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Z ŻYCIA UCZELNI
Opracowanie: Redakcja

Jerusalem” w Sali Operowej Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie. •
22–23.03 

– rektor S. Michałowski uczestni-
czył w posiedzeniu Konferencji Rek-
torów Uniwersytetów Polskich na 
Uniwersytecie Łódzkim. •
23.03

– prorektor A. Orłowska wzięła 
udział w koncercie Szymanowski 
Quartet w archikatedrze lubelskiej;

– prorektor A. Bereza uczestniczył 
w spotkaniu wielkanocnym służb 
mundurowych województwa lubel-
skiego. •
23–25.03 

– prorektor U. Bobryk wysłu-
chała koncertów zorganizowanych 
w ramach VII Lubelskiego Festiwa-
lu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej 
im. J. Kaczmarskiego „Metamorfo-
zy Sentymentalne”. •
24.03 

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w uroczystym zakończeniu 
eliminacji centralnych XXII Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności, któ-
re odbyły się w Zespole Szkół nr 5 
im. Jana Pawła II w Lublinie. •
26.03 

– rektor S. Michałowski spotkał się 
w Sali Senatu z przyjaciółmi i me-
cenasami sportu akademickiego. 
W trakcie spotkania podsumowa-
no rok sportowy 2017 oraz zapre-
zentowano perspektywy działalno-
ści na lata 2018–2020. •
28.03 

– prorektor A. Orłowska uczestni-
czyła w szkoleniu „Specyfika pracy 
w środowisku uczelni wyższej”. •

14.03
– panie prorektor A. Orłowska 

i U. Bobryk uczestniczyły w wyda-
rzeniach zorganizowanych w ramach 
Dnia Liczby Pi na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki. •
15.03

– prorektor R. Dobrowolski wziął 
udział w posiedzeniu Rady Nauko-
wej Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego w Zwierzyńcu. •
16.03

– prorektor U. Bobryk otworzyła 
konferencję „Sport w szkole wyż-
szej. Aspekty formalnoprawne”, zor-
ganizowanej na Wydziale Humanis- 
tycznym;

– prorektor R. Dobrowolski spot-
kał się z przedstawicielami Komite-
tu Organizacyjnego Forum Młodych 
Naukowców. •
18.03 

– prorektor U. Bobryk wzięła 
udział w XIII Gali Nagrody Angelus 
Lubelski w Muzeum Lubelskim na  
Zamku. •
19.03 

– prorektor U. Bobryk uczestniczy-
ła w inauguracji 2nd Erasmus Edu-
cation Week na Wydziale Pedagogi-
ki i Psychologii. •
20.03 

– rektor S. Michałowski wziął 
udział w otwarciu Konferencji „Mia-
sta 2050” dotyczącej przyszłości 
miast, zorganizowanej przez Urząd 
Miasta Lublin w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym. •
21.03 

– prorektor A. Orłowska wysłuchała 
koncertu „Israel Camerata Orchestra 

Kalendarium władz rektorskich

2–4.03
– prorektor U. Bobryk odwiedzi-

ła studentów UMCS przebywających 
na Zimowisku w Zakopanem. •
5.03

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

– prorektor A. Bereza wręczył pra-
cownikom naukowym listy gratula-
cyjne z okazji jubileuszu pracy za-
wodowej. •
6.03

 – prorektor A. Bereza uczestniczył 
w gali podsumowującej plebiscyt 
„Kuriera Lubelskiego” pn. „Człowiek 
Roku”, która odbyła się w Teatrze 
Muzycznym w Lublinie. •
9.03 

– odbyły się Drzwi Otwarte UMCS, 
w których udział wziął rektor S. Mi-
chałowski, prorektorzy oraz władze 
dziekańskie. •
10.03 

– prorektorzy A. Orłowska i R. Do-
browolski wzięli udział w uroczystym 
otwarciu I etapu IV Ogólnopolskie-
go Turnieju All-Chemicznego na Wy-
dziale Chemii. •
12.03 

– prorektor A. Bereza, na zapro-
szenie ambasadora Austrii Wernera 
Almhofera, wziął udział w uroczy-
stości wręczenia Wielkiej Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Republiki 
Austrii radcy prawnej Marii Ślązak, 
byłej prezydent The Council of Bars 
and Law Societies of Europe (CCBE), 
obecnie kierującej Europejskim Sto-
warzyszeniem Prawników. •
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2 marca odbyło się pierwsze po-
siedzenie Kolegium oraz Rady 
Związku Uczelni Lubelskich, 

w skład którego wchodzą: Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, Po-
litechnika Lubelska oraz Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Lublinie. Podjęto 
decyzję o rotacyjnym, dziesięcio-
miesięcznym przewodniczeniu Ra-
dzie Związku. Obecnie funkcję tę 
pełni UMCS, w następnej kolejno-
ści będą to PL i UP.

Rada w głosowaniu jednomyślnie 
przyjęła Statut Związku Uczelni Lu-
belskich oraz powołała do życia czte-
ry komisje i wybrała ich przewodni-
czących. Są to:
• Komisja ds. Strategii i Rozwoju, 

przewodniczący prof. dr hab. Zyg-
munt Litwińczuk – Rektor UP;

• Komisja ds. Studenckich i Kształce-
nia, przewodnicząca dr hab. Alina 

Orłowska, prof. nadzw. – Prorek-
tor ds. Kształcenia UMCS;

• Komisja ds. Organizacyjnych, prze-
wodniczący prof. dr hab. Zbigniew 
Grądzki – Prorektor ds. Nauki, 
Wdrożeń i Współpracy Między-
narodowej UP;

• Komisja ds. Współpracy z Otocze-
niem Społeczno-Gospodarczym, prze-
wodnicząca dr hab. Anna Halicka, 
prof. nadzw. – Prorektor ds. Współ-
pracy z Otoczeniem Społeczno-Bi-
znesowym Politechniki Lubelskiej.
W następnej kolejności skład ww. 

Komisji uzupełniony będzie przez 
powołanie po dwóch przedstawi-
cieli z uczelni tworzących Związek.

Podczas posiedzenia Rady przed-
stawiono także obszary współpracy 
w ramach Związku, do których należą:
• obszar kadrowo-płacowy, dot. 

m.in.: wymiany informacji o za-

Pierwsze posiedzenie 
Związku Uczelni Lubelskich

sobach kadrowych i bazie dydak-
tycznej, a także tworzenia bazy 
specjalistów w różnych dziedzi-
nach nauki, dostępnych w zaso-
bach uczestników Związku;

• obszar komercjalizacji wyników 
badań, dot. m.in.: integracji jed-
nostek zajmujących się transfe-
rem wiedzy i technologii czy też 
współpracy w zakresie komercja-
lizacji wspólnych wyników badań;

• obszar badań naukowych, dot. 
m.in.: cyklicznych spotkań pracow-
ników jednostek centralnych odpo-
wiedzialnych za projekty badaw-
cze, skupiających się na wymianie 
doświadczeń, wiedzy i kontaktów;

• obszar promocji i biur karier, dot. 
m.in.: prowadzenia poradnictwa za-
wodowego i edukacyjnego, szko-
leń dla studentów, pracowników 
i absolwentów. •

2 marca odbyły się Drzwi Ot-
warte Wydziału Zamiejscowe-
go UMCS w Puławach, w któ-

rych uczestniczyli uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych z Puław i oko-
lic. Wydarzenie zainaugurowali: pro-
rektor Arkadiusz Bereza oraz władze 
Wydziału Zamiejscowego – dziekan 
Grzegorz Smyk i prodziekan Zbi-
gniew Hubicki.

Na uczestników Drzwi Otwartych 
w Puławach czekało wiele atrakcji, 
wśród których znalazły się m.in.: wy-
kłady, konkurs chemiczny „MiniMatu-
ra”, powtórka z WOS-u, pokazy che-

Drzwi Otwarte  
Wydziału Zamiejscowego

miczne (Koło Naukowe „Alkahest”) 
i preparatyki kosmetyków (Koło Na-
ukowe „Bioaktywni”), zabiegi fizjo-
terapeutyczne oraz konkursy z na-
grodami. •
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5 marca w Trybunale Koronnym 
odbyło się uroczyste wręczenie 
listów gratulacyjnych tegorocz-

nym stypendystom „Miejskiego pro-
gramu stypendialnego dla studentów 
i doktorantów”. Wybitnie uzdolnio-

nym studentom i doktorantom li-
sty wręczył prezydent Krzysztof Żuk 
w obecności przedstawicieli władz 
uczelni wyższych oraz władz samo-
rządowych Lublina. UMCS reprezen-
towała prorektor Alina Orłowska.

Stypendium naukowe na rok aka-
demicki 2017/2018 zostało przyznane 
90 oso    bom – studentom oraz dokto-
rantom, których działalność nauko-
wa lub artystyczna służy rozwojowi 
nauki oraz Lublina i Lubelszczyzny. 
Wśród nagrodzonych znalazło się 
dziesięciu studentów i siedmiu dok-
torantów z naszej Uczelni:

Studenci: Karolina Głowacka, Anna 
Heleniak, Adrianna Komar, Nata-
lia Kryszak, Agata Lipińska, Karoli-
na Piejko, Karolina Reszko, Michał 
Szachmat, Ilona Wałęcak, Sylwia  
Zaborska;

Doktoranci: Kinga Bednarzewska, 
Magdalena Czemierska, Magdalena 
Kopycińska, Justyna Sala-Suszyńska, 
Olga Smalej, Katarzyna Szałapata, 
Joanna Szponar-Seroka. •

W  dn. 8–11 marca gości-
liśmy w Lublinie laurea-
tów konkursu „Europa – 

to my”, który odbył się w listopadzie 
ubiegłego roku wśród uczniów z ob-
wodu chmielnickiego na Ukrainie. 
Ostatniego dnia ich pobytu odby-
ło się spotkanie z prorektor Urszulą 
Bobryk, podczas którego laureatom 
wręczono nagrody. Pani prorektor 
podziękowała uczestnikom konkursu 

za zaangażowanie w rozpowszech-
nianie kwestii integracji europejskiej 
oraz zachęciła do podjęcia studiów 
na naszej Uczelni.

Jednym z zadań konkursu była 
m.in. popularyzacja procesów in-
tegracji europejskiej oraz formo-
wanie świadomej pozycji co do roli 
oraz miejsca Ukrainy w zjedno-
czeniu Europy. Udział w rywaliza-
cji wzięli uczniowie klas dziesiątych 

Miejskie stypendia dla 
studentów i doktorantów UMCS

Spotkanie z młodzieżą ukraińską

szkół ogólnokształcących z obwo-
du chmielnickiego. Wśród nagród 
był przyjazd do Lublina w ramach 
zacieśniania więzi międzynarodo-
wych. Podczas pobytu uczniowie 
wraz z opiekunami wzięli udział 
w Drzwiach Otwartych UMCS, obej-
rzeli film o wielokulturowości Lub-
lina oraz poznali historię miasta. To 
tylko część atrakcji, jaka znalazła się 
w bogatym programie wyjazdu. •
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13 marca w Instytucie Pe-
dagogiki miał miejsce 
wernisaż wystawy foto-

graficznej „Lubelski Spacer z Marią Cu-
rie-Skłodowską”, poświęconej miejscom 
związanym z Patronką naszego Uni-

16 marca w Instytucie In-
formatyki odbył się wo-
jewódzki etap olimpiady 

„Warto wiedzieć więcej o ubezpie-
czeniach społecznych”, organizo-

Wystawa „Lubelski Spacer 
z Marią Curie-Skłodowską”

wersytetu. W wydarzeniu udział wzięła 
prorektor Urszula Bobryk. Ekspozycja 
została przygotowana we współpra-
cy z Młodzieżowym Domem Kultu-
ry nr 2 w Lublinie, reprezentowanym 
przez Benona Bujnowskiego. •

Olimpiada wiedzy 
o ubezpieczeniach

wany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. W Olimpiadzie wzię-
li udział uczniowie z Lubelszczy-
zny, realizujący projekt „Lekcje  
z ZUS”.

Podczas części oficjalnej Uniwer-
sytet reprezentowali: prorektor Alina 
Orłowska, dziekan Wydziału Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki Stefan Zbi-
gniew Korczak oraz kierownik Zakła-
du Ubezpieczeń Teresa Bednarczyk. 
Ze strony ZUS obecni byli: Piotr Wa-
szak, dyrektor Oddziału ZUS w Lub-
linie oraz Maciej Raszewski, koor-
dynator ds. komunikacji społecznej 
i edukacji ZUS.

W II etapie w każdym wojewódz-
twie rywalizuje ze sobą 20 trzyoso-
bowych zespołów, które wyłonił etap 
szkolny. To najlepsi uczniowie spo-
śród ponad 30 tysięcy, którzy wzięli 
udział w Olimpiadzie w całej Polsce. 
Podczas etapu wojewódzkiego mieli 
do napisania test, który składał się 
z 25 pytań wielokrotnego wyboru 
– na odpowiedzi mieli tylko 30 mi-
nut. Uczniowie uczyli się z materia-
łów dydaktycznych projektu „Lekcje 
z ZUS” – zeszytu ucznia i zeszytu na-
uczyciela. To wiedza dotycząca syste-
mu ubezpieczeń społecznych, zasił-
ków, emerytur i prowadzenia firmy. 
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Należy dodać, że w II etapie Olim-
piady potrzebna była także umiejęt-
ność pracy w grupie.

Najlepsze okazały się uczennice 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II w Radzyniu 
Podlaskim: Marcelina Hreńczuk, Ani-
ta Sidelnik i Kinga Sposób. Zwycię-
ska drużyna weźmie udział w etapie 
centralnym organizowanym w War-
szawie, który odbędzie się 26 kwiet-
nia. •

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

pieniem do realizacji porządku Senat 
uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych: 
prof. Ewy Kurek i mgr Zofii Kruczko. 
Następnie rektor poinformował, że 
w związku z rezygnacją mgr Anny 
Taraby, nowym przedstawicielem Sa-
morządu Doktorantów będzie mgr 
Magdalena Szaniawska.

W dalszej kolejności rektor przed-
stawił informacje nt. działalności 
kolegium rektorskiego od ostatnie-

go posiedzenia Senatu. Dotyczyły 
one m.in.:
• uzgodnienia planu finansowa-

nia inwestycji w ramach kam-
pusu zachodniego UMCS. Jego 
konsekwencją jest m.in. projekt 
uchwały inwestycyjnej dot. bu-
dowy nowej siedziby dla Instytutu  
Pedagogiki;

• kończących się prac nad nowymi 
zasadami systemu ubezpieczeń 
pracowników, który ma zawierać 
m.in. wsparcie w chorobach nowo-
tworowych oraz dodatkową opiekę 

zdrowotną. Planujemy, aby nowe 
ubezpieczenie obowiązywało od 
1 lipca br.;

• rozpoczętej działalności Związku 
Uczelni Lubelskich, który wyłonił 
już skład Rady Związku oraz czte-
rech Komisji, które będą pracować 
w jego ramach;

• przygotowania Regulaminu Cen-
trum Ecotech-Complex;

• otrzymanej dotacji w wysokości 
10 mln zł z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju na realizację pro-
jektu pn. „Zintegrowany UMCS”;

• Drzwi Otwartych UMCS, zorgani-
zowanych z dużym rozmachem;

• dokonanej analizy spadku liczby 
studentów po pierwszym seme-
strze nauki;

Komunikat z obrad 
Senatu UMCS z 21 marca
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• kolejnych udanych występów na-
szych zawodników na arenach 
sportowych. Warto podkreślić, że 
„Pszczółkom” udało się pokonać 
m.in. drużynę krakowskiej „Wi-
sły”, zaś drugoligowi koszykarze 
walczą o awans do I ligi.
W kolejnych punktach porządku 

obrad senatorowie przyjęli Uchwały 
w następujących sprawach: zatwier-
dzenia recenzji przygotowanej przez 
prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego, 
dotyczącej nadania prof. Mieczysła-
wowi Jarońcowi godności doktora ho-
noris causa Politechniki Poznańskiej; 
wyrażenia zgody na wszczęcie postę-
powania ws. nadania prof. Jerzemu 
Brzezińskiemu tytułu doktora hono-
ris causa UMCS oraz nadania tytułu 
Honorowego Profesora UMCS prof. 
Carlosowi Bravo-Diazowi.

W dalszej części obrad senatorowie 
przychylili się do wniosku Wydziału 
Humanistycznego ws. przyznania Na-
grody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za rok 2017 dr. hab. Pio-
trowi Witkowi. 

Senat UMCS zatwierdził także pa-
kiet następujących uchwał:
• ws. utworzenia nowych kierunków 

studiów: na Wydziale Humanistycz-
nym – komunikacja międzykultu-
rowa w edukacji i na rynku pra-
cy (Intercultural communication in 
education and the workplace, stu-
dia stacjonarne II stopnia o profi-
lu ogólnoakademickim w języku 
angielskim) oraz na Wydziale Pe-
dagogiki i Psychologii – edukacja 
i terapia (Education and therapy, 
studia stacjonarne II stopnia o pro-
filu ogólnoakademickim w języku 
angielskim);

• ws. efektów kształcenia na nowych 
kierunkach studiów;

• zmieniającą Uchwałę nr XXIV- 
-7.4/17 z 31 maja 2017 r. ws. za-

sad rekrutacji na nowo utworzo-
ne kierunki studiów;

• ws. przyjęć cudzoziemców na I rok 
studiów prowadzonych w języku 
polskim i angielskim w roku aka-
demickim 2018/2019 – podejmu-
jących i odbywających kształce-
nie bez odpłatności i świadczeń 
stypendialnych.
W związku z pozyskaniem ze-

wnętrznych środków na sfinanso-
wanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku Instytutu Pe-
dagogiki wraz z parkingiem i dro-
gą dojazdową przy ul. Głębokiej 
w Lublinie”, Senat UMCS podjął 
Uchwałę ws. wyrażenia zgody na 
realizację powyższej inwestycji o war-
tości kosztorysowej 20 100 000 zł  
brutto.

Wśród spraw bieżących znalazły 
się informacje dot. m.in.: 17. Let-
niej Szkoły Wyszehradzkiej, do któ-
rej nabór trwa do 31 marca br.; 
prośby przesłanej przez KRASP ws. 
organizacji marszu z okazji Między-
narodowego Dnia Ziemi (22.04); 
przerwy świątecznej (29.03–4.04); 
terminu najbliższego posiedzenia 
Senatu (25.04); pisma od wojewo-
dy lubelskiego ws. pomnika Raa-
bego i Czugały; zapytania dr. Ja-
kuba Kosowskiego ws. wytyczenia 
przejścia dla pieszych na ul. Radzi-
szewskiego (w miejscu po rozebra-
nej kładce) oraz terminu remontu 
schodów nieopodal Wydziału Filo-
zofii i Socjologii; problemu z do-
jazdem pracowników do Wydziału 
Biologii i Biotechnologii, zgłoszo-
nego przez dziekana prof. Kazimie-
rza Trębacza.

Ostatnim punktem porządku ob-
rad było przyjęcie protokołu z po-
siedzenia Senatu 28 lutego 2018 r.

Aneta Adamska
Rzecznik prasowy

26 marca w Sali Senatu UMCS odbyło 
się spotkanie z udziałem rektora Sta-
nisława Michałowskiego, przedsta-

wicieli Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Woje-
wództwa, Urzędu Miasta, Rady Miasta, sponsorów, 
przyjaciół i mecenasów sportu akademickie-
go oraz władz Klubu Uczelnianego AZS UMCS.

Tematem spotkania było podsumowanie tego, 
co wspólnie udało się już osiągnąć naszemu spor-
towemu środowisku oraz wyznaczenie celów na 
najbliższą przyszłość.

2017 rok był niezwykle udany dla AZS UMCS 
Lublin, nie tylko jeśli chodzi o sport seniorski, 
w którym nie sposób wymienić wszystkie suk-
cesy. Jednym z nich jest choćby Drużynowe Mi-
strzostwo Polski w pływaniu podczas majowych 
zmagań w lubelskim Aqua Lublin. Kolejnym istot-
nym osiągnięciem był brązowy medal Malwiny 
Kopron w czasie 16. Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Świata w Londynie. Zawodniczka sięgnęła też 
po złoto 29. Letniej Uniwersjady w Tajpej 2017.

Jako cel na kolejne lata postawiono sobie zdo-
bycie medalu olimpijskiego dla Lublina. To bę-
dzie możliwe za nieco ponad dwa lata, podczas 
32. Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

Spotkanie 
z przyjaciółmi 
i mecenasami 
sportu 
akademickiego
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Oprócz sportu na najwyższym poziomie senior-
skim Klub może pochwalić się ogromnym progre-
sem w zmaganiach juniorskich. W czasie spot-
kania podkreślony został fakt awansu aż o 160 
pozycji w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży!

Istotnym punktem rozmów było potwierdzenie 
przez rektora UMCS planów budowy własnej hali 
sportowej. Ma ona przyczynić się do jeszcze więk-
szych sukcesów zawodników Uczelni. Pokazuje to 
także, jak ważny dla Uniwersytetu jest właśnie sport.

Ostatnim akcentem spotkania było przekazanie 
gościom pamiątkowych „Piątych Polskich Bankno-
tów Kolekcjonerskich Marii Curie-Skłodowskiej”.

W omawianym wydarzeniu udział wzięli: Krzysz-
tof Komorski (Zastępca Prezydenta Miasta Lublin), 
dr Jacek Czarecki (Prezes Zarządu „MOSiR” Bystrzy-
ca w Lublinie), Aleksander Batorski (Prezes Fabry-
ki Cukierków „Pszczółka”), Andrzej Ostrowski (Pre-
zes Zarządu SABAT Sp. z.o.o.), Andrzej Rutkowski 
(Dyrektor Perła – Browary Lubelskie S.A.), Ewa Da-
dos (Polskie Radio Lublin, inicjatorka akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”), Piotr Rzetelski (Rad-
ny Sejmiku Województwa Lubelskiego), Beata Ste-
paniuk-Kuśmierzak (Przewodnicząca Komisji Spor-
tu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin), 
Członkowie Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczyn-
ku Rady Miasta Lublina: Leszek Daniewski, Zdzi-
sław Drozd, Zbigniew Jurkowski, Bartosz Margul, 
Tadeusz Łoboda (Przewodniczący Rady Sportu 
Miasta Lublin), Dariusz Donica (Dyrektor Departa-
mentu Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego), Marek Sikora (Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu ds. Kultury, Edukacji 
i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego), Halina Drozd (Dyrektor Departamentu 
Kultury, Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego), Marek Skowronek (Re-
daktor naczelny Akademickiego Radia Centrum), 
Jerzy Stępkowski (Przyjaciel sportu, AZS UMCS 
Lublin), prof. dr hab. Zdzisław Targoński (Prezes 
Zarządu AZS Lublin), Paweł Markiewicz (Wicepre-
zes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Lub-
lin), Tomasz Bielecki (Dyrektor Centrum Kultury 
Fizycznej UMCS), Bartosz Kędracki (Zastępca Dy-
rektora Centrum Kultury Fizycznej UMCS) i Ma-
rek Rojewski (Zarząd Główny AZS). •

70 milionów złotych – właś-
nie taką kwotę rządowe-
go wsparcia na budowę 

nowego zachodniego kampusu otrzy-
ma nasz Uniwersytet. 3 kwietnia wi-
cepremier, minister nauki i szkolni-
ctwa wyższego dr Jarosław Gowin 
oraz rektor prof. Stanisław Michałow-
ski podpisali umowy dotyczące finan-
sowania nowych inwestycji Uczelni.

W zachodnim kampusie, który bę-
dzie nosił imię 450-lecia Unii Lubel-
skiej, powstaną nowoczesne siedzi-
by Wydziału Politologii, Instytutu 
Psychologii i Instytutu Pedagogiki, 
a także Akademickie Centrum Spor-
towe. W ramach rządowego wspar-
cia zostanie także dokończona mo-
dernizacja Akademickiego Centrum 
Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

„Rozbudowując kampus zachodni 
UMCS, w którym znajdują się już sie-
dziby Wydziału Nauk o Ziemi i Go-
spodarki Przestrzennej oraz Wydzia-
łu Artystycznego, chcemy realizować 
ideę tak zwanej uczelni kompletnej, 
w której studenci mogą uzyskać wie-
dzę, dobre wykształcenie oraz przygo-
towanie do pracy zawodowej, jedno-
cześnie mając szansę realizacji swoich 

pasji i zainteresowań, np. tych spor-
towych czy kulturalnych. Uwzględnia-
my tym samym proponowane przez 
MNiSW zmiany w modelu funkcjono-
wania szkolnictwa wyższego w Polsce, 
co oznacza, że UMCS w Lublinie musi 
mieć dobrą pozycję w badaniach na-
ukowych, ale i zarazem świetną bazę 
dydaktyczną, która pozwoli nam rywa-
lizować z innymi uczelniami w Polsce” 
– mówił rektor Stanisław Michałowski.

Jak podkreślił wicepremier Jaro-
sław Gowin, „ta inwestycja to ogrom-
na szansa na rozwój nie tylko UMCS, 
ale i też regionu. Dzisiaj Lublin jest 
jednym z najważniejszych miast aka-
demickich w Polsce. Przez tę inwe-
stycję dopełnia się więc pewien pa-
kiet warunków niezbędnych do tego, 
by UMCS stał się jedną z wiodących 

Wizyta wicepremiera 
Jarosława Gowina
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• Od lewej: wojewoda Przemysław Czarnek, senator Andrzej Stanisławek, wicepremier Ja-
rosław Gowin i rektor Stanisław Michałowski
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D r hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. 
z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kul-
turoznawstwa 8 marca odebrała z rąk 

Krzysztofa Żuka Medal Prezydenta Miasta Lub-
lin, przyznawany wyróżniającym się lubliniankom 
z okazji dnia kobiet. Profesor K. Smyk otrzyma-
ła medal w uznaniu za zasługi dla miasta i jego 
mieszkańców, z podziękowaniem za pełną zaan-
gażowania pracę naukową i społeczną, szczegól-
nie na rzecz rozwoju i integracji osób starszych 
oraz promowanie Lublina jako przestrzeni przy-
jaznej seniorom. •

8 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 
odbyła się uroczysta gala plebiscytu „Gazety 
Wyborczej” pt. „Kobieta na Medal”. Dyplomy 

otrzymały panie, które w sposób szczególny i aktyw-
ny przyczyniają się do rozwoju oraz promocji Lubli-
na. Wśród wyróżnionych znalazły się reprezentantki 
naszego Uniwersy-
tetu: dr Anna Sro-     
ka-Bartnicka z Za-   
kładu Genetyki i Mi-
krobiologii oraz Aga-
ta Dobrowolska – ko-
szykarka Pszczółki 
Polski-Cukier AZS 
UMCS Lublin. •

„Kobiety  
na Medal” 2018

Prof. Katarzyna Smyk 
z Medalem Prezydenta 
Miasta Lublin

uczelni w Polsce, konkurujących ze 
sobą pod względem poziomu, jako-
ści i komfortu studiów”.

W konferencji prasowej, podczas 
której nastąpiło podpisanie umów 
finansowania inwestycji Uczelni na 
najbliższe trzy lata, udział wzięli tak-
że: prof. Andrzej Stanisławek – sena-
tor RP, dr hab. Przemysław Czarnek – 
wojewoda lubelski i prof. Waldemar 
Paruch z Wydziału Politologii UMCS.

Następnie w Auli Uniwersyteckiej 
na Wydziale Prawa i Administracji 

wicepremier Jarosław Gowin zapre-
zentował założenia reformy szkolni-
ctwa wyższego (Konstytucji dla Na-
uki), która będzie realizowana od 
1 października 2018 r. Nauczyciele 
akademiccy, pracownicy niebędą-
cy nauczycielami oraz doktoranci 
i studenci biorący udział w spotka-
niu mieli także szansę zabrania gło-
su w dyskusji poświęconej przyszło-
ści szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Szczegółowe informacje dot. refor-
my znajdują się na stronie: www.kon-
stytucjadlanauki.gov.pl. •
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• Dr Anna Sroka-Bartnicka

• Agata Dobrowolska

NASZE
SUKCESY
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14 marca w Krakowie od-
była się VII Gala Nagród 
Młodych Dziennikarzy 

im. Bartka Zdunka. Podczas wyda-
rzenia jury wyróżniło reporterkę Re-
dakcji Kultury z Akademickiego Ra-
dia Centrum Justynę Bortnik.

Ogólnopolski konkurs dla młodych 
dziennikarzy składa się z czterech ka-
tegorii: Debiut Publicystyczny Roku, 
Inicjatywa Roku, Młodzi Twórcy Fil-
mowi oraz Reportaż – Po Debiucie. 
I właśnie w tej ostatniej kategorii, 
wśród trójki nominowanych znalazła 
się J. Bortnik. Reportaż, który doce-
nili jurorzy, nosi tytuł Moja wojna, 
moja młodość. Przedstawia on historię 
dwóch kobiet i ich spojrzenie na Po-
wstanie Warszawskie, które przeżyły.

W tej kategorii główna nagroda 
i czek powędrowały do dwóch osób – 
otrzymali je Szymon Piegza za reportaż 
Pan Bóg będzie nad nimi czuwał oraz Be-
ata Kwiatkowska za reportaż Nieulotne.

Nagroda Młodych Dziennikarzy 
im. B. Zdunka jest to konkurs dzienni-
karski organizowany od 2011 r. przez 
Koło Młodych krakowskiego oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Stowarzyszenie Absolwentów Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie i Dzienni-
karskie Koło Naukowe UPJPII. •

W  ramach konkursu „Zinte-
growane Programy Uczel-
ni” rozstrzygniętego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju nasz Uniwersytet otrzyma blisko 
10 mln zł na realizację projektu pn. 
„Zintegrowany UMCS”.

Uzyskane środki Uczelnia wyko-
rzysta m.in. na utworzenie progra-
mu rozwoju kompetencji studentów 
Wydziałów: Biologii i Biotechno-
logii, Chemii, Humanistycznego, 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej, a także Prawa i Admini-
stracji. Dzięki dofinansowaniu będą 
prowadzone programy stażowe dla 
studentów, dokonamy modyfikacji 
programów kształcenia, w ramach 
których powstaną nowe specjal-
ności m.in. na kierunkach chemia 
i dziennikarstwo. Na Wydziale Hu-

manistycznym zostanie uruchomiony 
nowy kierunek studiów anglojęzycz-
nych (komunikacja międzykulturo-
wa w edukacji i na rynku pracy), 
naszą Uczelnię odwiedzą także za-
graniczni wykładowcy, kadra aka-
demicka będzie mogła podnosić 
swoje kompetencje dydaktyczne, 
a pracownicy kadry zarządzającej 
otrzymają możliwość udziału w stu-
diach podyplomowych, kursach  
i szkoleniach.

Projekt będzie realizowany w la-
tach 2018–2020 i obejmuje wspar-
cie 950 studentów oraz 190 pracow-
ników. Obecnie Uczelnia realizuje 
już 13 projektów edukacyjnych. 
Dodatkowe informacje o kon-
kursie „Zintegrowane Programy 
Uczelni” znajdują się na stronie:  
www.ncbr.gov.pl. •

26 marca, decyzją Centralnej Komisja ds. Stop-
ni i Tytułów, Wydział Politologii otrzymał 
uprawnienia do nadawania stopnia nauko-

wego doktora habilitowanego nauk społecznych w dy-
scyplinie nauki o mediach. To duży sukces i wyróżnienie 
dla naszego Wydziału, który uzyskał takie uprawnienia 
jako drugi ośrodek naukowy w kraju.

W 2015 r. otrzymaliśmy, jako drugi ośrodek, możliwość 
doktoryzowania w dyscyplinie nauki o mediach i obec-

Wyróżnienie 
dla reporterki 
Akademickiego 
Radia Centrum

Sukces pracowników 
Instytutu Informatyki

Nowe uprawnienia 
Wydziału Politologii

P racownicy Instytutu Informaty-
ki – dr Rafał Stęgierski (Zakład 
Technologii Informatycznych) 

i dr Waldemar Suszyński (Zakład Cy-
berbezpieczeństwa) otrzymali jedno 
z najważniejszych wyróżnień dla in-

struktorów Akademii Sieciowej CISCO, 
która działa przy Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki. Dr R. Stę-
gierski otrzymał Advanced Level In-
structor Award, a dr W. Suszyński 
– Expert Level Instructor Award. •

UMCS wśród laureatów konkursu 
„Zintegrowane Programy Uczelni”

nie posiadamy pełne akademickie uprawnienia. Dzięki 
temu środowisko badaczy mediów i komunikacji zyska-
ło nowe możliwości i perspektywy naukowo-badawcze. 
Ta stosunkowo młoda dyscyplina naukowa rozwija się 
bardzo szybko, a uzyskane uprawnienia niewątpliwie 
przyczynią się do jej wzmocnienia i dalszego rozwoju. 

Dla Wydziału Politologii, który właśnie obchodzi 25-le-
cie swojego istnienia, uzyskanie pełnych akademickich 
uprawnień doktoryzowania i habilitowania w dyscypli-
nie nauki o mediach świadczy o mocnej i znaczącej po-
zycji naszego lubelskiego ośrodka w środowisku bada-
czy zajmujących się mediami i komunikacją.

Sylwia Skotnicka
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NA WYDZIAŁACH

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

Profesury
7 marca Prezydent RP Andrzej Duda 
wręczył akty nominacyjne nauczy-
cielom akademickim oraz pracow-
nikom nauki i sztuki. Tego dnia no-
minację profesorską otrzymał prof. 
dr hab. Krzysztof Grzywnowicz z Za-
kładu Biochemii. •
Doktoraty
Rada Wydziału Biologii i Biotechno-
logii na posiedzeniu 21 marca nadała 
stopień doktora nauk biologicznych 
w dyscyplinie biologia mgr. Łuka-
szowi Dawidowiczowi, absolwen-
towi studiów doktoranckich na kie-
runku biologia. Temat: „Modraszek 
orion Scolitantides orion (Pallas, 1771) 
– biologia i ekologia gatunku zagro-
żonego wyginięciem w Polsce”. Pro-
motor: dr hab. Halina Kucharczyk 
(Zakład Zoologii), promotor pomoc-
niczy: dr Krzysztof Pałka (Zakład 
Anatomii Porównawczej i Antropo-
logii). Recenzenci: dr hab. Piotr No-
wicki (UJ), dr hab. Marcin Sielezniew, 
prof. nadzw. (Uniwersytet w Białym-
stoku). •
Rada Wydziału Biologii i Biotechno-
logii na posiedzeniu 21 marca nadała 
stopień doktora nauk biologicznych 
w dyscyplinie biologia mgr. Grzego-
rzowi Wagnerowi, asystentowi w Za-
kładzie Zoologii. Temat: „Chrząszcze 
mycetofilne zasiedlające wybrane ga-
tunki hub na terenie południowo-
-wschodniej Polski”. Promotor: dr hab. 
Rafał Gosik (Zakład Zoologii). Recen-
zenci: prof. dr hab. Dariusz Tarnaw-
ski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. 

Marek Bunalski (Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu). •
Wystąpienia
13 marca w ramach posiedzenia Lu-
belskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Botanicznego referat 
pt. „Barszcz Sosnowskiego (Heracle-
um sosnowskyi Manden) – groźna ro-
ślina inwazyjna i ciekawy obiekt ba-
dawczy” wygłosiła dr Anna Rysiak 
(Zakład Ekologii). •
14 marca odbyło się Seminarium Wy-
działowe, w ramach którego referat 
pt. „Sekrety translacji – wyspecjalizo-
wane rybosomy” wygłosiła dr Aga-
ta Starosta (Zakład Biologii Moleku-
larnej). •
14 marca w ramach spotkania Lu-
belskich Oddziałów Polskich Towa-
rzystw Naukowych dr hab. Aneta 
Nowakiewicz (Zakład Mikrobiolo-
gii Weterynaryjnej, UP w Lublinie) 
wygłosiła referat pt. „Lekooporność 
drobnoustrojów jako zagrożenie zdro-
wia publicznego – nowe wektory 
i źródła wielolekoopornych bakte-
rii”, a mgr Paweł Krzemień, Senior 
Product Manager Euroimmun Pol-
ska wygłosił referat pt. „Diagnosty-
ka boreliozy i monitorowanie jej le-
czenia testami Lyme Trace ELISA”. •
20 marca w ramach posiedzenia 
Lubelskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Botanicznego referat pt. 
„Biologia kwitnienia Iris aphylla L.” 
wygłosiła mgr Magdalena Śmigała, 
studentka studiów doktoranckich na 
kierunku biologia •
Goście
W dn. 19–20 marca na Wydziale 
przebywał prof. Stanisław Głażew-

ski z Keele University, Wielka Bry-
tania, który wygłosił cykl wykładów 
poświęcony neurobiologii. •
Wydarzenia popularnonaukowe
W dn. 3 i 4 marca w ramach pro-
jektu Biologiczne Last Minute odby-
ły się weekendowe wykłady z bio-
logii dla uczniów klas maturalnych. 
Poprowadzili je pracownicy nauko-
wi UMCS, specjaliści w dziedzinach 
objętych egzaminem maturalnym 
z biologii rozszerzonej (cytologia 
i metabolizm, fizjologia człowieka, 
fizjologia roślin, botanika, zoologia, 
genetyka). W ramach tego samego 
projektu 17 marca odbyła się prób-
na matura z biologii dla uczestni-
ków ww. wykładów. •
24 marca odbyła się Noc Sów, ogól-
nopolskie wydarzenie edukacyjne po-
święcone tym tajemniczym ptakom. 
W jego ramach odbyły się wykłady 
oraz wycieczka terenowa z nasłuchi-
waniem/wypatrywaniem sów razem 
z pracownikami i studentami Wy-
działu Biologii i Biotechnologii. •

Wydział 
Chemii

Habilitacje
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 26 marca podjęła uchwałę o na-
daniu stopnia doktora habilitowane-
go w dziedzinie nauk chemicznych 
w dyscyplinie chemia dr Bożenie 
Czech, adiunktowi z Zakładu Chemii 
Środowiskowej. Dr B. Czech przed-
łożyła w postępowaniu habilitacyj-
nym jako istotne osiągnięcie naukowe 
cykl 11 oryginalnych prac naukowych 
pt. Zaawansowane procesy utlenia-
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nia do usuwania zanieczyszczeń orga-
nicznych z wód i ścieków. Recenzen-
ci: prof. dr hab. Maria Nowakowska 
(UJ), prof. dr hab. inż. Jacek Nawrocki 
(UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Zbi-
gniew Hubicki (UMCS). •
Rada Wydziału Chemii na posiedze-
niu 26 marca podjęła uchwałę o na-
daniu stopnia doktora habilitowane-
go w dziedzinie nauk chemicznych 
w dyscyplinie chemia dr Ewie Skwa-
rek, adiunktowi z Zakładu Radioche-
mii i Chemii Koloidów. Dr E. Skwa-
rek przedłożyła w postępowaniu 
habilitacyjnym jako istotne osiąg-
nięcie naukowe cykl 15 oryginalnych 
prac naukowych pt. Właściwości po-
wierzchniowe, adsorpcyjne i elektro-
chemiczne wybranych fosforanów 
metali ze szczególnym uwzględnie-
niem hydroksyapatytu, jego mody-
fikacji i kompozytów. Recenzenci: 
prof. dr hab. Adam Voelkel (Poli-
technika Poznańska), prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Adamczyk (Instytut 
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN w Krakowie), prof. dr hab. Ma-
rek Majdan (UMCS). •
Wyjazdy
Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. 
nadzw. (Zakład Chemii Nieorganicz-
nej) w dn. 10–19 marca prowadziła ba-
dania naukowe i konsultacje w Joint  
Institute for Nuclear Research, Frank 
Laboratory, Dubna, Rosja. •
Dr hab. Paweł Szabelski, prof. nadzw. 
(Zakład Chemii Teoretycznej) 
w dniach 11–16 marca uczestniczył 
w konferencji naukowej „Molecular 
Nanostructures on Surfaces: New 
Concepts towards Complex Archi-
tectures”, Berlin, Niemcy. •

Wydział Filozofii 
i Socjologii

Doktoraty
7 marca odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgr. Pawła Sieka. 
Tytuł: „Praca i dobrobyt a globaliza-
cja w perspektywie papieskich ency-

klik społecznych”. Recenzenci: dr hab. 
Rafał Matera, prof. nadzw. (UŁ) 
i dr hab. Witold Nowak, prof. nadzw. 
(URz). Promotor: dr hab. Jolanta Zdy-
bel (UMCS). •
Wyjazdy
W dn. 23–24 marca w Lwowskim Pa-
łacu Sztuki odbyły się targi eduka-
cyjne „Wyszsza Oswita 2018”, gdzie 
swoją ofertę edukacyjną promowa-
ły uczelnie z Ukrainy, Polski, Czech 
i Słowacji, w tym UMCS. Wydział 
Filozofii i Socjologii reprezentowali 
dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska 
i dr Andrzej Jekaterynczuk. 26 mar-
ca promowali studia na WFiS także 
w Chmielnickim na Podolu, gdzie 
gościli w Liceum im. Artema Mazura. 
Młodzież ucząca się języka polskie-
go najpierw wysłuchała prezentacji 
dr hab. Marioli Kuszyk-Bytniewskiej 
pt. „Społeczeństwo obywatelskie – 
utopia czy realność? O roli inteli-
gencji w budowie społeczeństwa 
obywatelskiego [Rozważania w kon-
tekście jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości]”. 
Następnie wykładowcy zapoznali 
uczniów ostatnich klas z ofertą stu-
diów na WFiS. •

Wydział 
Humanistyczny

Profesury
14 marca Prezydent RP Andrzej 
Duda wręczył nominację profesor-
ską prof. dr. hab. Krzysztofowi Sku-
pieńskiemu, kierownikowi Zakładu 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 
Historii (Instytut Historii). •
Habilitacje
14 marca dr Joanna Pędzisz (Instytut 
Germanistyki i Lingwistyki Stosowa-
nej) uzyskała tytuł doktora habilito-
wanego w zakresie językoznawstwa. 
Osiągnięcie naukowe: Profil des On-
line-Diskurses in Blog-Interaktionen 
an der Schnittstelle zwischen theo-
retischem Konzept und empirischem 
Modell (Profil dyskursu internetowe-
go w blogosferze na styku koncepcji 

teoretycznej i modelu empiryczne-
go). Recenzenci: dr hab. Anna Mał-
gorzewicz (UWr), dr hab. Artur Ku-
backi (Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie), prof. dr hab. Sambor 
Grucza (UW). •
14 marca dr Andrzej Kowalczyk 
(Instytut Anglistyki) uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego w zakresie 
literaturoznawstwa. Osiągnięcie na-
ukowe: Forms of Shadows: A Cogniti-
ve-Poetic Reading of Charles William’s 
Fiction. Recenzenci: prof. dr hab. Te-
resa Bela (UJ), dr hab. Jean Ward 
(UG), dr hab. Wojciech Nowicki, 
prof. nadzw. (UMCS). •
Doktoraty
7 marca odbyła się publiczna obro-
na pracy doktorskiej mgr. Pawła 
Stefanka. Temat: „Rusyfikacja Esto-
nii w XIX i XX wieku”. Promotor: 
prof. dr hab. Jan Lewandowski. 
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz 
Stegner (UG), prof. dr hab. Grzegorz 
Błaszczyk (UAM w Poznaniu). •
Wyjazdy
W dn. 7–12 marca prof. dr hab. Anna 
Brzozowska-Krajka (Zakład Histo-
rii Literatury Polskiej) przebywała 
w Kijowie, gdzie w Instytucie Sztu-
ki, Folkloru i Etnologii im. M. Ryl-
skiego Ukraińskiej Akademii Nauk 
uczestniczyła w uroczystej ukraiń-
skiej promocji publikacji Roots and 
Routes of Traditional European Cul-
tures in the XXIst Century, red. Lary-
sa Vakhnina (Kyiv: IASFE Publishers, 
2017), stanowiącej pokłosie 13. Eu-
ropejskiej Konferencji Kultury Ludo-
wej IOV/UNESCO, która odbyła się 
w dn. 27 czerwca – 5 lipca 2013 r. 
w Kijowie i Sewastopolu na Krymie 
(Ukraina). Współorganizatorem kon-
ferencji była prof. A. Brzozowska-
-Krajka jako przewodnicząca Sekcji 
Polskiej Międzynarodowej Organi-
zacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO 
i przewodnicząca Europejskiej Ko-
misji Nauki i Badań tejże organiza-
cji, członek Komitetu Redakcyjne-
go publikacji pokonferencyjnej oraz 
autor zamieszczonego tam artykułu 
pt. The Markers of Diasporic Identity  
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in Wandering European Cultures. 
Prof. A. Brzozowska-Krajka wygło-
siła też w Instytucie Sztuki, Folklo-
ru i Etnologii im. M. Rylskiego UAN 
wykład pt. „Z zagadnień angelolo-
gii polskiej w kontekście słowiań-
skim”, stanowiący wprowadzenie 
do dyskusji panelowej dot. relacji 
folklor – magia – religia wśród na-
rodów słowiańskich. Współorgani-
zatorem wykładu była Ambasada 
RP w Kijowie. Prof. A. Brzozowska-
-Krajka uczestniczyła też w Kijowie 
w jubileuszowej, 20. edycji festiwa-
lu-konkursu „Pontijska Arena” jako 
przewodnicząca jury z ramienia The 
International Organization of Folk 
Art (IOV/UNESCO). •
Konferencje
Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak (In-
stytut Filologii Polskiej) wystąpiła 
z referatem „Szkoła pozytywna Fran-
ciszka Salezego Krupińskiego” na 
ogólnopolskiej konferencji nauko-
wej „Dyslokacje. Literatura i kultu-
ra lat 60. XIX wieku. Między polity-
ką a prywatnością”, zorganizowanej 
przez Zakład Literatury i Kultury Dru-
giej Połowy XIX Wieku w Instytucie 
Literatury Polskiej UW, która odbyła 
się w dn. 5–7 marca. •

Wydział 
Matematyki, 
Fizyki 
i Informatyki

Habilitacje
Rada Wydziału Matematyki, Fizy-
ki i Informatyki przeprowadziła po-
stępowanie habilitacyjne dr. Artu-
ra Dobrowolskiego na podstawie 
osiągnięcia naukowego pt. Modele 
ruchów kolektywnych nisko wzbudzo-
nych jąder atomowych przy złama-
niu symetrii odbiciowych. Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Baran (Insty-
tut Fizyki UMCS), prof. dr hab. Rafał 
Broda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie) oraz prof. dr hab. Piotr 
Magierski (Wydział Fizyki Politechniki 
Warszawskiej). Na posiedzeniu 26 lute-
go Rada Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki podjęła uchwałę o na-
daniu dr. A. Dobrowolskiemu stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 
Dr hab. A. Dobrowolski jest zatrudnio-
ny na stanowisku adiunkta w Zakła-
dzie Fizyki Matematycznej Instytutu 
Fizyki UMCS. •

Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki 
Przestrennej

Doktoraty
28 marca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza 
Franczaka (Zakład Geomorfologii). 
Temat: „Formowanie i funkcjono-
wanie systemów zlewniowo-jezior-
nych na przedpolu lodowców Scotta 
i Renarda (NW część Ziemi Wedela 
Jarlsberga, Spitsbergen)”. Promotor: 
prof. dr hab. Józef Superson. Recen-
zenci: dr hab. Małgorzata Mazurek, 
prof. nadzw. (UAM w Poznaniu), 
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. nadzw. 
(UMK w Toruniu). •
Konferencja – zapowiedź
Zakład Kartografii i Geomatyki wraz 
z Pracownią Geoinformacji oraz 
ośrodki partnerskie zapraszają do 
udziału w 1st Cartographic Open Ple-
nary Meeting – Lublin 2018, która 
odbędzie się w dn. 16–19 paździer-
nika w Lublinie i Zwierzyńcu. Temat 
przewodni pleneru to: „Treść, formy 
i funkcje map tematycznych w erze 
systemów informacji geograficznej”. 
Szczegółowe informacje i formularz 
zgłoszeniowy online są dostępne na 
stronie www.umcs.pl/pl/plener-kar-
tograficzny.htm. •
Sukcesy
17 marca odbyły się Akademickie 
Mistrzostwa Województwa Lubel-
skiego w ergometrze wioślarskim. 
Studenci rywalizowali ze sobą na 
dystansie 1000 metrów. Złoty me-
dal w wadze open kobiet zdobyła 
Uliana Datsko (II rok turystyki i re-
kreacji). Wiktor Wieruszewski (III rok 
turystyki i rekreacji) wywalczył zło-
ty medal, startując w wadze lekkiej 
mężczyzn. Naszym studentom ser-
decznie gratulujemy i życzymy uda-

nych startów podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski w ergometrze wio-
ślarskim (14–15.04, Warszawa). •

Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

Wyjazdy
W dn. 15 lutego – 15 marca dr Sara 
Filipiak (Zakład Psychologii Rozwoju 
Człowieka i Psychologii Przemysło-
wej) przebywała na stażu naukowym 
na Wydziale Psychologii Sigmund 
Freud Privatuniversität w Wiedniu. 
Przeprowadziła m.in. badania psy-
chologiczne wśród uczniów Szko-
ły Polskiej im. Jana III Sobieskiego 
przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz 
uczestniczyła w konferencjach i uzu-
pełniających kursach psychologicz-
nych organizowanych przez Wydział 
Psychologii SFU. •

Wydział 
Politologii

Doktoraty
9 marca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Kingi 
Jarmołowicz pt. „Obywatelska e-par-
tycypacja w działaniach samorządu 
miasta Lublin w latach 2010–2016”. 
Promotor: prof. dr hab. Iwona Hof-
man, promotor pomocniczy: dr Ja-
kub Nowak. Recenzenci: dr hab. Ali-
cja Jaskiernia, prof. nadzw. (UW), 
dr hab. Andrzej Kaliszewski (UJ). •
Wyjazdy
W dn. 27 lutego – 4 marca prof. Ma-
ria Marczewska-Rytko (Zakład Ru-
chów Politycznych) przebywała na 
Malcie. Wyjazd związany był z rea-
lizacją grantu „Advancing effective 
institutional models towards cohesi-
ve teaching, learning, research and 
writing development” (We ReLaTe, 
2016–2020). Celem grantu jest anali-
za wzajemnych relacji i sprzężeń mię-
dzy czterema procesami charaktery-
stycznymi dla systemu szkolnictwa 
wyższego oraz stworzenie zaawan-
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sowanych modeli wspierających ten 
system. •
Spotkanie dot. programu MIRAI
28 lutego na Wydziale Politologii od-
było się spotkanie dot. możliwości wy-
jazdu do Japonii w ramach progra-
mu MIRAI ufundowanego przez rząd 
Japonii. Było ono połączone z pre-
zentacją zdjęć i filmów ubiegłorocz-
nych uczestników projektu. W trakcie 
prezentacji mgr Jakub Wołyniec, lic. 
Bartosz Mathauser oraz prof. dr hab. 
Agata Ziętek omówili procedurę kwa-
lifikacyjną do projektu. Pokazano rów-
nież przykładowy program dziesięcio-
dniowej wizyty w Tokio, Hiroszimie 
oraz Kioto, a jego byli uczestnicy za-
prezentowali relację ze zwiedzanych 
miejsc i warsztatów, w których brali 
udział. Ryo Fujita, student Wydziału 
Politologii przeprowadził pokazową 
lekcję języka japońskiego, uczestni-
cy mieli również możliwość nauki je-
dzenia pałeczkami. •

Wydział Prawa 
i Administracji

Doktoraty
26 lutego odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. Seba-
stiana Stankiewicza. Temat: „Res iudi-
cata w rzymskim procesie cywilnym”. 
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof 
Amielańczyk. Recenzenci: dr hab. Jo-
anna Misztal-Konecka, prof. nadzw. 
(KUL), dr hab. Renata Świrgoń-Skok, 
prof. nadzw. (URz). •
7 marca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Mag-
daleny Deneki. Temat: „Uprawnie-
nia ze współwłasności ułamkowej 
według kodeksu cywilnego”. Pro-
motor: prof. dr hab. Mirosław Na-
zar. Recenzenci: prof. dr hab. Woj-
ciech Kocot (UW), dr hab. Zdzisław 
Gawlik, prof. nadzw. (UMCS). •
8 marca odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr Anety 
Majewskiej. Temat: „Model ogólne-
go postępowania administracyjne-

go w świetle jego zasad ogólnych”. 
Promotor: dr hab. Zbigniew R. Kmie-
cik, prof. nadzw. Recenzenci: dr hab. 
Dorota Dąbek, prof. nadzw. (UJ), 
dr hab. Wojciech Piątek, prof. nadzw. 
(UAM). •
Zmarł prof. M. Storme
30 marca zmarł prof. Marcel Stor-
me, doktor honoris causa UMCS. 
Prof. M. Storme był wybitnym 
prawnikiem belgijskim, adwokatem 
i uczonym, specjalistą w dziedzi-
nie prawa procesowego cywilnego.  
Pracował na uniwersytetach w An-
twerpii i Gandawie, pełniąc funkcje 
kierownika Katedry Postępowania 
Cywilnego. Był autorem wielu zasłu-
gujących na najwyższe uznanie prac 
naukowych, opublikowanych w reno-
mowanych czasopismach i wydawni-
ctwach. Przez wiele lat utrzymywał 
bliskie kontakty naukowe z Wydzia-
łem Prawa i Administracji UMCS.

Pełnił też wiele zaszczytnych funkcji. 
Był prezesem Królewskiej Flamandz-
kiej Akademii Nauki i Sztuk w Bel-
gii, przewodniczącym Flamandzkie-
go Stowarzyszenia Prawników oraz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawa Procesowego, a także kiero-
wał Międzyuniwersyteckim Centrum 
Prawa Procesowego. Był również za-
granicznym członkiem Królewskiej 
Niderlandzkiej Akademii Sztuk 
i Nauk. Uniwersytet w Pekinie przy-
znał mu tytuł profesora honorowego.

Senat UMCS, uchwałą z 6 grudnia 
1995 r., nadał prof. Marcelemu Storme 
godność doktora honoris causa UMCS. 
Promotorem w postępowaniu o na-
danie tego tytułu był prof. dr hab. 
Mieczysław Sawczuk. •
Konferencje
2 marca odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Między-
narodowy obrót cywilnoprawny”, zor-
ganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Prawników, Sekcję Prawa 
Cywilnego we współpracy z Kate-
drą Postępowania Cywilnego i Mię-
dzynarodowego Prawa Handlowego. 

Uczestnicy reprezentowali dziewięć 
ośrodków naukowych. Wygłosili re-
feraty: „Ewolucja międzynarodowych 

regulacji prawnych dotyczących ar-
bitrażu” (mgr Mateusz Ziemblicki, 
Uniwersytet w Białymstoku), „Zasa-
da poufności w międzynarodowym 
arbitrażu handlowym a tzw. «pra-
nie brudnych pieniędzy»” (mgr Dia-
na Tylus, KUL), „Problematyka uzna-
nia dokumentów urzędowych państw 
powszechnie nieuznanych w mię-
dzynarodowych stosunkach cywil-
noprawnych na przykładzie Kosowa, 
Tajwanu i Abchazji” (Anna Podlasek, 
Barbara Pietrzyk, UMCS), „Europej-
ski Nakaz Zapłaty jako sposób egze-
kwowania należności od zagranicz-
nych kontrahentów” (mgr Anna Fus, 
Uniwersytet Opolski), „Cywilnopraw-
ne aspekty transgranicznego łącze-
nia się spółek kapitałowych” (mgr To-
masz Słapczyński, UJ), „Timesharing 
w międzynarodowym obrocie cywil-
noprawnym” (mgr Jakub Rzeszow-
ski, UMK), „Związanie umową arbi-
trażową w grupie spółek (group of 
companies)” (mgr Magdalena Rudz-
ka, UŚ). •
9 marca odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa pt. „Kodeks postę-
powania administracyjnego rok po 
nowelizacji – teoria i praktyka”, zor-
ganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Prawników oraz Koło Na-
ukowe Prawa Zamówień Publicznych, 
pod patronatem honorowym Rektora 
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskie-
go, Dziekana WPiA prof. dr hab. Anny 
Przyborowskiej-Klimczak oraz Prezy-
denta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Wystąpienia uczestników, reprezen-
tujących osiem ośrodków naukowych, 
były prezentowane w ramach ośmiu 
paneli, a wygłoszone referaty dotyczy-
ły: „Mediacji w postępowaniu admi-
nistracyjnym” (mgr Sylwia Łazuk, Uni-
wersytet w Białymstoku), „Ponaglenia 
jako środka zaskarżenia bezczynno-
ści organu i przewlekłości postępo-
wania administracyjnego w świet-
le aktualnych przepisów k.p.a.” (mgr 
Magdalena Jankowska, UMK), „Posie-
dzenia w trybie współdziałania – no-
wego instrumentu usprawnienia po-
stępowania administracyjnego” (mgr 
Dawid Ziółkowski, UW), „Zasady in 
dubio pro libertate – ujęcia teoretycz-
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noprawnego” (mgr Angelika Koman, 
UMCS), „Administracyjnych kar pie-
niężnych – nowelizacji k.p.a. i przepi-
sów z RODO” (mgr Aleksandra Pyka, 
KUL), „Postępowania kwalifikacyjne-
go w korpusie Służby Cywilnej jako 
wyrazu realizacji prawnoadministra-
cyjnej zasady zaufania” (Maciej Dłu-
gosz, UJK w Kielcach), „Administracji 
coraz mniej władczej? Novum instytu-
cji mediacji w relacji organ–jednost-
ka” (Przemysław Puzio, UKSW). •
16 marca odbyła się konferencja na-
ukowa pt. „Państwowe i międzynaro-
dowe konflikty polityczno-społeczne 
– negocjacje i inne metody ich rozwią-
zywania”, zorganizowana przez Koło 
Naukowe Mediacji i Negocjacji. Wy-
stąpienia uczestników podzielono na 
dwa panele. Wygłoszone referaty do-
tyczyły m.in.: „Cech i zasad prawnych 
negocjacji dyplomatycznych” (Ange-
lika Wójcik), „Roli strategii negocja-
cyjnych w konflikcie” (Paulina Juda), 
„Charakterystyki Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości jako orga-
nu biorącego udział w rozwiązywaniu 
sporów między państwami” (Joanna 
Lempert), „Tendencji separatystycznych 
w Hiszpanii” (Karolina Więcek, Eweli-
na Tyburska), „Konfliktów społecznych 
jako potencjalnego źródła zagrożeń dla 
bezpieczeństwa człowieka” (Aleksan-
dra Chiniewicz, Justyna Ochyra). •
20 marca odbyło się seminarium 
naukowe pt. „Motywacja spraw-
ców zabójstw”, zorganizowane przez 
Koło Naukowe Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, które poprowadziła 
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, 
prof. nadzw. •
23 marca odbyła się Konferencja Na-
ukowa pt. „Różne zwierzęta, różna 
ochrona – o sytuacji prawnej zwie-
rząt”, zorganizowana przez Koło Na-
ukowe Prawa Ochrony Zwierząt pod 
patronatem Wydziału Prawa i Admi-
nistracji. •
23 marca odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Kryptonim 
– cela. Polskie wydarzenia kryminalne 
XX i XXI wieku”, zorganizowana przez 

Studenckie Koło Naukowe Prawników, 
Sekcję Prawa Karnego we współpracy 
z Katedrą Prawa Karnego i Kryminolo-
gii. Wystąpienia uczestników, reprezen-
tujących siedem ośrodków naukowych, 
obejmowały m.in. następujące zagad-
nienia: „Porwania dla okupu w aspek-
cie prawnym i kryminalistycznym” 
(mgr Katarzyna Mróz, UW), „Rzeź-
nik z Ziębic – mit czy rzeczywistość?” 
(mgr Magdalena Dąbrowska, UŁ), 
„Morderstwo ze szczególnym okrucień-
stwem – o sprawie «skóry» z Krako-
wa” (Agnieszka Świergała, Aleksandra 
Włodarz, UJ), „Zbrodnia połaniecka – 
brutalna zemsta i zmowa milczenia” 
(Kamil Bradliński, UMCS), „Wampiry 
XX w.” (Krzysztof Roszkowski, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistycz-
ny w Siedlcach), „Polowanie na wam-
pira – sprawa Karola Kota z Krakowa” 
(mgr Paulina Duda, KUL), „«Przysię-
gam, że niczego tutaj nie widziałem» 
– zmowa milczenia w sprawie zabój-
stwa dokonanego w wigilijną noc 
koło Połańca” (mgr Damian Skowron,  
UKSW). •
Konkursy
23 marca odbyła się uroczysta gala fi-
nałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu 
z publicznego prawa gospodarczego 
„Szafirowe Paragrafy”, zorganizowa-
nego przez Katedrę Prawa Admini-
stracyjnego i Nauki o Administracji, 
Europejskie Stowarzyszenie Studen-
tów Prawa ELSA Lublin oraz Kance-
larię Prawną Filipek&Kamiński Sp.k. 
Przewodniczącym jury był kierownik 
Katedry Prawa Administracyjnego 
i Nauki o Administracji prof. dr hab. 
Marian Zdyb, a członkami jury: 
dr Anna Ostrowska (UMCS), dr Eli-
za Komierzyńska-Orlińska (UMCS), 
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS), 
dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS), 
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka 
(UMCS), dr Agnieszka Żywicka (WSEI) 
oraz Magdalena Kania (ELSA Lublin).

Gala finałowa została zorganizo-
wana w Auli Uniwersyteckiej na Wy-
dziale Prawa i Administracji. Z grona 
13 finalistów wyłoniono trzech lau-
reatów, którym przyznano nagrody 
w postaci płatnych praktyk w Kance-
larii Prawnej Filipek&Kamiński Sp.k., 

a także nagrody książkowe. Laurea-
tami zostali studenci: Bartosz Toma-
szewski (UW) – I miejsce oraz Paulina 
Gałat (WPiA UMCS) i Zuzanna Sto-
cka (UAM) – II miejsce ex aequo. •
Spotkania z praktykami
6 marca odbyło się spotkanie z funk-
cjonariuszem aresztu śledczego. •
8 marca odbyło się spotkanie z do-
radcą podatkowym, zorganizowane 
przez Studenckie Koło Naukowe Pra-
wa Podatkowego. •
15 marca odbyło się spotkanie z na-
czelnikiem Urzędu Skarbowego 
dr. Arturem Krukowskim, zorgani-
zowane przez Studenckie Koło Na-
ukowe Prawa Podatkowego. •
26 marca odbyło się spotkanie z funk-
cjonariuszami Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, którego program 
obejmował następujące zagadnienia: 
podstawy działania CBA jako służby 
specjalnej, główne obszary działal-
ności Biura, struktura organizacyjna 
i terytorialna CBA, właściwość rzeczo-
wa CBA jako służby specjalnej, poję-
cie korupcji, społeczne koszty korup-
cji, Indeks Percepcji Korupcji, sposoby 
ograniczenia ryzyka korupcji, sposo-
by postępowania w przypadku zaist-
nienia korupcji, formy zgłaszania ko-
rupcji, procedura rekrutacyjna w CBA, 
możliwe ścieżki kariery. •
Warsztaty dot. debat 
oksfordzkich
W marcu odbył się cykl wykładów 
i warsztatów dot. debat oksfordzkich, 
zorganizowanych przez Koło Nauko-
we Doktryn Politycznych i Prawnych:
• 15 marca – wykład wprowadzający 

do warsztatów z debat oksfordz-
kich pt. „Retoryka w teorii i prak-
tyce. Czyli o sztuce skutecznego 
i pięknego mówienia” (dr Marcin 
Niemczyk);

• 20 marca – warsztaty pt. „Zasa-
dy debaty oksfordzkiej”;

• 23 marca – warsztaty pt. „Wybrane 
zagadnienia prawa handlowego”;

• 27 marca – warsztaty pt. „Ramo-
wanie debaty i definiowanie”. •
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P rof. dr hab. Ewa Kurek urodzi-
ła się 19 marca 1943 r. w Opo-
lu Lubelskim, skąd zaraz po 

Jej narodzinach rodzice przenieśli się 
do Puław, które uważała za rodzin-
ne miasto. W 1960 r. uzyskała ma-
turę w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Czartoryskiego w Puła-
wach i w tym samym roku rozpoczę-
ła studia na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi UMCS. W 1965 r. otrzymała 
stopień magistra na podstawie pra-
cy pt. „Wpływ talidomidu na syntezę 
fosfatazy alkalicznej przez mutanty 
Rhizobium trifolii”, której promoto-
rem był prof. Zbigniew Lorkiewicz. 
Przez dwa lata pracowała w Zakła-
dzie Mikrobiologii Rolniczej w In-
stytucie Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach, realizując 
badania pod opieką prof. dr. hab. 
Władysława Myśkowa.

W 1967 r. Ewa Kurek podjęła stu-
dia doktoranckie na działającym na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
UMCS Środowiskowym Studium Dok-
toranckim pod kierownictwem prof. 
Zbigniewa Lorkiewicza. W 1971 r. 
uzyskała stopień doktora nauk bio-
logicznych na podstawie rozprawy 
pt. „Badania nad fosfoproteidami 
bakteryjnymi”. Naukowym opieku-
nem i promotorem Jej pracy dok-
torskiej był prof. dr hab. Eugeniusz 
Gąsior. Jesienią 1971 r. została za-
trudniona na etacie adiunkta w Za-
kładzie Biologii Molekularnej, pro-
wadząc badania nad fosforylacją 
białek i utlenianiem nieorganicz-

nych związków siarki przez drobno-
ustroje heterotroficzne. W 1986 r. 
na Wydziale Biologii i Nauk o Zie-
mi UMCS uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk przyrodniczych 
na podstawie rozprawy pt. „Utlenia-
nie nieorganicznych związków siarki 
przez Rhodotorula sp. i charaktery-
styka wyodrębnionych z tego organi-
zmu oksydoreduktaz: siarczyn: cyto-
chrom c i tiosiarczan: cytochrom c”, 
nagrodzonej indywidualną nagrodą 
III stopnia Ministra Nauki, Szkolni-
ctwa Wyższego i Techniki.

W 1978 r., współpracując z prof. 
dr. hab. Józefem Kobusem, zorgani-
zowała na Wydziale Pracownię Mikro-
biologii Środowiskowej (przekształco-
ną w 1992 r. w Zakład). Adaptowała 
lokal mieszkalny do potrzeb labora-

toryjnych oraz wyposażyła go w apa-
raturę. Było to możliwe dzięki Jej 
ogromnemu zaangażowaniu i wy-
jątkowej pasji. Nawiązując do tema-
tyki, którą poznała w IUNG w Pu-
ławach, gdzie rozpoczęła bardzo 
owocną drogę zawodową, zainicjo-
wała badania naukowe w dziedzi-
nie ochrony środowiska. Rozwijała 
tematykę bioremediacji środowiska 
glebowego, ochrony tego środowi-
ska przed degradacją spowodowa-
ną procesami antropogennymi oraz 
biologicznej ochrony roślin przed fi-
topatogenami grzybowymi i biona-
wożenia roślin. Prof. dr hab. Ewa Ku-
rek w 1990 r. została kierownikiem 
stworzonej jednostki i sprawowała 
tę funkcję do 30 września 2013 r., 
czyli dnia przejścia na emeryturę. 

Śp. prof. Ewa Kurek była bardzo 
zaangażowana w działalność orga-
nizacyjną Wydziału i Uczelni. W la-
tach 1991–1993 pełniła funkcję Pro-
dziekana Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi oraz była członkiem Sena-
ckiej Komisji ds. Studiów i Studentów, 
a także podkomisji powołanej przez 
Rektora opracowującej nowy regu-
lamin studiów w UMCS. W kaden-
cji 1990–1993 była członkiem Sekcji 
Chemii Rolnej Komitetu Gleboznaw-
stwa i Chemii Rolnej PAN. W latach 
1998–2013 była członkiem dwóch 
Komisji Wydziałowych powołanych 
przez Dziekana: ds. Oceny i Rozwo-
ju Kadr Naukowych oraz ds. Lokalo-
wych. W latach 1998–2002 pełniła 
funkcję przewodniczącej Wydzia-
łowej Komisji Wyborczej odpowie-
dzialnej za przeprowadzenie w tym 
okresie wyborów do władz statuto-
wych Uczelni. W roku 2002 została 
powołana na kadencję 2002–2005 
na członka Rektorskiej Komisji ds. 
stypendiów naukowych fundowa-
nych przez Rektora UMCS dla samo-
dzielnych pracowników naukowych 
oraz Komisji Senackiej ds. Współpra-
cy z Gospodarką. W latach 2005– 
–2008 była aktywnym członkiem Wy-
działowej Komisji ds. Rozwoju Kadr 
Wydziału BiNoZ, członkiem Rady 
Centrum Biotechnologii, członkiem 
Komisji ds. Stypendiów Naukowych 
dla Kadry Wydziału, członkiem Ko-
misji Nauk Matematyczno-Przyrod-

Prof. Ewa Kurek
W dniu 8 marca 2018 r. odeszła na zawsze śp. prof. dr hab. Ewa Ku-
rek, emerytowana profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS 
w Lublinie. Odeszła niespodziewanie, gdy wydawało się, że choro-
ba, która zaatakowała w 2012 r., została opanowana. W uroczystoś-
ciach pogrzebowych, które odbyły się w Puławach na cmentarzu 
rzymskokatolickim przy ul. Piaskowej i rozpoczęły się mszą w Pa-
rafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego, oprócz rodzi-
ny zmarłej, wzięły udział władze Wydziału w osobach Dziekana, 
Prodziekanów i Dyrektora Instytutu Mikrobiologii i Biotechnolo-
gii oraz liczne grono przyjaciół, kolegów i pracowników Wydziału. 

• Prof. Ewa Kurek
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niczych ds. przyznawania środków 
finansowych na granty indywidual-
ne i zespołowe Prorektora UMCS ds. 
Nauki. W latach 2008–2012 praco-
wała w Międzywydziałowej Komisji 
Programowej dla kierunku Ochrona 
Środowiska oraz Wydziałowej Komisji 
ds. programów kształcenia studen-
tów specjalizacji biologicznych i geo-
graficznych podstaw ochrony środo-
wiska na II stopniu tego kierunku. 

W roku 1998 uzyskała tytuł nauko-
wy profesora w zakresie nauk biolo-
gicznych, a w roku 2003 stanowi-
sko profesora zwyczajnego UMCS. 
W latach 1978/1979 i 1987/1988 
prof. Ewa Kurek odbyła roczne sta-
że w Laboratorium Biochemii Gleby 
w The Pennsylvania State University 
w USA kierowanym przez prof. Je-
an-Marca Bollaga. Rozpoczęła tam 
badania dotyczące udziału mikroor-
ganizmów w detoksyfikacji środowi-
ska glebowego. 

Pani Profesor z wielkim sentymen-
tem i szacunkiem wspominała prof. 
dr. Szczepana Aleksandra Pieniążka 
z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) 
w Skierniewicach, który był głównym 
inicjatorem i organizatorem wyjaz-
dów polskich naukowców na staże 
do amerykańskich ośrodków zajmu-
jących się ochroną roślin i ochroną 
środowiska. Pani Profesor kultywowa-
ła udział w corocznych międzynaro-
dowych spotkaniach odbywających 
się w Instytucie w Skierniewicach, 
podkreślając renomę i wysoką kla-
sę tej jednostki naukowej i stawiając 
następców prof. Pieniążka, z który-
mi zetknęła się podczas pobytu na 
stażach – prof. Leszka Orlikowskie-
go, prof. Teresę Orlikowską, prof. Pio-
tra Sobiczewskiego, za wzór profe-
sjonalizmu. Kiedy w 2014 r., będąc 
już na emeryturze, prof. Ewa Kurek 
uczestniczyła w Konferencji i Bene-
fisie wieńczącym zakończenie pracy 
zawodowej prof. Leszka Orlikowskie-
go, zauważyła, że skierniewiczanie 
uhonorowali prof. Szczepana Pieniąż-
ka pomnikiem – ławeczką ustawio-
ną na rynku. Ogromnie wzruszona, 
nie mogła odmówić sobie wykona-
nia pamiątkowego zdjęcia, zasiada-
jąc na ławeczce obok Mistrza.

Od 2001 r. Pani Profesor była człon-
kiem zespołu realizującego badania 
nad efektywnością chińskich prepa-
ratów bionawożeniowych w polskich 
warunkach glebowych i klimatycznych 
wspólnie z Instytutem Mikrobiolo-
gii Chińskiej Akademii Nauk Oddział 
Prowincji Hebei, w ramach umowy 
międzynarodowej pomiędzy KBN 
i CHRL. Swoją wiedzę na temat aktyw-
ności mikroorganizmów glebowych 
w udostępnianiu roślinom mineral-
nych związków odżywczych rozszerzy-
ła i wymieniała się z pracownikami 
naukowymi z Azji i Europy, uczest-
nicząc w miesięcznym International 
Training Course on Biological Ferti-
lizer Technology odbywającym się 
w sierpniu 2002 r. w  Baoding ChRL 
w  Institue of Microbiology, Hebei 
Academy of Science, China. 

W 1994 r. wspólnie z kierowanym 
zespołem i Zakładem Mikrobiologii 
Ogólnej zorganizowała ogólnopol-
skie sympozjum (z udziałem gości 
zagranicznych) pt. „Oddziaływania 

między mikroorganizmami i roślina-
mi”, a w 2013 r. z Zakładem Mikro-
biologii Rolniczej IUNG PIB w Puła-
wach 47. Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „Mikroorganizmy – roślina 
– środowisko w warunkach zmienia-
jącego się klimatu”. W latach 1997 
i 1998 zorganizowała wspólnie z pra-
cownikami Zakładu Mikrobiologii Śro-
dowiskowej dwie bilateralne konfe-
rencje polsko-litewskie odbywające 
się odpowiednio na Litwie i w Pol-
sce. Uczestniczyli w nich mikrobio-
lodzy zatrudnieni w Instytutach Na-
ukowych i Uniwersytetach w Wilnie, 
Kownie i Kłajpedzie – członkowie Li-
tewskiego Towarzystwa Mikrobio-
logów oraz mikrobiolodzy polskich 
uczelni.

Prof. Ewa Kurek była członkiem 
Polskiego Towarzystwa Biochemicz-
nego, Polskiego Towarzystwa Gene-
tycznego, Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego (członek rzeczywisty) 
oraz International Society for Envi-
ronmental Biotechnology.

• Pomnik prof. dr. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Prof. Ewa Kurek siedzi obok swo-
jego Mistrza (kwiecień 2014 r.) 
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Rezultaty przeprowadzonych badań 
opublikowała w 220 publikacjach. 
Przygotowała polską wersję nowo-
czesnego podręcznika akademickiego 
z zakresu mikrobiologii i biochemii 
gleby wydaną w 2000 r. przez Wy-
dawnictwo UMCS. W 2000 r. przy-
gotowała, na zaproszenie redaktorów, 
rozdział Microbial Mobilization of Me-
tal from Soil Minerals under Aerobic 
Conditions w pozycji książkowej Inter-
actions between Soil Particles and Mic-
roorganisms zamówionej przez Inter-
national Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC), a wydanej przez 
John Willey and Sons Ltd. w 2002 r.

Niesamowitą wiedzę i pasję śp. 
prof. Ewa Kurek przekazała swoim wy-
chowankom – biologom i biotechno-
logom – magistrantom, doktorantom 
i pracownikom stworzonej przez siebie 
jednostki naukowej. Profesor Ewa Ku-
rek prowadziła wykłady z mikrobiolo-
gii środowiska, ekologii drobnoustro-
jów oraz biotechnologicznych metod 
w ochronie środowiska dla studentów 
biologii środowiskowej, mikrobiologii 
i biotechnologii oraz dla studentów 
ochrony środowiska. Była promoto-
rem 71 prac magisterskich i czterech 
przewodów doktorskich. 

Za swoje osiągnięcia naukowe była 
wyróżniona jako członek zespołu Na-
grodą Sekretarza Naukowego Polskiej 

Akademii Nauk (1976), Indywidual-
ną Nagrodą III stopnia Ministra Na-
uki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
(1987) oraz wielokrotnie Nagrodami 
Rektora UMCS. Za działalność dydak-
tyczno-wychowawczą została odzna-
czona Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, a za całokształt aktywności 
naukowej – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Śp. Pani Profesor była przyrod-
nikiem z zamiłowania. Uwielbiała 
przebywać na łonie natury, szczegól-
nie w zaciszu, które same stworzy-
ła w domu wybudowanym nad je-
ziorem, kilkadziesiąt kilometrów od 
Lublina, otoczonym dużym, pieczo-
łowicie pielęgnowanym ogrodem 
oraz własnoręcznie zasadzonym la-
sem. W Jej domu schronienie znaj-
dowały zwierzęta i zawsze czekały 
na Nią ukochane psy.

Głębokimi uczuciem obdarzała 
najbliższą rodzinę. Wcześnie osierocona 
przez ojca, wychowywana wraz z młod-
szym bratem przez mamę pielęgniarkę, 
była z nimi bardzo mocno uczuciowo 
związana. Mama Pani Profesor odeszła 
cztery lata temu w wieku 96 lat. Bra-
tanicę Annę i bratanka Marcina Pani 
Profesor obdarzała bezgraniczną mi-
łością, traktowała jak własne dzieci 
i była z nich niesamowicie dumna.

Pani Profesor była uosobieniem 
siły i energii, aktywności i działa-

nia. Cechowała Ją niezwykła docie-
kliwość i błyskotliwość. Zapamiętamy 
Ją jaką osobę żywo zainteresowaną 
sprawami społeczno-politycznymi, 
ciekawą świata, kultur i ludzi. Pani 
Profesor po przejściu na emeryturę 
nadal uczestniczyła w życiu Zakładu 
i Wydziału. Miała mnóstwo marzeń 
i planów na przyszłość dotyczących 
spotkań naukowych i dalekich po-
dróży. Tę najbliższą sercu i najcen-
niejszą podróżą była dla Niej wizy-
ta w Watykanie i audiencja u Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Mimo choro-
by zrealizowała część swoich marzeń 
i odbyła w ostatnich dwóch latach 
jeszcze dwie pielgrzymki do krajów 
bałkańskich i skandynawskich.

Śp. prof. Ewa Kurek była wybit-
nym naukowcem i nauczycielem aka-
demickim szanowanym przez spo-
łeczność polskich mikrobiologów 
i fitopatologów. Była jednym z głów-
nych twórców polskiej szkoły ekolo-
gii mikroorganizmów i mikrobiolo-
gii środowiska. 

W osobie prof. Ewy Kurek pożeg-
naliśmy wielkiego człowieka i na-
ukowca, znanego specjalistę w za-
kresie mikrobiologii środowiska 
i fitopatologii, wychowawcę wielu 
pokoleń biologów, mikrobiologów 
i biotechnologów.

Pracownicy Zakładu  
Mikrobiologii Środowiskowej

Ze wzruszeniem obejrzałem fotogra-
fię przekazaną przez bratanka śp. 
Ewy Kurek przedstawiającą dwie le-
gitymacje i Krzyż Zasługi. Śp. Ewa 
Kurek, pozostawiła je na stole przed 
przewiezieniem do szpitala, z które-
go już nie wróciła. Jest to swoisty te-
stament wartości śp .Ewy Kurek. Le-
gitymacja NSZZ „Solidarność” UMCS 
świadczy o tym, że oprócz miejsca 
pracy w UMCS, „Solidarność” była 
dla niej bardzo ważna. Podobnie waż-
na była „Solidarność” dla śp. Jerzego 
Kukuczki – słynnego himalaisty, któ-
rego deklarację wstąpienia do NSZZ 
„Solidarność” Instytutu Technik Inno-
wacyjnych w Katowicach przekazał 
mi ostatnio kolega z tego Instytutu. 

Ludzie odchodzą, a ich testamen-
ty wartości pozostają.

Józef Kaczor• Najcenniejsze pamiątki pozostawione przez Panią Profesor na stole (styczeń 2018 r.)
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Będąc uczniem prof. A. Łurii 
przez ponad 20 lat w bezpo-
średnim kontakcie z nim i dys-

ponując obszerną korespondencją1, 
z czasów, gdy doradzał przy organi-
zacji i planowaniu badań naszego 
zespołu, byłem też świadkiem tego, 
jak przyczyniał się do rozwoju neu-
ropsychologii w Lublinie, co Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej udo-
kumentował nadaniem mu tytułu 
doktora honoris causa w 30-lecie 
Uczelni. Sprawozdanie z Kongresu 
ukazało się w dziale „Nauka i ludzie”, 
co motywuje mnie do szerszej pre-
zentacji osoby Profesora, kierunków 
poszukiwań w nauce i drogi życia.

Aleksander Romanowicz Łuria uro-
dził się w Kazaniu, w rodzinie lekar-
skiej w 1902 r. Gimnazjum w trybie 
przyspieszonym ukończył ze znajo-
mością języka angielskiego w mo-
wie i piśmie oraz podstawami łaci-

ny i greki. Studia podjął na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Ka-
zańskiego, które ukończył w wie-
ku 19 lat.

Pierwsze badania podjął w ramach 
psychologii stosowanej, skupiając 
uwagę na procesach psychofizjo-
logicznych w warunkach wysiłku 
fizycznego. Wówczas poznał pra-
ce Zygmunta Freuda, które czytał 
w oryginale, wykazując zaintereso-
wanie psychoanalizą. Jako człowiek 
czynu zorganizował koło psychoana-
lityków, a w roku 1923 – już w Mos-
kwie – klub psychoanalityków. Wia-
domość o tym dotarła do Z. Freuda, 
który przysłał list gratulacyjny, adre-
sowany do „Prezydenta psychoana-
lizy w Rosji”. Z listem zapoznałem 
się, będąc na daczy Profesora i ocze-
kując na ustalenie daty obrony mej 
pracy doktorskiej (kandydata nauk) 
latem 1966 r.2

Zainteresowanie Aleksandra Łu-
rii badaniami wspierał jego ojciec 
Roman Aleksandrowicz – wówczas 
znany internista, który na podsta-
wie własnych obserwacji i badań 
niemieckich lekarzy napisał książ-
kę na temat „wewnętrznego obra-
zu choroby”, która była podręczni-
kiem psychosomatyki. Problem był 
bardzo aktualny w polskiej psycho-
logii na początku lat 60. minionego 
wieku. Dla dalszych badań znacze-
nie miał zjazd psychologów i neu-
ropatologów w Moskwie w 1923 r. 
Młody nauczyciel literatury pięknej 
w Homlu, zainteresowany tematy-
ką zjazdu przybył na obrady i za-
brał głos w dyskusji. Mówił o tym, 
jak on, laik, widzi potrzebę wiedzy 
psychologicznej w życiu człowieka. 

Był to Lew S. Wygotski. Wzbudził 
zainteresowanie uczestników, także 
Łurii, który zaprosił go do Instytutu 
Psychologii i zachęcał do pozosta-
nia w Moskwie. Łuria był starszym 
pracownikiem naukowym w Insty-
tucie, uzyskał zgodę administracji 
na wybór jednego z pomieszczeń 
w piwnicy Instytutu: usunięto opał, 
wybielono ściany, wstawiono łóżko 
i tzw. kozę, gdyż był to okres póź-
nojesienny. Jednocześnie podjęto 
starania o zatrudnienie Wygotskie-
go. Wiem to od Profesora z rozmów 
podczas moich częstych pobytów na 
daczy. Wówczas do Instytutu Psycho-
logii Akademii Nauk Pedagogicz-
nych na stanowisko młodszego pra-
cownika naukowego został przyjęty 
A.N. Leontiew i oddany pod opie-
kę Łurii. Tak powstał zespół badaw-
czy, o którym we wspomnieniach 
psychologów mówi się jako o „Wiel-
kiej Trójce” w psychologii rosyjskiej 
i o którym opowiada się kolejnym 

Aleksander Łuria 
we wspomnieniach 
prof. Marcelego 
Klimkowskiego

Z dużą satysfakcją zapozna-
łem się ze sprawozdaniem 
Koleżanek z Zakładu Neuro-
psychologii UMCS z poby-
tu na V Międzynarodowym 
Kongresie Pamięci Aleksan-
dra R. Łurii w Jekaterynbur-
gu. Panu Dziekanowi Wydzia-
łu Pedagogiki i Psychologii 
składam osobiste podzięko-
wania za docenienie znacze-
nia badań klinicznych dla 
pedagogiki oraz wsparcie 
finansowe dla realizacji wy-
jazdu. Sprawozdanie dr hab. 
Ewy M. Szepietowskiej, 
prof. nadzw., dr Beaty Dani-
luk i dr hab. Anety Borkow-
skiej, prof. nadzw. obejmuje 
bogaty program Kongresu, 
jego organizację i atmosferę 
wśród uczestników przyby-
łych z wiodących ośrodków 
neuropsychologicznych. • Prof. Aleksander Łuria – doktor hono-

ris causa UMCS

1. W archiwum prywatnym 123 listy Profesora z lat 1960–1977, fotografie, dokumenty, 
książki i reprinty z czasopism zagranicznych. 

2. Pracę nostryfikowano w 1967 r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskie-
go jako doktorat z psychologii.
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rocznikom studentów. Guru Trójki zo-
stał spontanicznie Lew S. Wygotski.

Intensywny okres badań i współ-
pracy trwał 10 lat. Wygotski i Łuria 
prowadzili badania w Klinice Neu-
rologii im. G.I. Rossolimo, zajmowali 
się badaniami zaburzeń funkcji psy-
chicznych w chorobach mózgu, opra-
cowali teorie rozwoju i kształtowa-
nia wyższych funkcji psychicznych, tj. 
uwagi dowolnej, celowej, zapamięty-
wania, myślenia abstrakcyjnego, eta-
pów rozwoju mowy u dzieci – także 
bliźniąt – w kontaktach z otocze-
niem dorosłych itp. Część doświad-
czeń opublikowali w 1930 r. w Etiu-
dach (szkicach) z historii zachowania 
człowieka, a wyniki badań w cza-
sopismach zagranicznych, głównie 

z zakresu psychologii genetycznej 
i medycznej. Obaj badacze kontynu-
owali badania nad afazją i parkinso-
nizmem w Klinice Neurologii w Mos-
kwie w latach 1926–1929, a później 
w Instytucie Psychoneurologicznym 
w Charkowie (1931–1933).

Do badań procesów emocjonal-
nych Łuria opracował własną me-
todę, która umożliwiała obiektywną 
i porównywalną rejestrację wskaź-
ników motorycznych i fizjologicz-
nych w badaniach stresu naturalne-
go u osób osadzonych w więzieniu, 
u studentów w sytuacji egzaminów 
oraz u młodzieży i dorosłych w wa-
runkach eksperymentalnych. Ba-
dania Łurii, podobnie jak kontakt 
z Zygmuntem Freudem, wzięto pod 

uwagę, dołączając go do delegacji 
Rosjan na Międzynarodowy Kongres 
Nauki w New Haven w 1929 r. Fi-
zjologię i neurofizjologię reprezento-
wał senior, noblista Iwan P. Pawłow, 
a psychologię młody, 27-letni Alek-
sander Łuria. Wzbudził ogólne zain-
teresowanie nie tylko znajomością 
języka, co ułatwiło kontakty, ale te-
matem referatu. Było to pierwsze 
badanie emocji przez neurobiolo-
ga, bo emocje i uczucia były do-
tąd przedmiotem rozważań filozo-
fów. Otrzymał propozycję publikacji 
pracy o fizjologicznych mechani-
zmach emocji, którą wydano w USA 
w 1932 r. pt. The Nature of Human 
Conflicts. Przystąpił do podsumowa-
nia badań i w 1936 r. obronił pra-
cę doktorską (na prawach naszej ha-
bilitacji) pt. Psychologia procesów 
afektywnych.

Trudny okres w pracy i życiu na-
stąpił już w latach 30., gdy podjęto 
zorganizowaną krytykę Wygotskiego 
za poglądy nieodpowiadające oficjal-
nej psychologii. Wygotski, chory na 
gruźlicę, tracił siły fizyczne i zmarł 
wieku 38 lat. W 1935 r. Łuria utracił 
stanowisko wykładowcy w Wyższej 
Akademii Wychowania im. N. Krup-
skiej. Rozpoczął się okres, gdy ofi-
cjalna psychologia kwestionowała 
takie pojęcia jak świadomość, celo-
we działanie, osobowość, motywa-
cja, a do interpretacji badań wy-
magano uzasadnienia w oparciu 
o zwulgaryzowany marksizm i pry-
mitywne rozumienie nauki Pawłowa. 
Zainteresowanie Łurii biologią móz-
gu i neutralny stosunek do spraw po-
litycznych chroniły go i umożliwiły 
pogłębianie wiedzy medycznej. Roz-
począł studia lekarskie w Akademii 
Medycznej, które ukończył w 1941 r., 
a w 1942 r. obronił drugą pracę dok-
torską z zakresu medycyny jako spe-
cjalista neuropatologii. 

Badania prowadził w Instytucie 
Neurologii Akademii Nauk Medycz-
nych, gdzie był skupiony na jakościo-
wej diagnostyce uszkodzeń mózgu 
i restytucji zaburzonych funkcji. Na 
okres wojny Klinikę Neurologii ewa-
kuowano na Ural, a Łurię powołano 
na stanowisko kierownika naukowe-
go w szpitalu wojennym w Kise-

• Dyplom potwierdzający nadanie godności doktora honoris causa UMCS Aleksandrowi Łurii
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gaczu. Doświadczenie pracy reha-
bilitacyjnej opublikował w dwóch 
książkach: Afazja pourazowa (Mos-
kwa 1947) oraz Restytucja funkcji 
psychicznych po urazach wojennych 
(Moskwa 1948). Po wojnie Łuria po-
wrócił do Moskwy i rozpoczął bada-
nia w Instytucie Neurochirurgii im. 
Burdenki oraz wykłady na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu Mo-
skiewskiego. W 1947 r. został człon-
kiem rzeczywistym Akademii Nauk 
Pedagogicznych ZSRR.

Drugi etap zakłóceń w życiu i pra-
cy dla Łurii i jego rodziny nastąpił 
z początkiem lat 50. Niechęć oficjal-
nej władzy do psychologii, socjologii, 
cybernetyki, ekonomii i innych „bur-
żuazyjnych” nauk odczuwało wielu 
badaczy. Wielka sesja naukowa zorga-
nizowana w 1951 r. przez Akademię 
Nauk ZSRR i Akademię Nauk Me-
dycznych dostarczyła „amunicji” nie-
którym kierownikom placówek me-
dycznych, w których byli zatrudnieni 
lekarze i psychologowie pochodze-
nia żydowskiego. Lekarzy oskarżano 
o błędy w diagnozie i leczeniu pa-
cjentów z wysokiego szczebla par-
tyjnego i państwowego, co nasiliło 
się po atakach lęków u Józefa Sta-
lina. Dotknęło to także prof. Łurię 
i jego bliskich współpracowników, 
m.in. Blumę Wolfowną Zeigarnik – 
uczennicę Kurta Lewina z Uniwer-
sytetu w Berlinie (która weszła do 
podręczników psychologii jako „efekt 
Zeigarnik”, gdyż była to nowatorska 
praca o motywacji w procesach pa-
mięci); Zeigarnik znalazła się w Mos-
kwie po roku 1933). 

Od atakowanych badaczy żądano 
publicznej samokrytyki. Łurii zarzu-
cano serwilizm wobec neurobiolo-
gów zachodnich, cytowanie i upo-
wszechnianie ich prac oraz „utratę 
pryncypialności ideologicznej” wo-
bec teorii burżuazyjnych. Wykłady 
na Wydziale Filozoficznym zostały 
mu zawieszone i jedynie przyjaźń 
prof. Leontiewa z czasów współpracy 
„Wielkiej Trójki” umożliwiła zatrud-
nienie na etacie laboranta i pozwo-
liła na nielegalne kontynuowanie 
wykładów dla studentów. Dwóch 
byłych asystentów Profesora „ase-
kurowało” go w drodze z domu na 

wydział i z powrotem. Żona oczeki-
wała na ich sygnał, iż nie było nie-
spodzianek. Jednym z oczekujących 
był mąż Olgi S. Winogradowej, dziś 
znanej postaci wśród neurobiolo-
gów, która – gdy w 1957 r. pozwo-
liła mi prowadzić badania do pracy 
magisterskiej na swojej aparaturze 
– opowiadała o wielu zdarzeniach 
z życia wspólnego nam szefa. Pro-
fesor z kilkoma współpracownika-
mi przeszedł do Instytutu Defekto-
logii Akademii Nauk Pedagogicznych 
i rozpoczął cykl nowych badań. Wy-
niki opublikował w dwóch tomach 
pt. Problemy wyższych czynności ner-
wowych dzieci normalnych i anormal-
nych (Moskwa, t. I – 1956, t. II – 
1958) oraz – wspólnie z efektologiem 
W.P. Dulniewem – Podstawy (zasady) 
rekrutacji dzieci do szkoły specjalnej.

Kontakt Profesora z badaczami za-
granicznymi i znajomość jego prac 
ponownie ożywiły Łurię dla świata. 
Od 1954 r. podjął regularną pracę 
profesora w Instytucie Psychologii, 
później na Wydziale Psychologii Uni-
wersytetu Moskiewskiego, kierując 
Katedrą Neuropsychologii. Badania 
naukowe kontynuował w Instytucie 
Neurochirurgii.

Dwie stacje telewizji amerykańskiej 
otrzymały zgodę władz radzieckich 
na wywiady, rozmowy z rodziną – 
żoną i córką, pracownikami i wizytę 
w laboratorium w Instytucie Neuro-
chirurgii. Wszystko ukazało się w Sta-
nach Zjednoczonych. Łuria otrzymał 
zaproszenie na wykłady i spotkania 
do kilku uniwersytetów i placówek 
medycznych. Przez okres kilkunastu 
dni przedstawiał badania własne, Wy-
gotskiego oraz zespołu. Najważniej-
szy kierunek badań w psychologii 
rosyjskiej, nieznany dla szerokiego 
grona odbiorców z zagranicy, tak-
że Polski, pomijany przez oficjalną 
psychologię w ZSRR, ujrzał światło 
dzienne. Na pożegnanie Eleonora 
Roosevelt – jako honorowy amba-
sador nauki USA – wydała przyjęcie 
na cześć Łurii, co pokazały stacje te-
lewizyjne i prasa. Rozpoczął się okres 

wznowienia jego prac przedwojen-
nych oraz wydanie całego archiwum 
naukowego, opisu jego drogi życio-
wej i publikacji, także Wygotskiego 
i współpracowników. Obszerne bio-
gramy Łurii i Wygotskiego przygo-
towałem na zamówienie redakcji en-
cyklopedii niemieckiej o wybitnych, 
nieżyjących badaczach języka3.

Łurię obdarowano honorowymi ty-
tułami towarzystw naukowych psy-
chologii i neurologii we Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Włoszech. Został też honorowym 
członkiem Narodowej Akademii Nauk 
USA, Akademii Nauki i Sztuki, Ame-
rykańskiej Akademii Pedagogiki. Po-
wołano go do redakcji czasopism, 
m.in. „Cortex”, „Neuropsychologia” 
i in. Uniwersytety: Leister (Anglia), 
Niemegen (Holandia), Bruxela (Bel-
gia), Tampere (Finlandia), Upssala 
(Szwecja) przyznały mu tytuły dok-
tora honorowego. Światowe środo-
wisko naukowe z zakresu neurobio-
logii z USA, Francji, Anglii podjęło 
starania, by powrócić do organiza-
cji zjazdów neuropsychologicznych 
upamiętniających naukowy doro-
bek Łurii z uwagi na aktualność jego 
koncepcji w kilku subdyscyplinach 
neurobiologii.

Historia zjazdów jest krótka, nazna-
czona wieloma przeszkodami. Inicja-
tywa organizacji spotkań zrodziła się 
w Lublinie przy odbiorze przez Pro-
fesora tytułu doktora honoris causa 
UMCS. Pomysł należy do żony Pro-
fesora – Łany Piemienownej, która 
słuchała jego wrażeń z pobytu w Za-
kładzie Neuropsychologii i Pracow-
ni Neuropsychologicznej w Klinice 
Neurochirurgicznej. Był zaskoczony, 
iż kieruję licznym zespołem młodych 
badaczy. Miał okazję poznać każde-
go, wypytywał o prowadzone bada-
nia, o pierwsze osiągnięcia i dalsze 
plany. Zastanawiał się, jak nam po-
móc i wtedy Jego żona powiedzia-
ła: „zaproś ich do siebie, niech po-
znają neuropsychologię u źródeł”. 
Profesor nie zareagowałod razu, ale 
na krótko po powrocie do Moskwy 

3. Biogramy A.R. Łurii i L.S. Wygotskiego w: Lexicon Grammaticorum. A bio-bibliographical 
kompanion to the history linguistics. Second revised and enlarged edition. Edited by Harro 
Stammerjohann, Volume II, L–Z, Max Niemeyer Verlag Tuebingen 2009, s. 940–943, 1599–1601.
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• Kserokopia fotografii A.R. Łurii z rodziną Klimkowskich (1974 r.). 
Wpis (kserokopia poniżej): „Naszym drogim Marlence, Lence i Mar-
celemu – całej rodzinie Klimkowskich – na pamiątkę o naszych cu-
downych dniach w Lublinie – z miłością i serdecznym pozdrowie-
niem”. Podpis: „Al. Łuria i Wasza Łana P., 8 grudnia 1974, Lublin”.

telefonował do mnie, bym przysłał 
mu dane osobowe i miejsce pra-
cy osób, które mogłyby  przyjechać 
do Moskwy. Tak więc za życia Pro-
fesora w 1974 r. odbyło się cztero-
tygodniowe seminarium poznaw-

czo-szkoleniowe przy udziale dwóch 
moich asystentów: Tadeusza Czochry 
z Akademii Medycznej i Bożydara 
Kaczmarka z Zakładu. Pojechały 
też dwie osoby z Warszawy i jedna 
z Torunia. Powitał ich Profesor, który 

wykłady zlecił prof. J.D. Chomskiej 
i prof. L.S. Cwietkowej, gdyż sam 
odczuwał dolegliwości zdrowotne. 
Zajęcia praktyczne w Klinice Neu-
rochirurgii i Neurologii prowadzili 
młodsi współpracownicy. 
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• Kserokopia fotografii Aleksandra Łurii z Leną i Marlenką Klimkow-
skimi (Lublin, 1965 r.)
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Po śmierci Profesora w 1977 r. 
prof. Ludmił Mawłow z Bułgarskiej 
Akademii Nauk, który bywał w la-
boratorium w Instytucie Neurochi-
rurgii w Moskwie (wizytował także 
nasz Zakład) po powrocie współ-
pracownika z rocznego stażu pod-
jął inicjatywę zorganizowania w Sofii 
spotkania neuropsychologów państw 
RWPG jako II Seminarium im. Pro-
fesora A.R. Łurii. Do Bułgarii poje-
chałem z trzema asystentami, którzy 
wygłosili referaty z naszych badań. 
Z Instytutu Języka Polskiego PAN 
przybyła doc. Halina Mierzejewska 
wraz z mgr Marią Sadowską. Obec-
ni byli też neuropsycholodzy z Cze-
chosłowacji, Węgier, Rumunii, NRD. 
Tematyka zjazdu obejmowała: ba-
dania nad afazją, zaburzeniami pa-
mięci i spostrzegania wzrokowego, 
metodologiczne aspekty badań in-
terdyscyplinarnych, środki technicz-
ne w rejestracji zaburzeń i in.

W dyskusji wyrażono zgodną opi-
nię o wysokim poziomie referowa-
nych prac i potrzebę dalszych spot-
kań. Podjęto stosowną rezolucję 
o powołaniu stałego komitetu neu-
ropsychologów państw socjalistycz-
nych i kolejnych zjazdów z częstotli-
wością co dwa–trzy lata.

Do Komitetu neuropsychologii 
państw socjalistycznych weszli: prze-
wodniczący – prof. J.D. Chomska, se-
kretarz – dr J.G. Siemiernicka (obie 
panie z Katedry Neuropsychologii 
Uniwersytetu Moskiewskiego), człon-
kowie: prof. L. Mawłow z Bułgar-
skiej Akademii Nauk, prof. P. Ow-
czarowa z Kliniki Neurologicznej 
w Sofii, doc. H. Mierzejewska z PAN 
w Warszawie i doc. M. Klimkowski 
z UMCS w Lublinie. Wszyscy podpi-
sali protokół przyjęcia funkcji. Moją 
kandydaturę zgłosiła prof. Chom-
ska, argumentując, że jestem ucz-
niem i współpracownikiem Łurii oraz 
prowadzę zespół neuropsychologów. 
Komitet zaproponował zorganizowa-
nie III Seminarium im. Łurii w Pol-
sce w 1979 r. i powierzył mi jego 
organizację4. 

Po powrocie do kraju powiadomi-
łem o powierzonym mi zadaniu Dzie-
kana Wydziału i Kierownika Kliniki 
Neurochirurgii oraz Rektora Akade-

mii Medycznej. Usłyszałem gratula-
cje i zapowiedź wsparcia organizacyj-
nego. Informację o zaplanowanym 
w Polsce spotkaniu przekazałem do 
Wydziału Nauk Medycznych PAN, Ko-
mitetu Nauk Neurologicznych i Nauk 
Psychologicznych PAN oraz Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Zgodę na przygo-
towanie zjazdu i zapowiedź popar-
cia otrzymałem od prof. Mirosława 
Mossakowskiego (PAN), prof. Tade-
usza Tomaszewskiego (psychologia), 
prof. Lucjana Stępnia (neurologia) 
i prof. Marii Żebrowskiej (ZG PTP i Mi-
nisterstwo Szkolnictwa Wyższego)5.

Podjąłem rozmowy w zespole 
o programie obrad, podziale zadań 
w zespole, udziale uczestników z kra-
ju i z zagranicy, miejscu obrad. De 
facto na tym etapie akcja przygoto-
wawcza została zakończona.

Sekretariat Wydziału Nauk Medycz-
nych już w grudniu 1977 r. powia-
domił, że zmieniły się zasady organi-
zacji imprez naukowych z udziałem 
gości z zagranicy, wiosną 1978 r. – 
że PAN nie dysponuje jeszcze bu-
dżetem na rok bieżący, latem (czer-
wiec) 1978 r. – że budżet Akademii 
jest znacznie obniżony i będzie moż-
na zaprosić z innych krajów maksy-
malnie trzy–cztery osoby, reszta go-
ści może przyjechać na własny koszt 
(hotele, przejazdy itp.). Doradzono mi 
ostrożność i zastanowienie się nad 
przeniesieniem zjazdu na okres póź-
niejszy. Jednocześnie odbierałem te-
lefony od kolegów z Moskwy i Le-
ningradu zaniepokojonych brakiem 
pewności w uzyskaniu paszportów 
i zgody na wyjazd z powodu sytu-
acji geopolitycznej w Polsce i Ro-
sji. Ponownie niemerytoryczne przy-
czyny spotęgowały trudności nawet 
w bezpośrednich kontaktach bie-
żących. Jeśli w latach 70. nasz Za-
kład wizytowało 16 badaczy z za-
granicy (ZSRR, Anglia, Francja, USA, 
Czechy, Słowacja, Węgry)6, to w na-

stępnych latach pozostały nam kon-
takty krajowe.

Spotkania pamięci A. Łurii odby-
ły się jeszcze dwukrotnie w Moskwie 
przy udziale badaczy z Rosji i kilku-
osobowym uczestnictwie gości za-
granicznych. Brak było optymizmu 
także z powodów życiowych, gdy 
odchodzili najstarsi współpracow-
nicy Profesora.

Rozpowszechnienie teorii Łurii 
i tworzenie instytutów im. Wygot-
skiego, np. w Hiszpanii spotęgowało 
zapotrzebowanie na kongresy neu-
ropsychologiczne. Moralne wspar-
cie dla uczniów i współpracowników 
oraz sygnały do wiodących insty-
tucji psychologicznych w Rosji za-
owocowały organizacją V Kongresu 
Pamięci Aleksandra R. Łurii w Je-
katerynburgu połączonego z wy-
cieczką uczestników do Kisegacza 
– ośrodka, w którym Profesor pra-
cował w latach wojny jako kierow-
nik naukowy w szpitalu wojskowym 
przy Klinice Neurologicznej im. Ros-
solimo na ewakuacji.

Kończąc, optymistycznie informu-
ję, że kolejny Kongres ma się odbyć 
w Pradze. Do Komitetu organizacyj-
nego zaproszono prof. Emilię Łojek 
z Wydziału Psychologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Psychologia pol-
ska w różnych okresach otrzymywała 
moralne wsparcie od czynników ofi-
cjalnych, ale nawet Dekada Mózgu 
lat 90. XX w. ogłoszona przez Kon-
gres Stanów Zjednoczonych, która 
ożywiła nowe nurty w neurobiolo-
gii w wielu krajach, nie odbiła się 
szerzej na nauce polskiej. W sytuacji, 
gdy finansowanie całej Polskiej Aka-
demii Nauk jest stosunkowo małe, 
trudno być optymistą i odnaleźć się 
w świecie nauki.

Marceli Klimkowski 
Emerytowany profesor UMCS 

i dawnej Akademii Medycznej 
w Lublinie

Maszki, 16.02.2018 r.

4. Rezolucję opublikowano w materiałach seminarium w Bułgarskiej Akademii Nauk 
jako Neuropsychologia 1977, która dotarła do świata.

5. Dokumenty wyborów do Komitetów Naukowych PAN: psychologii (1974–1980 
z powołania, 1982–1994 z wyboru), Zespołu Pedagogiki Specjalnej (1978–1980), zespołu 
w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego (1974–1987); Zespołu Ekspertów Psychologii 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej (1989–1993).

6. Wpisy gości zagranicznych do albumu Zakładu.
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Mgr Hanna Kaczmarczyk – 
Kierownik Szkolnego Pun-
tu Konsultacyjnego im. 

Jana III Sobieskiego przy Ambasa-
dzie RP w Wiedniu. Kieruje Szkołą 
Polską w Wiedniu od 1998 r. Od-
znaczona Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. W 2017 r. otrzymała 
wyróżnienie „Super Dyrektor Szko-
ły” w ogólnopolskim konkursie Su-
per Dyrektor 2017 organizowanym 
przez czasopismo „Dyrektor Szko-
ły”. W tym samym roku otrzymała 
Medal im. Józefa Maksymiliana Os-
solińskiego za zasługi w nauczaniu 
języka polskiego, krzewieniu oświa-
ty i kultury polskiej w Austrii. Szko-
ła obchodziła jesienią 2017 r. jubi-
leusz 40-lecia istnienia.

Sara Filipiak: Proszę opowiedzieć 
o historii szkoły.
Hanną Kaczmarczyk: Historia Szko-
ły Polskiej sięga roku 1977, kiedy to 
swą działalność rozpoczął punkt kon-
sultacyjny przy polskiej Ambasadzie 
w Wiedniu. Inicjatywa jego powoła-
nia wynikała z potrzeby stworzenia 
miejsca, w którym dzieci pracowni-
ków ambasady oraz polskich firm, 
którzy zostali oddelegowani do pra-
cy w Wiedniu oraz Bratysławie, mo-
głyby uczyć się języka polskiego, hi-
storii oraz geografii Polski. W 1996 r. 
szkole nadano imię króla Jana III So-
bieskiego. W kolejnych latach punkt 
konsultacyjny został przekształcony 
w szkołę realizującą uzupełniający 
system kształcenia w zakresie języka 
polskiego, matematyki, historii oraz 

geografii Polski. W 1999 r. szkoła zo-
stała przekształcona w zespół szkół 
z sześcioletnią szkołą podstawową, 
trzyletnim gimnazjum oraz trzylet-
nim liceum. W 2010 r. zespół szkół 
przeorganizowano w Szkolny Punkt 
Konsultacyjny im. Jana III Sobieskie-
go przy Ambasadzie Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Wiedniu. Obecnie uczy 
się w nim ok. 450 uczniów. Dodat-
kowo działające przy szkole Stowa-
rzyszenie do Wspierania Języka Pol-
skiego i Kultury Polskiej w Austrii 
Mea Polonia prowadzi dwie tzw. kla-
sy zerowe, czyli wstępny kurs języka 
polskiego dla 40 pięcio- oraz sześcio-  
latków.

Kim są uczniowie uczęszczający 
do SPK w Wiedniu?
Wszyscy uczniowie równolegle 
uczęszczają do szkół austriackich, 
gdzie realizują podstawowy obowią-
zek szkolny. Są to dzieci w wieku od 
6 do 19 lat, ponieważ w naszej pla-
cówce realizowane są wszystkie eta-
py edukacyjne od szkoły podstawo-

wej, przez wygasające gimnazjum 
aż do liceum ogólnokształcącego. 
Pochodzą zarówno z rodzin pol-
skich, jak i mieszanych. Wiele osób 
zwłaszcza wśród młodszych roczni-
ków to dzieci urodzone już w Au-
strii. Mają polskie obywatelstwo lub 
polskie pochodzenie, a obywatel- 
stwo obce.

Jak wygląda specyfika pracy szkoły?
Jesteśmy tzw. placówką uzupełniają-
cą. Raz w tygodniu popołudniu oraz 
w soboty przed południem uczniowie 
uzupełniają swoją wiedzę w zakresie 
języka polskiego i wiedzy o Polsce 
w klasach starszych oraz w ramach 
edukacji wczesnoszkolnej w klasach 
I–III. Ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego dla szkolnych punk-
tów konsultacyjnych wyznacza Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji kształcenia dzieci oby-
wateli polskich czasowo przebywa-
jących za granicą (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 1648).

Szkoła Polska  
im. Jana III Sobieskiego 
przy Ambasadzie RP 
w Wiedniu – historia 
i współczesność

Wywiad z mgr Hanną Kacz-
marczyk, Kierownikiem 
Szkolnego Puntu Konsul-
tacyjnego im. Jana III So-
bieskiego przy Ambasadzie 
RP w Wiedniu, przepro-
wadziła dr Sara Filipiak 
w trakcie pobytu na stażu 
naukowym na Wydziale 
Psychologii Sigmund Freud 
Privatuniversität w Wied-
niu w dniach 15 lute-
go – 15 marca 2018 r.

• Od lewej: prof. Bogusław Dybaś, dyrektor Stacji PAN w Wiedniu; mgr Hanna Kaczmar-
czyk, kierownik Szkolnego Puntu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasa-
dzie RP w Wiedniu; mgr Sławomir Iwanowski, redaktor czasopisma „Polonika”
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Czy wszyscy uczniowie mieszka-
ją na stałe w Wiedniu? 

W zasadzie tak, w Wiedniu i oko-
licach. Większość z nich ma ścisłe 
związki z Polską, gdzie pozostała ich 
rodzina i bardzo często odwiedza-
ją swój kraj rodzinny. Są też dzieci 
dojeżdżające z Dolnej Austrii, a na-
wet mieliśmy uczniów z Grazu. Kie-
dyś szkoła prowadziła nauczanie na 
zasadzie konsultacji raz w miesiącu 
także dla dzieci ze Słowacji, Słowe-
nii i Chorwacji. W tej chwili są tam 
osobne szkolne punkty konsultacyj-
ne. Większość naszych najmłodszych 
uczniów to dzieci urodzone w Au-
strii. W klasach starszych sytuacja 
jest bardziej zróżnicowana. W szko-
le rodzą się przyjaźnie, ale mamy też 
przypadki „szkolnych” małżeństw, 
których dzieci uczą się także w na-
szej szkole.

Uczniowie są co najmniej dwu-
języczni. Wszystkie lekcje odby-
wają się tylko w języku polskim?
Tak, ponieważ naszym celem jest 
właśnie nauczanie języka polskie-
go jako narzędzia do poznawania 
świata i poszerzania jego granic, 
kształtowania poczucia tożsamości 
narodowej oraz związków z Polską. 
Oczywiście czasem wykorzystujemy 
znajomość innych języków, aby do-

konywać porównań albo lepiej wy-
jaśnić jakieś zjawisko językowe.

Ankiety, które przeprowadziliśmy, 
pokazały, że można mieć dwa języki 
ojczyste, tak jak można mieć dwie oj-
czyzny. Niemniej jednak, język polski 
jest emocjonalnie bliższy naszym ucz-
niom: to język ich uczuć, modlitw 
i zwierzeń. Język niemiecki to raczej 
język nauki i przygotowywania się 
do wejścia na rynek pracy. Polska 
jest niekiedy przez nich idealizowa-
na, wywołuje sentyment, ponieważ 
do Polski jeździ się na święta czy na 
ferie. Z drugiej strony, nasi ucznio-
wie są jednocześnie zanurzeni w tu-
tejszą kulturę i obyczajowość. Chcą 
łączyć tradycje austriackie z polski-
mi, potrafią żyć w społeczeństwie 
wielojęzycznym i wielokulturowym, 
mądrze się integrują, zachowując po-
czucie polskości.

Na co zwracacie Państwo szczególną 
uwagę w procesie dydaktycznym?
Zależy nam na wysokim poziomie na-
uczania i umożliwieniu uczniom po-
wrotu do polskiego systemu oświaty 
lub zdobyciu solidnego fundamen-
tu wiedzy dla uczniów pozostających 
za granicą. Szukamy ciekawych form 
nauczania i przekazywania wiedzy 
oraz umiejętności, wiedząc o tym, że 
mamy już do czynienia z pokoleniem 

młodych Polaków za granicą innych 
niż tradycyjna Polonia. W szczegól-
ności zwracamy uwagę na rozwój 
językowy oraz poznawanie polskiej 
historii, geografii, tradycji i kultury.

Odbywają się lekcje bibliotecz-
ne i spotkania z pisarzami. Organi-
zujemy Tydzień Języka Ojczystego, 
Tydzień Dwujęzyczności, warsztaty 
pisania oraz konkursy językowe. Re-
alizujemy wieczory oraz poranki czy-
tania, w których uczestniczą zapro-
szeni goście (np. ze Stacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu). 
Łączymy rozwój kompetencji języ-
kowych z akcjami charytatywnymi. 
Przykładem jest akcja pt. „Marzyciel-
ska Poczta”, której celem jest pisanie 
listów przez naszych uczniów skiero-
wanych do chorych dzieci.

Istotnym elementem naszej pracy 
jest także nacisk na rozwój kultural-
ny ucznia. W przeszłości uczniowie 
mieli możliwość spotkań z takimi 
twórcami, jak Tadeusz Różewicz, Wi-
sława Szymborska, Czesław Miłosz 
czy Hanna Krall. W ramach akcji 
„Lubimy czytać” odwiedzili nas np. 
Barbara Wachowicz, Radek Knapp, 
Ewa Chotomska, Paweł Beręse-
wicz. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszy się cykl wykładów „Po-
lacy, o których powinien pamiętać 
świat”. Pokazywanie polskiej kultu-
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ry i nauki i jej dokonań to także 
spotkania z aktorami, np. Maciejem 
Rayzacherem czy Krzysztofem Kol-
bergiem, naukowcami, np. prof. Ja-
godą Cieszyńską czy dr. Waldemarem  
Martyniukiem.

Dążymy do podnoszenia poziomu 
aspiracji uczniów w zakresie kształ-
cenia i motywujemy ich do rozwija-
nia swoich zainteresowań. W szkole 
prężnie działa grupa teatralna, regu-
larnie odwiedzamy wystawy organi-
zowane przez Stację Naukową PAN 
czy Instytut Polski w Wiedniu. Ucz-
niowie uczestniczą w lekcjach muze-
alnych i odwiedzają miasta w Polsce 
na wycieczkach szkolnych.

W szkole organizowanych jest wie-
le wydarzeń promujących polską 
kulturę oraz historię, jak choćby 
niedawny wykład o Janie Szcze-
paniku, apele z okazji Tygodnia 
Żołnierzy Wyklętych czy pokaz 
filmu Historia Ireny Sendlerowej 
Andrzeja Wolfa. To tylko niektó-
re wydarzenia z marca 2018 r. Jak 
w tym kontekście ocenia Pani po-
ziom świadomości patriotycznej 
polskiej młodzieży?
Jest on bardzo wysoki. Patriotyzm 
w szkole za granicą to umiejętne 
łączenie folkloru z nowoczesnością, 
znajomości polskiej historii, ale także 
osiągnięć Polski współczesnej. Uczy-
my patriotyzmu nie poprzez słowa 
i teorię, ale przez działanie. Na lek-
cjach wpajamy szacunek dla języka 
polskiego, nie dyskredytując języ-
ków obcych, a podkreślając wartość 
wielojęzyczności.

Nie nauczymy patriotyzmu, 
mówiąc „Powinieneś być patriotą, 
bo to Twój obowiązek”. Ale mówi-

my: „Popatrz, skąd pochodzisz, gdzie 
mieszka Twoja rodzina, co możesz 
zrobić, aby czuć się Polakiem i jak 
pokazać, że jesteś z tego dumny”. 
Fakt, że uczniowie przychodzą do 
szkoły polskiej z własnej woli, świad-
czy o świadomym i samodzielnym 
wyborze. Jest to dla nich przecież 
dodatkowy obowiązek, ale mimo to 
chcą pielęgnować polskie korzenie, 
język i tradycje. Jednocześnie chcą 
mieć poczucie zakorzenienia w kul-
turze i społeczeństwie austriackim.

Co oznacza „bycie Polakiem” dla 
młodzieży uczęszczającej do szko-
ły polskiej?
„Bycie Polakiem” to dla nich natu-
ralnie silny związek emocjonalny 
z Polską, ale także umiejętność sa-
modzielnego myślenia i odważnego 
podejmowania decyzji. Bardzo czę-
sto uczniowie spotykają się z dwo-
ma perspektywami widzenia tego 
samego wydarzenia historycznego. 
Co innego powiedzą o rozbiorach 
Austriacy, a co innego mówią Po-
lacy. Czy Chopin był Polakiem, czy 
Francuzem? Takie sytuacje wyzwala-
ją u nich bardzo często chęć obrony 
polskości i tłumaczenia faktów ich 
austriackim rówieśnikom.

Staramy się, aby nasi uczniowie byli 
dumni z polskości, umieli opowiadać 
o Polsce w środowisku austriackim, 
nie mieli kompleksów i poczucia ob-
cości. Co nas bardzo cieszy, bardzo 
często zapraszają swoich austria-
ckich rówieśników na organizowane 
w naszej szkole imprezy i w ten spo-
sób „zarażają ich polskością”. Często 
w szkole austriackiej nasi uczniowie 
wybierają na prace semestralne lub 
maturalne tematy z polskiej historii.

Moim zdaniem poczucie „bycia Po-
lakiem” jest silniejsze na emigracji 
niż w Polsce, dlatego że dla nasto-
latków w Polsce jest to rzeczą oczy-
wistą, niewymagającą udowadniania 
ani codziennej refleksji. Tu w Austrii 
„bycie Polakiem” pociąga znacznie 
większe poczucie odpowiedzialności. 
Wiąże się z takimi dylematami, jak 
np. decyzja o odrzuceniu lub pielęg-
nowaniu tradycji polskich. Przebywa-
nie na emigracji skłania do głębszej 
refleksji nad tożsamością narodową.

Obserwując zaangażowanie w przy-
gotowania do różnych uroczysto-
ści promujących kulturę i historię 
Polski, można odnieść wrażenie, 
że uczniowie chętnie tu przycho-
dzą. Z czego to wynika?
To jest ich miejsce, tu czują się do-
brze wśród kolegów. Poznają ten 
sam kod kulturowy, posługują się ję-
zykiem kojarzącym się z emocjami, 
dzieciństwem oraz bliskimi osobami. 
Szkoła oferuje im wiele ciekawych 
imprez i wysoki poziom nauczania. 
Tu nawiązują przyjaźnie, tu szuka-
ją wsparcia w sytuacjach proble-
mowych, tu osiągają sukcesy, mogą 
proponować interesujące ich tema-
ty i imprezy. Wiedzą, że nauczyciele 
nie tylko przekazują wiedzę, ale po-
trafią wesprzeć i pomóc w różnych 
sprawach. To jest naprawdę ich pol-
skie miejsce w Wiedniu.

Jakie są plany młodzieży dotyczą-
ce studiów? Zostają w Austrii czy 
raczej wracają na studia do Polski?
Większość uczniów zostaje w Austrii, 
część wybiera inne kraje, w tym tak-
że Polskę. Na podstawie obserwacji 
losów naszych absolwentów mogę 
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powiedzieć, że wszyscy nasi ucznio-
wie studiują. Kiedy tylko przekroczą 
barierę nieznajomości języka, to osią-
gają bardzo wysoki poziom, co widać 
po wynikach matur. Co ciekawe, na-
wet jeśli rodzice sami nie mają wyż-
szego wykształcenia, zależy im na 
tym, by ich dzieci studiowały.

Jakie kierunki studiów są szcze-
gólnie popularne wśród uczniów?
Najpopularniejsze są filologie, trans-
latoryka, prawo, ekonomia i zarzą-
dzanie, medycyna oraz informatyka.

Czy wśród uczelni polskich są 
jakieś preferowane w sposób 
szczególny?
Są to przede wszystkim uczelnie kra-
kowskie, głównie Uniwersytet Jagiel-
loński. Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że UJ ma świetną opinię, 
a Kraków jest stosunkowo blisko. 
Większość uczniów pochodzi właś-
nie z terenów dawnej Galicji. Mają 
tam rodziny i przyjaciół. Zdarzają 
się także uczniowie studiujący w in-
nych miastach, np. w Poznaniu czy 
w Warszawie.

Jak ocenia Pani poziom przygo-
towania młodzieży do wejścia na 
rynek pracy? 
Bardzo dobrze. Wielojęzyczność 
i wzrastanie w wielokulturowości 
daje młodzieży dodatkowe atuty. Na-
sze obserwacje, jak również badania 
naukowe pokazują, że wielojęzyczność 
oraz wielokulturowość to rodzaj szcze-
gólnego uprzywilejowania. Rozwija 
kompetencje poznawcze i społecz-
no-emocjonalne. Usprawnia zdolność 
abstrakcyjnego myślenia, kształtuje 
kreatywność i twórcze rozwiązywa-
nie problemów. Dzieci wielojęzyczne 
muszą elastycznie przełączać się mię-
dzy dwoma systemami językowymi 
czy sposobami patrzenia i interpreto-
wania różnych zdarzeń. Z kompeten-
cji społeczno-emocjonalnych najważ-
niejsza, moim zdaniem, jest wysoka 
sprawność w organizacji warsztatu na-
uki, bo muszą oni tak zarządzać swo-
im czasem, by starczyło go na realizo-
wanie obowiązków w dwóch szkołach. 
Ta umiejętność procentuje w przy-
szłości na dalszych etapach edukacji.

Na uczelniach nasi absolwenci 
chwaleni są za poziom wiedzy me-
rytorycznej, ale również umiejętno-
ści sprawnej organizacji pracy. Bie-
gła znajomość dwóch języków (przy 
czym jest to w ich przypadku mini-
mum) to wyjątkowy przywilej na ryn-
ku pracy. Zdarza się często, że nasi 
absolwenci opowiadają, że uczest-
niczyli w rozmowach kwalifikacyj-
nych i właśnie fakt dwujęzyczności 
i znajomości języka polskiego zade-
cydował o przyjęciu ich do pracy. Lu-
bią opowiadać o swoich sukcesach.

Jakie są to sukcesy?
Wygrywają konkursy szkolne i mię-
dzynarodowe. Oto kilka przykładów. 
Co roku nasi uczniowie znajdują się 
wśród laureatów i wyróżnionych 
w międzynarodowym konkursie „Być 
Polakiem”. W 2017 r. zdobyliśmy trzy 
wyróżnienia w konkursie historycz-
nym IPN na temat żołnierzy wyklę-
tych oraz nagrody w międzynaro-
dowym konkursie na temat polskich 
lotników w Anglii. W 2014 r. ucznio-
wie wydali autorski tomik z tłuma-
czeniami na język niemiecki wierszy 
Juliana Tuwima w ramach dwuję-
zycznego projektu „Kwietnik Polski”. 

Placówka jest otwarta na współ-
pracę z polskimi instytucjami. Czy 
może Pani opowiedzieć o tym tro-
chę więcej?
Form współpracy jest bardzo wie-
le, podobnie jak instytucji, z któ-
rymi współpracujemy. Współdzia-
łamy z organizacjami polonijnymi 
i stowarzyszeniami. Mamy stały 
kontakt z kilkoma szkołami w Pol-
sce. Nasza rada pedagogiczna od-
bywa szkolenia prowadzone przez 
edukatorów z Polski. Nauczyciele 
z austriackich szkół odbywają wi-
zyty studyjne w naszej szkole oraz 
w szkołach na terenie Polski. Współ-
pracujemy też z polską placówką dy-
plomatyczną, Instytutem Polskim 
oraz Stacją Naukową PAN w Wied-
niu. Nasi uczniowie biorą czynny 
udział w imprezach patriotycznych 
i innych wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Ambasadę RP 
w Wiedniu. Angażujemy się chary-
tatywnie, pomagając np. domom 

dziecka w Józefowie i Toruniu czy 
domowi małego dziecka w Lublinie. 
Trudno tak naprawdę o wszystkim  
opowiedzieć.

Co jest dla Pani źródłem szczegól-
nej satysfakcji wynikającej z pra-
cy zawodowej?
Przede wszystkim fakt, że uczniowie 
czują się silnie związani ze szkołą 
i mają motywację do nauki w dwóch 
szkołach równolegle, często od ze-
rówki do klasy III liceum. Odnoszą 
sukcesy w konkursach szkolnych 
i międzynarodowych, są cenionymi 
studentami uczelni austriackich oraz 
polskich. Dodatkowym źródłem mo-
jej satysfakcji jest fakt, że szkoła cie-
szy się wysoką renomą w Wiedniu. 
W 2014 r. Szkolny Punkt Konsultacyj-
ny otrzymał certyfikat Europejskie-
go Znaku Innowacyjności w zakre-
sie nauczania i uczenia się języków 
obcych za projekt pt. „Kwietnik Pol-
ski”, realizowany pod moim kierun-
kiem. Jedna z naszych nauczycielek 
Ilona Szliter-Wyzińska uzyskała tytuł 
Polonijnego Nauczyciela Roku 2017. 
Dwoje naszych uczniów otrzymało 
tytuł „Strażnik Pamięci Historycznej 
Polska–Austria”. Szkoła jest centrum 
edukacji i kultury, swego rodzaju 
centrum metodycznym. Skupia naj-
większą liczbę Polaków, prowadzi 
niezwykle aktywną działalność dy-
daktyczno-wychowawczą. Jest na-
szym „małym Soplicowem”.

Jakie zadania stoją przed szkołą 
w najbliższych latach?
Przede wszystkim to trwająca refor-
ma systemu edukacji, co wiąże się ze 
zmianą podręczników i programów 
nauczania. Zaczęliśmy już obchody 
Roku Niepodległości poprzez spotka-
nia z córką sanitariuszki legionowej 
i seniorką Polonii wiedeńskiej panią 
Danutą Nemling oraz wizytę grupy 
Piłsudczyków RP w szkole. Przygo-
towujemy kolejne imprezy historycz-
ne, finalizujemy konkursy. Stale poja-
wiają się nowe perspektywy i nowe 
wyzwania. Szkoła żyje, rozwija się 
dynamicznie i to jest najważniejsze.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
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Spuścizna – to problem, z jakim 
styka się każdy naukowiec sta-
jący u schyłku swojej naukowej 

kariery; co zrobić z dorobkiem ży-
cia, by nie zmarnować jego wartości 
i mieć poczucie satysfakcji, bo znaj-
dą się inni, którzy na jego podsta-
wie będą kontynuowali swoje karie-
ry naukowe. Szczerze przyznam, też 
miewam takie odczucia, kiedy staję 
przed moimi regałach pełnymi gro-
madzonych latami książek. Tyle, że 
ja wiem, iż będą one służyły moim 
wychowankom.

Dr Klaus Goldmann, archeolog 
urodzony 29 kwietnia 1936 r. w Gu-
binie, studiował najpierw inżynierię 
gospodarczą (strategię gospodar-
ki) w Politechnice Berlińskiej (Tech-
nischen Universität in Berlin). Dok-
toryzował się jednak z archeologii 
pradziejowej pod kierunkiem prof. 
H. Schwabedissena w Uniwersyte-
cie w Kolonii (1970), którego ujęło 
„techniczne” podejście Goldmanna 
do zagadnień wykorzystania kom-
puterowych metod dla seriacji zna-
lezisk z epoki brązu i ustalania na tej 
podstawie ram chronologicznych ich 
występowania. Tym samym stał się 
on jednym z prekursorów wprowa-
dzania metod nauk ścisłych do hu-
manistyki. Cała seria jego dokonań 
wyprowadziła całe obszary archeo-
logii niemieckiej na zupełnie nowe 

tory analizy źródłowej. Zresztą całe 
jego naukowe życie naznaczone jest 
poszukiwaniami „nowego” w arche-
ologicznym warsztacie badawczym. 

Oprócz tego z zapałem oddawał 
się studiom nad zakresem wykorzy-
stania szlaków wodnych dla komuni-
kowania się społeczności epoki brą-
zu. Również w tym aspekcie okazał 
się autorytetem i kreatorem meto-
dycznych i metodologicznych dróg 
badawczych. W końcu kawał życia 

poświęcił śledzeniu losów kolekcji 
zgromadzonych w niemieckich mu-
zeach państwowych (właściwie na-
leżałoby użyć sformułowania – na-
rodowych), tych, które ucierpiały 
w działaniach wojennych. Jego detek-
tywistyczna praca pozwoliła na iden-
tyfikację wielu pozbawionych metryk 
zabytków i przywrócenie ich nauce. 

Zawodową karierę zakończył na 
eksponowanym stanowisku Główne-
go Kustosza (Oberkustos) centralnego 

Museum für Vor- und Frühgeschichte 
w Berlinie. Pełnił też funkcję Człon-
ka Zarządu jednego z najstarszych 
i najbardziej zasłużonych dla nauki 
europejskiej towarzystw naukowych 
– Berliner Gesellschaft für Ethnologie, 
Anthropologie und Urgeschichte. Po-
trafił jeszcze ofiarować część swojej 
aktywności zawodowej działalności 
tak wydawałoby się skrajnie regional-
nej instytucji, jaką jest berlińskie Mu-
seumsdorf Düppel (www.dueppel.de), 
będące rodzajem skansenu odtwarza-
jącego rzeczywistość z czasów około 
XII w. po Chr. – gdzie był przewodni-
czącym Rady Naukowej. Zajmował się 
też trudną historią kształtowania się 
berlińskich muzeów i przemieszcze-
niami berlińskich kolekcji muzealnych.

Problem dalszego losu naukowej 
spuścizny pojawił się na okoliczność 
70. urodzin, kiedy to stało się jas-
ne, że należy ostatecznie zadecydo-
wać o jej przeznaczeniu. Szczę śliwie 
dr Goldmann zwrócił się o wsparcie 
w podjęciu odpowiedniej decyzji do 
KAFU (Kommission zur Erforschung 
von Sammlungen archäologischer 
Funde und Unterlagen aus dem 
nordöstlichen Mitteleuropa). Tam 
niemiano wątpliwości – jak relacjo-
nował dr Heino Neumayer, sekretarz 
KAFU. Wskazano Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie jako najbardziej od-
powiednie miejsce, które gwarantuje 
„drugie życie” księgozbiorowi, i było 
to ponoć czymś oczywistym i bez-
dyskusyjnym. Na takim wskazaniu 
zaważyła nie tylko wysoka pozycja 
Instytutu, jaką zdobył sobie w reali-
zacji zadań i celów KAFU1, ale rów-
nież fakt, że godne miejsce znala-

Do archeologów św. Mikołaj 
przychodzi co najmniej dwa 
razy w roku…!

Od 1 marca 2018 r. lubel-
ska archeologia cieszy się 
wspaniałym, szczodrym da-
rem. Niemiecki archeolog 
prof. dr Klaus Goldmann zde-
cydował bowiem, że jego pry-
watna biblioteka fachowa ma 
trafić w całości do Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie.

1. Np.: A. Kokowski, Berlińskie spotkanie KAFU, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 8 
(198:2013), s. 37; tenże – Konferencja KAFU w Nidzie, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 8 
(208:2014), s. 51; tenże – KAFU-Tagung w Lublinie, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 8 
(227), s. 38–40.

• Dr Klaus Goldmann dziękuje koleżankom 
i kolegom za dziesiątki lat wspólnej pracy
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zły w Lublinie księgozbiory innych 
luminarzy niemieckiej archeologii: 
prof. dr. hab. Adrianna von Müllera2 
z Berlina i prof. dr. hab. Siegmara 
von Schnurbeina (Amicis Universita-
tis UMCS)3 z Frankfurtu nad Menem. 

Prawie dwie tony książek dotarły 
do Lublina. Setki tytułów uzupełni-
ły nasz księgozbiór, czyniąc go jed-
nym z najbardziej wartościowych 
i atrakcyjnych w tej części Europy. 
Dziesiątki absolutnie unikatowych 
pozycji o wielkiej wartości – czę-
sto również antykwarycznej – czy-
nią z Biblioteki Archeologii UMCS 
nie tylko prawdziwą skarbnicę, ale 
również świątynię nauki.

Trudno w obliczu takiej szczodro-
bliwości znaleźć odpowiednie słowa 
dla wyrażenia wdzięczności. Myślę, 
że wszyscy podzielą te skierowane 
przez Rektora UMCS prof. dr. hab. 
Stanisława Michałowskiego, który 
w specjalnym adresie zwrócił się 

2. A. Kokowski, Profesorski dar prof. Adriana von Müllera, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 
Nr 5 (185:2012), s. 27.

3. A. Kokowski, Medal dla Profesora Siegmara von Schnurbeina, „Wiadomości Uniwersy-
teckie”, Nr 8 (227:2016), s. 42; tenże – Wdzięczność ma na imię Amicis, „Wiadomości Uni-
wersyteckie”, Nr 10 (229:2016), s. 35.

4. Co brawurowo na język niemiecki przetłumaczył dr Wieńczysław Niemirowski.

do K. Goldmanna w następujący 
sposób4:

W  imieniu społeczności Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie pragnę 
wyrazić ogromną wdzięczność za wspania-
łomyślny gest przekazania Pańskiej prywat-
nej biblioteki Instytutowi Archeologii naszej 
Uczelni. [...] Ofiarowane przez Pana Profesora 
książki, oznakowane jako pański dar, zosta-
ną udostępnione naukowcom i studentom. 
Wiem, że środowisko akademickie z niecierp-
liwością czeka na ten niezwykły moment.
Jestem wzruszony i ogromnie szczęśliwy, że 
nasz Uniwersytet może czerpać z wyjątko-
wej przychylności oraz hojności Pana Pro-
fesora. […]

Z wielką radością przekazuję na Pana ręce 
okolicznościową grafikę dedykowaną Pa-
tronce naszego Uniwersytetu – Marii Curie-
-Skłodowskiej. Wręczamy ją osobom, które 
w sposób szczególny okazały nam swoją życz-
liwość. Niezwykłym zaszczytem jest gościć 
Pana Profesora w gronie darczyńców Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie..

W imieniu lubelskiej archeologii 
mogę dopisać jedynie życzenie – 
trwaj w zdrowiu, Drogi Darczyńco 
– znalazłeś bowiem w Lublinie gro-
no wielu przyjaciół, którzy przy każ-
dym otwarciu ofiarowanej książki 
będą myślami przy Tobie.

Andrzej Kokowski

• Dr Jerzy Ternes z Biblioteki Instytutu Ar-
cheologii UMCS nad częścią świeżo przy-
wiezionych paczek z książkami

• Dr Klaus Goldmann z małżonką Annelies
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V Lubelskie Forum Bibliologów, 
Informatologów i Bibliotekarzy
22 marca 2018 r. odbyło 

się V Lubelskie Forum 
Bibliologów, Informa-

tologów i Bibliotekarzy pt. „Biblio-
teka wielokulturowa – wielokultu-
rowość w bibliotece. Użytkownicy 

– zbiory – usługi”, którego pomy-
słodawcą i organizatorem jest In-
stytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa UMCS. 

Zadaniem piątej edycji spotkania 
było zintegrowanie środowiska bi-

bliologów, informatologów i biblio-
tekarzy z Lublina i Lubelszczyzny, 
wymiana informacji i doświadczeń 
w kwestii wielokulturowości w biblio-
tece, zaprezentowanie przykładów 
dobrych praktyk oraz  innowacyjnych 
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form pracy w bibliotekach i placów-
kach informacyjnych.

Partnerami w organizacji przedsię-
wzięcia, jak w poprzednich edycjach, 
były: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. H. Łopa-
cińskiego w Lublinie i Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Lublinie. 

Konferencja cieszyła się olbrzy-
mim zainteresowaniem praktyków 
i teoretyków związanych z informa-
cją naukową i bibliologią. Uczestni-
czyło w niej ponad 100 osób repre-
zentujących biblioteki różnego typu, 
ośrodki informacji i kultury oraz śro-
dowisko badaczy książki i informa-
cji naukowej z regionu.

Współczesne biblioteki stają wo-
bec problemu coraz bardziej różni-
cującego się pod względem narodo-
wościowym, etnicznym i kulturowym 
społeczeństwa. Wagę idei wielokul-
turowości w działalności bibliotek 
oraz konieczność dostosowania za-
sobów i usług tych instytucji do po-
trzeb użytkowników nowych katego-
rii podkreśla Manifest IFLA/UNESCO 
o bibliotece wielokulturowej z 2006 r. 
Dla placówek bibliotecznych różne-
go typu (akademickich, publicznych, 
szkolnych, pedagogicznych) działają-
cych na terenie Lublina i Lubelszczy-
zny problem wielokulturowości stano-
wi szczególne wyzwanie ze względu 
na położenie geograficzne regionu. 
Kluczowe dla uczestników Forum sta-
ło się pytanie, na ile kwestia wielo-
kulturowości obecna jest w prakty-
ce lubelskich bibliotek.

Oficjalnego otwarcia obrad do-
konała dyrektor Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
prof. dr hab. Maria Juda, która powi-

młodzieży, np. z Białorusią – pro-
jekt „Dwa narody – kultura i język”, 
Ukrainą – „Polsko-Ukraińska Tęcza 
Przyjaźni”, Izraelem – „Przyszłość 
i teraźniejszość – dialog z historią 
i kulturą”, Grecją – „W młodzieżo-
wym obiektywie”. Celem działań bi-
blioteki jest stworzenie przestrzeni 
spotkań dla przedstawicieli różnych 
kultur, by służyła integracji i rozwo-
jowi lokalnej społeczności. 

Reprezentantki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej we Włodawie, Małgorza-
ta Zińczuk i Edyta Pietrzak, w refe-
racie pt. „Poziom wielokulturowości 
SMO (Słowo–Muzyka–Obraz) nad Bu-
giem we Włodawie”, podkreśliły rolę 
spotkań i projektów transgranicznych 
w obszarze współpracy międzyinsty-
tucjonalnej na przykładzie działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ko-
munikacie o stanie edukacji transgra-
nicznej prowadzonej w partnerstwie 
z innymi instytucjami i stowarzysze-
niami wymieniły projekty związane 
z różnorodnością kulturową nadbu-
żańskiego pogranicza, m.in. Słowiań-
skie Spotkania Literackie, a w nich 
poruszane tematy to: „Europejskie 
oblicze Europy” czy „Obraz sąsiada”. 
Omówiły szczegółowo edukacyjne 
spotkania pogranicza, w tym wyda-
rzenie „Sąsiedzi na styku” czy konfe-
rencję „Na Bugu we Włodawie... Eu-
ropejski Dialog Międzykulturowy”, 
zorganizowaną w cyklu Bibliotecz-
ne Spotkania Regionalne.

Kolejny referat prezentował nową 
formę dyskusji z obcokrajowca-
mi, czyli Café Dialog, realizowany 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Lublinie, w ramach projektu „Ko-
munikacja dla Integracji”. Wiesława 
Sołtys (MBP im. H. Łopacińskiego 
w Lublinie) pokazała miejsce biblio-
teki wielokulturowej w mieście wielu 
kultur, gdzie na 69 tysięcy czytelni-
ków tej instytucji przypada 10 tysię-
cy obcokrajowców. Zaprezentowała 
strategię biblioteki wobec zjawiska 
wielokulturowości skupiającą się na 
wybranych zadaniach, m.in.: prezen-
tacji kultury i dorobku literackiego 
miast partnerskich, wielokulturowych 
spotkaniach, wernisażach, koncer-
tach, standaryzacji i unifikacji obsłu-

tała uczestników konferencji. W se-
sji plenarnej, prowadzonej przez 
dr hab. A. Has-Tokarz, zaprezento-
wano dziewięć referatów dotyczą-
cych dobrych praktyk wielokulturo-
wych działań prowadzonych przez 
biblioteki województwa lubelskiego, 
które mogą być inspiracją dla innych 
instytucji chcących rozpocząć pracę 
w tym obszarze.

Wystąpienie Anny Krawczyk z Cen-
trum Kultury w Lublinie pt. „Festiwal 
«Wielokulturowy Lublin» jako przy-
kład działań na rzecz wielokulturowo-
ści” poruszało zagadnienie edukacji 
wielokulturowej realizowanej przez 
Studium Kultury (obecnie Dział Edu-
kacji Kulturalnej). Jak zaznaczyła pre-
legentka, Studium Kultury wdrożyło 
ponad 500 wydarzeń kulturalnych, 
w tym cykle: „Warsztaty Europej-
skie” oraz „Dokument a mniejszości 
narodowe”, a także projekty: „Moje 
miejsce na ziemi – wielokulturowość 
regionu lubelskiego” i „Polsko-Ukra-
ińskie Spotkania Mistrzów Słowa”. 

A. Krawczyk omówiła projekty 
powstałe z inicjatywy Działu Edu-
kacji Kulturalnej Centrum Kultury 
w Lublinie przy współudziale Wy-
działu Kultury Urzędu Miasta Lub-
lin, m.in. festiwal „Wielokulturowy 
Lublin”, który służy promowaniu to-
lerancji i budowaniu międzykultu-
rowego dialogu. Uwidacznia się to 
poprzez koncerty, wystawy, spotka-
nia edukacyjne i autorskie, obrzę-
dy i warsztaty umiejętności. Kolejny 
projekt – „ Lubelska Mozaika Kultu-
rowa” – jest rozwinięciem festiwalu, 
koncentrującym się na aspekcie edu-
kacji wielokulturowej poprzez spot-
kania z pisarzami, opracowanie po-
radnika dla nauczycieli i pedagogów 
z tekstami o kulturach i tradycjach 
mniejszości oraz zajęcia teatralne 
dla dzieci pt. „Poznaj moją bajkę”. 

Inne projekty wielokulturowe omó-
wiła Iwona Brodzik z Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Starych Kobiałkach. 
W wystąpieniu pt. „Wielokulturowość 
w małym środowisku” zaprezento-
wała działania związane z wielokul-
turowością zarówno regionalną, jak 
i etniczno-narodową, przejawiającą 
się w międzynarodowej wymianie 

Fo
t. 

Li
di

a 
M

. J
ar

sk
a



• k w i e c i e ń  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 •  33

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

gi czytelników, wspieraniu związków 
strukturalnych i inicjatyw służących 
asymilacji, wzajemnemu poznaniu 
i promocji kultury polskiej w świecie. 
Omówiła program promocji kultury, 
języka, historii, walorów turystycz-
nych i literatury miast partnerskich 
pt. „Biblioteczne okno na świat”. 

Maciej Sztorc z Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN 
w Lublinie wskazał inicjatywy pla-
cówki realizowane pod hasłem „Nie 
lękajmy się obcych kultur”. Dzięki zo-
organizowanej w 2016 r. konferencji 
„Międzykulturowość w polskiej szko-
le” zapoznano się z organizacją za-
jęć z dziećmi uchodźców, organiza-
cją procesu edukacyjnego w szkołach 
prowadzących nauczanie młodzieży 
obcojęzycznej wybierających naukę 
w Polsce, dzieci migrantów, adaptacji 
repatriantów i członków ich rodzin. 
Omówił również warsztaty i spot-
kania w PBW, m.in. „Jestem obcy 
w Twojej szkole”, „Spotkanie Grupy 
Wsparcia Integracji”, „Global Village 
– w jeden dzień dookoła świata!”.

Aneta Szadziewska reprezentują-
ca Towarzystwo Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich Oddział Lub-
lin zaprezentowała pedagogiczne 
działania wielokulturowe w biblio-
tece szkolnej. Wyjaśniła pojęcie wie-
lokulturowej szkoły oraz czynniki ją 
charakteryzujące, a mianowicie inte-
grację europejską, globalizację, mi-
gracje i mobilność. Przedstawiła wie-
lokulturowość w zbiorach biblioteki 
oraz lekcje z wykorzystaniem tekstów 
kultury, w tym literackich, np. lekcje 
o kulturach pt. „Berlin dla ludzi mło-
dych”, „Interaktywne gry literacko-
-językowe”, „Międzykulturowe baja-
nie”, „Mix kultur, języków, pokoleń”, 
„Dzień Europy – Hiszpania, Włochy”. 
Podkreśliła rolę spotkań wielokultu-
rowych w szkole, projektów, happe-
ningów i wystaw.

Reprezentanci Biblioteki Politech-
niki Lubelskiej, Anna Strojek, Alek-
sandra Matyjaszczyk i Szymon Fur-
maniak, w referacie pt. „BPL – Best 
Practises Library” omówili, jak dzia-
ła The Library Help Desk, warszta-
ty indywidualne oraz grupowe, 
w tym a freshman invitation, staff 

week oraz inicjatywy dla osób mniej 
swobodnie posługujących się języ-
kiem angielskim, czyli „pierwsze sło-
wa w bibliotece”.

Grzegorz Szczypa poruszył proble-
matykę wielokulturowości w bibliote-
ce akademickiej na przykładzie Biblio-
teki Uniwersyteckiej UMCS. Zwrócił 
uwagę na rozpoczęty w 2015 r. Pro-
gram Umiędzynarodowienia Szkolni-
ctwa Wyższego, który ukierunkowa-
ny jest na przyciągnięcie do Polski 
studentów oraz zatrudnienie zagra-
nicznych naukowców, uczestnictwo 
polskich naukowców w międzyna-
rodowych programach edukacyj-
nych i badawczych oraz realizacje 
praktyczne, m.in. Erasmus+, dwu-
stronne umowy międzynarodowe 
i porozumienia międzyrządowe, pro-
gramy stypendialne ukierunkowane 
na wsparcie Polonii, a także krajów 
Partnerstwa Wschodniego. Przedsta-
wił dane statystyczne, które obejmu-
ją obcokrajowców z wymian w BG 
UMCS, m.in. w ramach: programu 
Erasmus+ – 125 osób (53 z Hiszpa-
nii, 23 z Turcji, 17 z Włoch), progra-
mu Kirklanda – 9 osób (5 z Ukrainy, 
3 z Białorusi, 1 z Rosji) czy kursów 
przygotowawczych do studiów w Pol-
sce, humanistycznych studiów po-
dyplomowych dla cudzoziemców 
oraz Program Dyplomowy Matury 
Międzynarodowej.

Sesję plenarną zakończył referat 
Mariana Butkiewicza z Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie pt. „Kultura pol-
ska w księgozbiorze biblioteki nad 
Jeziorem Zurichskim”. Omówił historię 
i działalność biblioteki współcześnie, 
wskazując na wkładu Polaków w kul-
turę materialną i duchową Szwajcarii. 
Podstawowym zadaniem Biblioteki 
Polskiej jest gromadzenie, poszukiwa-
nie i ochrona książek, dokumentów, 
publikacji polskich lub Polski dotyczą-
cych wydawanych za granicą. Obok 
historii Polski i jej kultury, głównym 
ciężarem tematycznym w bibliotece 
jest historia polskiej emigracji oraz 
związków polsko-szwajcarskich.

W drugiej części Forum odbył się 
panel dyskusyjny pod hasłem „Wielo-
kulturowość jako wyzwanie dla współ-

czesnych bibliotek i instytucji kultury 
(praktyki i doświadczenia)”. Zastana-
wiano się m.in. nad sposobami ni-
welowania stereotypu cudzoziemca, 
szerzenia tolerancji wobec mniejszo-
ści narodowych, religijnych i kulturo-
wych. Zadawano sobie pytania, na ile 
obecny jest problem wielokulturowo-
ści w szkołach i bibliotekach, jak do-
stosować ofertę czytelniczą dla obco-
krajowców. Zastanawiano się również 
nad regulacjami prawnymi dotyczą-
cymi zapisów cudzoziemców do bi-
bliotek różnego typu (akademickich, 
publicznych, szkolnych, pedagogicz-
nych), jak również korzystania z ich 
oferty edukacyjnej. Kluczowym aspek-
tem dla uczestników Forum stało się 
poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie, na ile kwestia wielokulturowo-
ści obecna jest w praktyce lubelskich 
bibliotek. Liczne propozycje projek-
tów i programów omawianych w ra-
mach konferencji dowiodły, iż prob-
lem wielokulturowości jest doskonale 
znany większości placówek i realizo-
wany zarówno w teorii, jak i praktyce.

Uczestnicy Forum podkreślali za-
sadność organizowania podobnych 
spotkań, które umożliwiają wymia-
nę wiedzy i doświadczeń. Dla Insty-
tutu Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa wydarzenie było okazją 
do zacieśnienia współpracy z praco-
dawcami i przedyskutowania kwestii 
dotyczących wielokulturowości w pla-
cówkach bibliotecznych, uniwersyte-
ckich oraz innych instytucjach kultu-
ry. Niewątpliwie Forum przyczynia 
się do integracji środowiska biblio-
logów, informatologów i biblioteka-
rzy z Lublina i Lubelszczyzny, dlate-
go planowane są kolejne spotkania.

Grażyna Piechota
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Autrką scenariusza i reżyse-
rem widowiska jest dr Ur-
szula Lewartowicz – adiunkt 

w Zakładzie Pedagogiki Kultury, ab-
solwentka Podyplomowych Studiów 
Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzie-
ży w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego 
(obecnie Akademia Sztuk Teatral-

nych im. St. Wyspiańskiego). Cho-
reografię do spektaklu stworzył Piotr 
Mochol, pomysłodawcą scenografii 
i kostiumów jest Dariusz Manel, zaś 
kierownikiem muzycznym spektaklu 
– Łukasz Sidoruk.

WinyLOVE Story to widowisko mu-
zyczne osadzone w czasach big-be-

Widowisko „WinyLOVE Story” 
w reż. dr Urszuli Lewartowicz 
w Teatrze Muzycznym w Lublinie

atu, potańcówek i miłości do mu-
zyki. To podróż w czasie do okresu 
wielkiej płyty – nie tylko tej kon-
strukcyjnej, ale przede wszystkim 
tej winylowej, będącej materialnym 
symbolem pięknego okresu w roz-
woju polskiej muzyki rozrywkowej. 
W tle bigbeatowych rytmów rozgry-
wa się tytułowe WinyLOVE Story – 
historia miłosna marynarza i matu-
rzystki. Nie jest to jednak opowieść 
rzewna ani ckliwa. Perypetie głów-
nego bohatera okraszone zosta-
ły dużą dawką humoru i dowcipu. 

Akcja widowiska rozgrywa się 
w wakacyjnej scenerii, przywodząc 
na myśl chwile relaksu i odpoczyn-
ku, które upływają najprzyjemniej 
tam, gdzie „morza szum, ptaków 
śpiew”… Trzon muzyczny widowi-
ska tworzą znane polskie przebo-
je z końca lat 60. ubiegłego stu-
lecia, które wykonywali znani i do 
dziś uwielbiani artyści, m.in. Kasia 
Sobczyk, Karin Stanek, Helena Maj-
daniec, Maria Koterbska, Krzysztof 
Klenczon, Seweryn Krajewski, Ma-
tusz Święcicki, Jerzy Połomski, Piotr 
Szczepanik.

Premiera spektaklu miała miej-
sce w noc sylwestrową – 31 grud-
nia 2017 r. Przedstawienie na stałe 
zagościło w repertuarze Teatru Mu-
zycznego w Lublinie.

Małgorzata Kuśpit

Wśród najnowszych pro-
pozycji Teatru Muzyczne-
go w Lublinie znalazł się 
spektakl muzyczny Winy-
LOVE Story (Muzyczne hity 
z czasów wielkiej płyty). 
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D rzwi Otwarte UMCS uroczy-
ście zainaugurowali przed-
stawiciele władz rektorskich: 

Rektor prof. dr hab. Stanisław Micha-
łowski oraz Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Urszula Bobryk.

Dla naszych kandydatów przygo-
towaliśmy mnóstwo atrakcji i nie-
spodzianek. „Kierunek wiedza” – tak 
brzmiało hasło tegorocznej edycji 
Drzwi Otwartych UMCS. Wydarze-
nie było świetną okazją do spotkania 
z doradcami zawodowymi, studenta-
mi wszystkich Wydziałów, przedsta-
wicielami kół naukowych, naukowca-
mi czy egzaminatorami z Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 
Tego dnia zaprezentowaliśmy ofertę 
naszych kierunków, opowiedzieliśmy 
o przebiegu rekrutacji, a także wspie-
raliśmy kandydatów w wyborze naj-
lepszej ścieżki kształcenia i kariery. 

Podczas Drzwi Otwartych UMCS po-
dzieliliśmy Chatkę Żaka na specjalne 
strefy tematyczne: edukacji, studenta, 
doradztwa zawodowego, cudzoziemca 
i Hi-Tech, gdzie można było m.in. zo-
baczyć roboty oraz zanurzyć się w wir-
tualnej przygodzie przy pomocy su-

Drzwi Otwarte 
UMCS 2018 za nami
pernowoczesnego sprzętu. Odbyły się 
również wycieczki po kampusie, war-
sztaty, wykłady oraz pokazy naukowe.

Pasjonatów gier typu escape room 
zaprosiliśmy do zabawy pod nazwą 
„Try to get out”, w której na wszyst-
kich śmiałków czekał pokój zagadek. 
Kandydaci na studia mogli także 
wziąć udział w bezlitosnym poje-
dynku na daty, nazwiska i nazwy 
w ramach turnieju „Jeden z UMCS”.

W części artystycznej wydarzenia od-
były się występy Zespołu Tańca Ludo-
wego UMCS, Zespołu Tańca Towarzy-
skiego „Impetus”, spektakl biograficzny 
pt. Maria w wykonaniu grupy tanecznej 
zMYSŁ oraz koncert Ona czuje we mnie 
Jazz, czyli piosenki disco polo w nowym 
jazzowym brzmieniu. Tego dnia w Cen-
trum Kultury Fizycznej rozgrywał się 
także Turniej o Puchar Rektora UMCS.

Dla wszystkich, którzy 9 marca 
nie mogli osobiście wziąć udziału 

Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej po raz kolejny otwo-
rzył swoje drzwi przed kan-
dydatami na studia. 9 marca 
2018 r. młodzież tłumnie przy-
była do Akademickiego Cen-
trum Kultury UMCS „Chatka 
Żaka”, jednostek ogólnouniwer-
syteckich oraz na poszczegól-
ne Wydziały, aby zapoznać się 
z ofertą edukacyjną, kultural-
ną i sportową naszej Uczelni.

w Drzwiach Otwartych UMCS, tele-
wizja akademicka TV UMCS przygo-
towała relację na żywo. Nie zabrakło 
rozmów z ciekawymi gośćmi, waż-
nych informacji dotyczących tego-
rocznej rekrutacji na studia, a nade 
wszystko – prezentacji życia Uczel-
ni. Audycję na żywo poprowadziło 
także Akademickie Radio Centrum, 
a w programie „Centrum wiedzy” za-
proszeni goście – znani absolwenci 
Uczelni – opowiedzieli o swoich la-
tach studenckich.

Katarzyna Kozielewicz
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Niepokonani gracze 
W porozumieniu ze stowarzysze-
niem NeverLight oraz samorząda-
mi innych uczelni wyższych w Lub-
linie zorganizowaliśmy Mistrzostwa 
Akademickie FIFA. W przeprowa-
dzonych w poprzednim semestrze 
eliminacjach udział wzięło ponad 
120 studentów. Ostatecznie wyło-
nionych zostało 20 graczy, którzy 
3 marca w Wielkim Finale repre-
zentowali swoje uczelnie. Zawodnicy 
naszej Alma Mater okazali się nie-
pokonani. Grzegorz Kutrzepa, Ad-
rian Motyl oraz Karol Wojciechow-
ski stanęli na podium. Serdecznie 
gratulujemy! 

Święto kobiet 
7 marca odbyła się czwarta edycja 
Chatki Kobiet. Co roku jest to nasz 
sposób na świętowanie Dnia Kobiet. 
Podczas wydarzenia na wszystkie pa-
nie czekało mnóstwo przyjemności, 

od zabiegów pielęgnacyjnych, po 
porady dietetyczne czy indywidu-
alne konsultacje z kreowania wi-
zerunku. Co więcej, dla wszystkich 
spragnionych wiedzy przygotowali-
śmy szereg warsztatów, na których 
uczestniczki dowiedziały się między 
innymi o tym, jak powinien wyglą-
dać codzienny rytuał pielęgnacji twa-
rzy, jak należy tańczyć na imprezach, 
a nawet jak połączyć studia z wy-
chowaniem dzieci. Zwieńczeniem 
tego magicznego dnia był koncert 
dwóch wyjątkowych zespołów: Hash 
 Cookie oraz Patrick the Pan.

Turniej piłkarski
Kolejnym wydarzeniem wpisanym 
w kalendarz akademicki był Tur-
niej o Puchar Rektora organizowa-
ny wraz z Centrum Kultury Fizycz-
nej UMCS. W tym roku chęć udziału 
w rozgrywkach zgłosiły aż 24 ze-
społy, w tym dwa, w skład których 
wchodzili pracownicy naszego Uni-
wersytetu. Mecze odbyły się w CKF 
w dniach 8, 15, 16, 23 i 27 marca. 
W ramach turnieju, oprócz najlep-
szej drużyny – kpt. Jakub Wankiewicz 
– wyłoniono również niezwyciężo-
nego bramkarza (Krzysztof Ziętek), 
najlepszego zawodnika (Volodymyr 
Trokhymchuk) oraz bezkonkurencyj-

nego strzelca (Jakub Wankiewicz), 
który zdobył aż 15 bramek.

Otwieramy się na licealistów 
W ramach tegorocznych Drzwi Ot-
wartych UMCS przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji. W ACK UMCS 
„Chatka Żaka” stworzyliśmy specjal-
ną Strefę Studenta, w której kandy-
daci mogli zasmakować prawdziwe-
go studenckiego życia. Tam bowiem 
oprócz licznych konkursów czeka-
ły na nich między innymi zabiegi 
pielęgnacyjne w wykonaniu Koła 

Czuć już wiosnę!Pogoda w marcu nie mo-
gła się zdecydować, jednak 
w Samorządzie Studentów 
definitywnie czuć już wiosnę. 
Promienie słońca niepewnie 
wyglądające zza chmur do-
dały nam mnóstwo energii 
do działania, czego efektem 
są zrealizowane projekty. 

• Koncert zespołu Patrick the Pan
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• Trening Fit&Gym AZS – ćwiczenia na trampolinach
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• Strefa Studenta

• Jeden z UMCS
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W  dniach 3–4 marca 2018 r. 
członkowie Studenckiego 
Koła Naukowego Plani-

stów „SmartCity” uczestniczyli w war-
sztatach „Lublin Jams#5: Przemysły 
kreatywne”. Pierwsza część odbyła 
się w Trybunalska City Pub. Uczest-
nicy warsztatów pracowali za pomo-
cą metodologii projektowania usług 
(service design). Jest to pięcioetapowy 
proces tworzenia nowych rozwiązań 
w obszarze usług, który w centrum 
zainteresowań stawia użytkownika 
i jego realne potrzeby.

Podczas dwóch dni warsztatów 
uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, 
mieli za zadanie przyjrzeć się Lubli-
nowi oraz zaprojektować usługi, któ-
re pomogą rozwinąć ofertę miasta. 
Każda z grup musiała stworzyć profil 
osoby, przedstawić jej problem oraz 
wymyślić sposób, jak go rozwiązać.

Podczas czternastogodzinnych war-
sztatów powstały trzy projekty, prze-
znczone dla odmiennych grup odbior-
ców. Pierwsza propozycja skierowana 
była do grupy artystów, którzy nie do 
końca mają pomysł, jak swoją twór-
czość zmonetaryzować. W odpowie-
dzi na ich problemy grupa pierwsza 
stworzyła prototyp portalu interne-
towego o randze lokalnej www.mlo-
dzi-artysci.pl, na którym artyści mo-
gliby reklamować swoją twórczość. 

Grupa druga swój projekt skierowa-
ła do grupy lubelskich influencerów 
oraz przedsiębiorców. Przedsięwzię-
cie polegało na tym, by na spotkaniu 
typu „Speed Dating”, podczas które-
go w czasie trzech serii pięciominu-
towych rozmów pomiędzy dwiema 
grupami rozmówcy mogli wymie-
nić się kontaktami, co w przyszłości 
mogłoby zaowocować dwustronny-

mi korzyściami. Natomiast rozwiąza-
niem problemu tzw. outsiderów za-
jęła się grupa nr 3, która stworzyła 
projekt aplikacji „FuchMistrz”. Dzięki 
aplikacji programiści oraz inni spe-
cjaliści z branży IT mogliby znaleźć 
oferty zleceń i współpracy.

Po zakończeniu pierwszej części 
warsztatów każda grupa miała za 
zadanie zebrać opinie na temat swo-
jego projektu wśród potencjalnych 
odbiorców. Etap testowania trwał 
trzy dni. Prezentacja i ostateczne 
podsumowanie projektów odbyło 
się 8 marca w kawiarni Pożegna-
nie z Afryką.

Organizatorem warsztatów była 
Fundacja TEAM Teatrikon. Tegorocz-
na edycja finansowana była ze środ-
ków Urzędu Miasta Lublin. 

Dominika Mazur
SKNP „SmartCity”

„SmartCity” na „Lublin Jams#5”

Naukowego Bioaktywni, fotobud-
ka, a także prezentacja broni Legii 
Akademickiej.

Dodatkowo, każdy z przyszłych 
studentów mógł zmierzyć się w tur-
nieju Jeden z UMCS. Nazwa słusz-
nie kojarzona jest z popularnym 
teleturniejem – konkurs był bezli-
tosnym pojedynkiem na daty, na-
zwiska i nazwy. Prawdziwym hi-
tem tego dnia była jednak zabawa 
w stylu escape room – Try to get out. 
Uczestnicy, by wydostać się z za-
mkniętego pomieszczenia, musieli 
zmierzyć się z presją czasu i licznymi  
zagadkami.

Na czerwonym dywanie
Blask fleszy, najpiękniejsze krea-
cje oraz czerwony dywan sprawi-
ły, że każdy z nas mógł poczuć się 
jak gwiazda Hollywood. 15 marca 
podczas kolejnej odsłony Studen-
ckich Maratonów Filmowych mieli-
śmy okazję obejrzeć projekcje nagro-
dzone Oscarami – Teorię wszystkiego 
oraz Dziewczynę z tatuażem. 

Konkurs Grantowy
W dniach od 21 marca do 5 kwietnia 
koła naukowe i organizacje zrzesza-
jące studentów naszej Uczelni miały 
możliwość składania wniosków o do-
finansowanie w Konkursie Granto-
wym Samorządu Studentów. Łącz-
na kwota przeznaczona na realizację 
programu grantowego to 10 000 zł.

Poszerzamy horyzonty
W naszej Alma Mater nie brakuje osób, 
które chcą się rozwijać, poszerzać swo-
je horyzonty, tak by w przyszłości być 
zauważonym na międzynarodowym 
rynku pracy. Wychodząc naprzeciw ich 
potrzebom, 22 marca na Wydziale Eko-
nomicznym zorganizowaliśmy Targi Mo-
bilności Studenckiej, podczas których 
wszyscy zainteresowani mogli pogłębić 
swoją wiedzę na temat praktyk i sta-
ży, wolontariatu czy też zagranicznych 
wyjazdów studenckich. Wśród wystaw-
ców znaleźli się m.in.: AIESEC Polska, 
Fundacja Sempre a Frente, Student Tra-
vel, Cultural Care Au Pair, AEGEE-Lub-
lin oraz Camp&Resort Leaders Poland.

Kozienaliowy zawrót głowy
To już pewne! W dniach 18–20 maja 
na terenie Browaru Perła odbędą się 
27. Lubelskie Dni Kultury Studenckiej 
Kozienalia. Na festiwalu zagrają dla 
nas największe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej, a wśród nich między 
innymi łódzki duet Dwa Sławy.

Oprócz niezapomnianych koncer-
tów Kozienalia to także Strefa Food 
Trucków (Żarcie Na Kółkach) oraz 
szereg wydarzeń towarzyszących:
• 8 maja – SPAM – Studencki Prze-

gląd Alternatywnej Muzyki 
• 9 maja – Kozienalia na Sportowo
• 9 maja – Kozienaliowy Maraton 

Filmowy
• 10 maja – Kozienaliowy Festiwal 

Nauki 
• 23 maja – Street Show
• 24 maja – Noc Bez Prądu

W maju szykuje się zatem prawdzi-
wy kozienaliowy zawrót głowy. Do-
bra muzyka, wyjątkowi ludzie i nie-
zwykły, festiwalowy klimat. Już nie 
możemy się doczekać!

Aleksandra Szastak
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Zadaniem projektu jest stworze-
nie studentom warunków do 
praktycznego doskonalenia ta-

lentów oratorskich, kulturalnego dys-
kutowania z poszanowaniem strony 
przeciwnej, empatii, pracy zespoło-
wej, a przede wszystkim spokojne-
go i racjonalnego argumentowania. 
Projekt jest skierowany do studentów 
uczelni wyższych z województwa lu-
belskiego i zachęca ich do refleksji 
i debaty na temat ważnych bieżą-
cych kwestii o tematyce europejskiej.

Koordynatorem projektu jest 
dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak, 
adiunkt w Zakładzie Stosunków Mię-
dzynarodowych (ZSM) na Wydziale 
Politologii UMCS, opiekun meryto-
ryczny CDE UMCS, ekspert Team Eu-

rope. W projekcie uczestniczą także 
dr Damian Szacawa (ZSM) i dr Grze-
gorz Gil (ZSM).

Grant będzie realizowany na Wy-
dziale Politologii UMCS w pierwszej 
połowie 2018 r. 

19 stycznia 2018 r. podpisana zo-
stała umowa pomiędzy Przedstawi-
cielstwem Komisji Europejskiej w Pol-
sce a Wydziałem Politologii UMCS 
– tzw. Karta Aplikacji Produktu, bę-
dąca wyrazem oryginalnej współpra-
cy pracowników Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych na Wydziale Po-
litologii UMCS, z europejskimi sie-
ciami, tj. CDE UMCS oraz Team Eu-
rope w Polsce, łącząca przez projekt 
(pośrednio) także współpracę z Wy-
działem Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu. Umo-
wa zainicjowana w ramach projektu 
stwarza szansę na cykliczne kontynu-
owanie tego typu oryginalnych pro-
jektów włączających wiele podmio-
tów na wielu poziomach.

9 marca 2018 r. w auli im. I. Da-
szyńskiego na Wydziale Politologii 
odbyły się warsztaty z zakresu de-
bat oksfordzkich. Zostały skierowa-
ne do studentów oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych z wojewódz-
twa lubelskiego. Ich celem było za-

chęcenie młodych Polaków do wy-
korzystywania debat oksfordzkich 
jako atrakcyjnego narzędzia prowa-
dzącego do poznania. Zasadniczym 
założeniem organizatorów tych war-
sztatów było przedstawienie debaty 
oksfordzkiej od strony technicznej, 
z naciskiem w części teoretycznej 
na: genezę, ewolucję i zasady de-
baty oksfordzkiej itd., zaś w czę-
ści praktycznej na: udział młodzie-
ży w symulacji debaty (wyłonionych 
poprzez losowanie), podział ról po-
szczególnych mówców, wyłonienie 
tezy, czas na przygotowanie linii ar-
gumentacyjnej oraz oceny przy udzia-
le pracowników i studentów Wydzia-
łu Politologii UMCS. W warsztatach 
oprócz studentów Wydziału Polito-
logii UMCS brali udział uczniowie 
z IV LO w Chełmie, II LO w Lubli-
nie oraz Prywatnego LO im. I.J. Pa-
derewskiego. Spotkanie otworzy-
ła Prodziekan Wydziału Politologii 
dr hab. Beata Surmacz.

21 marca 2018 r. w sali Rady Wy-
działu Politologii odbył się Turniej 
Eliminacyjny, w ramach którego 
zmierzyły się ze sobą cztery druży-
ny wyłonione w konkursie otwar-
tym w dniach 15–18 marca 2018 r. 
Drużyny toczyły ze sobą spór wokół 

Debaty oksfordzkie 
w Lublinie

Wydział Politologii wraz 
z Centrum Dokumentacji 
Europejskiej (CDE UMCS) 
otrzymał grant Komisji Eu-
ropejskiej (nr 309/2017/
SI2.767682) na realizację 
europejskich debat oksfordz-
kich w województwie lubel-
skim. Projekt ten wpisuje się 
w III edycję działań „Team 
Europe and the art of deba-
te” i jest równolegle prowa-
dzony przez CDE w Poznaniu 
przy Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Został obję-
ty honorowym patronatem 
Rektora UMCS prof. dr. hab. 
Stanisława Michałowskiego. 
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Marzec był intensywnym mie-
siącem dla sportowców KU 
AZS UMCS Lublin. Oprócz 

zmagań ligowych naszych drużyn, ry-
walizowali lekkoatleci oraz pływacy.

W dniach 1–4 marca odbyły się 
17. Lekkoatletyczne Halowe Mistrzo-
stwa Świata w Birmingham. Wystą-
piły na nich dwie zawodniczki Klubu 
Uczelnianego. Kulomiotka Paulina 
Guba z wynikiem 18,54 m zajęła 
piąte miejsce. W zmaganiach sprin-
terek na dystansie 60 m przez płotki 
do półfinału dotarła Karolina Kołe-
czek. Z czasem 8.21 sekundy upla-
sowała się na 21. pozycji.

Świetne występy na swoim koncie 
zapisali pływacy KU AZS UMCS 
Lublin podczas zmagań w USA. 
Na Mistrzostwach II Dywizji NCAA 
w  amerykańskim Greensboro 
Zuzanna Chwadeczko zdobyła 
tytuł mistrzowski i dwa tytuły 
wicemistrzowskie! Polka okazała się 

najlepsza na dystansie 100 jardów 
stylem dowolnym. Po srebra sięgnęła 
w rywalizacji 200 jardów stylem 
zmiennym oraz w sztafecie 4x50 
jardów tym samym stylem.

Aż pięciokrotnie na podium stanął 
Jan Świtkowski podczas Mistrzostw 
I Dywizji NCAA w Minnesocie. Dwa 
razy na najwyższym stopniu. Trzykrot-

nie zajął drugie miejsca. Zawodnik 
z Lublina złoto wywalczył w wyści-
gu na 200 jardów stylem zmiennym 
oraz w rywalizacji drużynowej. Uni-
wersytet z Florydy okazał się najlep-
szy w sztafecie 4x50 jardów stylem 
dowolnym. Srebra powędrowały do 
Świtkowskiego za: 100 i 200 jardów 
motylkiem oraz drużynówkę 4x200 
jardów stylem zmiennym.

W dniach 10–11 marca na obiekcie 
Aqua Lublin odbyły się zawody z cy-
klu Arena Grand Prix Pucharu Pol-
ski. Zawodnicy KU AZS UMCS Lublin 

trzech wyłonionych tez z zakresu te-
matyki europejskiej, takich jak: Unia 
Europejska potrzebuje wspólnej ar-
mii; Unia Europejska pełni kluczową 
rolę we wdrażaniu zasad zrównowa-
żonego rozwoju w państwach roz-
wijających się; Powiązanie budżetu 
UE do 2020 r. z praworządnością 
byłoby korzystne dla spójności UE. 
Wszyscy uczestnicy mieli zapewnio-
ne wsparcie merytoryczne. Turniej 
Eliminacyjny otworzył Prodziekan 
ds. Studenckich Wydziału Politolo-
gii UMCS dr hab. Wojciech Ziętara. 
Do tzw. Debaty Finałowej zakwali-
fikowały się dwie drużyny: 

• Drużyna A: Studenckie Koło Na-
ukowe Prawa Międzynarodowego 
UMCS (w składzie: Patryk Matysiuk, 
Anna Podlasek, Marika Sońta, Piotr 
Radziejewicz), wynik – 2:1, 505 pkt;

• Drużyna D: Wydział Politolo-
gii UMCS (w składzie: Artem Riasa, 
Olha Osadchuk, Wasyl Khomyn, Pau-
lina Kozieł), wynik – 2:1, 500,5 pkt. 

Drużyny te wezmą udział w De-
bacie Finałowej, która odbędzie się 

25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Po-
litologii UMCS. Spór finałowy będzie 
się toczył wokół tezy: „Priorytetem 
UE powinno być większe zaangażo-
wanie w rozwiązanie konfliktu na te-
renie wschodniej Ukrainy”. Zwycięska 
drużyna zdobędzie główną nagrodę 
(od PKE w Polsce), którą jest wyjazd 
studyjny do instytucji UE w Brukse-

li, oraz nagrodę pieniężną 1000 zł 
(od koordynatora projektu) przezna-
czoną na pokrycie kosztów dotarcia 
i uczestnictwa drużyny zwycięskiej 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 
Debat Oksfordzkich – AMPDO (10– 
–13 maja 2018 r., Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie).

Katarzyna Stachurska-Szczesiak
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k: 5–4) to bilans szczypiornistek MKS 
AZS UMCS Lublin. Zawodniczki tre-
nera Patryka Maliszewskiego na czte-
ry spotkania przed końcem sezonu są 
trzecie ze stratą dwóch oczek do lidera 
1. Ligi Piłki Ręcznej Kobiet (Grupa B).

Sytuacja inaczej wygląda w przy-
padku drużyny męskiej. Szczypior-
niści AZS UMCS Lublin nie mogą się 
przełamać. Na początku marca po 

serii rzutów karnych ulegli w hali 
Globus KS Warszawiance (28–28, 
k: 2–3). Potem przegrali w Dąbro-
wie Białostockiej 25–18. Dla aka-
demików były to już piąta i szósta 
porażka z kolei. Zielono-biali są na 
czwartym miejscu w 2. Lidze Piłki 
Ręcznej Mężczyzn (Grupa 3).

Niezbyt dobrze sytuacja układa się 
też w zespole futsalistów. Kontuzje 
i absencje kartkowe z pewnością nie 
pomagają w zakończeniu złej serii. 

W marcu podopieczni trenera Artu-
ra Gadzickiego wystąpili w czterech 
ligowych spotkaniach. Bilans to dwa 
remisy i dwie porażki. Na trzy me-
cze przed końcem rozgrywek Dziki są 
na ósmej pozycji w tabeli 1. Ligi Fut-
salu Mężczyzn (Grupa Południowa). 
Oprócz Ligi był jeszcze mecz Pucha-
ru Polski. Akademicy ulegli w nim 
obrońcy tytułu, ekstraklasowemu 
Clearexowi Chorzów 1–4.

Kamil Wojdat

w kategorii open (bez podziału na ka-
tegorie wiekowe) stawali na podium 
dwunastokrotnie. Najlepiej z ekipy 
lubelskiej spisał się najbardziej do-
świadczony Konrad Czerniak. Zawod-
nik cztery razy znalazł się w pierw-
szej trójce finałowych wyścigów. Trzy 
z nich kończył na pierwszym, a jeden 
na trzecim miejscu. Oprócz niego do-
brze zaprezentowali się też inni spor-
towcy z naszego Klubu Uczelnianego. 
Po dwa razy na podium znalazły się: 
Weronika Żmuda, Wiktoria Samuła 
oraz Julia Adamczyk. Raz w najlep-
szej trójce byli Kamil Bryła i Kamila 
Andrzejewska.

Intensywny czas mają za sobą ko-
szykarki Pszczółki Polski-Cukier AZS 
UMCS Lublin. Podopieczne trenera 
Wojciecha Szawarskiego rozegrały 
sześć ostatnich spotkań sezonu za-
sadniczego Energa Basket Ligi Ko-
biet. Trzy z nich wygrały. Ostatecznie 
do play-offów przystąpiły z szóstego 
miejsca. Ich rywalem w ćwierćfina-
le będą brązowe medalistki z ubie-
głego roku – CCC Polkowice. Rywa-
lizacja toczy się do trzech zwycięstw. 
Wyróżnienie indywidualne powę-
drowało do Uju Ugoki, która zosta-
ła wybrana najlepszą środkową run-
dy zasadniczej.

Dwa zwycięstwa na koniec run-
dy zasadniczej i drugie miejsce 
przed fazą play-off dla koszykarzy 
AZS UMCS Lublin. Najlepszym tre-
nerem tej części sezonu został wy-
brany szkoleniowiec zielono-białych 
Przemysław Łuszczewski, a w naj-
lepszej piątce zawodników znalazł 
się kapitan zespołu – Adam Myśli-
wiec. W pierwszej rundzie decydu-
jącej walki o awans do 1. Ligi Koszy-
kówki Mężczyzn rywalem był MUKS 
Hutnik Warszawa. Zawodnicy z Lub-
lina wygrali oba mecze i awansowa-
li do kolejnej fazy. Tam zmierzą się 
z Politechniką Gdańską.

Komplet zwycięstw na parkietach 
1. Ligi Siatkówki Kobiet (Grupa 4) od-
notowały siatkarki LUK AZS UMCS 
Lublin. Podopieczne trenera Jacka 
Rutkowskiego wygrały na wyjeź-
dzie po tie-breaku z Jedynką Sie-
wierz (2–3), a na koniec sezonu za-
sadniczego okazały się lepsze do 
Sandecji Nowy Sącz (3–1). Do run-
dy play-off przystąpiły z czwartego 
miejsca. W pierwszym pojedynku 
pokonały w Sędziszowie Małopol-
skim tamtejszą Marbę 1–3. Kolejny 
mecz w Lublinie. Rywalizacja trwa 
do dwóch wygranych.

Zwycięstwo nad SPR-em Sośnica 
Gliwice (32–26) oraz przegrana po 
karnych z SPR-em Jarosław (21–21, Fo
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Kazusy zostały opracowane 
przez pracowników lubel-
skich sądów na podstawie 

akt spraw i dotyczyły: zasądzenia 
zadośćuczynienia z tytułu narusze-
nia dóbr osobistych, niezgodnego 
z ustawą wytwarzania, przerabiania, 
przetwarzania środków i substan-
cji, tj. o czyn z art. 53 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciw-
działaniu narkomanii oraz postępo-
wania w sprawie o przyznanie sty-
pendium rektora dla najlepszych 
studentów.

W konkursowym jury, pełniącym 
rolę składu orzekającego, zasiedli: 
przewodniczący – dr hab. Ireneusz 
Nowikowski, prof. nadzw., Kierow-
nik Katedry Postępowania Karnego; 
członkowie: prof. dr hab. Andrzej Ja-
kubecki, Kierownik Katedry Postępo-
wania Cywilnego i Międzynarodo-
wego Prawa Handlowego; dr hab. 
Marek Kulik, prof. nadzw. w Kate-
drze Prawa Karnego i Kryminologii; 
dr Anna Ostrowska, adiunkt w Kate-
drze Prawa Administracyjnego i Na-
uki o Administracji; sędzia Grzegorz 

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

15 marca 2018 r. w Auli 
Uniwersyteckiej na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS 
odbył się 46. Środowisko-
wy Konkurs Krasomówczy. 
W organizowanym nieprze-
rwanie od 1973 r. Kon-
kursie wzięło udział pięciu 
uczestników, którzy wystąpili 
w rolach stron procesowych 
w sprawach: karnej, cywilnej 
i sądowoadministracyjnej. 

Wałejko – przewodniczący Wydziału 
Informacji Sądowej Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie; 
sędzia Jerzy Daniluk, wiceprezes Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie; sędzia Do-
rota Wierzejewska, wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Lublinie; prokurator 
Jarosław Król, p.o. Prokuratora Rejo-
nowego w Lublinie; adwokat Andrzej 
Chadaj, reprezentant Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Lublinie; radca prawny 
dr Anna Fermus-Bobowiec, wicedzie-
kan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Lublinie; adwokat Janusz Łomża, 
wiceprezes Towarzystwa Prawniczego 
w Lublinie oraz sekretarz jury: Mak-
sym Bonarek, Prezes Studenckiego 
Koła Naukowego Prawników UMCS.

W wyniku przeprowadzonych ob-
rad jury wyłoniło trójkę laureatów, 
którymi zostali: Agnieszka Makar 
(I miejsce, studentka V roku prawa 
studiów stacjonarnych), Patryk Pato-
leta (II miejsce oraz nagroda publicz-
ności, student III roku prawa studiów 
stacjonarnych), Jakub Rzepka (III miej-
sce, student II roku prawa studiów sta-

cjonarnych). Nagrodę główną ufundo-
wała Dziekan Wydziału prof. dr hab. 
Anna Przyborowska-Klimczak. Zwy-
ciężczyni uzyskała również nagrodę 
w postaci zaproszenia do odbycia 
płatnej praktyki studenckiej w kance-
larii adwokackiej mec. Janusza Łom-
ży oraz będzie reprezentowała Wy-
dział Prawa i Administracji UMCS 
podczas Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego. Laureaci otrzymali 
ponadto nagrody książkowe ufundo-
wane przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Eliza Komierzyńska-Orlińska
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Formalnego otwarcia konkur-
su dokonał Dyrektor Instytu-
tu Germanistyki i Lingwistyki 

Stosowanej dr hab. Jarosław Krajka, 
prof. nadzw., który w bardzo cieka-
wy i przystępny sposób przybliżył 
młodym uczestnikom, jak też i in-
nym zgromadzonym na auli osobom 
znaczenie dobrej wymowy w posłu-
giwaniu się językiem obcym.

Do konkursu zgłoszonych zostało 
29 uczniów szkół podstawowych, 
ale z różnych powodów, np. zdro-
wotnych, ostatecznie wzięło w nim 
udział 19 osób. Na auli nie zabrakło 
też studentów lingwistyki stosowanej, 
których liczna obecność była łatwo 
zauważalna. Do konkursu zgłosili się 
uczniowie ze szkół lubelskich: Szko-
ły Podstawowej Paderewski, Katoli-
ckiej Szkoły Podstawowej im. św. Ja-
dwigi Królowej, Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Karola Lipińskiego, jak 
również ze szkół spoza Lublina: Szko-
ły Podstawowej nr 5 im. Janusza Ku-
socińskiego w Świdniku oraz Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Adamowie.

Zadaniem uczestników było przed-
stawienie jurorom i zgromadzonej 
publiczności krótkiego wystąpie-
nia w języku angielskim, które mo-
gło przyjąć formę piosenki, wiersza, 
łamańca językowego, dialogu, ry-
mowanki, żartu słownego, anegdo-
ty, opowiadania, fragmentu książki, 
scenki z filmu itp. Ponadto, ucznio-

wie mieli za zadanie odczytać krót-
ki tekst w języku angielskim, który 
nie był im wcześniej znany.

Uczestnicy wybrali różnorodne 
formy prezentacji: czytanie frag-
mentów książek, piosenkę, rymo-
wankę, odegranie scenki z filmu, 
recytowanie psalmu, Hymnu o miło-
ści, łamańce językowe, żarty słowne, 
opowiadanie. Wszystkie prezentacje 
były na bardzo dobrym poziomie. 
Gratulujemy w tym miejscu wszyst-
kim przygotowania, pomysłów i od-
wagi. Samo uczestnictwo w takim 
wydarzeniu to wielkie dokonanie. 
Dziękujemy im też za podzielenie 
się z nami cząstką samych siebie. 
Okazuje się, że konkurs wymowy 
potrafi ujawnić nie tylko zdolności 
fonetyczne uczniów, ale też ich ta-
lenty sceniczne i inne uzdolnienia, 
które objawiają się podczas pub-
licznego wystąpienia. Podziękowa-
nia kierujemy też do nauczycieli 
i rodziców uczniów, których wkład 
w ich przygotowanie nie może być 
zapomniany.

Jury w składzie: mgr Anna Bła-
żukiewicz, dr Marta Chodkiewicz, 
dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos 
(przewodnicząca) oraz dr Agniesz-
ka Potyrańska (sekretarz) wyłoniły 
laureatów konkursu. I miejsce zdo-
była Milena Mizak z 4 klasy OSM 
I i II st. im. K. Lipińskiego w Lubli-
nie za recytację Psalmu 23 The Lord 
is my Shepherd (Pan jest moim pa-
sterzem). II miejsce zajął Kacper Bat 
z 4 klasy Katolickiej Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jadwigi Królowej w Lub-
linie za prezentację rymowanki Old 
MacDonald Had A Farm: A Working-
-Class Version. Wiktoria Mirecka, Mar-
tyna Mizak i Amelia Wolska z 7 kla-
sy OSM I i II st. im. K. Lipińskiego 
w Lublinie wywalczyły III miejsce za 
prezentację scenki z filmu My Family 
and Other Animals.

Komisja przyznała również trzy wy-
różnienia, które otrzymali: Zuzanna 

Danielak z 4 klasy SP nr 5 im. J. Ku-
socińskiego w Świdniku, Remigiusz 
Kowalik z 7 klasy Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. św. Jadwigi Kró-
lowej w Lublinie oraz Omar Sheta 
z 7 klasy SP nr 1 im. ks. S. Konar-
skiego w Lublinie.

Wszyscy uczniowie odebrali dyplo-
my uczestnictwa. Laureaci otrzymali 
specjalne dyplomy oraz szklane tro-
fea reprezentujące laur zwycięstwa, 
zaś osoby wyróżnione, oprócz spe-
cjalnych dyplomów, dostały atrak-
cyjne upominki rzeczowe przekaza-
ne organizatorowi przez Centrum 
Promocji UMCS.

Pomysłodawca konkursu wymo-
wy angielskiej na Wydziale Huma-
nistycznym UMCS oraz organizator 
– dr Marcin Mizak z Zakładu Lin-
gwistyki Stosowanej UMCS – składa 
serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w realizację 
Konkursu: dr Agnieszce Potyrańskiej, 
jury Konkursu, prof. Jarosławowi Kraj-
ce, Katarzynie Brzyskiej za przygo-
towanie oprawy graficznej oraz pra-
cownikom Centrum Promocji. Dzięki 
tym wszystkim osobom Konkurs zo-
stał przeprowadzony sprawnie, w at-
mosferze sympatii i przyjaznej ry-
walizacji, która nieraz przyczyniła się 
do wypełnienia murów naszej Uczel-
ni oklaskami.

To doświadczenie było nie tylko 
okazją do współzawodnictwa, mi-
łej zabawy, wzajemnej nauki, ale 
też znakomitym sposobem na szko-
lenie wymowy języka angielskiego. 
Z pewnością każdy z uczestników 
poświęcił niejedną wolną chwilę 
na ćwiczenia fonetyczne i myśle-
nie o wystąpieniu na podium w du-
żej uniwersyteckiej auli. Życzymy 
wszystkim naszym uczestnikom dal-
szego treningu wymowy, zachęca-
jąc tym samym do uczestnictwa 
w kolejnych konkursach na naszej  
Uczelni.

Marcin Mizak

Konkurs Wymowy Angielskiej 
na lingwistyce stosowanej

2 marca 2018 r. w Dużej Auli 
Wydziału Humanistyczne-
go odbył się II Konkurs Wy-
mowy Angielskiej dla Szkół 
Podstawowych, którego ce-
lem było krzewienie wśród 
uczniów kultury fonetycz-
nej języka angielskiego.
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W  tym roku odbyła się już 
20. edycja tej imprezy, 
wymyślonej i organizo-

wanej przez Jerzego Wrzosa. Prze-
gląd jest dla uczestników okazją do 
zapoznania się z twórczością Szeks-
pira, rozwinięcia umiejętności języko-
wych, a także do twórczej ekspresji. 
Zarówno koncepcja artystyczna, jak 
i ostateczny kształt konkursowych 
prezentacji są bowiem efektem pracy 
zespołowej, przebiegającej pod kie-
runkiem dr hab. Anny Dunin-Dud-
kowskiej i dr Anny Butcher. 

17 marca 2018 r. na scenie Cen-
trum Kultury nasi studenci przedsta-
wili dwa spektakle. Pierwszym była 
sztuka Much Ado about Nothing. 
W tej komedii romantycznej nie tyl-
ko bohaterowie ukrywają prawdziwe 
oblicze, ale sam tytuł jest przewrot-
ny. Bo nie jest tak, że fabuła doty-
czy wydarzenia błahego, o którym 
nie warto mówić czy nad którym 

nie warto się zastanowić. Przeciw-
nie – intryga tej komedii, tak pod-
stępna, złośliwa i w gruncie rzeczy 
skuteczna, nie miała w sobie nic ko-
mediowego. I tak jak zawsze w życiu 
– dopiero w sytuacji prawdziwego 
zagrożenia, w sytuacji konieczno-
ści zajęcia stanowiska, tu: podjęcia 
obrony niewinnej kobiety, ukazują się 
wszystkie cechy charakterów ludzkich.

Drugie przedstawienie to piąty akt 
sztuki King Lear – wstrząsająca opo-
wieść o konflikcie między pokoleniami 
rodziców i dzieci, szaleństwie z rozpa-
czy i moralnych dylematach władzy. 
Wykonawcami byli studenci pochodzą-
cy z Białorusi, Ukrainy i Węgier: Don 
Pedro – Ksenia Dowydzenko, Leonato 
– Leonid Pavlenko, Claudio – Marta 
Dzieszkiewicz, Hero – Katarzyna Ma-
karewicz, Benedick – Maria Hembar, 
Beatrice – Bożena Balcewicz, Friar 
Francis – Edward Bukato, Borachio – 
Maria Chomiuk i Don John – Krzysz-

Studenci CJKP na 20. Przeglądzie 
Inscenizacji Fragmentów Dzieł 
W. Szekspira w Języku Angielskim

Corocznie od 1999 r. odbywa się w Lublinie Ogólnopolski Prze-
gląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Ję-
zyku Angielskim (Scenes from Shakespeare in English Festival), 
w którym już od kilku lat biorą udział słuchacze Centrum Ję-
zyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. 

tof Rath (Much Ado about Nothing) 
oraz Lear – Maksym Samosiuk, Cor-
delia – Sofia Lewczuk, Regan – Daria 
Kaszczyc, Goneril – Polina Apanowicz, 
Albany – Edward Bukato, Edmund 
– Jan Bielewiec, Edgar – Denis Tyta-
renko, Kent – Marta Dzieszkiewicz, 
Gloucester – Polina Anacka i Herald 
– Maksim Podpołucha (King Lear). 

Jury doceniło występ studentów, 
przyznając im Specjalne Wyróżnie-
nie Zespołowe za duży wkład w ję-
zykowe opracowanie ról teatralnych 
oraz kulturę słowa.

Anna Dunin-Dudkowska 
Anna Butcher
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Dnia 5 marca 2018 r. odbyła 
się XLIII Studencka Debata 
„Gospodarka przestrzenna 

w teorii i praktyce” pt. „Rozwój in-
frastruktury a badania ruchu rowe-
rowego w Świdniku”. Prelegentami 
byli członkowie Stowarzyszenia Świd-
nik Miasto dla Rowerów – Klaudia 
Waryszak-Lubaś – prezes, Maciej Lu-
baś – koordynator badań oraz Paweł 
Cal odpowiedzialny za stronę gra-
ficzną. Debata została zorganizowa-
na z inicjatywy dr Dagmary Kociuby 
oraz Studenckiego Koła Naukowego 
Planistów „SmartCity”. Udział w niej 
wziął również Krzysztof Kowalik z Po-
rozumienia Rowerowego Lublin.

Podczas prelekcji przedstawione 
zostały wyniki badań natężenia ru-
chu rowerowego w Świdniku, któ-
re przeprowadzane są od 2013 r. 
Na przestrzeni lat liczba punktów 
pomiarowych rosła. Obecnie jest 
ich 17. W dwóch pierwszych latach 
badania odbywały się we wrześniu, 
natomiast w kolejnych latach na 
przełomie maja i czerwca. Pomiary 
prowadzone były w dni powszednie, 
w czasie dwóch szczytów komuni-
kacyjnych (6.30–8.30, 15.00–17.00). 

Obserwacje zapisywane są na spe-
cjalnie przygotowanej dla każdego 
punktu karcie pomiarowej.

Od czterech lat studenci z SKNP 
„SmartCity” pod opieką dr Dagmary Ko-
ciuby, wspierają inicjatywę, biorąc czyn-
ny udział w pomiarach natężenia ruchu 
rowerowego i opracowaniu danych.

Dzięki rosnącej liczbie punktów po-
miarowych można prześledzić wzrost 
liczby rowerzystów w mieście. Fakt 
ten wpływa na jakość przeprowadza-
nych badań. Na ich podstawie skła-
dane są propozycje rozwoju lub mo-
dernizacji infrastruktury rowerowej. 
Następstwem badań oraz raportów 
jest m.in.: powstanie 14 wiat rowe-
rowych pod dziewięcioma szkołami 

5 marca 2018 r. w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stanisława 
Staszica w Lublinie odbyły się 

warsztaty w ramach nowego projek-
tu realizowanego przez Studenckie 
Koło Naukowe Planistów „SmartCi-
ty” pt. „Moja idealna szkoła”. Projekt 
powstał z inicjatywy opiekun koła – 
dr Dagmary Kociuby z Zakładu Poli-
tyki Przestrzennej i Planowania UMCS. 
Warsztaty prowadziły Monika Żyśko 
i Dominika Mazur, przy wsparciu Emi-
lii Matyjaszczyk i Martyny Winiarskiej.

Inicjatywa ma za zadanie rozwi-
jać umiejętności uczestników w za-
kresie kompetencji miękkich, takich 

I LO im. S. Staszica – „Moja idealna szkoła”
Relacja z warsztatów „SmartCity”

Badania ruchu rowerowego 
w Świdniku – relacja z debaty

jak praca w grupie oraz kreatyw-
ne i logiczne myślenie. Skierowa-
na jest głównie do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy warsztatów stworzy-
li cztery podobne pod względem 
funkcji projekty dotyczące obiek-
tów rekreacyjnych. Pierwsza gru-
pa skupiła się głównie na stworze-
niu koncepcji terenów zieleni, gdzie 
uczniowie będą mogli spędzać czas 
na przerwach. Drugi projekt nasta-
wiony był na wypoczynek – w lecie 
uczniowie mogliby odpoczywać na 
plaży, zaś w zimie plaża zamieniała-
by się w lodowisko, na którym za-

w Świdniku, pasy rowerowe na Alei 
Lotników Polskich i na ul. Kosynierów 
czy też powstanie drogi rowerowej 
od Gimnazjum nr 1 do ul. Niepod-
ległości. Nowe inwestycje wpływa-
ją na zwiększenie bezpieczeństwa 
osób niezmotoryzowanych oraz po-
prawę płynności ruchu rowerzystów. 

Po zakończeniu prelekcji nawiązała 
się ożywiona dyskusja, która dotyczy-
ła m.in. możliwości połączenia Lublina 
i Świdnika ścieżką rowerową, działań 
oddolnych mających na celu mapowa-
nie szlaków rowerowych, barier w roz-
woju spójnego systemu ścieżek rowero-
wych w skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Wyniki oraz raporty z badań na-
tężenia ruchu rowerowego dostęp-
na są na stronie Mapa infrastruktu-
ry rowerowej Lublina i okolic.

Bardzo dziękujemy prelegentom 
za bardzo wartościowe i intersujące 
wystąpienia.

Za inicjatywę „5 lat badań natęże-
nia ruchu rowerowego w 40-tysięcz-
nym mieście – Świdniku” Stowarzy-
szenie Świdnik Miasto dla Rowerów 
otrzymało nagrodę główną im. Je-
rzego Regulskiego w kategorii „Wie-
dza i upowszechnianie”. Gala wrę-
czenia nagrody odbyła się 11 stycznia 
2018 r. w siedzibie Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie. 

Dominika Mazur 
SKNP „SmartCity”

równo uczniowie, jak i nauczyciele 
miło spędzaliby czas. Trzeci projekt 
dotyczył połączenia terenów spor-
towych ze skwerkiem, na którym 
można byłoby odpocząć na hama-
ku. Ostatnia koncepcja skupiała się 
na podkreśleniu historii powstania 
szkoły, jak również na stworzeniu no-
wych obiektów małej architektury. 

Licealiści, wspierani przez prof. Ka- 
tarzynę Dobek, z pełnym zaan -
ga żowaniem uczestniczyli w war-
sztatach, wykazując się krea tyw- 
nością.

Monika Żyśko
SKNP „SmartCity” UMCS

\ F
ot

. M
on

ik
a 

Ży
śk

o



• k w i e c i e ń  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 •  45

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

W  tym roku studenci I roku 
pojechali na wspólną es-
kapadę 12 stycznia 2018 r. 

O godzinie 6:30 studencka brać stawi-
ła się w komplecie pod Chatką Żaka, 
co dla niektórych, zważając na porę, 
było oczywiście nie lada wyzwaniem. 
Jednak tym razem udało się wyruszyć 
bez najmniejszego poślizgu i wkrótce 
autokar podążał w stronę pierwsze-
go przystanku – Muzeum w Prusz-
kowie. Pierwszy odcinek podróży mi-
nął w bardzo miłej atmosferze, której 
nie zdołały zakłócić nawet gigan-
tyczne korki w okolicach Warszawy.

Już na samym wstępie Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa w Prusz-
kowie zdołało oczarować całą gru-
pę. W końcu nie ma się czemu dzi-
wić. To urokliwe miejsce mieści się 
w zespole pałacowo-parkowym Po-

tulickich. Wewnątrz czekały jeszcze 
większe atrakcje, a mianowicie wy-
stawa „Przedświt”, która dosłownie 
przeniosła nas w świat starożytne-
go Barbaricum. Sympatyczna pani 
przewodnik opowiedziała o kulturze 
przeworskiej, której ludność uważa 
się za twórców ośrodków hutniczych 
odkrytych na ziemiach polskich. Jako 
jeden z pierwszych eksponatów mu-
zealnych zostały przedstawione drob-
ne wyroby, takie jak starożytne igły, 
spinki do włosów oraz grzebienie, 
które każdy mógł dotknąć i zbadać. 
Wielbiciele gier również nie mogliby 
narzekać, bowiem zaprezentowano 
też starożytne kości do gry. Niejed-
na z przedstawicielek płci pięknej 
westchnęła natomiast, przechodząc 
obok starannie wykonanych wyrobów 
z bursztynu, określanego mianem 
„złota barbarzyńców”. Zainteresowa-
ni panowie mogli z kolei przymie-
rzyć pas wojownika oraz zmierzyć 
się z ciężarem prawdziwego miecza.

Muzeum oferowało mnóstwo innych 
atrakcji, na których opis zbrakłoby 
miejsca. Na szczególną uwagę zasłu-
guje jednak jeszcze jeden obiekt, któ-
ry podobał się chyba wszystkim, a był 

to kącik dziecięcy z puzzlami magne-
tycznymi. O tym, że Muzeum ma bo-
gatą ofertę edukacyjną dla najmłod-
szych, studenci musieli się w końcu 
przekonać na własnej skórze. Z ża-
lem żegnaliśmy się z Pruszkowem, 
ale przed nami było jeszcze jedno cu-
downe miejsce – Góry Świętokrzyskie, 
a konkretnie Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mie-
czysława Radwana w Nowej Słupi.

Na miejscu uwagę od razu przykuły 
oczywiście fragmenty dawnych pieców 
hutniczych, odsłonięte i pozostawio-
ne dokładnie tam, gdzie funkcjonowa-
ły dwa tysiące lat temu. W niezwykle 

Historycy na wyjeździe

Instytut Historii UMCS już od wielu lat w ramach wycieczki programo-
wej dla I roku organizuje wyjazd do zaprzyjaźnionego Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie i Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Dwudziestoletnia 
współpraca z tymi instytucjami to wynik działalności prof. Dariusza 
Słapka, opiekuna Koła Naukowego Amatorów Antyku, które co roku 
gości na imprezach organizowanych przez wyżej wymienione muzea.

przystępny i zrozumiały sposób prze-
wodnik przedstawił cały proces wyto-
pu, a także samą budowę pieca dy-
marskiego. W I–V w. n.e. na terenie 
Gór Świętokrzyskich działał największy 
zlokalizowany poza granicami Impe-
rium Rzymskiego okręg metalurgiczny. 
Zdziwienie studentów było ogromne, 
gdy dowiedzieli się, że na tym obsza-
rze znajdują się tysiące stanowisk żuż-
lu, który jest pozostałością po piecach 
dymarskich. Po tak wielu duchowych 
doznaniach przyszła pora na coś dla 
ciała, toteż wszyscy z uśmiechem 
udali się na specjalnie przygotowa-
ną biesiadę – ognisko z kiełbaskami.

Podczas wyjazdu wszyscy bardzo się 
zintegrowali, a przeżyte doświadcze-
nia sprawiły, że tę wyprawę z pew-
nością wspominać będą przez długi 
czas. Cel wycieczki, jakim było rozbu-
dzenie w młodych ludziach ciekawości 
historycznej, został osiągnięty. Orga-
nizowane przez pracowników Zakładu 
Historii Starożytnej wyjazdy z pewnoś-
cią będą w przyszłości wykorzystywa-
ne przez studentów do poszerzania 
wiedzy i zdobywania doświadcze-
nia ważnego w pracy historyka.

Aleksandra Baran
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Ty też możesz zostać Skłodowską 
– wycieczki na UMCS
Uniwersytet Dziecięcy UMCS zapra-
sza uczniów szkół podstawowych 
na niesamowitą przygodę z nauką. 
W programie jednodniowej wizyty 
na UMCS znajdują się: 
1. Dwa warsztaty do wyboru: 

• chemiczne
• matematyczne
• zoologiczne i zwiedzanie Muze-

um Zoologii
• fizyczne.

2.  Zwiedzanie Muzeum Fizyki pod 
opieką pasjonatów nauki.

3.  Wyprawa na 16. piętro Rektoratu 
UMCS, gdzie można podziwiać pa-
noramę Lublina z lotu pustułki (te 
piękne ptaki drapieżne mają gniaz-
do na dachu Rektoratu i bardzo 
często można je zobaczyć przez 
okno).

4.  Zjazd z 16 .piętra najszybszą win-
dą w mieście!
Każdy uczestnik otrzyma dyplom 

udziału w warsztatach. Zajęcia trwa-
ją łącznie ok. 3 godz. Cena: 30 zł/os. 
Dla młodych naukowców w barku 
akademickim możemy zarezerwować 
pyszne obiady w promocyjnej cenie.

Kontakt: tel. +48 81 537 79 52,  
e-mail: uniwersytetdzieciecy@po-
czta.umcs.lublin.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatna strefa gier 
edukacyjnych
Uniwersytet Dziecięcy UMCS zapra-
sza studentów oraz dzieci pracowni-
ków UMCS do bezpłatnej strefy gier 
Alexander Toys.

Podczas planowanych sobotnich 
zjazdów Uniwersytetu Dziecięcego 

UMCS, w godz. 11.30–14.30 na I pię-
trze w Czytelni Biblioteki Głównej 
UMCS znajduje się strefa gier edu-
kacyjnych. Dla chętnych mamy bli-
sko 30 różnych planszówek, klocków 
i innych zabaw. Animator wspiera 
graczy i tłumaczy zasady. Wspól-
na, wesoła zabawa gwarantowana. 

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo. 
Harmonogram zjazdów dostępny 
jest na stronie internetowej: www.
uniwersytetdzieciecy.umcs.pl.

Kontakt: tel. +48 81 537 79 52,  
e-mail: uniwersytetdzieciecy@po-
czta.umcs.lublin.pl

Kursy maturalne 
z Uniwersytetem 
Dziecięcym UMCS
Uniwersytet Dziecięcy UMCS prowa-
dzi kursy przygotowujące do matu-
ry. Stanowią one kontynuację zajęć, 
które prowadziła Fundacja UMCS.

Zajęcia są prowadzone w trybie 
rocznym (w weekendy) oraz przy-
spieszonym (w trakcie ferii). Odbywa-
ją się w salach wykładowych UMCS 
w Lublinie. Za ich prowadzenie od-
powiadają zaś nauczyciele z wielo-
letnim doświadczeniem.

Oferujemy kursy z takich przed-
miotów jak: biologia, chemia, fizy-
ka, geografia, historia, język an-
gielski, język polski, matematyka 

Okiem młodego naukowca – 
wieści z Uniwersytetu Dziecięcego

(poziom podstawowy i rozszerzo-
ny) oraz wiedza o społeczeństwie.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
wszystkie szczegóły dostępne są na 
stronie internetowej: www.uniwer-
sytetdzieciecy.umcs.pl oraz w biu-
rze UD.

Kontakt: tel. +48 81 537 58 19, 
537 79 52, e-mail: uniwersytetdzie-
ciecy@poczta.umcs.lublin.pl

Laboratorium Szalonego 
Naukowca – Uniwersytet 
Dziecięcy UMCS ze swoim 
kanałem na YouTubie
31 marca Uniwersytet Dziecięcy 
UMCS uruchomił swój pierwszy ka-
nał na YouTubie, w którym będą pub-
likowane filmy przedstawiające różne 
eksperymenty i doświadczenia. Fil-
miki skierowane są do dzieci i mają 
na celu naukę poprzez świetną za-
bawę. Eksperymenty przeprowadza 
Anna Bukowska. Zapraszamy do sub-
skrypcji: www.youtube.com/channel/
UC_RE6KEZCcYof4uRZhVlf5Q.

Wirginia Gieryng
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W  dniu 16 marca 2018 r. 
na Wydziale Politologii 
UMCS odbyła się VIII De-

bata Politologiczna, w której udział 
wzięli uczniowie szkół średnich z wo-
jewództwa lubelskiego. W tej edy-
cji wystartowały cztery szkoły: II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Piotra 
Firleja w Lubartowie (po raz pierw-
szy), IV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie 
(zwycięzca edycji ubiegłorocznej), 
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz 
Zespół Szkół Ekonomicznych (Lice-
um Ogólnokształcące i Technikum 
Ekonomiczne) im. Augusta i Juliu-
sza Vetterów w Lublinie. 

Uczniowie rywalizowali w poje-
dynkach półfinałowych dotyczących 
istoty systemu politycznego Federa-
cji Rosyjskiej oraz roli państwa we 
współczesnej gospodarce, a w fi-
nale zmierzyli się z tematem migra-
cji jako zagrożeniem dla tożsamości 
współczesnych państw. Debaty sta-
ły na wyjątkowo wysokim poziomie, 
uczniowie prezentowali dobre przy-
gotowanie i wiedzę, a rywalizacji to-
warzyszyły duże emocje, szczególnie 
w finale. W bieżącej edycji po raz 
pierwszy wykorzystano format kla-
sycznej debaty oksfordzkiej, odcho-

dząc od dotychczasowego autorskie-
go formatu debaty wzorowanej na 
debacie oksfordzkiej.

W finale Zespół Szkół Ekonomicz-
nych (uczniowie: Bartosz Panasiuk, 
Krystian Maternia pod kierunkiem 
nauczyciela mgr. Tadeusza Markiewi-
cza) pokonał V Liceum Ogólnokształ-
cące w Lublinie (uczniowie: Grzegorz 
Batorski, Mateusz Gębka, Jakub Kuź-
micz, Krzysztof Wojnaik przygotowa-
ni przez mgr. Ryszarda Kotowskie-
go) 2–1. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale II Liceum Ogólnokształcą-
cemu w Lubartowie (nauczyciel: mgr 
Barbara Kukier, uczniowie: Adrian An-
toniak, Kaja Karwacka, Maja Nieznaj) 
oraz IV Liceum Ogólnokształcącemu 
w Chełmie (nauczyciel: Kamil Prusz-
kowski, uczniowie: Cyprian Semeniuk, 
Igor Shepetun, Julia Socha) ex aequo.

VIII Debata Politologiczna została 
opracowana, przygotowana i przepro-
wadzona przez pracowników Wydzia-
łu Politologii i studentów Naukowe-
go Koła Debat Oksfordzkich oraz Koła 
Myśli Społecznej i Ruchów Politycz-
nych: dr hab. Wojciecha Ziętarę, prof. 
nadzw., dr. Kamila Aksiuto, dr. Damia-
na Szacawę, mgr Sylwię Skotnicką, 
Weronikę Czyżyk, Aleksandrę Dobosz, 
Aleksandrę Dziurzyńską, Artura Po-
pławskiego oraz Wojciecha Stachyrę.

Wojciech Ziętara

Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Lublinie zwycięzcą 
VIII Debaty Politologicznej
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27 marca 2018 r. przedstawiciele stu-
dentów z III grupy historycznej roku 
zerowego CJKP UMCS, pod opieką 

dr Anny Trębskiej-Kerntopf, korzystając z za-
proszenia pani pedagog z Zespołu Szkół nr 1 
im. Władysława Grabskiego w Lublinie Jolanty 
Marciniak, wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą 
polską pierwszych klas licealnych.

Okazją do wizyty stał się organizowany w tym 
czasie w szkole „Dzień dobrego zachowania i sa-
voir-vivre’u”. Studenci, pochodzący z Białorusi, 
Litwy i Ukrainy przygotowali bardzo ciekawe 
prezentacje multimedialne, w których pokazali 
polskiej młodzieży związki historyczne oraz po-
dobieństwa i różnice kulturowe między swoimi 
krajami i Polską, odtworzyli w postaci karaoke 
współczesne młodzieżowe ukraińskie, białoruskie 
i litewskie piosenki, a także, w bardzo dowcipny 
sposób zapoznali słuchaczy ze stereotypami do-
tyczącymi Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. 
Opowiadali o obowiązujących w ich szkołach 
strojach, elementach savoir-vivre’u w zachowa-
niu między nauczycielem i uczniem na Ukrainie, 
Białorusi i Litwie.

Na zakończenie studenci CJKP nauczyli pol-
ską młodzież kilkunastu wyrazów nazywanych 
„fałszywymi przyjaciółmi tłumacza”, czyli słów 
tak samo brzmiących w języku ukraińskim, li-
tewskim, białoruskim i polskim, ale mających 
odmienne znaczenia. Spotkanie trwało ponad 
godzinę i przebiegało w bardzo miłej i przyja-
znej atmosferze. 

Anna Trębska-Kerntopf

Wizyta studentów 
CJKP UMCS 
w Zespole 
Szkół nr 1 
im. W. Grabskiego 
w Lublinie
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O limpiada Języka Rosyjskie-
go należy do najstarszych 
olimpiad przedmiotowych 

w Polsce. 3 marca 2018 r. odbyła się 
już 49. edycja. Natomiast w murach 
UMCS od lat organizowane są za-
wody okręgowe dla uczniów z woje-
wództw lubelskiego i podkarpackiego. 

W tym roku do II etapu zakwalifi-
kowało się ponad 40 uczniów z ok. 
30 szkół (Adamów, Biała Podlaska, 
Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Horodło, 
Janów Lubelski, Lubaczów, Lublin, 
Łańcut, Łuków, Małaszewicze, Par-
czew, Radzyń Podlaski, Rymanów, 
Rzeszów, Zamość). Licznie reprezen-
towane były szkoły lubelskie (8 placó-
wek) oraz szkoły partnerskie UMCS, 
m.in. I LO im. S. Staszica w Lubli-
nie, III LO im. Unii Lubelskiej w Lub-
linie, I LO w Radzyniu Podlaskim, 
I LO im. J. Zamoyskiego w Zamoś-

Nocą z 23 na 24 lutego 2018 r. 
na Wydziale Politologii w auli 
im. Ignacego Daszyńskiego 

odbyła się kolejna edycja Nocnych kor-
ków z WOS-u – powtórki do matury 
materiału z zakresu wiedzy o społe-
czeństwie i historii najnowszej.

Wydarzenie cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród szkół i me-
diów. Tak jak i w ubiegłych latach, 
tak i w tym roku w imprezie wzię-
li udział maturzyści ze szkół z Lubli-
na i województwa lubelskiego. Noc-
ne korki z WOS-u to świetna okazja 
do utrwalenia i usystematyzowania 
wiedzy, zdobycia nowych umiejęt-

ciu, II LO im. gen. G. Orlicz-Dresze-
ra w Chełmie (10 placówek). 

Zawody II stopnia obejmują test 
z wiedzy o języku i kulturze rosyj-
skiej oraz wypowiedź ustną. W ostat-
nich latach znacznie wzrosła liczba 
uczniów dwujęzycznych zgłaszają-
cych się na olimpiadę.

Sekretarzem i organizatorem OJR 
w naszym regionie jest dr Teresa 
Giedz-Topolewska, grono jurorów 
tworzą zaś pracownicy z Instytutu 
Filologii Słowiańskiej UMCS i KUL. 
Przewodniczącą Lubelskiego Komite-
tu Okręgowego oraz jurorem jest dr 
Ewa Białek z Zakładu Języka Rosyj-
skiego UMCS, która z racji pełnionej 
funkcji włączyła w działania pomoc-
nicze kilkunastu członków Studenckie-
go Koła Naukowego Rusycystów. Ich 
udział w OJR był też możliwy dzięki 
udanej aplikacji o grant Biura Promo-
cji UMCS na realizację projektów dla 
szkół partnerskich na rok akademicki 

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego
2017/2018 (projekt i koordynacja re-
alizacji grantu: Ewa Białek, opiekun 
SKNR). Studenci w dniu zawodów 
okręgowych rejestrowali uczestników, 
wydawali pakiety promocyjne dla ucz-
niów i nauczycieli. Na potrzeby OJR 
zaprojektowano plakaty i inne ma-
teriały promujące działalność SKNR 
oraz studia w IFS.

Nauczyciele rusycyści towarzyszą-
cy uczestnikom XLIX OJR podczas po-
bytu na Wydziale Humanistycznym 
wzięli udział w warsztatach pt. „So-
cjolingwistyczne aspekty percepcji 
obcego akcentu w wymowie rosyj-
skiej Polaków” poprowadzonych przez 
mgr Weronikę Markowską z Pracowni 
Glottodydaktyki. Na warsztatach po-
ruszono m.in. zagadnienie kształcenia 
studentów rusycystów od początku. 

Tegoroczne zawody okręgowe zakoń-
czyły się bardzo dobrym wynikiem. Do 
etapu centralnego (zawody III stopnia) 
z okręgu lubelskiego zakwalifikowało 
się 16 osób. Zdarza się, że po roku ci 
sami uczniowie powracają na UMCS już 
jako studenci naszej Uczelni, co bardzo 
cieszy i potwierdza, że udział w olim-
piadzie przedmiotowej jest jednym 
z czynników wpływających na wybór 
i specjalności, i miejsca studiowania.

Ewa Białek

ności przydatnych do zadowalające-
go zdania egzaminu dojrzałości, jak 
również wyboru kierunku studiów 
w obszarze nauk społecznych, a także 
możliwość spotkania i poznania śro-
dowiska akademickiego, jego zwycza-
jów, zasad przyjętych na uczelni wyż-
szej oraz spotkania z kadrą naukową 
Wydziału Politologii.

W tym roku podczas wykładów 
omówione zostały zagadnienia do-
tyczące Unii Europejskiej, systemów 
i źródeł prawa w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, władzy ustawodawczej 
i wykonawczej w świetle Konstytu-
cji z 1997 r., samorządu jako pod-

stawowej formy organizacji lokalne-
go życia, demokracji bezpośredniej 
w wymiarze formalnym i praktycz-
nym, doktryny politycznego libera-
lizmu, Sejmu RP. Przeprowadzona 
została również symulacja obrad.

Wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację tegorocznej wielkiej powtórki 
do matury – pracownikom naukowym 
naszego Wydziału – dr. Andrzejowi 
Dumale, dr Marcie Michalczuk-Wli-
zło, dr Katarzynie Radzik-Maruszak, 
dr Annie Szwed-Walczak, dr Doro-
cie Maj, dr. Kamilowi Aksiuto, dok-
torantom – mgr Agnieszce Grzegor-
czyk, mgr. Łukaszowi Jędrzejskiemu, 
studentom ze Studenckiego Koła 
Dziennikarskiego oraz uniwersyteckim 
mediom – serdecznie dziękujemy.

Sylwia Skotnicka

Nocne korki z WOS-u  
na Wydziale Politologii
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W  dniu 28 lutego 2018 r. 
czwórka studentów Insty-
tutu Filologii Słowiańskiej 

UMCS wraz z opiekunem dr. Lesz-
kiem Mikrutem, kierownikiem Pra-
cowni Glottodydaktyki IFS, odwie-
dziła IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica w Białej Pod-
laskiej na zaproszenie dyrekcji pla-
cówki oraz nauczyciela języka rosyj-
skiego mgr Sylwii Kryńskiej-Kawki. 
Wizyty w tej szkole patronackiej IFS 
UMCS należą już do tradycji wzajem-
nych kontaktów pomiędzy obiema 
jednostkami i wpisują się w ramy 
współpracy Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej z otoczeniem. 

Tym razem celem przyjazdu rusy-
cystów z UMCS był obchodzony od 
lat w bialskopodlaskiej szkole Dzień 
Kultury Słowiańskiej, który przygo-
towywany jest rokrocznie we współ-
pracy IV LO z Instytutem Filologii 
Słowiańskiej UMCS. Głównym orga-

nizatorem i opiekunem tego wyda-
rzenia, którego kulminacyjna część 
odbywa się zawsze na szkolnej sali 
gimnastycznej, była tym razem mgr 
Sylwia Kryńska-Kawka, absolwentka 
filologii rosyjskiej UMCS. 

Po części oficjalnej, prowadzonej 
przez dyrektora mgr. Stanisława Ro-
manowskiego, lubelscy studenci ru-
sycyści wcielili się w rolę jurorów 
oceniających uczestników Festiwa-
lu Piosenki Rosyjskiej. Prezentowali 
się w nim uczniowie różnych szkół 
z całego regionu. Goście z Lublina 
brali udział również we wręczaniu 
nagród uczestnikom V Rejonowe-
go Konkursu Ortograficznego oraz 
Szkolnego Konkursu Plastycznego. 

Po zakończeniu części oficjal-
nej i artystycznej, ale nadal w ra-
mach Dnia Kultury Słowiańskiej 
studenci rusycystyki UMCS I stop-
nia – Władysława Żmakina i Piotr 
Gontaruk przedstawili licealistom pre-

Wizyta rusycystów 
w bialskopodlaskim IV LO

zentację na temat Instytutu Filolo-
gii Słowiańskiej i Wydziału Huma-
nistycznego UMCS. Jej celem było 
przekazanie młodszym kolegom prak-
tycznej wiedzy o studiach rusycy-
stycznych i zachęcenie ich do pod-
jęcia kształcenia na tym kierunku. 
Po przerwie studentki rusycystyki 
II stopnia – Ewelina Pawlas i Joan-
na Jędra przeprowadziły warszta-
ty językowe pt. „Język rosyjski na 
wesoło”. Uczniowie biorący udział 
w poszczególnych mini konkursach 
z zakresu tematyki warsztatów byli 
nagradzani przez studentów gadże-
tami promującymi ich Alma Mater. 

Finałem Dnia Kultury Słowiań-
skiej w IV Liceum Ogólnokształcą-
cym w Białej Podlaskiej był odczyt 
dr. Leszka Mikruta pt. „Porozumiewa-
nie się pilota wycieczek zagranicznych 
bez znajomości języka interlokutora”. 

Kolejna taka impreza dopiero za 
rok. Ale znając zaangażowanie i sku-
teczność działań rusycystów z bial-
skopodlaskiego IV LO, nie należy 
wątpić w fakt, iż znów ta cykliczna 
impreza stanie się sukcesem dydak-
tycznym i organizacyjnym miejsco-
wych pedagogów wspomaganych 
przez dyrekcję placówki. 

Leszek Mikrut
Instytut Filologii Słowiańskiej
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Ochrona prawna zasobów 
naturalnych
Red. Emil Kruk, 
Grzegorz Lubeńczuk, 
Jerzy Stelmasiak

Nie ulega wątpliwości, że proble-
matyka ochrony zasobów natural-
nych, także w jej wymiarze praw-
nym, ma współcześnie szczególnie 
doniosłe znaczenie. Jest to spowo-
dowane rosnącą świadomością eko-
logiczną społeczeństw oraz presją 
związaną z wyczerpywaniem się 
części zasobów naturalnych przy 
często rosnącym zapotrzebowanu 
na nie. W tej sytuacji prawo po-
winno tworzyć warunki umożliwia-
jące osiągnięcie stanu określanego 
mianem „zrównoważonego rozwoju” 
i odpowiednio ten rozwój stymulo-
wać. Oznacza to konieczność zmia-
ny wielu normatywnych wzorców 
produkcji i konsumpcji, a w kon-
sekwencji transformacji systemu 
społeczno-gospodarczego w kie-
runku tzw. „zielonej gospodarki”. 
Wiąże się z tym wiele zagadnień 
prawnych, które wymagają szcze-
gólnego spojrzenia. Jest ono tym 
bardziej konieczne, że ochrona śro-
dowiska i zasobów naturalnych ze 
swojej istoty wykracza poza grani-
ce danego kraju i wymaga współ-
pracy międzynarodowej. Prowadząc 
tego typu rozważania, nie wolno też 
abstrahować od ustaleń poczynio-
nych w przedmiotowym zakresie na 

gruncie innych nauk, jak np. ekono-
mii, która przestrzega prawodawcę 
i decydentów przed destrukcyjnym 
użytkowaniem zasobów natural-
nych (przede wszystkim nieodnawial-
nych), przez co należy rozumieć nad-
mierną, rozrzutną oraz degradującą 
przyrodę eksploatację. [fragment 
Przedmowy]

Linguae manent. 
Badania diachroniczne 
w Polsce IV
Red. Małgorzata 
Posturzyńska-Bosko, 
Piotr Sorbet

Wspólny mianownik tematyczny pub-
likacji stanowią, poruszane w każ-
dej części, zagadnienia z diachronii 
języka. Ta cecha stanowi o spójno-
ści tomu i pozwala zakwalifi kować 
go jako monografi ę par excellence. 
Należy podkreślić, iż wiele analizo-
wanych w nim problemów wpisu-
je się również w językoznawstwo 
ogólne, poddawanych badaniom 
w świetle synchronicznym, w ramach 
typologii częściowych, np. w ob-
rębie języków romańskich lub ger-
mańskich. Taki stan rzeczy, natural-
ny z punktu widzenia etymologii 
podejmowanej problematyki, jest 
z pewnością zaletą publikacji, gdyż 
stanowi jej ubogacenie treściowe. 
[z recenzji dr. hab. Janusza Bienia, 
prof. KUL]

Poezja szlachecka, 
legendy herbowne
Józef Ignacy Kraszewski
Oprac. Beata Jarosz

Edycja szkicu Poezja szlachecka, le-
gendy herbowne to opracowanie 
przygotowane z mistrzowską akry-
bią. Materiał potraktowano z nie-
zwykłą sumiennością, rzetelnością 
i troską o znalezienie jak najlepsze-
go rozwiązania edytorskiego. Po-
nadto został on podany z intencją 
uchylenia czytelnikowi rąbka tajem-
nicy warsztatu pisarskiego Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, ale tak-
że z zamiarem jak najpełniejszego 
i najprostszego zarazem objaśnie-
nia realiów występujących w tek-
ście autora Starej baśni. Beata Ja-
rosz zadbała o każdy szczegół swojej 
pracy, nie tracąc przy tym bacze-
nia na jej ogólny cel i funkcjonali-
zując każde badawcze działanie. To 
wręcz instruktażowy przykład pro-
cesu podejmowania decyzji edy-
torskich […], począwszy od wyboru 
podstawy, przez pracę z przekazami 
(przedstawioną w czytelny, przemy-
ślany i konsekwentnie realizowany 
sposób), na godnej podziwu trosce 
o stronę typografi czną i wywiązanie 
się z powinności redakcyjnych koń-
cząc. [z recenzji wydawniczej dr hab. 
Beaty Obsulewicz-Niewińskiej, 
prof. KUL]

Nowości 
Wydawnictwa UMCS

Opracowała Aneta Okuń
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Kroniki tygodniowe 
Bolesława Prusa.  
Edytor – recenzent – czytelnik
Grzegorz P. Bąbiak, Monika 
Gabryś-Sławińska, Ewa Skorupa

Autorzy poszczególnych rozdziałów, wy-
stępując w innych rolach, przyjęli od-
mienne punkty widzenia: edytor-prak-
tyk, recenzent, użytkownik. Taki podział 
powoduje, że cała książka rozpatruje 
niektóre przykłady jak w przewodzie 
sądowym. To niezwykle uatrakcyjnia 
lekturę. [...] E. Skorupa patrzy na tekst 
edytowany od strony jego struktury, 
a zadania edytora widzi dośrodkowo 
jako zabiegi mające w efekcie odsłonić 
wszystko, cokolwiek przekazuje język 
tekstu. Po to, aby porządkować materię 
historycznoliteracką. G. Bąbiak pojmu-
je zadania edytorskie w szerokiej per-
spektywie polityki kulturalnej. M. Ga-
bryś-Sławińska nie kryje, iż podchodzi 
do powinności edytora z perspekty-
wy historyka komunikacji społecznej. 
Te dodatkowe aspekty podmiotowości 
autorów książki traktuję jako element 
uatrakcyjniający, a zarazem jako gwa-
rancję rynkowego powodzenia tej książ-
ki. [...] publikacja może być z pożytkiem 
czytana przez bardzo zróżnicowany eru-
dycyjnie zbiór czytelników. [z recenzji 
prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza]

Psychospołeczne 
uwarunkowania radzenia 
sobie rodziców dzieci 
z mukowiscydozą
Renata Zubrzycka

Podejmowane w książce zagadnienia 
dotyczące radzenia sobie rodziców 
z chorobą przewlekłą dziecka nawią-
zują do badań prowadzonych przez 
licznych autorów w odniesieniu do 
rodziny dziecka z niepełnosprawnoś-
cią. Jednak poprzez zawężenie do wy-
branej choroby dziecka, którą w tym 
przypadku jest mukowiscydoza, Autor-
ka mierzy się z nowym zagadnieniem. 
[...] Autorka wykazała się dobrą „orien-
tacją badawczą” i podjęła się proble-
matyki, która w ostatnim czasie poja-
wia się w polskiej literaturze naukowej 
i nawiązuje do badań interdyscypli-
narnych, łączących aspekty uwarun-
kowań indywidualnych (psychologicz-
nych) i społecznych (pedagogicznych, 
socjologicznych) rodziców wychowu-
jących dziecko z niepełnosprawnoś-
cią lub przewlekle (również terminal-
nie) chore. Atutem jest to, że temat 
choroby genetycznej (mukowiscydo-
zy) został skoncentrowany na ważnym 
problemie trudności środowiska ro-
dzinnego. [...] Lektura książki sprawia, 
że czytelnik lepiej zrozumie problem 
psychospołecznego funkcjonowania 
rodzin wychowujących dziecko prze-
wlekle chore i znaczenie wsparcia spo-
łecznego w tym obszarze. [z recenzji 
dr hab. Beaty Jachimczak, prof. UAM]

Onomastyka na 
pograniczach  
językowo-kulturowych
Red. Marcin Kojder, 
Marek Olejnik

Praca zawiera teksty pochodzące 
z konferencji„Onomastyka na po-
graniczach językowo-kulturowych. 
Problemy metodologiczne”, która 
odbyła się w czerwcu 2017 r. w Woli 
Uhruskiej. Wśród dziesięciu artyku-
łów uczonych z Polski i Ukrainy zna-
lazły się teksty poruszające prob-
lemy metodologiczne w zakresie 

onomastyki i jej korelacji z inny-
mi dziedzinami nauki ze szczegól-
nym uwzględnieniem pogranicza 
polsko-wschodniosłowiańskiego.

Szmuglerzy. Powieść w trzech 
częściach z rysunkami Józefa 
Seidenbeutla
Ojzer Warszawski, przełożyły 
z jidysz Monika Adamczyk- 
-Garbowska i Magdalena Ruta

Akcja Szmuglerów toczy się w czasie 
ostatniego roku I wojny światowej 
w małym prowincjonalnym miastecz-
ku, w Warszawie oraz na trasie między 
nimi, którą stale pokonują szmuglerzy. 
Powieść uznawana jest nie tylko za naj-
lepsze dzieło Warszawskiego, ale i za 
najważniejszą pozycję żydowskiego na-
turalizmu. Styl młodego pisarza jest – 
jak na czas powstania – nowatorski, 
celowo kolokwialny i chropawy, a kon-
strukcja narracji ujawnia różne punkty 
widzenia. W znakomity, przemawiający 
do wyobraźni sposób, a jednocześnie 
z dystansem i ironią oddaje chaos woj-
ny, jej wpływ na mentalność i morale 
przeciętnych ludzi w miasteczku leżą-
cym z dala od linii frontu. Szanowani 
obywatele w pogoni za zarobkiem za-
czynają przyjmować wzorce zachowań 
przedstawicieli półświatka, a przemoc 
i prostytucja są na porządku dziennym. 

Opowiadania przykładne 
Sophia de Mello 
Breyner Andresen
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Opowiadania przykładne, nawiązu-
jące tytułem do nowel Cervantesa, 
to pierwszy w Polsce przekład zbio-
ru najważniejszych opowiadań au-
torki. W oryginalny, poetycki spo-
sób poruszają uniwersalne tematy: 
życia i śmierci, dobra i zła, pogo-
ni za sukcesem i poszukiwania po-
nadczasowych wartości. „Były to sło-
wa intonowane niczym pieśń, słowa 
niemal dostrzegalne, które wypeł-
niały przestrzeń powietrza swoją 
formą, gęstością i ciężarem. Sło-
wa, które przyzywały rzeczy i które 
były ich imieniem. Słowa błyszczą-
ce niczym łuski ryb, słowa wielkie 
i puste niczym plaże” – w taki spo-
sób Sophia de Mello Breyner An-
dresen kreśli świat swoich opowia-
dań, gdzie Biskup musi dokonać 
wyboru między dachem kościoła 
a spokojem sumienia, małżeństwo 
rozpaczliwie szuka zagubionej dro-
gi w świecie, w którym stopnio-
wo wszystko znika, pewna kobieta 
podporządkowuje całe swoje życie 
dążeniu do doskonałości, żebrak czu-
wa nad trawieniem radości i piękna, 
a każdy z Trzech Króli własną dro-
gą podąża za obietnicą niezwykłej  
gwiazdy.

Zbiór zadań i problemów 
z fizyki dla studentów 
kierunków ścisłych
Władysław Bulanda

Zbiór zawiera ponad 1000 zadań 
związanych tematycznie z pełnym 
zakresem problemów fizycznych, 
począwszy od mechaniki, a koń-
cząc na fizyce atomowej i jądrowej 
oraz teorii względności. Tematyka 
zadań dotyczy obiektów o różnej 
skali, począwszy od obiektów bar-
dzo małych (jądra atomowe, atomy, 
kwanty), a skończywszy na obiek-
tach astronomicznych.

7 marca 2018 r. w gmachu daw-
nego Trybunału Koronnego 
w Lublinie odbyła się prezen-

tacja opracowania Deputaci Trybuna-
łu Koronnego 1578–1794. Pięcioczęścio-
we wydawnictwo przygotował zespół 
pracowników Instytutu Historii UMCS: 
prof. dr hab. Henryk Gmiterek, dr hab. 

Promocja publikacji 
„Deputaci Trybunału 
Koronnego 1578–1794”

Dariusz Kupisz, dr hab. Leszek Wierzbi-
cki, dr hab. Wiesław Bondyra i dr Je-
rzy Ternes. Spotkanie w Trybunale 
zostało zorganizowane przez Instytut 
Historii UMCS w Lublinie, Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopa-
cińskiego w Lublinie i Wydawnictwo 
Sejmowe w Warszawie. •
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Fot. Bartosz Proll

Wiosna 
na miasteczku 
akademickim 
i w Ogrodzie 
Botanicznym




