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Władze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2007–2010

Prezes:

prof. Michał Kleiber, czł. rzecz. PAN

Wiceprezesi:

prof. Andrzej Górski, czł. koresp. PAN
prof. Karol Modzelewski, czł. koresp. PAN

prof. Wojciech J. Stec, czł. koresp. PAN

Przewodniczący Wydziałów:

Wydział I - prof. Stanisław Mossakowski, czł. rzecz. PAN 
Wydział II - prof. Andrzej B. Legocki, czł. rzecz. PAN 

Wydział III - prof. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN 
Wydział IV - prof. Władysław Włosiński, czł. rzecz. PAN 

Wydział V - prof. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN 
Wydział VI - prof. Wojciech Kostowski, czł. koresp. PAN 

Wydział VII - prof. Bogdan Ney, czł. rzecz. PAN 

Prezesi Oddziałów:

Gdańsk - prof. Jacek Marecki, czł. rzecz. PAN 
Katowice - prof. Zbigniew S. Herman, czł. koresp. PAN 

Kraków - prof. Jerzy Haber, czł. rzecz. PAN 
Lublin - prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN 

Łódź - prof. Czesław Cierniewski, czł. koresp. PAN 
Poznań - prof. Jan Węglarz, czł. rzecz. PAN 

Wrocław - prof. Daniel J. Bem, czł. rzecz. PAN 

PREZENTACJE
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Wybieralni Członkowie Prezydium PAN:

prof. Lubomir W. Baran, czł. rzecz. PAN 
prof. Jerzy Brzeziński, czł. rzecz. PAN

prof. Mieczysław Chorąży, czł. rzecz. PAN 
prof. Jerzy Jankowski, czł. rzecz. PAN

prof. Bogdan Marciniec, czł. koresp. PAN 
prof. Witold Rużyłło, czł. koresp. PAN

prof. Henryk Samsonowicz, czł. rzecz. PAN 
prof. Henryk Szymczak, czł. rzecz. PAN 

prof. Ryszard Tadeusiewicz, czł. koresp. PAN
prof. Janusz Tazbir, czł. rzecz. PAN 

prof. Andrzej Trzebski, czł. rzecz. PAN 
prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN 

prof. Stanisław Waltoś, czł. rzecz. PAN 
prof. Stefan Węgrzyn, czł. rzecz. PAN

W skład Prezydium PAN wchodzą z urzędu Przewodniczący Wydziałów 
i Prezesi Oddziałów.

Władze Oddziału PAN w Lublinie

Prezes ─ prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN
Wiceprezes─ prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN

Członek Prezydium ─ prof. Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN
Sekretarz ─ mgr inż. Marek Rozmus
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Nowi członkowie PAN

Podczas Walnego Zgromadzenia PAN, które odbyło się 13 grudnia 2007 roku 
została zatwierdzona lista nowych członków. W skład korporacji liczącej w Aka-
demii obecnie 346 członków krajowych i 213 zagranicznych, weszli profesoro-
wie: 

Wydział I.
1. Stanisław Filipowicz (UW, Inst. Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
2. Zbigniew Kwieciński (Dolnośląska Szkoła Edukacji TWP, UMK)
3. Aleksander Posern-Zieliński (Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4. Aleksander Welfe (Uniw. Łódzki)
5. Elżbieta Witkowska-Zaremba (Inst. Sztuki PAN w Warszawie)

Wydział II.
6. Jerzy Duszyński (Inst. Biol. Dośw. im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)
7. Jacek Oleksyn (Inst. Dendrologii PAN w Kórniku)

Wydział III.
8. Wiesław Pleśniak (Inst. Matematyki UJ)
9. Krzysztof Redlich (Uniw. Wrocławski)
10.  Małgorzata Witko (Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie)
11.  Henryk Woźniakowski (Inst. Matematyki UW)

Wydział IV.
12.  Romuald Będziński (Polit. Wrocławska)
13.  Tadeusz Burczyński (Polit. Śląska, Polit. Krakowska)
14.  Tadeusz J. Chmielnik (Polit. Śląska)
15.  Adam Janiak (Polit. Wrocławska)
16.  Marian P. Kaźmierkowski (Polit. Warszawska)
17.  Józef Korbicz (Uniw. Zielonogórski)
18.  Henryk Krawczyk (Polit. Gdańska)
19.  Józef. W. Modelski (Polit. Warszawska)
20.  Andrzej Nowicki ( Inst. Podstawowych Problemów Technicznych PAN w Warszawie)
21.  Jan M. Wójcicki (Inst. Biocybern. PAN w Warszawie)

Wydział V.
22. Włodzimierz Bednarski (Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

PREZENTACJE
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23.  Małgorzata Mańka (AR w Poznaniu)
24.  Zdzisław Smorąg (Inst. Zootechniki w Krakowie)
25.  Wojciech K. Święcicki (Inst. Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
26.  Marek Z. Świtoński ( AR w Poznaniu)
27.  Jan F. Żmudziński (PIWet-PIB w Puławach)

Wydział VI.
28.  Jan Albrecht (Inst. Medycyny PAN w Warszawie)
29.  Marek Krawczyk (AM w Warszawie)
30.  Jerzy Vetulani (Inst. Farmakologii PAN w Krakowie)

Wydział VII.
31.  Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
32.  Andrzej R. Żelaźniewicz (Inst. Nauk Geologicznych PAN w Warszawie)

Opracowanie: Redakcja
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Prof. Jan Franciszek Żmudziński, czł. koresp. PAN – sylwetka

Urodził się 14 marca 1946 roku 
w Opatowie. Dyplom lekarza weteryna-
rii uzyskał w 1969 r. na Wydziale Wete-
rynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Lublinie. Dr nauk wet. - 1976 r.; dr 
hab. 1987 r.; tytuł profesora 1997 r.

Najważniejsze osiągnięcia nauko-
we: opracowanie programu zwalczania 
zakażeń wirusem IBR/IPV; opracowanie 
i wdrożenie systemu diagnostyki i mo-
nitorowania wścieklizny oraz programu 
zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno 
żyjących w Polsce; opracowanie koncep-
cji i wdrożenie programu monitorowania 
gąbczastej encefalopatii bydła w Polsce; 
określenie lokalizacji zakażeń latentnych 
BHV1 w organizmie zwierzęcia; badania 
nad odpowiedzią immunologiczną koni 

na zakażenie wirusem influenzy – odpowiedź immunologiczna na poszczególne 
białka wirusa influenzy (strukturalne i niestrukturalne).

Upowszechnianie wyników badań: autor i współautor 285 publikacji, w tym 
47 przeglądowych, 5 monograficznych (obejmujące 2 obszerne rozdziały w pod-
ręcznikach), 117 wygłoszonych i zaprezentowanych doniesień na kongresach, 
zjazdach i konferencjach międzynarodowych i krajowych, 12 publikacji w cza-
sopismach zagranicznych (np. J. Gen. Virology); 15 w anglojęzycznych polskich 
(np. Bull. Vet. Inst. Pulawy); 64 polskojęzycznych, recenzowanych (np. Medy-
cyna Weterynaryjna); 25 popularnonaukowych (np. Żmudziński J. F., Smreczak 
M.: Rabies in Poland from 1990-1994 and the Effect of Oral Vaccination of Foxes 
Practiced Since 1993. Rabies Bulletin Europe WHO 3, 1995, 8-11; Bouhry H , 
Kissi B., Audry L., Smreczak M., Sadkowska-Todys M., Kulonen K., Tordo N., 
Żmudziński J. F., Holmes E. C.: Ecology and Evolution of Rabies Virus in Euro-
pe. J. gen. Virology 80, 2545, 1999, Polak M. P., Żmudziński J. F.: Prevalence of 
bovine viral diarrheaea virus infection in bulls in artificial insemination centers 
in Poland. Vet. Microbiology 64, 253, 1999; Polak M. P., Żmudziński J. F.: Expe-
rimental inoculation of calves with laboratory strains of bovine viral diarrhea 
virus. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Diseases 23, 141, 2000; Rola J., Żmu-
dziński J. F.: The genomie diversity among equine herpesvirus 1 strains isolated 

PREZENTACJE
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in Poland. Cellular and Molecular Biology Letters 6, 3A, 812, 2001). Ponad 190 
wygłoszonych wykładów, ponad 115 ekspertyz i opinii dla służby weterynaryjnej 
i władz administracyjnych.

Działalność dydaktyczna: 5 przewodów doktorskich. Recenzje 15 prac dok-
torskich, 6 rozpraw habilitacyjnych, 4 wnioski o tytuł profesora. Szkolenia pra-
cowników laboratoriów diagnostycznych służb weterynaryjnych. Aktywność na 
forum międzynarodowym: członkostwo komitetu naukowego europejskich kon-
ferencji nt. wścieklizny, BSE organizowanych przez WHO, OIE, Komisję Euro-
pejską EMEA (CVMP). Udział w kongresach w USA, Francji, Belgii, Holandii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, Czechach oraz licznych kon-
ferencjach krajowych.

Praca zawodowa: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach (PIWet-PIB): asystent (1969), st. asystent (1972), adiunkt 
(1976), docent (1987), profesor (1997), kierownik Zakładu Wirusologii PlWet. 
(1990), sekretarz naukowy (1996), wicedyrektor ds. naukowych (2001). Człon-
kostwo Europ. Soc Vet Virology, PTNW, PTM, Komit. Nauk. Wet. PAN; Komit. 
Mikrob. PAN, członek Rad Nauk.: PIWet-PIB, Instytutu Zootechniki w Krako-
wie.

Szczególne osiągnięcia: stworzenie szkoły diagnostów wirusowych chorób 
zwierząt, wdrożenie w skali kraju kilku programów, np. zwalczania zakażeń 
BHV1 u bydła, zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, monitorowa-
nia wścieklizny, systemu nadzoru nad występowaniem BSE, szkolenie polskiej 
służby weterynaryjnej w zakresie zwalczania wścieklizny i BSE. Pozyskanie fun-
duszy unijnych na projektowanie i budowę najnowocześniejszego laboratorium 
badawczego przy PIWet-PIB w Puławach. Laboratorium posiada obiekty o po-
wierzchni 13 000 m kw. i wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą. 
Jest od 8 lat zastępcą dyrektora PIWet-PIB w Puławach ds. naukowo-badaw-
czych. Kieruje dużym zespołem badawczym.

Opracowanie: Redakcja
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Nowe Władze Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

11 marca 2008 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Pałacu 
Czartoryskich w Lublinie miały miejsce wybory nowych władz Towarzystwa. 
Podczas głosowania wyłonieni zostali:

Prezes - prof. dr hab. Artur Korobowicz
Wiceprezes - prof. dr hab. Ryszard Stenzel

Wiceprezes - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Marian Wielosz

Z- ca Sekretarza Generalnego - dr hab. Andrzej Wac - Włodarczyk, prof. PL

Prof. dr hab. Artur Korobowicz 

Profesor historii ustroju i prawa, 
urodził się 24 IV 1938 r. w Kraśniku. 
Studiował na Wydziale Prawa UMCS 
w Lublinie w latach 1956-1961. W cza-
sie studiów działacz Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich (wiceprzewodniczący 
Rady Uczelnianej, członek Komitetu 
Wykonawczego RO, członek Naczelne-
go Sądu Koleżeńskiego). Zatrudniony 
na Wydziale Prawa UMCS od 1961 r. 
w ówczesnej Katedrze Historii Państwa 
i Prawa Polskiego. Doktorat w UMCS 
w styczniu 1967 r. („Stanowisko prawne 
obrządku greckounickiego w Królestwie 
Polskim 1815-1875”), promotor: prof. 
Józef Mazurkiewicz, recenzenci prof., 
prof. Bogusław Leśnodorski i Witold 
Sawicki. Habilitacja - 1976 r. („Reforma 

ustroju sądownictwa w Królestwie Polskim po 1863 r. Przygotowanie i treść”), 
recenzenci: profesorowie Władysław Sobociński, Bogusław Leśnodorski i Wi-
told Maisel. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, od 2000 r. profesor zwyczajny 
UMCS. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych w 1996 r. W latach 1978-1981 
prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w latach 1982-1987 i po-

PREZENTACJE
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nownie od 1998 - dyrektor Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa. Od 1978 r. 
kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa. W latach 1987-1996 członek Senatu 
UMCS. 1990-2000 - przewodniczący Wydziału I Nauk Humanistycznych Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego, od 2000 r. wiceprezes LTN. Członek Komisji 
Wspólnej Historycznej PAN i Rosyjskiej AN, członek Komitetu Redakcyjnego 
Czasopisma Prawno-Historycznego, członek Rady Redakcyjnej Wschodniego 
Rocznika Humanistycznego. W latach 2001- 2005 sędzia Trybunału Stanu. Au-
tor prac z zakresu sądownictwa ormiańskiego w dawnej Rzeczpospolitej, statu-
su prawnego obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim, ustroju sądow-
nictwa i prawa sądowego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim oraz 
w pierwszych latach Odrodzonej Rzeczpospolitej.

Wypromował 4 doktorów, piąty doktorat w toku (praca jest u recenzentów). 
W czasie kierowania przez prof. Korobowicza Katedrą, przeprowadzono w niej 
3 przewody habilitacyjne (czwarty w toku) i uzyskano 2 tytuły profesora.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju, Złotą Odznaką ZSP i ZNP. Trzykrotnie wyróżniany nagrodami Mi-
nistra Szkolnictwa Wyższego (1968, 1977, 1980).

Wykłady i seminaria magisterskie z historii prawa polskiego; wykłady z historii źró-
deł prawa kanonicznego. Żonaty, żona Elżbieta - profesor medycyny. Dwoje dzieci 
i troje wnucząt.

Opracowanie: Redakcja
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Sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Lublinie w roku 2007

I. WSTĘP

W dniu 31.12.2007 r. Oddział skupiał 13 członków, w tym 5 członków rzeczy-
wistych PAN ( załącznik 1, str. 47 ). W osiemnastu Komisjach Oddziału działało 
523 członków.

Na terenie objętym działalnością Oddziału znajdują się 3 jednostki organiza-
cyjne PAN, które zatrudniały łącznie 95 osób, w tym 56 pracowników naukowo-
badawczych, tj.:

• Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (85 osób/ 48 
prac. n-b),

• Stacja Badawcza Instytutu Ekologii PAN (6 osób / 4 prac. n-b),
• Pracownia Teorii Adsorpcji Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 

PAN w Krakowie (4 prac. n-b).

II. DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNICTWA I CZŁONKÓW ODDZIAŁU

W roku sprawozdawczym odbyły się dwie sesje zwyczajne Zgromadzenia 
Ogólnego Członków Oddziału oraz trzy zebrania Prezydium Oddziału.

1. Zgromadzenia Ogólne Członków Oddziału

27 czerwca 2007
21. sesja zwyczajna Z.O. w siedzibie Oddziału, z programem:

• Sprawozdanie prezesa Oddziału PAN w Lublinie prof. Jana Glińskiego 
z działalności w 2006 roku oraz informacja o bieżących zadaniach O.L. 
PAN.

• Referat nt. Biodegradacja biomasy ligninocelulozowej. – prof. Zdzisława 
Targońskiego rektora Akademii Rolniczej w Lublinie.

5 grudnia 2007
22. sesja zwyczajna Z.O. w siedzibie Oddziału połączona z obchodami poświę-
conymi Jubileuszowi 10-lecia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Program sesji:
• Wystąpienia zaproszonych gości: Prezesa Polskiej Akademii Nauk – prof. 

Michała Kleibera, Prezydenta Miasta Lublin – dr. inż. Adama Wasilew-
skiego, Przewodniczącego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Wetery-
naryjnych PAN - prof. Andrzeja Grzywacza, Przewodniczącego Kolegium 

SPRAWOZDANIE
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Rektorów Szkół Wyższych Lublina – ks. prof. Stanisław Wilk. Wszyscy 
mówcy wysoko ocenili działalność O.L. PAN.

• Sprawozdanie z 10-letniej działalności 1997-2007 Oddziału PAN w Lubli-
nie i zamierzenia na przyszłość oraz realizacja zadań bieżących, działal-
ność Komisji O.L. PAN i plany na 2008 r. – prof., prof. Marian Truszczyń-
ski i Jan Gliński.

• Wręczenie Medalu im. M. Oczapowskiego prof. J. Glińskiemu, prezesowi 
O.L. PAN.

• Referat okolicznościowy nt. „Tradycje akademickie Lubelszczyzny a te-
raźniejszość” - prof. Henryka Chołaja, czł. koresp. PAN. 

• Referat „Nauka i postęp społeczno-gospodarczy” – mgr. Ireneusza Samo-
dulskiego, prezesa Fundacji Oddziału PAN w Lublinie.

• Prezentacja Instytutów: a) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przez prof. Stanisława Kraso-
wicza - z-cy dyrektora Instytutu; b) Państwowego Instytutu Weterynaryjne-
go Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez doc. Tadeusza 
Wijaszkę - dyrektora; c) Instytutu Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego 
w Lublinie przez prof. Józefa Horabika - dyrektora.
więcej w dziale: WYDARZENIA, str. 72.

2. Zebrania Prezydium

W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Oddziału:

7 lutego 2007
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, z programem:

• Przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału w 2006 roku.
• Informacja dotycząca działalności Oddziału w kadencji 2003-2006.
• Zatwierdzenie składów osobowych 18 Komisji Oddziału na kadencję 

2007-2010.
• Przyjęcie planu pracy Oddziału na rok 2007, w tym:
 - organizacja konferencji
 - wydawnictwa.
• Omówienie spraw bieżących.

6 czerwca 2007
W IUNG - PIB w Puławach, gdzie omawiano:

• Porządek obrad 21. sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków O.L. PAN.
• Sprawy związane z wydawnictwami Oddziału:
 -  Biuletyn Informacyjny 12/2007 Oddziału PAN w Lublinie,
 -  TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie: Historyczna, t. 4; Architektu-

ry Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. 3; Motoryzacji i Energetyki 
Rolnictwa, t. 7; Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. 4; 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 2,
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 - Monografie Oddziału: Polesie Lubelskie - przyroda i człowiek; Zesłańcze 
Losy Polaków w Rosji w XIX wieku; Kobziarz; Eneida.

• Sprawa wyboru nowych członków do Akademii, w tym kandydatów 
z Ośrodka Lubelsko-Puławskiego.

• Termin i program jesiennej, 22. sesji Zgromadzenia Ogólnego.
11 października 2007
W PIWet- PIB w Puławach.

• Przedstawiono program jesiennej, 22. Sesji Zgromadzenia Ogólnego O.L. 
PAN poświęconej Jubileuszowi 10-lecia Oddziału Lubelskiego PAN. 

• Zaproponowano zmiany w statucie Oddziału, a także poruszono kwestię 
określenia wizerunku jednakowego logo dla wszystkich Oddziałów Pol-
skiej Akademii Nauk.

• Omówiono rolę Oddziału w odniesieniu do tworzenia silnych, interdyscy-
plinarnych centrów badawczych – Sieci Agroekobiologii.

• Zapoznano się z listą kandydatów na nowych członków Polskiej Akademii 
Nauk z Lublina i Puław.

3. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa lub Członków Prezydium

02.01.07 W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się 
spotkanie noworoczne przedstawicieli środowiska naukowego Lu-
belszczyzny, z udziałem członków Oddziału PAN w Lublinie: prof., 
prof. J. Glińskiego, M. Truszczyńskiego, S. Nawrockiego i T. Tro-
janowskiego. Spotkanie połączone było z wręczeniem Lubelskiej 
Nagrody Naukowej „Premium Scientiarum Lublinense 2006”, któ-
rą otrzymał ksiądz profesor Krzysztof Góźdź, dyrektor Instytutu 
Teologii Fundamentalnej KUL, członek Komisji Teologii Oddziału 
PAN w Lublinie za książkę „Teologia człowieka”. Odznaczeniem 
honorowym „Zasłużony dla Społeczności Naukowej Lublina” wy-
różniony został prezes Oddziału prof. Jan Gliński, a także prof. Inez 
Wiatr z Politechniki Lubelskiej.

10.01.07 Prezes O.L. PAN uczestniczył w posiedzeniu dotyczącym „AGRO-
ECO-FOOD COMPLEX”, zwołanym w Sali Senatu UMCS w Lu-
blinie.

18.01.07 W UMCS odbyło się spotkanie z wiceministrem Krzysztofem 
Kurzydłowskim z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Uczestniczył w min prezes O.L. PAN. 

23.01.07 Seminarium z udziałem wójta Włodawy w Instytucie Agrofizy-
ki PAN w Lublinie, dotyczące problemu zagospodarowania unij-
nych funduszy w proekologicznym rozwoju regionu. W spotkaniu 
uczestniczył prezes O.L. PAN profesorowie: J. Gliński i St. Radwan 
- przewodniczący Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego O.L. PAN.
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24.01.07 Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej - 
prof. Kurtowi Binderowi z Uniwersytetu Johansenna Gutenberga. 
W uroczystości uczestniczył prezes Oddziału. 

9.02.07 Otwarcie nowego gmachu Biblioteki Hieronima Łopacińskiego 
z udziałem prof. J. Glińskiego.

28.02.07 W Dworku Kościuszków UMCS w Lublinie miało miejsce uroczy-
ste posiedzenie Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS z okazji 15-
lecia działalności Zakładu Filologii Ukraińskiej. Podczas uroczysto-
ści Oddział reprezentował prezes.

2.03.07 W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się 
spotkanie z Krzysztofem Kurzydłowskim z MNiSzW z udziałem 
prezesa O.L. PAN.

9.03.07 W Politechnice Lubelskiej miało miejsce spotkanie nt. zagospoda-
rowania tworzonego na terenie Lublina Parku Technologicznego. 
W spotkaniu uczestniczył prof. J. Gliński.

13.03.07 W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, dotyczące per-
spektyw współpracy przedsiębiorstw Polski i Ukrainy, w ramach 
programu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 „Energia odnawial-
na”, z udziałem prezesa Jana Glińskiego.

14.03.07 Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie – czł. rzecz. PAN Januszowi Hamanowi, - członkowi lubel-
skiego Oddziału. Lubelskie środowisko naukowe reprezentował 
prof. J. Horabik, dyrektor IA PAN.

13.04.07 W rektoracie UMCS odbyło się kolejne posiedzenie „AGRO-ECO-
FOOD COMPLEX”. W posiedzeniu uczestniczył prof. Jan Gliński.

17.04.07 W centrum Kongresowym AR z udziałem Prezydenta Miasta Lublin 
odbyła się konferencja nt. „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiorni-
ka Zemborzyckiego w Lublinie”. W konferencji brał udział prezes 
Oddziału.

17-18.04.07 Prof. J. Gliński uczestniczył w konferencji naukowej nt. „Parki Kul-
turowe – Ochrona Tożsamości Krajobrazu” organizowana w ramach 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

3.05.07 W Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste spotkanie Rady Mia-
sta z okazji obchodów 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Prezes O.L. PAN Jan Gliński uczestniczył w uroczystościach jako 
Członek Komitetu Honorowego Obchodów.

15-16.05.07 W Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie miała 
miejsce konferencja naukowa nt. „Problemy agrofizyczne kształto-
wania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych”. 
W skład komitetu naukowego i organizacyjnego weszli: prof., prof. 
J. Gliński i S. Nawrocki.

6.06.07 W Centrum Szkoleniowo - Kongresowym IUNG-PIB w Puławach 
miało miejsce seminarium „Człowiek kreatorem jakości przestrze-
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ni”. W sympozjum uczestniczyli prof., prof. J. Gliński, S. Nawrocki 
i sekretarz O.L. PAN mgr inż. M. Rozmus.

12.06.07 Na zaproszenie prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 
prof. J. Gliński uczestniczył w uroczystej sesji naukowej z okazji 
Jubileuszu 50-lecia powstania LTN, podczas którego otrzymał oko-
licznościowe wyróżnienie.

13.06.07 Prezes O.L. PAN uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Insty-
tutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Prof. J. Gliński 
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

25.07.07 Spotkanie prezesa O.L. PAN J. Glińskiego z Rektorem UMCS – 
prof. W. Kamińskim i Marszałkiem Województwa Lubelskiego – J. 
Zdrojkowskim oraz dr. A. Stępniewskim – Kierownikiem Punktu 
Konsultacyjnego w sprawie wspólnych działań nauki i samorządu 
lubelskiego na rzecz rozwoju Lubelszczyzny.

24.08.07 Na zaproszenie Iwana Hrycaka, Konsula Generalnego Ukrainy 
w Lublinie, prezes O.L. PAN uczestniczył w obchodach 16. roczni-
cy Niepodległości Ukrainy.

28.08.07 Prof. Tomasz Trojanowski, członek korespondent PAN został szefem 
gremium doradczego w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim, 
zajmującego się regulowaniem przebiegu specjalizacji, egzaminów 
i szkolenia pracowników ochrony zdrowia na terenie wszystkich 
państw Unii Europejskiej.

3-4.09.07 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z udziałem prof. J. 
Glińskiego w Warszawie.

19.09.07 Prezes O.L. PAN uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału Inży-
nierii Środowiskowej Politechniki Wrocławskiej.

22.09.07 W Sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej odbyła się Inauguracja 
IV Lubelskiego Festiwalu Nauki, z udziałem prezesa O.L. PAN.

25.09.07 Spotkanie w Mądralinie prezesów Oddziałów PAN i dyrektorów 
ZDP z wiceprezesem PAN - prof. A. Górskim, dyrektorem Biura 
Finansów M. Kozłowską i szefem Kancelarii M. Słowikowskim. 
Oddział reprezentowali: J. Gliński i M. Rozmus.

27-28.09.07 Prezes O.L. PAN prof. J. Gliński uczestniczył w sympozjum „Per-
sonalizm Polski”, podczas którego ks. prof. Marianowi Ruseckie-
mu, przewodniczącemu Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie 
wręczono Księgę Pamiątkową z okazji 65. rocznicy urodzin.

28.09.07 W obchodach Jubileuszu 30-lecia Instytutu Psychologii UMCS 
w Lublinie uczestniczył prezes Oddziału PAN w Lublinie.

09-10.09.07 Uroczyste inauguracje roku akademickiego 2007/2008 w uczelniach 
lubelskich, m.in. UMCS, KUL, PL, AR, AM, z udziałem prezesa 
O.L. PAN. 

1.10.07 Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Fe-
liksa Skubiszewskiego w Lublinie – ks. Arcybiskupowi prof. Józe-
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fowi Życińskiemu oraz prof. Louisowi G. Keithowi. Oddział repre-
zentował prof. Jan Gliński.

6-7.10.07 Obchody 68. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. 
stoczonej przez SGO „Polesie”. Uroczystości zorganizowane przez: 
Środowisko Żołnierzy SGO „Polesie”, Radę Gminy Adamów, Radę 
Gminy Czemierniki, Radę Miejską w Kocku, Radę Gminy Sero-
komla.

11.10.07 Udział prof. J. Glińskiego w uroczystościach poświęcenia budynku 
Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego KUL.

11.10.07 W Collegium Norwidianum KUL miała miejsce konferencja nt. 
„Stanisław Vincenz i jego dzieło w perspektywie kulturowej i histo-
rycznej”, połączona z prezentacją książki prof. M. Ołdakowskiej-
Kuflowej „Stanisław Vincenz - pisarz, humanista, orędownik zbli-
żenia narodów. Biografia”.

17.10.07 Spotkanie Prezesa Oddziału J. Glińskiego i Rektora UMCS W. Ka-
mińskiego z Premierem J. Buzkiem w siedzibie LTN w Lublinie, 
w ramach prezentacji 7 Projektu Ramowego UE.

20.10.07 Na zaproszenie rektora KUL, prof. J. Gliński uczestniczył w pre-
mierze spektaklu „Opowieści Papieskie”, przygotowanego przez 
studencki Teatr ITP.

22-24.10.07 Na zaproszenie dziekana Wydziału Artystycznego UMCS, dyrek-
torów Muzeum Lubelskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, prezes O.L. PAN uczestniczył 
w IV Lubelskim Forum Sztuka - Edukacja.

8-9.11.07 Prezes O.L. PAN uczestniczył we współorganizowanej przez Od-
dział konferencji „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”.

11.11.07 Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa 
Lubelskiego Prezes Oddziału uczestniczył, jako członek Komitetu 
Honorowego, w obchodach Święta Niepodległości.

20.11.07 W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie miała 
miejsce kolejna edycja konkursu „Kształtujemy tożsamość krajo-
brazu”. W sesji uczestniczył prezes O.L. PAN – prof. J. Gliński czło-
nek Komitetu Honorowego Konkursu i sekretarz O.L. PAN – mgr 
inż. M. Rozmus.

20.11.07 Posiedzenie Wydziału V PAN – Nauk Rolniczych, Leśnych i Wete-
rynaryjnych, z udziałem prof. J. Glińskiego.

21.11.07 Prezes O.L. PAN uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Rady 
Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach.

14.12.07 Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin i Przewodniczącego Rady 
Miasta - Prezes Oddziału uczestniczył w spotkaniu opłatkowym 
w Trybunale Koronnym.
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20-21.12.07 Prezes Oddziału PAN w Lublinie brał udział w „Spotkaniu opłatko-
wym” w Politechnice Lubelskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II.

 
Prezes reprezentował Oddział podczas posiedzeń Środowiskowego Kolegium 

Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Był również zapraszany na inne okoliczno-
ściowe spotkania, organizowane przez uczelnie lubelskie.

4. Udział członków O.L. PAN w realizacji zadań badawczych

Prof. T. Brandyk
• Kształtowanie warunków wodnych i zapobieganie zanieczyszczeniom ob-

szarowym dla zrównoważonego rozwoju środowiska.
• Opracowanie i analiza charakterystyk procesów pęcznienia-kurczenia do 

prognozowania uwilgotnienia gleb torfowo-murszowych z uwzględnie-
niem zmian geometrii - grant MEiN (2 P06S 029 30).

• Ocena właściwości termicznych gleb torfowo-murszowych dla potrzeb 
modelowania obiegu ciepła i wody w ekosystemach pobagiennych - grant 
MNiSzW nr N305 015 032/0954.

Prof. J. Gliński
• Udział w realizacji zadań w temacie IA PAN „Aeracja gleby i jej wpływ na 

procesy glebowe i rośliny”.
Prof. J. Kisyński
• Badania w zakresie półgrup-ultradystrybucji.
• Transformata Fouriera.
• Badania dotyczące niekwazianalitycznych przestrzeni Beurlinga funkcji 

ultraróżniczkowalnych.
O. prof. M. A. Krąpiec
• Przewodniczący Komitetu Naukowego 8 tomu „Powszechnej Encyklope-

dii Filozoficznej”.
• Wydanie monografii „Człowiek i Polityka”.
• Wygłoszenie i przygotowanie do druku wykładów o filozoficznym rozu-

mieniu celu i koncepcji filozofii realistycznej.
Prof. S. Nawrocki
• Udział w zorganizowaniu konferencji naukowej pod hasłem „Problemy 

agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców 
żywnościowych”.

Prof. J. Nowicki
• Bioróżnorodność pól uprawnych, ekologiczne i produkcyjne skutki jej 

wprowadzania (badania statutowe).
• Racjonalizacja gospodarki przestrzennej, w oparciu o kryteria przyrodni-

cze i rolnicze (badania własne).
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Prof. Z. Pejsak
• Opracowanie i uruchomienie produkcji szczepionki przeciw streptokoko-

zie świń.
Prof. F. Tomczak
• Udział w wieloletnim programie „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowa-

nia rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej”:
- Ocena zmian wspólnej polityki rolnej z punktu widzenia Narodowej 

Stratgii Polski.
- Ewolucja wspólnej polityki rolnej: uzasadnienie, mechanizmy i zakres.

Prof. T. Trojanowski
• Zastosowanie temozolamidu w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków 

mózgu.
Zestawienie opracowań naukowych Członków Oddziału przedstawia: Za-

łącznik 2, str. 48

5. Wyróżnienia, odznaczenia i medale członków O.L. PAN

Prof. T. Brandyk:
• Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowe-

go Stowarzyszenia Torfowego (IPS) przy Komitecie Melioracji i Inżynierii 
Środowiska Rolniczego PAN (2003, wybrany ponownie w 2007).

• Wiceprzewodniczący IPS (2004).
• Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Agrophysica” 

(2004).
Prof. J. Gliński: 
• Medal im. Michała Oczapowskiego.
• Kryształowa Malwa, w podziękowaniu za wspieranie konkursu „Kształtu-

jemy tożsamość krajobrazu”.
• Przewodniczący Rady Fundacji „Polska Akademia Nauk – Oddział Lublin 

– Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
• Redaktor naczelny: International Agrophysics; TEKA Komisji Oddziału 

PAN w Lublinie; Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN w Lublinie; Infor-
mator o placówkach naukowo-badawczych Lubelszczyzny.

• Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lubli-
nie.

• Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IMUZ w Falentach.
• Wybór na Prezesa Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2007-2010.
• Nagrodzony Honorowym Dyplomem przez Radę Ministrów Ukrainy za 

aktywną działalność na rzecz społeczności ukraińskiej.
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Prof. J. Kisyński:
• Przewodniczący Komitetu Matematyki PAN.
• Udział w Międzynarodowych programach naukowych –TODEKQ.
O. Prof. M. A. Krąpiec:
• Przewodniczący Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozo-

ficznej.
Prof. S. Nawrocki:
• Przewodniczący Komitetu Agrofizyki PAN.
• Przewodniczący Komisji Rolnictwa O.L. PAN.
• Medal Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, za osiągnięcia i wkład 

w rozwój nauk rolniczych.
Prof. J. Nowicki: 
• Odznaczony „Złotym Laurem Uniwersytetu” (Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie).
Prof. Z. Pejsak:
• Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
• Przewodniczący Sekcji Hyopatologicznej PTNW.
• Przewodniczący Rady Naukowej w Państwowym Instytucie Weterynaryj-

nym w Puławach.
• Wyróżnienie naukowe Lubelszczyzny za 2007 rok przyznane przez Zarząd 

Główny LTN za opracowanie książkowe „Ochrona zdrowia świń”. 
• Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opracowanie i wdrożenie 

do produkcji szczepionki przeciw streptokokozie świń. 
• Nagroda Dyrektora PIWet-PIB w Puławach I stopnia za pracę „Randomi-

sed, placebo-controlled trial of a live vaccine against porcine reproductive 
and respiratory syndrome virus in sows on infected farms” opublikowaną 
w Veterinary Record. (Nagrodzeni: Z. Pejsak; I. Markowska-Daniel).

• Nagroda PTNW I stopnia za badania nad szczepionką świń przeciw 
PRRS. 

• Organizacja Kongresu „5th International Symposium on emerging and re-
emerging pig diseases”.

Prof. F. Tomczak:
• Wybór na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
Prof. T. Trojanowski:
• Wybór do Światowej Akademii Neurochirurgicznej (World Academy of 

Neurosurgery).
• Indywidualna Nagroda Rektora Akademii Medycznej im. F. Skubiszew-

skiego w Lublinie za osiągnięcia naukowe.
• Dyplom Honorowy 50-lecia Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
• Wybór na członka Prezydium Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2007-

2010.
• Przewodniczący Komisji Nauk Medycznych O.L. PAN.
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Prof. M. Truszczyński:
• Wyróżnienie honorowe „Resolutio pro Laude” za współautorstwo (wspól-

nie z prof. Z. Pejsakiem) rozdziału pt. „Aujeszky’s Disease (Pseudora-
bies)” strony 429-433 w podręczniku „Diseases of Swine”, wyd. 2006 r. 
przez Blackwell Publishing, Ames, Iowa, USA, przyznane przez Zarząd 
Główny PTNW w Warszawie w 2007 r.

• Nagroda dyrektora PIWet-PIB w Puławach I-go stopnia za rozdział w pod-
ręczniku „Diseases of Swine”, wyd. 2006 r. przez Blackwell Publishing, 
Ames, Iowa, USA.

• Wybór na Członka Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
• Wybór na wiceprezesa Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2007-2010.

6. Integracyjne posiedzenia naukowe 

5.01.07 W Politechnice Lubelskiej odbyło się posiedzenie Rady Fundacji 
O.L. PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” z udziałem prof. Jana 
Glińskiego, przewodniczącego Rady Fundacji.

7.02.07 Posiedzenie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O.L. 
PAN w siedzibie Oddziału.

5.03.07 W gmachu Humanistyki UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie 
Komisji Historycznej, w którym uczestniczył prezes O.L. PAN.

14.03.07 W Sali konferencyjnej Akademii Rolniczej w Lublinie miało miej-
sce posiedzenie Komisji Rolniczej PAN Oddział w Lublinie.

23.03.07 Na Wydziale Politologii UMCS odbyła się inauguracja obchodów 
50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich „Unia Europejska - 50 
lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieje na przyszłość”. Projekt 
realizowany we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Prezyden-
tem Miasta Lublin, Fundacją Polskiej Akademii Nauk - Oddział 
w Lublinie i Towarzystwem Współpracy Europejskiej. 

18-19.04.07 W siedzibie Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, odby-
ła się międzynarodowa konferencja naukowa - z udziałem gościa - 
prof. Jeffreya Goldfarba pt. „Tożsamość i różnica w polityce - o de-
mokracji po komunizmie”, organizowana przez Komisję Politologii 
i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN oraz Zakład Filozofii 
Polityki i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS 
w Lublinie. 

19.04.07 Posiedzenie Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 
Oddziału PAN w Lublinie, podczas którego członkowie otrzymali 
nominacje na nową kadencję 2007-2010.

24.04.07 W sali konferencyjnej Akademii Rolniczej odbyło się posiedzenie 
oddziałowej Komisji Rolniczej, podczas którego wręczono nomina-
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cje na członków Komisji, a referat nt. Zmiany produkcji roślinnej na 
ziemiach polskich - rys historyczny wygłosił prof. S. Krasowicz.

16-18.05.07 W Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie 
miała miejsce III Cykliczna Konferencja Naukowa „EKOENER-
GIA 2007”, organizowana przez Lubelską Radę Ekoenergii Fun-
dacji PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Akademię Rolniczą 
w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN. 

22.05.07 Posiedzenie Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, z refe-
ratem prof. Lecha Antonowicza nt. Czy Karta Narodów Zjednoczo-
nych jest przestarzała?

1.06.07 Posiedzenie Rady Ekoenergii - działającej przy Fundacji Oddziału 
PAN. W posiedzeniu uczestniczyli prof., prof. J. Horabik, W. Pie-
karski, J. Gliński i prezes Fundacji mgr I. Samodulski.

26.06.07 W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji O.L. 
PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. 

3.06.06 W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim odbyła się 
konferencja nt. „Unia Europejska - Ukraina, Lubelszczyzna, Wołyń, 
Lwów - perspektywy współpracy”.

7-8.09.07 W Janowie Lubelskim odbyła się cykliczna konferencja naukowa 
nt. „Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne - struktu-
ra ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce 
w krajobrazie”. Organizowana przez: Polską Akademię Nauk Od-
dział w Lublinie, Akademię Rolniczą w Lublinie, Instytut Melio-
racji i Użytków Zielonych w Falentach, Uniwersytet Marii Curie 
- Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologicz-
ne, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Park 
Krajobrazowy „Lasy Janowskie”.

10.09.07 W Grand Hotelu Lublinianka odbyła się konferencja naukowa 
nt. „Nauka dla Biznesu”. W konferencji udział wzięli przedstawicie-
le lokalnych władz samorządowych oraz reprezentanci świata nauki 
i biznesu, którzy przedstawili perspektywy i możliwości współpra-
cy środowiska naukowego Lubelszczyzny z przedsiębiorcami.

17.10.07 W sali konferencyjnej Oddziału PAN w Lublinie odbyła się mię-
dzynarodowa Konferencja nt. „Fenomen pogranicza. Literatura 
ukraińska, białoruska i polska, wzajemne wpływy i przenikanie kul-
tur”, połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia prof. M. Łesiowa 
- przewodniczącego Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kultu-
rowych PAN Oddział w Lublinie. 

22.10.07 Fundacja Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie była współ-
organizatorem konferencji szkoleniowej nt. „Finansowanie Inwe-
stycji z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”.

30.10.07 Posiedzenie Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 
Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie zebrania wręczono nominacje 
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na członków, a także omówiono plan pracy Komisji na lata 2007-
2010.

5.11.07 Fundacja O.L. PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” była organi-
zatorem cyklu warsztatów nt. „Finansowanie Inwestycji z Funduszy 
Europejskich na lata 2007-2013”, które odbyły się w Grand Hotelu 
Lublinianka. 

6.11.07 W siedzibie Oddziału odbyła się sesja naukowa Komisji Prawniczej 
PAN Oddział w Lublinie z udziałem dwóch prelegentów prof., prof. 
R. Skubisza, W. Witczaka.

10.12.07 W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się 
konferencja naukowa nt. „Emigracja polska 1863 roku”, organizo-
wana przez Komisję Historyczną PAN Oddział w Lublinie i Katedrę 
Historii Nowożytnej KUL. W Konferencji uczestniczyli: prezes O.L. 
PAN prof. J. Gliński, sekretarz O.L. PAN mgr inż. M. Rozmus.

13.12.07 W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się X 
Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel i celowo-
ściowe wyjaśnianie”. Konferencji towarzyszył referat nt. Problema-
tyka celu w wyjaśnianiu filozoficznym wygłoszony przez O. prof. M. 
Krąpca, członka rzeczywistego PAN z Lublina. 

14.12.07 Posiedzenie Komisji Nauk Nieliniowych. W trakcie posiedzenia se-
kretarz PAN Oddział w Lublinie wręczył członkom Komisji nomi-
nacje na nową kadencję. 

18.12.07 Posiedzenie Komisji Biotechnologii O.L. PAN. Podczas spotkania 
prof. Tadeusz Kęsik z Katedry Upraw i Nawożenia Roślin Ogrod-
niczych Akademii Rolniczej w Lublinie wygłosił referat nt. Rośliny 
biblijne w otoczeniu współczesnego człowieka. 

21.12.07 W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji PAN 
Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Podczas 
posiedzenia dokonano zmian w składzie osobowym Rady Funda-
cji. Wybrano nowego wiceprzewodniczącego Rady - prof. Jerzego 
Węcławskiego. Sekretarzem Rady Fundacji został mgr inż. Marek 
Rozmus. Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę o zmianach 
w statucie Fundacji. Przedstawiona została także informacja o zasa-
dach realizacji projektów przez Zarząd Fundacji PAN w Lublinie. 

7. Współdziałanie ze szkolnictwem wyższym, władzami miasta i woje-
wództwa

Realizowano poprzez:
• Inspirowanie i organizowanie współpracy przedstawicieli środowiska na-

ukowego w ramach prac 18. Komisji Oddziału PAN w Lublinie, skupiają-
cych 523 naukowców, głównie z uczelni lubelskich.

• Wspólne organizowanie konferencji i posiedzeń naukowych.
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• Działalność Fundacji Oddziału PAN w Lublinie – „Nauka i Rozwój Lu-
belszczyzny”, która m. in.:

- wręczyła nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską 
uczelni lubelskich w 2006 roku,

- była współorganizatorem cyklu szkoleniowych konferencji nt. „Nauka dla 
Biznesu”.

• Udział Prezesa Oddziału w posiedzeniach Środowiskowego Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych Lublina, uroczystościach nadania tytułu dokto-
ra honoris causa lubelskich uczelni wybitnym postaciom związanym z Lu-
belszczyzną, obchodach rocznicowych, inauguracjach roku akademickie-
go i innych.

• Incjatywa prezesa O.L. PAN skierowana do rektorów czterech najwięk-
szych uczelni w Lublinie dotycząca wspólnego wydawania (zgodnych 
z profilem uczelni) czasopisma TEKA Komisji Oddziału PAN w Lubli-
nie.

• Prezentację poszczególnych uczelni lubelskich i instytutów naukowych 
oraz wybitnych naukowców z Lubelszczyzny podczas sesji Zgromadzeń 
Ogólnych Członków Oddziału PAN w Lublinie (Instytut Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; 
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Pu-
ławach; Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie), jak 
również ich promocja na łamach Biuletynu Informacyjnego O.L. PAN - 
czasopisma o zasięgu ogólnopolskim.

• Interdyscyplinarne posiedzenia naukowców z całego ośrodka lubelskiego, 
w których udział biorą reprezentanci świata nauki i biznesu oraz przedsta-
wiciele władz lokalnych i samorządowych. 

- W Pałacu Czartoryskich w Lublinie miała miejsce uroczystość Jubileuszu 
10-lecia Oddziału PAN w Lublinie. Wśród uczestników byli tak znakomici 
goście jak: Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber, Prezy-
dent Miasta Lublin – dr inż. Adam Wasilewski, Przewodniczący Wydziału 
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN - prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina – ks. 
prof. Stanisław Wilk.

• Uczestnictwo w pracach zmierzających do realizacji projektu budowy Lu-
belskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

• Uczestnictwo Prezesa Oddziału w Regionalnym Komitecie Honorowym 
obchodów Świąt Narodowych (3.V. i 11.XI).

8. Współpraca z zagranicą

• W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich odbyła się konferencja na-
ukowa „ Tożsamość i różnica w polityce – o demokracji po komunizmie”, 
z udziałem prof. Jeffreya Goldfarba (The New School of Social Research, 
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New York), który wygłosił wykład nt. Polityka drobnych spraw + media = 
nadzieja wobec beznadziejności (17-18.04.07).

• W dniach 11-17.10.2007 w Mykołajewie odbyła się VI Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa: MOTROL 
2007”, organizowana cyklicznie co 2 lata przez Komisję Motoryzacji 
i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, Państwowy Uniwersytet Rolniczy 
w Mykołajewie, Ukraińską Akademię Agrarnych Nauk Oddział Mechani-
zacji i Elektryfikacji, Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rop-
czycach, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie i Akademię Rolniczą w Lu-
blinie. Celem konferencji była: analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy 
dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa i energetyki, 
postępu nauki w tej dziedzinie, prezentacji wyników badań i ich wykorzy-
stania w gospodarce żywnościowej kraju. W konferencji udział wzięło 150 
osób. Zgłoszono i zreferowano 111 prac naukowych.

• Pobyt w Lublinie (17-18.10.2007) siedmiu naukowców z Ukrainy: Jurj 
Peleszenko, Bogdan Tichołoz, Natalja Tichołoz, Tetiana Monołatij, Julia 
Osadcza, Walerij Kornijczuk, Hanna Uljura - prelegentów referatów pod-
czas konferencji „Fenomen pogranicza. Literatura ukraińska, białoruska 
i polska, wzajemne wpływy i przenikanie kultur”, organizowanej przez 
Komisje Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Instytut 
Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut 
Polski w Mińsku na Białorusi.

• W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie (7.02.2007) miało miejsce posiedze-
nie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej, podczas którego prof. 
Socjologii James R. Bruce z Hendrix College, Cornway, Arkansas w USA, 
wygłosił wykład na temat: Przyczynek do zrozumienia życia społecznego 
- wartości kulturowe odsłaniane poprzez śmierć i umieranie. Spotkanie 
zostało przygotowane i odbyło się z inicjatywy dr Anny Szafranek i dr 
Justyny Wolińskiej z Politechniki Lubelskiej, członkiń Komisji. Tłuma-
czenie tekstu wykładu wykonane przez dr Szafranek, zostało wydruko-
wane w jubileuszowym Biuletynie Informacyjnym nr 12/2007 Oddziału 
Lubelskiego PAN.

• Na zaproszenie Iwana Hrycaka, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie 
Prezes O.L. PAN oraz Przewodniczący oddziałowej Komisji Motoryza-
cji i Energetyki Rolnictwa prof. E. Krasowski uczestniczyli w uroczysto-
ściach uświetniających 16. rocznicę Niepodległości Ukrainy. (24.08.07).

Członkowie O.L. PAN w ramach współpracy z zagranicą:
• Prof. Jan Gliński

- Organizator lub członek Komitetów Naukowych 12 Konferencji z udzia-
łem gości zagranicznych.

- Członek zagraniczny Słowackiej Akademii Nauk.
- Członek zagraniczny Academia Europea.
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• Prof. Tomasz Brandyk
- Przewodniczenie Doradczemu Komitetowi Naukowemu (SAB) na sesji 

poświęconej aktualnym problemom działalności poszczególnych Komisji 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego w Tullamore (Irlandia) 
w dniu 09.03.2007.

- Przewodniczenie Doradczemu Komitetowi Naukowemu (SAB) na sesji 
poświęconej aktualnym problemom działalności poszczególnych Komi-
sji Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego w Vlotho (Niemcy) 
w dniu 2.11.2007. 

- Współprzewodniczenie Sesji „Właściwości i procesy glebowe” podczas 
27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w czasie 
i przestrzeni” w dniu 4.09.2007.

- Udział w Seminarium Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfo-
wego w Rydze (Łotwa) w dniu 24.05.2007. 

• Prof. Zygmunt Pejsak: 
- Organizacja i przewodniczenie Kongresowi „Emerging and re-emerging 

pig diseases”, Kraków 2007. 
Wygłoszenie referatów:

- Sytuacja epizootyczna oraz zasady zwalczania CSF w Europie – 15.02.2007, 
Kowno (Litwa).

- Zasady zwalczania chorób świń znajdujących się na liście A, OIE – 
16.02.2007, Wilno (Litwa).

- Nowe dane nt. PRRS, PMWS i Grypy świń – 20.09.-21.09.2007, Brno (Cze-
chy).

- Aktualny stan wiedzy nt. PCV2 i PRRS w świetle doniesień V Międzyna-
rodowego Sympozjum: Nowe i ponownie pojawiające się groźne choroby 
– 20.10.2007, Jachranka.

• Prof. Tomasz Trojanowski:
- Wybór do Światowej Akademii Neurochirurgicznej (Word Academy of 

Neurosurgery).
• Prof. Janusz Nowicki

- Uczestnictwo w konferencji nt „ Agronomia w zrównoważonym rozwoju 
rolnictwa”, z udziałem zagranicznych gości.

9. Działalność wydawnicza i promocyjna

w 2007 roku wydano:
• „Biuletyn Informacyjny 12/2007 Oddziału PAN w Lublinie”, dotyczący 

działalności, wydarzeń naukowych, prezentacji sylwetek oraz biogramów 
naukowców związanych z Lubelszczyzną.

• „Informator o placówkach naukowo-dydaktycznych Lubelszczyzny”.
• TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie: 

- Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. 7, 7a.



28 Jan Gliński, Marek Rozmus

- Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 2.
- Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 2.
- Historycznej, t. 4.
- Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego t. 4.
- Architektury, Urbanistki i Studiów Krajobrazowych, t. 3.

• „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” t. 9 i 9a.
• Streszczenia prac „Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne 

- struktura ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce 
w krajobrazie”. (konferencja w Janowie Lubelskim 7-9.09.2007).

• Dwa kompletne zbiory poezji w tłumaczeniu z j. ukraińskiego na polski:
- „Kobziarz” – T. Szewczenki;
- „Eneida” – I. Kotlarewskiego.

• Monografia – przewodnik – „GHP i GMP w Zakładzie Gastronomicz-
nym”.

• Pod patronatem Oddziału cztery kolejne numery kwartalnika „Eksploata-
cja i Niezawodność”.

Wyżej wymienione wydawnictwa PAN Oddział w Lublinie wysyłane są do 
zagranicznych Stacji Badawczych Polskiej Akademii Nauk.

Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano własną polsko-angielską stronę 
internetową www.pan-ol.lublin.pl, jako najtańszą i najbardziej skuteczną for-
mę prezentacji i promocji dokonań Oddziału. W bieżącym roku strona została 
wzbogacona przez umieszczenie on line wszystkich czasopism, ubiegających się 
o punktację, zgodnie z wymogami Ministerstwa. Do końca 2007 roku stronę od-
wiedziło ponad 26 tys. osób.

III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁOWYCH KOMISJI NAUKOWYCH

W roku sprawozdawczym działało 18 komisji, skupiających 523 członków:

 Komisja I Chemii Plazmy Niskotemperaturowej, pod przewodnictwem dr 
hab. inż. Henryki Danuty Stryczewskiej, prof. PL, liczy 44 członków, w tym 
28 krajowych i 16 zagranicznych.

Głównym obszarem działalności członków komisji, obok badań naukowych 
w dziedzinie wytwarzania, właściwości i technologicznych zastosowań nieter-
micznej plazmy generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym, jest organizacja 
odczytów i referatów, wygłaszanych przez członków krajowych i zagranicznych, 
a także udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach poświęconych 
wymienionym badaniom. 

W ramach działalności Komisji odnotowano:
• Sekretarz Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej (ChPN) dr Justy-

na Jaroszyńska-Wolińska odbyła w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 
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2007 miesięczny staż, w Uniwersytecie Louisville w Kentucky (USA), 
gdzie prowadziła badania dotyczące obliczeń stanów przejściowych me-
chanizmu reakcji tlenków azotu z ozonem. 

• W dniach 14-17 kwietnia 2007 roku przebywał w Lublinie profesor Shin-
ichi Aoqui, z Uniwersytetu Sojo w Kumamoto (Japonia) - członek zagra-
niczny Komisji. Wizyta związana była z przygotowaniami do podpisania 
umowy o współpracy między Uniwersytetem Sojo w Japonii i Politechni-
ką Lubelską. Idea podpisania umowy powstała z inicjatywy członków Ko-
misji Chemii Plazmy: jej przewodniczącej prof. H. D. Stryczewskiej oraz 
prof. Shin-ichi Aoqui. 

• W czerwcu 2007 prof. Paweł Kozłowski, członek zagraniczny Komisji 
ChPN, z Uniwersytetu w Louisville złożył 3-dniową wizytę w Politech-
nice Lubelskiej, która obejmowała między innymi konsultacje naukowe 
z członkami Komisji (dr Justyną Jaroszyńską-Wolińską, dr Mariuszem 
Wrońskim).

• W dniach 26-31.08.2007 roku, prof. H. D. Stryczewska, odbyła podróż 
służbową do Japonii, gdzie wzięła udział w 18 International Symposium 
on Plasma Chemistry ISPC’18, jednym z najważniejszych wydarzeń na-
ukowych na świecie w dziedzinie chemii plazmy, które odbyło się w Ky-
oto w Japonii i zgromadziło ponad 1000 uczestników z całego świata. Na 
sympozjum prof. Stryczewska przedstawiła referat nt: Gliding Arc Plasma 
Reactor Supplied from AC/DC/AC Inverter. W konferencji wzięli także 
udział zagraniczni członkowie Komisji.

• W dniach 6-9 września 2007, na zaproszenie sekretarz Komisji ChPN, dr 
Justyny Wolińskiej przyjechał do Lublina dr Tony Herbert z Irlandii, czło-
nek zagraniczny Komisji zajmujący się, m. in. plazmowym nakładaniem 
warstw optycznych.

• W dniach 25-27 listopada 2007 prof. H. D. Stryczewska uczestniczyła na 
zaproszenie prof. Jana Dusana Skalnego z Uniwersytetu Komeńskiego 
w Bratysławie w międzynarodowych Warsztatach „O3zotech” z referatem 
zatytułowanym: Experimental investigation of the barrier discharge reac-
tor with mesh electrodes and porous dielectric.

• W dniu 13 grudnia 2007 prof. H. D. Stryczewska uczestniczyła w podpi-
saniu umowy o współpracy między Politechniką Lubelską, a Uniwersyte-
tem Sojo w Japonii. Umowa została podpisana przez rektora Politechniki 
Lubelskiej prof. Józefa Kuczmaszewskiego w obecności przedstawicieli 
Uniwersytetu Sojo: prof. Fumio Ueno, dziekana wydziału Nauk Kompu-
terowych i Informacyjnych (Faculty of Computer and Information Scien-
ces Sojo University) oraz prof. Shin-ichi Aoqui. W ceremonii podpisania 
uczestniczył także prof. Tadeusz Janowski, członek Komisji ChPN, dyrek-
tor CoE ASPPECT, inicjator współpracy polsko-japońskiej w Politechnice 
Lubelskiej.
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 Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnic-
twie, przewodniczy jej prof. Andrzej Niewczas z Politechniki Lubelskiej. 
W składzie Komisji działa 46 osób, skupionych w trzech sekcjach: Fizyki 
(przew. - prof. dr hab. Leszek Michalak), Chemii (przew. - prof. dr hab. Wła-
dysław Rudziński), Techniki (przew. - prof. dr hab. Andrzej Niewczas). 

 W ramach działalności:
• Komisja współpracowała z Fundacją PAN Oddział w Lublinie „Nauka 

i Rozwój Lubelszczyzny”. Członkowie Komisji II w składzie: prof. An-
drzej Niewczas – przewodniczący Zespołu, prof., prof. Henryk Komsta, 
Andrzej Kusz, Leszek Michalak, Zofia Sokołowska i dr Grzegorz Koszał-
ka – sekretarz, stanowili Zespół oceniający prace zgłoszone do konkursu 
Fundacji na najlepszą pracę magisterską i doktorską. 

• Członkowie Komisji (prof., prof. J. R. Dąbrowski, Z. Drzymała, A. Kusz, 
L. Michalak, A. Niewczas, M. Orkisz) brali udział w pracach Rady Nauko-
wej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Relia-
bility”, wydawanego pod patronatem naukowym Oddział PAN w Lublinie. 
W 2007 roku wydano 4 numery kwartalnika, w których opublikowano 52 
artykuły naukowe autorów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Łotwy, Li-
twy i Niemiec.

• W kwietniu 2007 Członkowie Komisji prof. Andrzej Niewczas i dr Grze-
gorz Koszałka, wzięli udział w konferencji „Transbaltica” w Wilnie, na 
której zaprezentowali wyniki swoich badań. 

• Członkowie Komisji, prof. Andrzej Niewczas i dr Grzegorz Koszałka (jako 
kierownik prac badawczo-rozwojowych) wspólnie z inżynierami z Wielton 
S.A. realizowali celowy projekt badawczy dofinansowany przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nt. „Naczepa do przewozu ładunków 
specjalnych, ciężkich ponadnormatywnych i ponadgabarytowych”. 

 Komisja III Biotechnologii (18 członków), której przewodniczy prof. Anna 
Skorupska z Zakładu Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie.

W ramach działalności Komisji odbyło się siedem spotkań naukowych, na 
których zaproszeni wykładowcy prowadzili wykłady dotyczące problemów sze-
roko pojętej biotechnologii i biologii molekularnej. W spotkaniach naukowych 
uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi jak i studenci z lubelskich uczelni.

Wygłoszono wykłady:
• Dr Grzegorz Nowak, Zakład Biochemii UMCS w Lublinie, - Genetyczna 

koncepcja gatunku (11.01.2007);
• Dr hab. Piotr Kozioł, Zakład Medycyny Sądowej AM w Lublinie, - Poli-

morfizm mitochondrialnego DNA (27.03.2007);
• Dr n. med. Krzysztof Rębała, Zakład Medycyny Sądowej AM w Gdańsku, 

- Ludzki chromosom Y - zastosowanie w medycynie sądowej, genealogii 
i poszukiwaniach praojczyzny Słowian (24.04.2007);
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• Dr Wojciech Borucki, SGGW w Warszawie, - Adaptacja brodawek korze-
niowych grochu do stresu abiotycznego (25.04.2007);

• Prof. dr hab. Alina T. Midro, Zakład Genetyki Klinicznej AM w Białym-
stoku - Wiedzieć więcej o zespole Retta (22.10.2007);

• Prof. dr hab. Renata Śnieżko, Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie 
- Partnerstwo seksualne u roślin kwiatowych (20.11.2007);

• Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, Katedra Upraw i Nawożenia Roślin Ogrod-
niczych Akademii Rolniczej w Lublinie - Rośliny biblijne w otoczeniu 
współczesnego człowieka (18.12.2007).

 Komisja IV Filozoficzno-Przyrodnicza (8 członków), pod przewodnictwem 
prof. Stefana Symotiuka z Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie.

 Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, przewodniczący – 
prof. Eugeniusz Krasowski (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 
w Ropczycach). Komisja w międzynarodowym składzie liczy 51 członków. 

W ramach działalności:
• Zorganizowano cykliczną konferencję naukowo-techniczną, MOTROL 

2007 w Mykołajewie (Ukraina) 11-17.09.2007.
• Wydano dwa tomy czasopismaTEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki 

Rolnictwa O.L. PAN.
• Wydano dwa tomy czasopisma MOTROL.
• Odbyły się dwa zebrania Komisji. 
• Dokonano wyboru nowego składu Prezydium Komisji.
• Przygotowano wnioski do ubiegania się o nową punktację czasopisma 

TEKA i MOTROLU, uzyskując 6 punktów dla TEKI i 4 dla MOTROLU.
• Przygotowano Komunikat nr 1 na konferencję „Gospodarka Energetycz-

na”, która odbędzie się w czerwcu 2008 r w Dąbrowicy k. Lublina. Kon-
ferencja przygotowywana jest przez PAN Oddział w Lublinie oraz Wyższą 
Szkołą Inżynieryjno–Ekonomiczną w Ropczycach i Uniwersytetami z Łu-
gańska i Krymu (Ukraina).

 Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (20 człon-
ków, w tym 5 zagranicznych), pod przewodnictwem prof. Michała Łesiowa 
z UMCS w Lublinie. 

W ramach działalności Komisji możemy wyróżnić następujące dokonania:
• 19 kwietnia 2007 odbyło się zebranie Komisji, na którym referaty wygłosiły 

prof. Lubow Frolak i dr Maria Borciuch z UMCS nt. Nauczanie języka ukra-
ińskiego w Polsce – stan obecny i perspektywy. W dyskusji nad tym ważnym 
problemem udział wzięli obecni na zebraniu członkowie Komisji.

• 11 października 2007 Komisja zorganizowała wspólnie z Katedrą Literatu-
ry Współczesnej KUL sesję naukową pod hasłem „Stanisław Vincenz i je-
go dzieło w perspektywie kulturowej i historycznej”, na której wygłoszono 
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kilka referatów przez zaproszonych gości z trzech krajowych ośrodków 
naukowych.

• W dniach 16-17 października 2007 Komisja uczestniczyła w międzynaro-
dowej konferencji naukowej, organizując ją wspólnie z Zakładem Filologii 
Ukraińskiej i Zakładem Białorutenistyki UMCS na temat „Fenomen pogra-
nicza: literatura polska, ukraińska i białoruska – wzajemne przenikania”, 
z udziałem licznej grupy referentów i dyskutantów z kraju i zagranicy.

• Wydano drugi tom TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kultu-
rowych O.L. PAN pod redakcją prof. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, 
wiceprzewodniczącej Komisji.

• Udział w przygotowaniu do wydania tłumaczeń z języka ukraińskiego na 
polski zbiorów poezji „Eneida” - Iwana Kotlarewskiego i „Kobziarz” - 
Tarasa Szewczenki, dokonanych przez Piotra Kuprysia. W wydaniu tłu-
maczeń uczestniczyli: prof., prof. Michał Łesiów z UMCS w Lublinie (re-
dakcja, komentarze, wstępy), Jan Gliński z Oddziału PAN, ks. Mirosław 
Kalinowski z KUL-u, Józef Kołodziej z AR w Lublinie i Eugeniusz Kra-
sowski. 

 Komisja VII Medycyny Wsi, przewodniczącym jest prof. Jerzy Zagórski 
z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Komisja ma w składzie 13 członków, 
w tym 1 z zagranicy.

• Członkowie Komisji byli współorganizatorami VI Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”.

 Komisja VIII Rolnictwa, pod przewodnictwem prof. Stanisława Nawroc-
kiego, czł. rzecz. PAN z IUNG w Puławach, skupia 22 członków.

Komisja odbyła posiedzenia:
• 14 marca 2007, w trakcie którego sekretarz Komisji prof. Z. Litwińczuk 

wygłosił referat nt. Przyszłość nauk zootechnicznych.
• 24 kwietnia 2007, podczas którego członkowie otrzymali nominacje na 

kadencję 2007-2010, a referat nt. Zmiany produkcji roślinnej na ziemiach 
polskich – rys historyczny wygłosił prof. S. Krasowicz.

• 15-16 maja 2007 przewodniczący Komisji był współorganizatorem w Lu-
blinie międzynarodowej konferencji nt. Problemy agrofizyczne kształtowa-
nia środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych.

 Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, prze-
wodniczącym jest prof. Tadeusz Chmielewski, z Akademii Rolniczej w Lu-
blinie. Komisja liczy 23 członków. 

W ramach Komisji:
• W dniach 7-8 września 2007 zorganizowano konferencję naukową „Pro-

blemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne – struktura ekologiczna, 
funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce w krajobrazie”. Zgło-
szone na konferencję prace zostały wydane w postaci streszczeń, nato-
miast wygłoszone komunikaty i zaprezentowane plakaty, po odpowiednim 
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przygotowaniu i uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały opublikowane 
w czwartym tomie TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie.

• 18 października Komisja odbyła posiedzenie, podczas którego wybrała 
nowego przewodniczącego - prof. T. Chmielewskiego, po zmarłym prof. 
Stanisławie Radwanie. (Sylwetka Profesora w dziale: PRO MEMORIA, 
str, 129).

 Komisja X Ekonomii i Zarządzania, przewodniczącym jest prof. Włodzi-
mierz Sitko. Komisja ma w składzie 30 członków.

• Pod patronatem Komisji w dniach 3-4 września w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą zorganizowano cykliczną, międzynarodową konferencję naukową nt. 
„Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Pol-
sce”. Oprócz wymiaru naukowego konferencja miała na celu integrację 
środowiska akademickiego. W konferencji udział wzięło 45 uczestników, 
w tym pracownicy naukowi (2 z zagranicy) oraz przedstawiciele przemy-
słu. W materiałach konferencyjnych zamieszczono 33 referaty w dwóch 
monografiach, obie pod redakcją prof. zw. dr. hab. inż. Włodzimierza Sit-
ko. Pierwsza pt. „Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi orga-
nizacjami w Polsce” zawiera 20 referatów, zaś pozostałe 13 zgromadzone 
w drugiej monografii pt. „Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu 
wielowątkowym”.

• Odbyły się dwa spotkania Komitetu Redakcyjnego, dotyczące prac zwią-
zanych z przygotowaniem wydania TEKI Komisji. Komitet Redakcyjny 
pod kierownictwem przewodniczącej prof. B. Muchy-Leszko uzgodnił, że 
zadania związane z wydaniem TEKI będą kontynuowane w 2008 roku. 

• Komisja Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie rozpoczęła 
współpracę z Ukrainą. Motywem działań jest zapobieganie marginalizacji 
wschodnich regionów Unii Europejskiej, jak również zmniejszanie stopnia 
ich izolacji wynikającego z faktu peryferyjnego położenia. Rozwój współ-
pracy transgranicznej w ramach poszerzonej UE oraz Polski z krajami nie 
będącymi członkami UE może przyczynić się do zmniejszenia dyspropor-
cji społeczno-ekonomicznych i regionalnych. W ramach tego przedsię-
wzięcia nawiązano współpracę z Polsko-Ukraińskim Ośrodkiem Edukacji 
Publicznej, z siedzibą w Kraśniku (PUOEP), głównie w obszarze dotyczą-
cym przygotowania szkoleń w formie uczenia na odległość, tzw. distance 
learning oraz organizacji konferencji. Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji 
Publicznej to nowatorski projekt edukacyjny przeznaczony dla pracowni-
ków samorządów lokalnych oraz działaczy organizacji obywatelskich w 
Polsce i na Ukrainie. Istnieją przy tym duże możliwości wykorzystania 
potencjału lubelskich uczelni.

• Komisja zainicjowała współpracę z Instytutem Społecznych i Informacyj-
nych Technologii w Tarnopolu na Ukrainie (Ternopil Institute of Social 
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and Informational Technologies). W październiku 2007 roku odbyło się 
spotkanie z rektorami tego Instytutu, tj. z prof. Yaroslavem Bakushevych 
i wicerektorem prof. Oksaną Bakushevych. W trakcie spotkania omówio-
no możliwości przyszłej współpracy wyższych uczelni znajdujących się 
w naszym regionie transgranicznym, przede wszystkim koncentrując się 
na jak najlepszym wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego i technicznego 
oraz na poszukiwaniu dróg lepszego transferu wiedzy do biznesu. Ustalo-
no, także że reprezentanci Instytutu Społecznych i Informacyjnych Tech-
nologii w Tarnopolu będą gościć w przyszłym roku na cyklicznej konfe-
rencji nt. zarządzania w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą.

 Komisja XI Historyczna, pod przewodnictwem prof. Jana Lewandowskie-
go z UMCS w Lublinie, skupia 56 członków.

• Komisja zorganizowała zebranie z udziałem redaktorów „Teki Komisji Hi-
storycznej”, „Res Historia” i „Annales UMCS”, podczas którego odbyła 
się dyskusja na temat zadań Komisji i spraw wydawniczych środowiska 
historycznego.

• Opublikowano czwarty tom „TEKI Komisji Historycznej Oddziału PAN 
w Lublinie”.

• Prowadzono prace związane z przygotowaniem i zbieraniem materiałów 
do kolejnego tomu TEKI.

• Komisja była współorganizatorem dwóch konferencji:
- „Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski – powstaniec 1863 r. i kar-

melita bosy”.
- „Emigracja polska 1863 roku”.

 Komisja XII Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budow-
nictwa, pod przewodnictwem prof. Piotra Tarkowskiego z Politechniki Lu-
belskiej, liczy 36 członków, skupionych w czterech sekcjach naukowych: 
Sekcji Budowy Maszyn (przewodniczący – prof. Robert Sikora), Sekcji Eks-
ploatacji Maszyn (przewodniczący – prof. Andrzej Niewczas), Sekcji Bu-
downictwa (przewodniczący – prof. Jerzy Grycz) oraz Sekcji Elektrotechniki 
(przewodniczący - prof. Tadeusz Janowski).

W ramach działalności statutowej członkowie Komisji:
• Wnosili pomoc merytoryczną do twórczej pracy naukowej kolegów z Po-

litechniki Lubelskiej, przyczyniając się do budowy zaplecza kadry nauko-
wej.

• Inicjowali, popierali i prowadzili prace naukowe w ramach projektów Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badań statutowych oraz prac 
zleconych z przemysłu.

• Pozyskiwali środki finansowe na badania naukowe, a także publikowali 
wyniki prac badawczo-naukowych.
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 Komisja XIII Nauk Medycznych, przewodniczącym jest prof. Tomasz Tro-
janowski, czł. koresp. PAN, z Akademii Medycznej w Lublinie. Liczy 19 
członków.

• Prof. Tomasz Trojanowski, przewodniczący Komisji został szefem gre-
mium doradczego w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim, zajmu-
jącego się regulowaniem przebiegu specjalizacji, egzaminów, szkolenia 
pracowników ochrony zdrowia na terenie wszystkich państw Unii Euro-
pejskiej. Jako pierwszy w historii Polak będzie przewodził Sekcji Neuro-
chirurgii Europejskiej w Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Kaden-
cja Profesora rozpoczyna się w 2008 roku i potrwa cztery lata.

 Komisja XIV Prawnicza, pod przewodnictwem prof. Mieczysława Saw-
czuka z UMCS w Lublinie, skupia 41 członków, w tym 1 z zagraniczny. 

W ramach Komisji:
• 22 maja 2007 odbyło się posiedzenie w siedzibie Oddziału, podczas które-

go prof. Lech Antonowicz wygłosił referat nt. Czy Karta Narodów Zjedno-
czonych jest przestarzała?

• Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do wydania 
pierwszego tomu TEKI Komisji Prawniczej.

• 6 listopada 2007 Komisja była organizatorem sesji naukowej, w trakcie 
której wygłoszono referaty:
- Aktualne problemy prawa własności intelektualnej – prof. R. Skubisz;
- Zdolność do ciężkiej pracy intelektualnej – prof. W. Witczak.

 Komisja XV Nauk Nieliniowych, pod przewodnictwem prof. Jerzego War-
mińskiego z Politechniki Lubelskiej, ma w składzie 32 członków, w tym 1 
z zagraniczny. W ramach działalności:

Zorganizowano dwa posiedzenia naukowe:
• 29 marca 2007 r. w Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie, 

gdzie zostały zaprezentowane trzy referaty:
- Badanie słuchu u noworodków i niemowląt – wygłosił prof. dr hab. Wie-

sław Gołąbek z Akademii Medycznej w Lublinie;
- Implant ślimakowy u noworodków i niemowląt – mgr inż. Michał Kida, 

z firmy Medicus;
- Wczesna implantacja warunkiem sukcesu w rehabilitacji – mgr Lidia 

Lempart ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słu-
chu.

• 14 grudnia 2007 roku w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Lubelskiej, zaprezentowano dwa referaty:
- Integrity of Nonlinear Dynamical Systems – prof. G. Rega z University 

of Roma „La Sapienza” (Włochy);
- Loty śmigłowców w terenie silnie zurbanizowanym – prof. K. Szumań-

skiego z Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
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• Decyzją Władz Oddziału do składu Komisji przyjęto nowego członka - 
prof. G. Regi.

• Podczas posiedzenia członkom Komisji wręczono nominację na kadencję 
2007-2010.

 Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych, pod przewod-
nictwem prof. Jana Hudzika z UMCS w Lublinie skupia 14 członków.

• 18 kwietnia 2007 Komisja była współorganizatorem konferencji pt. „Prze-
nikanie się przestrzeni publicznych – lokalnej, europejskiej i globalnej”.

• 30 października 2007 odbyło się posiedzenie powiązane z wręczeniem no-
minacji na członków XVI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodo-
wych Oddziału PAN w Lublinie w latach 2007-2010.

• Opublikowano drugi tom TEKI Komisji Politologii i Stosunków Między-
narodowych, na który złożyły się referaty ze wspomnianej konferencji. 
Tom, liczący ponad 10 arkuszy wydawniczych, przygotowany jest w ję-
zyku polskim i angielskim. Do TEKI dołączono płytę DVD z obrad, zarej-
strowanych kamerą.

 Komisja XVII Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 
działająca pod przewodnictwem prof. Elżbiety Przesmyckiej z Politechniki 
Lubelskiej skupia 23 członków, w tym 4 zagranicznych. 

W ramach prac Komisji odnotowano:
• Uczestnictwo w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekto-

nicznej, organie doradczym Prezydenta Miasta Lublin.
• Współdziałanie z Wojewódzką Komisją Konserwatorską, organie dorad-

czym Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.
• Wydanie trzeciego tomu TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki i Stu-

diów Krajobrazowych.
• Współpracę z placówkami naukowymi: Uniwersytetem w Lund i Uniwer-

sytetem w Równem (na Ukrainie).
• Udział w projekcie „Klaster Kultury Lubelszczyzny” fundacji „Pro Kultu-

ra”.
• Przewodnicząca Komisji dr hab. Elżbieta Przesmycka, prof. PL, współpra-

cowała:
- z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy sporzą-

dzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego oraz sporządzeniu zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego, w ramach projektu: Budo-
wanie konsensusu instytucjonalnego na potrzeby opracowania koncepcji 
Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny;

- w zakresie urbanistyki: Stadslab European Urban Design Laboratory, - 
jako ekspert biorący udział w projekcie.
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 Komisja XVIII Teologii, pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Mariana 
Ruseckiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Komi-
sja liczy 27 członków.

• Udział Komisji we współorganizowaniu konferencji naukowej „Persona-
lizm polski”, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lu-
blinie (27-28 września 2007).

• Wydanie „Studiów Nauk Teologicznych PAN”. Metodologia teologii. Tom 
2–2007, ss. 403.

• Utworzenie Wydziału Teologicznego w Lubelskim Towarzystwie Nauko-
wym w Lublinie.

IV. EKSPERTYZY, OPINIE I RECENZJE 
CZŁONKÓW ODDZIAŁU I CZŁONKÓW KOMISJI O.L. PAN

Ekspertyzy:

Prof. J. Nowicki:
• Ekspertyza planowana na rok 2008 – Dobór sprzętu agrotechnicznego do 

polowej produkcji roślinnej w warunkach uproszczeń płodozmianów i sie-
wów monokulturowych (w ramach współpracy Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z firmami wytwarzającymi narzędzia i maszyny 
rolnicze w regionie).

Prof. Z. Pejsak:
• Ekspertyza dotycząca szczepionki Ingelvac PRRS KV. 
• Ekspertyza dotycząca szczepionki PROGRESSIS.
• Ekspertyza dotycząca szczepionki SUVAXYN PARVO/E. 
• Ekspertyza dotycząca zestawów do pobierania krwi. 
• Ekspertyza dotycząca szczepionki Parvoject.
• Ekspertyza dotycząca szczepionki Salmporc S.C.
• Ekspertyza dotycząca szczepionki GRIPORK.
• Ekspertyza dotycząca szczepionki Hyoresp.
• Ekspertyza dotycząca szczepionki Porcilis AR-T. 
• Ekspertyza dotycząca oceny krajowego programu zwalczania choroby Au-

jeszkyego. 
• Ekspertyza dotycząca możliwości wycofania adiuwantu w szczepionce 

Orvac.

Prof. F. Tomczak: 
• Udział w wieloletnim programie badawczym w ramach Instytutu Eko-

nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu 
Badawczego pt. „Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej – konsekwencje dla 
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polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych”, przygoto-
wane maszynopisy dwu prac, które będą wchodziły w skład większej mo-
nografii planowanej na r. 2009: a) „Ocena zmian Wspólnej Polityki Rolnej 
z punktu widzenia narodowej strategii Polski” i b) „Ewolucja Wspólnej 
Polityki Rolnej: uzasadnienia, mechanizmy i zakres”.

Prof. T. Trojanowski:
• Udział w pracy zespołu ekspertów d/s ustalenia koszyka świadczeń me-

dycznych, powołanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tytuł ekspertyzy: 
Świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii.

• Udział w pracach w międzynarodowym zespole ekspertów d/s ustalenia 
zasad leczenia samoistnych krwiaków śródmózgowych STICH.

• Przewodniczący Komisji Senackiej Akademii Medycznej ustalającej pro-
gram rozwoju Uczelni na lata 2008-2012.

Prof. J. Żmudziński:
• Ekspertyza dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii 
Kraju z dnia 25.07.2007 w sprawie zwalczania zakażeń drobnoustrojami 
salmonella.

• Ekspertyza dla zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Kraju z dnia 
29.08.2007 w sprawie organizacji odłowu kuczmanów (Culicoides) wek-
tora wirusa choroby niebieskiego języka.

Komisja Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie O.L. PAN:
• Opracowanie wykonane przez: prof. Tadeusza J. Chmielewskiego, dr Jo-

annę Sender i dr hab. Danutę Urban: „Opracowanie planów renaturyza-
cji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 
oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą 
Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”. Realizacja zadania dot. Zespołu Jezior 
Uściwierskich oraz zadania dot. Środkowego Wieprza.

 Zleceniodawca: Ministerstwo Środowiska, w ramach projektu Umowy 
Bliźniaczej pomiędzy Polską, Zjednoczonym Królestwem (Wielka Bryta-
nia) oraz Królestwem Niderlandów (Holandia). Przedsięwzięcie finanso-
wane ze środków Unii Europejskiej.

• Opracowanie wykonane przez: prof. Tadeusza J. Chmielewskiego, prof. 
Grzegorza Józefaciuka i dr Joannę Sender: „Monitoring stanu ekologicz-
nego Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie”.

 Zleceniodawca: Urząd Miasta Lublin.
Komisja Ekonomii i Zarządzania O.L. PAN:
• Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sitko - prace konsultacyjne w Zarządzie 

Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny dotyczące powstania strefy eko-
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nomicznej, strategii budowy marki miasta Lublin i województwa, lokali-
zacji lotniska, rozwoju infrastruktury dla Lubelszczyzny.

• Prof. zw. dr hab. Ewa Bojar - Ekspertyza wykonana w 2007 roku dotyczą-
ca „Analizy inicjatyw klastrowych w Województwie Lubelskim” dla De-
partamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego.

• Dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek:
- Grant MNiI, „Metodyka ograniczania luki kompetencyjnej przedsiębior-

stwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się” (2006-2008, 30 miesięcy), 
numer 1HO2D 04030, główny wykonawca.

- Ekspert dla praktyków życia gospodarczego opiniując, między innymi, 
projekty: „Opracowanie Strategii - Lublin Miasto Wiedzy” oraz „Regio-
nalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego”.

- Członek rad nadzorczych , m. in. Radio Lublin S.A.
• Dr Anna Rakowska:

- Ekspertyza dla Górniczej Fabryki Narzędzi w Międzyrzecu Podlaskim 
„Analiza zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie Fabryka Narzędzi 
Górniczych”, 2007.

- Ekspertyza dla MPWiK w Puławach „Analiza i projekt usprawnień w ob-
szarach: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością i zarzą-
dzanie budżetami” , 2007.

- Ekspertyza dla MPWiK w Puławach w trzech obszarach: a)„Analiza stra-
tegiczna MPWiK w Puławach”, b) „Zarządzanie przez cele”, c) „Regu-
lamin organizacyjny i struktura organizacyjna” – 2008.

Recenzje i opinie:

Prof. T. Brandyk:
• Ocena dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i organizacyj-

nego dr hab. inż. Magdaleny Borys w związku z wnioskiem o nadanie 
tytułu naukowego profesora nauk rolniczych.

• Recenzja artykułu M. Korusa, C. Sławińskiego i B. Witkowskiej-Walczak 
pt. „Attempt of water kontent estimation as pedotransfer function for orga-
nic soils” dla „Acta Agrophysica”. 

Prof. J. Gliński:
• Recenzje prac do druku: 7, na tytuł profesora 1.

Prof. J. Kisyński:
• Recenzja dla Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wniosku o nadanie tytułu 

naukowego.
• Recenzja dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w związku z kon-

kursem na stanowisko profesora zwyczajnego.
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Prof. J. Nowicki:
• Recenzje 4 prac magisterskich.
• Recenzje 1 pracy habilitacyjnej.

Prof. J. Żmudziński:
• Opinia dla p. Marka Chrapka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.01.2007 o projekcie rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pasz leczniczych.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.03.2007 w sprawie zmian 
w zapisach rozporządzenia 852/2004 polegającej na wyłączeniu mi-
kroprzedsiębiorstw z obowiązku opracowywania i wdrażania procedur 
HACCP.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.03.2007 w sprawie zadań 
laboratoriów referencyjnych.

• Opinia dla p. Marka Chrapka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2007 w sprawie Uchwały Rady Mini-
strów dotyczącej programu zwalczania wścieklizny na terenie Polski.

• Opinia dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 
12.04.2007 w sprawie wykonywania badań na BSE.

• Opinia dla p. dr n. wet. Krystyny Ratajskiej-Michalczak z dnia 05.06.2007 
w sprawie warunków wywozu zwierząt na teren Zjednoczonego Króle-
stwa i badania na wściekliznę.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.07.2007 w sprawie importu 
szczepionki do przeprowadzenia szczepień szczeniąt wilków grzywiastych 
w ogrodzie zoologicznym.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05.09.2007 w sprawie funkcjo-
nowania laboratoriów diagnostycznych.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.09.2007 w sprawie tematów 
do rozmów przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Se-
kretarzem Ministerstwa Rolnictwa Rumunii – zalecana ostrożność w roz-
mowach nt. wymiany handlowej na skutek występowania w Rumunii kla-
sycznego pomoru świń.

• Opinia dla p. Marka Chrapka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.09.2007 w sprawie szczegółowych wy-
magań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organi-
zowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.10.2007 w sprawie stanowi-
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ska Ministra Rolnictwa RP w rozmowach z Reprezentantami Ekwadoru nt. 
wymiany handlowej – zwrócenie uwagi na to, że Ekwador leży w strefie 
endemicznego występowania pryszczycy – groźnej choroby bydła i świń, 
a Polska jest wolna od tej choroby.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.10.2007 w sprawie programu 
Międzynarodowych Targów Higieny – „Problemy bezpieczeństwa w mię-
dzynarodowym obrocie żywnością”.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.10.2007 w sprawie inicjatywy 
Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady w sprawie Nowej Strategii Unii 
Europejskiej na lata 2007-2013 odnośnie zapobiegania chorobom zwierząt.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.10.2007 w sprawie rozpo-
rządzenia Komisji Europejskiej – Commission Regulation of on imple-
menting rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, 
monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals 
of susceptible species in relation to bluetongue.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.10.2007 w sprawie Projektu 
Stanowiska Rządu RP w sprawie Proposal for Regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) NO 998/2003 on 
the animal health requirements applicable to the non-commercial move-
ments of pet animals as regards the extension of the transitional period.

• Opinia dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.11.2007 w sprawie uprawnień 
dla laboratoriów regionalnych do badania w kierunku Salmonella.

Komisja Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie O.L. PAN:
• Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i rozpra-

wy habilitacyjnej pt. „Kluczowe problemy w projektowaniu mikrosamo-
lotów i entomopterów”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
2006 r. Pismo Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej z dnia 17.12.2006 (na zlecenie CK) . Opraco-
wano 2007 r. 

• Opinia o podręczniku nt. „Wykonywanie lotów IFR”, autorzy: Józef Zając, 
Andrzej Fellner, Janusz Ćwiklak, Henryk Jafernik, Rzeszów 21.03.2007, 
dla potrzeb MNiSzW.

• Opinia o podręczniku nt. „Rozwój globalnych technik mierniczych z wy-
korzystaniem GPS”. Autorzy: Józef Zając, Andrzej Fellner, Janusz Ćwi-
klak, Henryk Jafernik, Rzeszów 21.03.2007, dla potrzeb MNiSzW.

• Opinia o podręczniku nt. „Frazeologia Lotnicza”. Autorzy: Andrzej Fell-
ner, Józef Zając, Rzeszów 26.03.2007, dla potrzeb MNiSzW.



42 Jan Gliński, Marek Rozmus

• Opinia biegłego w sprawie zaistniałej szkody (samolot An-2P) dot. Akt 
sprawy Sg. 114/07 Podstawa: pismo z Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Lublinie z dnia 28.06.2007 r. skierowane przez sędziego mjr. mgr. Ra-
dosława Hunka.

• Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Gronczewskiego pt. 
„Modelowanie układu hydraulicznego mechanizacji skrzydła samolotu 
z uwzględnieniem zaburzeń”. Recenzja została opracowana na zlecenie 
Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotni-
czych z dnia 02.10.2007 r. w oparciu o uchwałę Rady Naukowej. Rzeszów, 
18.11.2007 r.

• Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. 
inż. Grzegorza Kowaleczko, doc. ITWL w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora nauk technicznych, Rzeszów, 5.12.2007. Na zlecenie 
Prodziekana ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki 
Rzeszowskiej nr RM/03/PROF/2007 z dn. 10.10.2007 r.

VI. BUDŻET ODDZIAŁU I JEGO REALIZACJA

REALIZACJA POZYCJI BUDŻETOWYCH

Przyznana przez Kancelarię Akademii w 2007 r. kwota 189.052 zł. (w tym 
dodatkowo 1.952 zł na zakup drukarki HP Color Laser Jet 3600) wykorzystana 
została przez Oddział PAN w Lublinie w całości na potrzeby działalności mery-
torycznej (117.207,28 zł) i obsługę administracyjną dotyczącą wyłącznie działal-
ności merytorycznej (71.844,72 zł). 

Realizację poszczególnych pozycji budżetowych przedstawia Załącznik 3, 
str. 53.

Opis tabeli:
Ad. § 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

– DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA, w kwocie 2.190,00 zł dotyczą rocz-
nego dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego (w systemie FIRMA).

Ad. § 401 - wynagrodzenia osobowe pracowników – DZ. MERYTORYCZNA.
Kwota 64.482,40zł stanowi 2 pełne etaty (tj.1 etat głównego specjalisty - se-

kretarza Oddziału i 2×1/2 etatu to specjaliści ds. redakcyjnych). 

Udział w ramach etatów: mgr. inż. Marka Rozmusa (1 etat), mgr Iwony Czop-
skiej-Gródek (1/2 etatu), dr. Piotra Glińskiego (1/2 etatu) w pozyskaniu mate-
riałów i opracowaniu redakcyjnym oraz przygotowaniu do druku (w tym skład 
komputerowy): 
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• „Biuletynu Informacyjnego 12/2007 Oddziału PAN w Lublinie” (pod re-
dakcją: prof. Jana Glińskiego, mgr. inż. Marka Rozmusa, dr. Piotra Gliń-
skiego i mgr Iwony Czopskiej-Gródek). 

• „Informatora o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny” 
(pod red.: J. Glińskiego, M. Rozmusa, I. Czopskiej-Gródek).

• Streszczenia prac dot. ogólnopolskiej konferencji naukowej „Problemy re-
tencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne – struktura ekologiczna, funkcje 
hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce w krajobrazie.”

• Uczestnictwo w Komitetach Redakcyjnych i Programowych cyklicznych 
wydawnictw „TEKA Komisji Oddziału PAN w Lublinie”.

• Projektowanie, redakcja i bieżąca aktualizacja strony internetowej Oddzia-
łu PAN w Lublinie w wersji polskiej i angielskiej.

Ad. § 404, 411, 412, 444 – narzuty do wynagrodzeń
 – DZ. MERYTORYCZNA, w wys. 21.664.78 zł, 

w tym:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – Fundusz Nagród (5.062,25);
• składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS (12.806,89);
• składki na Fundusz Pracy (1.784,14);
• odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.011,50).

Ad. § 417 – wynagrodzenia bezosobowe
 – DZ. MERYTORYCZNA, w kwocie 10.950 zł., w tym:

• obsługa finansowo-księgowa (5.160);
• sprzątanie pomieszczeń Oddziału (1.810);
• opracowania redakcyjne (2.700);
• pozostałe (1.280).
Ad. § 421 – środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposaże-
nia w kwocie 6.795,80 zł. wydatkowano na:

– DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ 3.811,09, w tym:
• Zakup drukarki HP Color Laser Jet 3600 (1952,00);
• Materiały papiernicze i biurowe (1.671,53);
• Artykuły spożywcze (187,56).

– DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ 2.984,71, w tym:
• Materiały biurowe, środki czystości (1.119,87);
• Artykuły spożywcze (193,36);
• Aparat telefoniczny i słuchawka bezprzewodowa (362,78); 
• Wyposażenie archiwum zakładowego (113,00);
• Koszty materiałów na remont pomieszczeń (1.195,70).

Ad. § 427 – zakup usług remontowych
– DZ. ADMINISTRACYJNA, w kwocie 3.634,84 zł., związanych z remon-
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tem pomieszczeń Oddziału.
Ad. § 430 – na zakup usług pozostałych wydano kwotę 2.178,95 zł. z prze-
znaczeniem na:

– DZ. MERYTORYCZNĄ 1.751,95, na usługi pocztowe – znaczki (1.725,82) 
i usługa fotograficzna (26,13).

– DZ. ADMINISTRACYJNA 427,00 – konfiguracja i diagnostyka systemu 
PC.

Ad. § 436 – opłaty za usługi telekom. telef. komórkowe:
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 6.215,36 zł.

Ad. § 437 – opłaty za usługi telekom. telef. stacjonarny:
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 2.517,89 zł.

Ad. § 440 – czynsz za wynajmowanie lokalu 
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 3.660×12= 43.920 zł.

Ad. § 441 – podróże służbowe krajowe 
– DZ. MERYTORYCZNA, na kwotę 4.259,06 zł. złożyły się delegacje na 

wyjazdy służbowe dla członków i pracowników Lubelskiego Oddziału 
PAN (1.126,74) oraz ryczałt samochodowy (3.132,32).

Ad. § 443 – różne opłaty i składki, w kwocie 670,80 zł. stanowią: 
– DZ. MERYTORYCZNĄ 500,00 – opłata za posiedzenie wyjazdowe w Mą-

dralinie prezesów Oddziałów i dyrektorów ZDP 
– DZ. ADMINISTRACYJNA 170,80 – opłata za ogłoszenie okolicznościo-

we w lokalnej prasie.
Ad. § 475 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

– DZ. MERYTORYCZNA, w kwocie 7.598,00 zł., w tym zestaw kompu-
terowy HP X2200XPP LP 1965 FDD 512 (3.698,00) oraz laptop ACER 
(3.900,00).

Narzut kosztów ogólnych – obsługa administracyjno-finansowa Oddziału 
przez Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 

– DZ. ADMINISTRACYJNA, w kwocie 11.974,12 zł.

Omówienie działalności merytorycznej.

Oddział zrzesza 12 (a od grudnia br. 13) członków PAN, z tego 6 rzeczywi-
stych i 7 korespondentów.

W wyniku wyborów na kadencję 2007-2010, skład Prezydium Oddziału two-
rzą profesorowie: Jan Gliński – prezes, Marian Truszczyński – wiceprezes i To-
masz Trojanowski czł. Prezydium Oddziału.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie sesje (21. w czerwcu i 22. 
w grudniu) Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie, po-
święcone m.in. zagadnieniom integracji środowiska naukowego oraz współpra-
cy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Podczas sesji wiosennej referat nt. 
Biodegradacja biomasy ligninocelulozowej wygłosił prof. Zdzisław Targoński, 
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rektor Akademii Rolniczej w Lublinie. Sesja  jesienna poświęcona była Jubile-
uszowi 10-lecia powstania Oddziału PAN w Lublinie, z udziałem wielu gości, 
w tym Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera.

Odbyły się trzy posiedzenia Prezydium Oddziału, jedno w siedzibie Oddziału 
i dwa w Puławach: w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Pań-
stwowy Instytucie Weterynaryjnym, podczas których omawiano kwestie związa-
ne z wydawnictwami Oddziału i planowanymi konferencjami w 2007 r., a także 
Jubileuszem 10-lecia utworzenia Oddziału oraz zatwierdzeniu składu osobowego 
Komisji O.L. PAN, na nową kadencję.

W ramach Oddziału działa Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Roz-
wój Lubelszczyzny”, która zorganizowała 3 konferencje naukowe, m.in. dla 
uczczenia pięćdziesięciolecia podpisania Traktatów Rzymskich – „Unia Euro-
pejska – 50 lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieje na przyszłość”, kolejna nt. 
perspektyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii, biopaliw, recyklingu 
pojazdów i maszyn – EKOENERGIA 2007, a także dot. współpracy nauki i biz-
nesu w zakresie finansowanie wspólnych projektów ze środków Funduszy Unij-
nych 2007-13 i wykorzystania funduszy strukturalnych - „Nauka dla Biznesu”, 
poparta cyklem szkoleń zdobywania umiejętności przygotowywania projektów 
realizowanych w oparciu o fundusze unijne.

Oddział organizował i współorganizował liczne sesje naukowe, dyskusje pa-
nelowe, a także 9 krajowych i regionalnych oraz 3 międzynarodowe konferencje 
(Załącznik 4, str. 55). Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Od-
działu PAN w Lublinie zorganizowała międzynarodową Konferencję „Fenomen 
pogranicza. Literatura ukraińska, białoruska i polska, wzajemne wpływy i przeni-
kanie kultur”. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lu-
blinie. współorganizowała międzynarodową konferencję naukową MOTROL 
2007 w Mykołajewie na Ukrainie. Oddział uczestniczył w organizacji konferen-
cji „Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości su-
rowców żywnościowych” (rozliczenie środków finansowych na wyjazd naszych 
przedstawicieli i przyjazd gości z, zagranicy ze środków BWZ (w Załączniku 5, 
str. 58).

Prezes reprezentował Oddział na konferencjach i sympozjach naukowych kra-
jowych, a także podczas posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.

Opublikowano: kolejne tomy czasopism „Biuletynu Informacyjnego 12/2007 
Oddziału PAN w Lublinie”, „Informatora o placówkach naukowo-dydaktycz-
nych Lubelszczyzny”, TEK Komisji Oddziału PAN w Lublinie: IV tom Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, VII i VIIA tom Motoryzacji i Ener-
getyki Rolnictwa, III tom Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 
IV tom Komisji Historycznej, II tom Komisji Politologii i Stosunków Międzyna-
rodowych, II tom Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, a także 
„MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” tom 9 i 9A. Wydano również 
streszczenia prac „Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne - struk-
tura ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce w krajobra-
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zie” i monografię - przewodnik „GHP i GMP w Zakładzie Gastronomicznym”, 
oraz tłumaczenia z j. ukraińskiego na j. polski dwóch dzieł: „Eneida” Iwana 
Kotlarewskiego oraz „Kobziarz” Tarasa Szewczenki. Pod patronatem Oddziału 
ukazały się kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Roz-
liczenie środków przyznanych na działalność wspomagającą badania (DWB), 
dotyczących wydawnictw i organizacji konferencji przedstawiono w Załączniku 
6, str. 60, (Liczbowe zestawienie działalności Oddziału przedstawia Załącznik 
7, str. 65).

Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano dwujęzyczną polsko-angielską 
stronę internetową Oddziału -www.pan-ol.lublin.pl

V. DODATKOWE ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

1. Współpraca z zagranicą (BWZ) - (Załącznik 5, str. 58) realizowano w opar-
ciu o środki przyznane przez Prezesa PAN w kwocie 5.163,70 zł i przezna-
czona została na pobyt zaproszonych przez Oddział PAN w Lublinie gości 
z zagranicy (4.020) oraz na pokrycie kosztów wyjazdu przedstawiciela 
Oddziału do Mykołajewa na Ukrainie (1.143,70). 

2. Działalność wspomagająca badania (DWB) - (Załącznik 6, str. 60) realizo-
wana była w oparciu o środki przyznane przez Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk, Decyzją nr 13/2/DWB-Oddz./2007 z dnia 21 grudnia 2007. Przy-
znane środki w wysokości 56.944 zł zostały wydatkowane na:

• Organizację dwóch konferencji „Tożsamość i różnica w polityce….”, w 
kwocie 6.000 zł oraz „Emigracja polska 1863 roku” w kwocie 6.500 zł.

• Zadania wydawnicze, w kwocie 44.444 zł.

3. Dodatkowe środki pozabudżetowe pozyskane z opłat konferencyjnych (Za-
łącznik 8, str. 65).
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Załącznik nr1

SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW ODDZIAŁU 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

(stan na dzień 31.12.2007 r.)

- Tomasz Brandyk, czł. koresp. PAN (Wydział V)

- Henryk Chołaj, czł. koresp. PAN (Wydział I)

- Jan Gliński, czł. rzecz. PAN (Wydział V)

- Janusz Haman, czł. rzecz. PAN (Wydział V)

- Jan Kisyński, czł. koresp. PAN (Wydział III)

- O. Mieczysław A. Krąpiec, czł. rzecz. PAN (Wydział I)

- Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN (Wydział V)

- Janusz Nowicki, czł. koresp. PAN (Wydział V)

- Zygmunt Pejsak, czł. koresp. PAN (Wydział V)

- Franciszek Tomczak, czł. rzecz. PAN (Wydział V)

- Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN (Wydział VI)

- Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN (Wydział V)

- Jan F. Żmudziński, czł. koresp. PAN (Wydział V)



48 Jan Gliński, Marek Rozmus

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH CZŁONKÓW 
ODDZIAŁU

(publikacje wydane lub przyjęte do druku)

1. Szajdak L., Brandyk T., 
Szatyłowicz J.

Chemical properties of different peat-moorsh soils from 
the Biebrza River Valley. Agronomy Research 2007, 
5(2), s. 165-174.

2. Oleszczuk R., Gnatowski T., 
Brandyk T., Szatyłowicz J.

Calibration of TDR for moisture content monitoring 
in moorsh layers. [In:] „Wetlands: Monitoring, Model-
ling and Management”, Okruszko, et al. (eds) Taylor 
&Francis Group, London, 2007, s. 121-124.

3. Szatyłowicz J., Gnatowski 
T., Szejba. D., Oleszczuk R., 
Brandyk T., Kechevarzi C.

Moisture content variability in drained fen soil. [In:] 
„Wetlands: Monitoring, Modelling and Management” 
Okruszko, et al. (eds) Taylor &Francis Group, London, 
2007, s. 113-120.

4. Brandyk T., Gnatowski T., 
Oleszczuk R., Szatyłowicz J., 
Szejba D.

Postęp w badaniach właściwości fizycznych gleb tor-
fowo-murszowych. [w:] S. Liwski, E. Biernacka (red.) 
„Torfowiska i mokradła”, Wyd. SGGW, s.: XX.

5. Brandyk T., Szajdak L., 
Oleszczuk R.

Rolnicze wykorzystanie torfowisk w świetle Semina-
rium Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego 
w Tullamore (7-8.03.2007). Wiad. Mel. i Łąk., 2007, 
4(415): 202-203 (artykuł informacyjny).

6. Brandyk T. Mgr inż. Józef Deptuła 14.01.1926-12.03.2007, Wiad. 
Mel. i Łąk., 3(414): 156 (pożegnania).

7. Gnatowski T., Oleszczuk R., 
Szatyłowicz J., Brandyk T.

Analiza właściwości retencyjnych i hydraulicznych 
w profilu glebowym wytworzonym z torfu drzewne-
go. [w:] Mat. Konf. „Gleba w czasie i przestrzeni”, 27 
Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 
Warszawa, 3-7.11.2007, 1, (abstrakt), CDR.

8. Oleszczuk R., Szatyłowicz J., 
Gnatowski T., Brandyk T.

Analityczny opis krzywych kurczenia w charaktery-
stycznych utworach torfowych. [w:] Mat. Konf. „Gleba 
w czasie i przestrzeni”, 27 Kongres Polskiego Towa-
rzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7.11.2007, 1, 
(abstrakt), CDR.
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9. Szajdak L., Brandyk T., 
Szatyłowicz J.

Physico – chemical properties of mucks from Biebrza 
basin. Geophysical Research Abstract. European Geo-
sciences Union, General Assembly, 15-20 April, 2007, 
Vol. 9, 00738.

10. Chołaj H. Transformujące się Chiny w globalnym świecie z per-
spektywy polskiej – w druku.

11. Chołaj H. Nowe trendy postsocjalistycznej transformacji (Ka-
zachstan, Laos, Mongolia, Wietnam) – [w: ] Kwartal-
niku Nauk o Przedsiębiorstwie 2007, nr 4.

12. Chołaj H. Debaty ekonomiczne w Chinach
[ w: ] Dziś, 2007, nr 5.

13. Chołaj H. Tradycje akademickie Lubelszczyzny a teraźniejszość
(w: „Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN w Lublinie) 
– w druku.

14. Gliński J., Lipiec J., 
Stępniewski W.

Plant roots and soil physical factors. [In:] Encyclopedia 
of Soil Science, Springer, W. Chesworth (ed.), 2007, s. 
68-75.

15. Włodarczyk T., Gliński J., 
Brzezińska M., Kotowska U., 
Sokołowska Z., Szarlip P.

Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i po-
wierzchni właściwej wybranych gleb. Materiały Sym-
pozjum Naukowego Jakość Środowiska, Surowców 
i Żywności (Red. Horabik J., Kędziora A.), Lublin, 
30.03.2007, s. 65-66.

16. Gliński J., Włodarczyk T., 
Sokołowska Z., Kotowska U.

Wykorzystanie Banku Próbek Gleb do określania za-
wartości węgla w różnych jednostkach systematycz-
nych mineralnych gleb Polski. Materiały Sympozjum 
Naukowego Jakość Środowiska, Surowców i Żywno-
ści (Red. Horabik J., Kędziora A.), Lublin, 30.03.2007, 
s. 70-72. 

17. Włodarczyk T., Lipiec J., 
Gliński J., Kotowska U.

Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklar-
niowych. Materiały Sympozjum Naukowego Jakość 
Środowiska, Surowców i Żywności (Red. Horabik J., 
Kędziora A.), Lublin, 30.03.2007, s. 73-76.

18. Gliński J., Skierucha W., 
Sławiński C., Witkowska-
Walczak B.

Monitoring właściwości fizycznych środowiska przy-
rodniczego. Referat plenarny na konf. PTA, Krasiczyn, 
29.09.2007.
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19. Kisyński J. On Fourier Transforms of distribution semigroups, 
2007, J. Funct. Anal. 242, s. 400-441.

20. Krąpiec M.( red. ) Powszechna Encyklopedia Filozofii- tom VIII, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 995.

21. Krąpiec M. Człowiek i Polityka, 2007, s. 352.

22. Nawrocki S. Opracowanie materiałów konferencji: „Problemy agro-
fizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości 
surowców żywnościowych”. Wydawca: Komitet Agro-
fizyki PAN, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzań-
skiego PAN, Oddział PAN w Lublinie.

23. Nowicki J., Kurowski T., 
Wanic M.

Stan sanitarny jęczmienia i owsa w mieszance oraz w 
siewach jednogatunkowych po różnych przedplonach. 
Zeszyty Problemowe. Postępów Nauk Rolniczych 
2007, z. 516, s. 91-101.

24. Nowicki J., Marks. M.,
 Makowski P.

Ugór jako element współczesnego krajobrazu rolnicze-
go. Fragmenta Agronomica, 2007, nr 4(96), s. 48-57.

25. Pejsak Z. Dobrý veterinárni lékař nevystači jen s antibiotiky a 
vakcinami. VETERINÁŘSTVI. 2007, 57 (6), s. 401-
402.

26. Truszczyński M., Pejsak Z. Możliwości przeciwdziałania ujemnym skutkom zaka-
zu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu 
u świń. Medycyna Wet. 2007, 63 (1), s. 10-13.

27. Bednarek D., Pejsak Z. Zasady antybiotykoterapii chorób układu oddechowe-
go świń. Medycyna Wet. 2007, 63 (2), s. 140-144.

28. Jabłoński A., Lesiak M., 
Porowski M., Wojciechowski 
J., Stępnicki A., Pejsak Z.

.

Wrażliwość in vitro i in vivo Streptococcus suis na ce-
ftiofur. Medycyna Wet. 2007, 63 (2), s. 228-231.

29. Pejsak Z., Żmudziński J. F. I Międzynarodowa Konferencja Laboratoriów Refe-
rencyjnych OIE i Centrów Współpracujących z OIE. 
Medycyna Wet. 2007, 63 (4), s. 491-494.

30. Truszczyński M., Pejsak Z.
.

Poodsadzeniowy, wielonarządowy zespół wyniszcza-
jący świń. Medycyna Wet. 2007, 63 (5), s. 499-502.
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31. Pejsak Z., Żmudzki J., 
Wojnicki P.

Tlenek węgla jako przyczyna masowych ronień loch. 
Medycyna Wet. 2007, 63 (5), s. 595-597.

32. Kowalczyk A., Markowska-
Daniel I., Pejsak Z.

Zastosowanie testu RT-nested-PCR do wykrywania 
materiału genetycznego wirusa grypy świń w materiale 
klinicznym. Medycyna Wet. 2007, 63 (7), s. 810-814. 

33. Pejsak Z., Żmudzki J., 
Wasak M., Porowski M., 
Wojciechowski J., Mirt D.

Występowanie zakażeń Brachyspira hyodysenteriae 
i Lawsonia intracellularis w krajowej populacji świń. 
Medycyna Wet. 2007, 63 (8), s. 994-996.

34. Szczotka A., Markowska-
Daniel I., Pejsak Z.

Ocena antybiotykowrażliwości krajowych izolatów 
Streptococcus suis. Medycyna Wet. 2007, 63 (9), s. 
1077-1080.

35. Truszczyński M., Pejsak Z.. Bierna i czynna odporność przeciw chorobom zakaź-
nym u oseska do okresu okołoodsadzeniowego. Medy-
cyna Wet. 2007, 63 (10), s. 1142-1145.

36. Stadejek T., Oleksiewicz M.B., 
Pejsak Z.

Opracowanie testów ELISA do wykrywania zakażeń 
wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń. Me-
dycyna Wet. 2007, 63 (11), s. 1336-1341. 

37. Truszczyński M., Pejsak Z. Właściwości wirusa i odporność przeciw PRRS. Me-
dycyna Wet. 2007, 63 (12), s. 1515-1518. 

38. Pejsak Z. Ochrona zdrowia świń. Polskie Wydawnictwo Rolni-
cze, Poznań 2007, s. 663.

39. Trojanowski T. Chirurgia mózgu - stan dzisiejszy i przyszłość. Wszech-
świat, 2007, 108, 1-3, s. 30-32.

40. Wijaszka T., Truszczyński M. Kompartmentalizacja – pozytywne rozwiązanie dla 
handlu międzynarodowego zwierzętami i ich produkta-
mi. Medycyna Wet. 2007, 63 (3), s. 259-260.

41. Truszczyński M., Samorek-
Salamonowicz E., Polak M. P.

Znaczenie ptasiej grypy i gąbczastej encefalopatii bydła 
w występowaniu zachorowań u ludzi. Medycyna Wet. 
2007, 63 (3), s. 270-275.

42. Truszczyński M. Rola medycyny weterynaryjnej w badaniach naukowych  
i w społeczeństwie. Postępy Nauk Roln. 2007, 2, s. 
133-136.
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43. Truszczyński M., Wijaszka T. Monitoring i nadzór oraz inne określenia stosowane w 
epidemiologii weterynaryjnej. Medycyna Wet. 2007, 
63 (4), s. 487-488.

44. Truszczyński M., Pejsak Z. Zwalczanie klasycznego pomoru świń u dzików. Życie 
Wet. 2007, 82 (7), s. 571-575.

45. Truszczyński M., Wijaszka T., 
Lech E.

75. Sesja Generalna Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE) – świadectwem znaczenia OIE dla na-
uki i służby weterynaryjnej. Medycyna Wet. 2007, 63 
(9), s. 1011-1015.

46. Wijaszka T., Truszczyński M. Występowanie na świecie w latach 2006-2007 waż-
nych epizootii, według danych OIE. Medycyna Wet. 
2007, 63 (11), s. 1270-1272.

47. Pejsak Z., Truszczyński M. Choroby biegunkowe świń. Życie Wet. 2007, 82 (2), 
s. 108-110.

48. Pejsak Z., Truszczyński M. Uodpornianie noworodków i młodych zwierząt. Życie 
Wet. 2007, 82 (3), s. 183-186.

49. Truszczyński M., Pejsak Z. Udział czynników zakaźnych i pasożytów w chorobach 
przewodu pokarmowego świń. Życie Wet. 2007, 82 
(4), s. 273-275.

50. Pejsak Z., Truszczyński M. Zakażenie parwowirusowe – najważniejsza zakaź-
na przyczyna zaburzeń w rozrodzie świń. Życie Wet. 
2007, 82 (6), s. 460-463.

51. Pejsak Z., Truszczyński M. Zespół zapalenia mięśnia sercowego prosiąt ssących 
– nowa wirusowa choroba świń. Życie Wet. 2007, 82 
(9), s. 734-736.

52. Wijaszka T., Truszczyński M. Droga do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w 
Puławach – w ujęciu historycznym. Dawna Medycyna 
i Weterynaria, 2007, s. 503-522.
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Załącznik nr 3

BUDŻET ODDZIAŁU W ROKU 2007

Rozliczenie roczne kosztów działalności Oddziału PAN w Lublinie

§ Nazwa paragrafu

Rozliczenie za okres od 1.I do 31.XII 
2007 roku 

Działalność 
merytoryczna                              

Obsługa 
admini-
stracyjna                               

Razem kosz-
ty działalno-
ści Oddziału 

(3 + 4)

w  złotych
1 2 3 4 5

302 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 2.190,00  2.190,00

401 Wynagrodzenia osobowe pra-
cowników 64.482,40  64.482,40

404 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne (FN) 5.062,25  5.062,25

409 Honoraria    

411 Składki na ubezpieczenia spo-
łeczne (ZUS) 12.806,89  12.806,89

412 Składki na Fundusz Pracy (FP) 1.784,14  1.784,14

417 Wynagrodzenia bezosobowe 10.950,00  10.950,00

421 Zakup materiałów i wyposa-
żenia 3.811,09 2.984,71 6.795,80

426 Zakup energii    

427 Zakup usług remontowych  3.634,84 3.634,84

430 Zakup usług pozostałych 1.751,95 427,00 2.178,95

435 Opłaty za usługi internetowe    

436 Opłaty z tytułu zak. usług tele-
kom. telef. kom.  6.215,36 6.215,36

437 Opłaty z tytułu zak. usł. tele-
kom. telef. stac.  2.517,89 2.517,89
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440
Opłaty za administrowanie i 
czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe

 43.920,00 43.920,00

441 Podróże służbowe krajowe 4.259,06  4.259,06

443 Różne opłaty i składki 500,00 170,80 670,80

444 Odpisy na zakładowy f. świad-
czeń socjalnych (ZFŚS) 2.011,50  2.011,50

453 Podatek od towarów i usług 
(VAT)    

474
Zakup mater. papier. do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń ksero-
graficznych

   

475
Zakup akcesoriów kompute-
rowych, w tym programów i 
licencji

7.598,00  7.598,00

608 Wydatki na zakupy inwestycyj-
ne zakładów budżetowych    

 Pozostałe §§ wymienić jakie    

 

Narzut kosztów ogólnych */
koszty obsługi administracyj-
no-finansowej Oddziału przez 
IA PAN w Lublinie

 11.974,12 11.974,12

 RAZEM 117.207,28 71.844,72 189.052,00
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Załącznik 5

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ (rozliczenie z BWZ)

Współpraca z zagranicą Oddziału PAN w Lublinie realizowano w oparciu 
o środki przyznane przez Prezesa PAN w kwocie 5.163,70 zł i przeznaczona zo-
stała na pobyt zaproszonych przez Oddział gości z zagranicy (4.020,00) oraz na 
pokrycie kosztów wyjazdu przedstawiciela Oddziału do Mykołajewa na Ukrainie 
(1.143,70).

1. Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Instytut 
Filologii Słowiańskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, PAN Oddział 
w Lublinie, Instytut Polski w Mińsku. Oto nazwiska zagranicznych gości, któ-
rzy wygłosili następujące referaty podczas konferencji „Fenomen pogranicza. 
Literatura ukraińska, białoruska i polska, wzajemne wpływy i przenikanie kul-
tur”: 

JURJ PELESZENKO
Юрій Пелешенко (Київ), Посольство митро-полита Мисаїла до папи 
Римського Сикста IV як пам’ятка української та білоруської літератур
BOGDAN TICHOŁOZ
Богдан Тихолоз (Львів), Іван Франко versus Адам Міцкевич: історія бунту
NATALJA TICHOŁOZ
Наталя Тихолоз (Львів), Алеґорії українсько-польських взаємин у художній 
прозі І. Франка (причинки до літературної етноімаґології)
TETIANA MONOŁATIJ
Тетяна Монолатій (Івано-Франківськ), Парадиґматика етнічних образіву 
творах Йозефа Рота 
JULIA OSADCZA
Юлія Осадча (Київ), Національна тожсамість у мітопоетиці Бруно 
Шульца
WALERIJ KORNIJCZUK
Валерій Корнійчук (Львів), Поезія Івана Франка та Яна Каспровича: 
ґенерика та архітектоніка
HANNA ULJURA
Ганна Улюра (Київ),“(Від)творення нації в пригодницько-історичних 
романах Л. Рубле-вської: “польський чинник” білоруської ідентичності

Koszty dotyczą pobytu uczestników wygłaszających referaty podczas konferen-
cji, w tym:

•	 Diety pobytowe: 2 doby × 90 zł/ dobę × 7 osób =  1.350,00 zł
•	 Noclegi: 4 osoby                   280,36 zł
•	 Wynajęcie autokaru na zajęcia terenowe    369,64 zł

RAZEM: 2.000 zł
Nota Księgowa nr 43/K/2007 z 14.12.2007 r.
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2. Prof. Jan Jech i Prof. Josef Pecen byli gośćmi Oddziału Polskiej Akademii 
w Lublinie w dniach 13-17 maja 2007 roku, na zaproszenie Komitetu Orga-
nizacyjnego konferencji „Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska 
rolniczego i jakości surowców żywnościowych” współorganizowanej przez 
Komitet Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Agrofizyki im. B. Do-
brzańskiego PAN, Oddział Lubelski PAN oraz Fundację Rozwoju Nauk Agro-
fizycznych. W trakcie tej konferencji prof. Jan Jech wygłosił referat plenarny 
na temat Postępy agrofizyki na Słowacji (Progress of agrophysics in the Slo-
vakia). Praca w całości została opublikowana w języku angielskim w Wydaw-
nictwie FRNA (ISBN: 978-83-60489-04-8), w formie monograficznej, pod 
redakcją S. Nawrockiego, S. Grundasa i Z. Sokołowskiej (str.15-18). 
Prof. Josef Pecen również uczestniczył w obradach konferencji oraz wziął 
czynny udział w sesji referatowej pt. „Surowce roślinne”, gdzie zaprezentowa-
ny był wspólny referat autorstwa: J. Grodek, S. Grundas i J. Pecen pt. Identy-
fikacja uszkodzeń ziarna na drodze cyfrowej analizy obrazów rentgenowskich. 
Praca z tego zakresu została umieszczona w rozdziale 3 monografii „Wydaw-
nictwo Naukowe FRNA” (ISBN: 978-83-60489-04-8) na str. 85-86.

Koszty dotyczą pobytu gości, w tym:
•	2 × 5 diet × 90 zł/dzień  =    900 zł
•	Noclegi 2 × 140 × 4 dni = 1.120 zł

RAZEM  2.020 zł

Nota Księgowa nr 39/K/2007 z 7.12.2007 r.

3. Wyjazd służbowy prof. Eugeniusza Krasowskiego do Mykołajewa (na Ukra-
inie) w dniach 9–13 czerwca 2007 r. Prof. E. Krasowski jest Przewodniczącym 
Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, która 
organizuje międzynarodową, cykliczną konferencję naukową MOTROL, co 
dwa lata na przemian w Polsce i na Ukrainie, wspólnie z Uniwersytetem Rol-
niczym w Mykołajewie.Wyjazd miał na celu uzgodnienie szczegółów związa-
nych z organizacją konferencji, zaplanowanej w Mykołajewie w dniach 11–17 
września 2007 r. Podczas pobytu zrecenzowano także artykuły naukowe do 
czasopisma „MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” t. 9a, którego 
redaktorem naczelnym jest prof. E. Krasowski.

Wykorzystanie środków:
•	Diety 5 × 48$ =   695,70 zł.
•	Noclegi - ryczałt  290,30 zł.
•	Koszty przejazdu 156,70 zł.

RAZEM 1.143,70 zł
Nota Księgowa nr 42/K/2007 z 7.12.2007 r.
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Załącznik nr 6

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA (DWB)

Realizowana była w oparciu o środki przyznane przez Prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk, Decyzją nr 13/2/DWB-Oddz./2007 z dnia 21 grudnia 2007.
Przyznane środki w wysokości 56.944 zł zostały wydatkowane na:

1. Organizację dwóch konferencji „Tożsamość i różnica w polityce….”, 
w kwocie 6.000 zł oraz „Emigracja polska 1863 roku” w kwocie 6.500 zł

2. Zadania wydawnicze, w kwocie 44.444 zł.

Ad. 1.
W dniu 18.04.2007 roku w siedzibie Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii 

Nauk, odbyła się konferencja naukowa pt. „Tożsamość i różnica w polityce – o 
demokracji po komunizmie” organizowana przez Oddział oraz Zakład Filozofii 
Polityki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS. Uczestnicy 
konferencji – politolodzy, socjologowie i komunikolodzy – starali się w trak-
cie obrad znaleźć odpowiedzi na pytania o obecność i stan przenikania tego, co 
wspólne – tj. formalne, kosmopolityczne – i tego, co specyficzne – tj. substan-
cjalne: lokalne, narodowe – w teorii i praktyce politycznej Polski i innych krajów 
europejskich. Rozpoznanie tożsamości i różnicy tego, co ma znaczenie uniwer-
salne i tego, co jest partykularne w rozwijanych dawniej i dziś ideach/koncep-
cjach/paradygmatach państwa, prawa, sprawiedliwości, racjonalności i wolności 
(np. idee kooperacji i integracji europejskiej w historii polskiej myśli politycznej) 
w tym, co stanowi: 

a) o kształcie demokracji w postkomunizmie (modele instytucjonalne i orga-
nizacyjne porządku demokratycznego a rzeczywiste relacje między rządzący-
mi i rządzonymi); 
b) o charakterze dyskursu politycznego na scenie narodowej i międzynaro-
dowej – determinanty historyczne (tzw. polityka historyczna), ekonomiczne 
i moralne;
c) o problemie legitymizacji władzy – możliwości „upolitycznienia” eko-
nomii, dowartościowania w decyzjach gospodarczych organów ustawodaw-
czych i woli wyborców; 
d) o władzy zdecentralizowanej, rozproszonej, sieciowej (subpolityka: sa-
morządy, instytucje i organizacje pozarządowe), jak i w tym, co wiąże się 
z procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi – hybrydyzacją i wielokultu-
rowością – i wywołuje dziś problemy tożsamościowe (tożsamość narodowa, 
europejska…) oraz w tym, co pozwala tworzyć ponadnarodową przestrzeń 
publiczną oraz pytać o możliwości solidarności (stosowania standardów mo-
ralnych w ocenie prawa międzynarodowego i działań politycznych) na skalę 
Europy (świata?) – wizje i rzeczywistość.
Oto referaty wygłoszone podczas konferencji:
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Prof. Jeffrey Goldfarb (The New School of Social Research, New York)
Polityka drobnych spraw + media = nadzieja wobec beznadziejności

Dr hab. Agnieszka Pawłowska (UMCS)
Zarządzanie – czy jest możliwe, czy jest wskazane w demokracjach okresu 

przejściowego?
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (UMCS)

Globalizacja i demokracja. Najważniejsze zagadnienia.
Prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)

Co jest lewicą postkomunistycznej Lewicy? Poszukiwanie nowej tożsamości 
przez ruch lewicowy w demokratycznej Polsce.
Prof. dr hab. Jan P. Hudzik (UMCS)

Definiując demokrację: w sposób pragmatyczny albo z Polską w tle.
Dr Jan Kłos (KUL)

Świadomość niesprawiedliwości i poczucie sprawiedliwości.

Na potrzeby Konferencji wydatkowana została kwota 6.000 zł, na którą skła-
da się:

Rodzaj wydatków Kwota

–Honoraria za wygłoszone referaty 6 × 
167 zł = 1.790 zł

– Umowy o dzieło (rejestracja audio-video 
2 kamery i akustyk, digitalizacja, obrób-
ka cyfrowa) 5 × 219 zł + 1 × 220,11 = 
1.315,11 zł

– Diety 1 osoba × 4 diety × 90 zł/dzień = 
360 zł

– Noclegi
– Wynajęcie Sali
– Artykuły spożywcze
– Zakup nośników audio-video i art. biurowych
– Uroczysta kolacja

RAZEM:

1.002,00 zł

1.315,11 zł

   360,00 zł

   774,00 zł
   671,00 zł
   500,00 zł
   257,89 zł
1.120,00 zł
6.000,00 zł

10 grudnia 2007 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II mia-
ła miejsce konferencja „Emigracja polska 1863 roku”, zorganizowana przez I 
Katedrę Historii Nowożytnej KUL i Komisję Historyczną PAN Oddział w Lu-
blinie. Konferencja była trzecią z cyklu „Rok 1863. Walka i losy uczestników 
ruchu”. Celem zasadniczym było kontynuowanie oraz podjęcie nowych wątków 
badawczych nad dziejami powstania styczniowego oraz szeroko pojętymi losa-
mi jego uczestników (m. in.: Kościół i duchowieństwo wobec 1863 r.; Losy ze-
słańców polskich w Rosji; Emigracja postyczniowa, Byli uczestnicy powstania 
w życiu społecznym kraju itp.). W programie sesji przewidziano tematykę: losy 
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ludzi, emigracyjne organizacje i towarzystwa, kraje osiedlenia i miejscowe spo-
łeczności wobec Polaków. Podczas konferencji wygłoszono referaty:

Aldona Prašmantaitë (Wilno), Emigracja duchowieństwa z diecezji żmudzkiej 
w okresie powstania styczniowego.

Urszula i Sławomir Kalembkowie (Toruń), Stosunek Zygmunta Miłkowskiego 
do Zjednoczenia Emigracji Polskiej.

Zbigniew J. Wójcik (Warszawa), Przyrodnicy, powstańcy 1863 r., na Zacho-
dzie.

Ryszard Bender (Lublin), Rzeczpospolita Polska Federacyjna, Demokratycz-
no-Socyalna wpośród Stanów Zjednoczonych Słowiańszczyzny i Ludzkości.

Eugeniusz Niebelski (Lublin), Stowarzyszenie Kapłanów Polskich w Paryżu.
Lidia Michalska-Bracha (Kielce), Emigracyjny okres w życiu Józefa Kajetana 

Janowskiego.
Maria Domańska-Nogajczyk (Kielce), Emigracyjne losy Jana Stelli-Sawic-

kiego.
Roland Prejs OFMCap (Lublin), Franciszkanie emigranci w Ameryce.
Janusz Pezda (Kraków), Dzieci Wielkiej Emigracji w powstaniu styczniowym. 

Losy rodziny Saniewskich.
Jacek Pożarowszczyk (Lublin), Z pola walki do sztalugi. Leon Kossak – po-

wstaniec i malarz.
Włodzimierz Toruń (Lublin), Cyprian Norwid i Karol Ruprecht (Dzieje przy-

jaźni).
Anna Buchmann (Raperswill), Muzeum w Raperswillu jako centrum emigra-

cji postyczniowej.
Michał Śliwa (Kraków), Dziedzictwo i kontynuacja. Bolesław Limanowski 

– twórca nowego ruchu społecznego.
Wiesław Śladkowski (Lublin), Paryscy batiniolczycy – strażnicy powstańczej 

tradycji.
Dariusz Małyszek (Lublin), Raperswill – ośrodek polskiej irredenty.
Jerzy Borejsza (Warszawa), Emigracja polska po powstaniu styczniowym. 

150 lat później.
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Na potrzeby Konferencji wydatkowana została kwota 6.500 zł, na którą skła-
da się:

Rodzaj wydatków Kwota

– Honoraria za wygłoszone referaty 8 × 221 
zł = 1.768 zł

– Noclegi
– Opracowanie i przygotowanie do druku 

zaproszeń
– Druk zaproszeń i plakatów
– Spotkanie towarzyskie uczestników kon-

ferencji
– Dofinansowanie opracowania i wydania 

drukiem materiałów dot. problematyki 
wydarzeń historycznych w 1863 r. RAZEM:

1.768 zł
1.177 zł
   300 zł
   126 zł
   738 zł

2.391 zł
6.500 zł

Ad. 2.

Lp Rodzaj wydatku
(tytuł publikacji)

Wykona-
nie

w zł
1. Biuletyn Informacyjny nr 12/2007 

Oddziału PAN w Lublinie
12.444

2. „TEKA Komisji Ochrony i 
Kształtowania Środowiska Przyrod-
niczego O.L. PAN” t. 4.

5.000    ∗1

3. „TEKA Komisji Historycznej 
O.L. PAN”, t. 3.

4.000     ∗2

4. „TEKA Komisji Architektury, 
Urbanistyki i Studiów Krajobrazo-
wych O.L. PAN”, tom 3.

4.000     ∗3

5. „TEKA Komisji Politologii i Sto-
sunków Międzynarodowych O.L. 
PAN”, t. 2.

2.000     ∗4

6. „MOTROL - Motoryzacja i Ener-
getyka Rolnictwa” t. 9 i 9A.

0 ∗5

7. „TEKA Komisji Motoryzacji i 
Energetyki Rolnictwa O.L. PAN”, t. 
7 i 7A.

0 ∗6

8. „Teka Polsko-Ukraińskich Związ-
ków Kulturowych O.L. PAN”, t. 2

600      ∗7
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9. „Eneida” Iwana Kotlarewskiego 
w tłumaczeniu na j. polski.

5.014,20 ∗8

10. „Kobziarz” Tarasa Szewczenki w 
tłumaczeniu na j. polski.

9.991,80 ∗9

11. Przygotowanie do druku i wyda-
nie, jako materiałów konferencyj-
nych streszczeń prac dot. ogólnopol-
skiej konferencji naukowej „Proble-
my retencji wodnej w Polsce. Zbior-
niki wodne – struktura ekologiczna, 
funkcje hydrologiczne i gospodarcze 
oraz miejsce w krajobrazie.

1.394        

RAZEM 44.444 zł .

Współfinansowanie:
∗1 Całkowity koszt publikacji wynosi 14.754,34  zł, w tym:

– 5.000 zł z DWB
– 5.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie
– 4.754,34 zł z Akademii Rolniczej w Lublinie

∗2 Całkowity koszt publikacji wynosi 8.383 zł, w tym:
– 4.000  zł z DWB
– 2.200 zł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– 2.183 zł z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

∗3 Całkowity koszt publikacji wynosi 9.093 zł, w tym:
– 4.000 zł z DWB
– 5.093 zł z Politechniki Lubelskiej

∗4 Całkowity koszt publikacji (wraz z płytą DVD) wynosi 11.494 zł, w tym:
– 2.000 zł z DWB
– 9.494 zł z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

∗5 i 6 sfinansowane w całości przez autorów publikacji 
∗7 Całkowity koszt publikacji wynosi 5.600 zł, w tym:

– 600 zł z DWB
– 2.500 zł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– 2.500 zł z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

∗8 i 9 współfinansowanie pozycji wydawniczych z DWB
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Załącznik nr 7

LICZBOWE ZESTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU 
W ROKU 2007

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ILOŚĆ

Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w 
Lublinie

2

Posiedzenia Prezydium Oddziału 3

Realizowane przez członków O.L. PAN 
zadania badawcze

16

Integracyjne posiedzenia naukowe 25

Konferencje naukowe
•	 krajowe
•	 międzynarodowe

7
5

Publikacje członków O.L. PAN 52

Pozycje wydawnicze Oddziału lub pod pa-
tronatem

16

Ekspertyzy, opinie i recenzje członków 
Oddziału i członków Komisji PAN Oddział 
w Lublinie

68

Załącznik 8

DODATKOWE ŚRODKI POZABUDŻETOWE: 

1. Pochodzą z opłat konferencyjnych z przeznaczeniem na zorganizowanie 
konferencji, w tym:

a) cyklicznej konferencji, dot. ochrony środowiska, nt. „Problemy retencji wod-
nej w Polsce. Zbiorniki wodne – struktura ekologiczna, funkcje hydrologiczne 
i gospodarcze oraz miejsce w krajobrazie”, współorganizowanej przez Komisję 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddział PAN w Lublinie 
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(odbyła się we wrześniu 2007 r)., w wysokości 11.475,45 zł, w tym na zorgani-
zowanie konferencji:

•	 wynagrodzenia z narzutami (6.138,94)
•	 materiały (314,98)
•	 usługi (3.391,69)
•	 delegacje (655,31)
•	 pozostałe środki (974,79) do wykorzystania w 2008 r.

b) cyklicznej konferencji (co 2 lata) – „MOTROL’2007” na Ukrainie organizo-
wanej we wrześniu 2007 r., przez Komisję V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 
Oddziału PAN w Lublinie. Zebrano w 2006 r. środki w wysokości 40.020,88 zł., 
w tym na zorganizowanie konferencji w Mykołajewie na Ukrainie oraz na wyda-
nie czasopism Oddziału PAN w Lublinie: „MOTROL - Motoryzacja i Energetyka 
Rolnictwa” t. 9 i 9A oraz „TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 
O.L. PAN” t. 7. i 7A. Poniesiono koszty na:

•	 wynagrodzenia z narzutami (13.435,40)
•	 materiały (425,42)
•	 usługi (19.399,65)
•	 delegacje (1.150,37)
•	 pozostałe środki (5.610,04) do wykorzystania w 2008 r.

2. Związane z Jubileuszową sesją Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddzia-
łu PAN w Lublinie z okazji 10-lecia działalności Oddziału. Przyznane przez 
Prezesa PAN środki w wysokości 3.500 zł. przeznaczono na:

•	 Wnajem sali konferencyjnej    800 zł
•	 Obsługę administracyjno-techniczną 2.000 zł
•	 Druk materiałów na Jubileuszową se-

sję, w tym „Informatora o placówkach 
naukowo-dydaktycznych Lubelszczy-
zny”.

   700 zł

Jan Gliński
Marek Rozmus

Prof. dr hab. Jan Gliński jest prezesem Oddziału PAN w Lublinie.
Mgr inż. Marek Rozmus jest sekretarzem Oddziału PAN w Lublinie.
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DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU 
NA RZECZ REGIONU 

Fundacja PAN Oddział w Lublinie - „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

Działająca przy Lubelskim Oddziale PAN Fundacja rozszerza zakres swej 
działalności. Zgromadzeni w Radzie Fundacji przedstawiciele środowisk nauko-
wych i przedsiębiorców powierzyli w styczniu 2007 roku zarządzanie niniejszym 
podmiotem, młodym, przedsiębiorczym, mającym odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe menedżerom. 

Aktywność i metody działania Zarządu pozwalają mieć nadzieję na sukce-
sywny rozwój Fundacji. W bieżącym roku kierownictwo skoncentrowało swe 
działania na promocji Fundacji oraz pozyskiwaniu partnerów do dalszej dzia-
łalności. Współpracę nawiązano między innymi z takimi podmiotami jak: firma 
ComArch S.A., Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, 
Związek Gmin Lubelszczyzny, czy Towarzystwo Współpracy Europejskiej. Part-
nerami we wspólnych inicjatywach są również: Bank Zachodni WBK, PKO B.P. 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Kancelaria Prezyden-
ta Miasta Lublin. W dobie dystrybucji i wykorzystania środków pochodzących 
z Unii Europejskiej Fundacja skupia swe działania na pozyskiwaniu wyżej wy-
mienionych funduszy. Doświadczenie kadry kierowniczej oraz osób współpra-
cujących z Zarządem pozwoliło zorganizować cykl szkoleń z zakresu pozyski-
wania funduszy strukturalnych. Szkolenia nosiły nazwę „Fundusze Strukturalne 
2007-2013 – jak wykorzystać wielką szansę”. Cztery konferencje szkoleniowe 
zgromadziły blisko 300 uczestników, którym przedstawiono wiedzę z zakresu 
wykorzystania środków w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Zarząd Fundacji mając doświadczenie w tym zakresie, aplikuje o środki pu-
bliczne na realizację szkoleń w zakresie umiejętności informatycznych oraz języ-
kowych, a także na bieżącą działalność.

Działania przyczyniają się do nawiązywania wartościowych relacji o charakte-
rze naukowym i biznesowym z organizacjami non-profit, for-profit oraz lokalnymi 
władzami samorządowymi. Przyczyniają się one do zwiększenia rozpoznawalno-
ści marki Fundacji PAN, jak również pozwalają sukcesywnie określić docelowe 
obszary zainteresowań Fundacji.

Mając świadomość konieczności kształtowania pozytywnego wizerunku pu-
blicznego Polskiej Akademii Nauk oraz pomoc w realizowaniu misji w zakresie 
budowania gospodarki opartej na wiedzy, Fundacja wraz z partnerami: Związ-
kiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Kancelarią Pre-
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zydenta Miasta Lublin podjęła się zorganizowania w czerwcu 2008 roku „Wiel-
kiej Gali Nauki i Biznesu 2008”. 

Jakość współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu zależy w dużym stopniu 
od wspierającego otoczenia prawnego, którego kształt jest nadawany w trakcie 
procesów legislacyjnych. Stąd też uczestnikami „Wielkiej Gali Nauki i Biznesu”, 
oprócz reprezentantów środowiska nauki i biznesu, będą przedstawiciele świata 
polityki. Organizatorzy zaproszą zatem wybitnych reprezentantów tych trzech 
środowisk do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym nt. „Nauka, Biznes, Polity-
ka – jak wyznaczyć wspólny mianownik?”. 

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody Prezydenta Miasta Lublin przedsię-
biorstwom, których funkcjonowanie dostarcza Lubelszczyźnie szczególnych ko-
rzyści i poprzez to zasługują na wyróżnienie. Zostanie także wręczona „Nagroda 
Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych”.

O przebiegu Gali i wnioskach płynących z debaty poinformujemy czytelni-
ków w kolejnym numerze Biuletynu.

Ireneusz Samodulski

Mgr Ireneusz Samodulski jest prezesem Fundacji PAN Oddział w Lublinie - „Na-
uka i Rozwój Lubelszczyzny”.
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KONTAKTY ODDZIAŁU 
Z ZAGRANICĄ

„VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Motory-
zacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2007”
Lublin - Mykołajew

W dniach 11-14 września br. odbyła się w Mykołajewie na Ukrainie VI Kon-
ferencja Naukowo – Techniczna „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”. Organi-
zatorami byli: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lu-
blinie, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Mykołajewie, Ukraińska Akademia 
Agrarnych Nauk Oddział Mechanizacji i Elektryfikacji, Wyższa Szkoła Inżynie-
ryjno – Ekonomiczna w Ropczycach, Inżyniernaja Akademia Ukrainy Oddział 
w Odessie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Akade-
mia Rolnicza w Lublinie.

Otwarcia konferencji dokonali: rektor z Mikołajewskiego Uniwersytetu Rol-
niczego prof. Wiaczesław Szebanin oraz przewodniczący KMiER Oddziału PAN 
w Lublinie prof. Eugeniusz Krasowski. 

Prezydium Konferencji
fot. E. Krasowski

Należy nadmienić, że we wrześniu 2007 roku, podczas inauguracji nowego 
roku akademickiego, prof. Eugeniusz Krasowski otrzymał Dyplom Profesora 
Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie. Ten najwyższy 
laur akademicki został mu przyznany za wieloletnią działalność na rzecz nauki 
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i współpracy polsko-ukraińskiej. Warto też przypomnieć, że dwa lata temu prof. 
Eugeniusz Krasowski otrzymał nominację na członka rzeczywistego Inżyniernoj 
Akademii Ukrainy.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krasowski po otrzymaniu nominacji
fot. E. Krasowski

Podczas sesji plenarnej głos zabrał Konsul Generalny Polski w Odessie Wie-
sław Mazur, patron Konferencji „MOTROL 2007”, po czym nastąpiła uroczy-
stość wręczenia medali i dyplomów, w dowód uznania za wybitne zasługi i wie-
loletnią aktywność na rzecz rozwoju techniki motoryzacyjnej oraz działalność 
wydawniczą, w ramach Komisji V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Od-
działu w Lublinie, jej członkom prof., prof. Kazimierzowi A. Dreszerowi, Elż-
biecie Kusińskiej i Wojciechowi Tanasiowi.

Celem konferencji była analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy dotyczącej 
podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki w tej dziedzi-
nie, a także prezentacja wyników badań i ich wykorzystania w gospodarce żyw-
nościowej kraju. Tematyka obrad obejmowała:

•	 zagadnienia dostosowania pracy silników ciągników i samojezdnych ma-
szyn rolniczych do pracy w rolnictwie oraz wpływ emisji toksycznych 
składników spalin na środowisko naturalne,

•	 zagadnienia monitorowania i sterowania pracą agregatów rolniczych i sa-
mojezdnych maszyn w zakresie optymalizacji pracy oraz kontroli stanu 
technicznego,

•	 problemy dostosowania ciągników rolniczych i transportu rolniczego do 
przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa,
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•	 gospodarowanie energią w produkcji żywności.
W Konferencji uczestniczyło 60 naukowców z różnych ośrodków naukowo - 

badawczych z: Polski, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Repu-
bliki Czeskiej i Słowacji. Uczestnicy z Polski reprezentowali następujące ośrodki 
naukowe:

•	 instytuty: Agrofizyki PAN w Lublinie, Melioracji i Użytków Zielonych 
w Szczecinie;

•	 politechniki: Częstochowską, Lubelską, Poznańską, Warszawską, Wro-
cławską, Szczecińską, Rzeszowską;

•	 akademie rolnicze:  Lubelską, Warszawską (SGGW), Szczecińską; 
•	 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, w Olsztynie.
Ogółem wygłoszono 82 referaty.
Na zebraniu plenarnym Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk Oddział w Lublinie ustalono, że kolejna Międzynarodowa Kon-
ferencja MOTROL 2009 odbędzie się w Odessie, a współorganizatorem będzie 
Odeski Państwowy Uniwersytet Rolniczy. 

Na zakończenie konferencji prof. Eugeniusz Krasowski podziękował wszyst-
kim organizatorom i uczestnikom obrad, jak również wyraził przekonanie o du-
żym zainteresowaniu uczestników prezentowaną tematyką. Głosy w dyskusji po-
twierdziły potrzebę kontynuowania tego typu działalności. Główny organizator 
konferencji podziękował również członkom Komitetów Naukowego i Organiza-
cyjnego za ogromny wkład pracy i zaangażowanie. Uczestnicy nawiązali wiele 
kontaktów, także osobistych, które niewątpliwie przyczynią się do dalszego roz-
woju naukowej współpracy międzynarodowej. Wyraził nadzieję, że ta współpra-
ca wpłynie na dalszy rozwój techniki rolniczej i postępu motoryzacji.

Mariusz Szymanek
Wojciech Tanaś

Dr inż. Mariusz Szymanek i dr hab. inż. Wojciech Tanaś, prof. AR są pracownika-
mi Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego AR w Lublinie.
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Jubileusz 10-lecia Oddziału

Przypadający w tym roku Jubileusz 10-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział 
w Lublinie połączony, z 22 Sesją Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału, 
odbyły się 5 grudnia 2007 roku w Pałacu Czartoryskich w Lublinie. Uroczystego 
otwarcia dokonali prezes Oddziału prof. Jan Gliński wspólnie z prof. Józefem 
Horabikiem dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN. Wśród 150 zaproszonych go-
ści, obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz reprezen-
tanci świata nauki i biznesu. 

Uczestniczyli tak znakomici goście, jak m.in. Prezes Polskiej Akademii Nauk 
- prof. Michał Kleiber, Prezydent Miasta Lublin - dr inż. Adam Wasilewski, Prze-
wodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN - prof. 
Andrzej Grzywacz, Przewodniczący Kolegium Rektorów Państwowych Szkół 
Wyższych Lublina - ks. prof. Stanisław Wilk kierując w swoich wystąpieniach 
ciepłe i budujące słowa pod adresem władz Lubelskiego Oddziału za dotychcza-
sową działalność na rzecz integracji środowiska naukowego Lubelszczyzny. 

W trakcie Sesji zaistniała okazja poznania historii i tradycji lubelsko-puław-
skiego ośrodka naukowego, a w tym kontekście powołania i działalności Oddzia-
łu Lubelskiego PAN, dzięki referatom prof., prof. J. Glińskiego, M. Truszczyń-
skiego i H. Chołaja. W kolejnych prezentacjach omawiano rolę jaką w regionie 
spełnia szkolnictwo wyższe. Także w szczegółowy sposób zostały zaprezento-
wane 3 placówki naukowe: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB 
w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB w Puławach oraz Instytut 
Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Po zakończeniu 22 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN, 
podczas przyjęcia okolicznościowego, odbyła się licytacja prac ręcznie malowa-
nych przez dzieci z Domu Dziecka nr 6 w Lublinie. Aukcję zorganizowała Fun-
dacja PAN Oddział w Lublinie wspólnie z Akademią Janusza Palikota. Wszystkie 
prace znalazły nowych właścicieli, a pieniądze z licytacji zostały przeznaczone 
na zakup podręczników i upominków świątecznych dla wychowanków z Domu 
Dziecka.
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Przebieg Sesji: (w fotograficznym skrócie):

Wejście muzyczne - Solistka Elżbieta Pazur - Modrzejewska
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Otwarcie Sesji przez - prof. J. Glińskiego czł. rzecz. PAN, prezesa Oddziału PAN w Lublinie 
i prof. J. Horabika dyrektora Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Sala obrad. W pierwszym rzędzie siedzą: Rektor KUL - ks. S. Wilk, Prezydent Miasta Lublin 
- A. Wasilewski, Rektor UMCS - W. Kamiński, Wiceprezes O.L. PAN - M. Truszczyński, Prezes PAN 
- M. Kleiber, Sekretarz O.L. PAN - M. Rozmus, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie - O. Horbenko.

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Wystąpienie czł. rzecz. PAN - Prof. Andrzeja Grzywacza - Przewodniczącego V Wydziału Nauk 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Wystąpienie czł. rzecz. PAN prof. Michała Kleibera - Prezesa Polskiej Akademii Nauk 
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Referat nt. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny Prezydenta Miasta Lublin 
- dr inż. A. Wasilewskiego

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Wystąpienie Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina ks. prof. Stanisła-
wa Wilka Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Prezentacja multimedialna czł. rzecz. PAN Mariana Truszczyńskiego - Wiceprezesa Oddziału 
PAN w Lublinie

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Prezentacja multimedialna czł. rzecz. PAN J. Glińskiego Prezesa Oddziału PAN w Lublinie
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Rozmowy w kuluarach podczas przerwy
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie



78 Redakcja

Referat nt. Tradycje akademickie Lubelszczyzny a teraźniejszość czł. koresp. PAN Henryka Chołaja
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Referat nt. Nauka i postęp społeczno-gospodarczy mgr. Ireneusza Samodulskiego Prezesa Funda-
cji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Aukcja obrazów
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Wybrane fragmenty z listów gratulacyjnych:

„Minione dziesięciolecie istnienia Oddziału PAN w Lublinie ukazało, jak głę-
boko słuszna była uchwała Zgromadzenia Ogólnego PAN, powołująca w 1997 r. 
Oddział Polskiej Akademii Nauk w południowo-wschodniej Polsce. Lubelski Od-
dział PAN obejmując od początku swym zakresem działania kilka województw, 
pełni nieprzerwanie na ich terenie funkcje integracyjne w stosunku do życia na-
ukowego regionu, prowadzi i popiera prace naukowe o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki i kultury narodowej, współpracuje z uczelniami wyższymi i towarzy-
stwami naukowymi, a także jest rzecznikiem Akademii wobec organów władzy 
i administracji państwowej, organizacji społecznych i środowiska uczonych. 
Wiele nowych idei do rozwoju życia naukowego regionu wniosły organizowane 
przez Oddział konferencje i zjazdy naukowe. Nie do przecenienia jest działalność 
komisji naukowych i zespołów problemowych na polu doradztwa dla władz re-
gionalnych, a także działalność popularyzatorska i upowszechnianie wiedzy we 
współpracy nie tylko z regionalnym środowiskiem naukowym, lecz także naszych 
wschodnich sąsiadów. Członkowie Oddziału Lubelskiego pełnią w placówkach 
PAN i uczelniach wyższych, znajdujących się na obszarze działalności Oddziału 
znaczącą rolę w kształceniu młodych kadr naukowych.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia, owocna współpraca Prezy-
dium Oddziału PAN w Lublinie z władzami Polskiej Akademii Nauk we wszystkich 
sprawach związanych z wypełnianiem przez Akademię zadań na terenie działal-
ności Oddziału, służących rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszech-
nianiu, a także rozwojowi edukacji i wzbogacaniu kultury narodowej”.

Michał Kleiber
Prezes PAN

„Wyrazy szacunku i uznania kierujemy do wszystkich Pracowników Od-
działu, którzy swoją pracą, talentem i zaangażowaniem kształtowali jego 
obecną pozycję i wizerunek.

Bardzo wysoko cenimy sobie niemal „rodzinne” związki, łączące nas 
z Oddziałem, co pozwoliło nam przez cały czas korzystać z jego wsparcia, 
wiedzy i doświadczenia.

Mamy głęboką nadzieję, że wieloletni związek naszych instytucji będzie 
nadal silny i zostanie wzbogacony szeregiem kolejnych, wspólnych przed-
sięwzięć i inicjatyw, przynoszących satysfakcję obu stronom i pożytek nauce 
polskiej na miarę nowych wyzwań, które stawia nam przyszłość.”

Prof. dr hab. Józef Horabik
Dyrektor Instytutu Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
w Lublinie

„W sposób szczególny pragnę podziękować Szanownym Członkom Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk za zaangażowanie i trud w promowaniu znaczącego 
dorobku naukowego naszego regionu, za utrzymywanie kontaktów z placów-
kami zagranicznymi Ukrainy, Białorusi i Włoch. Pod auspicjami Oddziału zor-
ganizowane zostały liczne konferencje naukowe, sympozja, seminaria, spotkania 
pracowników naukowych z przedstawicielami przedsiębiorców oraz władz sa-
morządowych i wojewódzkich.

Polska Akademia Nauk jako Instytucja integrująca i wspomagająca polską 
inteligencję, jest dobrem powszechnym całego środowiska naukowego. 

Jestem przekonany, że dobro to będzie wszechstronnie pomnażane przez 
Szanownych Państwa”.

Dr inż. Adam Wasilewski
Prezydent Miasta Lublin

„Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie to pod wieloma względami in-
stytucja niezwykła i prestiżowa, która od 10 lat spełnia znaczącą rolę w życiu 
społeczności Lubelszczyzny. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że Oddział 
ma za sobą godną przeszłość, ale także znakomitą przyszłość. Wspaniały dorobek 



81Jubileusz 10-lecia Oddziału

Akademii w Lublinie powstawał na wielu płaszczyznach. Od prowadzenia i popu-
laryzacji badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury, poprzez 
organizację konferencji i seminariów, aż po działalność wydawniczą. Dzięki swo-
jej wszechstronnej działalności, a przede wszystkim funkcji integracyjnej, Oddział 
PAN zyskał wysokie uznanie w lubelskim środowisku naukowym. Jego majątek to 
przede wszystkim ludzie - uczeni najwyższej klasy, którzy w poczuciu ogromnej 
odpowiedzialności wykonują swoje zadania.

Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL
Rektor Politechniki Lubelskiej

„Jubileusz 10-lecia powołania Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 
który w dniu dzisiejszym świętujemy i który zgromadził tak wielu znamienitych 
Gości, jest okazją do przekazania wyrazów szczerego uznania dla bogatych owo-
ców dotychczasowej działalności Oddziału oraz najserdeczniejszych gratulacji. 
Składam je w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 
- jako Przewodniczący Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lubli-
na - w imieniu całego środowiska akademickiego naszego miasta.

W stosunkowo niedługim czasie Lubelski Oddział PAN swą aktywną działalno-
ścią naukowo-badawczą udowodnił, że doskonale spełnia funkcje integracyjne 
środowiska naukowego Lubelszczyzny. Trafnie odczytując możliwości i potrze-
by regionu lubelskiego, inicjuje i wspiera prace naukowe o istotnym dla go-
spodarki narodowej znaczeniu. Godnym podkreślenia jest fakt szerokiej współ-
pracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Szczególnie istotne dla naszego 
regionu są pionierskie, naukowe i kulturalne, kontakty z Ukrainą. Wpisują się 
one w strategię otwarcia obydwu lubelskich uniwersytetów - KUL i UMCS - na 
naukowców i studentów zza wschodniej granicy.

Przy tej sposobności niech mi także będzie wolno podkreślić, że społeczność 
akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II bardzo wysoko 
ceni inicjatywę powołania w Lubelskim Oddziale PAN Komisji Teologicznej, po-
wstałej w grudniu ubiegłego roku”.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Rektor Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II 

„Polska Akademia Nauk jest instytucją naukową służącą rozwojowi nauki, jej 
promocji, integracji i upowszechnianiu. Oddział Lubelski PAN wszystkie te cele 
realizuje w regionie, który szczyci się znakomitymi tradycjami związanymi z dzia-
łalnością Akademii Zamojskiej oraz puławskiego ośrodka naukowego i kulturalne-
go, a którego stolicą jest miasto tak wielu uczelni, będące ważnym centrum myśli 
i życia naukowego. Oddział, skupiając uczonych ze wszystkich pionów nauki, nie 
tylko integruje środowisko naukowe ale także jest rzecznikiem tego środowiska 
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wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządów i organizacji spo-
łecznych”.

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński 
Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie

„Interesujący program Sesji, podczas której rozważane będą m. in. kwestie akade-
mickich, naukowych tradycji Lubelszczyzny, perspektyw rozwoju naszego regio-
nu, a również roli instytutów naukowych działających w ośrodku lubelsko-pu-
ławskim, trafnie oddaje klimat i dokonania 10 lat działalności Lubelskiego Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk. W ciągu tego okresu Oddział dobrze wypełniał swe pod-
stawowe zadania, podejmując funkcję integrowania życia naukowego w naszym 
województwie, prowadząc i wspierając badania o istotnym znaczeniu dla regionu. 
Ważnym elementem działań Lubelskiego Oddziału PAN stała się współpraca z naszy-
mi zagranicznymi sąsiadami, jak np. z Zachodnim Centrum Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie. Gratuluję tego dorobku i składam wyrazy wielkiego uznania. 

W dniu jubileuszu życzę, by Lubelski Oddział Polskiej Akademii Nauk rozwijał się 
i obejmował swą działalnością coraz liczniejsze obszary problemowe, które winny być 
przedmiotem poszukiwań badawczych. Niech coraz bardziej odczuwalny staje się po-
zytywny wpływ Oddziału na kształt życia naukowego Lublina i Lubelszczyzny, a tak-
że na ich obraz społeczno-gospodarczy”.

Genowefa Tokarska 
Wojewoda Lubelski

„Jubileusz instytucji napawa nas radością i refleksją związaną z dalszą 
aktywnością Oddziału. Jako pracownik akademicki oraz jako poseł do Parlamentu 
Europejskiego jestem świadom znaczenia nauki dla rozwoju kraju i Europy”.

Prof. Zbigniew Zaleski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Opracowanie: Redakcja
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Wyróżnienia profesorów Jana Glińskiego i Eugeniusza Krasowskiego

20 stycznia 2008 roku odbyły się w Trybunale Koronnym w Lublinie uroczy-
stości z okazji 90. rocznicy niepodległości Ukrainy. W trakcie uroczystości prof., 
prof. J. Gliński, E. Krasowski zostali uhonorowani Dyplomem Rady Ministrów 
Ukrainy „za aktywną działalność dla społeczności ukraińskiej, popularyzację hi-
storii i obecnych dokonań narodu ukraińskiego, osobisty pokaźny wkład do mię-
dzynarodowej współpracy dla wzmacniania autorytetu Ukrainy na świecie”. 
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Ambasador Ukrainy wręcza dyplom prof. J. Glińskiemu
fot. Maria Kuprianowicz 

Prof. E. Krasowski prezentuje dwa zbiory poezji przetłumaczone na j.polski:
„Kobziarz”- T. Szewczenki i „Eneida”- I. Kotlarewskiego

fot. Maria Kuprianowicz

Opracowanie: Redakcja
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Rok Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Hieronim Łopaciński, patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wy-
wodził się ze znakomitego polskiego rodu Łopacińskich herbu Lubicz. Przyszedł 
na świat 30 września 1860 roku w Óśnie Górnym, jako syn Ludwika, zubożałe-
go ziemianina i Marii z domu Krusiewicz. Trudna sytuacja polityczna panująca 
w Polsce po powstaniu styczniowym zmusiła rodzinę Łopacińskich do ciągłych 
przeprowadzek.

W 1864 r. zamieszkali we Włocławku, wkrótce przeprowadzili się do Brze-
ścia Kujawskiego, a następnie do Kalisza. W mieście tym Hieronim podjął naukę 
w szkole rosyjskiej, w męskim gimnazjum. Bardzo dobre wyniki w nauce, już 
w 5 klasie gimnazjum pozwoliły młodzieńcowi na usamodzielnienie się, dzięki 
udzielaniu korepetycji. Szkołę ukończył wyróżniony srebrnym medalem.

W 1879 roku przyszły uczony udał się na Uniwersytet Warszawski, gdzie po 
czterech latach nauki ukończył studia, uzyskując stopień kandydata i złoty medal 
za rozprawę dyplomową.

Do Lublina trafił przypadkowo w 1884 roku. Jako młody absolwent otrzymał 
etat na stanowisku nauczyciela języków starożytnych, na którym pracował przez 
ponad 22 lata. Był bardzo uzdolnionym młodzieńcem, lecz w czasach rusyfikacji 
nie miał szans na karierę akademicką. Nie znajdując satysfakcji w pracy zawodo-
wej Hieronim prowadził własne badania naukowe, które zamieszczał w publika-
cjach pod pseudonimem - Rafał Lubicz.

H. Łopaciński był uczonym interdyscyplinarnym, pracującym w różnych ga-
łęziach naukowych. Interesował się historią, słownictwem gwarowym, obrzęda-
mi ludowymi, muzealnictwem. W sprawach społecznych, politycznych i kultu-
rowych reprezentował typ - ostrożnego pozytywisty. Szczególną uwagę zwracał 
na konieczność rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa oraz czytelnictwa. Pod 
koniec XIX wieku został członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie.

Lubelski naukowiec nie ograniczał się tylko do pracy naukowej. Prężnie 
działał jako animator życia kulturalnego. Dostrzegał potrzebę rozwoju krajowej 
gospodarki. Był także bibliofilem, gromadząc w swym mieszkaniu cenne książ-
ki, starodruki, czasopisma, rękopisy i zbiory kartograficzne. Do chwili śmier-
ci skompletował kilkunastotysięczny księgozbiór, który świadomie gromadził 
z myślą o przyszłej bibliotece publicznej w Lublinie. Dążenia do realizacji pla-
nów o utworzeniu biblioteki przerwała mu niespodziewana śmierć w 1906 roku. 

Zaprzyjaźnieni z nim Lubelscy naukowcy i działacze społeczni wraz z jego 
bratem Rupertem Łopacińskim postanowili doprowadzić do tego, aby zgroma-
dzony księgozbiór Hieronima był podstawą do utworzenia biblioteki.
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Dzięki wytrwałości Lubelskiego uczonego w dążeniu do rozwoju kulturalne-
go kraju w 2007 roku obchodziliśmy Jubileusz stulecia Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, za początek jej działalności 
przyjmuje się rok 1907.

Z okazji roku Jubileuszowego Biblioteka zorganizowała wiele imprez kultu-
ralnych.

Iwona Czopska-Gródek

Mgr Iwona Czopska-Gródek pracuje na stanowisku specjalisty do spraw redak-
cyjnych w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Piśmiennictwo:
1.  Uljasz A., Hieronim Łopaciński 1860-1906 człowiek dzieło pamięć. Lublin 

2006.
2.  http://hieronim.wbp.lublin.pl/wbp/obibliotece.html
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10 lat Oddziału PAN w Lublinie

Oddziały Polskiej Akademii Nauk są jej reprezentantami przy znajdujących 
się poza Warszawą ośrodkach badań naukowych i uniwersyteckiej edukacji. 
Pełnią na terenie określonych regionów kraju funkcje inspirujące i integrujące, 
zgodnie z misją Polskiej Akademii Nauk. Rozwijają zatem wymianę myśli w ra-
mach tworzonych komisji specjalistycznych. Organizują sympozja i konferen-
cje dotyczące tematyki globalnej, krajowej, jak również o znaczeniu lokalnym, 
z uwzględnieniem inicjowania i współtworzenia ze strony miejscowego środo-
wiska naukowego postępu społeczno gospodarczego. Uczestniczą też w popula-
ryzacji osiągnięć naukowych. Reasumując, intensyfikują realizację zadań Akade-
mii w kraju i we współpracy z zagranicą, zwłaszcza w regionach graniczących 
z sąsiednimi państwami.

Do 1997 r. powołane zostały oddziały PAN w Krakowie, Gdańsku, Katowi-
cach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. 

W związku z brakiem Oddziału w Lublinie członkowie PAN z Lublina i Pu-
ław: Jan Gliński, Jan Kisyński, Mieczysław Krąpiec, Zbigniew Lorkiewicz, Le-
szek Malicki, Stanisław Nawrocki, Bohdan Rodkiewicz i Marian Truszczyński 
należeli do Oddziału PAN w Krakowie. 

Biorąc pod uwagę odległość i uciążliwość kontaktów, a częściowo też od-
rębną specyfikę oraz przede wszystkim wzrastające znaczenie badań naukowych 
i edukacji ośrodka lubelsko-puławskiego, członkowie PAN podjęli w latach 90-
tych kolejną próbę powołania Oddziału PAN w Lublinie. Dodać bowiem należy, 
że starania wcześniejsze, z lat siedemdziesiątych, którym patronował wybitny 
okulista lubelski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz 
Krwawicz, nie zakończyły się powodzeniem. 

Zatem 15 maja 1995 r. wystosowane zostało do prezesa PAN pismo w spra-
wie zorganizowania Oddziału w Lublinie, które podpisali wcześniej wymienieni 
członkowie Polskiej Akademii Nauk ośrodka lubelsko-puławskiego. W efekcie 
na posiedzeniu Prezydium PAN (9 października 1995 r.) podjęta została dyskusja 
dotycząca ewentualnego utworzeniu Oddziału. Zgodnie z protokołem z tego po-
siedzenia, będąc członkiem Prezydium PAN, przedstawiłem zebranym lubelsko-
puławski region jako prężny ośrodek naukowy, w skład którego wchodzą: Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politech-
nika Lubelska, Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza, Państwowy Instytut 
Weterynaryjny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Nawozów 
Sztucznych, Instytut Medycyny Wsi i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 
a także duża placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk jaką jest 
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Instytut Agrofizyki imienia Bohdana Dobrzańskiego. Informowałem, że w wy-
mienionych instytucjach prowadzone są badania z zakresu nauk humanistycz-
nych i ścisłych, nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych i rolniczych 
o dużej, uznanej w skali międzynarodowej, wartości poznawczej i aplikacyjnej. 
Wypowiedź ta stanowiła uzasadnienie do powołania Oddziału Polskiej Akademii 
Nauk w Lublinie. Nim jednak decyzja została podjęta, sprawa wracała jeszcze 
kilkakrotnie na posiedzenia Prezydium PAN w latach następnych.

Zasadnicze znaczenie dla decyzji o powołaniu Oddziału PAN w Lublinie 
miało wyjazdowe posiedzenie Prezydium PAN, które odbyło się 5 maja 1997 r. 
w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przy Placu Litewskim 2.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków Prezydium PAN, czołowi przed-
stawiciele lubelskiego i puławskiego środowiska naukowego, wojewoda lubelski 
i prezydent Lublina. Wojewoda w swym wystąpieniu stwierdził, że inicjatywa 
powołania Oddziału PAN wychodzi naprzeciw aspiracjom Lublina w zakresie 
rozwoju miasta i regionu, którego nie uda się osiągnąć bez udziału prężnego śro-
dowiska naukowego. Głos zabrali następnie prezes PAN, prof. Leszek Kuźnicki 
i prof. Edmund Prost, prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W kolejno-
ści jako wiceprezes PAN przedstawiłem wykład pt. Nauki rolnicze i biologicz-
ne w lubelsko-puławskim ośrodku naukowym. Drugi wykład został wygłoszony 
przez członka rzeczywistego PAN, ks. prof. Mieczysława Krąpca pt. Ogólny po-
tencjał nauk humanistycznych w środowisku Lublina. Oba wystąpienia miały na 
celu prezentację osiągnięć naukowych naszego środowiska o szczególnym zna-
czeniu poznawczym i aplikacyjnym, w tym o zasięgu ogólnoświatowym, uzasad-
niającą wobec członków Prezydium PAN powołanie Oddziału PAN w Lublinie. 
Przedstawione w dyskusji wypowiedzi członków Prezydium w przeważającej 
większości popierały ten zamiar.

Jako rezultat posiedzenia Prezydium PAN w Lublinie, Prezes PAN, prof. Leszek 
Kuźnicki, bardzo życzliwy powołaniu Lubelskiego Oddziału PAN, zdecydował o re-
komendowaniu na najbliższej Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN (w dniach 22-23 
maja 1997 r.) powołania Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

W konsekwencji – po przeprowadzeniu dyskusji i głosowania – na posiedze-
niu tym podjęta została Uchwała Nr 1/97 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 
23 maja 1997 roku, przyjęta następnie na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 
lipca 1997 roku, o utworzeniu Oddziału PAN w Lublinie.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie stał się zatem siódmym (po 
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu) i jedynym od-
działem po prawej stronie Wisły.

Dzięki przychylności Władz UMCS, Oddział uzyskał w momencie powstania 
pomieszczenie w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, przy ul. Akademic-
kiej 19 w Lublinie. Obsługę finansową Oddziału zabezpiecza Instytut Agrofizyki 
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

W dniu utworzenia Oddział skupiał 10 członków. Pierwszym prezesem do 
chwili śmierci (która nastąpiła 6.06.2001) był Zbigniew Lorkiewicz, członek 
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rzeczywisty PAN, wybitny genetyk i mikrobiolog, a wiceprezesem - Jan Gliń-
ski. Członkiem Prezydium był prof. Marian Truszczyński. Kolejnym prezesem 
został wybrany Jan Gliński, a wiceprezesem – Leszek Malicki. W ciągu 10 lat 
działalności Oddziału ubyło w sposób naturalny 4 członków (B. Rodkiewicz, L. 
Malicki, Z. Lorkiewicz, R. Walczak). Aktualnie w Oddziale działa 13 członków, 
mianowicie: Tomasz Brandyk, Henryk Chołaj, Jan Gliński, Janusz Haman, Jan 
Kisyński, Mieczysław Krąpiec, Stanisław Nawrocki, Janusz Nowicki, Zygmunt 
Pejsak, Franciszek Tomczak, Tomasz Trojanowski, Marian Truszczyński, Jan 
Żmudziński. Obecnie prezesem Oddziału jest prof. Jan Gliński, a funkcję wi-
ceprezesa pełnię ja, natomiast członkiem Prezydium Oddziału jest prof. Tomasz 
Trojanowski.

Marian Truszczyński

Referat wygłoszony przez prof. dr. hab. Mariana Truszczyńskiego, czł. rzecz. PAN 
na Sesji Jubileuszowej z okazji 10-lecia Oddziału PAN w Lublinie.
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Tradycje akademickie Lubelszczyzny a teraźniejszość

I.
Na wstępie wypada wyjaśnić, jakie okoliczności usprawiedliwiają zajmowa-

nie się kwestią tradycji akademickich (uniwersyteckich) w medytacjach jubile-
uszowych.

Otóż decyzja o powołaniu do życia Lubelskiego Oddziału PAN miała swoich 
zwolenników i przeciwników – nie tylko w Warszawie ale i w Lublinie. Wy-
suwali oni argument odwołujący się do rzekomego braku niezbędnego potencjału 
i dojrzałości intelektualnej środowiska, a także braku odpowiedniego podłoża hi-
storycznego, to jest tradycji, więc braku historycznej legitymizacji. Inni natomiast 
twierdzili i twierdzą nadal, że tradycje niewiele znaczą w dzisiejszym świecie 
nauki, który gnając coraz szybciej naprzód nie lubi oglądać się wstecz, wskutek 
czego ostatnimi stróżami tradycji pozostali już tylko historycy nauki.

Nie warto dzisiaj wdawać się w detale i wypominki, ale warto i wypada za-
jąć się pokrótce zagadnieniem tradycji w nowym kontekście historycznym. Wy-
dobywanie tradycji nabrało dzisiaj nowego sensu i znaczenia. Nastąpiło nawet 
wzbogacenie ich funkcji społecznych. Dzieje się tak dlatego, że w okresie współ-
czesnej transformacji cywilizacyjnej nasiliła się dążność do eksponowania swej 
identyczności, tożsamości i samoświadomości przez wspólnoty ludzkie.

Poczucie własnej tożsamości kształtuje się nie tylko w odpowiedzi na pytanie 
kim kto jest, ale także na pytanie skąd jest. Określenie tożsamości wymaga się-
gnięcia do rodzimych korzeni.

Wypada w tym miejscu przytoczyć znamienne słowa słynnego myśliciela wło-
skiego -Antonio Labriolli: „Wszyscy się z tym zgadzamy, że tradycja nie powinna 
ciążyć na nas jak zmora, przeszkoda, kłopot, czy też jako przedmiot kultu i niemą-
drej czci, ale z drugiej strony tradycja jest tym, co nas utrzymuje w historii”.

Innymi słowy idzie o podłoże historyczne naszej dzisiejszej działalności, o ko-
rzystanie z mądrości historii.

Jesteśmy spadkobiercami instytucji naukowych, życia naukowego w ogó-
le i dorobku uczonych, jakich wydała Lubelszczyzna. Polska Akademia Nauk 
– choć nie tylko ona może i powinna być uznawana za depozytariusza dziedzictwa 
przeszłości, być pomostem pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Nie warto tracić 
własnej genealogii, której zresztą nie można się wyzbyć.

Istnieje wszakże problem selekcji tradycji, ochrony przed nabożnością wobec 
dziedzictwa. Wszak nie po to poszukujemy protoplastów, by kopiować ich sposób 
myślenia o świecie oraz stwarzane przez nich struktury organizacyjne. Przod-
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kowie pozostawili nam dziedzictwo, które należy pielęgnować wybiórczo, gdyż 
różne są tradycje.

Kontrowersje wobec antynomii dziedzictwa i nowoczesności nie zawędrowały 
bezpowrotnie do archiwum starożytności. Ale wprowadzenie pamięci historycz-
nej do dyskursu publicznego nie może też prowadzić do mitologizacji tradycji, do 
akceptowania tradycjonalizmu, a więc do odstępstwa od modernizacji, do pogłę-
biania rozdźwięku między tradycją a nowoczesnością. Lubelszczyzna potrzebuje 
modernizacji, a nie tradycjonalizacji.

Lubelszczyzna nie jest pozbawiona dziedzictwa w zakresie życia uniwersy-
teckiego oraz badań naukowych uprawianych przez autentycznych twórców na-
uki. Jakie jest więc podłoże historyczne naszej obecnej działalności?

Oto jest główne pytanie, na które próbuje odpowiedzieć niniejszy referat. Nie 
jestem zawodowym historykiem idei, jakich wielu, moja wypowiedź jest więc 
wypowiedzią obywatelską.

Jest ona usprawiedliwiona tym, że brakuje niestety, odpowiedniej monografii, 
to jest dzieła traktującego o historii nauki na Lubelszczyźnie i czym była ona na 
mapie nauki Polskiej w procesie dziejowym, jakkolwiek mamy cenne przyczynki 
odnoszące się do Zamościa czy Puław. Brakuje gruntownej bazy warsztatowej do 
mojego referatu. A przecież zostało napisane fundamentalne wielotomowe dzieło 
poświęcone historii nauki w Polsce pod red. prof. B. Suchodolskiego.

Moje rozważania odnoszą się tylko do tradycji akademickich (uniwersytec-
kich), ale nie edukacyjnych w ogóle. A więc idzie o stadium prenatalne dzisiej-
szego Oddziału PAN w Lublinie. Rozważania moje dotyczą tylko instytucji, ale 
nie ludzi nauki i ich osiągnięć. Z uwagi na brak czasu i kompetencji autora zrezy-
gnowałem ze szczegółowej prezentacji postępów nauk rolniczych, prawniczych, 
historycznych oraz w zakresie innych dyscyplin naukowych.

Nie instytucje tworzą naukę. Instytucjonalne i organizacyjne rozwiązania są 
tylko narzędziem niezbędnym do pracy i twórczości naukowej. Naukę tworzą 
uczeni ale kształtują ją w ramach instytucji, które ponoszą odpowiedzialność za 
uprawianie nauki. Stąd prowadzenie badań jest najważniejszym zadaniem Aka-
demii Nauk, jako korporacji twórców nauki. Duch, który ożywia względnie po-
winien ożywiać Akademię to dążenie do odkryć.

II
Przejdźmy do rzeczy i zacznijmy ab ovo, to jest do epoki Renesansu. Był to 

potężny ruch umysłowy w Europie u schyłku średniowiecza, który przyczynił się 
do transformacji całego ustroju społeczno-gospodarczego w XV i XVI stuleciu. 
Historia filozofii określa ten prąd umysłowy jako świecką reakcję na kulturę śre-
dniowieczną pochłoniętą bez reszty dociekaniom nad życiem duchowym. Odrzu-
cono scholastykę w imię wolności umysłu. Rozwój nauki europejskiej w dobie 
Renesansu mógł kwitnąć między innymi dzięki instytucjonalizacji nauki, czego 
przejawem było pojawienie się akademii. Pierwsza z nich powstała w 1603 roku 
w Rzymie.
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By uniknąć tzw. nadużycia semantycznego przypomnijmy, że słowa „ akade-
mia” używa się w dwojakim znaczeniu. Najogólniej rzecz biorąc można wyod-
rębnić: 

a) Akademię nauk jako wielodziedzinową, samorządną korporację uczonych, 
celem której jest uprawianie nauki, a także kierowanie pracami badawczy-
mi. 

b) Akademię jako nazwę różnych uczelni wyższych używaną od czasów Od-
rodzenia, kiedy to akademiami zaczęto nazywać uniwersytety, których 
pierwotną funkcją jest edukacja. To Platon założył pierwszą Akademię 
w Atenach w 387 r. p.n.e., która była przeznaczona dla młodych słucha-
czy. Zwolennicy pojęcia akademii posługują się nim w sposób obrotowy. 
Szkoły akademickie mają zastrzeżone prawo do używania wielu nazw, jak 
wszechnica, szkoła główna etc.

Tradycje akademickie Lubelszczyzny sięgają właśnie czasów Renesansu, li-
czą więc przeszło czterysta lat i wiążą się z ówczesnym rozkwitem Zamościa, 
gdzie w 1595 roku powstała Akademia Zamojska i drukarnia, co uczyniło z Za-
mościa słynny ośrodek nauki i kultury, promieniujący na wschodnie ziemie Ko-
rony. Nastąpiło to w polskim złotym wieku XVI.

Była to instytucja naukowa z prawdziwego zdarzenia. Wzorowana ściśle na 
Akademii Strasburskiej, Akademia Zamojska była uczelnią wyższą humanistycz-
ną i świecką. Nazywano ją polską Sorboną. Był to rzeczywiście typowy uniwer-
sytet, którego studenci rekrutowali się z pięciu nacji: polskiej, litewskiej, ruskiej, 
inflanckiej, cudzoziemskiej. Ciekawa jest okoliczność dotycząca formy uposażeń 
profesorów zamojskich. Otóż profesorowie świeccy otrzymywali w dożywocie 
sołectwa. Natomiast osobom duchownym znaczne dochody przynosiły kanonie 
kolegiackie. W przeciwieństwie do uczelni średniowiecznych nowożytny uni-
wersytet zatrudniał pracujących na cały etat profesorów. Była to pierwsza uczel-
nia prywatna w Polsce, gdzie kształcenie odbywało się w kulcie ojczyzny.

Akademia Zamojska była de facto - choć nie formalnie - jednym z czterech 
uniwersytetów polskich okresu przedrozbiorowego, obok Jagiellońskiego, Wi-
leńskiego i Lwowskiego.

Od połowy XVII wieku poziom tej uczelni stopniowo obniżał się. Całkowity 
upadek nastąpił w 1789 roku, gdy Zamość znalazł się przejściowo w granicach 
zaboru austriackiego.

Losy i zasługi Akademii Zamojskiej są nieźle znane czytającej publiczności. 
Nie można tego powiedzieć natomiast o słynnej wyższej uczelni żydowskiej, któ-
ra powstała w 1518 roku w Lublinie. Nie ma o niej nawet wzmianki w „Dziejach 
Lublina” (tom I) opublikowanej w 1965 roku. A przecież uczelnia ta należy do 
intelektualnej historii Lubelszczyzny.

Lublin jest niezwykłym miastem, w którym przez blisko sześćset lat żyli ra-
zem, tworząc specyficzną społeczność wielokulturową, Żydzi i Polacy. Najwięk-
szy rozkwit gospodarczy i kulturowy miasta przypadł właśnie na XVI i pierwszą 
połowę XVII wieku.
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Jak napisał niedawno prezydent Lublina do czytelników „Przewodnika po za-
bytkach kultury żydowskiej w Lublinie”: „ Jerozolima królestwa polskiego - to 
jedno z określeń jakiego używano mówiąc o naszym mieście. Lublin zasłużył 
na to zaszczytne miano, bo jego historia to również dzieje społeczności, która tu 
właśnie rozwinęła jeden z najstarszych hasydskich ośrodków Europy”.

Lubelski jeszybot, który doszedł do najwyższego szczebla rozwoju, był swe-
go rodzaju akademią talmudyczną. W talmudycznych akademiach kwitło życie 
naukowe charakterystyczne dla kultury judaizmu. Według opinii o. prof. Mie-
czysława Krąpca z KUL-u, lubelski jeszybot był Oxfordem polskiego judaizmu. 
Niestety historia tej żydowskiej uczelni stanowi do dzisiaj nie zapisaną kartę, 
chociaż była ona częścią kultury społeczeństwa Lubelszczyzny.

Już u zarania swej egzystencji znajdowała się ona na wysokim poziomie. Za 
czasów rektoratu rabiego Szlomy Lurija uzyskała ona sławę światową. Za jego 
czasów król polski Zygmunt nadał uczelni przywilej będący udziałem wszystkich 
wyższych zakładów naukowych w Polsce – i tym samym stała się ona uznaną 
przez Rzeczpospolitą Akademią. Był to złoty wiek rozkwitu wiedzy talmudycz-
nej w Polsce, której nie należy mieszać z hebraistyką. Jeszywa Lubelska przeszła 
rozmaite koleje losu, okresy rozkwitu i upadku, aż zupełnie znikła na długi czas 
ze sceny historycznej.

Szkodliwe byłoby pomniejszanie lub ignorowanie udziału mniejszości na-
rodowych w życiu kulturalnym i naukowym dawnej Polski. Należy dostrze-
gać wzbogacającą rolę, jaką rozmaite mniejszości odgrywały w polskiej histo-
rii. Wielokulturowość oznaczała zachowanie rysów odrębności, pielęgnowanie 
swojej kultury, lecz nie osobno, tylko w ramach zróżnicowanego społeczeństwa. 
W interpretacji wspólnego dziedzictwa wypada przyznać, że przedstawiciele ju-
daizmu zajmowali poczesne miejsce. Obok tradycji łacińskiej stanowią cenny 
składnik polskiej spuścizny kulturowej. Choć jesziwa w Lublinie należy do kul-
tury żydowskiej, możemy czuć się spadkobiercami i takiego dziedzictwa Rzecz-
pospolitej. Życie umysłowe kształtowało się wtedy na styku różnych opcji naro-
dowych, religijnych i politycznych.

W epoce Oświecenia nastąpił wiek rozumu po raz pierwszy od czasu rozkwitu 
cywilizacji antycznej Grecji. W Europie odrodził się duch wolnej myśli.

W XVIII wieku życie naukowe nie miało jeszcze ustabilizowanych ośrodków. 
W okresie Oświecenia Polska nie wytworzyła jeszcze ośrodka organizacyjnego, 
który miałby charakter nowoczesny i spełniał nowe zadania społeczne. Epoka 
Oświecenia stworzyła natomiast powszechną w warstwach wyższych atmosferę 
kultu nauki. Życie naukowe i umysłowe w Polsce znalazły się jednak za czasów 
panowania Sasów w stanie upadku, Oświecenie osiągnęło swój triumf dopiero 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.

Aż do schyłku XVIII wieku zasadniczym typem promocji i organizacji nauki 
oraz życia umysłowego - poza uniwersytetami - pozostawał mecenat ukształto-
wany w Polsce jako instytucja królewska lub możnowładcza. Nie było u nas też 
w owym czasie akademii nauk, jak we Francji, Niemczech czy Rosji. Złożyły 
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się na to osobliwe losy Rzeczpospolitej. Król Stanisław August darzył niekie-
dy życzliwością uczonych, ale projekt powołania Akademii Nauk nie został zre-
alizowany. Tymczasem tradycyjne ośrodki życia umysłowego, tj. uniwersytety 
przestały wystarczać w nowych warunkach historycznych. Nowe funkcje akade-
mii nauk spełniały też towarzystwa naukowe, jak na przykład brytyjskie Royal 
Society of Sciences.

W okresie Renesansu, a następnie Oświecenia, występowały trzy ośrodki ży-
cia intelektualnego na Lubelszczyźnie. Po Zamościu i Lublinie, przyszła kolei na 
Puławy. Używając dzisiejszego nazewnictwa można powiedzieć, że powstał tam 
prężny ośrodek gromadzenia tzw. kapitału intelektualnego.

Otóż w 1783 roku Czartoryscy opuścili Warszawę, aby stworzyć w Puławach 
ośrodek kultury przeciwstawny polityce królewskiej Stanisława Augusta i dwor-
skiemu klasycyzmowi. Puławy stworzyły całkiem nowy typ intelektualnego i li-
terackiego życia, okrywając się szybko legendarną sławą.

W studium przygotowanym pod red. prof. Stefana Kieniewicza pt. „Polska 
XIX wieku” (Warszawa 1977) czytamy:

„Na pytanie co Polska pod zaborami odziedziczyła po Polsce niepodległej, 
w jakich ośrodkach skupiało się jej życie literackie i intelektualne, odpowiedź 
jest oczywista: mieliśmy nazajutrz po rozbiorach dwa ośrodki - Warszawę i Puła-
wy. Przyjrzyjmy się każdemu z nich, a dojdziemy do wniosku niespodziewanego 
- musimy zacząć od Puław. Przecież w pruskiej Warszawie nie pozostał ani je-
den wybitny pisarz; wszystkich wymiotła burza dziejowa. Puławy kontynuowały 
piękną tradycję polskiego Oświecenia. Chociaż, w związku z ogólną koniunkturą 
polityczną, Puławy straciły rangę dominującego ośrodka kulturalnego, to jed-
nak odgrywały nadal poważną rolę w życiu umysłowym i literackim Królestwa 
Polskiego. Okryte legendarną sławą zostały nazwane „Polskimi Atenami”. Tyle 
Kieniewicz.

Po powstaniu listopadowym nastąpił upadek Puław, które przekroczyły okres 
swej świetności. Ale po upływie kilkudziesięciu lat Puławy przeżyły renesans, 
choć już na innym polu. Można powiedzieć, że w Puławach zagościł genius loci, 
który objawił się tam w II połowie XIX stulecia i w całym wieku XX. Po okresie 
politycznej i kulturowej degradacji, Puławy odzyskały utracone znaczenie i stały 
się terenem nowych inicjatyw, nieznanych w poprzedniej epoce. Jak widać, Puła-
wy zostały stworzone do wyższych przeznaczeń.

Pierwszym polskim towarzystwem naukowym było powstałe w 1800 roku 
Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, które odegrało wybitną rolę w krze-
wieniu kultury umysłowej w Polsce początków XIX wieku. Była to najbardziej 
prestiżowa instytucja naukowa w Księstwie Warszawskim, m.in. jako inicjator 
prac badawczych w skali nieznanej wcześniej. Powstało ono jako instytucja sa-
mopomocy społecznej (stąd płacenie stałych składek członkowskich). Wzorując 
się na Akademii Francuskiej podzielono członków na honorowych, czynnych 
i przybranych.



95Tradycje akademickie Lubelszczyzny a teraźniejszość

Wtedy po raz pierwszy w naszych dziejach uprawianie nauki przekroczyło 
granice indywidualnych zainteresowań i mecenatowej opieki. Staszic i inni twór-
cy Towarzystwa uzasadniali potrzebę rozwoju nauki względami społecznymi. 
Skierowali oni pod adresem uczonych wezwanie, aby badania ich były przydatne 
do gospodarki krajowej i kultury.

Służba dla Rzeczpospolitej powinna być jednocześnie spójona z wizją napra-
wy przyszłego niezależnego państwa polskiego.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa w 1800 roku padły znamienne 
słowa: „Polityka i wojna nie są Polakom dostępne, więc pozostaje wartość życia 
poświęconego nauce i umiejętnościom”. Słowa te wypowiedział Staszic, czło-
wiek tej miary, że można o nim powiedzieć, iż miał on w owym czasie cały świat 
na swojej głowie.

A więc mamy do czynienia z koncepcją uprawiania nauki pod zaborami, jako 
substytutu niedostępnej wtedy działalności państwowotwórczej, to jestw dyplo-
macji etc.

I rzeczywiście na ziemiach polskich pod zaborami nauka stała się w wieku 
XIX jedną z najważniejszych metod zachowania bytu narodowego i jego tożsa-
mości. Był to wymóg polskiej racji stanu, kiedy Polacy musieli grać o najwyższą 
z możliwych stawek. Żyjący w niewoli naród stanął w obliczu egzystencjonal-
nego końca.

Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk nie pozostało odosobnione. 
W atmosferze „oświeceniowej” rodziły się analogiczne inicjatywy. I tak na wzór 
Towarzystwa Warszawskiego powstały stowarzyszenia naukowe różnej nazwy 
w miastach prowincjonalnych, w tym w Lublinie pod nazwą Lubelskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk. Było ono organizacją samorządną, skupiającą ludzi 
nauki i miłośników nauki, oraz organizatorem ich zespołowej pracy badaw-
czej. Powstała instytucja o charakterze wielodyscyplinowym, która poczęła się 
troszczyć w równej mierze o nauki historyczne, co i medyczne. Była to próba 
ogarnięcia całej wiedzy naukowej. Towarzystwo dość skutecznie mobilizowało 
swych członków do prac zespołowych pod hasłem „nauka w służbie ojczyźnie”. 
To wielka kondensacja treści. Towarzystwo Lubelskie zostało zamknięte po po-
wstaniu listopadowym.

W drugiej połowie wieku XIX na mapie nauki polskiej Lubelszczyzna była 
reprezentowana tylko dzięki Puławom, w których działała krótko „Politechni-
ka Puławska”, a w latach 1869-1915, słynny Instytut Gospodarstwa Wiejskiego 
i Leśnictwa. Nie wdając się w detale wypada zwrócić uwagę, że wyłania się tu 
kwestia przynależności instytutu puławskiego do polskiego dziedzictwa histo-
rycznego. Ze względu na postępujące procesy depolonizacji niektórzy traktują 
go jako uczelnię rosyjską. W ślad za B. Suchodolskim nie podzielam takiego 
poglądu.

Nawiasem mówiąc podobne dylematy ma estoński uniwersytet w Tartu, daw-
niej w Dorpacie, na tle sporów o jego przynależność do dziedzictwa estońskie-
go. Podobnie przedstawia się sprawa uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie 
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i jego przynależności do dziedzictwa słowackiego. Nadszedł czas, by nasz polo-
centryczny obraz historii nauki zharmonizować z obrazem historii nauki naszych 
sąsiadów i innych krajów. Trzeba odrzucić błędną płaszczyznę dyskusji wyzna-
czoną przez polskie narodowe sentymenty.

Jako się rzekło, Puławy mają swoje bogate dziedzictwo historyczne, związa-
ne z Instytutem Politechnicznym ( zwanym „Politechniką Puławską” istniejącą 
w latach 1862-69) oraz Instytutem Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1869 
- 1915). Puławy były wtedy ośrodkiem akademickim. 

Sprawcą powstania „Politechniki Puławskiej” był margrabia Aleksander Wie-
lopolski. Pomysł A. Wielopolskiego utworzenia wyższej uczelni technicznej,  
z uwzględnieniem rolnictwa i leśnictwa, był wzorowany na politechnice w 
Zurychu (ETH). Nazwa uczelni nawiązuje do dawniejszej nazwy Politechniki 
Warszawskiej sprzed 1831 roku. Była to więc druga politechnika polska - po 
warszawskiej - w naszym kraju. „Politechnika Puławska” obejmowała pięć wy-
działów: inżynierów cywilnych, mechaników, chemików, górników, rolników i 
leśników. W 1862 roku powstał pierwszy w Polsce zakład maszynoznawstwa.

W lutym 1863 studenci Politechniki przyłączyli się do Powstania, po upadku 
którego nie wznowiono już zajęć. Jako placówka badawcza Instytut Politechnicz-
ny dotrwał do 1869 roku, a władze carskie wypłacały pobory profesorom.

Sukcesorem Politechniki był Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 
w Puławach. 

Była to bezsprzecznie uczelnia typu akademickiego, choć początkowo nie 
miała uprawnień akademickich. O randze Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego  
i Leśnictwa w Puławach decydowała nie tyle duża liczba studentów, ile jego zna-
czenie, jako ośrodka badawczego. Wysoki poziom uczelni zapewniali profeso-
rowie o mocnej pozycji w nauce. To w Puławach powstała pierwsza na świecie 
Katedra Gleboznawstwa. 

W 1915 roku ewakuowano do Charkowa profesorów oraz część wyposażenia 
naukowego Instytutu, tym samym Puławy przestały być miastem akademickim.

W 1918 roku Puławy przekazały odrodzonej Polsce określony dorobek orga-
nizacyjny oraz rezerwę polskiej kadry naukowej. Działający w Puławach Insty-
tut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa nie został jednak reaktywowany jako 
uczelnia. Okazał się natomiast nader aktywny w zakresie badań naukowych. Na 
podstawie nowej ustawy statutowej powołano w 1921 roku Państwowy Instytut 
Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Instytut ten stał się czołową placówką ba-
dawczą w kraju w zakresie nauk rolniczych. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje w okresie międzywojennym Wydział Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospo-
darstw Chłopskich. 

Po odzyskaniu niepodległości, już w II Rzeczpospolitej, powstał w Lublinie 
prywatny uniwersytet z czterema wydziałami o profilu humanistycznym. Utwo-
rzono mianowicie wydział prawa, nauk ekonomicznych, humanistyczny oraz 
wydział teologii i prawa kanonicznego. W ten sposób został zapoczątkowany 
proces uniwersytezacji Lublina. 
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W 1928 roku uniwersytet lubelski przekształcił się w Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. KUL był głównym ośrodkiem nauki katolickiej w kraju, a rektor Idzi 
Radziszewski należał do elity duchowieństwa polskiego. Za wyborem Lublina 
przemawiała m.in. tradycja Zamościa. Papieski akt erekcyjny nadał uczelni pra-
wo nadawania stopni licencjatu i doktoratu. W 1938 roku uczelnia zatrudniała 27 
zwyczajnych i nadzwyczajnych profesorów oraz 11 zastępców profesora.

W Lublinie w okresie międzywojennym postanowiono wznieść siedzibę 
odrodzonej nauki talmudycznej pod nazwą „Jeszywas Chachmei Lublin”, któ-
rej założycielem i rektorem był słynny rabi Majer Szapira. Otwarcie nastąpiło  
w 1930 roku. Wkrótce stała się ona ośrodkiem światowej nauki judaistycznej. 
Jeszywę lubelską zniszczyli hitlerowscy najeźdźcy w 1939 roku. 

W odróżnieniu od tej jeszywy KUL, nie był podporządkowany konfesjona-
lizacji. Została jednak utrzymana określona specyfika KUL. Jak powiedział Jan 
Paweł II podczas spotkania z profesorami i studentami KUL w 1979 roku „Je-
stem jak najdalszy od konfesjonalizacji uniwersytetu. Celem uniwersytetu jest 
wiedza, jest mądrość. Celem Kościoła jest zbawienie, jest Ewangelia, jest porzą-
dek miłości, porządek nadprzyrodzony. Te dwa porządki święty Tomasz dosko-
nale rozróżniał”.

W 1927 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, nawiązujące 
do Towarzystwa o tej samej nazwie działającego w latach 1818-1830. Odrodzone 
w 1927 roku Towarzystwo nie prowadziło własnych badań naukowych, ale je 
popierało i służyło pomocą materialną, urządzało zjazdy naukowe oraz obchody 
rocznicowe. Większość prac wykonywano w ramach poszczególnych komisji.

W czasie okupacji niemieckiej życie naukowe i umysłowe Polaków na Lu-
belszczyźnie zeszło do podziemia. Okręg Lubelski był jednym z największych 
w kraju, zarówno pod względem stanu zorganizowania terenu, liczebności sze-
regów, jak i ilości stoczonych walk partyzanckich Lubelszczyzna stała się praw-
dziwie „partyzanckim krajem”. Okupant uczynił z obszaru pomiędzy Wisłą 
a Bugiem cmentarzysko Europy tworząc aż trzy wielkie obozy zagłady - Bełżec, 
Majdanek, Sobibór. 

Lubelszczyzna była w planach okupanta traktowana jako spichlerz Generalnej 
Guberni. W tym kontekście można patrzeć na utrzymanie przy życiu Instytu-
tu Rolniczego w Puławach, gdzie zachowała się liczna polska kadra naukowa  
i znaczny potencjał badawczy. Okupant zmienił strukturę Instytutu i nadał mu 
nazwę „Rolniczy Zakład -Badawczy GG” (Landwirschaftliche Forschungsam-
stalt des Generalgouvernement). Instytut dał schronienie pracownikom nauko-
wym z całej Polski. W ten sposób przetrwała tam okupację duża ilość profesury 
- m.in. Emil Chroboczek, Wacław Dąbrowski, Marian Górski, Franciszek Ma-
jewski, Eugeniusz Pijanowski, Czesław Znamierowski, Arkadiusz Musierowicz, 
Bolesław Świętochowski i wielu innych.

W drugiej połowie 1944 roku, kiedy Lubelszczyzna została uwolniona spod 
okupacji niemieckiej i front stanął na Wiśle, a Lublin był przez parę miesięcy 
stolicą kraju, wznowił działalność KUL. Następnie zainaugurował swoją działal-



98 Henryk Chołaj

ność nowy uniwersytet – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. UMCS powoła-
no do życia w mieście leżącym, jak to zostało oficjalnie określone – „na rubieży 
etnograficznej Polski – dla umocnienia polskości”.

W następnych kilkudziesięciu latach nastąpił niebywały boom edukacyjny. 
Szybko od UMCS odłączyły się Akademia Medyczna i Wyższa Szkoła Rolni-
cza. Powstała też Politechnika Lubelska. Lublin stał się centrum kultury i nauki 
wschodniej Polski, głównym ośrodkiem życia naukowego na tym obszarze - po-
mimo cennych wysiłków wydźwignięcia się Białegostoku i Rzeszowa.

Uniwersytezacja Lublina zmieniła zasadniczo oblicze tego miasta. Nadaje to 
miastu specyficzną atmosferę. Co to znaczy, widać w miastach starych, takich jak 
Bolonia, Oxford, Montpelier, Getynga, Heidelberg, Tartu etc.

W 1957 roku powołano do życia Lubelskie Towarzystwo Naukowe, które pod 
koniec lat 90-tych przyczyniło się do powstania oddziału PAN w Lublinie.

Środowisko naukowe Lubelszczyzny obejmuje dzisiaj 27 uczelni wyższych + 
pięć filii uczelni wyższych, a także wiele prężnych placówek naukowo-badaw-
czych. W samym Lublinie studiuje ponad 100. 000 studentów. Mamy do czynie-
nia z silnym potencjałem naukowym liczącym ok. 6.000 pracowników, w tym 
1.200 profesorów i doktorów habilitowanych. Odzywają się niekiedy głosy czy 
w Lublinie nie ma za dużo wyższych uczelni. Na pytanie to można rzeczowo 
odpowiedzieć, jeśli weźmie się pod uwagę perspektywy długofalowego rozwoju 
regionu Lubelskiego. Poczesne miejsce zajmuje potencjał naukowy Puław. Stąd 
w języku potocznym używa się często określenia „ośrodek lubelsko-puławski”.

III
Odział PAN na Lubelszczyźnie nie powstał więc w pustym miejscu, nie wziął 

się ex nihilo, nie wynurzył się z niebytu. Wyrósł on na żywym podglebiu i sta-
nowi ogniwo w łańcuchu tradycji. Można by wręcz powiedzieć, że mamy tu do 
czynienia z tzw. żywym wiązaniem, jeśli wolno posłużyć się analogią z fenome-
nem znanym z ogrodnictwa. Tak jak internacjonalizacja życia gospodarczego jest 
punktem wyjścia dla globalizacji, tak akumulacja kapitału intelektualnego wyso-
kiej próby w murach uniwersyteckich i znanych placówek nieuniwersyteckich 
stała się punktem wyjścia dla powstania nowożytnej akademii nauk.

Utworzenie Oddziału PAN w Lublinie było zamiarem środowiska od wielu 
lat. Pod koniec lat 90. Lublin – wraz z Puławami – przekroczyła krytyczną liczbę 
członków PAN, co upoważniło do powołania Oddziału. Na szczególne podkre-
ślenie zasługuje życzliwość Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w tym akcie 
stworzenia. Można powiedzieć, że było ono jednym z akuszerów. 

W skład nowo utworzonego Oddziału PAN w Lublinie weszli członkowie Aka-
demii czynni w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, a także czynni w UMCS, 
AR, KUL, w puławskich resortowych instytutach badawczych. Do grona człon-
ków – założycieli wypada zaliczyć też kilku wychodźców z Lubelszczyzny, któ-
rzy powrócili do macierzy. Sam należę do tego grona. Oddział nie był więc jeno 
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nadbudową nad szkolnictwem wyższym, jest więc emanacją wszystkich możli-
wych sektorów nauki polskiej.

Emanację lubelskiego środowiska naukowego stanowi 18 Komisji naukowych 
lubelskiego Oddziału PAN. To wielka armia licząca ponad 500 uczonych.

Elity Lubelszczyzny mają nie tylko swoje życie wewnętrzne, ale też żyją 
życiem światowym. Lubelska profesura mówi językiem zachodniej nauki. Eli-
ty te, utożsamiające się z różnymi opcjami, kształtują życie umysłowe miasta  
i regionu, na ogół bez arystokratycznej wyniosłości. Pałac Czartoryskich przy 
Placu Litewskim stał się dobrą wizytówką Lublina jako regionalne centrum na-
uki i kultury.

W warunkach polskich mamy do czynienia z występowaniem symbiozy aka-
demii nauk i uniwersytetów, czego przykładem jest właśnie Lublin. Ale nie jest 
to teza normatywna, lecz konstatacja empiryczna. Wszystkie istniejące oddziały 
PAN, tj. w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, po-
wstały dzięki ośrodkom uniwersyteckim. Można powiedzieć – na zawsze razem. 
Szczególnym przykładem takiej symbiozy jest Kraków. Na obydwu uniwersy-
tetach krakowskim i lwowskim, tj. pod zaborem austryjackim, profesorowie 
zdobywali wiedzę na uniwersytetach zagranicznych, lecz rozwijali także własne 
poglądy naukowe uwzględniające potrzeby narodowe. Istotne znaczenie dla in-
tensyfikacji życia naukowego w Galicji miało założenie w 1872 roku Polskiej 
Akademii Umiejętności (PAU), kreowanej przez uczonych krakowskich (w de-
cydującej mierze). PAU była powiązana licznymi więzami z Wszechnicą Jagiel-
lońską. Pozwoliło to wznieść się PAU do stanowiska naczelnej instytucji ogólno-
polskiej i nadania jej charakteru ponadzaborowego. I tu droga do powstania na-
czelnej pod zaborami instytucji naukowej wiodła przez rozwinięcie Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego.

Uniwersytezacja Lublina stała się po latach - macierzą Lubelskiego Oddziału, 
który jest nie tylko produktem uniwersytezacji, ale także pozauniwersyteckich 
ośrodków badawczych, zwłaszcza w Puławach, których zasługi niestety popa-
dają powoli w otchłań zapomnienia. Jak wiadomo w wyborach członków PAN 
uczestniczą uczeni rekrutujący się ze wszystkich sektorów nauki polskiej.

Doświadczenie historyczne, poczynając od czasów antycznych dowodzi, że 
nie ma prostej współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego 
kraju a poziomem nauki, kultury i sztuki. Podłoże społeczno-gospodarcze tylko 
do pewnego stopnia określa styl czy format życia umysłowego. Jeśli nie liczyć 
etiologii, filologii i częściowo socjologii nauka nie przybiera koloru podłoża.

Lubelszczyzna była pod zaborami mniej zacofana społecznie i gospodarczo 
niż Galicja. Ale politycznie autonomia galicyjska wyzwalała inicjatywę Polaków 
i stwarzała warunki korzystne dla rozwoju polskiej kultury i nauki. Austro-Węgry 
były najbardziej liberalne spośród trzech mocarstw zaborczych. Lubelszczyzna 
miała świetne elity inteligenckie ale były one nieliczne. Pełnokrwiste uniwersy-
tety w Lublinie pojawiły się dopiero w XX w.
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W efekcie potencjał naukowy Lubelszczyzny stał się dzisiaj imponujący. Ale, 
podobnie jak kiedyś w Galicji, mamy nadal do czynienia z dysproporcją pomię-
dzy imponującym potencjałem intelektualnym a niedorozwojem ekonomicznym 
regionu. 

IV
Referat niniejszy ma z natury rzeczy orientację retrospektywną i dotyczy 

spraw wewnętrznych podwórka nauki. Jest poświęcony w szczególności kształ-
towaniu historycznych przesłanek formy organizacji życia naukowego w postaci 
korporacji twórców nauki, za jaką uważa się nowożytna akademia.

W niniejszej części referatu uchylam oba te założenia. Nasuwa się tu pytanie, 
jak związać obrazy przeszłości z teraźniejszością, a także z jakąś projekcją przy-
szłości. Unikając przy tym patetycznego prometeizmu i tonu mesjanistycznego.

Proszę pozwolić w tym miejscu na krótki „zwischenruf”’ i sięgnąć do cytowa-
nej już wyżej formuły Staszica, która ma znaczenie testamentalne. Idzie tu o jego 
sztandarowe hasło, a mianowicie, że „praca naukowa jest służbą społeczną”.

Jest to typowa polska cecha myślenia, jego znak rozpoznawczy wyekspono-
wany w czasie niewoli narodu, naczelna wśród odziedziczonych po przeszłości 
tradycja.

Czy formuła ta jest już dzisiaj przebrzmiała ?
Porozmyślajmy chwilkę o tym. Otóż wezwanie Staszica do pełnienia narodo-

wej służby, nie odeszło całkowicie w krainę cieni, wymaga jednak redefinicji.
Wezwanie Staszica stało się trwale obowiązujące aż po nasze czasy. Ale egzy-

stencjalne dylematy Polski nie mają dzisiaj takich dymensji, a próba namawia-
nia ludzi, by prowadzili życie heroiczne, byłaby próbą skazaną na niepowodzenie 
(„wolę mieć fiata niż własne zdanie”).

Jak więc odczytać dzisiaj ten testament Staszica, będący przesłaniem do potom-
ności? Dzisiaj, w czasie panowania Wikipedii, komercjalizacji nauki, kiedy buduje 
się społeczeństwo oparte na wiedzy uważanej za główny czynnik bogactwa naro-
dowego etc, a więc kiedy zasadniczo odmieniły się reguły świata realnego. Jest 
to pytanie, które stoi również przed uczonymi Lubelszczyzny.

Służba społeczna to nadal poznawczy i etyczny obowiązek polskich uczo-
nych. Ale inny jest konkretny wyraz tej służby. W XXI wieku służenie społe-
czeństwu przejawia się w szczególności w promowaniu innowacyjnej gospodarki 
i podnoszeniu jej zdolności konkurencyjnej. A gospodarka innowacyjna wymaga 
kadr zdolnych do kreowania nowych idei i wcielania ich w życie. Służba społeczna 
uczonych wymaga dziś godziwego wynagrodzenia. Jednak najlepsi ludzie w danej 
dziedzinie są motywowani przez pasje.

Przed kilkoma tygodniami odbyła się w Lublinie konferencja „Nauka dla biz-
nesu” poświęcona zintegrowaniu środowiska naukowego Lubelszczyzny z potrze-
bami i oczekiwaniami sfery biznesu. Uznano, że działalność naukowa powinna 
mieć utylitarny charakter, a zapewnienie sukcesu jest możliwe wówczas, gdy 
oferta naukowa odpowiada potrzebom biznesu.
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Konferencja przyniosła sukces organizatorom. Wywołała zarazem wiele 
refleksji natury ogólniejszej. I tak, nauka może być traktowana tylko jako siła 
wytwórcza, czy partnerka biznesu. Jest ona także jednostkową przygodą inte-
lektualną. Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała ograniczać się tylko do celów 
praktycznych. Ta przestroga Alberta Einsteina nie straciła swej aktualności. Myśl 
naukowa nie służy tylko do zaspokojenia praktyki potrzeb biznesu. Idzie tu o my-
ślenie konceptualne w perspektywie długoterminowej. W szczególności nasuwa 
się pytanie, jak powinien wyglądać program dalekosiężny dla Lubelszczyzny.

Wybieram jedną myśl przewodnią, której nie brakuje intelektualnej wiarygod-
ności. Świat otóż kręci się dzisiaj wokół kwestii kognitywizacji gospodarki. 

Chociaż paleta nabrzmiałych na Lubelszczyźnie problemów jest olbrzymia, na 
czoło wysuwa się kwestia metropolitalnego rozwoju Lublina i kształtowania się 
tożsamości regionu lubelskiego. To jest jego problem egzystencjalny. Powsta-
nie metropolii byłoby milowym krokiem w historii regionu.

Pod względem gospodarczym Lubelszczyzna należy do najsłabiej rozwi-
niętych regionów w całej Unii Europejskiej, zamykając listę rankingową pod 
względem poziomu PKB na jednego mieszkańca. Wynosi on jedną trzecią śred-
niej dla 25 państw Unii. Jest to poziom wyraźnie niższy od tego, który obserwo-
wano w najbiedniejszych regionach Grecji i Portugalii, w momencie ich akcesji 
do UE.

Negatywną cechą gospodarki Lubelszczyzny jest też dominacja sektorów trady-
cyjnych, co znajduje wyraz w zbyt wysokim zatrudnieniu w rolnictwie.

Jako forma organizacji życia naukowego i pomnażania kapitału intelektual-
nego lubelski ośrodek wielkomiejski – pomimo przekroczenia masy krytycznej 
– nie uzyskał jeszcze oficjalnie należnej mu rangi. Idzie o funkcje metropolitarne 
związane z produkcją, transportem, turystyką, nauką i kulturą. Metropolia to wę-
zeł, poprzez który przepływają środki finansowe, ludzie, idee i informacje. Ośrodek 
taki pozwala na przenoszenie impulsów rozwoju na otoczenie. W myśl europejskiej 
klasyfikacji w Polsce wyróżnia się osiem takich obszarów: Warszawa, Trójmiasto, 
Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice i Szczecin. Z wyjątkiem Szczecina we 
wszystkich ośrodkach metropolitarnych są samodzielne oddziały PAN.

Nowa epoka, postindustrialna potrzebuje odmiennego typu kultury miejskiej, 
czegoś co właśnie bywa nazywane metropolią. Współczesny rozwój dostarcza 
znakomitych przykładów tego. Dość wymienić takie miasta jak: Amsterdam, San 
Francisko, Szanghaj, Bangalroe w Indiach etc.

Obszary metropolitalne, które są dziś rzeczywistością w całej Unii Europej-
skiej, tworzą przestrzenny i gospodarczy kręgosłup na całym kontynencie. Są 
one jak wiadomo obszarami, gdzie rozwijają się wspólne strategie i podejmowane 
są wspólne decyzje.

W przeciwieństwie do stolicy, metropolia nie stanowi centrum państwa pod 
żadnym względem. Stolica i metropolia pełnią różne funkcje. Stolica pełni funk-
cję spajającą i stabilizacyjną, metropolia zaś opowiada się za otwartością, za 
nowym sposobem myślenia i eksperymentatorskim usposobieniem. Będąca kre-
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atywnym ośrodkiem metropolia staje się sobą gdy przekracza pewną masę kry-
tyczną i skupia odpowiednio liczne grono przedstawicieli klasy twórczej.

Śląski senator i reżyser Kazimierz Kutz powiedział niedawno, że Śląsk był do 
niedawna nieznany bliżej, bo nie miał własnych elit intelektualnych.

Kwestia metropolizacji Lublina – a w tym kierunku należy upatrywać perspek-
tyw jego rozwoju – jest nadal bardzo kontrowersyjna. Jest wielu przeciwników idei 
metropolizacji. Oto najświeższy przykład, zaczerpnięty z publikacji ogłoszonej na 
łamach dziennika „Rzeczpospolita” (z l. X. 2007 r.): „Marzenia o budownictwie 
metropolii w Polsce wschodniej są raczej mrzonkami. Już dzisiaj widać, że takie 
miasta jak Rzeszów, Białystok, Kielce czy Lublin nie są w stanie pełnić tej roli. 
Nie są motorem wzrostu, nie generują pracy dla swoich regionów w wystarcza-
jącym stopniu”. – Tak twierdzi Michał Boni ekspert Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych.

Nie można zaakceptować braku obszaru metropolitarnego po prawej stronie 
Wisły. Można nobilitować Lublin nadając mu nominalnie status metropolitarny, 
m.in. z uwagi na rolę renty intelektualnej dla kształtowania przyszłości, co wiąże 
się z dynamicznym rozwojem szkolnictwa wyższego.

Narastająca kognitywizacja gospodarki i życia społecznego stwarza wielką 
szansę dla lubelskiego ośrodka naukowo-badawczego, który może być trakto-
wany tymczasem jako potencjalna metropolia. Strategia promocyjna Lublina nie 
może nie odwoływać się do bogatego dziedzictwa kulturowego. 

Jest rzeczą znamienną pojawiająca się tu i ówdzie opinia, że na Lubelszczyźnie 
jest za dużo uczelni wyższych. Można jednak zauważyć, że to właśnie uczelnie 
wyższe stanowią siłę napędową rozwoju i przyszłość regionu. Najważniejszym su-
rowcem XXI w. są, jak wiadomo szare komórki, potencjał intelektualny, gotowość 
do wchłaniania innowacji. Z tej perspektywy należy oceniać dużą ilość absolwen-
tów wyższych uczelni Lubelszczyzny. 

Gospodarka oparta na wiedzy potrzebuje coraz większej liczby fachowców, 
mających umiejętność prowadzenia badań, co oznacza umasowienie kształcenia na 
poziomie doktorskim, upowszechniania studiów prowadzących do uzyskania dok-
toratu o charakterze zawodowym. 

Ludzie w wieku 22 - 29 lat są najbardziej kreatywni. Rozwój uczelni wyższych 
to wielki atut i klucz do przyszłości regionu. Ponad sto tysięcy studentów to ważna 
przesłanka dla inwestorów, którzy muszą myśleć o swoich przyszłych pracowni-
kach. Nadszedł czas Lublina jako należącego do kategorii miast metropolitalnych.

W wielkich aglomeracjach uniwersyteckich, jak np. Lublin, które są centrami 
kreatywności, występuje wysoki poziom kapitału twórczego, na co składa się 
aktywność instytucji edukacyjno-badawczych. To one generują zarówno ważne 
idee, jak i kadry zdolne do wytwarzania kolejnych innowacji. Oczywiście, nie 
wystarczy wykształcić odpowiednią kadrę, należy ją jeszcze zatrzymać na miejscu, 
by utrzymać się na fali gospodarki opartej na wiedzy.

W społeczeństwie informacyjnym, które rodzi się w naszym kraju, poszerza 
się pole działania dla Akademii Nauk. Wiele zależy w tym przypadku od decyzji 
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centralnych władz państwowych, a w szczególności od modelu akademii. Wi-
zje i strategia rozwoju PAN w świetle potrzeb cywilizacji są tematem medytacji 
władz samej Akademii. Na początku br. zawisły nad Akademią ciemne chmury. 
Dzisiaj wydaje się, że zagrożenia ustąpiły i pomimo różnych przeciwności losu 
wolno żywić umiarkowany optymizm.

Droga do społeczeństwa informacyjnego prowadzi przez wielki wysiłek eduka-
cyjny, z naciskiem na wyposażanie młodego pokolenia nie tylko w wiedzę politech-
niczną, ale również umiejętność myślenia humanistycznego. Idzie w szczególno-
ści o nowoczesne przeżywanie polskości i świata. To właśnie myślenie humani-
styczne ma zabarwienie regionalne i historyczne.

Każde pokolenie dąży do tego, by czegoś dokonać, chwalebnie zapisać się na 
kartach historii. Odchodząca generacja Lubelszczyzny zapisuje się dokonaniem 
niebywałego boomu edukacyjnego, który ma rangę skoku cywilizacyjnego.

Co natomiast może pozostawić po sobie potomności dzisiejsze pokolenie? Wy-
daje się, że Lubelszczyzna może i powinna odejść od dziejowej defensywy i za-
pisać się w podręcznikach historii jako demiurg wielkiej metropolii. Zbędny jest jej 
protetyczny opis, gdyż nie brakuje przykładów we własnej ojczyźnie.

V
Na zakończenie naszych rozważań jubileuszowych, niejako w aneksie, wypa-

da podnieść jeszcze jedną kwestię egzystencjonalną, która jednak słabo przebija 
się w dialogu publicznym, a nawet w dyskursie naukowym.

Otóż administracyjnie rzecz biorąc Lubelszczyzna jest regionem pogranicz-
nym. Powstaje jednak pytanie, na ile ukształtowana jest jej tożsamość – w sensie 
odrębności regionalnej – na tle wyraźnych odrębności takich regionów, jak np. 
Śląsk, Wielkopolska, Podhale, a nawet Podlasie.

Nota bene kwestia utrzymania przez Lubelszczyznę własnej tożsamości wiąże 
się z ideą metropolizacji. Czy mianowicie metropolizacja może prowadzić do 
wyrzeczenia się i do utraty własnej tożsamości?

Kwestia ta powinna być dostrzegana przez świat nauki na Lubelszczyźnie. 
Tymczasem nie przykuwa ona większej uwagi. Jeśli jednak nauka na Lubelsz-
czyźnie ma odnaleźć się w służbie społecznej, to kwestia tożsamości regionu 
lubelskiego powinna wyznaczać na długie lata tematykę sporów publicznych, 
a w szczególności socjologów, geografów, kulturologów etc. Tożsamość regio-
nalna, społeczna aktywność regionalna jest sprawą szeroko rozumianych elit, 
przede wszystkim intelektualistów i społeczników. Idea nowego regionalizmu 
dotyczy nie tylko establishmentu, lecz całego społeczeństwa.

Tożsamość (identyczność) regionu określają warunki geograficzne - jest to 
obszar pomiędzy Wisłą a Bugiem. Mieszkańców tego obszaru łączy wspólnota 
losu, więzy gospodarcze, dziedzictwo historyczne, a więc i tradycje. Tradycje 
stanowią tworzywo albo spoiwo tego, co nazywamy tożsamością wspólnot ludz-
kich - narodowych, regionalnych i innych.
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Od stuleci miejsce geograficzne regionu lubelskiego nie zmieniało się. Nato-
miast wielokrotnie zmieniało się jego położenie geopolityczne. I tak kolejno wi-
doczne były skutki traktatów, względnie układów: westfalskiego, wiedeńskiego, 
wersalskiego, moskiewskiego (pakt Ribbentrop - Mołotow), jałtańskiego, wresz-
cie brukselskiego. Każdy z nich był – w mniejszym lub większym stopniu - brze-
mienny w konsekwencje dla losów Lubelszczyzny. Jak widać nie sposób zmie-
niać geografii, ale geopolitykę zmieniać można. Zauważył to już De Gaulle.

Niezależnie od tego, jak patrzeć z odległej perspektywy historycznej, a więc 
z uwzględnieniem głębi czasowej, mamy do czynienia z faktem uczestnictwa 
Lubelszczyzny w procesie dziejowej oscylacji pomiędzy Wschodem a Zacho-
dem. I tak pomiędzy Zachodem łacińskim i Wschodem greckim, pomiędzy Rzy-
mem i Bizancjum zaczęła przebiegać przed tysiącem lat linia podziału religijno 
- kulturowego, która bywa uznawana za najtrwalszą granicę kulturową konty-
nentu europejskiego. Polska znajduje się na Wschód od Zachodu i na Zachód 
od Wschodu. Rzeka Bug zdaje się być prawdziwą granicą Europy Zachodniej 
i Wschodniej.

Lubelszczyzna stanowiła integralną część Polski Piastowskiej, była jej pro-
wincją graniczną, która nigdy nie traktowała się i nie była traktowana jako sól 
ziemi polskiej. Bug był rzeką graniczną za Piastów i w okresie Księstwa War-
szawskiego oraz Królestwa Polskiego. Lubelszczyzna nie przeżywała jednak 
historii obwarzanka, o którym ongiś pisał J. Piłsudski. Nie była też nigdy pro-
mowana jako przedmurze broniące Europę przed kolejnymi falami cywilizacji 
muzułmańskiej. Dzisiaj, po upływie tysiąca lat, Polska jest krajem granicznym 
Europy, a Lubelszczyzna regionem granicznym Polski albo pograniczem. Jeśli 
odrębna nazwa przysługuje Mazowszu, Pomorzu etc, to nie wykorzystuje się jej 
na Lubelszczyźnie - określa się ten obszar według nazwy grodu naczelnego.

Patrząc z perspektywy historycznej można powiedzieć, że Lubelszczyzna 
nigdy nie torowała nowych dróg i kierunków rozwoju kraju (z wyjątkiem inicja-
tywy Staszica w odniesieniu do Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego). 
Nie inicjowała jakichś poważnych ruchów historiotwórczych, nie była centrum 
tworzenia jakichś nowych systemów gospodarczych. Nic nie wskazuje na to by 
pojawiły się przesłanki ku temu, by stała się laboratorium przyszłości.

Tożsamość obywateli regionu Lubelskiego nie przejawiała się nigdy w nie-
chęci do centralizmu warszawskiego, w imię haseł separatystycznych lub prome-
teizmu na kierunku wschodnim.

Jest rzeczą charakterystyczną dla czasu dzisiejszego, że wyszło z użycia okre-
ślenie „kresy”, które weszło do obiegu społecznego w pierwszej połowie XIX w. 
dla oznaczenia południowo-wschodnich terenów naszego państwa.

Zamykając XX wiek można za J. Tazbirem stwierdzić, że „dał on Polsce wiel-
ki plus, który polega na tym że uwolniliśmy się od tzw. kresów to jest peryferyj-
nych ziem wschodnich. Utrata tych terytoriów w wyniku II Wojny Światowej po-
zwoliła nam uwolnić się od dylematu tychże ziem wschodnich. Cały wiek XX nie 
rozumieliśmy, że Ukraina a jeszcze bardziej Litwini zupełnie nie chcą żyć wraz 
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z nami w domu który, zbudujemy przepędziwszy zaborców. Dodajmy do tego, że 
Polska uwolniła się również od syndromu przedmurza, które nb. występowało by 
dzisiaj w roli buforu”. Tyle J. Tazbir.

Polska, a zwłaszcza Lubelszczyzna jest określoną całością ale dychotomiczną 
w sensie cywilizacyjnym i kulturowym. Cechuje ją dwoistość polegająca na przy-
należności i do Zachodu i do Wschodu. Jan Paweł II mówił o „dwóch płucach”, 
jakimi powinna oddychać zjednoczona Europa, zespalająca tradycje wschodnie 
i zachodnie. Jest to dualizm o charakterze asymetrycznym. Kraj nasz coraz bar-
dziej ulega okcydencjonalizacji a nie orientalizacji. Zwłaszcza wejście do UE, 
powoduje że absorbujemy coraz bardziej wartości i instytucje okcydentalne.

Po II Wojnie Światowej Lubelszczyzna stała się znów pograniczem. Jej cechy 
charakterystyczne jako pogranicza różnią się od takich regionów pogranicznych 
jak Śląsk, Podhale, Mazury etc. Cechy charakterystyczne pogranicza są jednak 
uzależnione słabiej. Brakuje mianowicie typowej problematyki pogranicza, 
a więc współistnienia wielu religii i etnosów, odrębnych typów mentalności etc. 
Historia dała się we znaki Lubelszczyźnie inaczej niż np. Śląskowi czy Wielko-
polsce.

Jeszcze parę lat temu nieżyjący już dzisiaj Gustaw Herling – Grudziński 
w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” twierdził, że „w Lublinie czuje się 
atmosferę miasta kresowego”. O wiele bardziej powściągliwy był Włodzimierz 
Zinkiewicz, zmarły już profesor UMCS, który w swej monografii o Puławach 
pisał w 1939 roku „ Jakkolwiek Puławy leżą niemal w sercu Polski, musimy 
je jednak zaliczyć do miast raczej wschodnich. Oblicze miasta zamyka w sobie 
wiele cech przynależnych miastom Polski wschodniej.” Od tego czasu minęło 
już kilkadziesiąt lat. Ale ślady przeszłości są nadal zdominowane przez 124 lata 
zaboru rosyjskiego.

Po II Wojnie Światowej Lubelszczyzna stała się regionem bardzo wielu me-
tamorfoz albo tzw. przejść lub tranzycji. Zasadnicze znaczenie miała podwójna 
transformacja systemowa - najpierw prosocjalistyczna, a następnie antysocjali-
styczna, w rezultacie której dokonało się przejście do wolnorynkowej gospodarki 
kapitalistycznej. Nie dokonało się wszakże rozstrzygnięcie dylematu, jaki model 
kapitalizmu wybierze Polska, jako kraj członkowski UE i czy będzie to model 
rodzimy czy imitacyjny.

Lubelszczyźnie brakuje niektórych cech typowych dla pojęcia regionów po-
granicznych - w sensie, jakim nadają mu badacze skupieni w ośrodku „Pogra-
nicze” z siedzibą w Sejnach. Tak np. Lubelszczyzna jest pozbawiona obecnie 
takich cech jak multietniczność i multikulturalizm, występujących wyraźnie na 
Śląsku, a nawet na Podlasiu, gdzie żyją Polacy, Litwini, Białorusi, Tatarzy.

Tożsamość regionów pogranicznych nie jest dana raz na zawsze i niezmien-
nie. To jest proces rozciągnięty w czasie. Mamy więc do czynienia z kategorią 
płynną, a nie stałą.

W przeszłości lubelski region historyczny odznaczał się także dosadnie tym, 
co dzisiaj określa się jako multikulturalizm. Ale nie dzisiaj. Dość wspomnieć, 
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że przed wojną Lublin liczył 100 tys. mieszkańców, z czego 40 tys. stanowili 
żydzi. Wynikał stąd wielokulturowy charakter miasta. Nic więc, dziwnego że 
właśnie w Lublinie powstała słynna w świecie żydowska uczelnia wyższa - Jeszi-
wa Chachmei Lublin. W odróżnieniu od Łodzi dzisiejszy Lublin nie funkcjonuje 
jako miejsce dialogu różnych kultur w środku Europy - polskiej, żydowskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej.

Dla wydobycia osobliwości Lubelszczyzny jako regionu i wykazania w jakiej 
mierze można mówić o niej, jako o wyodrębnionym regionie historycznym, po-
trzebna jest perspektywa stuleci. Warto by na przykład rozważyć co w różnych 
okresach było wschodnie a co zachodnie, a także jak dokonuje się na Lubelsz-
czyźnie ta osmoza cywilizacyjna. W szczególności idzie o zanik dziejowej oscy-
lacji Polski, a zwłaszcza Lubelszczyzny, pomiędzy Wschodem i Zachodem, co 
było dotychczas piekielnym dylematem naszego kraju.

Śmiem sądzić, iż obie strategiczne idee – metropolizacji i regionalizacji Lu-
belszczyzny – będą znajdować się w polu widzenia Lubelskiego Oddziału PAN.

Nowy Lublin nie może być miastem z ambicjami, ale bez wizji.

Henryk Chołaj

Referat wygłoszony przez prof. dr. hab. Henryka Chołaja, czł. koresp. PAN na 
Sesji Jubileuszowej z okazji 10-lecia Oddziału PAN w Lublinie.
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Zrozumieć pojęcie sustainable development (zrównoważony rozwój)

Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi,
iż eksploatacja Ziemi, planety na której żyjemy
domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego 
planowania 

Jan Paweł II, 1979, s. 44

Narastające problemy wynikające z niepohamowanej konsumpcji człowie-
ka są wyraźnym zagrożeniem dla dalszego rozwoju, a nawet dla ludzkiej egzy-
stencji. Reakcją na coraz bardziej wyraziste zagrożenia była początkowo ochro-
na zasobów przyrody i środowiska oraz poszukiwanie „jakiegoś racjonalnego  
i uczciwego planowania” dalszego rozwoju. Na tym fundamencie w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku zrodziła się koncepcja sustainable development, 
której założenia zostały zarysowane w 1987 roku w dokumencie „Nasza wspólna 
przyszłość”, nazywanym Raportem Brundtland (Kozłowski 2005). Przewodnia 
idea nowej koncepcji dotyczyła perspektywy rozwoju, który ma zapewnić „za-
spokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia 
potrzeb pokoleń następnych” (Kafel 2007). Problem uwydatniony w tym ujęciu 
wymusza odpowiednią politykę sterowania procesem życia społeczno-gospodar-
czo-przyrodniczego w skali globalnej. Próby jego rozwiązania dotyczą kształ-
towania sfery społecznej, ekonomicznej i ekologicznej oraz wymagają zarówno 
dobrej teorii, jak i praktycznych działań w skali lokalnej. 

Mężowie stanu kształtujący światową scenę polityczną w trosce o idealny 
kształt przyszłości świata widzą zarówno konieczność, jak i możliwość wdro-
żenia tej teorii, która urosła do rangi paradygmatu dalszego rozwoju świata. Po-
wstają więc programy światowe i regionalne, które mają doprowadzić do wcie-
lenia w życie tego, co kryje się pod pojęciem sustainable development. A kryje 
się tak wiele, że są kłopoty nawet z przełożeniem tego terminu na język polski 
i z zaakceptowaniem go jako pojęcia naukowego. Tym bardziej jest to trudne, 
że mając powiązanie ze sferą ekologiczną, społeczną i ekonomiczną, pojęcie to 
nabrało cech terminu transdyscyplinarnego. A wiadomo, że wymogiem każdej 
dyscypliny naukowej jest przedstawianie rzeczywistości precyzyjnym językiem, 
posługując się specyficzną dla danej dziedziny nauki terminologią. Nie dziwi 
zatem fakt, że obecnie w polskiej nauce brakuje zgodności w kwestii najbardziej 
adekwatnego polskiego odpowiednika terminu sustainable development. Stąd 
bywa on najczęściej przenoszony na grunt polski jako ekorozwój lub rozwój 
zrównoważony, ale są także w obiegu inne określenia: rozwój trwały, samopod-
trzymujący się, stały.
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Trzeba jednak przyznać, że każdy z tych terminów akcentuje inne aspekty, co 
dokumentuje bogata literatura, ukazująca terminologiczne kłopoty, subtelne róż-
nice i niuanse pojęciowe (Kistowski 2003, Kozłowski 2005, Borys 2006, Mich-
nowski 2006). Jest to zatem dobra pożywka do akademickich dyskusji. Trzeba 
jednak liczyć się z tym, że pojęcie, które wywołuje ożywione dyskusje, jest nie 
tylko pojęciem teoretycznym, zastrzeżonym dla amatorów intelektualnych przy-
gód, ale i terminem, który określa nowy paradygmat rozwoju i powinien wzbu-
dzać określone skojarzenia u każdego użytkownika środowiska, także poprzez 
uniwersalną nazwę. Najodpowiedniejszym imiennym odpowiednikiem terminu 
angielskiego wydaje się być jednak określenie zrównoważony rozwój. Nazwa ta 
weszła już do języka urzędowego. Jako taka oficjalnie funkcjonuje w Konstytucji 
RP, Prawie ochrony środowiska, Polityce ekologicznej państwa i innych, licz-
nych dokumentach, mając rangę użytecznego pojęcia.

Upowszechnienie przyjętej nazwy jest potrzebne, by zapobiec dezintegracji 
tego spójnego, dwuwyrazowego pojęcia, przywołującego określone znaczenie, 
jednoznacznie przez wszystkich rozumianego. Z uwagi na istniejącą falę prze-
mian i gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, szyb-
kie wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do praktyki życia codziennego 
jest niezbędnym warunkiem rozwoju Polski. 

Istnieje pogląd , że „głównym hamulcem polskiego rozwoju są wartości elit, 
a nie społeczeństwa” (Żukowski 2005). Takie stanowisko wydaje się nie doce-
niać społeczeństwa i pomija fakt duchowej podmiotowości człowieka. Oczywi-
ście, w polityce rozwojowej państwa nie powinno się pomniejszać roli elit, bo 
wiadomo jaką rolę odgrywa awangarda. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że 
każde nowe przedsięwzięcie będzie potraktowane jako importowane nowator-
stwo, które spotka się z oporem społecznym, jeśli społeczeństwo nie dostrze-
że w nim akceptowanych powszechnie wartości. Dostrzeżenie i ich akceptacja 
sprawia, że stają się one wewnętrzną potrzebą człowieka, aktywizującą powin-
ność i uruchamiającą kreatywną siłę do ich osiągnięcia. Widać to wyraźnie na 
przykładzie zrównoważonego rozwoju, o którym dzięki właśnie elitom intelek-
tualnym tak wiele się mówi i pisze. Tymczasem samo jego wdrażanie idzie opor-
nie. Świadczy to o jakiejś słabości w stosowaniu narzędzi służących upowszech-
nianiu zrównoważonego rozwoju. Za takie powszechnie uważa się: narzędzia 
prawne, administracyjne i ekonomiczne (opłaty, subwencje, fundusze ekologicz-
ne, kary za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska), kontrolę  
i monitoring oraz edukację i badania naukowe. Posługiwanie się tym ostatnim 
narzędziem jest wciąż niedoskonałe i trzeba je wskazać, jako niedoceniane i sła-
bo stosowane. 

W nauce i edukacji dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju i różny-
mi drogami stara się go krzewić, ale za mało jest starań o przełożenie wiedzy  
i założeń teoretycznych na praktykę życia codziennego. Bez głębszej analizy naj-
łatwiej zauważyć błąd dydaktyczny, polegający na swoistym przewartościowa-
niu przedmiotu i podmiotu edukacji, co w konsekwencji wypacza sens działań 
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edukacyjnych. Z jednej strony chodzi o to, by edukator miał na uwadze fakt, 
że realizacja zasad zrównoważonego rozwoju zależy od człowieka, czyli inaczej 
mówiąc człowiek jest drogą zrównoważonego rozwoju, z drugiej strony eduko-
wany powinien nabrać pewności, że ma wpływ na rozwój świata i powinien tak 
działać, by w najodleglejszej perspektywie nie doszło do jego zagłady. Należy też 
mieć na uwadze fakt, że do efektywnego działania nie wystarczy wiedza, ale też 
i sama chęć działania. 

Próbę praktycznego ukazania i upowszechnienia zasad zrównoważonego roz-
woju podjęto na Lubelszczyźnie w działaniach ukrytych pod hasłem Kształtujemy 
tożsamość krajobrazu. Zamiarem tej inicjatywy jest pokazanie potrzeby stosowa-
nia zasad zrównoważonego rozwoju w najbliższym środowisku i eksponowanie 
ich w życiu codziennym. 

Prace pod hasłem „Kształtujemy tożsamość krajobrazu” prowadzone są na 
styku oświaty i nauki. Wiodącą rolę odgrywa Kuratorium Oświaty w Lublinie  
i podległe mu placówki oświatowe. Siłę wspierającą stanowią: Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach. 

Już czwarty rok trwa akcja, mobilizująca aktywność społeczną do czynnego 
przekształcania przyrody, zgodnie z ludzkimi potrzebami, ale i w kontekście po-
trzeb samej przyrody. Widać to w tworzonych ogrodach przyszkolnych, które ob-
razują zmiany przestrzeni i krajobrazu. Swoistym monitoringiem efektów pracy 
były dwa spotkania naukowe. Jedno z nich to seminarium naukowo-szkoleniowe 
nt. Człowiek kreatorem jakości przestrzeni, które odbyło się 6 czerwca 2007 r. w 
gościnnych progach IUNG-PIB w Puławach. Genius loci Zespołu Pałacowo-Par-
kowego był siłą wspierającą Gospodarzy w krzewieniu zasad zrównoważonego 
rozwoju, a bogaty dorobek naukowy pracowników IUNG-PIB pomógł uczestni-
kom zrozumieć na czym polegają praktyki dobrego gospodarowania. 

Drugie spotkanie miało miejsce 15 listopada 2007 roku w Centrum Kongreso-
wym Akademii Rolniczej w Lublinie. Było to sympozjum naukowe nt.: Człowiek 
a przestrzeń. Towarzyszyło mu wydanie książki, której tytuł wzorem lat ubie-
głych pokrywa się z tematem sympozjum. Spotkanie w Lublinie stało się kolejną 
sposobnością do wymiany doświadczeń i zachętą do dalszej pracy, koncentrują-
cej się na doskonaleniu przestrzeni życia w duchu rozwoju – by w przyszłości 
było lepiej. 

Tak to działania pod hasłem Kształtujemy tożsamość krajobrazu z założenia 
podporządkowane są idei zrównoważonego rozwoju. Uczestniczą w nich przed-
stawiciele różnych specjalności i zawodów, ale też najmłodsza społeczność, dla 
której partycypacja w pracach staje się empirycznym wprowadzeniem w kształto-
wanie środowiska swego życia i poznaniem wartości prymatu dobra wspólnego. 
W miarę zaangażowania w działania odkrywane są także postawy teoretyczne. 
Przyjęto, więc założenie, że pojęcie jest pewnym znakiem rzeczy i nie jest ono 
czymś nadrzędnym, co należałoby poznawać przed samym poznaniem rzeczy. 
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Takie podejście pozwala mieć na uwadze zrównoważony rozwój i uwzględnić 
jego wymowę w procesie wychowania, bez konieczności ukazywania towarzy-
szącej mu skomplikowanej teorii. 

Prof. J. Gliński w podziękowaniu za wspieranie konkursu Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu 
otrzymał Kryształową Malwę

fot. J. Michalczyk

W części artystycznej wystąpił zespół jednej ze szkół biorących udział w Konkursie
fot. J. Michalczyk
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W prowadzonych pracach, które są wyrazem czynnego zaangażowania spo-
łeczności lokalnych, stopień teoretycznego zaawansowania w proces zrówno-
ważonego rozwoju nie jest wysoki. Wystarczy bowiem zrozumienie jego istoty 
i działanie na jego rzecz. We wspólnej pracy nauki z oświatą zrobić można wiele, 
co widać na przykładzie 50 Szkół rozumnie kształtujących krajobraz, które dzia-
łając na rzecz rozwoju mają na uwadze w szczególności człowieka. 
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Jadwiga Michalczyk

Dr Jadwiga Michalczyk jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II w Lublinie oraz członkiem Komisji Ochrony i Kształtowania 
Środowiska Przyrodniczego Oddział w Lublinie.
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TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie

Motoryzacja i energetyka rolnictwa

Ukazały się dwa tomy VII i VIIA TEKI Komisji Motoryza-
cji i Energetyki Rolnictwa działającej pod przewodnictwem 
prof. Eugeniusza Krasowskiego. Tomy stanowią zbiór 
56 prac w języku angielskim, autorów z Polski, Ukrainy, 
Białorusi i Litwy. Prace dotyczą m.in. zagadnień biopaliw, 
magazynowania oraz procesów przetwarzania materiałów 
roślinnych, wydatków energetycznych, technik obróbki 
i przetwarzania płodów rolnych, suszarnictwa, diagno-
styki maszyn rolniczych, ekologicznych aspektów pracy 
silników, zastosowań nowoczesnych materiałów i technik 
w elektrowniach wiatrowych, bilansowanie wskaźników 
pracy traktorów rolniczych w celu poprawy ich efektyw-
ności gospodarczej, teoretycznych podstaw badania niektó-
rych właściwości fizycznych gleb.

pg
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, tomy VII i 
VIIA, pod red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lubli-
nie. Lublin 2007, ss. 337 i 120.

Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Tom IV TEKI (2007) jest poświęcony różnym typom 
zbiorników wodnych – w tym głównie zbiornikom zapo-
rowym w Polsce, ich walorom przyrodniczym i znaczeniu 
dla różnorodności biologicznej. W 43 pracach poruszone 
zostały zagadnienia walorów przyrodniczych zbiorników 
wodnych, ich statusu troficznego, zmienności malakofau-
ny, ichtiofauny, ugrupowań zooplanktonu, stężenia fosfo-
ru, azotu i metali ciężkich w wodzie i osadach dennych 
zbiorników.
Poprzednie tomy dotyczyły innych zagadnień środowi-
skowych, m. in. stanu aktualnego i zmiany w środowisku 
przyrodniczym Polesia.

pg

TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w Lu-
blinie, tom IV, pod red. Tadeusza Chmielewskiego i Krzysztofa Czernasia. Wydawnictwo 
Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin 2007, ss. 321.
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Historia

IV Tom TEKI Komisji Historycznej Oddziału PAN 
w Lublinie jest w całości poświęcony dwusetnej rocz-
nicy utworzenia Księstwa Warszawskiego. Tom zawiera 
9 artykułów przygotowanych przez historyków zajmu-
jących się epoką napoleońską. Prace stanowią przegląd 
problematyki politycznej, kulturowej i wojskowej oraz 
opinii o cesarzu Francuzów, wyrażonych przez polskich 
oficerów służących w Wielkiej Armii. Można m.in. 
wymienić takie artykuły, jak: Obchody święta 3 Maja 
w 1807 roku; Dezercje z wojska Księstwa Warszaw-
skiego; Ocena Napoleona I w pamiętnikach i listach le-
gionistów i żołnierzy Księstwa Warszawskiego; Murat 
w Polsce; Gen. Maurycy Hauke; Baron Goswin de Stas-
sart belgijski przyjaciel Napoleona i Polaków; Rosyjscy 

komendanci twierdzy zamojskiej w XIX wieku.
pg

TEKA Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie, tom IV, pod red. Jana Ziółka. Wy-
dawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin 2007, ss. 169.

Związki Polsko-Ukraińskie

Po kilkuletniej przerwie ukazał się II tom TEKI Komisji 
Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Dziewięć 
artykułów opracowali znawcy tej problematyki z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ukraiń-
skiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie i Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autorzy 
omawiają problemy Podola w polskiej historii i kulturze, 
motywy ukraińskie w poezji Marii Bartosówny, pokre-
wieństwa różnych rodzajów wiersza w nawiązaniu do 
przekładów Wisławy Szymborskiej, cele i drogi sztuki 
kościelnej, wiece katolickie końca XIX wieku o przy-
szłości malarstwa religijnego. Są też artykuły poświęco-
ne św. Jozafatowi Kuncewiczowi i teologii męczeństwa, 
wystawie liturgicznej we Lwowie 1909 roku, witrażom 
Kazimierza Sichulskiego i Jana Henryka Rosena. 

pg

TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, tom 
II, pod red. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w 
Lublinie. Lublin 2007, ss. 110.
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Architektura

Ukazał się III tom TEKI Komisji Architektury, Urba-
nistyki i Stosunków Krajobrazowych. Tym razem od-
działowa Komisja zaprezentowała 19 recenzowanych 
artykułów. Ukazują one problematykę szeroko pojętego 
kształtowania przestrzeni kulturowej w obecnych uwa-
runkowaniach. Przybliżają współczesne trendy w projek-
towaniu architektonicznym, które wymuszają na projek-
tantach chęć wyprzedzania nowych prądów w myśleniu 
architektonicznym, co z kolei niesie za sobą pewne za-
grożenia dla zastałych form krajobrazu. Wielu autorów 
prezentowanej TEKI zwraca uwagę na potrzebę zacho-
wania tożsamości i ochrony krajobrazu przed nie zawsze 
potrzebną nowoczesnością.

pg

TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lu-
blinie, tom III, pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w 
Lublinie. Lublin 2007, ss. 224.

Politologia

Prace zamieszczone w drugim tomie TEKI Komisji 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych stanowią 
pokłosie konferencji, która odbyła się 18 kwietnia 2007 
roku pt. „Tożsamość i różnice w polityce – o demo-
kracji po komunizmie”. Autorzy prezentowanej TEKI 
starali się odpowiedzieć na pytania o obecność i stan 
przenikania tego, co wspólne tj. formalne, kosmopoli-
tyczne i tego, co specyficzne, tj. substancjalne: lokalne, 
narodowe w teorii i praktyce politycznej Polski i in-
nych krajów europejskich. Wartość czasopisma zwięk-
sza dołączona płyta DVD z zarejstrowanymi podczas 
konferencji referatami.

pg

TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, tom 
II, pod red. Jana Hudzika. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin 2007, 
ss. 265.
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MOTROL 2007

W roku 2007 kontynuowano wydawanie w ramach Komisji Motoryzacji i Energetyki Rol-
nictwa serii MOTROL, poświęconej zagadnieniom 
będącym podstawą zainteresowań zawartych w na-
zwie Komisji. Wydano 2 tomy: 9 (19 prac) w języku 
polskim i angielskim i 9A (34 prace) po ukraińsku. 
Prace dotyczą m.in. kierunków zmian w motoryza-
cji, w świetle wymogów ekologicznych, perspektyw 
wytwarzania nowoczesnych maszyn dla rolnictwa, 
parametrów wpływających na energochłonność w 
procesach przetwórczych, zwiększania niezawodno-
ści pracy poszczególnych podzespołów maszyn, za-
stosowań siłowni wiatrowych w rolnictwie, redukcji 
zużycia paliw w transporcie, prognozowanie stopnia 
zmęczenia podzespołów pojazdów w trakcie ich eks-
ploatacji, propozycji alternatywnych źródeł energii, 
produkcji biodizla, metod oceny stanu technicznego 
maszyn. 

pg

MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tomy 9 i 9A, pod red. Eugeniusza Kra-
sowskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin 2007, ss. 202 i 251.

Informator o naukowych placówkach Lubelszczyzny

Oddział wydał kolejny uaktualniony Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych 
Lubelszczyzny. Są w nim ujęte 43 placówki: wyższe 
uczelnie państwowe i niepaństwowe, instytuty nauko-
we, towarzystwa naukowe, z którymi Oddział PAN w 
Lublinie utrzymuje stałe kontakty. Wymienione jed-
nostki zatrudniają ponad 6 tys. pracowników nauko-
wych oraz kształcą około 100 tys. studentów. W Infor-
matorze są podane adresy placówek, ich władze, struk-
tura organizacyjna, zatrudnienie, liczba studentów i 
słuchaczy oraz wydawane przez nie czasopisma.

pg

Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny. Wydawnictwo Poli-
hymnia. Lublin 2007, ss. 48.
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Kwartalnik pod naszym patronatem

W roku bieżącym ukazały się kolejne numery 1(33) - 
4(36) dwujęzycznego polsko-angielskiego czasopisma 
Eksploatacja i Niezawodność (Maintenance and Relia-
bility), wydawanego od roku 2001 przez Polskie Na-
ukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (War-
szawa), pod patronatem Oddziału Polskiej Akademii 
Nauk w Lublinie. Zaprezentowano w nich recenzowane 
artykuły naukowe dotyczące problemów motoryzacji, 
eksploatacji urządzeń, transportu publicznego, techniki, 
mechaniki itp. Odbiorcami znacznej części nakładu cza-
sopisma są placówki politechniczne także z Ukrainy, z 
którymi ścisłe kontakty utrzymuje Komisja Motoryzacji 
i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie.

pg

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1-4/2007. Polskie Nauko-
wo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa.

Czasopisma Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Międzynarodowa agrofizyka

W roku 2007 ukazał się 21. tom kwartalnika Internatio-
nal Agrophysics o zasięgu międzynarodowym. Czaso-
pismo to, publikowane w języku angielskim, jest ukie-
runkowane na fizyczne właściwości i procesy wpły-
wające na produkcję roślinną, a także na środowisko 
przyrodnicze. Czasopismo nie ma odpowiednika wśród 
światowych czasopism naukowych. Prezentuje wyni-
ki podstawowych badań agrofizycznych, dotyczących 
transportu masy (wody, powietrza, składników mine-
ralnych) i energii (ciepła i światła) w układzie gleba 
– roślina – atmosfera oraz sposobu ich regulacji w celu 
uzyskania wysokiej jakości biomasy. Wysoki poziom 
czasopisma gwarantuje międzynarodowy, 40-osobowy 
zespół redakcyjny z 19 krajów.

pg

International Agrophysics, red. nacz. J. Gliński, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Do-
brzańskiego PAN w Lublinie.
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Krajowa agrofizyka

Z przeznaczeniem na kraj są wydawane Acata Agro-
physica w języku polskim lub angielskim. Jest to cza-
sopismo ciągłe, wydawane jako półrocznik, zawiera-
jący w jednym tomie 3-4 zeszyty, lub jako rozprawy 
i monografie monotematyczne. Acta odgrywają dużą 
rolę w propagowaniu osiągnięć agrofizyki – zastoso-
wań fizyki w badaniach rolniczych i w ochronie środo-
wiska przyrodniczego. Oprócz autorów polskich, mają 
możliwości publikowania swoich prac autorzy z zagra-
nicy. Szczególnie cenne są monografie oparte o wyniki 
uzyskane w projektach badawczych (grantach), w prze-
wodach doktorskich i habilitacyjnych. W roku 2007 
ukazały się tomy 9 i 10 ( 6 zeszytów) oraz 4 rozprawy 
i monografie monotematyczne, dotyczące m.in. emisji 
gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie, oceny 
przeobrażeń środowiska glebowego i stabilności eko-

systemów leśnych w obszarze oddziaływań Zakładów Azotowych w Puławach.
pg

Acta Agrophysica, 2007, red. nacz. J. Horabik, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzań-
skiego PAN w Lublinie.

Polskie gleboznawstwo

Instytut Agrofizyki jest wydawcą anglojęzycznego pół-
rocznika Polish Journal of Soil Science, redagowane-
go pod patronatem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii 
Rolnej PAN. Czasopismo to, ukazujące się od 40. lat, 
promuje osiągnięcia polskich naukowców z dziedziny 
gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolnej. 
Jest ono też otwarte na autorów zagranicznych. Tom 
XL/2007 zawiera prace dotyczące: genezy, fizyki, che-
mii, biologii, technologii i żyzności gleby. Wśród nich 
są prace na temat trwałości i sorpcyjności agregatów 
glebowych, udziału frakcji hydrofilowych i hydrofobo-
wych w tworzeniu kwasów próchnicznych, podatności 
materii organicznej na utlenianie, zawartości żelaza we 
frakcjach granulometrycznych gleb, uwalniania amonu 
z erodowanych gleb lessowych, procesów wietrzenia 
tundrowych gleb Szpicbergenu. 

pg

Polish Journal of Soil Science. Vol. XL/2007. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej 
PAN, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. 
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Czasopisma Polskiej Akademii Nauk
Magazyn 

Polska Akademia Nauk począwszy od roku 2004 wyda-
je magazyn (kwartalnik) w dwóch wersjach językowych 
(polskiej i angielskiej) pod nazwą Academia. W tym 
wydawnictwie publikowane są artykuły wybitnych pol-
skich naukowców z różnych dziedzin jak: archeologia, 
astronomia, botanika, ekologia, etnologia, geografia, hi-
storia, mikrobiologia, nauki o Ziemi, oceanologia, pale-
ontologia, parazytologia. Artykuły promują osiągnięcia 
nauki zarówno polskiej, jak i światowej. Rocznik 2007 
omawia w Nr 1 zagadnienia czasu w wymiarach: arche-
ologicznym, historycznym, życia organizmów zwierzę-
cych i roślin, również w aspekcie futurologicznym. Nr 2 
zawiera artykuły dotyczące zagrożeń pochodzących ze 
zjawisk przyrodniczych, a także związanych z działal-
nością człowieka. Nr 3 jest poświęcony zmianom (prze-
mianom) zachodzącym na Ziemi i we Wszechświecie, 

w przyrodzie, społeczeństwie z uwzględnieniem ich natury chemicznej i fizycznej. Nr 4 
traktuje o przestrzeni w makro- i mikroskali w odniesieniu do życia człowieka, mikroor-
ganizmów i roślin.

pg
Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. Nr 1-4, 2007. Wyd. Polska Akademia 
Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa 2007.

Nauka

Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wy-
dawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. 
Publikuje ono recenzowane prace naukowe, artykuły 
przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje 
oraz listy do redakcji. Zeszyty 1-4/2007 (około 170 
stron każdy) zawierają m.in. artykuły poświęcone: 
przyśpieszonemu awansowi naukowemu, moralnej od-
powiedzialności uczonych za ludzi biednych, Oświece-
niu między Wschodem a Zachodem, początkowi Polski, 
cywilizacji strachu i kultury nadziei, retoryce nienawi-
ści, rozwojowi regionów twórczych – od Aleksandrii, 
przez Lwów, do San Francisco, mitom i rzeczywistości, 
kresowi podzielności materii, teorii pokoleń, diagno-
styce prenatalnej, demografii członków PAN, etycznym 
i nieetycznym obrzeżom nauki, komercjonalizacji osią-
gnięć nauki, budowaniu projektów naukowych. 

pg
Nauka 1-4/2007. Biuro Upowszechniania i Promocji Naukowej PAN. Warszawa, PKiN 2007.
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50 lat LTN-u

Jubileuszowi 50-lecia Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego zostało poświęcone okolicznościowe wydawnictwo, 
zawierające artykuły: Edmunda K. Prosta „Towarzystwa 
naukowe – ich rola i zadania”, ks. Andrzeja Szostka „Pol-
skie towarzystwa naukowe – powstanie i rozwój”, Jana 
Lewandowskiego „Powstanie i działalność towarzystw na-
ukowych na Lubelszczyźnie”, Mariana Wielosza „Powsta-
nie i działalność Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”. 
LTN skupia ponad 600 członków pracujących w 5 wydzia-
łach: Humanistycznym, Biologicznym, Matematyczno 
-Fizyczno-Chemicznym, Nauk Technicznych, Nauk o Zie-
mi i Nauk Górniczych. Towarzystwo prowadzi działalność 
wydawniczą, organizuje konferencje naukowe, przyznaje 
Lubelską Doroczną Nagrodę Naukową (Premium Scientia-
rum Lublinense) za najlepszą pracę badawczą lub publika-
cję książkową.

pg

50 lat Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, LTN Lublin, 2007, ss. 39.

Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska

Tom VIII Badań hydrograficznych w poznawaniu środowi-
ska przedstawia problematykę obiegu wody w środowisku 
naturalnym i przekształconym, ocenę jakościowych i ilo-
ściowych zasobów wodnych oraz istotnych aspektów ich 
ochrony, rozważanych z punktu widzenia zagadnień teo-
retycznych i praktycznych. W 73 artykułach zostały poru-
szone zagadnienia z zakresu obiegu wody w środowisku 
z podziałem na przyrodnicze uwarunkowania obiegu wody 
w zlewniach rzecznych i jeziornych, zasoby wód podziem-
nych i ich rolę w zasilaniu rzek. Przestrzenne i czasowe 
prawidłowości kształtowania się odpływu, antropogenne 
zagrożenia i ochrona stosunków wodnych, problemy meto-
dyczne badań i oceny hydrologicznych zdarzeń ekstremal-
nych. Opublikowane prace dają możliwość oceny stanu 
hydrosfery w Polsce i na Lubelszczyźnie oraz wskazują na 
konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami wod-
nymi. W kilku pracach przedstawiono informacje dotyczące zasobów wodnych na Białorusi.

pg

Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, pod red. Zdzisława Michalczy-
ka. Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2007, ss. 672.
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Zakład Hydrografii UMCS

Tom IX Badań hydrograficznych w poznawaniu środo-
wiska, poświęcony 50-leciu Zakładu Hydrografii UMCS 
w Lublinie, został dedykowany Profesorowi Tadeuszowi 
Wilgatowi (1917-2005) – twórcy ośrodka badań hydrogra-
ficznych na lubelskiej geografii oraz pierwszej w Polsce 
Katedrze Hydrografii powołanej w 1961 roku, której był 
też wieloletnim kierownikiem. Tom zawiera na wstępie 
życiorys i bibliografię dorobku naukowego Profesora Wil-
gata, dalej historię Zakładu Hydrografii UMCS oraz chro-
nologiczny spis licznych prac tego Zakładu, z podziałem 
na wybrane artykuły i monografie, rozprawy habilitacyjne, 
prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, granty oraz 
prace dla potrzeb gospodarki. Z zamieszczonych artykułów 
warto przytoczyć jeden, poświęcony zastosowaniu metod 

badań stosunków wodnych opartych na kartowaniu hydrofizycznym w wybranych ob-
szarach świata i drugi dotyczący znaczenia badań limnologicznych Profesora Tadeusza 
Wilgata, w poznaniu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

pg
Pięćdziesiąt lat Zakładu Hydrografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
pod red. Zdzisława Michalczyka. Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 120.

Kwitnienie roślin i alergie pyłkowe
Pyłek roślin w aeroplanktonie

Problemy biologii kwitnienia i alergii pyłkowych były tematem 
konferencji organizowanych przez prof. Elżbietę Weryszko-
Chmielewską. W oparciu o materiały z konferencji ukazała się 
książka zawierająca 15 oryginalnych prac, w większości przed-
stawiających wyniki kilkuletnich badań aerobiologicznych pro-
wadzonych w Polsce. Badania te dotyczyły koncentracji pyłku 
roślinnego w powietrzu atmosferycznym Krakowa, Lublina, 
Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Sosnowca, Szczecina i Wrocła-
wia. Uzyskane wyniki i tworzone na ich podstawie kalendarze 
pyłkowe pozwalają na porównanie przebiegu sezonów pyłko-
wych w różnych częściach Polski dla 20 wybranych taksonów 
roślin, których alergenny pyłek występuje w aeroplanktonie w 
różnych stężeniach. Wyniki te mają przede wszystkim zasto-
sowanie w alergologii, ale mogą być wykorzystywane także w 
ekologii, fitogeografii, leśnictwie oraz przy określaniu zmian klimatycznych i fenologicznych. 
Ostatnie rozdziały opracowania dotyczą metod statystycznych stosowanych w aerobiologii 
oraz charakterystyki kwiatów, kwiatostanów i pyłku roślin wiatropylnych.

pg
Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety 
Weryszko-Chmielewskiej. Akademia Rolnicza w Lublinie, 2006, ss. 191.
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Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe

Problemy związane z biologią kwitnienia roślin i aerobio-
logią były przedmiotem VI już ogólnopolskiej konferencji 
poświęconej tym zagadnieniom (Lublin, 8-9.11.2007), zor-
ganizowanej przez Katedrę Botaniki AR w Lublinie, Lu-
belskie Towarzystwo Naukowe, Komisję Medycyny Wsi 
PAN Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Botaniczne, 
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz Ośrodek 
Badania Alergenów Środowiskowych. W 13 referatach i 
na 52 plakatach przedstawiono zagadnienia związane ze 
wzrostem, rozwojem i kwitnieniem różnych gatunków ro-
ślin, ekologią kwitnienia i biologią zapylania roślin. Część 
prezentacji była poświęcona występowaniu pyłków w po-
wietrzu Krakowa i okolic, Roztocza Lubelskiego, Lublina, 
Sosnowca i Warszawy. Pokazane zostały również wartości 

biologiczne, miododajne i alergiczne pyłku.
pg

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologii Kwitnienia Roślin i Alergii Pyłkowych. 
Lublin, 8-9.11. 2007. Streszczenia. Katedra Botaniki AR w Lublinie. Lublin 2007, ss. 68.

Kształtujmy tożsamość krajobrazu

Ukazała się pozycja poświęcona kolejnej, IV edycji kon-
kursu pod nazwą Kształtujemy tożsamość krajobrazu, 
który odbył się 6.06.2007 w IUNG-PIB w Puławach. 
Konkurs ten obejmował refleksje naukowe nad tematem 
Człowiek kreatorem jakości przestrzeni – przestrzeni ży-
cia codziennego człowieka, która stanowi podstawę jego 
egzystencji, a na co dzień jest odbierana jako krajobraz. 
Książka składa się z 5 części. W pierwszej znajdują się 
wypowiedzi promotorów konkursu, organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, przy współudzia-
le Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. W części II zostały przedstawione zagadnienia roli 
człowieka jako kreatora przestrzeni życiowej. W czę-
ści III przedstawiono działalność Instytutu Puławskiego 
(IUNG-PIB) w trosce o jakość przestrzeni. Omówiono 
zrównoważone gospodarowanie na obszarach chronionych, zagadnienia rolnictwa przy-
jaznego środowisku, roli nauki w kształtowaniu środowiska przyrodniczego oraz kodeks 
dobrej praktyki rolniczej w aspekcie ochrony krajobrazu. Część IV została poświęcona pre-
zentacji 20 ogrodów przyszkolnych, a w części V podano wyniki Konkursu IV edycji.

pg
Człowiek a przestrzeń pod red. Jadwigi Michalczyk. KUL Jana Pawła II, Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, 2007, ss. 191 wraz z płytą DVD.
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Stanisław Vincenz

Pierwsza monografia biograficzna ukazująca życie oraz twórczość 
Stanisława Vincenza (1888-1971) – pisarza, filozofa, znawcy kul-
tury, poligloty, człowieka dialogu i pojednania, twórcy potężnego 
4-tomowego dzieła Na wysokiej połoninie, w którym dał wizję spo-
tkania kultur Wschodu i Zachodu, wzbogaconą o obecność żywiołu 
żydowskiego w realiach Huculszczyzny. Książka jest podzielona na 
4 rozdziały, poświęcone kolejnym etapom życia i działalności Vin-
cenza: Wzrastanie i dojrzewania (1888-1914); Wiek męski – czas 
pokoju i wojen (1914-1939); Uchodźca na gościnnej węgierskiej 
ziemi (1939-1946); Na europejskim szlaku (1946-1971). Książka 
Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej jest fundamentalnym dopełnie-

niem panoramy polskiej literatury emigracyjnej. Uzupełnia dość skromną wiedzę na temat ży-
cia autora oraz głoszone o nim fantastyczne mity i legendy, a ponadto wnosi nowe informacje 
o środowisku polskiej „Kultury”, wzbogaca wiedzę o Jerzym Giedroyciu, Czesławie Miłoszu 
i innych. Praca ta jest oparta na bogatych, dotychczas nie wykorzystanych materiałach źródło-
wych znajdujących się w archiwach ukraińskich, w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, a tak-
że będących w posiadaniu rodziny pisarza. 

pg
Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Bibliografia. Miro-
sława Ołdakowska-Kuflowa. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2006, ss. 391.

Powszechna Encyklopedia Filozofii
Został wydany 8. tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii za-
wierający 539 haseł opracowanych przez 167 autorów. Obej-
muje on hasła na litery: Pap, Q, R, Sc. W tomie tym, podobnie 
jak w poprzednich, znajdują się biogramy filozofów, proble-
my oraz nurty filozoficzne. Specjalnością są hasła z dziedzi-
ny poznania ludzkiego, takie jak: pewność, pojęcie, poznanie, 
prawda, racja, relatywizm, refleksja, sceptycyzm. Wśród haseł 
problemowych są takie jak: piękno, polis, polityka, powinność, 
pożądliwość, praca, pragmatyka, prakseologia, prawo, pra-
worządność, principium, przyczyny, przygodność, przyjaźń, 
relacja, religia, rodzina, sacrum. W hasłach przeglądowych 
można znaleźć takie jak: personalizm, pitagoreizm, platonizm 
i neoplatonizm, postmodernizm, pozytywizm, neopozytywizm, procesualizm, pragmatyzm, 
psychologizm, racjonalizm, realizm, scholastyka. Encyklopedia obejmuje także bogaty ma-
teriał z dziedziny filozofii pozaeuropejskiej. Ukazuje się od roku 2000 staraniem Polskiego 
Towarzystwa Tomasza z Akwinu z siedzibą w KULu, a jej ostatni 9. tom oraz suplement ukażą 
się prawdopodobnie w 2008 roku. Jest to pierwsza w dziejach nauki polskiej encyklopedia 
filozofii i piąte tego typu wydawnictwo na świecie. Przygotowywane jest tłumaczenie Ency-
klopedii na język angielski oraz jej wersja multimedialna.

pg
Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 8. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 
2007, ss. 995.
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Wydawnictwa prawnicze

Ukazały się kolejne wydania trzech książek Prof. Romana Tokarczyka dotyczące zagad-
nień współczesnej kultury prawnej, etyki prawniczej i prawa amerykańskiego. Profesor 
Tokarczyk jest autorem ponad 600 publikacji, w tym wielu książek z zakresu historii dok-
tryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, prawa amerykańskiego 
i kultur prawnych świata. Z innych najbardziej znanych publikacji książkowych Profeso-
ra należy wymienić: Współczesne doktryny polityczne (14 wydań); Prawa narodzin, życia 
i śmierci (8 wydań); Komparatystyka prawnicza (8 wydań); Filozofia prawa (10 wydań); 
Historia filozofii prawa (3 wydania); Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm 
i rycin (2 wydania); Antologia Anegdoty Akademickiej (2006).

pg

Roman Tokarczyk. Współczesne kultury prawne (wyd. VI). Oficyna a Wolters Kluwer, 
Warszawa, 2007, ss. 303; Prawo amerykańskie (wyd. IX). Oficyna j.w., ss. 411; Etyka 
prawnicza (wyd. III). Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, 2007, ss. 340.



124 Książki

Eneida

Poemat wybitnego poety ukraińskiego Iwana Ko-
tlarewskiego ENEIDA opublikowany w Petersburgu 
w 1798 roku został po raz pierwszy wydany w języku 
polskim Jest to „trawestacja Wergiliuszowej Eneidy 
napisana językiem najbardziej zbliżonym do żywej 
mowy ludu ukraińskiego” (ze wstępu M. Łesiowa). 
Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski doko-
nał związany z Lublinem filolog Piotr Kupryś (1933-
2002), a wydania dzieła podjęło się kilku Jego przyja-
ciół (profesorów: J. Kołodziej, E. Krasowski, J. Gliński 
i M. Łesiów) z Oddziału PAN w Lublinie, KUL-u i AR 
w Lublinie. Dzieło jest zaopatrzone w słowo wstępne 
Prezydenta Republiki Ukrainy – Wiktora Juszczenki.

pg

Iwan Kotlarewski ENEIDA w tłumaczeniu Piotra Kuprysia. Wydawnictwo KUL, 2008, 
ss. 271.

Wiadomości konserwatorskie

Ukazał się dziewiąty tom Wiadomości Konserwator-
skich Województwa Lubelskiego. Tom ten zawiera 
przegląd prac konserwatorskich wykonanych w wo-
jewództwie lubelskim w roku 2006 oraz będących 
w toku, takich jak: adaptacja klasztoru powizytkow-
skiego w Lublinie, klasztoru Paulinów we Włodawie, 
prac w katedrze zamojskiej, w cerkwi prawosławnej 
w Bończy, w katedrze w Wereszczynie. W tym wy-
dawnictwie znaleźć można również studia i materia-
ły poświęcone pradziejom Tomaszowa Lubelskiego, 
Kazimierza n. Wisłą, badaniom archeologicznym pro-
wadzonym na terenie zespołów pałacowych powia-
tów chełmskiego, krasnystawskiego i włodawskiego, 
prywatnym skansenom województwa, polichromiom 
w drewnianych kościołach.

pg

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Lublinie. Lublin 2007, ss. 288.
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Archeologia na Lubelszczyźnie

Ukazało się drukiem kolejne, bogato ilustrowane 
opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Lublinie Pradzieje południowo-
wschodniej Lubelszczyzny. Poprzednie opracowa-
nie dotyczyło dziejów człowieka na terenie Pole-
sia Lubelskiego. Omawiany tom, jest poświęcony 
pradziejom południowo-wschodniej Lubelszczy-
zny, nazywanej także Zamojszczyzną, będący 
prawdziwą skarbnicą zabytków archeologicznych 
i śladów prahistorycznego osadnictwa. Zawiera 9 
artykułów nt. środowiskowego uwarunkowania 
rozwoju osadnictwa i gospodarki społeczności 
pradziejowej; osadnictwa w czasach panowania 

kultury trzcinieckiej i strzyżowskiej; czasów kultury łużyckiej i pomorskiej; Lubelszczy-
zny w epoce neolitu i początków epoki brązu; obrazów dziejów schyłku starożytności 
zanim przyszli słowianie oraz obecności germańskich barbarzyńców.

pg
Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Praca zbiorowa pod red. Ewy Banasie-
wicz-Szykuły. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. Lublin, 2007, 
ss. 180.

Między nauką a polityką

Wydawnictwo UMCS w Lublinie opublikowało książkę, 
autorstwa Jana Piskurewicza, poświęconą Marii Curie-
Skłodowskiej, przedstawiającą mało znaną sferę jej dzia-
łalności. Laureatka dwóch nagród Nobla jest ukazana jako 
wybitna organizatorka badań naukowych w stworzonych 
przez nią laboratoriach, inicjatorka przedsięwzięć orga-
nizacyjnych i naukowych na forum międzynarodowym. 
Podkreślona została aktywność Skłodowskiej w pracach 
Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy 
Lidze Narodów oraz jej bardzo wysoka ocena przez naj-
wybitniejszych ówczesnych intelektualistów i uczonych, 
takich jak Henriego Bergsona i Alberta Einsteina. Dużym 
walorem wydawnictwa jest wykorzystanie nie przytacza-
nych dotąd źródeł, korespondencji prywatnej i oficjalnej, 
materiałów wspomnieniowych oraz dokumentów urzędo-
wych. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami i zaopatrzona w obszerne streszcze-
nia w językach angielskim i francuskim.

pg
Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów. 
Jan Piskurewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2007, 
ss. 248.
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Dzieła Cypriana Norwida

Norwidolodzy z kilku ośrodków naukowych kraju 
przygotowali pierwsze w pełni krytyczne wydanie 
dzieł Cypriana Norwida. Jak podaje Redakcja Dzieł 
wszystkich „teksty Norwida zostały oparte na autogra-
fach (lub ich kopiach), na pierwodrukach albo najbar-
dziej wiarygodnych edycjach. Zachowano przy tym 
bez zmian słownictwo i składnię pisarza, a fleksję, fo-
netykę, pisownię i interpunkcję ostrożnie zmodernizo-
wano według zasad, które zostaną podane we Wstępie 
do całego wydania Dzieła wszystkie”. Dzieła będą się 
składać z 17 tomów: I – II Wiersze, III – IV Poematy, 
V – VI Dramaty, VII – IX Proza, X – XIV Listy, XV 
– XVI Notatniki, XVII Albumy. Każdego roku mają się 
ukazywać 2 tomy, zależnie od kolejności opracowywa-
nia ich przez poszczególnych edytorów. W 2007 roku 
ukazał się tom VII - Proza.

pg
Cyprian Norwid Dzieła wszystkie VII Proza I, opracowanie Rościsława Skręta. Towarzy-
stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Lublin 2007, ss. 195.

Globalna edukacja

Bianka Siwińska jako pierwsza w Polsce, podjęła się 
próby ujęcia procesu internacjonalizacji szkolnictwa 
wyższego w perspektywie globalnej, w książce Edu-
cation goes global. Strategie internacjonalizacji szkol-
nictwa wyższego. Na przykładzie głównie Niemiec 
i innych krajów, jak Wielka Brytania, Australia, Chi-
ny i Malezja, autorka analizuje czynniki prowadzące 
do ważnych przełomów owocujących zdynamizowa-
niem procesu internacjonalizacji edukacji – procesu, 
będącego obiektem polityki na poziomie danego pań-
stwa. Globalizacja rynku edukacyjnego nabiera tempa. 
W ciągu ostatnich 30. lat liczba studentów wybierają-
cych na miejsce studiów inny kraj, wzrosła pięciokrot-
nie i obecnie wynosi ponad 2,7 miliona. Według pro-
gnoz do roku 2025 ich liczba wzrośnie do 7,2 miliona. 
Polska jest w tej chwili na ostatnim miejscu spośród 
członków OECD, jeżeli chodzi o liczbę studentów zagranicznych. Jest ich zaledwie 10 
tys. na 2 miliony studentów w ogóle – czyli zaledwie 0,5%.

pg
Bianka Siwińska Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyż-
szego. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Warszawa 2007, ss. 174.



127Redakcja

Jakość żywienia

Krzysztof Przystupa opracował monografię stanowią-
cą kompendium wiedzy niezbędnej dla specjalistów 
zajmujących się zarządzaniem jakości w przedsiębior-
stwach sektora spożywczego. Monografia wychodzi 
naprzeciw rozporządzeniom Parlamentu Europejskie-
go w sprawie higieny środków spożywczych. Zawiera 
ona wytyczne ułatwiające wdrażanie dobrych praktyk 
higienicznych i produkcyjnych w zakładach gastro-
nomicznych. Jej zaletą jest powiązanie problematyki 
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene 
Practice) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good 
Manufacturing Practice) ze stroną organizacyjną. Jest 
to opracowanie modelowe, pokazujące jak można 
posiadaną wiedzę przekazywać w praktyce życia co-
dziennego.

pg
GHP i GMP w zakładzie gastronomicznym. Krzysztof Przystupa. Polska Akademia Nauk 
Oddział Lublin, Lublin 2007, ss. 281.

Ochrona środowiska przyrodniczego
Prognostyczny model

W oparciu o przeprowadzone badania modelowe, określono warunki uruchamiania 
związków biogennych (jony azotanowe, amonowe, 
fosforanowe) w erodowanych glebach lessowych zlew-
ni Ciemięgi użytkowanej rolniczo. W założeniach po-
łożono nacisk na rolę procesów oksydoredukcyjnych w 
uruchamianiu składników glebowych. Uzyskane wyni-
ki pozwoliły na opracowanie modelu prognostycznego 
(PMC-B) zmian stężenia badanych jonów w roztworach 
gleb zlewni dla określonych warunków klimatycznych 
(opadów i temperatury). Przedstawiono na płycie CD-
rom dynamiczne zmiany stężenia jonów w glebach 12 
stanowisk terenu zlewni, w poszczególnych miesiącach 
roku. Niniejsze opracowanie może stanowić uzupełnie-
nie innych modeli opisujących migrację i zanieczysz-
czenie środowiska związkami chemicznymi, a także 
może być wykorzystany do celów dydaktycznych na 
kierunkach rolniczych i ochrony środowiska.
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Prognostyczny model uruchamiania biogennych związków azotu i fosforu w erodowanych 
glebach małej zlewni lessowej. Piotr Gliński. Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii 
Środowiska, Monografie vol. 44, Lublin 2007, ss. 98 (plus CD-rom).
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Nature conservation management

Ukazała się książka w języku angielskim przedstawia-
jąca analizy ważnych koncepcji związanych z działa-
niami w zakresie ochrony przyrody. Jest ona wynikiem 
aktywnej współpracy wielu naukowców z 17 krajów 
uczestniczących w sieci ALTER-Net A Long-Term Bio-
diversity, Ecosystem and Awereness Research Network 
w ramach 6 Ramowego Programu U.E. Książka za-
wiera 16 artykułów zebranych w 4 rozdziałach: I. New 
trends and ideas in nature conservation; II. Nature con-
servation management and sustainable development; 
III. Public participation in nature conservation; IV. Eco-
logical processes research.

pg

Nature conservation management: from idea to practical results. Pod red. Tadeusza J. 
Chmielewskiego, Lublin – Łódź – Helsinki – Aarhus, 2007, ss. 263.

Biuletyny Informacyjne Oddziału PAN w Lublinie (pierwszy i dwa 
jubileuszowe z okazji 5 i 10-lecia działalności):

Wszystkie numery Biuletynu Informacyjnego Oddziału PAN w Lublinie są do-
stępne on line na stronie www:pan-ol.lublin.pl
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Profesor Stanisław Mikołaj Radwan

(1933 – 2007)

Stanisław Mikołaj Radwan urodził 
się 6 grudnia 1933 r. w Rzeczycy Zie-
miańskiej, w gminie Trzydnik Duży, po-
wiat Kraśnik, województwo lubelskie.

Studia wyższe ukończył w 1958 r. na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (Bi-
NoZ) UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł 
magistra biologii. Pracę zawodową podjął 
jako asystent prof. dr hab. Gabriela Brzę-
ka w Katedrze Zoologii Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Lublinie. Stopień naukowy 
doktora nauk przyrodniczych z zakre-
su zoologii nadała Mu Rada Wydziału 
BiNoZ UMCS w roku 1965. W latach 
1966-1974 pracował w WSR na stano-
wisku adiunkta. W latach 1970-1972 
był członkiem Senatu WSR, a w latach 
1972-1974 członkiem Senatu Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk przyrodni-

czych w zakresie zoologii uzyskał w 1974 r., na BiNoZ UMCS. W 1982 r. otrzy-
mał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych, a w 1989 r. 
tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1976-1982 oraz 1991-1993 pełnił funkcję 
dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Wydziale 
Zootechnicznym AR w Lublinie. Od 1978 r. był kierownikiem Zakładu Zoologii 
i Hydrobiologii, z którego w 1993 r. powstały Katedra Hydrobiologii i Ichtiobio-
logii oraz Katedra Zoologii. Katedrą Hydrobiologii i Ichtiobiologii AR w Lubli-
nie Profesor kierował nieprzerwanie do emerytury, tj. do 2004 r.

Od połowy lat 80. XX w. Profesor coraz szerzej zajmował się zagadnieniami 
ochrony środowiska przyrodniczego, szczególnie ekosystemów wodno-błotnych. 
Brał udział m.in. w pracach nad dokumentacją naukową dotyczącą utworze-
nia Poleskiego Parku Narodowego i Rezerwaru Biosfery „Polesie Zachodnie”. 
Kierował pracami nad planem ochrony Poleskiego Parku Narodowego, a także 
Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” i Parku Krajobrazowego „Lasy 

PRO MEMORIA
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Janowskie”. Od maja 1995 r. prof. Radwan był kierownikiem utworzonej z Jego 
inicjatywy Pracowni Ochrony Przyrody, przekształconej w 2003 r. w Pracownię 
Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Z Pracowni tej, w dużej mierze dzięki 
staraniom Profesora, w 2006 r. powstał samodzielny Zakład Ekologii Krajobrazu 
i Ochrony Przyrody. Profesor był też inicjatorem i współtwórcą kierunku kształce-
nia „Ochrona Środowiska” na AR w Lublinie.

Do czasu przejścia na emeryturę Profesor opublikował 244 prace naukowe. Wśród 
nich 147 to oryginalne prace twórcze, zamieszczane w renomowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Był także redaktorem 19 
tomów monografii. Do Jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą:
- opracowanie wszechstronnego studium systematyczno-ekologicznego wrotków 

jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, w tym opisanie aż 37 gatunków no-
wych dla Polski i 9 nowych dla Europy; określenie struktury ekolo gicznej i sezo-
nowych zmian w zespołach wrotków psammonowych - bardzo słabo poznanego 
i rzadko opisywanego zespołu organizmów. Dzięki tym badaniom Profesor jest 
uważany za jednego z twórców polskiej szkoły badań nad psammonem;

- określenie przydatności wrotków, jako wskaźników trofii wód;
- wykorzystanie danych o składzie gatunkowym wrotków pelagicznych do okre-

ślania stopnia podobieństwa limnologicznego jezior;
- określenie typów, struktury biotycznej i roli ekotonów w funkcjonowaniu wod-

no-torfowiskowych kompleksów ekosystemów;
- opracowanie i opublikowanie opartego na oryginalnej metodyce studium mi-

gracji i akumulacji metali ciężkich na różnych poziomach troficznych ekosys-
temu jeziornego;

- opracowanie tomu Family Gastropodidae, w ramach seryjnie ukazującego się 
międzynarodowego dzieła Guides to the Identification of the microinverte-
brates of the continental waters, of the world. SPB Academic Publishers, The 
Hague, The Netherlands (2002);

- udział w tworzeniu podstaw naukowych oraz w realizacji i monitorowaniu 
efektów 2 pionierskich w skali Polski programów renaturalizacji ekosystemów 
wodno-torfowiskowych: na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz w Prado-
linie Wieprza, Jezioro Piskory (1992-1997);

- koordynowanie opracowania programów restytucji i wzmacniania regionalnych 
populacji 2 rzadkich gatunków zwierząt: raka szlachetnego i strzebli błotnej.

Profesor uczestniczył w realizacji 36 różnych projektów badawczych, w tym 
w kilkunastu znaczących w skali kraju, m.in.: w Centralnym Programie Badań Pod-
stawowych CPBP 04.10. w latach 1985-1989 (kier. zadania); grancie KBN „Ekoto-
ny i ich rola w funkcjonowaniu wodno-torfowiskowych ekosystemów w obszarach 
chronionych Polesia, 1995-1998 (kier. projektu); grancie KBN „Przyrodnicze pod-
stawy ochrony i odnowy ekosyste mów wodno-torfowiskowych w obszarze funcjo-
nalnym Poleskiego Parku Narodowego, na tle antropogenicznych przekształceń 
środowiska naturalnego, 2000-2003 (kier. projektu).
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Był promotorem 13 dysertacji doktorskich i opiekunem naukowym 1 rozprawy 
habilitacyjnej, a także recenzował 14 prac doktorskich, 10 rozpraw habilitacyjnych, 
10 wniosków o tytuły profesorskie i 12 wniosków o stanowiska profesora nadzwy-
czajnego. Był również promotorem ponad 80 prac magisterskich i licencjackich.

Prof. Radwan działał bardzo aktywnie w wielu komitetach naukowych, orga-
nizacjach i towarzystwach naukowych oraz w społecznych organizacjach proeko-
logicznych, w tym PAU (czł. koresp. od 2002 r.); PAN (twórca i przew. Komisji 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału Polskiej Akademii 
Nauk w Lublinie od 2001 r., inicjator wydawania i przew. Komitetu Redakcyjnego 
TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN); 
Societas Internationalis Limnologiae -SIL (czł. od 1974 r.); Lubelskim Towarzy-
stwie Naukowym (czł. rzecz. od 1975 r.); Polskim Towarzystwie Hydrobiologicz-
nym (wiceprezes 1989-1992, prezes 1992-2000); Radzie Na ukowej Poleskiego 
Parku Narodowego (przew. od 1990 do 2005); Radzie Naukowej Narwiańskiego 
Parku Narodowego (czł. Prezydium od 1996 r.); Radzie Gospodarki Wodnej przy 
Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (czł. 1997-1999); 
Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Lublinie (od 1992 r.); Radzie Społecz-
no-Naukowej Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie (przew. od 1995 r.); Polskim 
Klubie Ekologicznym (prezes Lubelskiego Okręgu PKE 1988-1992).

Był również organizatorem i kierownikiem kilkunastu krajowych i międzyna-
rodowych konferencji naukowych, m.in. corocznych konferencji poświęconych 
ekosystemom wodnym, organizowanych w Janowie Lubelskim wspólnie z Od-
działem Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Za swoją niezwykle aktywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyj-
ną odzna czony został: Krzyżem Oficerskim OOP (2001), Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1975). Wyróżniono Go także Medalem 
Komisji Edukacji Narodo wej (1975) oraz Złotą Odznaką Za Zasługi dla Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (1990).

Od 2006 r. stan Jego zdrowia zaczął się widocznie pogarszać, mimo to był twór-
czy i aktywny do ostatnich dni. Chodząc już z trudnością, o lasce, przygotowywał 
wciąż nowe przedsięwzięcia badawcze, konferencje, publikacje.

Opatrzony Świętymi Sakramentami zmarł 16 lipca 2007 r. w wieku 73 lat. Po-
chowany został 19 lipca 2007 r. na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie.

W pamięci podopiecznych i wychowanków prof. dr hab. Stanisław Radwan zapisał 
się jako znakomity specjalista, wymagający i sprawiedliwy przełożony, świetny organi-
zator i niezastąpiony doradca w wielu trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych.

Dla mnie osobiście był Mistrzem, Nauczycielem i Przewodnikiem po równie 
fascynującej, co trudnej krainie nauki, a w życiu codziennym – prawdziwie serdecz-
nym Przyjacielem.

Tadeusz J. Chmielewski 
Dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, prof. AR w Lublinie jest przewodniczącym Komi-
sji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie.



132

Profesor Edmund Kazimierz Prost

(1921 – 2008)

Edmund Kazimierz Prost urodził się 
9 kwietnia 1921 r. w Janowie Lubelskim, 
w rodzinie oficera Wojska Polskiego, 
jako potomek hugenotów francuskich, 
którzy w wyniku wojen religijnych 
XVI-XVII w. przybyli z Francji do 
Würtembergii, a stamtąd na początku 
XIX w. do Polski. Po ukończeniu re-
nomowanego gimnazjum im. Stefana 
Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim 
Edmund Kazimierz uzyskał maturę 
w 1939 r. W tym samym czasie wybu-
chła wojna, nastały lata okupacji nie-
mieckiej, a wraz z nimi trudne chwile, 
które dotknęły rodzinę - rozstrzelanie 
ojca, wielomiesięczny pobyt Edmunda 
w niemieckim więzieniu, wyjazd do 
Warszawy, a stamtąd ucieczka w cza-
sie Powstania.

Do Lublina trafił po zakończeniu wojny, gdzie rozpoczął studia na Wydziale 
Weterynaryjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przed ich ukończeniem 
otrzymał propozycję pracy naukowej w Katedrze Higieny Środków Spożywczych 
pod kierunkiem prof. Alfreda Trawińskiego, uczonego o międzynarodowym auto-
rytecie. W 1949 r. ukończył studia, uzyskując dyplom lekarza weterynarii, a w 1950 r. 
promowany został na stopień doktora medycyny weterynaryjnej.

W 1955 r. miejscem pracy Profesora stała się Wyższa Szkoła Rolnicza w Lubli-
nie w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydziału Weteryna-
ryjnego. Na tym Wydziale przeszedł Profesor wszystkie stopnie kariery naukowej, 
uzyskując w 1976 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Tematyka badawcza Profesora obejmowała wpływ czynników szkodliwych na 
przydatność spożywczą surowców rzeźnych, wpływ fizjologicznych czynników 
zwierzęcych na cechy jakościowe jadalnych surowców oraz zmienność wartości 
odżywczej i jakości zdrowotnej żywności zwierzęcego pochodzenia w zależności 
od warunków jej uzyskiwania i przechowywania. 

PRO MEMORIA
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Efektem działalności naukowej Profesora jest 170 publikacji, w tym oryginalne 
prace badawcze i przeglądy naukowe (publikowane także w renomowanych czaso-
pismach zagranicznych), 10 pozycji książkowych i dydaktycznych, które były wie-
lokrotnie wznawiane oraz monografia w języku angielskim i japońskim pt. „Food 
- borne Salmonellosis”, opracowana wspólnie z prof. H. Riemannem z USA.

Duża wiedza, osiągnięcia naukowe, współpraca z renomowanymi ośrodkami na-
ukowymi zadecydowały o uznaniu Profesora jako niekwestionowanego autorytetu 
w zakresie higieny żywności. Był wielokrotnie zapraszany przez uniwersytety 
europejskie i amerykańskie, jako wykładowca oraz przez FAO, jako ekspert tej 
organizacji ds. higieny żywności (Barbados, Botswana, Wietnam).

Był promotorem 17 przewodów doktorskich, 5 przewodów habilitacyjnych z za-
kresu higieny i technologii żywności zwierzęcego pochodzenia. Wielu z Jego uczniów 
zostało nie tylko doprowadzonych do stopni i tytułów naukowych, ale i ukierunkowa-
nych naukowo. Pracowitość i zaangażowanie we wszystkich działaniach powodowały, 
że profesor obdarzany był licznymi funkcjami w świecie nauki. Kierownictwo Kate-
dry Higieny Żywności (1961-1991); funkcja dziekana Wydziału (1962-1966);  wybór 
na rektora Akademii Rolniczej w Lublinie w trudnym okresie lat 1981-1987 i w 
tym samym czasie na wiceprezydenta Światowego Stowarzyszenia Weterynaryjnego 
oraz wiceprezydenta Światowego Towarzystwa Higienistów Żywnościowych, a tak-
że prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (1960-1997 z przerwami), 
i wreszcie wybór na prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1991-2008) - to 
tylko niektóre aspekty Jego pracowitego życia.

Dowodem wysokiego uznania dla wszechstronnej działalności Profesora było 
przyznanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie 
(1990) i Akademii Rolniczej w Lublinie (1999) oraz wyróżnienie członkostwem 
honorowym przez Światowe Stowarzyszenie Weterynaryjne i Polskie Towarzystwo 
Nauk Weterynaryjnych. 

W latach 1970-1983 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum 
Weterynaryjnego”, a od 1967 r. „Medycyny Weterynaryjnej”.

Uhonorowany został medalem im. Oczapowskiego, przyznawanym przez Wy-
dział V PAN oraz wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 
Archidiecezji Lubelskiej „Lumen Mundi”, nagrodą główną TU Alianz Polska S.A. 
w dziedzinie nauka oraz licznymi odznaczeniami resortowymi, wojewódzkimi, kra-
jowych i zagranicznych uczelni, stowarzyszeń regionalnych i społecznych.

Był wybitną indywidualnością o wielkim autorytecie.
Profesor Edmund Prost odszedł 20 stycznia 2008 r. Pochowany został na Cmen-

tarzu Ewangelickim, przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Opracowanie: Redakcja
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Kwiecień
13, piątek W Rektoracie UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie „AGRO-ECO-

FOOD COMPLEX”. W posiedzeniu uczestniczył prof. Jan Gliński, prezes 
Oddziału PAN w Lublinie.

10, 
poniedziałek

W centrum Kongresowym AR w Lublinie z udziałem Prezydenta Miasta 
Lublin odbyła się konferencja nt. „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiorni-
ka Zemborzyckiego w Lublinie”. Oddział PAN w Lublinie reprezentował 
prezes.

17, wtorek Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego oraz Instytutu Spraw Publicz-
nych, prezes O.L. PAN uczestniczył podczas Forum Obywateli w deba-
cie nt. ,,Lubelskie w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”, która miała 
miejsce w Politechnice Lubelskiej. Debata odbyła się z udziałem m.in. 
wiceministra rozwoju regionalnego Tomasza Nowakowskiego, wiceprze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicza oraz 
innych deputowanych do PE i Parlamentu RP. 

17-18, 
wtorek-środa

W Salach Trybunału Koronnego w Lublinie na Rynku Starego Miasta roz-
poczęła się dwudniowa konferencja naukowa „Parki kulturowe - Ochrona 
tożsamości Krajobrazu” zorganizowana w ramach Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków. Podczas uroczystości zostały wręczone odzna-
czenia „Za Opiekę nad Zabytkami”, nagrody w konkursie „Zabytek Zadba-
ny”. Ogłoszono również wyniki konkursu „Laur Konserwatorski 2007”. 
Drugi dzień uroczystości obchodzony był w Kozłówce. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania było wystąpienie generalnego konserwatora zabytków, 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Tomasza Merta, który oficjalnie ogłosił, że Lublin - w swojej historycznej 
części oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce zostały uznane przez 
Prezydenta RP za pomniki Historii. W uroczystościach uczestniczył pre-
zes - J. Gliński. 

18-19, środa-
czwartek

W siedzibie Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, odbyła się 
konferencja naukowa z udziałem gościa z USA - prof. Jeffreya Goldfarba 
pt. „Tożsamość i różnica w polityce - o demokracji po komunizmie”, zor-
ganizowana przez Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych 
PAN Oddział w Lublinie oraz Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji 
Społecznej UMCS na Wydziale Politologii UMCS.

KRONIKA ODDZIAŁU
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19, czwartek Posiedzenie Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN 
Oddział w Lublinie w siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich. Wrę-
czono nominacje Członkom Komisji na nową kadencję 2007-2010.

24, wtorek W Sali Konferencyjnej Akademii Rolniczej odbyło się posiedzenie od-
działowej Komisji Rolniczej, podczas którego członkowie otrzymali no-
minacje, a referat nt. Zmiany produkcji roślinnej na ziemiach polskich - 
rys historyczny wygłosił prof. S. Krasowicz, z IUNG-PIB w Puławach.

26, czwartek W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Prezentacja działalności Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 

i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. 
Przedstawił: prof. Wojciech T. Markiewicz, dyrektor IChB PAN, 
prof. Jan Węglarz, prezes Oddziału PAN.

3. Uzupełnienie składu Komisji dyscyplinarnej I instancji dla pra-
cowników mianowanych. 
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.

4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN. 
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.

5. Wnioski inwestycyjne o przyznanie środków pieniężnych z konta 
pozabudżetowego PAN. 
Przedstawili: prof. Wojciech J. Stec - wiceprezes PAN, Małgorzata 
Kozłowska - dyrektor BFiM PAN.

6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 20 marca 2007.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Maj
3, czwartek W Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie Rady 

Miasta z okazji obchodów 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W okolicznościowych uroczystościach uczestniczył prezes O.L. PAN, 
jako członek Komitetu Honorowego.

7,
poniedziałek

Wyjazdowe posiedzenie V Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Wetery-
naryjnych PAN w Olsztynie, z udziałem prof. J. Glińskiego.

15 wtorek W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Wojciech J. Stec, wiceprezes PAN.
2. Uwagi na temat konieczności zmian w systemie funkcjonowania 

nauki w Polsce. 
Przedstawił: prof. Henryk Szymczak, czł. koresp. PAN.

3. Propozycje uchwał przygotowanych do dyskusji w trakcie Zgro-
madzenia Ogólnego PAN. 
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Przedstawili: prof. Andrzej B. Legocki - przewodniczący Wydziału 
II PAN, prof. Władysław Włosiński - przewodniczący Wydziału IV 
PAN, prof. Bogdan Ney - przewodniczący Wydziału VII PAN.

4. Wniosek o przyznanie medalu im. Mikołaja Kopernika profesorowi Ar-
mandowi Lattes z Uniwersytetu Paul Sabatier w Tuluzie. 
Przedstawił: prof. Janusz Jurczak - przewodniczący Wydziału III PAN.

5. Sprawy organizacyjne komitetów PAN. 
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.

6. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Małgorzata Kozłowska, dyrektor BFiM PAN.

7. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 26 kwiet-
nia 2007.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

15-16, wto-
rek-środa

W Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie od-
była się konferencja naukowa pt. „Problemy agrofizyczne kształtowania 
środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych”, współorga-
nizowana przez Komitet Agrofizyki PAN, Instytut Agrofizyki PAN oraz 
Oddział Lubelski PAN. W skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
weszli profesorowie: J. Gliński i S. Nawrocki.

16-18, 
środa-piątek

W Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie miała 
miejsce III Konferencja Naukowa „EKOENERGIA 2007”, organizowana 
corocznie przez Lubelską Radę Ekoenergii Fundacji PAN Oddział w Lu-
blinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Akademię Rolniczą w Lublinie, 
Instytut Agrofizyki PAN oraz Katedrę Energetyki i Pojazdów AR Lubli-
nie.

22, wtorek W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej PAN 
Oddział w Lublinie. W trakcie posiedzenia prof. Lech Antonowicz wygło-
sił referat nt. Czy Karta Narodów Zjednoczonych jest przestarzała?

24, czwartek W Sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki PAN 
w Warszawie odbyła się 108 sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 
- prof. Michał Kleiber, prezes PAN.

2. Informacja o bieżących pracach kierownictwa PAN.
3. Przyjęcie protokołu obrad 107. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 

z dnia 14-15 grudnia 2006.
4. Kontynuacja wyborów do Prezydium PAN (trzecie głosowanie).
5. Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2006 roku 

- prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału II PAN.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności PAN.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków na kadencję 2007-2010.
8. Przyjęcie uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN przedstawionych 

przez Komisję Uchwał i Wniosków.

maj 2007 
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9. Przyjęcie uchwały Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie stwierdze-
nia prawomocności wyborów na funkcje członków Prezydium PAN. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

31, czwartek W Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Na-
ukowej Instytutu, w której uczestniczył prof. Jan Gliński, pełniący funkcję 
z-cy przewodniczącego Rady.

Czerwiec
1, piątek Posiedzenie Rady Ekoenergii - działającej przy Fundacji PAN Oddział 

w Lublinie. W posiedzeniu uczestniczyli prof., prof. J. Horabik, W. Pie-
karski, J. Gliński i prezes Fundacji I. Samodulski.

6, środa Posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, z udziałem prof., prof. Jana 
Glińskiego, Mariana Truszczyńskiego, Zygmunta Pejsaka, mgr. inż. Mar-
ka Rozmusa. W trakcie posiedzenia omawiano sprawy związane z organi-
zacją wiosennej sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków O.L. PAN oraz 
wyboru nowych członków do Akademii, w tym kandydatów z Ośrodka 
Lubelsko-Puławskiego. Poruszono również kwestie związane z wydaw-
nictwami Oddziału i zaplanowanymi na bieżący rok konferencjami.

6, środa W centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB w Puławach miało 
miejsce seminarium naukowo - szkoleniowe „Człowiek kreatorem jakości 
przestrzeni”. W sympozjum uczestniczyli prof., prof. J. Gliński, S. Na-
wrocki oraz sekretarz Oddziału PAN w Lublinie M. Rozmus.

12, wtorek W siedzibie LTN w Pałacu Czartoryskich odbyła się uroczysta sesja na-
ukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia powstania Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego. W uroczystościach Oddział PAN w Lublinie reprezentował 
prezes.

Pałac Czartoryskich, siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
i Oddziału PAN w Lublinie
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Od lewej: prof., prof. J. Gliński, E. Prost
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

13, środa Prezes J. Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu 
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, w której pełni funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady.

19, czwartek Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Sali Lustrzanej Pałacu 
Staszica w Warszawie. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium PAN z dnia 26 kwiet-

nia i 15 maja br.
3. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.

Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN. 
4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Ornitologii PAN 

i włączenia go do Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Przedstawia: prof. Wiesław Bogdanowicz, zastępca przewodniczą-
cego Wydziału II PAN. 

5. 
a) Projekt budżetu zadaniowego na 2008 rok w cz. 67 PAN.
b) Projekt zmiany ustawy o PAN, wynikający z projektowanej 
przez Ministra Finansów nowej ustawy o finansach publicznych.
c) Sprawy majątkowe PAN.
d) Stanowisko podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska, dyrektor BFiM PAN.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

20, środa Polska Akademia Nauk i Business Angel Seedfund były organizatorami 
seminarium „Zasady i praktyka komercjalizacji odkryć naukowych i do-
stępne źródła finansowania”. Seminarium miało miejsce w Pałacu Staszi-
ca w Warszawie.

czerwiec 2007 
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26, wtorek W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji PAN Oddział w Lubli-
nie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Program spotkania obejmował: 

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2006 rok.
2. Przedstawienie kandydatury Pana Bartłomieja Twarowskiego na 

członka zarządu.
3. Informacje o dotychczasowych pracach zarządu Fundacji w roku 

2007. 
4. Plan działalności Fundacji na 2007 r. oraz w latach kolejnych, w tym:

- informacja o pozyskanych partnerach Fundacji,
- informacja o projektach przygotowywanych do realizacji,
- propozycja ustalania zasad działalności Lubelskiej Rady Eko-
energii.

5. Dyskusja.

27, środa W siedzibie Oddziału, w Pałacu Czartoryskich miała miejsce XXI sesja 
zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN z następu-
jącym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia - prof. J. Gliński - prezes Oddziału PAN 
w Lublinie. 

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

2. Referat nt. Biodegradacja biomasy ligninocelulozowej. - prof. 
Zdzisława Targońskiego rektora Akademii Rolniczej w Lublinie. 

3. Sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Lublinie w 2006 
roku i zamierzenia na przyszłość - prof. J. Gliński. 

4. Realizacja zadań bieżących w 2007 r. (planowane konferencje, za-
dania wydawnicze) - prof. J. Gliński. 

5. Dyskusja. 
6. Przyjęcie protokołu z 20. sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków 

Oddziału PAN w Lublinie. 
7. Wolne wnioski. 
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Lipiec
16,
poniedziałek

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Radwan, członek PAU, przewodniczący 
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska PAN Oddział w Lublinie. 
Więcej w dziale: PRO MEMORIA, str. 129.

25, środa Spotkanie Prezesa O.L. PAN z Rektorem UMCS - prof. W. Kamińskim 
i Marszałkiem Województwa Lubelskiego - J. Zdrojkowskim w obecności 
dr. A. Stępniewskiego - Kierownika Punktu Konsultacyjnego VII Progra-
mu Ramowego UE. Omawiano sprawy wspólnych działań nauki i samo-
rządu lubelskiego na rzecz rozwoju Lubelszczyzny.

Sierpień
21, wtorek W Janowie Lubelskim, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbyła się kon-

ferencja nt. „Unia Europejska - Ukraina, Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów 
- perspektywy współpracy”. Oddział lubelski PAN reprezentował prezes 
Fundacji PAN Oddział w Lublinie.

24, piątek Na zaproszenie Iwana Hrycaka, Konsula Generalnego Ukrainy w Lubli-
nie, prezes Oddziału J. Gliński uczestniczył w obchodach uroczystości 16. 
rocznicy Niepodległości Ukrainy, które miały miejsce w hotelu „Europa” 
w Lublinie. 

28, wtorek Prof. Tomasz Trojanowski został szefem gremium doradczego w Radzie 
Europy i Parlamencie Europejskim, zajmującego się regulowaniem prze-
biegu specjalizacji, egzaminów i szkolenia pracowników ochrony zdrowia 
na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Jako pierwszy w historii 
Polak przewodzi Sekcji Neurochirurgii Europejskiej w Unii Specjalistów 
Medycznych (UEMS). Kadencja Profesora rozpoczyna się w 2008 roku 
i potrwa cztery lata.

Wrzesień
1, sobota Prof. dr hab. E. Krasowski, przewodniczący Komisji Motoryzacji i Ener-

getyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, otrzymał Dyplom Profesora 
Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie.

3-4,
poniedziałek 
-wtorek

Zjazd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Warszawie z udziałem 
prezesa O.L. PAN - J. Glińskiego.

7-8, piątek-
sobota

W Janowie Lubelskim miała miejsce piąta z kolei, cykliczna konferencja 
naukowa nt. „Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne - struk-
tura ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce w 
krajobrazie”. Organizatorzy: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych 
w Falentach, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Polskie 
Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
PAN w Lublinie, Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”.

lipiec-wrzesień 2007 
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Rejestracja uczestników konferencji. Od lewej organizatorzy mgr inż. M. Rozmus,
 dr J. Sender i uczestnik dr J. Koproń

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

W trakcie konferencji - przemawia prof. Z. Michalczyk
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie
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Wystąpienie Starosty Powiatu Janowskiego Z. Sydora,  
Od lewej siedzą: prof., prof. T. Chmielewski, J. Horabik, K. Czernaś, J. Gliński

fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

Sesja plakatowa - pracę prezentuje dr N. Kuczyńska-Kippen
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

wrzesień 2007 
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10, ponie-
działek

W Grand Hotelu Lublinianka w Lublinie odbyła się konferencja naukowa 
nt. „Nauka dla Biznesu”. Udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych oraz reprezentanci świata nauki i biznesu, którzy przed-
stawili perspektywy i możliwości współpracy środowiska naukowego Lu-
belszczyzny z przedsiębiorcami. 

Uczestnicy Konferencji „Nauka dla Biznesu”
fot. Archiwum PAN Oddział w Lublinie

11, wtorek W Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium 
PAN. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Informacja o działalności Stacji Naukowej PAN w Berlinie.

Przedstawia: dr hab. Robert Traba, dyrektor Stacji Naukowej PAN 
w Berlinie.

3. Sprawa powołania komitetów narodowych PAN d/s współpracy z 
międzynarodowymi organizacjami naukowymi na kadencję 2007-
2010.
Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
a) sprawa członkostwa PAN.
Przedstawia: prof. Władysław Włosisk, przewodniczący Wydziału 
IV PAN. 

4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
a) powołanie przewodniczących komitetów naukowych i proble-
mowych PAN na kadencję 2007-2010, 
b) uzupełnienie składów komitetów problemowych przy Prezy-
dium PAN.
Przedstawia: prof. Andrzej Górski. 



144

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia międzynarodowego insty-
tutu PAN pod nazwą Europejskie Regionalne Centrum Ekohydro-
logii.
Przedstawia: prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału 
II PAN. 

6. Projekt uchwały w sprawie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber. 

7. Projekt budżetu PAN na rok 2008.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska, dyrektor Biura Finansów 
PAN. 

8. Projekt budżetu zadaniowego PAN na lata 2008-2010.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska. 

9. Projekt zmian w koncie pozabudżetowym PAN na rok 2007.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska. 

10. Projekt 3-letni konta pozabudżetowego PAN na lata 2008-2010.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska. 

11.  Nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska. 

12. Opinie prezesa PAN do dokumentów Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska. 

13. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawia: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN. 

14. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 19 czerw-
ca 2007. 

15.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11-17, wto-
rek-ponie-
działek

W Odessie odbyła się cykliczna, organizowana co 2 lata Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa „MOTROL 
2007”, organizowana przez Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 
Oddział w Lublinie, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Mykołajewie 
na Ukrainie, Ukraińską Akademię Agrarnych Nauk Oddział Mechanizacji 
i Elektryfikacji, Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Ropczy-
cach, Inżynierną Akademię Ukrainy Oddział w Odessie, Instytut Agro-
fizyki PAN w Lublinie, Akademię Rolniczą w Lublinie. Więcej w dziale: 
KONTAKTY ODDZIAŁU Z ZAGRANICĄ str. 69

19, środa Prof. Jan Gliński uczestniczył w Radzie Wydziału Inżynierii Środowisko-
wej Politechniki Wrocławskiej, jako recenzent w przewodzie profesor-
skim.

22, sobota W Sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej odbyła się Inauguracja IV Lu-
belskiego Festiwalu Nauki, z udziałem prof. J. Glińskiego, prezesa O.L. 
PAN. 

wrzesień 2007 
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25, wtorek W Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie odbyło się posiedzenie 
prezesów Oddziałów Polskiej Akademii Nauk i dyrektorów ZDP PAN 
z udziałem A. Górskiego wiceprezesa PAN i dyrektor Biura Finansowe-
go Kancelarii PAN – Małgorzaty Kozłowskiej. Posiedzeniu towarzyszyła 
prezentacja osiągnięć – dorobku Oddziałów PAN. Oddział reprezentowali 
J. Gliński - prezes i M. Rozmus - sekretarz Oddziału PAN w Lublinie.

27-28, 
czwartek-
piątek

Prezes O.L. PAN prof. J. Gliński uczestniczył w sympozjum „Persona-
lizm Polski”, podczas którego ks. prof. Marianowi Ruseckiemu wręczono 
Księgę Pamiątkową z okazji 65. rocznicy urodzin.

28, piątek W obchodach Jubileuszu 30-lecia Instytutu Psychologii UMCS w Lubli-
nie uczestniczył prezes Oddziału.

Październik
1, poniedzia-
łek

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego w Akademii Me-
dycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nadano tytuły dok-
tora honoris causa ks. abp. prof. Józefowi Życińskiemu oraz prof. Louiso-
wi G. Keithowi. W uroczystości Oddział reprezentował prof. J. Gliński. 

2, wtorek Prezes O.L. PAN prof. J. Gliński uczestniczył w inauguracji roku akade-
mickiego w Akademii Rolniczej w Lublinie.

4, czwartek Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Politechnice Lubelskiej, 
z udziałem prof. Jana Glińskiego.

6, sobota Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Inżynieryjno - Ekono-
micznej w Ropczycach, z udziałem prezesa O.L. PAN.

6-7, sobota-
niedziela

Zaproszenie prezesa O.L. PAN na uroczystości 68. Rocznicy Ostatniej 
Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. stoczonej przez SGO „Polesie” pod Koc-
kiem, Czemiernikami, Serokomlą i Wola Gułowską. Uroczystości zorga-
nizowane przez Środowisko Żołnierzy SGO „Polesie”, Radę Gminy Ada-
mów, Radę Gminy Czemierniki, Radę Miejską w Kocku, Radę Gminy 
Serokomla.

8, 
poniedziałek

Prezes O.L. PAN uczestniczył w posiedzeniu Środowiskowego Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych Lublina.

9, wtorek Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli prezes i sekre-
tarz O.L. PAN.

11, czwartek Udział prof. J. Glińskiego w uroczystościach poświęcenia budynku Wy-
działu Matematyczno - Przyrodniczego KUL.

11, czwartek Inauguracja roku akademickiego w Puławskiej Szkole Wyższej. W uro-
czystości uczestniczyli prezes O.L. PAN i sekretarz.
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W Collegium Norwidianum KUL odbyła się konferencja nt. „Stanisław 
Vincenz i jego dzieło w perspektywie kulturowej i historycznej”, połączo-
na z prezentacją książki M. Ołdakowskiej-Kuflowej „Stanisław Vincenz 
- pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia”.

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W trakcie posiedzenia: 
a) Przedstawiono program jesiennej 22. Sesji Zgromadzenia Ogólnego O.L. 
PAN poświęconej jubileuszowi 10-lecia Oddziału Lubelskiego PAN. 
b) Zaproponowano zmiany w statucie Oddziału, a także poruszono kwestię 
określenia wizerunku jednakowego Logo dla wszystkich Oddziałów PAN. 
c) Omówiono rolę Oddziału w odniesieniu do tworzenia centrów badaw-
czych - Sieci Agroekobiologii. 
d) Zapoznano się z listą kandydatów na członków - korespondentów PAN 
z Lublina i Puław.

16, wtorek W Oddziale PAN w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN
2. Przyjęcie protokołu Prezydium PAN z dnia 11 września br.
3. Omówienie inwestycji PAN na terenie Krakowa dla Muzeum Przy-

rodniczego oraz instytutów nauk przyrodniczych.
Przedstawia: prof. Jerzy Haber, prezes Oddziału PAN w Krakowie. 

4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Międzynarodowego Insty-
tutu PAN pod nazwą Europejskie Regionalne Centrum Ekohydro-
logii.
Przedstawia: prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału 
II PAN.

6. Informacja uzupełniająca do projektu budżetu PAN na rok 2008 
rok.
Przedstawia: Małgorzata Kozłowska, doradca prezesa PAN.

7. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawia: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17, środa Spotkanie prezesa J. Glińskiego i rektora UMCS w Lublinie - W. Kamiń-
skiego z posłem do PE J. Buzkiem w Lubelskim Towarzystwie Nauko-
wym, w ramach prezentacji 7 Programu Ramowego UE.

17, środa W sali konferencyjnej Oddziału PAN w Lublinie odbyła się międzynaro-
dowa konferencja nt. „Fenomen pogranicza. Literatura ukraińska, białoru-
ska i polska, wzajemne wpływy i przenikanie kultur”, połączona z obcho-
dami Jubileuszu 80-lecia prof. M. Łesiowa - przewodniczącego Komisji 
Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie.

październik 2007 
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18, czwartek Posiedzenie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska PAN Oddział 
w Lublinie. W trakcie zebrania wybrano prof. T. Chmielewskiego na prze-
wodniczącego Komisji.

20, sobota Na zaproszenie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, prof. J. Gliński uczestniczył w premierze spektaklu „Opowieści 
Papieskie”, przygotowanego przez Teatr Studencki ITP.

21, niedziela Zaproszenie prezesa PAN na inaugurację Roku Akademickiego w Wyż-
szej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie.

21, niedziela Prezes O.L. PAN uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademic-
kiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

22, ponie-
działek

W Grand Hotelu Lublinianka odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Fi-
nansowanie Inwestycji z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”, or-
ganizowana przez Fundację PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój 
Lubelszczyzny”.

22-24, ponie-
działek-środa

Na zaproszenie Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego w Lublinie, prezes O.L. PAN uczestniczył w IV Lubelskim 
Forum Sztuka - Edukacja.

23, wtorek Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, z udziałem prezesa O.L. PAN.

25, czwartek Inauguracja roku akademickiego w Europejskim Kolegium Polskich 
i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. W uroczystości uczestniczył 
prof. J. Gliński.

26, piątek Spotkanie Komitetu Honorowego obchodów Święta Narodowego - 11 Li-
stopada. Członkiem Komitetu jest prezes O.L. PAN.

30, wtorek Posiedzenie Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN 
Oddział w Lublinie. W trakcie zebrania omówiono plan pracy Komisji 
na lata 2007-2010, a także wręczono nominacje członkom na nową ka-
dencję. 

Listopad
5,
poniedziałek

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie była organizatorem 
warsztatów nt. ,,Finansowanie Inwestycji z Funduszy Europejskich na lata 
2007-2013”, które odbyły się w Grand Hotelu Lublinianka, w Lublinie.



148

8-9,
czwartek-
piątek

W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się 
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ,,Biologia kwitnienia roślin 
i alergie pyłkowe”, organizowana przez Katedrę Botaniki AR w Lublinie, 
Komisję Medycyny Wsi PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo 
Nauk Ogrodniczych, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych. Od-
dział PAN reprezentował prezes Jan Gliński.

11, 
niedziela

Prezes O.L. PAN uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości, jako 
członek Komitetu Honorowego.

13, wtorek W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. 
Porządek obrad: 

1.  Otwarcie obrad 
- prof. Michał Kleiber, prezes PAN,
- doc. Krzysztof Jakubowski, dyrektor Muzeum Ziemi.

2.  Świtowy Rok Planety Ziemia - zarys programu.
Przedstawia: Andrzej Żeleźniewicz, przewodniczący Komitetu 
Nauk Geologicznych.

3. Uchwała Prezydium PAN w sprawie Światowego Roku Planety 
Ziemia w Polsce.
Przedstawia: prof. Bogdan Ney, przewodniczący Wydziału VII 
PAN. 

Przerwa - zwiedzanie Muzeum Ziemi.
4.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 16 paź-

dziernika 2007.
5.  Zaopiniowanie kandydatów na członków rzeczywistych i kore-

spondentów PAN.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber.

6. Przyznanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika prof. Tadeuszowi 
Lutemu, rektorowi Politechniki Wrocławskiej, przewodniczącemu 
KRASP.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber.

7.  Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 
13 grudnia 2007.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber.

8.  Informacja o działalności Stacji Naukowej PAN w Paryżu.
Przedstawia: prof. Jerzy Pielaszek, dyrektor Stacji.

9.  Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.

10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

listopad 2007 
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15, czwartek W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie miała miejsce 
kolejna edycja konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. W sym-
pozjum uczestniczyli: prezes O.L. PAN - prof. J. Gliński i sekretarz Od-
działu - mgr inż. M. Rozmus.

20, wtorek Posiedzenie Wydziału V PAN - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryj-
nych, w Warszawie z udziałem prof. J. Glińskiego.

21, środa Prezes O.L. PAN uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie 
Badawczym w Puławach.

Grudzień
5, środa W Pałacu Czartoryskich odbyła się jubileuszowa uroczystość 10-lecia 

Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie połączona z 22. Sesją Zgro-
madzenia Ogólnego Członków Oddziału. 
Program Sesji:

1. Wejście muzyczne - mgr Elżbieta Pazur-Modrzejewska.
2. Otwarcie Zgromadzenia - prof. Jan Glińśki czł. rzecz. PAN.
3. 10 lat Oddziału PAN w Lublinie - profesorowie Marian Truszczyń-

ski czł. rzecz. PAN i Jan Gliński czł. rzecz. PAN.
4. Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Michała Kleibera 

czł. rzecz. PAN.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 

Lublina - ks. prof. Stanisław Wilk.
6. Tradycje akademickie Lubelszczyzny a teraźniejszość - prof. Henryk 

Chołaj czł. koresp. PAN.
7. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny - dr inż. Adam Wasilewski, 

Prezydent Miasta Lublin
8. Nauka i postęp społeczno-gospodarczy - mgr Ireneusz Samodulski 

- Prezes Fundacji Oddziału PAN w Lublinie.
9. Rola instytutów naukowych ośrodka lubelsko-puławskiego:

a) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa-Państwowy Insty-
tut Badawczy w Puławach - prof. Seweryn Krasowicz - z-ca Dy-
rektora.
b) Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badaw-
czy w Puławach - doc. Tadeusz Wijaszka - Dyrektor.
c) Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie - prof. 
Józef Horabik - Dyrektor.

Więcej w dziale: WYDARZENIA str. 72. 

10, 
poniedziałek

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konfe-
rencja naukowa nt. „Emigracja polska 1863 roku”, zorganizowana przez 
Komisję Historyczną PAN Oddział w Lublinie, Katedrę Historii Nowo-
żytnej KUL. W Konferencji uczestniczyli: prezes O.L. PAN prof. J. Gliń-
ski, sekretarz O.L. PAN mgr inż. M. Rozmus.
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11, wtorek Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 13.11. 2007.
3. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.

Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN. 
4. Sprawy majątkowe PAN.

Przedstawia: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN.
5. Harmonogram posiedzeń Kolegialnych w roku 2008.
 Przedstawia: prof. Michał Kleiber.
6. Wręczenie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika Profesorowi Ta-

deuszowi Lutemu, rektorowi Politechniki Wrocławskiej, przewod-
niczącemu KRASP.

7. Dyskusja nad problemem organizmów modyfikowanych genetycz-
nie (GMO).
Przedstawia: prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału 
II PAN, z udziałem:- prof. Stanisława Bieleckiego, przewodniczą-
cy Komitetu Biotechnologii PAN, - prof. Tomasza Twardowskie-
go, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,- prof. Andrzeja Anioła, 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13, czwartek 109. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk odbyła 
się w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie. 
Program:

1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN
- prezes PAN prof. Michał Kleiber.

2. Przyjęcie protokołu sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN z 24 maja 
2007 r. (prowadzenie - prof. Michał Kleiber).

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczenia i przedstawienia 
wyników tajnego głosowania na członków krajowych (prowadze-
nie - prof. Michał Kleiber).

4. Wybory członków krajowych PAN 
a) informacja prezesa PAN o wynikach wyborów na zebraniach 
plenarnych wydziałów i opiniach Prezydium Akademii,
b) prezentacja kandydatów na członków korespondentów PAN wy-
branych przez wydziały PAN (przewodniczący wydziałów PAN),
c) głosowanie na członków rzeczywistych i korespondentów 
PAN. 

5. Otwarcie wystawy „Fauna Antarktyczna” przygotowanie - Zakład 
Biologii Antarktyki PAN).

6. Sesja naukowa „Globalne zmiany klimatyczne”- wprowadzenie 
prof. Michał Kleiber.

7. Informacja o bieżących pracach kierownictwa PAN - prof. Michał 
Kleiber.

grudzień 2007 
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13, czwartek W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się X Mię-
dzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel i celowościowe 
wyjaśnianie”. Konferencji towarzyszył referat nt. Problematyka celu w 
wyjaśnianiu filozoficznym wygłoszony przez o. prof. M. Krąpca, członka 
rzeczywistego PAN z Oddziału PAN w Lublinie.

14, piątek Prof. Jan Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Instytutu Agrofizyki 
im B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. 

14, piątek Posiedzenie Komisji Nauk Nieliniowych PAN Oddział w Lublinie. W trak-
cie posiedzenia nominacje członkom Komisji na nową kadencję wręczył 
sekretarz PAN Oddział w Lublinie - M. Rozmus. 

14, piątek Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin i Przewodniczącego Rady Mia-
sta - prezes Oddziału uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Trybunale 
Koronnym.

18, wtorek Posiedzenie Komisji Biotechnologii PAN Oddział w Lublinie. Podczas 
spotkania prof. Tadeusz Kęsik z Katedry Upraw i Nawożenia Roślin 
Ogrodniczych Akademii Rolniczej w Lublinie wygłosił referat nt. Rośliny 
biblijne w otoczeniu współczesnego człowieka.

21, piątek W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji PAN 
Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Podczas po-
siedzenia dokonano zmiany w składzie Prezydium Rady Funda-
cji. Wybrano nowego wiceprzewodniczącego Rady - prof. Jerze-
go Węcławskiego. Sekretarzem został mgr inż. Marek Rozmus. 
Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę o zmianie statutu Fundacji. 
Przedstawiona została także informacja o realizacji projektów podjętych 
przez Zarząd Fundacji PAN w Lublinie. 

2008
Styczeń

2, środa Członkowie Oddziału PAN z Lublina i Puław uczestniczyli w spotkaniu 
Noworocznym w LTN. Spotkanie połączone było z wręczeniem Lubel-
skiej Nagrody Naukowej „Premium Scientiarum Lublinense 2007”, którą 
otrzymał dr hab. Tomasz Jasiński, z UMCS w Lublinie. 

8, wtorek W siedzibie Oddziału miało miejsce zebranie Komisji Prawniczej PAN 
Oddział w Lublinie. W trakcie posiedzenia prof., prof. Roman Tokarczyk 
i Mieczysław Sawczuk wygłosili wykład nt. Zmiana treści postępu i tra-
dycji w prawie in statu nescendi.

20, 
niedziela

W Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się uroczystości z okazji 90. 
rocznicy niepodległości Ukrainy. W trakcie uroczystości prof., prof. J. 
Gliński, E. Krasowski zostali uhonorowani Dyplomami Rady Ministrów 
Ukrainy. Więcej w dziale: WYDARZENIA str. 83.



152

20, 
niedziela

Zmarł prof. Edmund K. Prost, prezes Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego. Więcej w dziale: PRO MEMORIA str.132. 

22, wtorek W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Program Prezydium PAN: 

1. Otwarcie obrad – prof. Michał Kleiber, prezes PAN 
- Wręczenie dyplomów osobom nagrodzonym nagrodą naukowo-
organizacyjną prezesa PAN oraz laureatom konkursu Mistrz popu-
laryzacji wiedzy „Złoty Umysł” za rok 2007. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 11 grudnia 
2007. 

3. Informacja o działalności Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.
Przedstawia: dr Bogusław Dybaś, dyrektor Stacji.

4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN. 

5. Propozycja utworzenia Instytutu Kultur Śródziemnomorskich 
i Orientalnych PAN.
Przedstawia: prof. Stanisław Mossakowski, przewodniczący Wy-
działu I PAN. 

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego gospodarowania środ-
kami pozabudżetowymi w roku 2007.
Przedstawia: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN. 

7. Projekt uchwały Prezydium PAN w sprawie planu finansowego go-
spodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2008.
Przedstawia: Stefania A. Adamiec. 

8. Przyznanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika profesorowi 
Włodzimierzowi Zagórskiemu-Ostoi.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber. 

9. Projekt regulaminu określającego tryb postępowania konkursowe-
go wyboru kandydatów na dyrektora placówki naukowej PAN.
Przedstawia: prof. Wojciech J. Stec, wiceprezes PAN. 

10. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Kolegialnych w roku 
20O8.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wręcznie dyplomów nowo wybranym członkom krajowym PAN.

28,
poniedziałek

Posiedzenie Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lu-
blina z udziałem prezesa O.L. PAN.

Luty
11,
poniedziałek

W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji PAN Oddział 
w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Podczas posiedzenia zapo-
znano się z opinią radcy prawnego, dotyczącą odpowiedzialności Zarządu 
za zobowiązania finansowe Fundacji. Przedstawiony został także protokół 
Komisji Rewizyjnej, do którego Zarząd Fundacji ma się ustosunkować 
w formie pisemnej. 

styczeń-luty 2008 
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18,
poniedziałek

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Fundacją PAN w Lublinie 
„Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” a UMCS w Lublinie.

19, wtorek W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN. 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 22 stycz-

nia 2008. 
3. Informacja o działalności Stacji Naukowej PAN w Moskwie. 

Przedstawia: dr hab. Mariusz Wołos, dyrektor Stacji. 
4. Opinia w sprawie podziału ustalonych w ustawie budżetowej na 

rok 2008 środków dla PAN.
Przedstawia: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN.

5. Sprawy organizacyjne komitetów PAN. 
Przedstawia: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN. 

6. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawia: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN 

7 . Projekt uchwały Prezydium PAN w sprawie Medalu PAN im. Mi-
kołaja Kopernika.
Przedstawia: prof. Michał Kleiber. 

8. Projekt regulaminu określającego tryb postępowania konkursowe-
go wyboru kandydatów na dyrektora placówki naukowej PAN.
Przedstawia: prof. Wojciech J. Siec, wiceprezes PAN. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

20, środa Wyjazdowe posiedzenie Prezydium PAN Oddział w Lublinie w PIWet 
PIB w Puławach z programem: 

1. Prezentacja PIWet-PIB w Puławach, przez dyrektora placówki. 
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2007 roku. 
3. Zatwierdzenie planu pracy Oddziału w 2008 roku, w szczególno-

ści:
-wydawnictwa
-konferencje
-termin, miejsce i program wiosennej sesji Zgromadzenia Ogólne-
go Członków Oddziału.

4. Spis treści Biuletynu Informacyjnego 13/2008 OL PAN. 
5. Redaktorzy naczelni czasopism TEKA Oddziału PAN w Lublinie. 
6. Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za wybitne osiągnięcia 

w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. 
7. Działalność Fundacji PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój 

Lubelszczyzny”.
8. Wolne wnioski oraz informacja z Prezydium Polskiej Akademii 

Nauk, z dnia 19.02.2008.
9. W prezydium uczestniczyli: prof., prof. Jan Gliński, Marian Trusz-

czyński, Tomasz Trojanowski, Tadeusz Wijaszka, Jan Żmudziński, 
Zygmunt Pejsak, Stanisław Krasowicz, Stanisław Nawrocki i mgr 
inż. Marek Rozmus. 
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26, wtorek W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan 
Gliński. 

29, piątek Prof., prof. J. Gliński i J. Horabik uczestniczyli w nadaniu tytułu doktora 
honoris causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Po-
znaniu członkowi rzeczywistemu PAN Andrzejowi Grzywaczowi, prze-
wodniczącemu Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych 
PAN. 

Marzec
11, wtorek Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Sali Lustrzanej Pałacu 

Staszica w Warszawie. Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN. 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 19 lutego 

2008. 
3. Informacja o działalności Biura Promocji Nauki PolSCA w Bruk-

seli.
Przedstawia: dr Jan Krzysztof Frąckowiak, dyrektor Biura. 

4. Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych Wydziału 
Nauk Społecznych PAN.
Przedstawia: prof. Jerzy Brzeziński, członek rzeczywisty PAN. 

5. Projekt regulaminu określającego tryb postępowania konkursowe-
go wyboru kandydatów na dyrektora placówki naukowej PAN. 
Przedstawia: prof. Wojciech J. Stec, wiceprezes PAN. 

6. Sprawa poglądu wobec organizmów modyfikowanych genetycznie 
(GMO).
Przedstawia: prof. Michał Kleiber. 

7. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawia: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11, wtorek W siedzibie LTN odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa. Więcej 
w dziale: PREZENTACJE str. 11. 

26, środa Na zaproszenie wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej , prof. Jan 
Gliński uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Obchodów Święta 3-Maja, 
jako, członek Komitetu Honorowego.

28, ponie-
działek

Spotkanie Komitetu Wydawniczego zbioru poezji „Eneida” z Konsulem 
Generalnym Ukrainy w Lublinie - Olehem S. Horbenko.

luty-marzec 2008 
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„Lublin Miasto Wiedzy” to przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Lublin 
w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Lublinie, Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Pol-
skiej Akademii Nauk, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Poli-
techniką Lubelską oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 


