu 
„Bliżej żłóbka”. Inicjatorem, autorem 
oraz kierownikiem artystycznym po-
szczególnych wieczorów muzyczno-
-literackich była prof. Gabriela Rze-

chowska-Klauza – kierownik Zakładu 
Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wo-
kalnego UMCS. Wystąpiły: Camera-
ta Lubelska (dyr. Tomasz Orkiszew-
ski), zespół Aetas Barocca, Chór Cum 
Sanctis (dyr. dr hab. Barbara Pazur), 
Cordi Est (dyr. dr Joanna Ćwirko), 
a w finale zaprezentował się Chór 
Instytutu Muzyki WA UMCS, zespół 
instrumentalny (kierownik i aranża-
cje dr Marek Stefankiewicz), dr hab. 
Piotr Olech – kontratenor, całość 
pod dyrekcją dr hab. Zofii Bernato-
wicz, prof. nadzw. UMCS.

Podsumowaniem lubelskiego kolę-
dowania był koncert w kościele pw. 
św. Andrzeja Boboli pt. „Kolędy na 
szklaku kultur. Opowieść o kupcach 
muzykantach i kolędnikach Jarmarków 
Lubelskich”. Wystąpił Zespół Wokalny 
Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, 
Zespół Instrumentów Dawnych „Sen-
za battuta”(m. in. z udziałem dr. Ja-
kuba Niedoborka – gitara baroko-
wa), od pozytywu dyrygował mgr 
Dominik Mielko (Zakład Chóralisty-
ki IM WA UMCS). Artyści swym kon-
certem opowieścią rozpoczęli nowy 
cykl muzyczny #ANIMAMUNDI2018.  
Warto dodać, że podczas koncertu za-
brzmiał po raz pierwszy pozytyw zaku-
piony staraniami mgr. Dominika Miel-
ko przez PZChiO Oddział w Lublinie, 
dzięki wsparciu finansowemu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Monika Mielko-Remiszewska

Piosenki Mariusza 
Bogdanowicza 
na Myśliwieckiej
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•  Chór La Musica (występ w ramach cyklu Ars Chori)

•  „Bliżej żłóbka”
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i  Maria Przybysz. Piosenki zaśpiewały wokalistki wywo-
dzące się z kierunku jazz i muzyka estradowa na Wy-
dziale Artystycznym: prowadząca klasę wokalną – Anna 
Michałowska-Kotynia oraz absolwentki – Paulina Maze-
pa, Katarzyna Maziarczyk, Natalia Sola, Monika Szym-
czyk i Kinga Ziółko. W zespole zagrali: Adam Wendt – 
ts, ss; Ignacy Wendt – tp; Michał Iwanek – p (absolwent 
WA UMCS); Rafał Kazimirski – g (absolwent WA UMCS); 
Sebastian Frankiewicz – dr; Mariusz Bogdanowicz – b.

Piosenki powstawały przez całe artystyczne życia lide-
ra – Mariusza Bogdanowicza (niektóre z nich były pier-
wotnie utworami instrumentalnymi, nagranymi na pły-
tach: Back To the Bass, Confiteor Song i Syntonia). Jest 
to muzyka operująca przestrzenią, z dużą dawką emo-
cji, adresowana do odbiorcy poszukującego raczej spo-
koju i oddechu niż wrzawy i zgiełku. Sugestywna tkan-
ka piosenek zbudowana jest z elementów popu i jazzu. 

Co roku w okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia sale kon-
certowe i kościoły całego 

świata wypełniają rzesze meloma-
nów chcących na żywo usłyszeć 
jedno z najbardziej popularnych, 
a jednocześnie najwspanialszych 
dzieł Jerzego Fryderyka Haendla 
pt. Mesjasz HWV 56. Również Lub-
lin włączył się w ten światowy nurt. 
15 grudnia 2017 r. dzieło zabrzmiało 
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.

Lubelski Mesjasz był wydarzeniem 
muzycznym o wysokich walorach ar-
tystycznych i religijnych, koncertem 
niezwykłym ze względu na fakt pierw-
szego wykonywania w naszym mieście 
przez instrumenty dawne, za sprawą Lu-
belskiego Zespołu Instrumentów Daw-
nych „Senza Battuta”. Partie chóralne 

wykonał Akademicki Chór Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie przygotowa-
ny przez dr hab. Monikę Mielko-Remi-
szewską, prof. nadzw. UMCS, solistami 
byli: Aleksandra Klimczak – sopran, Ra-
fał Grozdew – tenor, Tomasz Raff – bas 
oraz światowej sławy pracownik Instytu-
tu Muzyki dr hab. Piotr Olech – kontra-
tenor. Całość poprowadził mgr Dominik 
Mielko, pracownik Zakładu Chóralisty-
ki IM WA UMCS – młody dyrygent, 
który wsławił się wcześniej poprowa-
dzeniem Pasji wg Św. Jana J.S. Bacha 
w Lublinie, Warszawie i Jenie (Niemcy).

Projekt dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego i Rektora Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie przyciągnął dużą 
rzeszę odbiorców, co ważne, bo przy-
świecał mu szczytny cel: zbieranie 
środków finansowych na „Pomoc Koś-
ciołowi w Potrzebie” w ramach akcji 
„Lubelszczyzna dla Syrii”. Zebrano nie-
mal 3000 zł, co, jak podkreślił obecny 
na koncercie Wojewoda Lubelski Prze-

Podobnie jak w utworach instrumentalnych Mariusza 
Bogdanowicza, również tu pierwszoplanową rolę odgry-
wa melodyka w swym lirycznym wcieleniu. Przy Tobie 
to propozycja dla słuchacza ceniącego dobry tekst, nie-
natrętną, wysublimowaną muzykę i pełne uczucia in-
terpretacje, a wszystko w aurze prostoty i normalności. 

Dr hab. Mariusz Bogdanowicz od 12 lat prowadzi kla-
sę kontrabasu, gitary basowej i zespoły instrumental-
ne na kierunku jazz i muzyka estradowa. Jego wykład 
ogólnouniwersytecki pt. „Jazz – improwizowany feno-
men muzyki XX wieku” z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością wśród studentów UMCS.

Koncert na Myśliwieckiej i niezwykle udany występ 
naszych wokalistek u boku wybitnych instrumentali-
stów po raz kolejny wpisał Wydział Artystyczny UMCS 
na mapę kulturalną Polski.

Mariusz Bogdanowicz

mysław Czarnek, stanowi wartość po-
łowy mieszkania dla rodziny syryjskiej. 

Mesjasz został powtórzony w War-
szawie dzięki Fundacji o.to.ja, która 
zorganizowała koncert przy wsparciu 
dzielnicy Ursynów. Wystąpiły Chór 
„Iuvenis” (kier. J. Kaczmarek) oraz War-
szawski Chór Papieski im. św. Jana Pa-
wła II (kier. Z. Borkowska), pozostali wy-
konawcy bez zmian: soliści i Lubelski 
Zespół Instrumentów Dawnych „Senza 
Battuta”. Fragmenty Pisma Świętego 
czytał aktor Adam Fidusiewicz, a ca-
łością dyrygował mgr Dominik Mielko.

Monika Mielko-Remiszewska

Mesjasz Jerzego Fryderyka 
Haendla w Lublinie

•  Mesjasz 2017, Warszawa
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•  Mariusz Bogdanowicz
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Jeden z najoryginalniejszych polskich poetów, zwią-
zany z Zamościem i Hrubieszowem – Bolesław 
Leśmian jest bohaterem filmu W szumie gwiazd 

jestem. To pierwszy od prawie 25 lat film poświęcony 
postaci tego wybitnego literata.

Premiera filmu odbyła się 21 stycznia 2018 r. w Cen-
trum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Wyda-
rzenie zaszczyciła swoją obecnością prof. dr hab. Iwona 
Hofman – dziekan Wydziału Politologii UMCS.

Film powstał dzięki inicjatywie Towarzystwa Leśmia-
nowskiego w Zamościu, a szczególnie dzięki staraniom 
prezesa Sławomira Bartnika. Towarzystwo Leśmianow-

W  styczniu 2018 r. Chór Cen-
trum Języka i Kultury Pol-
skiej UMCS „Ponad Gra-

nicami” tradycyjnie już występował 
z dwoma koncertami poza swą uni-
wersytecką siedzibą. Pierwszy z nich 
odbył się w niedzielę 21 stycznia w ka-
meralnej przestrzeni kościoła św. Te-
resy przy ul. Krochmalnej w Lublinie, 
gdzie tydzień wcześniej swój długo 
oklaskiwany koncert zaprezentował 
Chór UMCS pod kierunkiem prof. 
Urszuli Bobryk. Drugą okazją do ko-
lędowania Chóru „Ponad Granicami” 
stało się spotkanie opłatkowo-no-
woroczne Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej 27 stycz-
nia w pięknie wyremontowanej 
Bursie Szkół Artystycznych przy 
ul. Muzycznej. Oba występy zostały 
nagrodzone wielkimi brawami.

Międzynarodowy program kolęd – 
jak zwykle – przygotowany został już 

jesienią na uroczyście obchodzoną 
w CJKP wigilię Bożego Narodzenia. 
Złożyły się nań kolędy w języku ukra-
ińskim i rosyjskim oraz oczywiście 
w języku polskim. Głównym punk-
tem programu jest zawsze Cicha noc, 
którą studenci cudzoziemcy wykonu-
ją w co najmniej siedmiu językach, 
tak jak miało to miejsce i w tym 
roku. Kolędę tę Chór CJKP UMCS 
śpiewa po niemiecku (ze względu 
na jej oryginalny tekst), po angielsku 
i hiszpańsku (ze względu na wielki 
zasięg obu języków w świecie), ale 
także w językach reprezentowanych 
przez słuchaczy CJKP – po białorusku, 
ukraińsku i rosyjsku. Bywało jednak 
w latach poprzednich, że kolędę Ci-
cha noc wykonywano po łotewsku, 
rumuńsku, bułgarsku, a nawet po 
arabsku. Generalnie zasada jest taka, 
że Chór – o ile to możliwe – śpiewa 
ją w językach reprezentowanych 

skie było też producentem obrazu. Reżyserem i scenarzy-
stą filmu jest dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. 
nadzw., pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Dzien-
nikarstwa na Wydziale Politologii UMCS. Głosem poety 
w filmie jest znakomity polski aktor Jan Peszek. Autorem 
zdjęć do filmu jest dr Tomasz Michałowski, operator filmo-
wy i fotograf, wykładowca na kierunku produkcja medial-
na. Dźwięk zrealizował Włodzimierz Surdacki, pracownik 
Inkubatora Medialno-Artystycznego w ACK UMCS „Chat-
ka Żaka”. Producentem wykonawczym i montażystą jest 
Tadeusz Sosnowski, wykładowca na kierunku produkcja 
medialna. Film kręcono w Archiwum Państwowym w Za-
mościu, Sądzie Okręgowym, Muzeum Zamojskim, Zamoj-
skim Ogrodzie Zoologicznym, w Księgarni „Szkoła Życia”, 
w dawnym mieszkaniu Bolesława Leśmiana w Domu Cen-
tralnym w Zamościu, w Izbie pamięci Leśmiana w Iłży, 
Domu Sunderlandów i w „malinowym chruśniaku”. 

W filmie narratorami są Adam W. Kulik, autor książki 
o B. Leśmianie, dr hab. Dariusz Pachocki, edytor dzieł 
B. Leśmiana. Wystąpili też znani zamościanie: Adam 
Gąsianowski, Jakub Żygawski, Henryk Szkutnik oraz Or-
kiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego i mi-
strzowskie pary taneczne ze Szkoły Tańca M. & J. Myka.

Natasza Ziółkowska-Kurczuk

Film „W szumie gwiazd jestem”

Koncerty Chóru „Ponad 
Granicami” CJKP UMCS

przez uczących się aktualnie w CJKP 
języka polskiego cudzoziemców. 

Chór „Ponad Granicami” istnieje 
przy CJKP UMCS od ponad 25 lat. 
Jego cechą wyróżniającą jest to, że 
składa się wyłącznie z cudzoziem-
ców, którzy na roku „0” przygotowu-
ją się do studiów w Polsce i każde-
go roku tworzony jest od początku 
w nowym składzie z przybyłych do 
Lublina studentów.

W bieżącym roku Chórowi „Po-
nad Granicami” akompaniowali ab-
solwenci Podyplomowych Studiów 
Humanistycznych dla Cudzoziem-
ców – Tatiana Szulgina (pianino), któ-
ra specjalnie na tę okazję przybyła 
z Warszawy, oraz na skrzypcach Ro-
man Derdziak. Gościnnie z akompa-
niamentem wystąpił także znakomi-
ty lubelski organista Mariusz Kozak.

Od początku istnienia Chór śpiewa 
pod kierunkiem piszącego te słowa – 
nauczyciela języka polskiego w CJKP 
UMCS oraz aktora Teatru Proviso-
rium, założonego na UMCS w 1971 r. 
przez studentów I roku polonistyki.

Jacek Brzeziński
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