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PREZENTACJE

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
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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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Stacje zagraniczne PAN
Polska Akademia Nauk ma obecnie 6 stacji zagranicznych w: Berlinie, Brukseli, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu. Celem stacji jest:
- promocja nauki polskiej za granicą oraz udział w organizowaniu polskozagranicznej współpracy;
- wspomaganie polskich naukowców podczas ich wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, a także ułatwianie naukowcom zagranicznym
kontaktów z polskim światem nauki;
- organizowanie międzynarodowych naukowych i kulturalnych imprez, konferencji, warsztatów, sesji dla obywateli danego kraju.
Adresy stacji:
Polish Science Contact Agency - Biuro Promocji Nauki PolSCA
Rue du Trône 98, B-1050 Bruxelles
Tel 003222134160, 0032485587899
Fax 003222134169
e-mail: polsca@skynet.be
www.polsca.eu
Center for Historical Studies in Berlin Centrum Badań Historycznych w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin
Centrum Badań historycznych w Berlinie
tel. (0-049) 30 486 285 40, fax: (0-049) 30 486 285 56
e-mail: info@panberlin.de
www.panberlin.de
Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Moscow Stacja Naukowa PAN w Moskwie
ul. Klimaszkina 4 , 123557 Moskwa, Federacja Rosyjska
tel. 007 495 23 11 710, fax: 007 495 23 11 711
e-mail: PAN.Moskwa@mail.ru
www.panmoskwa.pl
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Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris Stacja Naukowa PAN w Paryżu
Ośrodek Lauriston
74 rue Lauriston, 75116 Paris
Sekretariat Stacji
tel. (0-0331) 56 90 18 34, fax: (0-0331) 47 55 46 97
e-mail: sekretariat.parispan@free.fr
www.academie-polonaise.org
Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome Stacja Naukowa PAN w Rzymie
Vicolo Doria 2, Palazzo Doria (piazza Venezia) 00187 Roma
Biblioteka i biura
tel. (0-039) 06 6792 170, fax (0-039) 0667 94087
e-mail: accadpol@tin.it
www.accademiapolacca.it
Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Boerhaavegasse 25, 1030 Wien
tel:(0-0431) 713 5929, (0-0431) 71398 37, fax:(0-0431) 713 0383 550
e-mail: office.viennapan@ycn.com
www.viennapan.org
Czynione są obecnie starania o utworzenie kolejnych stacji w: Kijowie, Mińsku
i w Wilnie.
Marek Rozmus
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Prof. dr hab. Robert Sikora – sylwetka
Jest profesorem nauk technicznych,
w dziedzinie nauk technicznych, twórcą
polskiej szkoły naukowej w dyscyplinie
budowa i eksploatacja maszyn – przetwórstwo i obróbka tworzyw polimerowych,
jak również narzędzia do przetwórstwa
i obróbki tych materiałów.
Prof. Robert Sikora urodził się 21
marca 1938 r. w Gdyni. Studiował na
Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1962 r. uzyskał
dyplom magistra inżyniera mechanika. Stopień doktora nauk technicznych
otrzymał na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wrocławskiej w 1969 r.,
a stopień doktora habilitowanego na
Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej w 1972 r. Tytuł profesora uzyskał na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 1982 r., a od 1991 r. zajmuje stanowisko
profesora zwyczajnego w tej Uczelni.
Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów w macierzystej uczelni
na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta. W 1967 r. podjął pracę w Zakładzie Doświadczalnym Technologii Maszyn Rolniczych w Gdańsku
na stanowisku kierownika Laboratorium Tworzyw Sztucznych i Klejów. Pięć
lat później przeniósł się do Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy
na Wydział Mechaniczny zajmując stanowisko docenta. Był tam założycielem
oraz kierownikiem Zakładu Przetwórstwa i Obróbki Tworzyw Sztucznych (w
latach 1972-1977), dziekanem Wydziału Mechanicznego (w latach 1972-1973),
prorektorem do spraw nauki i pierwszym zastępcą rektora (w latach 1973-1976).
Od 1977 r. jest związany z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej,
pracując najpierw na stanowisku docenta, a od 1982 r. na stanowisku profesora.
Na tej uczelni założył i zorganizował Zespół Przetwórstwa i Obróbki Tworzyw
Sztucznych oraz został jego kierownikiem. Zespół przekształcono w 1982 r. w
Zakład, a w 1988 r. w Katedrę Przetwórstwa Tworzyw Wielkocząsteczkowych.
Po dziewięciu latach, wzmożonej działalności merytorycznej i procesu dostosowywania do podobnych jednostek w uniwersytetach państw Unii Europejskiej,
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przekształcono ją w Katedrę Procesów Polimerowych. W Politechnice Lubelskiej
był w latach 1978-1982 zastępcą dyrektora do spraw nauki Instytutu Technologii
i Eksploatacji Maszyn (na prawach wydziału), a następnie w latach 1982-1984
prorektorem do spraw nauczania i wychowania. W latach 1983-1988 był dodatkowo zatrudniony jako profesor na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 r. jest również dyrektorem
Instytutu Naukowo – Technicznego w Lublinie.
W ramach działalności dydaktycznej opracował koncepcję i założenia oraz
sporządził plany i programy studiów w specjalności „Przetwórstwo tworzyw
sztucznych” kierunku studiów „Mechanika i budowa maszyn” na Wydziale
Mechanicznym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, a następnie
w specjalności „Przetwórstwo tworzyw polimerowych” kierunku studiów „Mechanika i budowa maszyn” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
Należy zaznaczyć, że ta specjalność dydaktyczna była wówczas i jest dotychczas w ustalonej koncepcji i profilu jedyną w Polsce. Prof. R. Sikora podjął też
pionierskie zajęcia dydaktyczne. Są to wykłady, seminaria, prace przejściowe
i prace dyplomowe na studiach magisterskich oraz inżynierskich, jak również
zajęcia na studiach doktoranckich, w tym dla obcokrajowców. Ze względu na
kompatybilność planów i programów studiów niektórzy studenci tej specjalności
część studiów odbywają w uniwersytetach Unii Europejskiej.
W działalności naukowej prof. R. Sikory można wyodrębnić następujące obszary problemowe:
– podstawy teoretyczne, konstrukcyjne i technologiczne przetwórstwa tworzyw; proces wytłaczania jedno- i dwuślimakowego konwencjonalnego,
proces wytłaczania autotermicznego, przetwórstwo tworzyw uniepalnionych i deaktywowanych, symulacja komputerowa procesów przetwórstwa, wpływ warunków przetwórstwa na jakość wytworów, modyfikacja
fizyczna tworzyw, recyrkulacja materiałowa tworzyw;
– maszyny, narzędzia, oprzyrządowanie i urządzenia uzupełniające do przetwórstwa oraz obróbki tworzyw; konstrukcja i badania wytłaczarek konwencjonalnych i autotermicznych, zwłaszcza ich układów uplastyczniających; konstrukcja i badania wtryskarek, zwłaszcza układów narzędziowych; konstrukcja
i badania głowic wytaczarskich oraz form wtryskowych;
– właściwości, struktura i zastosowanie tworzyw; konstrukcyjne połączenia
adhezyjne, właściwości cieplne, termodynamiczne równanie stanu, właściwości tworzyw wtórnych, rury specjalne i pokrycia dachowe z tworzyw,
tworzywa w naprawie maszyn;
– obróbka tworzyw; rozdrabnianie, aglomerowanie, granulowanie i cięcie,
obróbka tworzyw trudno obrabialnych, zwłaszcza wiercenie i przecinanie
kompozytów polimerowo – szklanych, konstrukcja oraz technologia układów nożowych rozdrabniaczy, jak również aglomeratorów.
Do ważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć w kolejności chronologicznej:

Prof. Robert Sikora - sylwetka

11

– szczegółowe opisanie zjawisk fizycznych i chemicznych występujących
w procesach toczenia, przecinania, wiercenia, frezowania, rozdrabniania,
granulowania, cięcia i aglomerowania, zwłaszcza kompozytów polimerowo – szklanych, również z użyciem narzędzi diamentowych;
– opracowanie nowej i oryginalnej metody badań konstrukcyjnych połączeń
klejowych w układzie metal – kompozyt polimerowy, nazwanej metodą
oddzierania obwodowego i opracowanie kryteriów oceny jakościowej tych połączeń oraz charakterystyki użytkowej;
– sformułowanie podstaw teoretycznych i technologicznych działania ślimakowego układu uplastyczniającego z wykorzystaniem śrubowego układu
odniesienia oraz z zastosowaniem obrotowego elementu cylindra, badania
teoretyczne i doświadczalne w tym obszarze;
– opracowanie podstaw nowych konstrukcji i technologii układu uplastyczniającego z aktywną strefą rowkowaną oraz wskazanie możliwości zwiększenia efektywności sterowania i regulacji automatycznej procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych, jak również badania w tym obszarze.
Dwa ostatnie z wymienionych osiągnięć są prestiżowe w świetle aktualnego stanu nauki i techniki. Zostały one głównie dokonane w dużym interdyscyplinarnym zespole złożonym z pracowników Katedry Procesów Polimerowych
Politechniki Lubelskiej, Instytutu Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu i Instytutu
Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej, wybranych pod względem
kwalifikacji i kompetencji, pod kierunkiem oraz z bezpośrednim udziałem prof.
R. Sikory. Prace są dalej prowadzone i rozwijane w innych zespołach, w tym
uczelniano – przemysłowych.
Prof. R. Sikora jest autorem lub współautorem 485 publikacji, które ukazały
się w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, japońskim, węgierskim, czeskim i serbsko – chorwackim, w tym 17 książek, licznie
cytowanych w literaturze krajowej i zagranicznej. Tak więc ujmując rzecz statystycznie, publikacje ukazywały się z częstotliwością ponad jedna publikacja
w miesiącu przez całe Jego życie zawodowe. Wygłosił też wiele referatów na
konferencjach krajowych i zagranicznych, drukowanych w materiałach konferencyjnych, na przykład w Dreźnie, Chemnitz, Pradze, Zlinie, Brnie, Zagrzebiu, Sorento,
Nicei, Stuttgarcie, Hannoverze, Johannesburgu, Gethenburgu, Chicago, Waszyngtonie,
Jokohamie, Florianopolis, Pekinie, Toronto, Montrealu i Guimaräes. Jest autorem
lub współautorem kilku podręczników akademickich i skryptów, które służyły
wielu tysiącom studentów i są używane nadal. Znaczna liczba Jego artykułów
jest zamieszczona w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Jest
twórcą lub współtwórcą 80 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i Urzędy Patentowe: Europejski, Amerykański, Japoński,
Niemiecki i Węgierski. Jest m.in. współtwórcą, w zespole polsko – amerykańskim, dwóch patentów polskich oznaczonych numerami 178120 i 178938, których właścicielem jest firma z Chicago. W świetle polskich realiów w obszarze

12

Bronisław Samujło

problemowym nowej (wysokiej) technologii, można to potraktować jako pewien
ewenement.
Uczestniczy aktywnie w kształceniu kadry naukowej. Jest promotorem 261
prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, promotorem 19 rozpraw doktorskich w 6 uczelniach wyższych (w tym 2 obcokrajowców) oraz recenzentem
27 rozpraw doktorskich, 16 rozpraw habilitacyjnych, 14 wniosków w sprawie
powołania na stanowisko docenta i profesora nadzwyczajnego, 10 wniosków
o tytuł profesora oraz 4 wniosków w sprawie powołania na stanowisko profesora
zwyczajnego. Wykonał blisko 400 recenzji różnych artykułów przeznaczonych
do druku w wielu wydawnictwach w kraju i zagranicą. Kierował ośmioma i recenzował kilkadziesiąt projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wiele wyników prac naukowych wykonywanych przez prof. R. Sikorę znalazło
zastosowanie praktyczne w przemyśle. Z prac wcześniejszych na wymienienie zasługuje opracowanie zatytułowane „Regeneracja korpusów silników spalinowych
tworzywami sztucznymi” wdrożone w 1974 r. w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Krakowie, Gdańsku i Tarnowie. W ostatnich latach skomercjalizowane zostały w różnych przedsiębiorstwach m.in. następujące opracowania: „Badania procesu wytłaczania autotermicznego tworzyw termoplastycznych” (1995 r.);
„Wytłaczanie tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym porowaniem środkami o
endotermicznym charakterze rozkładu” (1996 r.); „Charakterystyka procesu wytłaczania autotermicznego tworzyw termoplastycznych” (1998 r.); „Oddziaływanie rury
osłonowej na kabel optotelekomunikacyjny w procesie jego instalowania” (1998 r.);
„Badania wpływu konstrukcji strefy rowkowanej wytłaczarki na efektywność procesu
wytłaczania” (I etap – 2000 r., II etap – 2002 r.); „Modyfikacja antypirynami bezhalogenowymi polietylenu wytłaczanego” (2001 r.), „Współwytłaczanie powlekające
powłok kabli elektrycznych” (2007 r.), „Nowe rozwiązania konstrukcyjne układów
uplastyczniających wytłaczarek” (praca w toku).
W czasie ostatnich Profesorskich Warsztatów Naukowych odbytych w 2008 r.
w Lublinie stwierdzono, że „prace prof. R. Sikory mają trwałe miejsce w praktyce przemysłowej i istotnie zmieniły polski przemysł przetwórstwa tworzyw polimerowych”.
Prof. R. Sikora duże znaczenie przywiązuje do integracji środowiska przetwórców, kontaktów bezpośrednich z młodymi pracownikami zajmującymi się
dydaktyką i nauką oraz ze specjalistami praktykami, jak również do popularyzacji osiągnięć naukowych. Utworzył 11 lat temu i przewodniczył wszystkim dotychczasowym Profesorskim Warsztatom Naukowym „Przetwórstwo tworzyw
polimerowych”, a więc kolejno w Koszalinie (1998 r.), Lublinie (1999 r.), Toruniu (2000 r.). Częstochowie (2001 r.), Poznaniu (2002 r.), Koszalinie (2003 r.),
Szczecinie (2004 r.), Lublinie (2005 r.), Bydgoszczy (2006 r.), Toruniu (2007 r.)
i Lublinie (2008 r.). Od 1987 r. jest członkiem Rady Programowej i Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Polimery” (IF = 1,137). Od 1969 r. jest członkiem
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w latach 1973
-1975 był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji
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Technicznej w Bydgoszczy, w latach 1974-1987 członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, od 1977 r. jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, będąc w latach 1984-1988 zastępcą Sekretarza Generalnego, od 1980 r. był
członkiem, a od 1996 r. jest Wiceprzewodniczącym w kolejnych kadencjach Rady
Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
w latach 1984-1987 zasiadał w Radzie Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, od 1992 r. jest członkiem Polskiego Naukowo – Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, okresowo od 1995 r. wchodził w skład Sekcji
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Drewna i Papieru, następnie Technologii Materiałowej, Komitetu Badań Naukowych. Od 1985 r. jest członkiem towarzystwa
międzynarodowego „Polymer Processing Society”, a od 1997 r. przewodniczy Radzie Programowej czasopisma „Przetwórstwo Tworzyw”. W latach 1996-2006 był
członkiem Rady Programowej czasopisma „Inżynieria Materiałowa”. W 2003 r.
podjął funkcję Przewodniczącego Sekcji Budowy Maszyn, Komisji XII Oddziału
Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, którą pełnił do 2006 r.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi odznaczeniami, z których można wymienić Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, przyznaną
przez Prezesa Rady Ministrów. Jego osiągnięcia były wielokrotnie doceniane i honorowane nagrodami. Jest pięciokrotnym laureatem nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej, szesnastokrotnie przyznano
mu nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej, Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy oraz Politechniki Lubelskiej. Otrzymał też medale okolicznościowe, miedzy
innymi Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Dokonania prof.
R. Sikory zostały uznane i wysoko ocenione za granicą. Otrzymał miedzy innymi Złoty
Medal na 45 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowej Technologii „Brussels Eureka’96”, Złoty Medal na 46 Wystawie „Brussels Eureka’97”, Złoty
Medal z wyróżnieniem i Srebrny Medal na 49 Wystawie „Brussels Eureka’2000”, Złoty
Medal na 30 Międzynarodowym Salonie Wynalazków, Nowej Technologii i Produktów w Genewie w 2002 r. Brązowy Medal na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły
– Wynalazki – Nowe Produkty IENA 2007” w Norymberdze.
Notki biograficzne zawierają następujące wydawnictwa: Kwaśniewska K.,
Rak M.: Naukowcy Bydgoszczy – Słownik Biograficzny 1997, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1997; Praca zbiorowa: Kto jest kim w Polsce,
Wydawnictwo Polska Agencja Informacyjna SA, Warszawa 2001; Bombicki
M. R.: Encyklopedia Artus Prus, Wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2002; Współcześni uczeni polscy – Słownik Biograficzny, Ośrodek
Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002; International Biographical Centre,
Cambridge 1988; Comittee of Physics Polish Academy of Science, Who is Who
in Physics – Poland 1997, Scientific Publlishers OWN, Poznań 1997.
Bronisław Samujło
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Prof. dr hab. Tadeusz Janowski - sylwetka
Profesor Tadeusz Janowski urodził
się 27 sierpnia 1933 r. w Bogumiłowie.
W latach 1955-1960 studiował w Politechnice Łódzkiej. Pracę dyplomową
magisterską na temat: „Transformator
bezjarzmowy” wykonał pod opieką
profesora Eugeniusza Jezierskiego,
twórcy polskiej szkoły transformatorowej, a jej wyniki zostały opublikowane i zastosowane w praktyce. Pracę
w Lublinie rozpoczął w 1967 r. jeszcze
jako magister inżynier – ale już z ukończoną rozprawą doktorską, którą obronił w czerwcu 1968 r. Praca doktorska
wykonana pod kierunkiem Prof. Janusza Turowskiego, dotyczyła „Metody
doświadczalnego wyznaczania strat
obciążeniowych w transformatorze,
występujących poza uzwojeniami”,
została wyróżniona i nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r. na podstawie monografii
„Magnetyczne mnożniki częstotliwości”.
Działalność Profesora w okresie pracy w Politechnice Łódzkiej jest nam najmniej znana, a tak ją opisał prof. Janusz Turowski w opinii wniosku o nadanie dr.
hab. inż. Tadeuszowi Janowskiemu tytułu profesora:
„Rozwój działalności naukowo-badawczej prof. T. Janowskiego miałem możliwość obserwować z bliska od samego początku, aż do Jego pracy w Politechnice Lubelskiej. Dzięki wyróżniającej go wśród innych pracowników dojrzałości życiowej i zawodowej oraz wytrwałości badacza, już jego praca dyplomowa
dotycząca pola rozproszenia transformatorów bezjarzmowych nosiła cechy samodzielnej pracy naukowo-badawczej, o oryginalnym rozwiązaniu stanowiska
doświadczalnego i podstaw teoretycznych. Po niewielkich uzupełnieniach wyniki
tych badań zostały opublikowane jako istotny wkład Autora do metod obliczania
parametrów elektromagnetycznych transformatorów bezjarzmowych. Raz wytyczona specjalizacja w zakresie pola elektromagnetycznego w transformatorach
specjalnych oraz metod badań pól i prądów wirowych była konsekwentnie i wytrwale rozwijana. Lata pracy na stanowisku starszego asystenta (1966-1967)
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w Politechnice Łódzkiej zakończone pracą doktorską pod moim kierunkiem pt.
„Metody doświadczalnego wyznaczania strat obciążeniowych w transformatorze, występujących poza uzwojeniami” stanowiły jeden z głównych etapów rozwoju osobowości T. Janowskiego, jako wytrwałego i konsekwentnego badacza, o
rzadko spotykanej intuicji, logice i systematycznym umyśle prawdziwego eksperymentatora i wynalazcy. W okresie tym, prowadząc wspólne badania teoretyczne i doświadczalne, opublikowaliśmy 6 prac i komunikatów naukowych oraz wykonaliśmy kilka istotnych i nowych pod względem koncepcji prac dla przemysłu,
których wyniki do tej pory są wykorzystywane z powodzeniem, w zakresie elektrodynamiki technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących
w silnych polach rozproszenia wielkich i specjalnych transformatorów.
Do podstawowych problemów rozwiązanych i przebadanych przez lub przy
udziale prof. T. Janowskiego należy m.in.:
− analiza i weryfikacja przebiegów elektromagnetycznych i strat mocy w stalowych elementach konstrukcyjnych – praca cytowana kilkakrotnie przez
innych autorów, także zagranicznych;
− zbudowanie i opatentowanie oryginalnej przystawki watomierzowej umożliwiającej pomiary mocy przy bardzo małych cosϕ i bardzo niskich napięciach;
− pierwsze badania i ustalenie wartości zastępczych współczynników odbicia zwierciadlanego prądu przemiennego w masywnej ścianie stalowej,
umożliwiających komputerowe obliczanie pól za pomocą uproszczonej
metody odbić zwierciadlanych;
− pierwsze zweryfikowanie i przebadanie koncepcji „krytycznej odległości
kadzi od uzwojeń”, umożliwiającej wyznaczanie niemierzalnych wcześniej
strat mocy w kadziach wielkich transformatorów.
Zagadnienia te były dalej rozwijane przez prof. T. Janowskiego owocując
Jego kilkoma publikacjami o istotnym znaczeniu technicznym, a przede wszystkim oryginalną i wartościową pod względem koncepcji i metodyki badań eksperymentalnych pracą doktorską, wyróżnioną nagrodą Ministra. Metody te weszły
do podręczników akademickich, jako trwały wkład prof. T. Janowskiego do naukowo podbudowanej techniki pomiaru strat rozproszeniowych w kadziach wielkich transformatorów.”
Prof. T. Janowski od początku pracy w Politechnice Lubelskiej kierował najpierw zespołem, potem zakładem i katedrą, a wreszcie od 2000 r. Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, w którego obecnym składzie prawie
wszyscy to Jego uczniowie, dyplomanci i doktoranci.
Kierując zespołem pracowników naukowo-dydaktycznych, prof. T. Janowski nadał mu wspólny kierunek badań, tworząc ośrodek naukowo – badawczy
– szkołę naukową o własnej specjalizacji. Obecnie Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii jest liczącym się w kraju ośrodkiem badań w zakresie
technologii nadprzewodnikowych, plazmowych, technologicznych zastosowań
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elektromagnetyzmu, odnawialnych źródeł energii, kompatybilności elektromagnetycznej i pomiarów właściwości miękkich materiałów magnetycznych.
Do najważniejszych prac badawczych prof. T. Janowskiego i kierowanego
przez Niego zespołu w Politechnice Lubelskiej zalicza się:
− prace badawcze i wdrożeniowe nad rozwijaniem i doskonaleniem kompensacyjnych przystawek watomierzowych do pomiaru mocy przy małych
cosϕ i małych napięciach (patenty);
− rozwinięcie teorii magnetycznych powielaczy (mnożników) częstotliwości, a zwłaszcza opracowanie metod ich obliczania i projektowania;
− opracowanie koncepcji i konstrukcji rodziny oryginalnych wzbudników
kolumnowych do wstępnego podgrzewania matryc kuziennych i stalowych form odlewniczych (patenty);
− prace z zakresu indukcyjnych wzbudników taśmowych do podgrzewania
rozjazdów kolejowych;
− układy zasilania generatorów plazmy niskotemperaturowej we współpracy
i na zamówienie Laboratorium Fizyki Plazmy w Uniwersytecie w Orleanie
(Francja) z magnetycznymi mnożnikami częstotliwości (patenty);
− prace nad wykorzystaniem nadprzewodników w separatorach magnetycznych zanieczyszczeń wody, modeli fizycznych i skomputeryzowanych
układów pomiarowych do badania stanów nieustalonych w kriomagnesach.
Od 1986 roku prof. T. Janowski jest również kierownikiem Lubelskiej Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych, w Zakładzie Badań Podstawowych
Elektrotechniki PAN w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, prowadzącej
badania naukowe nad zastosowaniem nadprzewodników w silnoprądowych
urządzeniach elektrycznych, separatorach odchylających typu OGMS, ogranicznikach prądów zwarciowych w sieciach elektromagnetycznych (FCL), magnetycznych zasobnikach energii (SMES). Profesor był kierownikiem 11 projektów
badawczych KBN, w tym 5 promotorskich.
Profesor Janowski zawsze przykładał dużą wagę do współpracy naukowobadawczej z przemysłem i posiada w tym względzie znaczny dorobek. Wiele
prac wykonanych dla przemysłu ma cechy oryginalności i są objęte ochroną patentową. Szereg z nich wdrożono w fabrykach na Lubelszczyźnie, m.in. w Zakładach „EDA-PREDOM” w Poniatowej, „PZL” w Świdniku ale również w innych ośrodkach przemysłowych Polski takich jak: Zakłady Metalowe „URSUS”
w Nisku, „PONAR” w Pruszkowie czy Wytwórnia Wód Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim. W latach 1979-1990 był konsultantem naukowym w fabryce
elektrycznego sprzętu domowego EDA-PREDOM w Poniatowej.
Profesor T. Janowski, wraz ze swymi współpracownikami, bardzo aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, poprzez
uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, licznych stażach naukowych,
wspólne publikacje i realizację programów międzynarodowych. Koordynował 3
projekty w programie TEMPUS:
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− JEP 0112/90: „The Engineer Postgradual Training within Electromagnetic
Devices and Technologies in the Environment Protection” w latach 199094, na kwotę 250 tys. EURO;
− JEP 11030/96: „Highly-Processes Electromagnetic Technologies and Devices” w latach 1996-99, na kwotę 250 tys. EURO;
− JEP 11088/96: „High Performance Computing in Electrical Engineering”
w latach 1996-99, na kwotę 300 tys. EURO.
W latach 2003-2006 był koordynatorem projektu Centrum Doskonałości
Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce
(Centre of Excellence for the Application of Superconducting and Plasma Technologies in Power Engineering), co pozwoliło przebudować tzw. Żółtą Halę na
Centrum Doskonałości ASPPECT, w którym znalazły miejsce laboratoria technologii nadprzewodnikowych, technologii plazmowych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz Biblioteka Główna Politechniki. Pozyskane w projekcie
środki pozwoliły wyposażyć laboratoria w nowoczesną aparaturę, a pracownikom odbyć staże naukowe u zagranicznych partnerów realizujących projekty.
Wszyscy pracownicy, wielu doktorantów i dyplomantów odbyło staże i szkolenia
w uniwersytetach brytyjskich (Oxford, Cardiff, South Bank w Londynie, Cambridge), francuskich (Orlean), niemieckich (Braunschweig), japońskich (Kanazawa, Saga, Kumamoto).

Budynek Centrum Doskonałości ASPPECT
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Prof. T. Janowski wypromował 13 doktorów nauk technicznych, wśród których 5 osób zdobyło stopnie doktora habilitowanego. Był także promotorem
dwóch doktoratów honoris causa, recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora.
Profesor Janowski jest aktywnym organizatorem życia naukowego w Politechnice Lubelskiej. Dwukrotnie był Dziekanem Wydziału Elektrycznego (w
latach 1973-1975 oraz 1982-1987) i przez trzy kadencje Prorektorem ds. Nauki Politechniki Lubelskiej w latach 1975-1981 oraz 1996-1999. Działalność ta
przyczyniła się do wzrostu autorytetu zawodowego i naukowego naszej Uczelni. To z inicjatywy i przy znacznym zaangażowaniu prof. Janowskiego Wydział
Elektryczny, jako pierwszy w Politechnice Lubelskiej, uzyskał w 1976 r. prawa
doktoryzowania, a potem w 2000 r., prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika. Fakt ten pozwolił na utworzenie Studium
Doktoranckiego, którego organizatorem i pierwszym kierownikiem, w latach
2000-2006, był prof. T. Janowski.
Z inicjatywy prof. Janowskiego powstał w 2000 r. Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), którego
jest przewodniczącym i członkiem Zarządu Głównego, odznaczonym w 2008 r.
honorową złotą odznaką PTETiS. Jest również członkiem wielu organizacji naukowych, takich jak Lubelskie Towarzystwo Naukowe (LTN), Stowarzyszenie
Elektryków Polskich (SEP), Polska Unia Elektrotermii, Komitet Elektrotechniki
PAN – Sekcja Teorii Elektrotechniki i Sekcja Elektrotechnologii, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE), Komisja Chemii Plazmy
Niskotemperaturowej Oddziału Lubelskiego PAN, koordynatorem podsieci naukowej Technologii Nadprzewodnikowych, przewodniczącym Sekcji Elektrotechniki Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa
PAN – Oddział w Lublinie, członkiem amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), amerykańskiego towarzystwa Materials
Research Society (MRS).
Profesor T. Janowski jest autorem bądź współautorem ponad 300 publikacji
naukowych, 8 książek, 21 patentów. Za osiągnięcia naukowe był nagradzany 9krotnie przez Ministra, ponad 30-krotnie przez Rektora. Otrzymał również liczne odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski
i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Lublina i dla Lubelszczyzny, Medal Prezydenta Miasta Lublin.
Jak jest postrzegany prof. T. Janowski w społeczności Politechniki Lubelskiej
dobrze oddaje wiersz napisany przez prof. Piotra Kacejko, Prodziekana Wydziału, z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy prof. T. Janowskiego w Politechnice Lubelskiej:
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„Cieszy się brać studencka, profesura wzrusza
Święto dziś Instytutu, święto Tadeusza.
Lat czterdzieści minęło - godny jubileusz,
Służy Uczelni wiernie profesor Tadeusz.
Wzbudniki, zasobniki, mnożniki częstości,
Ograniczniki prądów o wielkiej wartości,
Ciała, co pływając w kąpieli z azotu,
Rezystancję zerową wskażą bez kłopotu…
Obszar ten tak szeroki jak u ujścia Wisła,
Ogarnia i rozwija Jego głowa ścisła.
Zdradź nam Profesorze w dniu jubileuszu
Skąd wciąż czerpiesz do pracy tyle animuszu,
Skąd energii aż tyle, by tworzyć niezmiennie
Publikacje wciąż nowe i z którą codziennie
Badań kreślisz strategie i kreujesz wizje,
A dla dobra wspólnego rozważasz decyzje?
Pozwól by Twoich uczniów liczne pokolenia
Stosowały Twą sztukę pracy i myślenia,
Wiedząc, że równoległe celów postrzeganie
Daje w efekcie sukces i w świecie uznanie.
Sto lat dziś Ci śpiewa wdzięcznych głosów chór
Pokaż nam jak pokonywać niemożności mur.
A Twe mądre uwagi i idee nowe
Niechaj nas przenikają, jak prądy wirowe.

Opracowanie:
Wychowankowie Profesora

Dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, profesor Politechniki Lubelskiej
Dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, profesor Politechniki Lubelskiej
Dr hab. inż. Sławomir Kozak, docent Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

20
PREZENTACJE

Mgr Piotr Kupryś – filolog, poeta i tłumacz dzieł wieszczów ukraińskich
(12 sierpnia 1933–10 stycznia 2002) – w 75. rocznicę urodzin*)
W marcu 2008 r. nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukazał
się przetłumaczony na język polski utwór
klasyka literatury ukraińskiej Iwana Kotlarewskiego Eneida. W tym też roku,
w sierpniu, Wydawnictwo KUL opublikowało następny tom z dorobku literatury
ukraińskiej; w przekładzie na język polski
ukazał się Kobziarz Tarasa Szewczenki.
Eneida to poemat Iwana Kotlarewskiego (1769-1838) – poety uważanego za ojca literatury ukraińskiej. Po raz
pierwszy utwór wydany został w Petersburgu w roku 1798. Jest to trawestacja
Wergiliuszowskiej Eneidy napisana językiem najbardziej zbliżonym do żywej
mowy ludu ukraińskiego, malująca obraz
życia na Ukrainie w drugiej połowie
XVIII wieku. Historycy literatury uznają ten poemat za początek nowożytnej
literatury ukraińskiej, a jego język – za podstawę współczesnego języka literackiego sąsiadującego z nami kraju. Utwór ten dopiero teraz, w Lublinie, doczekał
się tłumaczenia polskiego.
Kobziarz zawiera wiersze i poematy Tarasa Szewczenki (1814-1861), wybitnego romantyka, w Polsce po raz pierwszy wydane w całości po prawie 150
latach od ich ukazania się drukiem w języku ukraińskim. Wyjątkowość tego tomu
polega przede wszystkim na tym, że nie było dotychczas takiego zbioru wszystkich
wierszy wieszcza ukraińskiego, w którym całość jego poezji byłaby przełożona
przez jednego tłumacza, który założył sobie takie zadanie i je wykonał – pisze
we wprowadzeniu do polskiej edycji dzieła znany ukrainista prof. dr hab. Michał
Łesiów. I dalej: W świadomości Ukraińców [Taras Szewczenko] był i jest tym,
który dla języka ogólnoukraińskiego, nowożytnej literatury ukraińskiej i utrwalania tożsamości narodowej Ukraińców miał i nadal ma znaczenie wyjątkowe
i niepowtarzalne. Szewczenko jest uważany za rzecznika porozumienia polskoukraińskiego w okresie niewoli po rozbiorach Rzeczypospolitej.
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Tłumaczeń obu epokowych dzieł z języka ukraińskiego dokonał mgr Piotr
Kupryś, pracownik Akademii Rolniczej–Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego my, pracownicy Uczelni, pamiętamy jako człowieka niezwykle
skromnego, w skupieniu przemierzającego uliczki lubelskiego ośrodka naukowego, z uśmiechem witającego każdego napotkanego znajomego.
Obydwa przekłady zostały wydane przy współudziale uczelni AR-UP, KUL,
UMCS i lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Książki są zaopatrzone
przypisami opracowanymi przez prof. dr. hab. Michała Łesiowa, wspomnieniem
o tłumaczu pióra prof. dr. Józefa Kołodzieja oraz ilustracjami dobranymi przez
prof. dr. hab. Eugeniusza Krasowskiego. Całość poprzedzają słowa wstępne prezydenta Republiki Ukrainy – Wiktora Juszczenki. We wstępie do Eneidy Pan
Prezydent podkreśla, iż to godne uwagi wydarzenie będzie ważnym wkładem w
budowaniu partnerstwa i przyjaźni między naszymi narodami, a w przedmowie
do drugiego dzieła znajdują się jego słowa: Jestem przekonany, że pojawienie
się pełnego wydania Kobziarza w tłumaczeniu polskim sprzyjać będzie pojednaniu Ukraińców i Polaków, wzajemnemu wzbogacaniu kultur i stanie się ważnym wspólnym wkładem w tworzeniu solidnej i wolnej rodziny narodów słowiańskich.
Warto zatem przypomnieć sylwetkę nieżyjącego już od siedmiu lat mgr. Piotra Kuprysia, filologa, poety i tłumacza wspomnianych dzieł. Osoba tłumacza
jest mi dobrze znana, bowiem ponad 30 lat – aż do Jego śmierci – przyjaźniłem
się z nim, wspomagałem moralnie, gdy takiej pomocy potrzebował i zachęcałem
do działalności literackiej, do której miał wybitne uzdolnienia.
Piotr Kupryś urodził się 12 sierpnia 1933 roku w Kostomłotach na Podlasiu,
gdzie jego rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne. Krótko przed II wojną
światową ojciec nabył większe gospodarstwo w Stromówce nad rzeką Styr, koło
Łucka i tam przeniósł całą rodzinę, tam też spędziła ona lata wojenne, by po
wojnie powrócić w rodzinne strony i osiąść w granicach Polski. W obu miejscowościach żyli i mieszkali obok siebie Polacy i Ukraińcy i w takim właśnie
środowisku wychowywał się Piotr, opanowując zarówno język ukraiński, jak i
polski oraz poznając kulturę i mentalność obu nacji, co wywarło duży wpływ na
kształtowanie się jego osobowości i na późniejsze zainteresowania.
Rozpoczętą w Stromówce naukę w szkole podstawowej ukończył w Kostomłotach, po czym uczęszczał do cenionego w tym regionie Polski Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; maturę
zdawał w 1951 roku. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył w 1955 roku, uzyskując stopień magistra filologii słowiańskiej ze specjalizacją w zakresie filologii rosyjskiej. Jednocześnie pogłębiał wiedzę o kulturze
i języku ukraińskim, który to język wybrał z grupy obowiązkowych przedmiotów
dodatkowych.
Po studiach został skierowany na mocy ówczesnego nakazu pracy do szkolnictwa średniego w północno-zachodniej Polsce, najpierw uczył w szkołach rol-
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niczych (1955-1956), a następnie w liceach ogólnokształcących (1956-1964).
W szkołach zdobył doświadczenie dydaktyczne i wykazał się dużym talentem
w nauczaniu języka rosyjskiego, co później stało się podstawą przyznania mu
etatu lektora w Politechnice Poznańskiej (1964-1966), a następnie w Akademii
Rolniczej w Lublinie (od roku 1966). Prośbę o przyjęcie do pracy w uczelni lubelskiej uzasadnił między innym: pragnieniem bliższego związania się z terenami, z których pochodzę i gdzie w dalszym ciągu przebywają moi rodzice, nad
którymi muszę roztoczyć opiekę. To przywiązanie do stron rodzinnych i do domu
ojczystego, zwłaszcza do matki, było u niego bardzo mocne i trwało do końca
życia. O mateńce – tak się zawsze o Niej wyrażał – ciągle myślał i wciąż się o nią
troszczył.
Praca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii Rolniczej
w Lublinie bardzo Piotrowi odpowiadała, co wielokrotnie w rozmowach ze mną
podkreślał, lubił bowiem pracować z młodzieżą akademicką, a ponadto mógł
zajmować się działalnością literacką i równie dla niego ważną bibliofilską, oraz
pracą społeczną. W Lublinie znalazł wielu przyjaciół, Polaków i Ukraińców,
z którymi na co dzień się spotykał i z którymi wymieniał poglądy.
Przez czas zatrudnienia w lubelskiej AR ściśle współpracował z redakcjami czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Annales
UMCS, Medycyna Weterynaryjna, Acta Agrophysica i inne), w których zajmował
się korektą tekstów w języku rosyjskim lub też – na zlecenie redakcji i instytucji
naukowych – sam tłumaczył nadesłane prace. Był ponadto stałym współpracownikiem Instytutu Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie. Na
potrzeby nauk agrofizycznych – wspólnie z prof. Janem Glińskim, czł. rzecz.
PAN, dyrektorem Instytutu Agrofizyki, i prof. Olegiem G. Usiarowem z Instytutu Agrofizyki w Sankt-Petersburgu – opracował Słownik agrofizyczny polskorosyjski i rosyjsko-polski (Polska Akademia Nauk – Wydział Nauk Rolniczych
i Leśnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988), który do tej
pory jest powszechnie stosowany w naukach rolniczych. Jako tłumacz brał także
udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, organizowanych
przez ten Instytut i macierzystą uczelnię oraz uczestniczył w opracowaniu materiałów pokonferencyjnych.
Tylko najbliżsi wiedzieli, iż Piotr Kupryś był utalentowanym poetą – pisał
wiersze (w języku polskim, ukraińskim, a także rosyjskim) z potrzeby duszy i początkowo tylko dla siebie. W wierszach tych, pisanych nie systematycznie, lecz
w pewnych okresach życia, utrwalał swoje najskrytsze myśli. Wiersze trzymał w
szufladzie, a tylko niektóre z nich od czasu do czasu publikował. Prawdopodobnie planował wydanie ich zbioru drukiem, bo wciąż je poprawiał i uzupełniał,
o czym świadczą dokonywane jego ręką liczne poprawki, z decyzją jednak ciągle
zwlekał.
Pierwszy znany nam wiersz napisał w roku 1957, bezpośrednio po studiach,
w wieku 25 lat, a ostatni – tuż przed śmiercią. Młodzieńcze wiersze można zaliczyć do liryki pejzażowej. Maluje się w nich zachwyt nad pięknem mazurskie-
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go krajobrazu, wzgórz północnych i obszarów nadmorskich Polski, po których
wędrował podczas urlopów, ale w dalszych – napisanych już w roku następnym
– wraca wspomnieniami do kraju lat dziecinnych – Wołynia i doliny Styru.
W latach późniejszych pisał wiersze oddające życiowe rozterki, pojawiła się też
dziewczyna, za którą tęsknił, i znowu wiersze refleksyjne, filozoficzne o sensie
życia, często związane z Lublinem i Lubelszczyzną. Był bacznym obserwatorem życia codziennego, co wyrażał – często w sposób dosadny i uszczypliwy –
w rymowanych fraszkach; napisał ich ponad 140. Dostało się w nich rządzącym,
środowisku akademickiemu Lublina i w ogóle mieszkańcom naszego Grodu, a
nawet kobietom, o których miał swoją prywatną opinię, chociaż był w stosunku
do nich bardzo szarmancki.
Piotr zajmował się też tłumaczeniem poetów ukraińskich, między innymi
Iwana Franki, Łesi Ukrainki, Oleksandra Bohaczuka, Petra Macha, Mykoły
Winhranowskiego, Walentyny Tkaczenko, Romana Łubowskiego, Teodora Małeckiego. Swoje tłumaczenia publikował w regionalnych czasopismach lubelskich:
Kamenie i Sztandarze Ludu, w corocznych kalendarzach ukraińskich i w innych
pismach ukraińskich (w Warszawie i we Lwowie). Zespół Wydawniczy przygotował także i tę część twórczości P. Kuprysia, która – mamy nadzieję – ukaże się
drukiem w drugiej połowie bieżącego roku.
Zasadniczą jednak działalnością Piotra, poza dydaktyczną, była praca nad tłumaczeniem na język polski klasycznych dzieł ukraińskich: Eneidy Iwana Kotlarewskiego i Kobziarza Tarasa Szewczenki. Do tej tytanicznej pracy P. Kupryś
solidnie się przygotowywał. Przede wszystkim wrócił do przedmiotów wykładanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, do sporządzanych z nich notatek własnych
i do zalecanej literatury. Wykorzystywał je później w trakcie wykonywania tłumaczeń, ale sięgał też po nowe pozycje. Żył tą pracą na co dzień, nawet w czasie
naszych spotkań przy herbacie – tylko ten napój Piotrowi odpowiadał – starał się
mówić wierszem, a ze sobą wciąż miał obydwa utwory. Dziełom, które chciał
przybliżyć polskim czytelnikom, poświęcił co najmniej dwadzieścia lat swojego
życia, umiejętnie łącząc pracę zawodową z działalnością literacką.
Najdłużej pracował nad tłumaczeniem Kobziarza Tarasa Szewczenki; pracę
nad tym dziełem (z oryginału ukraińskiego wydanego w Kijowie w r. 1964) rozpoczął w roku 1973, a ostateczna wersja – w rękopisie – powstała latem 1990
roku. Maszynopisami obu tłumaczeń, które wielokrotnie poprawiał i uzupełniał,
On sam i jego przyjaciele usiłowali w pewnym okresie zainteresować wydawnictwa i środowiska naukowe, polskie i ukraińskie, lecz tylko kilka fragmentów
udało się opublikować w kalendarzach czy też czasopismach regionalnych.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż tłumaczeniem Kobziarza w Polsce
zajmowało się wielu znakomitych poetów polskich. W roku 1860 kilka wierszy przetłumaczył Leopold Sowiński, w parę lat później Władysław Syrokomla,
w okresie międzywojennym – między innymi Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Łobodowski, Kazimierz Wierzyński, a nawet Stefan Żeromski, a po drugiej wojnie
światowej – Stanisław Strumph-Wojtkiewicz i wielu innych. Tłumaczono po jed-
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nym, kilka, czy kilkanaście wierszy. Piotr przetłumaczył zaś całego Kobziarza
– w sumie 260 wierszy!
P. Kupryś miał też i inne pasje, o których warto wspomnieć. Był namiętnym
bibliofilem: kupował i gromadził książki historyczne i albumy z dziełami sztuki. Interesowała go przede wszystkim sztuka bizantyńska. Na ten cel przeznaczał znaczną część swoich niedużych dochodów, uzyskiwanych z tłumaczenia
tekstów naukowych. W ciągu swojego życia zgromadził kilkaset woluminów.
Część z nich przekazał później różnym instytucjom naukowym oraz bibliotekom, w Polsce i na Ukrainie. Był człowiekiem nader skromnym, dlatego też tylko niektórym – w Jego przekonaniu dobrym znajomym, zaproszonym do swego
małego mieszkania na herbatę – pokazywał swoje bibliofilskie skarby.
Piotr był typem samotnika, pisał, tłumaczył i tworzył w zaciszu domowym.
Odszedł od nas 10 stycznia 2002 roku, przeżywszy niespełna 69 lat. Został pochowany w Lublinie, na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej.
Z upoważnienia przyjaciół Piotra Kuprysia gromadzeniem rozproszonych maszynopisów i rękopisów tłumaczeń zajął się prof. Józef Kołodziej. Po ich skompletowaniu utworzono Zespół Wydawniczy, w skład którego weszli: prof. dr
hab. Józef Kołodziej – jako przewodniczący, prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski,
któremu powierzono funkcję redaktora wydania, prof. dr hab. Jan Gliński – członek rzeczywisty PAN, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, ks.
prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, b. prorektor KUL, obecnie
dziekan Wydziału Teologicznego, prof. dr hab. Michał Łesiów (UMCS i KUL)
i dr Mikołaj Roszczenko (UMCS) – jako członkowie. W skład Zespołu weszli
również rektorzy Akademii Rolniczej – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Zdzisław Targoński (Eneida) i prof. dr hab. Marian Wesołowski
(Kobziarz). Brat Piotra – Anatol Kupryś, jako jedyny Jego spadkobierca akceptował pomysł Zespołu i wyraził zgodę na wydanie tłumaczeń drukiem. Końcowym
efektem działalności Zespołu było wydanie obu dzieł drukiem w roku 2008.
Jako przewodniczący Zespołu Wydawniczego pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do wydania Eneidy i Kobziarza. Przede wszystkim wyrazy uznania należą się – członkom Zespołu Wydawniczego, bowiem
dzięki ich wytrwałej pracy dzieła te w stosunkowo krótkim czasie – dwóch lat
– mogły być przekazane czytelnikom polskim, oraz p. Beacie Pyc – dyrektor Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jej zastępcy
– Antoniemu Fetkowskiemu – za fachowe rady i pomoc. Serdeczne podziękowania należą się także akademikowi NAN Mykole Żulińskiemu – dyrektorowi
Instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie oraz jego zastępcy – Serhijowi Galczence – dyrektorowi wykonawczemu Ukraińskiej Asocjacji Muzeów
w Kijowie, którzy udostępnili nam ilustracje do polskiego wydania dzieła Iwana
Kotlarewskiego.
Podziękowania składam: p. mgr inż. Annie Krasowskiej-Kołodziej, Jarosławowi Bieleckiemu i Ewie Karaś – za opracowanie komputerowe tekstów, dr
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Marii Borciuch – adiunkt UMCS w Lublinie i mgr Danucie Słowikowskiej – redaktor sekcji E Annales UMCS oraz pracownikom Katedry Agrometeorologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – mgr Edycie Sienkiewicz i dr. Krzysztofowi Liniewiczowi – za wsparcie i pomoc techniczną.
Wyrazy wdzięczności kieruję także do pani lek. med. Ewy Kotwicy za pomoc
okazywaną Tłumaczowi w przepisywaniu kolejnych wersji tłumaczeń i przechowywanie z pietyzmem owych rękopisów i maszynopisów do czasu przekazania
ich do druku.
Jest mi niezmiernie miło, że lubelskie środowisko naukowe i akademickie tak
przychylnie odniosło się do naszej akcji wydawniczej.
Józef Kołodziej
Prof. dr hab. Józef Kołodziej - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

*) Referat wygłoszony 12 marca 2009 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie podczas uroczystej sesji n.t. „Dni Tarasa Szewczenki w
Lublinie – 195. rocznica urodzin Tarasa Szewczenki” oraz promocji tłumaczeń „Kobziarza” Tarasa Szewczenki i „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego dokonanych przez Piotra
Kuprysia .
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Sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Lublinie w roku 2008
I. WSTĘP
Według stanu w dniu 31.12.2008 r. Oddział skupiał 12 członków, w tym 5
rzeczywistych PAN ( zał. 1 ). W osiemnastu Komisjach Oddziału działało ponad
550 członków.
Na terenie objętym działalnością Oddziału znajdują się 3 jednostki organizacyjne PAN, które zatrudniały łącznie 95 osób, w tym 56 pracowników naukowobadawczych; 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 odbyła się jedna sesja zwyczajna Zgromadzenia
Ogólnego Członków Oddziału oraz cztery posiedzenia Prezydium Oddziału.
23 Sesja Zwyczajna Z.O., która zaplanowana była na 16 maja 2008 r., została
odroczona do 21 listopada b.r. z powodu nagłej śmierci o. prof. M. A. Krąpca,
czł. rzecz. PAN.
1. Zgromadzenia Ogólne Członków Oddziału
21 listopada 2008
23. sesja zwyczajna Z.O. pod patronatem Wojewody Lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:
Program sesji obejmował m.in.:
• Uczczenie pamięci współzałożyciela Oddziału Ojca Profesora Mieczysław
Alberta Krąpca, członka rzeczywistego PAN, zmarłego w maju b.r.
• Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2007-2008 – prof. J. Gliński.
• Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny – Genowefa Tokarska, Wojewoda
Lubelski.
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Postęp i tradycja w architekturze i urbanistyce Lubelszczyzny - Elżbieta
Przesmycka, prof. PL Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki
i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie.
więcej w dziale: KRONIKA
•

2. Zebrania Prezydium
W roku sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Oddziału:
20 lutego 2008
W PIWet PIB w Puławach. Program obejmował:
• Prezentację PIWet-PIB w Puławach.
• Przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału w 2007 roku.
• Przyjęcie planu pracy Oddziału na rok 2008, w tym:
- główne kierunki działania Oddziału,
- organizacja konferencji,
- wydawnictwa,
- termin, miejsce i program wiosennej sesji Zgromadzenia Ogólnego
Członków Oddziału.
• Zatwierdzenie struktury Biuletynu Informacyjnego 13/2008 O.L. PAN.
• Omówienie zasady przyznania Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.
• Zaprezentowanie działalności Fundacji Oddziału „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
• Sprawy bieżące.
4 czerwca 2008
Posiedzenie w PIWet - PIB w Puławach, gdzie omawiano następujące zagadnienia:
• Korekta terminu Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w
Lublinie na jesienny, przy utrzymaniu wcześniej ustalonego programu sesji i patronatu wojewody lubelskiego.
• Przygotowania do Wielkiej Gali Nauki i Biznesu w dniu 7 czerwca 2008
r., podczas której wręczona zostanie Nagroda Prezesa Oddziału PAN w
Lublinie za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
• Opóźnienia w realizacji planu konferencji i wydawnictw Oddziału z powodu braku decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w
ramach działalności wspomagającej badania (DWB).
• Ukazanie się „Biuletynu Informacyjnego 13/2008 Oddziału PAN w Lublinie”, planowanego do upowszechnienia podczas Zgromadzenia Ogólnego. Z uwagi na odroczenie sesji zdecydowano o wysyłce pocztą Biuletynu
zawierającego m.in. sprawozdanie za 2007 r. ( z listy adresatów „Informatora o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny”).
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9 października 2008
W PIWet- PIB w Puławach.
Porządek obrad:
• Szczegółowy program 23. sesji plenarnej 21.11.2008.
• Realizacja zadań w 2008 roku (konferencje, wydawnictwa).
• Plan pracy na 2009 rok (konferencje, wydawnictwa).
• Działalność Fundacji Oddziału.
• Przyjęcie nowych członków do Komisji Oddziału.
• Reforma nauki – pakiet ustaw.
• Wolne wnioski.
15 grudnia 2008
Posiedzenie miało miejsce w Warszawie, gdzie omawiano:
• Stanowisko w sprawie zamieszczenia obszerniejszych i bardziej szczegółowych danych przy prezentacji biogramów członków Lubelskiego Oddziału na stronie internetowej Oddziału.
• Sprawy dotyczące bieżącej działalności Oddziału.
• Uchwały o poszerzeniu składu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie o trzech członków:
- Ks. bp Artur Miziński;
- O. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL;
- Prof. Alfons Kohl.
3. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa lub Członków Prezydium
02.01.08

20.01.08

26.02.08
29.02.08

26.03.08

Członkowie O.L. PAN z Lublina i Puław uczestniczyli w spotkaniu Noworocznym w LTN. Spotkanie połączone było z wręczeniem
Lubelskiej Nagrody Naukowej „Premium Scientiarum Lublinense
2007”, którą otrzymał dr hab. Tomasz Jasiński, z UMCS w Lublinie.
W Trybunale Koronnym odbyły się uroczystości z okazji 90. rocznicy niepodległości Ukrainy. W trakcie uroczystości prof., prof. J.
Gliński, E. Krasowski zostali uhonorowani Dyplomem Rady Ministrów Ukrainy.
W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło
się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył jej
wiceprzewodniczący prof. Jan Gliński.
Prof., prof. J. Gliński, J. Horabik uczestniczyli w nadaniu tytułu
doktora honoris causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu prof. A. Grzywaczowi, przewodniczącemu Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.
Na zaproszenie wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej, prof.
Jan Gliński uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Obchodów Święta
3-Maja, jako członek Komitetu Honorowego.
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Spotkanie Komitetu Wydawniczego zbioru poezji I. Kotlarewskiego „Eneida” z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie - Olehem
S. Horbenko.
2.04.08
W Ratuszu miała miejsce telekonferencja zorganizowana przez Prezydenta Miasta Lublin z udziałem eksperta zagranicznego dr. Petera
Deiningera, który wygłosił referat nt.: Technologie czystej energii
szansą rozwoju dla Lublina - doświadczenia Münster. W telekonferencji uczestniczył Prezes Oddziału.
17.04.08
Prezes Oddziału uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt „Lublin Miasto Wiedzy” pt. „Innowacje siłą napędową rozwoju
Lublina”. W trakcie konferencji odbył się panel pt. „Lublin miastem
czystej energii”, z udziałem eksperta zagranicznego dr. Rudolfo
Taccani.
13.03.07
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, na temat perspektyw współpracy przedsiębiorstw Polski i Ukrainy, w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 „Energia Odnawialna”,
z udziałem Prezesa Oddziału.
3.05.08
W Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste spotkanie Rady Miasta z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
okolicznościowych uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału.
8-9.05.08 W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło
się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył
prof. Jan Gliński.
13.05.08
W Politechnice Lubelskiej odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 55-lecia uczelni, powiązane z nadaniem tytułu doktora honoris
causa prof. zw. dr. hab. inż. dr. h.c. Ryszardowi Tadeusiewiczowi.
13-14.05.08 Zebranie Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk w Powświnie. W zebraniu uczestniczył prof. J. Gliński.
19.05.08
W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr. Dmytro
Melnyczukowi, rektorowi Narodowego Uniwersytetu Rolniczego
w Kijowie. W uroczystości uczestniczyli prof., prof. J. Gliński, E.
Krasowski.
30.05.08
Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, Prezes Oddziału uczestniczył w obchodach jubileuszowych 90lecia KUL.
4.06.08
W siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB
w Puławach odbyła się XII Konferencja Naukowa „Uprawa roślin
energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w Polsce”. W konferencji uczestniczyli: prof. J. Gliński i mgr inż.
M. Rozmus- Sekretarz Oddziału PAN w Lublinie.
28.03.08
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Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie obchodził jubileusz 40-lecia. Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa
„Nowe Trendy w Agrofizyce”, która wskazała kierunki rozwoju
nauk agrofizycznych. Konferencję współorganizował Oddział PAN
w Lublinie.
16-18.06.08 Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, prof. Jan Gliński uczestniczył w 6 Międzynarodowym Sympozjum Chromatografii Produktów Naturalnych (6th International Symposium on Chromatography
of Natural Products) w charakterze Członka Komitetu Honorowego. Sympozjum zorganizowane było przez Akademię Medyczną
w Lublinie.
23.06.08
W urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się
spotkanie na temat projektów systemowych „Stypendia naukowe
dla doktorantów” oraz „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału.
24.06.08
Obchody 40-lecia Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii - Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej
oraz 40-lecie pracy naukowej twórcy tego Instytutu - prof. Tadeusza Janowskiego odbyły w się audytorium im. R. Krzywickiego
PL. W czasie uroczystego posiedzenia, zaprezentowano działalność
Instytutu w latach 1968 - 2008. W obchodach uczestniczył Prezes
Oddziału PAN.
25.06.08
Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej,
prof. J. Gliński uczestniczył w spotkaniu z dr. Jamesem Watsonem,
współtwórcą DNA i laureatem Nagrody Nobla w 1962 roku.
16.07.08
Na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy Oleha Horbenko,
prof. E. Krasowski - przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, uczestniczył w spotkaniu
pt. „Niegasnąca świeca” Pamięć ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie
1932-1933.
29.08.08
Na zaproszenie Oleha Horbenko, Konsula Generalnego Ukrainy
w Lublinie, Prezes i Sekretarz Oddziału uczestniczyli w obchodach
uroczystości 17. rocznicy niepodległości Ukrainy, które miały miejsce w Jasionce k. Rzeszowa.
8-10.09.08 W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie miał
miejsce XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu pt „Konkurencyjność w agrobiznesie”, którego otwarcia dokonał prof. dr hab. Franciszek Tomczak, członek rzeczywisty PAN, członek Oddziału PAN w Lublinie.
10.09.08
W auli Wydziału Humanistycznego odbyło się spotkanie z prof.
Normanem Daviesem. Profesor promował swoją najnowszą książkę
10.06.08
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„Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo”. W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału.
15.09.08
Jubileusz 90-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego „Wyzwania
Przeszłości” odbył się w Pałacu Jabłonowskich WSOSP w Dęblinie.
W uroczystościach uczestniczyli Prezes i Sekretarz Oddziału.
17.09.08
IV Zjazd Naukowy pt. „Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo
Agrofizyczne przy współudziale Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, odbył się w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym Energetyk w Nałęczowie. Prezes Oddziału był w składzie Komitetu Naukowego.
20-26.09.08 Prezes Oddziału uczestniczył w V Lubelskim Festiwalu Nauki,
w którym udział wzięły uczelnie wyższe Lublina, media oraz instytucje naukowe, w tym Instytut Agrofizyki PAN. W ramach Festiwalu po raz kolejny zaprezentowano na wiele sposobów informacje
z różnych dziedzin nauk humanistycznych, artystycznych i ścisłych.
W trakcie Festiwalu swoje badania zaprezentował Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.
25-28.09.08 W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się „III
Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Godność czy Sukces? Kulturowe Dylematy Współczesności”. Podczas uroczystości prof., prof.
J. Gliński, E. Krasowski zostali wyróżnieni dyplomami Memoria
iustorum „Pamięć Sprawiedliwych” przez Metropolitę Lubelskiego
abp. Józefa Życińskiego.
26.09.08
Prof. J. Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.
09-10.08
Uroczyste inauguracje roku akademickiego 2008/2009 w uczelniach
lubelskich, m.in.: UMCS, KUL, PL, UM, UP, z udziałem Prezesa
Oddziału.
19.10.08
Na Zamku Lubelskim, w sali Unii Lubelskiej odbyło sie spotkanie
z okazji obchodów 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału.
6.11.08
W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło
się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył
prof. Jan Gliński.
7-8.11.08 W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła
się III Międzynarodowa konferencja nt. „Architektura bez granic granice modernizmu”, zorganizowana przez Komisję Architektury,
Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Brama Grodzka Teatr
NN, Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”.
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Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa
Lubelskiego prezes Oddziału uczestniczył, jako członek Komitetu
Honorowego, w obchodach Święta Niepodległości.
14-16.11.08 W Rejviz (Czechy) odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Akademickie współorganizowane przez Komitet Techniki Rolniczej PAN,
Politechnikę Opolską, Instytut Onkologii w Gliwicach i Uniwersytet Rolniczo-Leśny w Brnie. Celem warsztatów było przedstawienie
przez interdyscyplinarny zespół, aktualnych problemów zastosowań
nowoczesnych technik w rolnictwie i medycynie. W warsztatach
uczestniczył Prezes Oddziału.
18.11.08
W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie miała
miejsce kolejna edycja konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. W trakcie uroczystości prezes oddziału PAN w Lublinie
- prof. J. Gliński w podziękowaniu za wielkie dobro wniesione do
działań ukrytych pod hasłem „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”
otrzymał dyplom „Homo Magne Beneficientiae”.
27.11.08
Na zaproszenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Prezes Oddziału uczestniczył w obchodach 75. rocznicy ludobójstwa narodu ukraińskiego.
1.12.08
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się
konferencja nt. „KUL - wobec wyznań XX wieku 1918-1989”, w
której uczestniczył Prezes Oddziału.
5.12.08
Prof. J. Gliński uczestniczył w spotkaniu z prof. K. Modzelewskim
- Wiceprezesem PAN. Spotkanie miało miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
11.12.08
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin, Prezes Oddziału PAN w
Lublinie uczestniczył w spotkaniu, którego celem było omówienie
możliwości współpracy uczelni wyższych Lublina z władzami miasta. Głównym tematem rozmów była inicjatywa powołania Uniwersytetu Europy Środkowo Wschodniej na bazie funkcjonującego w
Lublinie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, na wzór Uniwersytetu Śródziemnomorskiego w Lublianie
na Słowenii.
11.12.08
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące „Stypendiów naukowych dla doktorantów”. Oddział PAN w Lublinie reprezentowała prof. Krystyna Konstankiewicz, jako członek Komisji
Stypendialnej.
12.12.08
W Muzeum Lubelskim w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”. W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału
PAN w Lublinie.
11.11.08
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Na zaproszenie rektora Politechniki Lubelskiej, Prezes Oddziału
uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w PL.
19.12.08
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin i Przewodniczącego Rady
Miasta Prezes Oddziału uczestniczył w corocznym spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w Trybunale Koronnym w Lublinie.
23.12.08
Prezes Oddziału wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Prezes reprezentował Oddział podczas posiedzeń Środowiskowego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Był również zapraszany na inne okolicznościowe spotkania, organizowane przez uczelnie lubelskie.
17.12.08

4. Udział członków O.L. PAN w realizacji zadań badawczych
Prof. T. Brandyk
• Kształtowanie warunków wodnych i zapobieganie zanieczyszczeniom
obszarowym dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
• Podstawy kształtowania środowiska na obszarach wiejskich.
• Opracowanie i analiza charakterystyk procesów pęcznienia-kurczenia do prognozowania uwilgotnienia gleb torfowo-murszowych
z uwzględnieniem 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 MNiSW nr N305 015 032/0954.
• Ocena wpływu drenowania gleb gliniastych na składniki bilansu wodnego gleby oraz migrację biogenów – grant MNiSW (nr N N305 039234)
Prof. J. Gliński
• Udział w realizacji zadań w temacie IA PAN „Aeracja gleby i jej wpływ
na procesy glebowe i rośliny”.
Prof. J. Kisyński
Wygłoszenie wykładów:
• O rozwiązaniach fundamentalnych liniowych układów różniczkowo-algebraicznych, na seminarium Zakładu Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• On ultradistribution semigroups, podczas międzynarodowej konferencji
nt. Semigroups of Linear Operators, Theory and Applications, zorganizowanej w Nałęczowie przez Instytut Matematyczny PAN i Katedrę
Matematyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.
• Twierdzenie Cohena o faktoryzacji, na seminarium Katedry Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
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Prof. S. Nawrocki
• Prowadzenie prac studialnych, których wyniki będą przedstawione w
formie monografii.
Prof. J. Nowicki
• Bioróżnorodność pól uprawnych; ekologiczne i produkcyjne skutki jej
wprowadzania (badania statutowe) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
• Racjonalizacja gospodarki przestrzennej, w oparciu o kryteria przyrodnicze i rolnicze (badania własne).
Prof. Z. Pejsak
• Opracowanie zestawu ELISA do diagnostyki PRRS.
Prof. F. Tomczak
• Udział w wieloletnim programie pt. „Miejsce polskiego rolnictwa na
globalnym rynku żywnościowym, w tym realizacja zadania pt. „Zmiany
Wspólnej Polityki Rolnej - konsekwencje dla polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych”.
• W 2008 roku zrealizowano 2 części zadania:
- Określenie i konsekwencje dla polityki rolnej i obszarów wiejskich możliwych zmian WPR, w tym po 2013 r. Interpretacja teoretyczna i praktyczna.
- Zmiany WPR – konsekwencje dla polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych.
Prof. T. Trojanowski
Tematy badawcze:
• Efficacy and safety of AP 12009 in adult patients with recurrent of refractory anaplastic astrocytoma (WHO Grade III) as compared to standard treatment with temozolomide or BCNU.
• A randomized, actiyely controlled, open label clinical phaze III study.
(ICON) Clazosentan to Overcome Neurological ischemia and infarct occurring after subarachnoid hemorrhage (Conscious 2).
• Wyniki operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
w zależności od profilu psychologicznego chorego.
Udział w zjazdach:
• Chirurgiczne leczenie samoistnych krwiaków wewnątrzmózgowych.
• Kontrowersje w Leczeniu Farmakologicznym i Chirurgicznym Chorób
Układu Nerwowego, Poznań.
• Problemy neurochirurgiczne w chirurgii ogólnej. Spotkanie Ordynatorów Oddziałów Chirurgicznych Województwa Lubelskiego.
• Nowe kierunki w leczeniu chirurgicznym nadnamiotowych glejopochodnych guzów mózgu.
Prof. J. F. Żmudziński
• Zastosowanie cytometrii przepływowej i Real time PCR do ilościowego
oznaczania RNA EAV w próbkach nasienia ogierów.
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Cytometryczna analiza cyklu komórkowego komórek linii MDCK oraz
RK13 zakażonych wirusem influenzy koni podtypu Al (H7N7) oraz A2
(H3N8).
• Badania nad występowaniem wirusa BRSV u buhajów w Polsce.
• Charakterystyka szczepów wirusa wścieklizny izolowanych od nietoperzy.
• Różnicowanie szczepów terenowych i szczepionkowych wirusa wścieklizny, stosowanych do doustnego uodporniania lisów, z wykorzystaniem analizy restrykcyjnej fragmentu genu nukleoproteidy.
• Analiza sytuacji epidemiologicznej wścieklizny w województwie wielkopolskim w aspekcie doustnej immunizacji lisów przeciwko wściekliźnie.
• Porównanie testu izolacji wirusa i RT-PCR do wykrywania obecności
wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w nasieniu
buhajów.
• Analiza ryzyka występowania w Polsce gąbczastej encefalopatii bydła
(BSE).
• Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania występowania wścieklizny u zwierząt domowych i wolno żyjących w Polsce.
• Monitorowanie zakażeń wirusem BHV1 w populacji buhajków w wychowalniach buhajków, stacjach testowania rozpłodników oraz w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt.
•

Zestawienie opracowań naukowych Członków Oddziału przedstawia: Załącznik 2.
5. Wyróżnienia, odznaczenia i medale członków O.L. PAN
Prof. T. Brandyk
• Nagroda Zespołowa II stopnia JM rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia organizacyjne.
Prof. J. Gliński:
• Statuetka Prezesa PAN za wieloletnią działalność organizacyjną i promocyjną na rzecz Polskiej Akademii Nauk.
• Dyplom „Homo Magne Beneficientiae”, w podziękowaniu za wielkie
dobro wniesione do działań ukrytych pod hasłem „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”.
• Dyplomem Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego Memoria iustorum „Pamięć Sprawiedliwych” .
• Honorowy Dyplom Rady Ministrów Ukrainy za aktywną działalność na
rzecz społeczności ukraińskiej.
• Prezes Oddziału PAN w Lublinie.
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Przewodniczący Rady Fundacji „Polska Akademia Nauk – Oddział Lublin – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
• Redaktor naczelny czasopisma: International Agrophysics, TEKA Oddziału PAN w Lublinie, Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN w Lublinie.
• Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
• Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IMUZ w Falentach.
Prof. S. Nawrocki:
• Przewodniczący Komisji Rolnictwa O.L. PAN.
Prof. Z. Pejsak:
• Nagroda Ministra Rolnictwa za opracowanie zestawu ELISA do diagnostyki PRRS.
• Nagroda Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla najlepszego wykładowcy w obszarze nauk weterynaryjnych.
• Nagroda PAN za podręcznik „Choroby świń” Polskie Wydawnictwo
Rolnicze.
Prof. T. Trojanowski:
• Odznaczenie Komandorią Orderu Św. Sylwestra, Watykan.
• Wybór na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.
• Członek Prezydium Oddziału PAN w Lublinie.
• Indywidualna nagroda Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe.
• Zaproszenie do Komitetu Redakcyjnego „Chirurgia Narządu Ruchu i
Ortopedia Polska”.
• Mianowanie na Konsultanta Krajowego ds. Neurochirurgii.
• Ponowny wybór na przewodniczącego Komitetu Nauk Neurologicznych
PAN.
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego
Pierwszego Sympozjum Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów, Kazimierz 11-12 grudzień 2008r.
• Przewodniczenie sesji; Krwotok Podpajęczynówkowy. Konferencja naukowa: Kontrowersje w Leczeniu Farmakologicznym i Chirurgicznym
Chorób Układu Nerwowego. Poznań 9-10 maj 2008r.
• Przewodniczenie Panelowi dyskusyjnemu: Schemat postępowania u pacjentów ze złośliwymi guzami nadnamiotowymi. Pierwszego Sympozjum Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
Kazimierz 11-12 grudzień 2008r.
Prof. M. Truszczyński:
• Członek Prezydium PAN i Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie
•

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2008

37

6. Integracyjne posiedzenia naukowe
08.01.08

W siedzibie Oddziału miało miejsce zebranie Komisji Prawniczej
O.L. PAN. W trakcie posiedzenia prof., prof. Roman Tokarczyk i
Mieczysław Sawczuk wygłosili wykład nt Zmiana treści postępu i
tradycji w prawie in statu nescendi.
11.02.08
W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji O.L.
PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Podczas posiedzenia zapoznano się z opinią Radcy Prawnego dotyczącej odpowiedzialności Zarządu za zobowiązania Fundacji. Przedstawiony został także
protokół Komisji Rewizyjnej, do którego Zarząd Fundacji ma się
ustosunkować w formie pisemnej.
23-24.04.08 W Lublinie oraz w Poleskim Parku Narodowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Monitoring przyrodniczy i
krajobrazowy Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.
25.04.08
W Pałacu Czartoryskich miało miejsce posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do konkursu o Nagrodę Prezesa
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie za wybitne osiągnięcia
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, w składzie:
prof., prof. J. Gliński, J. Horabik i mgr. M. Rozmus. W trakcie posiedzenia Komisja powołała Kapitułę Konkursową.
12.05.08
Posiedzenie Komisji o Nagrodę Prezesa PAN Oddział w Lublinie,
działającej pod przewodnictwem prof. Józefa Horabika poświęcone
było wyłonieniu laureatów.
12-14.05.08 W Instytucie Historii Litwy w Wilnie odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa nt. „Duchowieństwo wobec powstania styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.
Współorganizatorem konferencji była: Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, reprezentowana przez 5
członków.
21-24.05.08 Komisja Nauk Nieliniowych Oddziału PAN w Lublinie, Katedra
Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej, Euromech były organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej nt.: „Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures” (NDCS) - EUROMECH Colloquium 498, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą.
07.06.08
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się „Wielka Gala Nauki i Biznesu” której organizatorami
byli: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”, Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin.
Honorowy Patronat nad Galą objął Marszałek Sejmu RP Bronisław
Komorowski.
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9-11.06.08 Pod patronatem Oddziału PAN w Lublinie odbyły się XIII Profesorskie Warsztaty Naukowe pt. „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, połączone z 45-leciem pracy naukowej i dydaktycznej prof.
dr. hab. inż. Roberta Sikory.
11-13.06.08 W Dąbrowicy koło Lublina odbyła się Międzynarodowa cykliczna
konferencja naukowo-techniczna nt. „Gospodarka energetyczna”.
Organizatorami Konferencji były: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Ropczycach, Wschodnio-ukraiński Narodowy Uniwersytet w Ługańsku im. Włodymyra
Dala, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa w
Symferopolu na Krymie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach.
12.06.08
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja Naukowa nt. „Fizyka w
badaniach rolniczych” zorganizowana z okazji 60-tej rocznicy powstania Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W konferencji uczestniczył prof. J. Gliński .
13.06.08? Prof. J. Gliński i dr W. Samodulski z Politechniki Lubelskiej uczestniczyli w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Jerzym Duszyńskim w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowano działalność Oddziału i Fundacji „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny” Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
18-21.06.08 W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Struktura i funkcjonowanie systemów
krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania”,
współorganizowana przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu, Akademię Rolniczą w Lublinie - Zakład Ekologii Krajobrazu
Ochrony Przyrody, Polską Akademię Nauk - Oddział w Lublinie,
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Leśny
Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie”, Roztoczański Park Narodowy.
24.06.08
W Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się spotkanie władz:
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Fundacji PAN Oddział w Lublinie „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”.
30.07.08
Prof., prof. J. Gliński, J. Kołodziej i E. Krasowski spotkali się
z Rektorem elektem UP w Lublinie - prof. Marianem Wesołowskim
w celu omówienia wspólnego wydania drukiem Kobziarza Tarasa
Szewczenki.
11-12.09.08 Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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były organizatorami konferencji nt. „Rola Rybactwa w Ochronie
Wód”, która odbyła się w ramach obchodów 55-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie.
Z okazji XXV -lecia parków krajobrazowych Polesia w Janowie
koło Chełma odbyła się konferencja „Przemysł a ochrona przyrody
w obszarach cennych przyrodniczo - problemy, współpraca, osiągnięcia”. Zaprezentowane prace podczas konferencji wydrukowane
będą w czasopiśmie TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy
diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”,
współorganizowana przez Zakład Genetyki Medycznej UM w Lublinie, Oddział PAN w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Przewodniczącym konferencji był prof.
J. Kocki. Konferencji towarzyszyła publikacja zawierająca streszczenia prac, wydana nakładem Oddziału. Oddział podczas konferencji reprezentowali prof. Jan Gliński i mgr inż. M. Rozmus.
Posiedzenie Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie.
Podczas spotkania prof. Andrzej Legocki, czł. rzecz. PAN, Przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN wygłosił referat
nt. Biologia syntetyczna nowym kierunkiem nauk przyrodniczych.
W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie miała
miejsce międzynarodowa konferencja „Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego” zorganizowana przez Komisje PolskoUkraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie,
Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
w Lublinie oraz Oddział Teorii Literatury Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W konferencji uczestniczył Prezes
Oddziału.
W Hotelu Europa w Lublinie miała miejsce konferencja naukowa
w ramach projektu PAN - Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych nt. „Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje” organizowana przez Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie,
Centrum Studiów Kanadyjskich UMCS, Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego UMCS, Zakład Filozofii Polityki i
Komunikacji Społecznej UMCS, Katedrę Etyki Społecznej i Politycznej KUL.
W Politechnice Lubelskiej miało miejsce posiedzenie Komisji Nauk
Nieliniowych z programem spotkania nt. „Programu Leczenia Głuchoty Metodą Implantów Ślimakowych. Aktualne wskazania do
wszczepów ślimakowych. Badanie słuchu u noworodków i niemowląt”.
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30.10.08

7-8.11.08

27.11.08

10.12.08

17.12.08

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich odbyło się kolejne posiedzenie oddziałowej Komisji Prawniczej, podczas którego O. prof. Wiesław Bar wygłosił referat nt. Zagadnienia
prawne procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II.
W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła
się III Międzynarodowa konferencja nt.,,Architektura Bez GranicGranice Modernizmu”, zorganizowana przez Komisję Architektury,
Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Brama Grodzka Teatr
NN, Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”.
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, w Pałacu Czartoryskich
przy Placu Litewskim odbyło się seminarium zorganizowane przez
Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych nt. „Teorie
i praktyki nowoczesności”.
W Pałacu Czartoryskich odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej
Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie posiedzenia referat nt. Prawo
wiernego do obrony w procesie kanonicznym wygłosił bp. dr Artur
Miziński.
W Instytucie Fizyki UMCS odbyło się posiedzenie oddziałowej Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie PAN w Lublinie.

7. Współdziałanie ze szkolnictwem wyższym, władzami miasta i województwa
realizowano poprzez:
• Inspirowanie i organizowanie współpracy przedstawicieli środowiska naukowego w ramach prac 18. Komisji Oddziału PAN w Lublinie, skupiających 550 naukowców, głównie z uczelni lubelskich.
• Wspólne organizowanie konferencji i posiedzeń naukowych.
• Działalność Fundacji Oddziału PAN w Lublinie – „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
• Udział Prezesa Oddziału w posiedzeniach Środowiskowego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Lublina, uroczystościach nadania tytułu doktora honoris causa lubelskich uczelni wybitnym postaciom związanym
z Lubelszczyzną, obchodach rocznicowych, inauguracjach roku akademickiego i innych.
• Propozycja Prezesa Oddziału PAN w Lublinie skierowana do rektorów
czterech największych uczelni w Lublinie dotycząca wspólnego wydawania (zgodnych z profilem uczelni) roczników TEKA Komisji Oddziału
PAN w Lublinie.
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Prezentację poszczególnych uczelni lubelskich i instytutów naukowych
oraz wybitnych naukowców z Lubelszczyzny podczas sesji Zgromadzeń
Ogólnych Członków Oddziału PAN w Lublinie (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie) jak
również ich promocja na łamach Biuletynu Informacyjnego O.L. PAN czasopisma o zasięgu ogólnopolskim.
• Interdyscyplinarne posiedzenia, w których udział biorą reprezentanci świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych
z ośrodka lubelskiego.
• Uczestnictwo Prezesa Oddziału w Regionalnym Komitecie Honorowym
obchodów Świąt Narodowych (3.V. i 11.XI).
•

8. Współpraca z zagranicą
•

•

•

•

•

W Instytucie Historii Litwy w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Duchowieństwo wobec powstania styczniowego
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Organizatorami
konferencji byli: Instytut Historii Litwy, Litewska Akademia Nauk, I Katedra Historii Nowożytnej KUL, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
(12-14.05.08r.).
Komisja Nauk Nieliniowych Oddziału PAN w Lublinie, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej, Euromech byli organizatorami
międzynarodowej konferencji naukowej nt.: „Nonlinear Dynamics of
Composite and Smart Structures” (NDCS) - EUROMECH Colloquium
498 (21-24.05.08r.).
Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej współorganizowała kolejną, cykliczną, międzynarodową konferencję „ELMECO’6”. W konferencji wzięło udział 45 uczestników z Polski oraz 10 z zagranicy w tym 7
z Japonii.
W Dąbrowicy koło Lublina odbyła się międzynarodowa cykliczna konferencja naukowo-techniczna nt. „Gospodarka energetyczna”. Organizatorami Konferencji byli: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Ropczycach, Wschodnio-ukraiński Narodowy Uniwersytet w
Ługańsku im. Włodymyra Dala, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody
i Budownictwa w Symferopolu na Krymie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach (11-13.06.08r.).
W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie miała miejsce
międzynarodowa konferencja „Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu
literackiego” zorganizowana przez Komisję Polsko-Ukraińskich Związ-
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ków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej
Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz Oddział Teorii
Literatury Instytutu Literatury Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (1314.10.08r.).
• Przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie nawiązał współpracę naukową i wydawniczą z Narodową
Akademią Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych
w Symferopolu na Ukrainie. Wspólnie wydano czasopismo MOTROL,
tom 10A.
Członkowie O.L. PAN w ramach współpracy z zagranicą:
• Prof. Tomasz Brandyk
- V-ce Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS) przy Komitecie Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (od 2003, wybrany ponownie w 2007).
- V-ce Przewodniczący IPS (od 2004, wybrany ponownie na kadencję 20082011).
- Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” IGPP Global Change
przy Wydziale V PAN (od 2003, wybrany ponownie na kadencję 20072010).
- Udział w 13th International Peat Congress, przewodniczenie Doradczemu
Komitetowi Naukowemu IPS (SAB) oraz udział w posiedzeniu Zarządu
IPS (EB) w Tullamore w Irlandii w dniach 8-13.06.2008.
- Udział w posiedzeniu Zarządu IPS (EB) w Brukseli w Belgii, w dniach
13-15.03.2008.
- Udział w posiedzeniu Zarządu IPS (EB), Komisji II oraz przewodniczenie
Doradczemu Komitetowi Naukowemu IPS (SAB) w Helsinkach, w Finlandii w dniach 19-21.11.2008.
• Prof. Jan Gliński
- Organizator lub członek Komitetów Naukowych 8 konferencji z udziałem
gości zagranicznych.
- Udział w Międzynarodowych Warsztatach Akademickich w Rejviz (Czechy 14-16.11.08r.)
- Członek zagraniczny Słowackiej Akademii Nauk.
- Członek Academia Europaea.
• Prof. Tomasz Trojanowski:
- Wygłoszenie wykładu nt. Contemporary mathods of training in neurosurgery, Thessaloniki, Uniwersytet Arystotelesa.
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9. Działalność wydawnicza i promocyjna
•

•
•

•
•
•

•

„Biuletyn Informacyjny 13/2008 Oddziału PAN w Lublinie”, dotyczący
działalności, wydarzeń naukowych, prezentacji sylwetek oraz biogramów
naukowców związanych z Lubelszczyzną.
„Informator o placówkach naukowo-dydaktycznych Lubelszczyzny”.
TEKA Komisji Oddziału PAN w Lublinie:
- Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. 8.
- Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 3.
- Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 3.
- Historycznej, t. 5.
- Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego t. 5, 5A.
- Architektury, Urbanistki i Studiów Krajobrazowych, t. 4A,4B.
- Prawnicza, t. 1.
- Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa, t. 2.
„MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” t.10, 10A, 10B (rocznik).
Streszczenia prac „Wybrane problemy diagnostyki i rozwoju dziecka niepełnosprawnego” .
Dwa zbiory kompletne poezji w tłumaczeniu z j. ukraińskiego na polski:
- „Kobziarz” – T. Szewczenki,
- „Eneida” – I. Kotlarewskiego.
Cztery kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”. Patronat Oddziału.

Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano własną polsko-angielską stronę
internetową www.pan-ol.lublin.pl, jako najtańszą i najbardziej skuteczną formę
prezentacji i promocji dokonań Oddziału. Do końca 2008 roku stronę odwiedziło
ponad 34 tys. osób.
III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁOWYCH KOMISJI NAUKOWYCH
W roku sprawozdawczym działało 18 komisji, skupiających ponad 550 członków:
Komisja I Chemii Plazmy Niskotemperaturowej, pod przewodnictwem
dr hab. inż. Henryki Danuty Stryczewskiej, prof. PL. Komisja liczy 42 członków, w tym 27 krajowych i 16 zagranicznych.
Działalność Komisji dotyczyła badań nad technologicznymi zastosowaniami niskotemperaturowej plazmy oraz upowszechniania ich wyników, poprzez:
uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych, współorganizowanie sympozjów i seminariów, zapraszanie wybitnych specjalistów z kraju i z
zagranicy z dziedziny fizyki, chemii i technologii plazmy niskotemperaturowej,
wyjazdy członków komisji z wykładami do innych ośrodków naukowo-badaw-
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czych, integrację środowiska naukowego i współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak Lubelskie Towarzystwo Naukowe (LTN),
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE).
W ramach działalności Komisji odnotowano:
• Sekretarz Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej dr Justyna Jaroszyńska-Wolińska przebywała w okresie od 5-26 marca 2008 r. na Uniwersytecie Louisville w Kentucky, USA, gdzie prowadziła badania dotyczące mechanizmu reakcji tlenków azotu z ozonem oraz wygłosiła referat
na seminarium Wydziału Chemii pt. Advanced oxidation technologies.
• 24 czerwca 2008 r., w 55 rocznicę powstania Politechniki Lubelskiej, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii obchodził swoje 40
lecie, a prof. T. Janowski, jego twórca i wieloletni kierownik, świętował
40 lat pracy w Lublinie i w Politechnice Lubelskiej. Program otwartego
zebrania obejmował: zwiedzanie laboratoriów Technologii Plazmowych,
Zastosowań Nadprzewodników, Kompatybilności Elektromagnetycznej i
Energii Słonecznej usytuowanych w budynku Centrum ASPPECT, Sesję
Jubileuszową w audytorium im. Romualda Krzywickiego na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki PL oraz spotkanie w Białej Sali stołówki
Politechniki Lubelskiej. W sesji jubileuszowej uczestniczył Prezes Oddziału Lubelskiego PAN prof. Jan Gliński oraz zaproszeni goście z kraju
i z zagranicy. Prof. dr hab. inż. T. Janowski jest członkiem założycielem
Komisji I Chemii Plazmy Niskotemperaturowej oraz członkiem Komisji
XII Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN
Oddział w Lublinie, w której przewodniczy sekcji Elektrotechniki.
• W dniach 24-27 czerwca 2008 r. w Domu Energetyka w Nałęczowie Komisja ChPN współorganizowała cykliczne dwie konferencje: międzynarodową
„ELMECO’6’ oraz „Dziewiąte Krajowe Seminarium Nadprzewodnictwa”.
• 26 czerwca 2008 r. przyjechał do Lublina prof. Paweł Kozłowski, członek
zagraniczny Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej, z Uniwersytetu
w Louisville USA w ramach umowy o współpracy naukowej i wymianie
studentów Politechniki Lubelskiej z Uniwersytetem w Louisville. Kilkudniowy pobyt obejmował między innymi konsultacje naukowe oraz spotkania z członkami Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej.
• W okresie od 7 do 12 września 2008 odbyła się we Francji, Orelon Island,
jedenasta międzynarodowa konferencja „XI HAKONE” nt. „High Pressure
Low Temperature Plasma Chemistry”, w której uczestniczyli członkowie
krajowi i zagraniczni Komisji ( prof. T. Janowski, dr J. Jaroszyńska-Wolińska, prof. K. Schmidt-Szałowski, prof. J. Ozonek, prof. Z. Kołaciński,
prof. Jean-Louis Brisset, dr Tony Herbert, dr Ulrich Kogelschatz, prof.
Shin-ichi Aoqui, prof. Hans-Erich Wagner, prof. Chobei Yamabe, prof.
Masuhiro Kogoma). Przewodnicząca Komisji Chemii Plazmy Niskotem-
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peraturowej, prof. H. D. Stryczewska, jest członkiem międzynarodowego
komitetu naukowego tej konferencji.
• W grudniu 2008 roku, prof. Henryka Danuta Stryczewska, przewodnicząca Komisji ChPN wyjechała do Japonii na zaproszenie trzech uniwersytetów: w Kanazawa, Sojo w Kumamoto i Saga, z którymi Politechnika
Lubelska ma podpisane umowy o współpracę. Podczas pobytu wygłosiła
wykłady na temat badań prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w zakresie generacji nietermicznej plazmy i jej wykorzystania w biotechnologiach i inżynierii ochrony środowiska. Współorganizatorami wizyty byli
członkowie zagraniczni Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej:
prof. Shin-ichi Aoqui z Uniwersytetu Sojo, prof. Chobei Yamabe z Saga
University oraz dr Joanna Pawłat z Waseda University w Kitakyushu.
Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie, przewodniczy jej prof. Andrzej Niewczas z Politechniki Lubelskiej.
W składzie Komisji działa 43 członków, skupionych w trzech sekcjach: Fizyki (przew. - prof. dr hab. Leszek Michalak), Chemii (przew. - prof. dr hab.
Władysław Rudziński), Techniki (przew. - prof. dr hab. Andrzej Niewczas).
W 2008 roku członkowie z ogromnym żalem pożegnali zmarłego współzałożyciela Komisji prof. dr. hab. Leszka Michalaka.
W ramach działalności:
• Komisja podjęła przygotowania do organizacji konferencji naukowej nt.
„Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych”. Termin konferencji ustalono na 1415 maja 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
• Członkowie Komisji (prof. Józef Horabik - jako przewodniczący), prof.
Andrzej Niewczas, dr hab. Andrzej Bieganowski uczestniczyli w pracach
komisji konkursowej o nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie „za
wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych".
• Członkowie Komisji (prof., prof. J. R. Dąbrowski, A. Kusz, A. Niewczas
– jako przewodniczący, M. Orkisz) brali udział w pracach Rady Naukowej
kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability”. Kwartalnik jest wydawany pod patronatem naukowym PAN Oddział
w Lublinie. Kwartalnik jest indeksowany w Journal Citation Report i na
liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał notowanie
w wysokości 10 punktów.
• Członkowie Komisji realizowali szereg prac naukowo-badawczych o charakterze poznawczym i utylitarnym. Między innymi prof. Andrzej Niewczas i dr Grzegorz Koszałka wspólnie z inżynierami z WEELTON S.A.
zrealizowali celowy projekt badawczy dofinansowany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Naczepa do przewozu ładunków specjalnych".
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27 listopada 2008 roku w Instytucie Fizyki UMCS, odbyło się posiedzenie
Komisji, na którym przedyskutowano propozycje zmian w składzie Prezydium na kadencję 2007-2010. Przyjęto rezygnację prof. Władysława
Rudzińskiego i prof. Stanisława Hałasa oraz na nowych przewodniczących Sekcji w kadencji 2007-2010 powołano: dr. Artura Markowskiego
– przew. Sekcji Fizyki, dr hab. Jolantę Narkiewicz-Michałek – przew. Sekcji Chemii, dr hab. Barbarę Surowską – przew. Sekcji Techniki.

Komisja III Biotechnologii (18 członków), której przewodniczy prof. Anna
Skorupska z Zakładu Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie.
W ramach działalności Komisji odbyło się sześć spotkań naukowych, na których zaproszeni wykładowcy wygłosili wykłady dotyczące problemów biotechnologii i biologii molekularnej. Odbyło się również szkolenie w zakresie wykorzystania techniki badania ekspresji genów, tzw. Real-time PCR. W spotkaniach
naukowych uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci lubelskich
uczelni.
Wygłoszono wykłady:
• Przedstawiciele firmy Polygen Sp. Z o.o., Wykład i prezentacja techniki
Real-time PCR i HRM (High Resolution Melt) -31.01.2008 r.
• Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki
AM w Lublinie, Zaburzenia oczne we wrodzonych chorobach metabolicznych - 27.02.2008 r.
• Dr hab. Maria Kościńska-Pająk, Instytut Botaniki UJ, Konfiguracja cytoszkieletu w woreczkach zalążkowych wybranych gatunków roślin amfi- i
apomiktycznych -13.03.2008 r.
• Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, Terapie lizosomalnych chorób spichrzeniowych jako modelowe przykłady sukcesów genetyki i biotechnologii w leczeniu chorób dziedzicznych - 18.03.2008 r.
• Prof. dr hab. Piotr Stępień, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Kłopoty
z genetyką - 16.05.2008 r.
• Prof. dr hab. Andrzej Legocki, członek rzeczywisty PAN, przewodniczący
Wydziału II Nauk Biologicznych PAN, Biologia syntetyczna nowym kierunkiem nauk przyrodniczych - 09.10.2008 r.
• Dr hab. Antoni Jakubczak, prof. A. P., Zakład Mikrobiologii Akademii
Podlaskiej w Siedlcach, Yersinioza, ludzie i zwierzęta - znaczenie epidemiologiczne i diagnostyka - 05.11.2008 r.
Komisja IV Filozoficzno-Przyrodnicza (8 członków), pod przewodnictwem
prof. Stefana Symotiuka z Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie - zawiesiła działalność.
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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 II Międzynarodową konferencję „Energia 2008” w Dąbrowicy k. Lublina.
• Wydano dwa tomy TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
O.L. PAN.
• Wydano trzy tomy czasopisma MOTROL.
• Odbyły się dwa zebrania Komisji.
• Przewodniczący Komisji nawiązał współpracę naukową i wydawniczą
z Narodową Akademią Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych w Symferopolu na Ukrainie. Wspólnie wydano czasopismo MOTROL tom 10A.
• Przewodniczący Komisji brał udział w Konferencji we Lwowie z okazji
130. rocznicy Wydziału Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego.
• Członkowie Komisji uczestniczyli w konferencji 110. rocznicy powstania
Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie.
• Przygotowano komunikat nr 1 dotyczący organizowanej III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Energia 2009”, która odbędzie się na Krymie we wrześniu 2009 r.
• Przygotowano drugi komunikat dotyczący VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej MOTROL 2009, która odbędzie się w Dąbrowicy w czerwcu 2009 r.
Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (20 członków,
w tym 5 zagranicznych), pod przewodnictwem prof. Michała Łesiowa z
UMCS w Lublinie.
W ramach działalności:
• Komisja uczestniczyła w wydaniu dwóch dzieł: Eneida – I. Kotlarewskiego; Kobziarz – T. Szewczenko, przy czym przewodniczący Komisji był
członkiem Zespołu wydawniczego, jak również autorem wstępu i komentarzy do obu dzieł.
• Wydano trzeci tom TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie (pod redakcją Lubow Frolak), który jest
poświęcony problemowi nauczania języka ukraińskiego w dydaktyce uniwersyteckiej.
• W dniach 13-14 października 2008 r. zorganizowano wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS i Oddziałem Teorii Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy międzynarodową konferencję naukową „Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego”, w której uczestniczyło
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30 naukowców z Polski i Ukrainy. Głównym organizatorem konferencji
był członek Komisji: prof. I. Nabytowycz.
• Przewodniczący Komisji prof. Michał Łesiów został odznaczony dyplomem „Memoria iustorum” przez Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego podczas III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
Komisja VII Medycyny Wsi, której przewodniczącym jest prof. Jerzy Zagórski z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Komisja ma w składzie 13
członków, w tym 1 zagraniczny.
• Komisja odbyła trzy nieprotokołowane zebrania, na których omawiano
aktualną problematykę związaną z zagrożeniami zdrowia wynikającymi
z pracą w rolnictwie.
• W dniach 23-34 października członkowie Komisji byli współorganizatorami XV Międzynarodowego Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Rolnictwie pt. „Rozpoznanie i sposoby ograniczania
ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego, związanych z pracą
w rolnictwie.”, które odbyło się w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Jerzy Zagórski.
W Seminarium wzięło udział ponad 100 uczestników z kraju i z zagranicy
(USA, Szwecja, Ukraina). Z materiałów seminaryjnych opracowana zostanie monografia.
Komisja VIII Rolnictwa, pod przewodnictwem prof. Stanisława Nawrockiego, czł. rzecz. PAN z IUNG w Puławach, skupia 22 członków, którzy
działają aktywnie w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie i Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, przewodniczącym jest prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski, z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Komisja liczy 23 członków.
W ramach Komisji:
• Opublikowano V tom TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie.
• Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do wydania
kolejnego tomu TEKI Komisji.
• W dniach 23-25 kwietnia 2008 r. Komisja, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytut
Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Poleski Park Narodowy zorganizowali
międzynarodową konferencję naukową „Monitoring przyrodniczy i krajobrazowy Polesia Zachodniego”. Kierownikami naukowymi Konferencji
byli: prof. Tadeusz J. Chmielewski z UP w Lublinie oraz dr hab. Cezary
Sławiński z IA PAN w Lublinie. Więcej w dziale: KRONIKA
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W dniach 18-21 czerwca Komisja, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP w Lublinie, wspólnie z Polską Asocjacją Ekologii Krajobrazu, LKP „Lasy Janowskie” i Roztoczańskim Parkiem Narodowym
zorganizowali w Janowie Lubelskim ogólnopolską konferencję naukową
„Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy,
modele, teorie i ich zastosowania”. Kierownikiem naukowym konferencji
był prof. Tadeusz J. Chmielewski, a jej sekretarzem – dr Joanna Sender.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób, w tym kilku autorów znanych i cenionych podręczników akademickich o krajobrazie. W trakcie
pierwszych dwóch dni odbywały się obrady w sekcjach problemowych:
zagadnienia teoretyczno – metodyczne, praktyczne zastosowania ekologii
krajobrazu.
Trzeciego dnia miała miejsce sesja na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Wieczorem zaprezentowano wystawę plakatów i zestaw prezentacji multimedialnych pt. „Studenckie etiudy krajobrazowe”. Czwartego dnia dokonano podsumowania wyników obrad i ustalono zasady publikacji XXI
tomu periodyku PEK „Problemy Ekologii Krajobrazu”.
• W dniach 11-12.09.2008 r. w ramach obchodów 55 – lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła
się konferencja pt. „Rola rybactwa w ochronie wód”. Współorganizatorem
konferencji była Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie.
• W listopadzie 2008 r. czterech członków Komisji, pod kierunkiem prof.
Tadeusza J. Chmielewskiego, zakończyło realizację projektu „Ocena
oddziaływania na środowisko projektowanego zbiornika retencyjnego
w Majdanie Zahorodyńskim” (zleconego Fundacji PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” przez Urząd Gminy Siedliszcze),
w aspekcie jego położenia oraz sąsiadowania z obszarem Natura 2000
„Dobromyśl”.
•

Komisja X Ekonomii i Zarządzania, przewodniczącym jest prof. Włodzimierz Sitko. Komisja ma w składzie 30 członków.
• Pod patronatem Komisji w dniach 14-16 września 2008 r. w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą zorganizowano cykliczną, międzynarodową konferencję naukową nt. „Zarządzanie: doświadczenia i problemy” pod red. prof.
Włodzimierza Sitko poświęconej metodom i problemom zarządzania we
współczesnym przedsiębiorstwie. Oprócz wymiaru naukowego konferencja miała na celu integrację środowiska „naukowego z biznesem”. W
konferencji udział wzięło 52 uczestników, w tym pracownicy naukowi (3
z zagranicy), reprezentanci przemysłu oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie skarbu Państwa. Zgłoszone referaty odpowiadające głównemu
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celowi konferencji zostały opublikowane w monografii „Zarządzanie: doświadczenia i problemy” (27 referatów).
• W ciągu roku członkowie Komisji organizowali spotkania świata biznesu z nauką, których myślą przewodnią było poszukiwanie efektywnych
„pomostów” - wzorem najlepszych praktyk gospodarek amerykańskich
i europejskich - prowadzących do optymalnego wykorzystania potencjału
uczelni i dostępnych źródeł finansowania.
• 18 grudnia 2008 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie odbyło się
zebranie członków Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie posiedzenia zaprezentowano osiągnięcia Regionalnej Izby
Gospodarczej w Lublinie, omówiono możliwości wspólnego pozyskiwania
środków finansowych na badania oraz współpracę naukowo-biznesową.
W podsumowaniu spotkania znalazły się następujące stwierdzenia:
- Problemy współczesnych przedsiębiorstw są wielostronne, złożone. Komisja Ekonomii i Zarządzania jest organem złożonym z wielu specjalistów zarówno z naukowców z dziedziny nauk o zarządzaniu, jak i doświadczonych przedsiębiorców, co oznacza, że dysponuje odpowiednim
potencjałem do rozwiązania kluczowych problemów przedsiębiorstw
w regionie.
- Należy organizować wspólne spotkanie Komisji Ekonomii i Zarządzania z Radą Przedsiębiorczości. Konieczne jest podejmowanie nowych
działań integrujących naukę i biznes.
- Aby wzmocnić pozycję lubelskich uczelni oraz aby intensyfikować ich
integrację należy rozważyć możliwość utworzenia w ramach PAN Międzyuczelnianego Instytutu Zarządzania, który mógłby podjąć starania
o uzyskanie praw doktoryzowania w dziedzinie ekonomii w dyscyplinie
nauk o zarządzaniu.
- Przy organizacji kolejnych konferencji Komisja powinna zwrócić uwagę
na możliwe dalsze kierunki współpracy świata nauki i biznesu, oraz
dalszą integrację lubelskiego środowiska akademickiego.
- Przyszłe spotkanie zostanie poświęcone prezentacji kolejnego lubelskiego ośrodka reprezentującego grupę członków Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie.
Komisja XI Historyczna, pod przewodnictwem prof. Jana Lewandowskiego z UMCS, skupia 56 członków.
• Członkowie Komisji uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć naukowych
organizowanych przez inne instytucje naukowe.
• Opublikowano V tom „TEKI Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie”.
• Prowadzono prace związane z przygotowaniem i zbieraniem materiałów
do kolejnego tomu TEKI.
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Komisja XII Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa, pod przewodnictwem prof. Piotra Tarkowskiego z Politechniki
Lubelskiej, Komisja liczy 36 członków, skupionych w czterech sekcjach
naukowych: Sekcji Budowy Maszyn (przew. – prof. Robert Sikora), Sekcji
Eksploatacji Maszyn (przew. – prof. Andrzej Niewczas), Sekcji Budownictwa (przew. – prof. Jerzy Grycz) oraz Sekcji Elektrotechniki (przew. - prof.
Tadeusz Janowski).
W ramach działalności statutowej członkowie Komisji:
• Opublikowali drugi tom TEKI Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn,
Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział w Lublinie.
• Aktywizowali środowiska naukowe.
• Ułatwiali twórczą pracę naukową kolegów z Politechniki Lubelskiej, pracowali nad rozwojem kadry.
• Inicjowali, popierali i prowadzili prace naukowe w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badań statutowych oraz prac
zleconych z przemysłu.
• Pozyskiwali środki finansowe na badania, a także aktywnie publikowali
dane badawczo-naukowe.
Komisja XIII Nauk Medycznych, przewodniczącym jest prof. Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN, z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Liczba
członków: 19.
• W dniach 22-24 września 2008 roku odbyła się cykliczna konferencja
p.t. „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
• 11-12 grudnia w Kazimierzu Dolnym Komisja była współorganizatorem
I Sympozjum Naukowego Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów. Tematyka sympozjum dotyczyła rozpoznawania i leczenia nisko zróżnicowanych nadnamiotowych glejaków mózgu. W Sympozjum wzięli udział specjaliści: neurochirurdzy, onkolodzy, radioterapeuci,
neuropsycholodzy, neuropatolodzy, genetycy. Uzgodniono zalecenia dotyczące metod i trybu leczenia chorych z glejakami mózgu.
Komisja XIV Prawnicza, komisja pod przewodnictwem prof. Mieczysława
Sawczuka z UMCS w Lublinie, skupia 43 członków, w tym 1 zagraniczny.
W ramach prac Komisji:
• W Pałacu Czartoryskich w siedzibie Oddziału PAN w Lublinie odbyły się
4 posiedzenia Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie:
- 8 stycznia, z referatem: prof., prof. Romana Tokarczyka i Mieczysława Sawczuka nt. „Zmiana treści postępu i tradycji w prawie in statu nescendi”.
- 22 kwietnia, z referatem prof. Jerzego Markiewicza nt. Przestępstwa
przeciwko rodzinie w Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego z 1818
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roku i Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych z 1847 roku (próba oceny
i analizy).
- 30 października, z referatem O. prof. Wiesława Bara nt. Zagadnienia
prawne procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II.
- 10 grudnia, z referatem bp. dr. Artura Mizińskiego nt. Prawo wiernego
do obrony w procesie kanonicznym.
• Opublikowano pierwszy tom TEKI Komisji Prawniczej Oddziału PAN
w Lublinie.
Komisja XV Nauk Nieliniowych, pod przewodnictwem prof. Jerzego Warmińskiego z Politechniki Lubelskiej. Komisja ma w składzie 32 członków,
w tym 1 zagraniczny. W ramach działalności:
Zorganizowano dwa posiedzenia naukowe:
• 21-24 maja 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie
członków Komisji w ramach konferencji ,,Euromech” Colloquium 498
Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures. W konferencji
udział wzięli wiodący w dziedzinie mechaniki nieliniowej naukowcy z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Japonii. Łącznie wygłoszono
ponad siedemdziesiąt referatów z zakresu drgań i dynamiki układów dyskretnych oraz kabli, płyt i powłok wykonanych z nowoczesnych materiałów kompozytowych. Poruszono także tematykę modelowania, sterowania
i stabilności konstrukcji inteligentnych, a także tematykę zjawisk chaotycznych zachodzących w omawianych układach. Wybrane prace zaprezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w renomowanych
czasopismach naukowych, indeksowanych przez Instytut Filadelfijski.
• 29 października 2008 r. w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej zorganizowano seminarium naukowe. W czasie posiedzenia
zaprezentowane zostały referaty:
- Oddziaływanie światła na psychikę i reakcje fizjologiczne człowieka, dr
Anna Szafranek, Politechnika Lubelska;
- Chirurg w walce z miażdżycą – chorobą XXI wieku, lek. med. Wacław
Karakuła, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Lublinie.
Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych, pod przewodnictwem prof. Jana Hudzika z UMCS w Lublinie. Komisja skupia 14 członków. W ramach działalności statutowej:
• 15-16 października 2008r. Komisja była współorganizatorem konferencji pt. „Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych
(Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje)”.
W konferencji wzięło udział 19 referentów (w tym dwóch gości zagranicznych) i blisko 70 słuchaczy. Rozważania uczestników konferencji ogniskowały się przede wszystkim wokół wielowątkowej i niezwykle istotnej
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w kontekście tytułowego problemu konferencji twórczości kanadyjskiego
historyka idei i filozofa polityki Charlesa Taylora – jednego z najbardziej
znaczących dziś autorów w światowej humanistyce. Jego wizja społeczeństwa wielokulturowego jest elementem większej konstrukcji wyjaśniającej, jaka zawarta jest w prowadzonych przez niego szeroko zakrojonych
badaniach nad nowoczesnością. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami,
udana próba rekonstrukcji i analizy wybranych zagadnień myśli społeczno
– politycznej Taylora, jego koncepcji etycznych oraz rozważań odnoszących się do problemu duchowej kondycji mieszkańców nowoczesności
(religia – sekularyzacja) zainicjowały szerszą dyskusję o podmiotowości i
tożsamości politycznej grup społecznych i całych społeczeństw w warunkach globalizacji, przenikania się kultur, czy pojawiających się nowych
podziałów społecznych, co było głównym celem konferencji.
• 21 listopada 2008 r. Komisja zorganizowała seminarium naukowe pt.
„Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych”.
W seminarium wzięło udział sześciu referentów oraz blisko 30 słuchaczy.
Spotkanie stanowiło kontynuację poprzedniej konferencji. Przedstawione
referaty, które przybrały formę artykułów, wzbogacone o kolejne cztery,
złożyły się na kolejny – trzeci tom TEKI Komisji Politologii i Stosunków
Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, który Komisja oddała do
druku w grudniu 2008 r.
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:
• 7-8 listopada 2008r. Komisja była współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Granice modernizmu”. Patronat nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rektor Politechniki Lubelskiej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda
Lubelski i Prezydent Miasta Lublina, SARP, LOIA, Prezes PAN Oddział
w Lublinie, Prezes SKZ i Wojewódzki Lubelski Konserwator Zabytków.
Miejscem obrad konferencji była Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, stanowiąca przykład typowych dla Lublina rozwiązań
modernistycznych w obiektach użyteczności publicznej powstałych w
pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości Polski. Wybór tematyki
konferencji został wywołany dyskusjami, jakie miały miejsce w Gliwicach
w 2006 r. na seminarium poświęconemu „paradygmatowi luksusu w architekturze polskiego modernizmu”, jak też dyskusją podczas seminarium w
Poznaniu w 2007 r. dotyczącego „próby zdefiniowania zjawiska modernizmu w architekturze”. Jednocześnie w Lublinie obserwujemy w ostatnim
okresie niszczenie bezpowrotne architektury modernistycznej poprzez róż-
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ne formy działań „polepszających”, tj. np. docieplanie. Konferencja podzielona była na V sesji:
I – „Wpływ i odbiór modernizmu”;
II – „Dziedzictwo modernizmu na Ukrainie, Białorusi, i w krajach nadbałtyckich”;
III – „Miejsce modernizmu w kulturze”;
IV – „ Architektura modernizmu w miejscu i czasie”;
V – „ Aspekty modernizmu”.
Aktualność tematyki konferencji zaowocowała licznym uczestnictwem
gości z kraju i z zagranicy. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad
130 osób, w tym 11 osób z zagranicznych ośrodków akademickich. Wśród
uczestników konferencji byli reprezentanci wszystkich Wydziałów Architektury w kraju. Wygłoszone referaty na konferencji zostaną opublikowane w formie oddzielnej monografii, zaś inne licznie nadesłane i recenzowane prace ukażą się w IV tomie TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki,
i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie.
• Wydanie dwóch tomów TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych.
• Zorganizowanie Kursu Rysunku Architektonicznego i Krajobrazowego.
• Członkowie Komisji brali udział w pracach związanych z tworzeniem sieci GIS dla województwa lubelskiego (konsultacje merytoryczne), współpraca w ramach Klastra Kultury Lubelszczyzny oraz innych działaniach na
rzecz miasta i regionu.
Komisja XVIII Teologii, pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Mariana
Ruseckiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Komisja liczy 27 członków.
• Udział Komisji we współorganizowaniu sympozjum „Perspektywy teologii po Auschwitz” Oświęcim, 25-27.09.2008r.
• Wydanie Pracy zbiorowej: Personalizm polski, red. M. Rusecki, Lublin,
Wydawnictwo KUL, PAN Oddział w Lublinie.

IV. EKSPERTYZY I RECENZJE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
I CZŁONKÓW KOMISJI O.L. PAN
Ekspertyzy:
Prof. J. Żmudziński:
• Ekspertyza odnośnie efektywności szczepionek przeciwko chorobie niebieskiego języka - odbiorca: Główny Lekarz Weterynarii, Warszawa,
11.10.2008 r.
• Ekspertyza w sprawie metod oznaczania dioksan i dopuszczalnych poziomów w żywności - odbiorca: Departament Bezpieczeństwa Żywno-
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ści i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,
29.12.2008 r.
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego:
• Opracowanie projektu przez 4 członków Komisji, pod kierunkiem dr.
hab. prof. nadzw. Tadeusza J. Chmielewskiego pt. „Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego zbiornika retencyjnego w Majdanie
Zahordyńskim”, w aspekcie jego położenia oraz sąsiadowania z obszarem Natura 2000 „Dobromyśl”.
Zleceniodawca: Fundacja PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój
Lubelszczyzny”.

Recenzje i opinie:
Prof. T. Brandyk:
• Recenzja artykułu autorstwa M. Biniak-Piróg, A. Mochawczyk, W.
Szulczewski, A. Żyromski pt. “Weryfikacja modelu przepływu wody w
strefie aeracji w latach 2004-2007” dla Acta Agrophysica.
• Recenzja artykułu K. Lipka, J. Stabryła, E. Zając pt. „Zatorfienie i zasoby wodne złóż torfowych dorzecza Górnej Warty” do „Infrastruktura
i ekologia terenów wiejskich” czasopisma Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
• Recenzja artykułu M. Ryczek, K. Boroń, E. Zając, S. Klatka pt. „Wpływ
dodatków organicznych na retencję wodną wybranych odpadów przemysłowych” dla Wydawnictwa „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych PAN” zgłoszonego na konferencję Enviro 2008.
• Recenzja dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego dr. hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego w związku z wnioskiem
o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.
• Opinia w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk rolniczych
dla Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów.
Prof. J. Żmudziński:
• Opinia w sprawie wykorzystania przedżołądków bydlęcych w celach
konsumpcyjnych -odbiorca Departament Bezpieczeństwa Żywności i
Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju, Warszawa, 26.02.2008.
• Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie:
- wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań,
- wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla prowadzenia badań pasz w ramach kontroli urzędowej - odbiorca: Podsekretarz
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Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke,
Warszawa, 13.03.2008.
• Opinia odnośnie prawnych możliwości importu i ocena szczepionki przeciwko nosówce, parwowirozie, botulizmowi i pseudomonadozie dla norek i lisów - odbiorca: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 20.03.2008.
• Transmisja wirusa choroby niebieskiego języka przez mleko - opinia dla
Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju, Warszawa, 11.04.2008.
• Opinia odnośnie nowelizacji Rozporządzenia UE 1266/2007 w sprawie
zwalczania choroby niebieskiego języka - odbiorca: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Warszawa, 11.04.2008.
• Stanowisko w kwestii nadzoru nad wyrobami do diagnostyki in vitro
w związku z propozycją uchylenia Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o
wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. 04.93.893
z dnia 30.04.2004) - odbiorca: Departament Bezpieczeństwa Żywności i
Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 08.05.2008.
• Opiniowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań - odbiorca: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Warszawa, 12.05.2008.
• Analiza sytuacji epidemiologicznej zakażeń wirusem IBR/IPV (BHV1) w
świetle dopuszczenia buhajów do pobierania nasienia - odbiorca: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt - Gostków, 26.09.2008.
• Opinia odnośnie narażenia człowieka na kontakt z żywą szczepionką
przeciwko wściekliźnie - odbiorca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie, Tczew, 16.10.2008.
• Opinia w sprawie szczepienia przeciwko wściekliźnie psów - dawców
nasienia - wwóz nasienia psów do Polski z krajów trzecich - odbiorca:
Główny Lekarz Weterynarii Kraju, Warszawa, 07.11.2008.
• Opinia w sprawie zmian wirusa w szczepionce doustnej przeciwko
wściekliźnie dla lisów wolno żyjących - odbiorca: Imstofwerk DessauTornau, Dessau-Tornau, Niemcy -30.12.2008.
• Opinia odnośnie właściwości immunogennych doustnej szczepionki
przeciwko wściekliźnie Fuchsoral - odbiorca: Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii, Siedlce, 30.12.2008.
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VI. BUDŻET ODDZIAŁU I JEGO REALIZACJA
Realizacja pozycji budżetowych
Przyznana przez Kancelarię Akademii w 2008 r. kwota 188.450 zł. wykorzystana została przez Oddział PAN w Lublinie w całości na potrzeby działalności
merytorycznej (125.350 zł) i obsługę administracyjną dotyczącą wyłącznie działalności merytorycznej (63.100 zł).

Realizację poszczególnych pozycji budżetowych przedstawia Załącznik 3.
Opis tabeli:
Ad. § 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
– DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA, w kwocie 2.040,00 zł dotyczą
rocznego dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego (w systemie FIRMA).
Ad. § 401 - wynagrodzenia osobowe pracowników
– DZ. MERYTORYCZNA.
Kwota 76.441,95zł. stanowi 2 pełne etaty (tj.1 etat głównego specjalisty
- sekretarza Oddziału i 2×1/2 etatu to specjaliści ds. redakcyjnych).

Udział w ramach etatów: mgr. inż. Marka Rozmusa (1 etat), dr. Piotra Glińskiego (1/2 etatu) i mgr Iwony Czopskiej-Gródek (1/2 etatu) w pozyskaniu materiałów i opracowaniu redakcyjnym oraz przygotowaniu do druku (w tym skład
komputerowy):
− „Biuletynu Informacyjnego 13/2008 Oddziału PAN w Lublinie” (pod
redakcją: prof. Jana Glińskiego, mgr. inż. Marka Rozmusa, dr. Piotra
Glińskiego 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 „Wybrane
problemy diagnostyki i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”
− Udział w Komitetach redakcyjnych i programowych cyklicznych wydawnictw „TEKA Komisji Oddziału PAN w Lublinie”.
− Projektowanie, redakcja i bieżąca aktualizacja strony internetowej Oddziału PAN w Lublinie w wersji polskiej i angielskiej.

Ad. § 404, 411, 412, 444 – narzuty do wynagrodzeń
– DZ. MERYTORYCZNA, w wys. 25.821.92 zł,
w tym:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – Fundusz Nagród (7.149,58);
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– składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS (14.148,18);
– składki na Fundusz Pracy (1.879,91);
– odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.644,25).

Ad. § 417 – wynagrodzenia bezosobowe – DZ. MERYTORYCZNA, w
kwocie 7.220 zł., w tym:
– obsługa finansowo-księgowa (5.360);
– sprzątanie pomieszczeń Oddziału (1.860);

Ad. § 421 – środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.925,60 zł. wydatkowano na:
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ 2.509,54, w tym:

• Materiały papiernicze i biurowe (1.047,54);
• Zakup książek: „Eneida” I. Kotlarewski (1.224) i „Kobziarz” T.Szewczenko
(238).

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ 2.416,06, w tym:

•
•
•
•

Materiały biurowe, środki czystości (1327,74);
Artykuły spożywcze (297,76);
Dysk zewnętrzny do komputera (328,18);
Niszczarka „Wallner” (462,38).

Ad. § 430 – na zakup usług pozostałych wydano kwotę 7.772,91 zł. z
przeznaczeniem na:

DZ. MERYTORYCZNĄ 5.695,70, na:
− Szkolenie kancelaryjno-archiwalne pracownika (900);
− Wydruk „Informatora o placówkach naukowo-dydaktycznych Lubelszczyzny” (854);
− Druk „Teki Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie” (1.360);
− usługi pocztowe – znaczki (2.556,26);
− usługa fotograficzna (25,44).
DZ. ADMINISTRACYJNĄ 2077,21, w tym:
− konfiguracja i diagnostyka systemu PC (183);
− naprawa urządzenia Canon-ksero (719,8);
− wymiana płyty głównej PCB (414,8);
− usługi pocztowe (499,75);
− ogłoszenie w gazecie (259,86).

Ad. § 436 – opłaty za usługi telekom. telef. komórkowe
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 2.446,16 zł.
Ad. § 437 – opłaty za usługi telekom. telef. stacjonarny
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 1.723,57 zł.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2008

59

Ad. § 440 – czynsz za wynajmowanie lokalu
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 3.660×12= 43.920 zł
Ad. § 441 – podróże służbowe krajowe – DZ. MERYTORYCZNA, na
kwotę 5.620,89 zł. złożyły się delegacje na wyjazdy służbowe dla członków i pracowników Lubelskiego Oddziału PAN (1.309,09) oraz ryczałt
samochodowy (4.311,80).
Narzut kosztów ogólnych – obsługa administracyjno-finansowa Oddziału przez Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
– DZ. ADMINISTRACYJNA, w kwocie 10.517,00 zł.
Omówienie działalności merytorycznej.
W 2008 r. Oddział zrzeszał 13 od maja br. 12 członków PAN, w tym 5 rzeczywistych i 7 korespondentów.
Oddział pełni funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu
lubelskiego, szczególnie poprzez aktywną działalność 18 komisji, skupiających
ponad 500 członków, w tym 39 zagranicznych. Organizuje sesje i konferencje
naukowe, wydaje publikacje, utrzymuje kontakty z placówkami zagranicznymi
Białorusi, Francji, Holandii, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii,
Ukrainy, USA, Włoch. Ze względu na swoje usytuowanie na pograniczu wschodnim, Oddział utrzymuje ścisłe kontakty z placówkami naukowymi na Ukrainie
(z Szackim Parkiem Narodowym, Instytutem Ekologii Karpat NAN Ukrainy we
Lwowie) i na Białorusi (Instytutem Problemów Wykorzystania Zasobów Naturalnych i Ekologii BAN w Mińsku, Instytutem Problemów Polesia BAN w Brześciu
i Poleskim Instytutem Rolno-Ekologicznym BAN w Brześciu).
Oddział współpracuje z 41 placówkami naukowymi, w tym z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi regionu, które na
bieżąco są informowane o pracach Oddziału i Akademii, otrzymują wydawnictwa
naukowe Oddziału, a ich przedstawiciele biorą udział w pracach Komisji i w zebraniach plenarnych Oddziału. Potencjał naukowy tych placówek stanowi kadra w
liczbie ok. 7 tys. pracowników naukowych, kształcąca ponad 100 tys. studentów.
W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna sesja (23. jesienna) Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie, pod patronatem Wojewody
Lubelskiego (w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) poświęcona m.in. zagadnieniom integracji środowiska naukowego oraz współpracy
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Podczas sesji referat nt. Perspektywy
rozwoju Lubelszczyzny wygłosiła Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, kolejny referat Postęp i tradycja w architekturze i urbanistyce Lubelszczyzny zaprezentowała prof. Elżbieta Przesmycka.
• Odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Oddziału, jedno w Warszawie
i trzy w PIWet- PIB w Puławach, podczas których omawiano kwestie
związane z wydawnictwami Oddziału i planowanymi konferencjami w
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2008 r., reformie nauki, przygotowaniom do Wielkiej Gali Nauki i Biznesu w dniu 7 czerwca 2008 r., podczas której wręczona została Nagroda
Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
W ramach Oddziału prowadzi działalność Fundacja Oddziału PAN w Lublinie
„Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, która zorganizowała w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Wielką Galę Nauki i Biznesu”.
Współorganizatorami byli: Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny
„Lewiatan” oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin. Honorowy Patronat nad
Galą objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Podjęta inicjatywa miała na celu unaocznienie szerokiej opinii społecznej potencjału jakim dysponują
oba środowiska – nauka i biznes oraz możliwości wykorzystania efektu synergii,
jaki powstanie w przypadku skutecznego i dla obydwu stron zrozumiałego dialogu, popartego efektywnym wykorzystaniem wspólnych doświadczeń. W 2008
roku Fundacja rozpoczęła także realizację trzech projektów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym.
Oddział organizował i współorganizował liczne sesje naukowe i dyskusje panelowe, a także 8 krajowych i regionalnych oraz 6 międzynarodowych konferencji.
Prezes reprezentował Oddział na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych, a także podczas posiedzeń Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina, inauguracjach roku akademickiego uczelni lubelskich oraz poprzez udział w
komitetach honorowych obchodów świąt państwowych (3 Maja, 11 Listopada).
Opublikowano: kolejny „Biuletyn Informacyjny 13/2008 Oddziału PAN
w Lublinie”, „Informator o placówkach naukowo-dydaktycznych Lubelszczyzny”, TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie: V tom Ochrony i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego, VIII tom Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, IV
tom Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, V tom Komisji Historycznej, I tom Komisji Prawniczej, III tom Komisji Politologii i Stosunków
Międzynarodowych, III tom Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, a także „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” tom 10, oraz
streszczenia prac dot. konferencji „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju
dziecka niepełnosprawnego”. Pod patronatem Oddziału wydano kolejne numery
kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano dwujęzyczną polsko-angielską
stronę internetową Oddziału - http://www.pan-ol.lublin.pl.
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Załącznik nr1
SKŁAD OSOBOWY
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

(stan na dzień 31.12.2008 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)
- 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 Żmudziński, czł. koresp. PAN (Wydział V)
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Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH CZŁONKÓW
ODDZIAŁU
(publikacje wydane lub przyjęte do druku)

Monografie, syntezy, zbiory studiów:
1.

Oleszczuk R., Brandyk T.

The analysis of shrinkage-swelling behaviour of peatmoorsh soil aggregates during drying-wetting cycles.
Agronomy Research), 2008, 6(1), s. 131-140.

2.

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

3.

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

The comparison of soil moisture content changes in
the moorsh layer under shrubs and grass vegetation.
Agronomy Research, 2008, 6(1), s. 141-148.
.
Analysis of retention and hydraulic properties in peatmoorsh soil. Polish J. of Environ. Stud. 2008, Vol. 17,
No 3A, s. 211-215.

4.

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

5.

Brandyk T., Gotkiewicz
J., Łachacz A.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Chołaj H.

Analityczny opis krzywych kurczenia w wybranych
utworach murszowych. Rocz. Gleboznawcze, 2008,
tom 59, Nr 3 / 4, s. 226-235.
.
Zasady racjonalnego wykorzystania torfowisk w rolnictwie. Post. Nauk Rol., 2008, nr 332, s. 5-26.
Thermal diffusivity of the peat soil surface layer. Proceedings of the 13th International Peat Congress (IPS)
“After wise use-the future of peatlands”, Tullammore,
Ireland, 8-13 June 2008, s. 323-326.
.
The field water regime in a deformable sub-irrigated
peat-moorsh soil profile. Proceedings of the 13th International Peat Congress (IPS) “After wise use-the
future of peatlands”, Tullammore, Ireland, 8-13 June
2008, s. 184-187.
Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich
średnio rozłożonych.[W] Mat. Konf. nt.„Przyrodnicze
i techniczne problemy gospodarowania woda dla
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”,
Warszawa, 10-11 września 2008 r., s. 97-103 (na prawach rękopisu).
.
Tradycje akademickie Lubelszczyzny a Teraźniejszość
w „ Biuletyn Informacyjny PAN w Lublinie, 2008 ,nr
13.
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11. Chołaj H.
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Transformujące się Chiny w globalnym świecie z perspektywy polskiej, w pracy zbiorowej „Chiny w globalnym świecie”, 2008, s. 78-158,
.
Chiny a Indie w: Dziś, 2008, nr 3.

12. Gliński J., Michalczyk
Z. (red.)

Wybrane problemy retencji wodnej. Wydawnictwo
UMCS i Oddziału PAN w Lublinie, Lublin 2008, s.
129.

13. Włodarczyk T.,
Księżopolska A., Gliński J.

New aspects of soil respiration activity measuring.
TEKA Komisji Kształtowania i Ochrony Środowiska
Przyrodniczego O.L. PAN w Lublinie, 2008.
.
Plant roots and soil physical factors. Encyclopedia of
Soil Science, W. Chesworth (ed), 2008, s. 68-75.
.
Encyclopedia of Agrophysics, Springer (w przygotowaniu).

14. Glinski J., Lipiec J.,
Stępniewski W.
15. Gliński J., Horabik J.,
Lipiec J. (redaktorzy)
16. Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J., FlisBujak M.

Respiration dynamics of soil after enrichment with organic and mineral substances (w przygotowaniu).

17. Gliński J.

Członek zespołu wydawniczego dzieł, przetłumaczonych po raz pierwszy w całości z języka ukraińskiego
na polski: KOBZIARZ Tarasa Szewczenki i ENEIDA
Iwana Kotlarewskiego, wyd. KUL, Lublin 2008.

18. Kisyński J.

Cauchy’s problem for systems of PDE with constant coefficients and semigroups ofoperators. Artykuł naukowy
- komputeropis liczy 36 stron. Praca będzie wydana w serii
preprintów Instytutu Matematycznego PAN z początkiem
roku 2009, zaś później w czasopiśmie naukowym.

19. Kisyński J.

On interpolation polynomials of E.A.Gorin. Artykuł
naukowy – komputeropis liczący 30 stron zamierzam
w styczniu 2009 umieścić na stronie internetowej
http://www.jan.kisynski.net
.
Changes in the structure of agricultural crops with climatic changes in young glacial area. Papers on Global
Change IGBP, 2008, s. 61-72.

20. Nowicki J., Szwejkowski Z.,

21. Nowicki J., Treder K.,
Wanic M.

Competition between spring wheat and spring barley
under conditions of diversified fertilization. Part 1. Influence on selected morphological characteristics of
plants. Acta Agroph., 2008, 11(3), s. 767-780.
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22. Nowicki J., Treder K.,
Wanic M.

Competition between spring wheat and spring barley
under conditions of diversified fertilization. Part 2. Influence on biomass of plants and rate of its accumulation. Acta Agroph., 2008, 11(3), s. 781-797.

23. Nowicki J., Treder K.,
Wanic M.

The intensity of competitive interactions between
spring wheat ( Triticum aestivum L. Emend. Fiori et.
Paol) and spring barley (Hordeum vulgare L.) under
different fertilisation conditions. Acta Agrobot., 2008,
6 (12), s. 195-203.

24. Pejsak Z., Wojciechowski J., Porowski M., Wałachowski M., Żmudzki J.

Efektywność szczepionki Streptovac w zwalczaniu
streptokokozy świń. Medycyna Wet. 2008, 64 (1), s.
113-116.
.
Parwowirus świń, najważniejsza zakaźna przyczyna
zamierania zarodków i płodów. Medycyna Wet. 2008,
64 (1), s. 10-13.

25. Truszczyński M., Pejsak Z.

26. Truszczyński M., Pejsak Z.
27. Truszczyński M., Pejsak Z.

28. Truszczyński M., Pejsak Z.

29. Truszczyński M., Pejsak Z.

30. Wasiński B., Pejsak Z.

31. Truszczyński M., Pejsak Z.

32. Truszczyński M., Pejsak Z.

33. Pejsak Z., Żmudzki J.,
Wojnicki P

Postęp w zwalczaniu klasycznego pomoru świń. Medycyna Wet. 2008, 64 (2), s. 127-131.
.
Choroby prosiąt wywołane przez przetrwalnikujące
beztlenowce. Medycyna Wet., 2008, 64 (3), s. 253256.
.
Chorobotwórczość cirkowirusów ze szczególnym
uwzględnieniem poodsadzeniowego, wielonarządowego zespołu wyniszczającego świń. Medycyna Wet.
2008, 64 (4A), s. 379-382.
.
Strategia stosowania szczepionek zależna od charakteru
choroby zakaźnej. Medycyna Wet., 2008, 64 (5), s. 619622.
Cechy fenotypowe i genotypowe szczepów Clostridium perfringens izolowanych od prosiąt ssących.
Medycyna Wet. 2008,64, 6, s. 791-795.
.
Znaczenie epizootiologiczne rezerwuaru wirusa choroby Aujeszky’ego u dzikich świń i u dzików. Medycyna Wet. 2008, 64 (8), s. 963-965.
.
Chorobotwórczość dla człowieka wirusa zapalenia
wątroby typu E izolowanego od świń. Medycyna Wet.
2008, 64 (9), s. 1075-1077.
Abortion in sows associated with carbon monoxide
intoxication. Veterinary Record, March 29, 2008, 162,
s. 417-418.
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34. Stankevicius A., Cepulis
R., Zilinkas H., Stadejek
T., Pejsak Z.

Persistance of European and American type PRRSV
strains within Lithuanian pig herd. Bull Vet Inst Pulawy, 2008, 52, Nr 3, s. 319-323.

35. Trojanowski T., Szczudlik A., (red.)

Wady naczyniowe naczyń mózgowych: naczyniaki
tętniczo-żylne, jamiste, żylne, włośniczkowe. Udar
mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2007.

36. Trojanowski T., Szczudlik A., (red.)

Leczenie samoistnego krwiaka śródmózgowego - Leczenie operacyjne. Udar mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

37. Trojanowski T., Mosiewicz A.

Postępy w chirurgii w 2008 roku. Neurochirurgia. Medycyna Praktyczna Chirurgia, 2008, 2(78), s. 7-11.

38. Stoma F., Parzyszek B.,
Breś M., Latalski M.,
Kulik T., Trojanowski T.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Znajomość aktualnych wytycznych. Neurologia i Neurochirurgia.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2008, 10, s. 27-28.

39. Stoma F., Jarosz B., Michalak-Stoma A., Radej
S., Pożarowski P., Roliński J., Trojanowski T.

Immunohistochemicai diagnosis of cerebral metastatic melanoma. Polish J of Environ. Stud., 2007, 16,
No. 6D, s. 109-113.

40. Truszczyński M.

Rola szczepionek dla zwierząt w ochronie zdrowia
publicznego. Życie Wet. 2008, 83 (5), s. 350-352.

41. Pejsak Z., Truszczyński M.

Choroba z wysoką gorączką świń, przyczyną ogromnych strat w produkcji trzody chlewnej w Chinach.
Życie Wet., 2008, 83 (6), s. 460-461.

42. Truszczyński M., Samorek-Salamonowicz E.

Rola dzikich ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu wirusów grypy ptaków. Medycyna Wet., 2008, 64
(7), s. 853-857.

43. Pejsak Z., Truszczyński M.

Wskazania do monitorowania występowania u zwierząt gronkowca złocistego opornego na metycylinę.
Życie Wet., 2008, 83 (8), s. 648-650.

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

76. Sesja Generalna OIE – dowód rosnącego zainteresowania międzynarodowego podejmowaną tematyką.
Medycyna Wet., 2008, 64 (10), s. 1171-1175.

45. Pejsak Z., Truszczyński M.

Tematyka 20. Kongresu IPVS w Durbanie. Część I.
Zakażenia cirkowirusowe świń. Życie Wet., 2008, 83
(9), s. 729-732.

46. Pejsak Z., Truszczyński M.

Tematyka 20. Kongresu IPVS w Durbanie. Część II.
Zespół rozrodczo-oddechowy świń. Życie Wet., 2008,
83 (10), s. 808-811.
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47. Pejsak Z., Truszczyński M.

Tematyka 20. Kongresu IPVS w Durbanie. Część III.
Mykoplazmowe zapalenie płuc. Życie Wet. 2008, 83
(11), s. 894-897.

48. Wijaszka T., Truszczyński M.

Występowanie na świecie w 2007 i początku 2008 r.
chorób zgłaszanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Medycyna Wet., 2008, 64 (11),
s. 1267-1270.

49. Truszczyński M.

Weterynaryjna profilaktyka zoonoz. Medycyna Wet.,
2008, 64 (12), s. 1363-1367.

50. Wijaszka T., Truszczyński M., Rola J.

29. Światowy Kongres Weterynaryjny w Vancouver,
Kanada (27-31.07.2008). Medycyna Wet., 2008, 64
(12), 1436.

51. Truszczyński M.

Uwagi dotyczące sposobów podniesienia poziomu
i znaczenia badań naukowych w Polsce. Kondycja nauki polskiej. Wyd. PAU Kraków, 2008, s. 224-229.

52. Żmudziński J.F.

Analiza ryzyka występowania w Polsce gąbczastej
encefalopatii bydła (BSE) -materiały seminarium poświęconego realizacji Programu Wieloletniego 20032008 -10.12.2008, s. 9-10.

53. Żmudziński J.F.

Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania
występowania wścieklizny u zwierząt domowych i
wolno żyjących w Polsce - materiały seminarium poświęconego realizacji Programu Wieloletniego 20032008-10.12.2008, s. 11-12.

54. Żmudziński J.F.

Monitorowanie zakażeń wirusem BHV1 w populacji
buhajów w wychowalniach buhajków, stacjach testowania rozpłodników oraz stacjach unasieniania zwierząt - materiały seminarium poświęconego realizacji
Programu Wieloletniego 2003-2008 -10.12.2008, s.
55-56.

55. Żmudziński J.F.

Comparison of real time PCR and heminested RTPCR methods In the dection of rabies virus infection
In bats and terrestrial animals - Bulletin of the Veterinary Institute In Puławy, VoL 52, No. 3,2008, s. 313318.
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Załącznik nr 3

BUDŻET ODDZIAŁU W ROKU 2008
Rozliczenie roczne kosztów działalności
Oddziału PAN w LUBLINIE
Rozliczenie za okres od 1.I do 31.XII
2008 roku
§

nazwa paragrafu

1

2

wydatki osobowe nie§
zaliczone do wynagro302 dzeń
§ wynagrodzenia osobo401 we pracowników
§ dodatkowe wynagro404 dzenie roczne (FN)

§
409
§
411
§
412
§
417
§
421
§
426
§
427
§
430
§
435

Razem koszDziałalność
Obsługa ad- ty działalnomerytoministrcyjna ści Oddziału
ryczna
(3 + 4)
w złotych
4
5
3
2.040,00

2.040,00

76.441,95

76.441,95

7.149,58

7.149,58

14.148,18

14.148,18

1.879,91

1.879,91

7.220,00

7.220,00

honoraria
składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)
składki na Fundusz
Pracy (FP)
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i
wyposażenia

2.509,54

2.416,06

4.925,60

5.695,70

2.077,21

7.772,91

zakup energii
zakup usług remontowych

zakup usług pozostałych
opłaty za usługi internetowe
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opłaty z tytułu zak.

§
usług telekom. telef.
436 kom.

2.446,16

2.446,16

§ opłaty z tytułu zak. usł.
437 telekom. telef. stac.

1.723,57

1.723,57

§ wanie i czynsze za bu440 dynki, lokale i pomie-

43.920,00

43.920,00

opłaty za administrozszczenia garażowe

§ podróże służbowe kra441 jowe
§
różne opłaty i składki
443

odpisy na zakładowy f.

§
świadczeń socjalnych
444 (ZFŚS)

5.620,89

5.620,89

2.644,25

2.644,25

§ podatek od towarów i
453 usług (VAT)
zakup mater. papier.

§ do sprzętu drukarskie474 go i urządzeń ksero-

graficznych
zakup akcesoriów
§ komputerowych, w
475 tym programów i licencji
wydatki na zakupy
§
inwestycyjne zakładów
608 budżetowych
Pozostałe §§ wymienić jakie
narzut kosztów ogólnych */

RAZEM

125.350,00

10.517,00

10.517,00

63.100,00

188.450,00

ORGANIZATOR

LICZBA
WYGŁOSZ.
REFERATÓW

Nonlinear Dynamics of Composite and Międzynarodowa 21-24.05.2008, Katedra Mechaniki Stosowanej PoliSmart Structures” (NDCS) – EUROMECH
Kazimierz Dol- techniki Lubelskiej; Euromech, PAN
Colloquium 498.
ny n. Wisłą
Oddział w Lublinie

3.

Instytut Historii Litwy; Litewska
Akademia Nauk; I Katedra Historii
Nowożytnej KUL; Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Polska
Akademia Nauk Oddział Lublin

Duchowieństwo wobec powstania stycznio- Międzynarodowa 12-13.05. 2008
wego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
Litwa
Obojga Narodów

66

10

23−25.04.2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Lub19
Lublin - Urszu- linie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Komunikaty,
lin
Ochrony Przyrody, Instytut Agro- plakaty, wyfizyki im. Bohdana Dobrzańskiego stąpienia - 10
PAN w Lublinie, Komisja Ochrony
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie, Poleski Park Narodowy

I MIEJSCE

TERMIN

2.

Krajowa

ZASIĘG

Monitoring przyrodniczy i krajobrazowy
rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie”

TEMAT

1.

LP

KONFERENCJE NAUKOWE

Załącznik nr 4
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II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Międzynarodowa 11-13.06.2008 Komisja Motoryzacji i Energetyki
-Techniczna Gospodarka Energetyczna Dąbrowica / k Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Lublinie; Wyższa Szkoła
ENERGIA 2008
Lublina
Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Wschodnioukraiński Nacjonalny
Uniwersytet w Ługańsku im. Wołodymyra Dala, Nacjonalna Akademia
Ochrony Przyrody i Budownictwa na
Krymie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

7.

linie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Polskie
Towarzystwo Agrofizyczne, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych

Nowe trendy w agrofizyce 2008

10.11.06.2008 Komitet Agrofizyki PAN, Polska
Akademia Nauk Oddział w LubLublin

Katedra Procesów Polimerowych
Politechniki Lubelskiej; PATRONAT: Polska Akademia Nauk
Oddział w Lublinie
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Komunikaty,
plakaty, wystąpienia - 6

Związek Prywatnych PracodawPanel dyskuców Lubelszczyzny „Lewiatan”,
syjny: 7 osób
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Fundacja Polskiej Akademii
Nauk Oddział w Lublinie ,,Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

6.

Krajowa

XIII Profesorskie Warsztaty Naukowe Międzynarodowa 8-11.06.2008
„Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”
Lublin

07.06.2008,
Lublin

5.

Krajowa

„Wielkia Gala Nauki i Biznesu 2008”,

4.
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III Ogólnopolska Konferencja p.t. „Proble- Krajowa
my diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

10.

skiego Towarzystwa Genetycznego,
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Oddział
Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców

22-24.09.2008 Polska Akademia Nauk Oddział
96
w Lublinie; Zakład Genetyki - Me- Komunikaty,
Lublin
dycznej Uniwersytetu Medycznego plakaty, wyw Lublinie, Oddział Lubelski Pol- stąpienia - 40

Katedra Hydrobiologii, Pracownia
Rybactwa; Komisja Kształtowania i
Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

-

11-12.09.2008 Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Lublin

Zjazd Katedr Jednoimiennych Rybactwa „Rola rybactwa w ochronie
wód”

9.

Krajowa

18-21.06.2008 Polska Asocjacja Ekologii Kra28
Janów Lubelski jobrazu; Akademia Rolnicza W
Komunikaty,
Lublinie : Zakład Ekologii Kraplakaty, wyjobrazu I Ochrony Przyrody;
stąpienia - 2
Polska Akademia Nauk Oddział
w Lublinie; Instytut Agrofizyki
Im. B. Dobrzańskiego PAN w
Lublinie;Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie” Roztoczański Park Narodowy

Struktura i funkcjonowanie
Krajowa
systemów krajobrazowych:
meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania

8.
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Komisja Politologi i Stosunków
Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

27.11.2008
Lublin

Krajowa

14.

Teorie i praktyki nowoczesności

Komisja Architektury, Urbanistyki i
Studiów Krajobrazowych Oddziału
PAN w Lublinie; Katedra Architektury,
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
Politechnika Lubelska, , Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii
Nauk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, SARP Oddział w Lublinie, Lubelska
Okręgowa Izba Architektów.

Architektura bez granic. Granice moderni- Międzynarodowa 7-8.11.2008
zmu
Lublin

13.

7

29

w Lublinie, Zakład Filozofii Polityki
plakaty, wyi Komunikacji Społecznej, Wydział
stąpienia - 1
Politologii UMCS, Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego UMCS, Katedra Etyki Społecznej
i Politycznej KUL, Centrum Studiów
Kanadyjskich UMCS.

15-16.10.2008 Komisja Politologii i Stosunków
27
Międzynarodowych PAN Oddział Komunikaty,
Lublin

Podmiotowość i tożsamość w społeczeń- Krajowa
stwach wielokulturowych

Polska Akademia Nauk Oddział w
25
Lublinie; Zakład Filologii Ukraiń- Komunikaty,
skiej; Uniwersytet Marii Curie-Skło- plakaty, wydowskiej w Lublinie, Oddział Teorii stąpienia - 3
Literatury Instytutu Literatury Państwowej Akademii Nauk Ukrainy

12.

Lublin

Międzynarodowa 18.10.2008

Studia Ingardeniana.
Interpretacja tekstu literackiego

11.

72
Jan Gliński, Marek Rozmus

73

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2008

Załącznik nr 5

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ (ROZLICZENIE Z BWZ)
Współpracę z zagranicą Oddziału PAN w Lublinie realizowano w oparciu
o środki przyznane – pismo BWZ 449/JG/08 z 31.03.2008 z Biura Współpracy z Zagranicą Kancelarii PAN (na pokrycie kosztów pobytu uczonych zagranicznych w kwocie 2.000 zł oraz na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w
kwocie 3.000 zł).
Dodatkowe środki to 1.022 zł z przeznaczeniem na wyjazd prof. J.Glińskiego
na Warsztaty Naukowe w Rejviz w Czechach oraz 6.650 zł na przyjazd naukowców z zagranicy na konferencję „Nowe trendy w agrofizyce” w Lublinie.
Łącznie Oddział PAN w Lublinie dysponował kwotą 12.672,00 zł, która przeznaczona została na pobyt zaproszonych przez Oddział PAN w Lublinie gości
z zagranicy (8.650) oraz na pokrycie kosztów wyjazdu przedstawiciela Oddziału
do Mykołajewa na Ukrainie (4.022).

Koszty pobytu gości z zagranicy (8.650):
1. Prof. Jin Ooi z Uniwersytetu w Edynburgu (The University of Edinburgh
William Ranking Building King’s Buildings Edinburgh EH9 3JN Scotland
UK) przebywał w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w dniach 1922.10.2008 r. W tym czasie przeprowadził następujące seminaria z referatami:
− Analiza właściwości mechanicznych pryzm cząstek sferycznych i niesferycznych przy zastosowaniu metod numerycznych.
− Wpływ parametrów mechanicznych elementów modelowego układu cząstek
na właściwości ośrodka sypkiego poddanego jednoosiowemu ściskaniu.
Ponadto zapoznał się z placówkami naukowymi ośrodka lubelskiego.
NOTA: 34/K/2008 z dn. 01.12.2008
Wykorzystanie środków w wysokości 1.350,00zł :
− Diety (7×90)
630,00 zł.
− Noclegi - ryczałt 720,00 zł.
RAZEM 1.350,00zł
Prof. Eugeniusz Wrzaszcz z Uniwersytetu Rolniczego w Irkucki (Rosja) przebywał w Oddziale PAN w Lublinie w dniach 9-12.06.2008 r.
W tym czasie prowadził seminarium nt.: „Krystalizacja wody w cienkich warstwach powierzchniowych.
Ponadto zapoznał się z placówkami naukowymi ośrodka lubelskiego.
NOTA: 34/K/2008 z dn. 01.12.2008
Wykorzystanie środków w wysokości 1.350,00zł :

− Diety (3×90)

270,00 zł.

74

Jan Gliński, Marek Rozmus

−

Noclegi
RAZEM

380,00 zł.
650,00zł

2. Konferencja pt.: „Nowe trendy w agrofizyce – New trends in agrophysics”
10-11 czerwca 2008 r. w Lublinie. Organizatorem konferencji byli: Komitet
Agrofizyki PAN i Oddział PAN w Lublinie. Podczas konferencji dokonano 84
wystąpień, w tym 10 gości zagranicznych (załącznik) pokazujących:
− nowe trendy w badaniach z obszaru kształtowania środowiska rolniczego i
jakości surowców żywnościowych;
− metodykę nauczania;
− wyposażenie laboratoriów podlegających certyfikacji.
Przewidziano druk materiałów konferencyjnych w czasopismach Oddziału
PAN w Lublinie i Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
Zaproszeni zagraniczni uczeni wygłosili referaty:
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried E.H. Blum
President European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS)
University of Natural Resources and Applied Life Science (BOKU),
Agrophysics and environmental quality – New research concepts for bridging
between science and decision making
2 noclegi, 3 diety (2×160 +3×90= 590 PLN)
Prof. Ilja Mikchailenko
Institute of Agrophysics of RAAS
St. Petersburg, Russia
Agrophysics for information support of high agrotechnologies
3 noclegi, 4 diety (3×160 +4×90= 840 PLN)
Prof. Naoki Sakurai
Graduate School of Biosphere Science
Hiroshima University
Higashi Hiroshima, Japan
Quality evaluation of agricultural products by an acoustic vibration method
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
Prof. Rainer Horn
Christian Albrecht University, Kiel, Germany
Agrophysical research – an interdisciplinary approach to quantify boundary
conditions for landuse systems
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
Prof. Aldo Ferrero
Instytut Mechanizacji Rolnictwa CNR w Turynie, Włochy
Techniques to control soil physical properties and erosion in hillside vineyard
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3 noclegi, 4 diety (840 PLN)
Prof. Viliam Novak
Instytut Hydrologii SAN w Bratysławie, Słowacja
Biomass production: how to relate it to soil water regime?
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
Prof. Vozarova Vlasta
Slovak University of Agriculture in Nitra
Investigation of biological materials physical properties in the frame of
agrophysical research on Slovak University of Agriculture in Nitra
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
Prof. Hlavacova Zuzana
Slovak University of Agriculture in Nitra
Investigation in the frame of agrophysical research on Slovak University of
Agriculture in Nitra
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
Prof. Moreno Felix
Instytut Zasobów Naturalnych I Agrobiologii CSIC w Sewilli, Hiszpania
Soil aggregation under conservation tillage in semiarid rainfed agriculture
3 noce, 4 diety (840 PLN)
Prof. Blahovec Jiri
Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze, Czechy
Water equilibrium in agroproducts
2 noclegi, 3 diety (590 PLN)
RAZEM diety i noclegi 7×590 +3×840= 6650 zł
NOTA: 40/K/2008 z dn. 11.12.2008
− Diety
33 × 90 = 2.970,00 zł.
− Noclegi 23 × 160 = 3.680,00 zł.
RAZEM 6.650,00zł

Koszty wyjazdów zagranicznych (4.022):
1. Wyjazd służbowy prof. Eugeniusza Krasowskiego - Przewodniczącego Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie – do Symferopola na Ukrainie, w dniach 1-13.05.2008 r.

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy Komisji z Narodową Akademią Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Turystycznych w Symferopolu (Republika Krymska – Ukraina), poparte podpisaniem umowy o współ-
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pracy. Podczas pobytu ustalono zakres współpracy, w tym:
– Organizowanie wspólnej, corocznej konferencji naukowo-technicznej;
– Wspólne wydawanie czasopisma MOTROL;
– Recenzowanie prac naukowych;
– Wymiana osiągnięć i myśli naukowych;
– Wspólne wydawanie podręczników;
– Publikowanie prac naukowych.
Miało miejsce spotkanie z prorektorem Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu w Ługańsku – prof. Pawlo Nosko, który zaproponował udział
Uniwersytetu w ramach trójstronnej współpracy z Oddziałem PAN w Lublinie
i Krymską Akademią w Symferopolu, popierając w/w zakres współpracy.
Kolejnym etapem wyjazdu służbowego prof. Krasowskiego było spotkanie z prof. Ihorem Szewczenko, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Produkcji
Zwierzęcej w Zaporożu na Ukrainie w celu rozpatrzenia możliwości nawiązania
współpracy z Katedrą Budowy Maszyn Rolniczych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która zajmuje się mechanizacją
produkcji zwierzęcej. Do rozmów prof. Krasowski został upoważniony przez
Kierownika Katedry – prof. A. Kwiecińskiego, który wobec relacji z prowadzonych rozmów na Ukrainie, wyraził przekonanie o korzyściach płynących z takiej
międzynarodowej współpracy dla obu stron, deklarując uruchomienie działań
w tym kierunku w najbliższym terminie.
NOTA: 36/K/2008 z dn. 01.12.2008
Wykorzystanie środków w wysokości 1.737,83zł :
− Diety 10 × 48$ = 1.082,02 zł.
− Noclegi - ryczałt 126,21 zł.
− Koszty przejazdu 529,60 zł.
RAZEM 1.737,83zł
2. Wyjazd służbowy prof. Eugeniusza Krasowskiego - Przewodniczącego
Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie – do
Kijowa w dniach 3-7.11.2008 r.
Celem wyjazdu było:
− Nawiązanie współpracy z Ukraińską Akademią Nauk Oddział Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa.
− Nawiązanie współpracy z Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie,
w tym:
- Wspólne wydawanie czasopisma MOTROL;
- Recenzowanie prac naukowych;
- Nawiązywanie współpracy z Instytutami Naukowymi, podległymi Ukraińskiej Akademii Nauk (np. w Chlewana);
- Publikowanie prac naukowych.
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Prof. Eugeniusz Krasowski był zaproszony na uroczystości 110 rocznicy powstania Narodowego Uniwersytetu Rolniczego. W czasie uroczystości w Kijowie wręczył Rektorowi Dmytro Melnyczukowi egzemplarz „Kobziarza” zbioru
poezji Tarasa Szewczenki wydanego w języku polskim. Wręczył także uczonemu tego Uniwersytetu prof. Dmytro Wojtuikowi Medal im. Michała Oczapowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinach rolnictwa i za współpracę
z naukowcami z Polski.
W efekcie przeprowadzonych rozmów zaproszono Członków Ukraińskiej
Akademii Nauk na wizytę do Lublina w celu rozwijania dalszej współpracy naukowej.
NOTA: 37/K/2008 z dn. 01.12.2008
Wykorzystanie środków w wysokości 1.262,17zł :
− Diety
682,90 zł.
− Noclegi - ryczałt 284,54 zł.
− Koszty przejazdu 294,73 zł.
RAZEM 1.262,17zł
3. Wyjazd prof. Jana Glińskiego, czł. rzecz. PAN – Prezesa Oddziału PAN
w Lublinie do Czech (Rejviz) na Międzynarodowe Warsztaty Akademickie w
dniach 14-16 listopada 2008 r.
Warsztaty w Rejviz zorganizował Komitet Techniki Rolniczej PAN, Politechnika Opolska, Instytut Onkologii w Gliwicach i Uniwersytet Rolniczo-Leśny
w Brnie, a ich celem było przedstawienie przez interdyscyplinarny zespół, aktualnych problemów zastosowań nowoczesnych technik w rolnictwie i medycynie.
Zagadnienia te ujęto w 33 referatach i na 25 plakatach. W trakcie konferencji
przeprowadzono również dyskusję nad kryteriami podziału nauki przedstawionymi przez prof. Rudolfa Michałka, czł. rzecz. PAN.
Swój pobyt w Czechach wykorzystał też na uzgodnienia udziału prof., prof.
Mirosława Kutilka z Politechniki Praskiej i Jerzego Blahowca z Uniwersytetu
Rolniczego w Pradze-Suchdol w opracowywanej Wielkiej Encyklopedii Agrofizycznej, przygotowywanej do druku przez wydawnictwo Springer.
−
−

NOTA: 37A/K/2008 z dn. 11.12.2008
Diety
372,00 zł
Koszty wpisowego 650,00 zł
RAZEM 1.022,00zł
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Załącznik nr 6

LICZBOWE ZESTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
W ROKU 2008
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

ILOŚĆ

Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w
Lublinie

1

Posiedzenia Prezydium Oddziału

4

Realizowane przez członków Oddziału zadania badawcze

26

Integracyjne posiedzenia naukowe

27

Konferencje naukowe
• krajowe
• międzynarodowe

8
6

Publikacje członków Oddziału

55

Pozycje wydawnicze Oddziału lub pod patronatem

17

Ekspertyzy, opinie i recenzje członków Oddziału i członków Komisji Oddziału

20

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”
W dniu 31marca 2003 roku została ustanowiona Fundacja działająca pod
nazwą,,Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i samorządowych regionu lubelskiego.
Celami działalności Fundacji są m.in.:
- Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych
z rozwojem lubelskiego środowiska naukowego.
- Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego w regionie lubelskim.
- Wspieranie działania Oddziału Lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania
i uzupełniania wyposażenia.
Począwszy od stycznia 2008 roku Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział
w Lublinie rozpoczęła przygotowania do realizacji zadania pod hasłem „Wielka
Gala Nauki i Biznesu 2008”. Partnerem wydarzenia był Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, oraz Prezydent Miasta Lublin. Inicjatywa
miała na celu unaocznienie szerokiej opinii społecznej potencjału, jakim dysponują oba środowiska – nauka i biznes oraz możliwości wykorzystania efektu
synergii, jaki powstanie w przypadku skutecznego i dla obydwu stron zrozumiałego dialogu, popartego efektywnym wykorzystaniem wspólnych doświadczeń.
Wedle zebranych opinii w środowisku naukowo - biznesowym rok 2008 był na
Lubelszczyźnie szczególnie wyróżniający się pod względem ilości inicjatyw dotyczących współpracy tych dwóch środowisk. Przykładem tego może być m. in. :
- Lubelski Park Naukowo Technologiczny, Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie
Ecotech- Complex – konsorcjum instytucji naukowo-badawczych południowowschodniej Polski, Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa, Stypendia naukowe dla
doktorantów, Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, to niektóre
inicjatywy wpisujące się w kalendarium roku 2008, mające na celu zacieśnianie
współpracy nauki i biznesu oraz stymulowanie rozwoju regionalnej gospodarki
opartej na wiedzy.
Fundacja PAN dostrzegła potrzebę ułatwienia dialogu pomiędzy środowiskiem gospodarczym i naukowym. W naszym przekonaniu zorganizowanie
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wspólnej gali naukowców i przedsiębiorców zbliżyło w sposób naturalny przedstawicieli obydwu grup.
Podczas uroczystości odbył się panel dyskusyjny pod hasłem nauka - biznes
- polityka, jak wyznaczyć wspólny mianownik. W trakcie panelu dyskutowano o
barierach występujących pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Problemem
wskazanym w trakcie dyskusji była niewątpliwa bariera o charakterze psychologicznym. Dwa środowiska mówiące innym językiem. Różnica poglądów na
temat pozyskiwania źródeł finansowania badań naukowych, oczekiwanie przez
biznes szybkiej i wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w badania to bariery w porozumieniu, które wymagają dłuższego procesu niwelacji. Ten proces niewątpliwie
ulegnie przyśpieszeniu z racji coraz większej ilości prac naukowo badawczych,
będących owocem stosowania stymulantów o charakterze ustawodawczym. Projekty celowe, granty, konkursy w ramach Programów Operacyjnych - ogólnokrajowych i regionalnych, stanowią na dzień dzisiejszy źródła dofinansowania
dla realizacji potrzeb współpracy naukowców i przedsiębiorców w obszarach
innowacyjności.
Fundacja PAN realizuje obecnie projekty współfinansowane przez Programy
Operacyjne, środki ministerialne oraz skutecznie poszukuje innych zewnętrznych
źródeł finansowania swoich przedsięwzięć.
W 2008 roku Fundacja rozpoczęła realizację trzech Projektów o charakterze
edukacyjno szkoleniowym. Działania Zarządu zostały skoncentrowane na pozyskaniu środków zewnętrznych niezbędnych do zrealizowania niniejszych inicjatyw. W wyniku akcepcji instytucji wdrażających środki uruchomiono realizację
projektów:
1. Platforma Umiejętności Informatycznych
Projekt „Platforma Umiejętności Informatycznych” polega na przeprowadzeniu szkoleń wśród studentów kierunków informatycznych oraz pokrewnych studiów niestacjonarnych województwa lubelskiego w zakresie zarządzania sieciami informatycznymi CISCO. Realizacja niniejszego cyklu szkoleń jest możliwa
dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Fundacji wyraża przekonanie, iż przeprowadzenie pełnego zakresu
niniejszych zajęć na zasadach komercyjnych nie spotkałoby się z tak znacznym
zainteresowaniem. Opinie o kursach, docierające do kadry zarządzającej projektem wskazują jednoznacznie, iż inicjatywa Fundacji była w pełnej rozciągłości
właściwa. Wysokie zainteresowanie ze strony Beneficjentów pozwala przyjąć
założenie, iż Projekt doczeka się drugiej edycji.

Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

81

Egzamin CISCO w certyfikowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE
fot. Ireneusz Samodulski

2. Lubelska Akademia Kompetencji

„Lubelska Akademia Kompetencji” dotyczy przeprowadzenia szkoleń wśród
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego
w zakresie przygotowania do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Uczestnicy po zakończeniu cyklu szkoleń, trwającego 7 miesięcy, otrzymają możliwość uzyskania certyfikatu ECDL uznawanego w 146 krajach świata.
Obecnie przystępują do siedmiu egzaminów w podziale na obszary tematyczne. Partnerem wykonawczym tej części szkoleń jest Międzynarodowe Centrum
Szkoleń i Kompetencji, będące akredytowanym partnerem firmy MICROSOFT
oraz certyfikowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.
Oba programy zawierają dodatkowo zajęcia z języka angielskiego oraz specjalne opracowanie, uwzględniające potrzeby tych grup społecznych, warsztaty
psychologiczno doradcze.
3. Popularyzacja wiedzy o ekonomii i finansach wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pozwala młodzieży zapoznać się z podstawami ekonomii, zrozumieć podstawowe
zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarki oraz poznać tajniki sporządzania biznes planów. Słuchacze dowiadują się również jak rozpocząć własną
działalność oraz na czym polega wprowadzenie wspólnej waluty EURO. Wśród
uczestników zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze przedsięwzięcie
biznesowe. Zwycięzcy otrzymają darmowy kurs giełdowy zorganizowany przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest prowadzony w placówkach szkolnych województwa lubelskiego. Partnerem w realizacji projektu
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jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. UMCS w
Lublinie jest również stałym partnerem Fundacji dla innych przedsięwzięć.
4. Akademia Kompetencji Księgowego
Projekt „Akademia Kompetencji Księgowego” jest skierowany do pracowników przedsiębiorstw województwa lubelskiego którzy na co dzień zajmują się
zagadnieniami księgowości i rachunkowości. W ramach szkoleń oferowanych
uczestnikom oferujemy wiedzę z zakresu obsługi zaawansowanych systemów informatycznych służących do ewidencji księgowo podatkowej oraz wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji przepisów jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych – VAT. O zawiłościach podatkowych świadczy fakt, iż kształt Ustawy o VAT z 1993 r. zmieniany był 22-u krotnie, wydano ponad 50 obwieszczeń
Ministra Finansów, aż zastąpiono nową ustawą z roku 2004, w sprawie której
Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się 3 krotnie, zmieniano ją 76 razy. Należy
podkreślić wyjątkową rolę, jaką dla rozwoju gospodarki stanowi podatek VAT.
Jest pierwszym w strukturze dochodów Państwa w zakresie podatków. Udział
w strukturze wynosi około 40%, co daje ponad 96 mld zł. Umiejętność interpretacji jej przepisów niejednokrotnie uchroni przedsiębiorców przed żmudnym
procesem odwoływania się od decyzji Urzędów Skarbowych, które wielokrotnie
były wydawane błędnie, z negatywnymi skutkami dla podatnika.
Ireneusz Samodulski
Mgr Ireneusz Samodulski jest prezesem Fundacji PAN Oddział w Lublinie - „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

www.fundacja-pan.lublin.pl
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Doktoranci – nowa jakość badań na rzecz rozwoju Regionu Lubelskiego *)
Aktualne programy strategiczne, na różnych poziomach – m.in. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku oraz
Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych określający priorytetowe kierunki i programy badawcze, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
2007-2013 - stawiają na jakość zarówno w kształceniu jak i rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy.
Programy uwzględniają dostosowanie nauki i awansu naukowego do systemu
rozwiniętych krajów UE, podniesienie poziomu i zwiększenie konkurencyjności nauki, stymulowanie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową (źródła pozabudżetowe). Oczekuje się, że podniesienie poziomu badań i kształcenia
zwiększy innowacyjność polskiej gospodarki i jej konkurencyjność na rynkach
światowych, zmniejszy bariery pomiędzy badaniami a praktyką, przyczyni się do
podniesienia jakości życia.
W Regionie oczekuje się lepszego wykorzystania dobrze wykształconej kadry
i dobrze rozwiniętego zaplecza naukowego, podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zatrudnianie lepiej wykształconej kadry i korzystanie z najnowszych technologii oraz opracowywanie własnych rozwiązań.
Doktoranci – uczestnicy Studiów Doktoranckich, stanowią przyszłe kadry
przygotowane do realizacji nowych wyzwań stawianych przez naukę i wyższy
poziom kształcenia, a także przez szybko rozwijającą się gospodarkę.
Tylko dobre jednostki naukowe prowadzą Studia Doktoranckie co gwarantuje
wysoki poziom realizowanego programu - zajęć na światowym poziomie, wyspecjalizowanych badań, starannej opieki naukowej i w efekcie dobrego doktoratu.
Nadzór nad Studiami Doktoranckimi sprawują Rady Wydziału/Rady Naukowe.
Doktoranci są wybierani na drodze konkursu spośród najlepszych absolwentów
wyższych uczelni, realizują badania w jednostce a także w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, uczestniczą w naukowych stażach, konferencjach i warsztatach, biorą udział w dydaktyce.
Studia Doktoranckie spełniają ważną rolę w rozwoju całego Regionu - zatrzymują najzdolniejszych absolwentów wyższych uczelni natomiast wykształceni doktorzy są atrakcyjną grupą na rynku pracy, podnoszą konkurencyjność,
są przygotowani do realizacji różnego typu projektów, mogą prowadzić samodzielną działalność, ułatwiają przepływ wiedzy do praktyki i dalszą współpracę
z nauką.
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Podczas studiów doktoranckich uczestnicy mogą otrzymywać stypendia,
zgodnie z obowiązującymi regulaminami w danej jednostce. Stosunkowo niska
wysokość stypendiów sprawia, że doktoranci podejmują dodatkowe zatrudnienia
co znacznie utrudnia wykonanie doktoratu lub wręcz to uniemożliwia. Dużą pomocą mogą być stypendia z innych źródeł.
Dlatego też do bardzo cennych należy inicjatywa Zarządu Województwa
Lubelskiego przyznawania oraz wypłacania stypendiów doktorantom w latach
2008-2010, w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” (Priorytet
VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego. „Celem wsparcia
stypendialnego jest rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce,
poprzez system wypłaty stypendiów doktorantom kształcącym się na kierunkach
uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego Lubelszczyzny.” (z Regulaminu Komisji Stypendialnej Projektu). O stypendia mogą ubiegać się doktoranci z uczelni wyższych i instytutów
naukowych z terenu Województwa Lubelskiego, którzy mają zaawansowane
przewody doktorskie a tematyka prac jest zgodna z wytycznymi zawartymi w
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Wybrane dziedziny wsparcia to: innowacyjne technologie, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo
rolne, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, turystyka w województwie
lubelskim/agroturystyka, usługi wysokospecjalistyczne. Określone są też kryteria oceny wniosków, m.in. tematyka i zaawansowanie pracy oraz dotychczasowa
aktywność i dorobek naukowy, praktyczna możliwość wykorzystania wyników
zgodnie z preferowanymi dziedzinami, zapotrzebowanie w gospodarce regionu
na proponowane rozwiązania. Kandydatów wyłania, w drodze konkursu, Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego – 10 osób
reprezentujących Urząd Marszałkowski, uczelnie i instytuty naukowe z Województwa Lubelskiego.
W ciągu trzech lat realizacji projektu odbędą się trzy konkursy, pierwszy odbył się w 2008 roku – stypendia otrzymało 18 doktorantów, aktualnie zakończono nabór wniosków na II konkurs – 48 stypendiów, a trzeci konkurs – 48 stypendiów, jest przewidziany w roku 2010. Łącznie wsparciem zostanie objętych 114
doktorantów. Wysokość stypendiów będzie się kształtowała w granicach 3.253
zł do 3.485 zł miesięcznie.
11 grudnia 2008 roku odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie
uroczysta inauguracja projektu wraz z wręczeniem stypendiów wyróżnionym
doktorantom, okolicznościowymi wykładami i prezentacjami wybranych stypendystów – z Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego PAN i z Politechniki
Lubelskiej.

Doktoranci - nowa jakość badań na rzecz rozwoju Regionu Lubelskiego
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Wszystkie informacje o projekcie, warunkach składania wniosków
i punktacji przy ich ocenie są dostępne na stronach UMWL www.rsi.lubelskie.pl

Krystyna Konstankiewicz
Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz jest pracownikiem Instytutu Agrofizyki PAN w
Lublinie.
Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów”
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Innowacji
*) referat wygłoszony podczas konferencji podsumowującej I etap realizacji projektu:
„Stypendia naukowe dla doktorantów”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 11 grudnia 2008. www.rsi.lubelskie.pl
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Współpraca z Ukrainą
Szczególna rola przypada Oddziałowi w rozwijaniu kontaktów z Ukrainą.
Oddział PAN w Lublinie współpracuje aktywnie od wielu lat ze stroną ukraińską w zakresie kultury, techniki i ochrony środowiska, poprzez Komisje:
1. Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa.
2. Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych.
3. Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.
Współpraca ta obejmuje:

- Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych w Polsce i na Ukra-

inie.
- Publikowanie wspólnych prac w czasopismach Oddziału TEKA i MOTROL.
- Wydawanie książek, m.in. dotyczących tłumaczeń na język polski z
ukraińskiego kompletnych dzieł wybitnych poetów ukraińskich I. Kotlarewskiego ENEIDA i T. Szewczenki KOBZIARZ.
- Recenzowanie wzajemne prac do druku oraz na stopnie naukowe.
- Dwustronna wymiana naukowców i studentów.
Wielu naukowców ukraińskich bierze udział w kolegiach wydawniczych czasopism Oddziału, w Komisjach Naukowych Oddziału, w komitetach organizacyjnych wspólnych konferencji naukowych i we wspólnych projektach badawczych, np. dotyczących środowiska przyrodniczego Polesia.
Przedstawiona działalność strony polskiej została wysoko oceniana przez
stronę ukraińską: wyrażona poprzez dyplomy honorowe Premiera Ukrainy (prof.
prof., J. Gliński i E. Krasowski), 5 doktoratów honoris causa Uczelni Ukraińskich dla lubelskich naukowców (prof., prof. E. Krasowski, M. Opielak, S. Sosnowski, Z. Targoński i M. Wesołowski). Strona polska rewanżowała się tytułami dr. h.c. dla Prezydenta W. Juszczenki i 2 naukowców ukraińskich (prof.,
prof. D. Melnyczuk i W. Snityński), Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału
Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAN (prof. D. Wojtiuk), a także
wyróżnieniem statuetką Cyryla i Metodego Metropolity Lubelskiego (prof. D.
Melnyczuk). Ośrodek Lubelski PAN zamierza zgłosić kandydatury prof., prof.
S. Fedorkina i W. Snityńskiego na członków zagranicznych Polskiej Akademii
Nauk.

Współpraca z Ukrainą
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Należy ponadto nadmienić, że placówki ośrodka lubelskiego mają podpisane
dwustronne umowy o współpracy naukowej, tj.:
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z Narodowym Uniwersytetem
Rolniczym w Kijowie, Państwowym Uniwersytetem Rolniczym
w Odessie, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w
Dublanach.
2. Politechnika Lubelska ze Wschodnioukraińskim Narodowym
Uniwersytetem w Ługańsku i z Akademią Narodową Ochrony Przyrody
i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych w Symferopoplu (Krym).
3. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach z Państwowym
Uniwersytetem Rolniczym w Mykołajewie, Politechniką Odeską
i Akademią Narodową Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów
Wypoczynkowych w Symferopoplu (Krym).
4. Oddział PAN w Lublinie ze Wschodnioukraińskim Narodowym
Uniwersytetem w Ługańsku i Akademią Narodową Ochrony Przyrody
i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych w Symferopoplu (Krym).
5. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie z Lwowskim Narodowym
Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach i z Fizykomechanicznym
Instytutem Narodowej Akademii Nauk im. Karpenki we Lwowie.
6. Uniwersytety: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stale współpracują z uniwersytetami
na Ukrainie, inicjowały utworzenie w Lublinie działającego od kilku lat
Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które
jest obecnie w trakcie przekształcania w Uniwersytet Polsko-Ukraiński.
Jan Gliński
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Wielka Gala Nauki i Biznesu
W dniu 7 czerwca 2008 r w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przrodniczego w
Lublinie odbyła się „Wielka Gala Nauki i Biznesu” której organizatorami byli: Fundacja
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Związek
Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Kancelaria Prezydenta Miasta
Lublin. Honorowy Patronat nad Galą objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
Podczas Gali zostały wręczone nagrody Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, prof. dr. hab. Jana Glińskiego, członka rzeczywistego PAN, zgodnie z decyzją Kapituły Konkursu.

Od lewej Przewodniczący Kapituły: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Laureaci konkursu: prof. dr
hab. Seweryn Kukuła - Dyrektor IUNG-PIB w Puławach i dr inż. Cezary Możeński - Dyrektor
INS w Puławach, prof. dr hab. Jan Gliński - Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
fot. E. Kaczanowska

Nagrody zostały wręczone jednostkom badawczym, których wyniki badań
naukowych zostały skomercjalizowane przysparzając jednocześnie wymierne
korzyści finansowe podmiotom gospodarczym, u których zostały wdrożone.
Laureatami zostali:
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach za projekt:
Obniżenie zużycia energii - szczególnie gazu ziemnego - w procesie produkcji amoniaku

Wielka Gala Nuki i Biznesu
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oraz
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach za projekt:
Restrukturyzacja odmianowa chmielu uprawianego przez plantatorów.
Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Oddziału PAN i ma charakter cykliczny.
Tegoroczna edycja była jej inauguracją.
W trakcie Gali wręczono również Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżnienie w kategorii firmy odpowiedzialnej społecznie zdobyła
agencja reklamowa Cumulus. Wyróżnienie w kategorii inwestor roku otrzymało
przedsiębiorstwo transportowe Marko. Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta
Lublin w kategorii innowacyjności zdobyła firma Cormay S.A. - producent odczynników medycznych i dystrybutor aparatury medycznej.
W trakcie Gali odbył się panel dyskusujny pod hasłem „Nauka, Biznes, Polityka
- jak wyznaczyć wspólny mianownik?” będący integralnym elementem Gali.
W Panelu Dyskusyjnym zasiedli ostatecznie:

Od lewej:

Jeremi Mordasewicz - Przedstawiciel PKPP Lewiatan,
Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lubelski,
dr Joanna Mucha - Poseł na sejm RP,
prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Prorektor ds. Rozwoju UMCS w Lublinie,
prof. Zbigniew Zaleski - Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Mieczysław Majewski - Prezes Zarządu PZL Świdnik,
Panel dyskusyjny poprowadził redaktor TVP Michał Zieliński. Doktor ekonomii, współpracujący z tygodnikiem „Wprost”.
fot. E. Kaczanowska

W trakcie panelu, dyskutowano na temat obecnej i przyszłej współpracy nauki
z biznesem. Paneliści zwracali szczególną uwagę na konieczność integracji tych
dwóch środowisk. Podnoszono wielokrotnie problem istnienia barier psycholo-
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gicznych pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Cennym w dyskusji okazał
się raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z listopada 2006 roku,
dotyczący barier współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, opracowany przez Departament Wdrożeń i Innowacji. Uczestnicy wielokrotnie odwoływali się w swych wypowiedziach do wyników badań zawartych w raporcie.
W związku z faktem, iż niedługo minie 2 lata od ukazania się niniejszego raportu,
można postulować o przeprowadzenie kolejnych badań definiujących jakie bariery podczas współpracy tych dwóch środowisk, w tym czasie zaszły. Cieszy fakt,
iż zarówno przedstawiciele biznesu, jak i nauki dostrzegli zasadność finansowania badań ze środków komercyjnych przedsiębiorstw.
Po zakończeniu części merytorycznej Gali, odbyła się projekcja filmu niemego w reżyserii Bustera Keatona „Sherlock Junior” z 1924 r z muzyką autorstwa
- Rafała Rozmusa, pod batutą kompozytora. Zapowiedź filmu oraz dotychczasowych dokonań kompozytora została wygłoszona przez rektora Letniej Akademii
Filmowej - Piotra Kotowskiego.

fot. E. Kaczanowska

Wielka Gala Nauki i Biznesu odbywała się w czasie, gdy miasto Lublin obchodziło święto pod hasłem „Noc Kultury”.
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Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ogłasza
II Edycję Konkursu na
Nagrodę Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań
naukowych
Warunki przystąpienia do konkursu określa Regulamin Konkursu
który jest zamieszczony na stronie: http//www.pan-ol.lublin.pl (zakładka nagroda Prezesa Oddziału).
Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się podczas jesiennej sesji
Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie
Formalną obsługę konkursu prowadzi Fundacja Polskiej Akademii Nauk
– Oddział w Lublinie – „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

Ireneusz Samodulski
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Jubileusz 40-lecia Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w
Lublinie
10 czerwca 2008 roku Instytut obchodził Jubileusz 40-lecia , połączony z międzynarodową konferencją naukową. W uroczystościach wzięło udział ok. 200
gości z kraju i zagranicy z wielu państw, przedstawiciele władz PAN i lokalnych.
Po mszy św. w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej na Felinie, odprawionej
przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego, dalsza część uroczystości odbyła się
w Instytucie Agrofizyki. Miały tu miejsca wystąpienia gości, odznaczenia Prezydenta R.P. dla pracowników Instytutu za długoletnią służbę. Dyrektor Instytutu wręczył okolicznościowe medale 12 naukowcom z kraju i 15 z zagranicy za
szczególnie znaczący wkład w rozwój i promocję agrofizyki. Tego samego dnia
rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa pt. : „Nowe
trendy w agrofizyce”, zorganizowana przez Komitet Agrofizyki PAN wspólnie
z Oddziałem PAN w Lublinie, poświęcona problemom związanym z kształtowaniem środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych.
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40-lecie Instytutu Agrofizyki

Prezydent Miasta Lublin wręcza okolicznościowy medal Dyrektorowi Instytutu Agrofizyki
fot. Artur Nosalewicz

Nagrodę Dyrektora Instytutu otrzymuje prof. W. E. H. Blum z Austrii z rąk prof. Jana Glińskiego,
byłego wieloletniego Dyrektora Instytutu
fot. Artur Nosalewicz

Józef Horabik

Prof. dr hab. Józef Horabik jest dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
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Dni Tarasa Szewczenki w Lublinie
W dniu 12 marca 2009 roku w lubelskim ośrodku naukowym uroczyście obchodzono Dni Tarasa Szewczenki w Lublinie – 195. Rocznicę Urodzin wybitnego wieszcza ukraińskiego. W tym roku uroczystości połączono z promocją
dwóch dzieł: Kobziarza Tarasa Szewczenki i Eneidy Iwana Kotlarewskiego,
przetłumaczonych na język polski przez mgr. Piotra Kuprysia, byłego lektora
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii Rolniczej – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wydanych przez Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Zasadnicze uroczystości poprzedziła panychyda – nabożeństwo żałobne – na
cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej za duszę śp. Piotra Kuprysia, odprawiona przez ks. prof. Mirosława Wiszniewskiego – proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Piotra (Mohyły) w Lublinie oraz złożenie kwiatów na jego
grobie. W ceremonii wziął udział Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie - Oleh
Horbenko oraz liczne grono przyjaciół filologa i poety.
Główne uroczystości, organizowane pod auspicjami Konsula Generalnego
Ukrainy w Lublinie, odbyły się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Organizatorami sesji byli: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie,
Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Zespół Wydawniczy Dzieł Poetów
Ukraińskich Kobziarza Tarasa Szewczenki i Eneidy Iwana Kotlarewskiego w
tłumaczeniu Piotra Kuprysia, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie i Europejskie
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.
W sesji udział wzięli: prof. dr hab. Jan Gliński – czł. rzecz. PAN, Prezes
Lubelskiego Oddziału PAN, prorektorzy uczelni lubelskich – prof. dr hab. Józef
Fert (KUL) i prof. dr hab. Stanisław Chibowski (UMCS) oraz przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta
Miasta Lublin. Uczelnie ukraińskie reprezentowali: prof. dr Serhij Kwita – JM
Prezydent Narodowego Uniwersytetu „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w
Kijowie, prof. dr Wołodymir Kyryłycz – Prorektor Narodowego Uniwersytetu
im. Iwana Franki we Lwowie, prof. dr Petro O. Bekh – Prorektor Narodowego
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i inni. Gościem uroczystości był
również mgr inż. Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie
(absolwent Akademii Rolniczej – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).
Formalnego otwarcia sesji dokonał prof. dr hab. Marian Wesołowski – JM
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, Gospodarz spotkania. Po powitaniu Pana
Konsula Generalnego, zaproszonych Gości i wszystkich uczestników sesji,
w swoim wystąpieniu Pan Rektor podkreślił, iż Taras Szewczenko to największy
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autorytet moralny dla Ukraińców różnych opcji politycznych, który – przebywając na zesłaniu razem z Polakami – stał się niewątpliwym przyjacielem towarzyszy niedoli i samej Polski. Wyraził zadowolenie, iż główne uroczystości związane
ze 195-tą rocznicą urodzin Wieszcza Ukrainy odbywają się w kierowanej przez
niego Uczelni. Jesteśmy dumni z faktu, podkreślił, iż najważniejsze dzieło poety
– Kobziarz – zostało przetłumaczone na język polski przez mgr. Piotra Kuprysia,
byłego pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego, a w Zespole Wydawniczym
jest trzech profesorów naszej Uczelni.
Pan Oleh Horbenko – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie – w serdecznych
słowach podziękował JM Rektorowi za wystąpienie, następnie omówił znaczenie
Tarasa Szewczenki w literaturze ukraińskiej i jego roli w kształtowaniu świadomości narodowej Ukraińców.
W imieniu środowiska naukowego Lublina wystąpił prof. dr hab. Jan Gliński
– czł. rzecz. PAN, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk informując zebranych o wydanych ostatnio dziełach wieszczów ukraińskich : Kobziarza Tarasa Szewczenki i Eneidy Iwana Kotlarewskiego.
W czasie sesji przedstawiono trzy referaty:
1. Prof. dr hab. Józef Kołodziej: Mgr Piotr Kupryś – filolog, poeta i tłumacz dzieł wieszczów ukraińskich (12 sierpnia 1933-10 stycznia 2002)
– w 75. rocznicę urodzin;
2. Prof. dr hab. Michał Łesiów (UMCS i KUL): Twórczość poetycka Piotra Kuprysia;
3. Dr Mikołaj Roszczenko (UMCS): Piotr Kupryś – poeta nieznany.
W antraktach uczestnicy spotkania mogli oglądać wystawę fotografii malarstwa Tarasa Szewczenki przygotowaną przez prof. dr. hab. Eugeniusza Krasowskiego, zlokalizowaną w holu Centrum Kongresowego.
Sesję zakończono wspaniałymi występami kwartetu bandurzystek „Kwintonika” z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz duetu młodzieżowego z
Równego. Wystąpił również zespół artystyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu.
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Uczestnicy Konferencji

fot. Jacek Piasecki - UP w Lublinie

Uroczyste przekazanie egzemplarzy dzieła Przedstawicielom Władz miasta i województwa
fot. Jacek Piasecki - UP w Lublinie
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Oprawa artystyczna konferencji
fot. Jacek Piasecki - UP w Lublinie

Ekspozycja dzieł Wieszcza Ukraińskiego
fot. Jacek Piasecki - UP w Lublinie
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„Charakter i źródła deficytu budżetowego w Polsce w latach 1980–
1989 – wybrane problemy”1
Kryzys społeczno – gospodarczy, który miał miejsce w naszym kraju w drugiej połowie lat siedemdziesiątych pokazał, że istnieje potrzeba przeprowadzenia
szeregu reform. Głównym celem w początkowym etapie zmian było dążenie do
trwałego postępu ekonomicznego. Wymagało to jednak nie tylko zmiany narzędzi prawno – finansowych, ale jak się później okazało wiązało się to z weryfikacją zasad działania całej gospodarki. Ważną rolę na poszczególnych etapach
zmian odgrywał budżet państwa, za pomocą którego państwo realizowało m.in.
politykę gospodarczą. Wpływ na to miała jednocześnie problematyka deficytu
budżetowego państwa, która w dużym stopniu determinowała kształt dochodów
i wydatków budżetowych. Oceny deficytu budżetowego państwa i towarzyszących mu reguł polityki fiskalnej dokonam w oparciu o następujące kryteria:
ekonomiczne, organizacyjne, techniczne związane z planowaniem budżetowym
i politycznym. Takie wieloaspektowe podejście do problemu pozwoli na gruntowną analizę tematu, a tym samym przyczyni się do lepszego poznania mechanizmów finansowych związanych z występowaniem deficytu budżetowego
w Polsce w latach 1980 - 19892. Przybliży jednocześnie przyczyny powstawania
w tym okresie nierównowagi budżetowej, ich charakterystykę i źródła finansowania deficytu budżetowego.
Analiza dochodów budżetowych w perspektywie lat osiemdziesiątych wskazuje na dość dużą ich zmienność. Ponadto widać było stałą zależność między
wzrostem produktu krajowego brutto, a wzrostem dochodów budżetowych państwa. Przy czym największa dynamika zmian PKB i dochodu budżetowego państwa występowała odpowiednio w latach 1982 i 19883.
Biorąc pod uwagę kryterium źródeł pochodzenia dochodów, można było je
ogólnie podzielić na: dochody: od gospodarki uspołecznionej, od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności. Dochody z gospodarki uspołecznionej stanowiły
wówczas główne źródło wpływów budżetowych. Wynikało to z faktu, iż system
gospodarki socjalistycznej oparty był przede wszystkim na prowadzeniu polityki

1 Opracowanie powstało w ramach przygotowywanej przez autora rozprawy doktor-

skiej pt.: „Prawno – finansowe aspekty ograniczania deficytu budżetowego w Polsce
w latach 1980-2007”.
2 Stanisław Owsiak, Maria Kosek – Wojnar, Krzysztof Surówka, „Równowaga budżetowa: deficyt budżetowy, dług publiczny”, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa
1993, str. 70-76.
3 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
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budżetowej w oparciu o dochody przedsiębiorstw socjalistycznych. Udział dochodów z gospodarki uspołecznionej w porównaniu do całości dochodów budżetowych był znaczny i wahał się na poziomie od 97 % w 1980 r. do 90 % w 1989 r.
(zob. tabela 1). Przechodząc natomiast do analizy dochodów z gospodarki uspołecznionej według działów wyraźnie było widać, że dochody przedsiębiorstw
i jednostek gospodarki uspołecznionej były najważniejszym źródłem dochodów
budżetowych. Ich udział procentowy w latach 1980-1989 kształtował się na poziomie od 71 % do 85 % wszystkich dochodów budżetowych. Kolejnym co do
wielkości źródłem dochodów były wpłaty instytucji finansowych oraz składki
z tytułu ubezpieczeń społecznych, przy czym zauważalna tu była stała tendencja spadkowa. Pozostałe źródła dochodów, do których należały, m.in. dochody
z nauki, kultury i sztuki, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości,
ochrony zdrowia i opieki społecznej miały mniejsze znaczenie, a ich wielkości
najczęściej nie przekraczały w skali roku 1 % całości dochodów budżetu państwa4.
Kolejnym źródłem dochodów budżetowych były dochody od gospodarki nieuspołecznionej, które, jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1 oscylowały na poziomie od 1 % w 1980 r. do 4 % w 1988 r. ogółu dochodów budżetowych
i wykazywały stałą tendencję rosnącą.
Ostatnią grupę dochodów budżetowych stanowiły dochody od ludności. Dochody te w omawianym okresie wzrosły z 1 % do 2 % ogółu dochodów budżetowych na przestrzeni analizowanych lat. Ich nominalny wzrost kształtował się na
dość stałym poziomie.
Kolejnym elementem mającym wpływ na stan deficytu budżetowego w Polsce były wydatki budżetowe państwa, których wielkość i zakres przedmiotowy
na przestrzeni badanych lat charakteryzował się dość dużą zmiennością, efektem czego był ich dwudziestoośmiokrotny wzrost na przestrzeni lat 1980-1989.
Wydatki te na przestrzeni badanych lat rosły systematycznie od 8 % do 26 %
w stosunku do wydatków w roku poprzednim. Znaczne odchylenia od tych
wartości miały miejsce w latach 1982, 1988 i 1989. Biorąc pod uwagę relacje
dynamiki wzrostu wydatków budżetowych do PKB trudno było doszukać się
stałych zależności między tymi dwoma wielkościami. Jedynie w latach 1981 i
1984 dynamika wydatków budżetowych państwa przewyższała dynamikę PKB.
W pozostałych latach miała miejsce sytuacja odwrotna, przy czym największy
wzrost obu wielkości miał miejsce w 1982 roku5. Dokonując ogólnego podziału wydatków budżetowych, przy uwzględnieniu kryterium ich bezpośredniego
przeznaczenia, można je było podzielić na wydatki bieżące oraz wydatki na inwestycje i kapitalne remonty. Wydatki bieżące stanowiły od 92 % w 1980 r. do
84 % w 1988 r. ogółu wydatków budżetowych państwa. Ze spadkiem wydatków
bieżących łączył się jednocześnie wzrost wydatków na inwestycje i kapitalne
4 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
5 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.

100

Paweł Markiewicz

remonty, którego wartość w 1980 r. stanowiła 8 % i w ciągu 8 lat wzrosła do 15
% (zob. tabela 2). W skład wydatków bieżących można było zaliczyć: dotacje
dla przedsiębiorstw, dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, funduszy celowych oraz szkół wyższych, wydatki
osobowe, wydatki na materiały i usługi, składki ubezpieczeniowe i odpisy na
fundusze i wydatki związane z kredytami zagranicznymi. Wśród nich dominujące znaczenie miały dotacje budżetowe. Za ich pośrednictwem wspierane były
głównie przedsiębiorstwa uspołecznione, choć w perspektywie lat osiemdziesiątych wartość tego wsparcia podmiotowego systematycznie się zmniejszała. Było
to bezpośrednim następstwem prowadzonej polityki społeczno – gospodarczej z
uwzględnieniem polityki stabilnych cen, a co za tym szło oderwanie cen towarów
i usług od ich rzeczywistej wartości, czego finałem było powstanie wielu nierentownych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te chcąc uporać się z deficytowością
produkcji musiały być permanentnie wspierane przez budżet państwa właśnie
za pośrednictwem dotacji budżetowych, a te ze względów strategicznych i społecznych jednocześnie stale zwiększały produkcję dóbr i usług. Kolejną pozycję
w ramach wydatków bieżących stanowiły dotacje do zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych. Charakteryzowały się one dość dużą stabilnością i wynosiły w latach 1980-1985 średnio ok. 13 % ogółu wydatków bieżących budżetu państwa6. Następne na liście
wydatków bieżących były wydatki osobowe, które kształtowały się na poziomie
8 - 10 %, z wyjątkiem lat 1982, 1983 i 1989, gdzie wzrosły do 14-15 % ogólnej
kwoty wydatków bieżących7. Zaliczyć można było do nich: uposażenie, świadczenia emerytalno – rentowe, świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej, stypendia, odszkodowania. Wydatki budżetowe z tytułu emerytur i rent z
uwagi na prowadzoną politykę społeczną państwa charakteryzowały się systematycznym wzrostem. Dość duże obciążenie dla wydatków bieżących stanowiły dotacje do materiałów i usług. Było to bezpośrednim następstwem polityki
cenowej prowadzonej przez państwo. Szereg cen podstawowych dóbr i usług
kształtowało się na relatywnie niskim poziomie, aby w ten sposób zapewnić do
nich szeroki dostęp. Jednakże koszty ich produkcji niejednokrotnie przewyższały
cenę zbytu, to wiązało się z koniecznością wyrównania strat powstałych z tego
tytułu. Jak wcześniej zaznaczyłem, oprócz wydatków bieżących występowały
wydatki na inwestycje i kapitalne remonty. Jak wynika z danych zestawionych w
tabeli 2 wydatki te wykazywały ogólną tendencję wzrostową i od 1980 r., kiedy
wynosiły ok. 8 % ogółu wydatków budżetowych państwa, w perspektywie kilku
lat wzrosły do poziomu 15 % w 1988 r. , przy czym na kapitalne remonty było
przeznaczane ok. 2-3 % ogółu wydatków budżetowych, resztę stanowiły wydatki
na inwestycje.

6 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
7 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
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Efektem wyżej prezentowanych czynników ekonomicznych mających wpływ
na stronę dochodową i wydatkową budżetu państwa i związanej z tym polityki
budżetowej był prawie stale występujący deficyt budżetowy. Niestety samo ogólne porównanie dochodów i wydatków budżetowych nie wskazywało, żeby problem deficytu budżetowego można było wiązać jedynie ze wzrostem wydatków
budżetowych. W latach 1981, 1984, 1986, 1987 i 1989 tempo wzrostu wydatków wyprzedzało tempo dochodów budżetowych. Odmienną sytuację mieliśmy
w latach 1982, 1983, 1985 i 1988 gdzie tempo wzrostu dochodów przewyższało
tempo wydatków budżetowych, nie skutkowało to jednak bezpośrednim zmniejszeniem się deficytu budżetowego8. Dlatego też opieranie się wyłącznie na tezie,
iż wystarczające było zwiększenie dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu
wydatków było błędne.
W 1980 r. rząd po raz pierwszy przyznał się oficjalnie do wystąpienia deficytu
budżetowego, który wyniósł około 26 mld zł. Jednocześnie były prowadzone
nieoficjalne działania mające na celu zaniżenie poziomu deficytu budżetowego9.
U jego podstaw leżał systematyczny od połowy lat siedemdziesiątych spadek
dochodów budżetowych, przy jednoczesnym stałym wzroście wydatków budżetowych. W ramach podjętych działań rząd zamierzał zrównoważyć powstałe
braki za pomocą dochodów zwyczajnych. Jednak podjęte starania okazały się
nieskuteczne, gdyż w 1981 roku wystąpił deficyt budżetowy na poziomie 124
mld zł, który był prawie pięciokrotnie wyższy od tego z 1980 r. Złożyły się na
to m.in. wydatki związane z podwyżkami płac i świadczeń społecznych po wydarzeniach sierpniowych w 1980 r., jak i stale wzrastające dopłaty do cen wielu
towarów i usług. Powodem tego stanu rzeczy było również ogólne załamanie
gospodarcze, w następstwie czego znacznie spadł poziom PKB, a tym samym
odbiło się to na wielkości dochodów budżetowych państwa, których wartość
w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o około 56 mld zł (tabela 1). Mimo
spadku dochodów, poziom wydatków zwiększył się o 222 mld zł w stosunku do
1980 r. (tabela 2). Wiązało się to w sposób bezpośredni z niskim wykonaniem
planów dochodów, które były uprzednio zaprojektowane w ustawie budżetowej,
przy bardzo wysokim wykonaniu planów w zakresie wydatków budżetowych.
Na skutek wprowadzonych reform w 1982 r. sytuacja uległa poprawie. Uwarunkowane to było przede wszystkim wprowadzeniem reformy cen towarów i usług,
w wyniku czego wydatki budżetu w postaci dotacji znacznie się zmniejszyły10.
Drugim kluczowym elementem zmian było przeprowadzenie reformy związanej
z przebudową systemu opodatkowania przedsiębiorstw państwowych i uspołecznionych. Zmiany te stworzyły podstawy do racjonalnego gospodarowania dochodami i wydatkami budżetowymi. W wyniku czego poziom dochodów w latach
8 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
9 Andrzej Wernik, „Równowaga budżetowa w okresie poprzedzającym transformację
ustrojową”, Instytut Finansów, Warszawa 1994 r., str. 24.
10 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990.
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1982-1983 zwiększył się o 230 mld zł, a poziom wydatków wzrósł o 217 mld zł.
Rok 1983 rozpoczął okres niewielkich deficytów budżetowych, który trwał do
1987 r. Różnice te kształtowały się na poziomie: - 25,3 mld zł w 1983 r., - 68,1
mld zł w 1984 r., - 35,2 mld zł w 1985 r., - 53,9 mld zł w 1986 r., - 122, 7 mld
zł w 1987 r. (zob. tabela 3). Przyczyny występowania deficytów budżetowych
leżały szczególnie w nadmiernych wydatkach budżetowych. Dość wyraźny był
wzrost corocznych wydatków bieżących na dotacje i dopłaty dla przedsiębiorstw
i innych jednostek gospodarczych. Dodatkowo wiązało się to z corocznym przekraczaniem kwot wydatków zaplanowanych w ustawach budżetowych na ten cel.
Towarzyszył temu jednocześnie systematyczny wzrost wydatków na inwestycje i kapitalne remonty. Zwiększeniu uległy również wydatki na administrację
państwową, wymiar sprawiedliwości i obronę narodową. W ramach planowania
budżetowego na 1987 r. podjęto działania zmierzające do wypracowania nadwyżki budżetowej11, która to miała być pewnego rodzaju znakiem wyjścia z
kryzysu. Jednakże plany te zakończyły się fiaskiem i ostateczny bilans budżetu
państwa był ujemny12. Natomiast rok 1988 przyniósł diametralne zmiany, wynikiem czego było wypracowanie pierwszej od ośmiu lat nadwyżki budżetowej
w wysokości ok. 78 mld zł13. Na ten stan złożyły się m.in. następujące czynniki:
zmniejszenie nadmiernych ulg eksportowych w podatku dochodowym, podwyższenie przeciętnej stopy w podatku obrotowym i wprowadzenie nadzwyczajnego
jednorazowego podatku stabilizacyjnego14. Dodatkowo zmniejszył się również
zakres wydatków budżetowych. Jednak w 1989 r. znów powrócono do polityki
deficytów budżetowych lat osiemdziesiątych. W wyniku wprowadzonych zmian
nastąpiło: znaczne odciążenie podatkowe przedsiębiorstw, rozszerzenie zakresu
ulg podatkowych, odłożenie w czasie terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy i wprowadzenie dodatku do podatku dochodowego z tytułu wzrostu wynagrodzeń, który to zastąpił podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Te wszystkie elementy w bardzo negatywny sposób odbiły się na sytuacji
równowagi budżetowej. Wynikiem czego w 1989 r. wystąpił deficyt budżetowy
wynoszący około 3578 mld zł15.
Źródłem finansowania niedoborów finansowych lat osiemdziesiątych był nieoprocentowany kredyt udzielany przez Narodowy Bank Polski. Przyznawanie
kredytów przez NBP miało charakter automatyczny i mogło się ono odbywać w
ramach limitów kredytowych. Przekroczenie ich nie było możliwe bez zmiany
ustawy, do czego niezbędna była aprobata sejmu. Jednakże łatwość w dostępie
11 Ustawa budżetowa z dnia 18 grudnia 1986 r. (Dz. U. 1986 r., nr 46, poz. 225).
12 Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1987 (Dz. U.
1987 r. nr 37, poz. 210).
13 Tabela 3. Kształtowanie się deficytu budżetu państwa w latach 1980-1989.
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie podatku stabilizacyjnego (Dz. U. 1988 r., nr 18, poz. 123).
15 Tabela 3. Kształtowanie się deficytu budżetu państwa w latach 1980-1989.
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do bezpłatnego kredytu nie sprzyjała racjonalizacji wydatków i tym samym dążeniom do zrównoważenia budżetu. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero pod koniec
1989 r. na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych.
Jako drugie kryterium, mające wpływ na stan deficytu budżetowego można
było uznać czynnik organizacyjny. Obok funkcjonujących bezpośrednio w ramach budżetu państwa jednostek budżetowych, szeroko wykorzystywane były
formy w założeniu służące uelastycznienia budżetowych metod gospodarowania
(zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne czy fundusze
celowe), w praktyce jednakże prowadzące do nadmiernej debudżetyzacji finansów państwa16. Działanie tych instytucji wiązało się z usztywnieniem polityki
finansowej, jak i ograniczeniem wpływu sejmu na część dochodów i wydatków
państwa. Przyczyniało się jednocześnie do braku spójności w ramach finansów
publicznych i skutkowało ich dezintegracją i dezinformacją17. Dodatkową negatywną konsekwencją tego typu działań było utrudnianie wprowadzenia zmian
związanych z dostosowaniem się do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych18.
Kolejnym kluczowym elementem mającym wpływ na brak równowagi budżetowej było samo planowanie budżetowe, rozumiane jako szereg czynności
związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących gromadzenia i podziału
zasobów pieniężnych państwa na dany okres. Celem planowania budżetowego
było zatem z jednej strony zapewnienie niezbędnych środków finansowych do
realizacji zadań określonych w narodowym planie społeczno–gospodarczym, a z
drugiej strony doprowadzenie do rozwoju kraju w warunkach ogólnej równowagi rynkowej, w stopniu i zakresie wyznaczonym w tymże planie społeczno–gospodarczym19. Zdefiniowane planowanie budżetowe stanowiło integralną część
planowania gospodarczego (rzeczowego). Jednocześnie w literaturze20 panował
pogląd, iż planowanie gospodarcze miało charakter pierwotny i podstawowy
w stosunku do planowania budżetowego. Tym samym uważano, że narodowy
plan społeczno – gospodarczy był nadrzędnym planem w stosunku do budżetu,
który określał jedynie środki realizacji tych celów. Dlatego też trudno mówić o
16 Janusz Stankiewicz, „Debudżetyzacja finansów państwa”, Temida 2, Białystok 2007,
str. 69-114.
17 Romuald Norbert Hanisz, ”Polityka budżetowa Polski w latach 1980 - 1989”, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1990, str. 15-16.
18 Zdzisław Fedorowicz, „Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy”,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
1984, str. 186.
19 Eugeniusz Tegler, „Instrumenty prawne planowania budżetowego” w „System instytucji prawno – finansowych w PRL”, Marian Weralski Tom II, Część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, str. 427.
20 Józef Kaleta „Informator budżetowy”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1989, str. 165.
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planowaniu budżetowym w omawianym okresie w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Planowanie to miało jedynie charakter czysto techniczny, stawało się czynnością
formalno–rachunkową i nie brano pod uwagę ekonomicznej efektywności planowanych zadań. Rozdzielenie planowania rzeczowego i finansowego stanowiło
jedną z głównych trudności w planowaniu budżetowym i rzeczowym.
Warto zwrócić uwagę na rozbieżności między planowanymi, a rzeczywistymi
dochodami i wydatkami budżetowymi. Z analizy dochodów budżetowych możemy wywnioskować, że dochody rzeczywiste przewyższały te zaplanowane, a tym
samym mieliśmy większe wpływy do budżetu aniżeli było to zamierzone. Miało
to miejsce w następujących latach: 1980, 1983-1986, 1988 i 1989. Diametralnie
odmienną sytuację mieliśmy w przypadku planowanych i rzeczywistych wydatków budżetowych, gdzie rzeczywiste wydatki znacznie przewyższały coroczne
założenia planistyczne. Jedynie w latach 1988 i 1989 zaplanowane wydatki nie
przewyższały rzeczywistych21.
Ważny element mający wpływ na kształt deficytu budżetowego stanowiło
również kryterium natury politycznej. Budżet państwa był w państwach centralnie kierowanych jednym z narzędzi szeroko rozumianej polityki budżetowej
państwa. Polityka ta była realizowana poprzez świadome kształtowanie budżetu
państwa. Gospodarka socjalistyczna miała rozwijać się bez występowania deficytów budżetowych, który był postrzegany jako element strukturalnej niewydolności kapitalizmu22. Sytuacja uległa zmianie, gdy jak już wcześniej wspomniałem z przyczyn natury ekonomicznej w 1980 r. wystąpił stosunkowo nieznaczny
niedobór budżetowy. Wtedy to też nastąpił diametralny zwrot w polityce budżetowej, gdyż w następnych latach deficyt budżetowy był z góry zaplanowany
i stanowił instrument polityki gospodarczej i finansowej państwa23. Dla przykładu można przytoczyć słowa jednego z ministrów finansów tamtych lat, który
twierdził, że świadome dopuszczanie niewielkiego deficytu, przy odpowiednim
stosowaniu zasad jego finansowania, nie powodowało ujemnych następstw dla
stabilizacji makroekonomicznej. Jednocześnie twierdził, że jego dopuszczenie
stwarzało dobry kontrargument przemawiający za nie zwiększaniem wydatków
budżetowych24. Sytuacja uległa zmianie w 1986 r., gdy to postanowiono zademonstrować wyjście z kryzysu i przywrócić równowagę budżetową. W ustawie

21 Na podstawie Roczników Statystycznych Finansów za lata 1981-1990 i ustaw budżetowych za lata 1980-1989.
22 Józef Kaleta, „Gospodarka budżetowa”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1977, str. 43.
23 Stanisław Owsiak, Maria Kosek – Wojnar, Krzysztof Surówka, „Równowaga budżetowa” op. cit. str. 188.
24 Stanisław Nieckarz Minister Finansów na Posiedzeniu Rady Naukowej Ministerstwa Finansów w 1985 r. Więcej: Andrzej Wernik, „Równowaga budżetowa w okresie
poprzedzającym transformację ustrojową”, Warszawa 1994, str. 45.
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budżetowej25 na 1987 r. przewidziano niewielką nadwyżkę budżetową, której
nie uwzględniano w planowaniu budżetowym od 1980 r. Niestety z uwagi na
wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej ubezpieczeń społecznych26 powyższych
planów nie udało się zrealizować i jak w poprzednich latach budżet państwa zamknął się saldem ujemnym. Jedynie w 1988 r. udało się uzyskać niewielką nadwyżkę budżetową.
Podsumowując sytuację deficytu budżetowego w dekadzie lat osiemdziesiątych, wyraźnie można było zauważyć dwa okresy nierównowagi: pierwszy
w latach 1980-1982 i w 1989, a drugi przypadający na lata 1983-1988. Pierwszy charakteryzował się znacznym deficytem i tym samym stosunkowo dużym zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych. Drugi miał natomiast
symptomy niewielkich kontrolowalnych deficytów, a nawet jak już wcześniej
wspomniałem nadwyżek budżetowych. Duży wpływ na ten stan rzeczy miało
planowanie budżetowe, którego funkcjonowanie pozostawiało dużo do życzenia.
Wiele problemów pojawiało się jednocześnie przy okazji tzw. debudżetyzacji
finansów państwa. Z politycznego punktu widzenia nie było również zbyt dużej
woli do zmian. Jak się później okazało, jedyną możliwością wyjścia z tego kryzysu była zmiana ustroju państwa, co nastąpiło 1989 roku.
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1 222,7
1186,8
2345,3
2575,7
3297,3
4043,4
4902,7
5850,4
10080,8
30090,1

1187,6
1131,5
2280,5
2446,8
3011,7
3660,9
4545,4
4896,2
9140,4
27144,5

w mld zł
97,13%
95,34%
97,24%
95,00%
91,34%
90,54%
92,71%
83,69%
90,67%
90,21%

w%

z gospodarki uspołecznionej

Dochody budżetu państwa
z gospodarki nieod ludności
uspołecznionej
w mld
w mld zł
w%
w%
zł
14,3
1,17%
14,6
1,19%
15,2
1,28%
18,1
1,53%
27,8
1,19%
20,8
0,89%
44
1,71%
35,3
1,37%
71,6
2,17%
57,2
1,73%
112,1
2,77%
65,9
1,63%
172,3
3,51%
81,7
1,67%
258
4,41%
120,4
2,06%
470,9
4,67%
230,2
2,28%
pozostałe
w mld
w%
zł
6,2
0,51%
22
1,85%
16,2
0,69%
49,6
1,93%
156,8
4,76%
204,5
5,06%
103,3
2,11%
575,8
9,84%
239,3
2,37%
-

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznik Statystyczny Finansów: 1981 str. 270 tabl. 2, 1982 str. 286 tabl. 2, 1983 str. 65 tabl. 2,1984
str. 68 tabl. 2, 1985 str. 71 tabl. 2, 1986 str. 73 tabl. 2, 1987 str. 74 tabl. 2, 1988 str. 76 tabl. 2, 1989 str. 78 tabl. 2, 1990 str. 246 tabl. 2

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1980

Lata

Dochody ogółem
w mld zł

Tabela 1. Struktura dochodów budżetowych państwa według sektorów w latach 1980 – 1989
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1981
1465,6
100%
1366
93%
99,6
7%
1138,1
78%
327,5
22%

1980
1243
100%
1139,2
92%
103,8

8%

974,7
78%
268,3
22%

1709
70%
724,6
30%

11%

1982
2433,6
100%
2166,7
89%
266,9
1766,5
67%
884,2
33%

14%

1983
2650,7
100%
2270,8
86%
379,9
2286,9
68%
1075,9
32%

14%

1984
3362,8
100%
2904,3
86%
458,5
2732,7
67%
1345,8
33%

14%

1985
4078,5
100%
3488
86%
590,4
3244,2
66%
1708,4
34%

15%

1986
4952,6
100%
4193,2
85%
759,4
3823,7
64%
2148,5
36%

16%

1987
5972,2
100%
5029,8
84%
942,4
6306,5
63%
3694,8
37%

16%

1988
10001,3
100%
8423
84%
1578,3
20933,6
62%
12752,7
38%

12%

1989
33686,3
100%
29619,2
88%
4067,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznik Statystyczny Finansów: 1981 str. 269 tabl. 1,1982 str.285 tabl.1, 1983 str. 64 tabl. 1, 1984
str. 67 tabl. 1, 1985 str. 70 tabl. 1, 1986 str. 72 tabl. 1, 1987 str. 73 tabl. 1, 1988 str. 75 tabl. 1, 1989 str. 77 tabl. 1, 1990 str. 245 tabl. 1

Wydatki budżetu
mld zł
Państwa
%
mld zł
Bieżące
%
Na inwestymld zł
cje i kapital%
ne remonty
mld zł
Centralnego
%
mld zł
Terenowych
%

Tabela 2. Struktura wydatków budżetowych państwa w latach 1980 – 1989
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mld
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budżetu
państwa

Deficyt
budżetu
państwa
-26

1246,2

1220,2

1980

-124,5

1465,6

1341,1

1981

-80,8

2434,2

2353,4

1982

-25,3

2654,4

2629,1

1983

-68,1

3367,8

3299,7

1984

-35,2

4078,6

4043,4

1985

-53,9

4952,5

4898,6

1986

-122,7

5973,2

5850,5

1987

78,5

10010,2

10088,7

1988

-3578,6

33687,1

30108,5

1989

styczny:1990 str. 139 tabl. 2 (226).

Źródła: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Finansów: 1986 str. 103 i 104 tabl. 1 (147) i Rocznik Staty-

mld
zł

Dochody
budżetu
państwa
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Konferencja „Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego”
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Oddziałem
Teorii Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zorganizował w
dniach 13-14 października 2008 roku pierwszą z planowanego cyklu konferencji
Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego. Do udziału w konferencji, zorganizowanej w siedzibie lubelskiego Oddziału PAN, zostali zaproszeni
naukowcy ze znaczących ośrodków naukowych w Polsce i Ukrainie.
Uczestników konferencji powitali oraz życzyli owocnej pracy Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie prof. dr hab. Jan Gliński oraz wiceprzewodnicząca Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN
w Lublinie prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. W ich wypowiedziach
w szczególności, nie zabrakło również obszernych i istotnych informacji o osiągnięciach i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej, zwłaszcza w dziedzinie
kultury i nauki. Podkreślono znaczenie studiów nad dziedzictwem naukowym
Romana Ingardena oraz jego popularyzacji.
Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od referatu dr Haliny Korbicz (Poznań) Тенденції зближення естетичного та історико-соціологічного видів
пізнання у феноменологічних теоріях ХХ віку. Referat stanowił krótki przegląd rozwoju fenomenologii (i nie tylko fenomenologii) literaturoznawczej XX
wieku, zwrócono w nim uwagę także na rolę i miejsce teorii ingardenowskiej
w tym procesie. O wzajemnych przenikaniach w rozumieniu sedna literatury (a
szerzej – sztuki) tekstu literackiego, procesu twórczego pomiędzy R. Ingardenem
a B. I. Antonyczem mówił dr Bazyli Nazaruk (Warszawa) w referacie Antonycza
(neo)idealistyczna koncepcja sztuki w kontekście teorii Romana Ingardena, przytaczając bardzo ciekawe i uargumentowane sądy.
Uczestnicy konferencji nie pozostali obojętni wobec żadnego z wygłoszonych
referatów, a wiele z nich stało się przedmiotem ciekawego omówienia, a czasem również i polemiki. Najgorętszą dyskusję wywołała kwestia, czy teoria ingardenowska może znaleźć praktyczne zastosowanie przy analizie konkretnego
utworu literackiego. Problem ten pozostał otwarty, choć wystąpienie prof. dr hab.
Walentyny Sobol (Warszawa) Literatura o Unii Hadziackej w świetle koncepcji Ingardena o dwuwymiarowej budowie dzieła literackiego było właśnie próbą
owego praktycznego zastosowania teorii wybitnego polskiego fenomenologa.
Mgr Beata Romanowska przedstawiła referat Warunki literackie dla ewokowania jakości metafizycznej „wdzięku i lekkości dziewczęcego ruchu” na przykładzie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Prelegent z Warszawy Łukasz Wróbel
w odczycie Intencjonalność i referencja. Ku fenomenologii form gatunkowych
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bronił jedynie teoretycznego znaczenia prac Ingardena i deklarował stosunkowo
sceptyczny stosunek do szerokiego ich zastosowania w praktyce.
Pozostałe referaty poświęcone były najrozmaitszym, teoretycznym i praktycznym problemom interpretacji utworu literackiego. I tak, prof. Ihor Nabytowycz
(Lublin-Drohobycz) w referacie Дослідження фрактальної природи sacrum у
художньому тексті (Інґарденівська перспектива) pokazał oryginalną próbę
zastosowania w literaturoznawstwie metodologii i zasad teorii fraktali, opracowanej przez B. B. Mandelbrota, a zapożyczonej z nauk przyrodniczych. Przegląd
historii i teorii recepcji przez polskie środowisko naukowe opracowań teoretycznych Jurija Łotmana i naukowców z jego otoczenia zaprezentowany został w
odczycie dr Wiktorii Durkałewycz (Lublin-Drohobycz) Культура як семіотичний проект (функціонування тартуського тексту у польському літературознавстві). O korelacji pomiędzy rozumieniem gatunkowej natury powieści
oraz metodologią i metodyką analizy utworów tego gatunku mówił prof. Mykoła
Waśkiw (Kamieniec Podolski) w swoim wystąpieniu Ґенологічна сутність роману та інтерпретація творів цього жанру.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania referatów, które ukazywały przykłady interpretacji konkretnego (czy konkretnych) utworu literackiego bądź twórczości artysty (artystów), m.in. referat dr. Andrzeja Wątorskiego
(Szczecin) Klucz wiolinowy otwiera poezję (muzyczne konteksty liryki Jurija
Łypy). Oryginalnością, zwłaszcza dla literaturoznawców ukraińskich, odznaczało się wystąpienie dr Anny Chomy (Lublin) Dekonstrukcja artysty-Polaka w
prozie historycznej Romana Iwanyczuka, które stało się „polskim” imagologicznym rozszyfrowaniem podstawy ideologicznej, która często powodowała niezbyt
pozytywne obrazy polskich artystów w utworach historycznych Iwanyczuka, a
obrazy te nie odpowiadały najczęściej ich prototypom.
Lubomir Puszak (Lublin) przedstawił referat Естетичний підхід до словесної творчості М. Грушевського, w którym wbrew ogólnie przyjętym wyobrażeniom Hruszewskiego-literaturoznawcy, jako zwolennika czysto socjologicznego podejścia do zjawisk artystycznych, udowadniał, że autor „Historii literatury
ukraińskiej” przywiązywał duże znaczenie do artyzmu utworu literackiego.
Wystąpienie prof. dr hab. Iriny Betko (Olsztyn) Problem interpretacji symboliko-psychologicznych motywów w ukraińskiej prozie nowej fali ukazało poglądy badaczki, w których stara się wyznaczyć rysy-dominanty współczesnej
prozy ukraińskiej. Ciekawym badaniem komparatywnym był referat Obraz Italii
w oczach Rosjanina i Polaka – podróże włoskie w tekstach Pawła Muratowa i
Zbigniewa Herberta, który wygłosił mgr Wojciech Kral (Szczecin). Mgr Agata
Korycka (Olsztyn) przedstawiła systematyzację głównych idei i strategii badania twórczości Łesi Ukrainki, koncentrując się wyłącznie na tych pracach, które
wpisują się w dyskurs postmodernistyczny (Problem interpretacji dramatów Łesi
Ukrainki w literaturoznawstwie postmodernistycznym).
Podczas konferencji została poparta propozycja kontynuowania cyklu Studia
Ingardeniana, a następne konferencje odbywałyby się co dwa lata. Rezultaty
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konferencji będą przedstawione w Tece Komisji Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych, pod redakcją prof. Tamary Hundorowej (Instytut Literatury NAN
Ukrainy), prof. Ihora Nabytowycza (UMCS) i prof. Mirosławy OłdakowskiejKuflowej (KUL).
Mateusz Jastrzębski
Dr Mateusz Jastrzębski jest sekretarzem Komisji Polsko Ukraińskich Związków
Kulturowych PAN Oddział w Lublinie.
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TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie
Motoryzacja i energetyka rolnictwa
Ukazały się dwa tomy VIII i VIIIA TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa pod redakcją prof. Eugeniusza
Krasowskiego. Tomy stanowią zbiór 51 prac w języku angielskim autorów z Polski, Ukrainy, Białorusi. Prace dotyczą między innymi zagadnień związanych z systemem
zarządzania bezpieczeństwem eksploatacji środków transportowych w makroregionach gospodarczych RP, energochłonności pojazdów w logistyce transportowej krajowej
i międzynarodowej, zastosowania biopaliw, przetwarzania
materiałów roślinnych i wydatków energetycznych z tym
związanych, diagnostyki agregatów rolniczych, suszarnictwa, technik bioenergetycznych, bilansowania sił i wskaźników pracy maszyn roboczych, teoretycznych podstaw
działania i budowy agregatów rolniczych.
pg
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, tomy VIII
i VIIIA, pod red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 325 i 125.

Budowa i eksploatacja maszyn
Po kilkuletniej przerwie ukazał się II tom TEKI Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki i Budownictwa,
zawierający 36 artykułów poświęconych przetwórstwu tworzyw polimerowych, podstaw tego przetwórstwa, nowym
materiałom polimerowym (polimerom biodegradowalnym),
ich budowie i właściwościom, procesom wtryskiwania i
wytłaczania, materiałom kompozytowym na osnowie polimerów, modelowaniu elementów konstrukcji powstałych z
tworzyw sztucznych, wyrobom z tworzyw sztucznych. Należy nadmienić, że w Polsce przetwarza się rocznie ponad 2
tys. ton tworzyw sztucznych, co lokuje nasz kraj w czołówce światowej.
pg
TEKA Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki i Budownictwa, tom II,
pod red. Piotra Tarkowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Lublin 2008, ss. 192.
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Ochrona i kształtowanie środowiska
Tom VA TEKI Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (2008) jest poświęcony głównie biologicznym
aspektom środowisk wodnych. W 21 pracach poruszone
zostały m.in. zagadnienia różnorodności biologicznej wyrobisk poeksploatacyjnych, struktury ichtiofauny rzek i jezior, roślinności torfowisk, hydromakrofitów jezior, funkcjonowania ekosystemów łąkowych. Znalazły się również
prace dotyczące odpływu wód z Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego, kumulacji i toksyczności metali ciężkich
w osadach dennych, metody pomiaru aktywności oddechowej gleb.
pg

TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w
Lublinie, tom VA, pod red. Tadeusza Chmielewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 169.

Historia
V tom TEKI Komisji Historycznej Oddziału PAN zawiera wyniki badań historyków obu lubelskich uczelni (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej) odnoszące się do
dziejów XIX i XX wieku. Są tu artykuły o stosunkach wyznaniowych na terenach pogranicza wschodniego Polski,
w tym związane z ruchami nacjonalistycznymi i kształtowaniem się świadomości narodowej. Inne artykuły dotyczą
m.in. przewrotu majowego w świetle publikacji „Izwiestii”
i „Prawdy”, rozbicia więzienia w Zamościu 8 maja 1946
r. przez oddział WiN, sylwetki Dietricha von Hildebranda
(1889-1977) – wybitnego myśliciela katolickiego.
pg
TEKA Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie, tom V, pod red. Jana Ziółka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 165.
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Związki polsko-ukraińskie

stronach internetowych.

Ukazał się III tom TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich
Związków Kulturowych. Tom ten, wydany w języku polskim i ukraińskim, w 14 artykułach przedstawia dorobek
polskich badaczy w zakresie przyswajania przez Polaków
języka ukraińskiego, jako języka jednej z mniejszości narodowych, jak też języka sąsiedniego państwa. Celem prac
jest podniesienie poziomu nauczania języka ukraińskiego w
dydaktyce uniwersyteckiej tak „aby mógł sprostać współczesnym problemom i zadaniom oświaty w polikulturowej
Europie. Autorzy tomu zwracają uwagę m.in. na problemy
odpowiedniego doboru materiału do nauki języka ukraińskiego, metody sprawdzania wiedzy zdobytej przez studentów, zasad opracowywania podręczników do języka ukraińskiego, korzystania z materiałów na ukraińskojęzycznych

pg
TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, tom
III, pod red. Michała Łesiowa i Lubowy Frolak. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 116.

Architektura
Ukazał się IV tom TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki
i Stosunków Krajobrazowych wydany w dwóch zeszytach
IVA i IVB.Tym razem oddziałowa Komisja zaprezentowała 51 recenzowanych artykułów. Ukazują one problematykę modernizmu w architekturze miast, uzdrowisk,
budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, szkół
wyższych, budownictwa sakralnego, cmentarzy, krajobrazu. Przedstawione zostały też zagadnienia neomodernizmu
we współczesnej architekturze krajobrazu, wpływu transformacji społeczno-gospodarczej kraju na mechanizmy
rozwoju aglomeracji i gmin, architektury słonecznej, jako
grupy energooszczędnych koncepcji w budownictwie, roli
człowieka jako twórcy i odbiorcy środowiska mieszkaniowego. Omówiono granice dzieł przeszłości i nowości, granice modernizmu oraz reformatorskie początki społecznych
programów awangardy.
pg
TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, tom IV A i B, pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 570.
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Politologia
Prace zamieszczone w trzecim tomie TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych stanowią pokłosie
konferencji poświęconej teoriom i praktykom nowoczesności. Zawarte w tym tomie artykuły zostały zebrane w
trzech częściach. W części pierwszej „Filozofia i polityka
nowoczesna” autorzy omawiają kwestie istoty nowoczesnej polityki i demokracji, dociekają historycznych i koncepcyjnych zależności miedzy nowoczesnością, filozofią i
polityką, rozważają hipotezę nowoczesnych korzeni totalitaryzmu i holokaustu. W części drugiej „Nowoczesność i
religia” zostały omówione relacje między wiarą i wiedzą.
Część trzecią „Społeczeństwo sieci” stanowią wypowiedzi
w sprawie politycznych i kulturowych skutków nowych
technologii medialnych.
pg
TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, tom
III pod red. Jana Hudzika. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 135.

Prawo
Ukazał się pierwszy zeszyt TEKI Komisji Prawniczej.
Zawiera on zbiór 16 artykułów poświęconych głównie
tradycji i postępowi: w nowelizacji prawa karnego, w prawie upadłościowym międzynarodowego stowarzyszenia,
sądowniczego prawa cywilnego na Ukrainie, w instytucji
Prokuratorii Generalnej RP, w polskim prawie papierów
wartościowych, w nowelizacji cywilnego prawa sądowego
i prawa prywatnego międzynarodowego. Znalazły się też
parce dotyczące historii prawa sądowego, oraz o potrzebie
zmian w konstytucji RP z 1997 roku, a także zmian w tradycji i postępie w prawie.

pg
TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom I, pod red. Mieczysława Sawczuka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2008, ss. 228.
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MOTROL
Ukazało się 10. jubileuszowe wydanie MOTROL-u obejmujące 3 tomy 10, 10A i 10B. Pierwszy tom MOTROL-u ukazał się w 1997 roku. Wydawnictwo to i udział w nim wielu
wybitnych autorów z Europy Środkowo-Wschodniej podnosi rangę współpracy naukowej , szczególnie z Ukrainą.
Tom 10A został wydany wspólnie z Narodową Akademią
Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych w Symferopolu na Krymie i Wschodnio-ukraińskim
Uniwersytetem w Ługańsku na Ukrainie. Tom 10B jest wynikiem współpracy naukowo-wydawniczej Oddziału PAN
w Lublinie z Państwowym Uniwersytetem Rolniczym Mykołajewie. Prace zamieszczone w tych tomach zawierają
najnowsze osiągnięcia naukowe polskich i zagranicznych
ośrodków naukowych. Dotyczą one problemów energo- i
materiałooszczędnych w technice i technologii rolniczej oraz w ochronie środowiska,
racjonalnego wykorzystania paliw alternatywnych i chłodnictwa w przemyśle spożywczym, a także zagadnień związanych z wentylacją, klimatyzacją i urządzeniami grzewczymi.
pg
MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tomy 10, 10A i 10B, pod red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin
2008, ss. 150, 233, 220.

Informator o naukowych placówkach Lubelszczyzny
Oddział wydał kolejny, szósty uaktualniony Informator o
placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny. Są w
nim ujęte 42 placówki: wyższe uczelnie państwowe i niepaństwowe, instytuty naukowe, towarzystwa naukowe,
z którymi Oddział PAN w Lublinie utrzymuje stałe kontakty. Wymienione jednostki zatrudniają w sumie ponad 6 tys.
pracowników naukowych oraz kształcą przeszło 100 tys.
studentów. W Informatorze są podane adresy placówek, ich
władze, struktura organizacyjna, zatrudnienie, liczba studentów i słuchaczy oraz wydawane przez nie czasopisma.
pg

Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny, nr 6/2008 Wydawnictwo Polihymnia. Lublin 2008, ss. 48.
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Kwartalnik pod naszym patronatem
W roku bieżącym ukazały się kolejne numery 1(37) - 4(40)
dwujęzycznego polsko-angielskiego czasopisma Eksploatacja i Niezawodność (Maintenance and Reliability), wydawanego od roku 2001 przez Polskie Naukowo-Techniczne
Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa), 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 czasopisma 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, 1-4/2008. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa.

Czasopisma Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Międzynarodowa agrofizyka
W roku 2008 ukazał się 22. tom kwartalnika International
Agrophysics o zasięgu międzynarodowym. Czasopismo
publikowane w języku angielskim, jest ukierunkowane na
fizyczne właściwości i procesy wpływające na produkcję
roślinną, a także na środowisko przyrodnicze. Czasopismo
nie ma odpowiednika wśród światowych czasopism naukowych. Prezentuje wyniki podstawowych badań agrofizycznych, dotyczących transportu masy (wody, powietrza,
składników mineralnych) 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 21 krajów.

pg
International Agrophysics, vol. 22/2008, red. nacz. J. Gliński, Instytut Agrofizyki im.
Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Książki

119

Krajowa agrofizyka
Z przeznaczeniem na kraj są wydawane Acata Agrophysica w języku polskim lub angielskim. Jest to czasopismo
ciągłe, wydawane jako półrocznik, zawierający w jednym
tomie 3-4 zeszyty, lub jako rozprawy i monografie monotematyczne. Acta odgrywają dużą rolę w propagowaniu
osiągnięć agrofizyki – zastosowań fizyki w badaniach rolniczych i w ochronie środowiska przyrodniczego. Oprócz
autorów polskich, mają możliwości publikowania swoich
prac autorzy z zagranicy. Szczególnie cenne są monografie
oparte o wyniki uzyskane w projektach badawczych (grantach), w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W roku
2008 ukazały się tomy 156 i 161 ( 6 zeszytów) oraz 4 rozprawy i monografie monotematyczne (tomy 155, 158, 163 i
164), dotyczące m.in. aktywności biologicznej gleb, erozji
gleb, emisji akustycznej w ocenie owoców.
pg
Acta Agrophysica, t. 155-164/2008, red. nacz. J. Horabik, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Polskie gleboznawstwo
Instytut Agrofizyki jest wydawcą anglojęzycznego półrocznika Polish Journal of Soil Science, redagowanego
pod patronatem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. Czasopismo 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 XLI/2008 jest poświęcony chemii, biologii i żyzności gleby, zawiera prace
dotyczące: charakterystyki materii organicznej i próchnicy
gleby, aktywności enzymatycznej gleb.
pg

Polish Journal of Soil Science. Vol. XLI/2008. Komitet
Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
PAN w Lublinie.
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40 lat IA PAN
Z okazji 40-lecia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzańskiego PAN w Lublinie ukazał się, w wersji
angielskiej, bogato ilustrowany informator o tej placówce Agrophysics for Quality of Environment and
Food. Zawiera on ogólne wiadomości o agrofizyce
jako nowej dyscyplinie naukowej, o Instytucie Agrofizyki: jego historii, pracownikach, kierunkach badań
prowadzonych w zakresie fizyki i biologii środowiska,
fizyki materiałów roślinnych, metrologii agrofizycznej, monitoringu, modelowania i symulacji komputerowych. Działalność ta jest ukierunkowana na badania
poznawcze i aplikacyjne ukierunkowane na rozwiązywanie zagadnień współczesnego rolnictwa, szczególnie w sektorze rolno-spożywczym
oraz ochrony środowiska. Instytut prowadzi też działalność innowacyjną poprzez doskonalenie metod pomiarowych, patenty, wdrożenia i doradztwo. Posiada uprawnienia
akademickie, prowadzi studia doktoranckie. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
pg
Agrophysics for Quality of Environment and Food, pod red. Józefa Horabika i Grzegorza
Józefaciuka. Institute of Agrophysics PAS Lublin, June 2008, ss. 82.

Czasopisma Polskiej Akademii Nauk
Magazyn
Polska Akademia Nauk począwszy od roku 2004 wydaje magazyn (kwartalnik) w dwóch wersjach językowych
(polskiej i angielskiej) pod nazwą Akademia. W tym czasopiśmie są publikowane artykuły wybitnych polskich
naukowców z różnych dziedzin, jak: archeologia, astronomia, botanika, ekologia, etnologia, geografia, historia,
mikrobiologia, nauki o Ziemi, oceanologia, paleontologia,
parazytologia. Artykuły promują osiągnięcia nauki zarówno polskiej, jak i światowej. Rocznik 2008 omawia w Nr 1
różne wyzwania stojące obecnie przed ludzkością zarówno
w przebudowie własnych wyobrażeń, jak też związanych z
globalizacją, inżynierią genetyczną, stosunkami między religiami. Nr 2 jest poświęcony pamięci traktowanej w różny
sposób. Nr 3 omawia różne formy rozwoju, a Nr 4 omawia
cykliczne zjawiska zachodzące na Ziemi, w kosmosie, w probówce ale też w sztuce.

pg
Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. Nr 1-4, 2008. Wyd. Polska Akademia
Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2008.
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Nauka
Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim.
Publikuje ono recenzowane prace naukowe, artykuły
przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz
listy do redakcji. Zeszyty Nr 1-4/2008 (około 175 stron
każdy) zawierają m.in. artykuły poświęcone: miejscu
człowieka we współczesnym świecie, chorobom cywilizacyjnym, przyczynom i konsekwencjom zmian klimatu,
stosunkom Polaków do własnego państwa, zaburzeniom
pourazowym jako następstwom kataklizmu, znaczeniu
e-infrastruktury dla nauki, sporowi na tle redukcjonizmu
i reduktywizmu w filozofii umysłu, uwarunkowaniom
aktywności zawodowej osób z ograniczonymi sprawnościami, organizmom genetycznie modyfikowanym i globalnemu ociepleniu, sztucznemu życiu.
pg
Nauka 1-4/2008. Wyd. Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2008. ss. 179 (1), ss. 174 (2), ss. 178, (3), ss. 171 (4).

Dzieje jednego Uniwersytetu
Przestrzeń wolność i prawda
Wśród wielu pozycji literaturowych poświęconych Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu z okazji rocznicy
90-lecia istnienia ukazała się książka Przestrzeń wolność i
prawda. Zawiera ona zbiór wspomnień i szkiców powstałych z inicjatywy arcybiskupa Józefa Życińskiego, mających ukazać obraz Uniwersytetu „...jako ostoi wolności i
pola nieskrępowanego poszukiwania prawdy w czasach
nawet najbardziej niesprzyjających tym wartościom”. O
KUL-u piszą uczeni związani z Uniwersytetem: A. Szostek., B. Pylak, W. Chrzanowski, J. Łukaszewski, J. Kłoczowski, S. Litak, W. Bartoszewski, J.Życiński. Książka
o KUL-u w czasach PRL-u przełamuje też „stereotyp powszechnych podejrzeń i powiązań, jaki może się wyłaniać
z esbeckich raportów”.

pg

Przestrzeń wolność i prawda. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, pod.
red. Józefa F. Ferta. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 181.
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Bogu i Ojczyźnie
Kolejna jubileuszowa książka Bogu i Ojczyźnie. Katolicki
Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów Polski
zawiera zbiór 117 tekstów trzech Prymasów Polski adresowanych do społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , ułożonych w chronologicznym porządku. Są tu
zamieszczone okolicznościowe przemówienia, odczyty,
kazania, odezwy, telegramy i pisma Kardynałów Augusta
Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa datowane
od 1930 do 2006 roku. W większości są one związane z
kolejnymi inauguracjami roku akademickiego, jubileuszami Uczelni, nadaniami tytułów doktora honorowego, sesji
naukowych, a także dotyczące aktualnej sytuacji KUL-u.
Książka jest zaopatrzona wstępem Rektora – ks. prof. Stanisława Wilka oraz następującym stwierdzeniem Redakcji
„Lektura wypowiedzi Prymasów Polski pozwala zyskać stosowną wiedze dotyczącą misji Uczelni, jej osiągnięć, ale też i trudności z jakimi musiała się mierzyć”.
pg
Bogu i Ojczyźnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów Polski.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 447.

Przegląd myśli, idei i informacji europejskich
W 2008 roku ukazał się 16 tom rocznika European Review
wydawanego kwartalnie w języku angielskim przez Akademię Europejską od 1992 roku. Czasopismo to zawiera interdyscyplinarne artykuły o szerokim spektrum zagadnień
z dziedziny humanistyki, nauki, i życia współczesnego,
adresowane do inteligencji. Celem jego jest kształtowanie
opinii poprzez problemowe artykuły wybitnych autorów ze
świata akademickiego, zawodowego i życia publicznego.
Jest ono stymulującym forum dla wymiany myśli, idei i informacji. Artykuły rocznika 2008 dotyczą m.in. zjawiska i
roli Solidarności w Polsce i Europie, wielokulturowości i
islamu w Hiszpanii, partii politycznych i demokracji, zagadnień pochodzenia języka, migracji zarobkowej ludności
i jej przyszłości. Czasopismo jest dostępne w Bibliotece
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

pg
European Review, Cambridge University Press. The Edinburg Building, Shaftesburg
Road, Cambridge CC2 8RU, UK. Vol. 16, Nos. 1-4, 2008, pp, 594.
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Hydrologia regionalna Polski
Hydrologia regionalna Polski jest kolejną monografią z serii
ukazującej się od 1991 roku. Uwzględnia ona wyniki badań
ostatnich 15 lat dotyczących opracowań regionalnych i kartograficznych związanych z oceną zasobów dyspozycyjnych,
wód mineralnych, leczniczych i termalnych oraz i ochrony
wód podziemnych. Zostały też uwzględnione zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej wprowadzone
do ustaw Sejmu RP, takich jak Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. Tom I monografii opisuje wody słodkie,
tom II – wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane.
Zespół autorski składający się z 50 naukowców zaprezentował najnowsze rozpoznanie warunków hydrologicznych Polski, uwzględniające genezę wód podziemnych, system ich krążenia, sposoby formowania
zasobów, związki z wodami powierzchniowymi oraz ich użytkowanie i zagrożenia. Monografia jest przeznaczona dla administracji i pracowników przedsiębiorstw gospodarki
wodnej i geologicznej, jak również dla specjalistów planowania przestrzennego i studentów kierunków hydrologii, geologii inżynierskiej, melioracji, ochrony środowiska itp.
pg
Hydrologia regionalna Polski tom I. Wody słodkie, i tom II. Wody mineralne, lecznicze
i termalne oraz kopalniane, pod red. Bronisława Paszyńskiego i Andrzeja Sadurskiego.
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007, ss.542 i 204.

Tworzywa polimerowe
Po raz pierwszy ukazała się, bogato ilustrowana, książka
Przetwórstwo tworzyw polimerowych pod redakcją wybitnego znawcy tej problematyki – profesora Politechniki
Lubelskiej Roberta Sikory, przy współpracy 27 krajowych
specjalistów. Przedstawia ona podstawy logiczne, formalne
i terminologiczne przetwórstwa tworzyw polimerowych,
ujęte w konwencji leksykonu. Książka składa się z 7 rozdziałów zatytułowanych: Materiały polimerowe, Podstawy
przetwórstwa, Narzędzia i oprzyrządowanie, Technologia
i organizacja, Metodologia przetwórstwa, Skorowidze,
Skróty oraz symbole. Książka zawiera 1760 terminów
definiowanych zgodnie z obowiązującymi zasadami, 619
rysunków, w tym wiele barwnych. Książka spełnia ważną
rolę poprzez „logiczne, jasne i jednoznaczne definicje terminów używanych w nauce, dydaktyce, technice, handlu, marketingu, reklamie, a także
w życiu codziennym”.
pg
Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne,
pod. red. Roberta Sikory. Politechnika Lubelska, Lublin 2006, ss. 613.
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Przemysł rolno-spożywczy - technika ekstruzji
Książka Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym jest
poświęcona stosunkowo nowej dziedzinie produkcji rolno-spożywczej – technice ekstruzji polegającej na wytłaczaniu materiału sypkiego pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze
w urządzeniach zwanych ekstruderami. Metodą tą uzyskuje się
z surowców pochodzenia roślinnego tzw. galanterię spożywczą:
chrupki, przekąski, analogi mięsa oraz karmę dla zwierząt domowych i ryb. Książka przybliża czytelnikowi tajniki ekstruzji,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, takich
jak procesy technologiczne związane z produkcją różnorodnych
ekstrudatów oraz utylizacja odpadów przemysłu spożywczego.
Omawia też surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych oraz maszyny i urządzenia niezbędne do ich wytwarzania (ekstrudery i ekspandery). Książka jest adresowana do
pracowników naukowych, studentów oraz kadry inżynieryjno-technicznej zajmujących
się technologią żywności i pasz, inżynierią procesową oraz dyscyplinami pokrewnymi.
pg
Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. Leszek Mościcki, Marcin Mitrus, Agnieszka Wójtowicz. PWRiL. Warszawa 2007, ss. 221.

Rośliny energetyczne – alternatywne źródła energii
W dniach 4-5 czerwca 2008 roku miała miejsce w Puławach
XII Konferencja poświęcona aktualnym problemom roślin
energetycznych, zorganizowana przez IUNG-PIB. Z okazji tej konferencji wydano tom Streszczenia 34 prac oraz
zeszyt Studia i Rozprawy IUNG-PIB zawierający 9 artykułów problemowych: Zapotrzebowanie na biomasę i strategia
energetycznego jej wykorzystania, Prognoza wykorzystania
przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne, Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych,
Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy
wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w
Polsce, Produktywność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w 2 różnych siedliskach, Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele
energetyczne. Efektywność energetyczna różnych sposobów produkcji i wykorzystania
biomasy. Opłacalność i konkurencyjność produkcji wybranych roślin energetycznych.
Wpływ produkcji roślin energetycznych na rynek żywności.
pg
Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Streszczenie prac z XII Konferencji Naukowej, 4-5 czerwca 2008 r., ss. 70. Studia i
Rozprawy IUNG-PIB. Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB w Puławach,
Puławy 2008, zesz. 11, ss.132.
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Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim
Dzieło Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim pod redakcją prof. Eugeniusza Niebelskiego zostało dedykowane
profesor Wiktorii Śliwowskiej z okazji Jej 75-lecia urodzin.
Jest ono pokłosiem sesji naukowej pt. „Losy powstańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim. W 140. Rocznicę polskiego powstania nad Bajkałem w 1866 r.” KUL, 15-16 listopada 2006 r. 28 autorów książki opisuje w niej losy zarówno
zbiorowości, jak i indywidualnych zesłańców syberyjskich
w rozdziałach zatytułowanych: Rosja, zsyłki i powstanie
nadbajkalskie 1866 roku. Wygnańcze losy, Historycy syberyjskich zesłań, O Syberii inaczej. Spośród artykułów można
zacytować następujące: Zsyłka w kontekście imperialnej polityki Rosji (Andrzej Nowak), Polscy „buntownicy” straceni
w Irkucku po powstaniu nadbajkalskim 15/27 listopad 1866 rok (Eugeniusz Niebelski),
Nowe źródła do badań nad losami duchownych zesłanych do Tunki (Barbara Jędrychowska), Syberia w twórczości Cypriana Norwida (Włodzimierz Toruń), Usol – szczególne
miejsce, szczególni ludzie (Anna Brzes), Powstanie nad Bajkałem - 1866 rok w polskiej
prasie emigracyjnej (Dariusz Małyszek).
pg
Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, pod. red. Eugeniusza Niebelskiego. Wyd.
KUL i Komitet Historii PAN, Lublin- Warszawa 2008, ss. 445.

Puszcza Białowieska
W oparciu o najnowsze badania nad historią środowiska
przyrodniczego Puszczy Białowiejskie ukazała się bogato
ilustrowana książka Ochrona i Łowy w czasach królewskich. Przedstawia ona mało znane wydarzenia z dawnych
czasów: królewskie łowy począwszy od Władysława Jagiełły do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, losy
dworów myśliwskich w Białowieży, wzloty i upadki ochrony żubrów. Pokazane są też starania człowieka do godzenia
użytkowania przyrody z jej ochroną w dawnych wiekach. W
ramkach znajdują się informacje o pierwotnych puszczach
i ich użytkowaniu, o starych rasach zwierząt hodowlanych,
jeleniach niedźwiedziach, łosiach i żubrach, a ponadto o
służbach łowieckich (strażnicy, osocznicy, strzelcy).
pg
Ochrona i Łowy w czasach królewskich, pod red. Tomasza Samojlika. Zakład Badań
Ssaków PAN, Białowieża, 2005, ss. 90.
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Ojciec Rafał Kalinowski
Ukazała się książka poświęcona 100-leciu śmierci powstańca styczniowego i karmelity ojca Rafała od św. Józefa Kalinowskiego (1835-1907). Zawiera ona materiały
sesji naukowej zorganizowanej przy udziale Oddziału PAN
w Lublinie, na KUL-u 26 listopada 2007 roku. Książka jest
zaopatrzona przedmową prof. Eugeniusza Niebelskiego i
artykułem wstępnym ks prof. Stanisława Wilka SDB pt.
„Ojczyzna nie krwi, ale potu potrzebuje”, ujmującego syntetycznie życiorys Świętego na tle ówczesnych wydarzeń
historycznych. Książka zawiera 16 opracowań różnych autorów, podzielona na następujące zagadnienia poświęcone
powstańcowi: Na Syberii i zachodzie Europy. W zakonie.
Kult świętego Rafała. Wśród tych zagadnień znajdują się
takie artykuły, jak: Józef Kalinowski jako wychowawca
młodzieży rosyjskiej. Religijność Józefa Kalinowskiego na tle religijności XIX-wiecznej.
Sława świętości i proces gloryfikacji św. Rafała Kalinowskiego w Kościele. Święty Rafał
Kalinowski – patron Sybiraków.
pg
Na drodze do świętości Rafał Kalinowski Powstaniec 1863 i karmelita bosy, pod red.
Eugeniusza Niebelskiego i Stanisława Wilka SDB. Wyd. KUL, Lublin 2008, ss. 295.

Powszechna Encyklopedia Filozofii
Ukazał się IX, ostatni tom Powszechnej Encyklopedii
Filozofii zawierający 500 haseł opracowanych przez
polskich i zagranicznych autorów. Obejmuje on hasła na
litery od Se do Ż. W tym tomie znajdują się biogramy
filozofów (nieżyjących oraz tych, którzy ukończyli 80ty rok życia), nurtów i szkół filozoficznych, wiele haseł
omawia problematykę życia osobowego i społecznego człowieka, jak np.: społeczeństwo, społeczna nauka
Kościoła, sumienie, sytuacjonizm etyczny, szczęście,
śmierć, światopogląd, Tischner J.S. ,uczucia, wolność,
wola, wiara, zło, życie. W przygotowaniu jest jeszcze
suplement. Encyklopedia ukazuje się od roku 2000 staraniem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu z
siedzibą w KUL-u. Jej inicjatorem i głównym redaktorem był zmarły w tym roku o. Mieczysław A. Krąpiec.
Należy podkreślić, że jest to pierwsza w dziejach nauki polskiej encyklopedia filozofii i
piąte tego typu wydawnictwo na świecie.
pg
Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom IX. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
Lublin, 2008, ss. 1009.
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Eneida
Eneida, to po raz pierwszy wydany w języku polskim, poemat
wybitnego poety, „ojca” nowej literatury i nowego języka ukraińskiego Iwana Kotlarewskiego (1769-1838), opublikowany w
Petersburgu w 1798 roku. Jest to „trawestacja Wergiliuszowej
Eneidy napisana językiem najbardziej zbliżonym do żywej mowy
ludu ukraińskiego, przedstawiająca burleskowo obraz życia na
Ukrainie w drugiej połowie XVIII wieku. Historycy literatury
poemat ten uważają za początek nowożytnej literatury ukraińskiej. Język tego utworu stał się bowiem podstawą współczesnego ukraińskiego języka literackiego. Tłumaczenia z języka
ukraińskiego na polski dokonał związany z Lublinem filolog
Piotr Kupryś (12.08.1933–10.02.2002), absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dzieło zostało wydane przez Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy współudziale Akademii Rolniczej – Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie i tutejszego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Książka jest
zaopatrzona licznymi przypisami, ze słowem wstępnym Prezydenta Republiki Ukrainy
– Wiktora Juszczenki, który podkreślił iż „to godne uwagi wydarzenie będzie ważnym
wkładem w budowaniu partnerstwa i przyjaźni między naszymi bratnimi narodami”.
pg
Iwan Kotlarewski Eneida w tłumaczeniu Piotra Kuprysia
Wydawnictwo KUL, 2008, ss. 271.

Kobziarz
Kobziarz, to wiersze i poematy wybitnego romantyka ukraińskiego pierwszej połowy XIX wieku – Tarasa Szewczenki, wydane
po raz pierwszy w całości w języku polskim. Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski dokonał związany z Lublinem filolog
Piotr Kupryś (12.08.1933–10.02.2002), a wydania dzieła podjęło
się kilku Jego przyjaciół, Oddział PAN w Lublinie, KUL i ARUP w Lublinie. Wiersze zgromadzone w zbiorze Kobziarz mają
wyjątkowe znaczenie w historii literatury ukraińskiej, bowiem
w poezji ukraińskiej są etapem szczytowym. Taras Szewczenko (1814-1861) jest uznawany za poetę wieszcza, który swoją
twórczością wpłynął na rozwój wolnościowej myśli politycznej
tamtych czasów. Jest też uważany za rzecznika porozumienia
polsko-ukraińskiego w okresie niewoli po rozbiorach I Rzeczypospolitej. Dzieło zostało
wydane przez Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy
współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Oddziału Polskiej Akademii
Nauk w Lublinie. Jest ono zaopatrzone słowem wstępnym Prezydenta Republiki Ukrainy
– Wiktora Juszczenki. Twarda oprawa, barwne fotografie .

pg

Taras Szewczenko Kobziarz w tłumaczeniu Piotra Kuprysia. Wydawnictwo KUL, 2008,
ss. 745.
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Problemy wschodnich obszarów przygranicznych
Problemy tych terenów przedstawia monografia wydana
w 3 wersjach (tomach) językowych (polskiej, angielskiej i
ukraińskiej). Najobszerniejsza jest wersja polska Nasz Bug:
Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych
Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę
dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Celem monografii,
powstałej w wyniku wysiłku zespołu wielu osób, jest refleksja nad kierunkiem rozwoju omawianego obszaru przy
jednoczesnym zachowaniu jego unikatowego charakteru.
Monografia przedstawia w kolejnych rozdziałach: Uwarunkowania naturalne; Ochronę środowiska; Uwarunkowania
polityczne współpracy transgranicznej i rozwoju regionalnego; Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju; Kulturowe znaczenie granicy i obszaru przejściowego; Dziedzictwo kulturowe pogranicza
polsko-ukraińskiego; Kształtowanie rozwoju turystyki; Marketing i promocja; Projekty
trans graniczne – przykłady.
pg
Nasz Bug: Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy
i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego pod
red. Macieja St. Zięby. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. Z o.o. Fundacji KUL, Lublin, 2008, ss. 585
(wersja polska), 222 (wersja angielska), 225 (wersja ukraińska).

Zdrowie dzieci niepełnosprawnych
Diagnostyce i terapii dzieci z niesprawnością intelektualną
i fizyczną była poświęcona III Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana w Lublinie w dniach
22-24.09.2008 przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie przy
współudziale Oddziału PAN w Lublinie. Wspieranie możliwości rozwojowych dziecka niepełnosprawnego polega nie
tylko na wczesnej diagnozie i ciągłej rehabilitacji, ale również
ważna jest wymiana doświadczeń i sposobów działania między specjalistami z różnych dziedzin, takich jak: medycyna,
logopedia, psychologia, rehabilitacja, edukacja i terapia. Wymienionym zagadnieniom została poświęcona publikacja zawierająca streszczenia 3 wykładów plenarnych dotyczących
postępom w genetyce klinicznej nowotworów, problemom
niepełnosprawności dziecka po chorobie nowotworowej oraz aktualnym i potencjalnym
metodom leczenia chorób genetycznych. Ponadto znalazły się tam streszczenia 72 wystąpień ustnych i 36 prezentacji plakatowych.
pg
Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Streszczenia
prac pod redakcją Janusza Kockiego. Oddział PAN w Lublinie, 2008, ss. 136.
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Kształtujemy tożsamość krajobrazu
Ukazała się publikacja poświęconej kolejnej V edycji
konkursu pod nazwą Kształtujemy tożsamość krajobrazu
i sympozjum „Człowiek a przyroda” które odbyło się w
Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie dnia 18 listopada 2008 roku, przy merytorycznym
wsparciu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
Publikacja jest podzielona na 4 części: I. Do uczestników
i realizatorów V edycji konkursu Kształtujemy tożsamość
krajobrazu (6 wypowiedzi) II. Człowiek potrzebuje przyrody ( 9 artykułów), III. Konkurs Kształtujemy tożsamość
krajobrazu jako idea inspirująca nauczycieli, (16 artykułów), IV. Pięć lat Lubelskiego eksperymentu krajobrazowego (5 artykułów). Wśród artykułów są m.in.: Człowiek
jest „małym kosmosem”, Działalność rolnicza a przyroda,
Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej, Ogród szkolny – twórczy i inspirujący, Propedeutyka interpretacji zapisu krajobrazowego.
pg
Człowiek a przyroda pod red. Jadwigi Michalczyk. KUL Jana Pawła II, Kuratorium
Oświaty w Lublinie, Lublin 2008, ss. 247 wraz z płytą CD.

Pogranicze
Książka Fenomen pogranicza zawiera 26 obszernych
streszczeń prac naukowo-literaturoznawczych, w językach
polskim, białoruskim i ukraińskim, autorów z Polski, Białorusi i Ukrainy, będąca pokłosiem konferencji poświęconej tym trzem sąsiadującym literaturom. Konferencja została zorganizowana w Lublinie w dniach 17-18.10. 2007
r. przez Zakłady Filologii Ukraińskiej i Białoruskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS przy wsparciu Oddziału
PAN w Lublinie i Polskiego Instytutu w Mińsku. We wstępie do publikacji napisano: „Pogranicze to zjawisko, które
można rozpatrywać w różnych kontekstach: historycznym,
geograficznym, geopolitycznym, kulturologicznym, lingwistycznym, etc. Wrasta ono w polikulturową przestrzeń,
w której dynamicznie współpracujące tradycyjne struktury
tworzą nową rzeczywistość, wzajemnie na siebie wpływając, przenikając i nakładając”.
pg
Fenomen pogranicza: polska, ukraińska i białoruska literatura – wzajemne przenikanie i
wzbogacanie, Zbiór artykułów. Mińsk „Knugazbor”, 2008, ss. 399.
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Prawo Kanoniczne
Kompetencje organów kolegialnych w kościele partykularnym to książka (rozprawa habilitacyjna ks. Mirosława
Sitarza), której tematyka wiąże się z realizacją wysuniętego podczas Soboru Watykańskiego II postulatu demokratyzacji w Kościele. Postulat ten może być realizowany w
oparciu o normy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z roku 1983 dotyczące udziału wiernych, zarówno duchownych, jak i świeckich, w sprawowaniu władzy biskupów
za pośrednictwem pomocniczych organów kolegialnych w
stanowieniu aktów administracyjnych, a także innych zadań przewidzianych przez prawo. Książka jest podzielona
na dwie części według kryterium merytorycznego. Część
I. Pozycja organów kolegialnych w sprawowaniu władzy
wykonawczej w Kościołach partykularnych, zawiera analizę z zakresu prawa materialnego. Część II. Przedmiot i procedury realizacji kompetencji
pomocniczych kolegialnych organów władzy wykonawczej w Kościele partykularnym,
zawiera analizę z zakresu prawa formalnego.
pg
Kompetencje organów kolegialnych w kościele partykularnym w sprawowaniu władzy
wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Mirosław Sitarz. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 319.

Zabytki Lubelszczyzny - Konserwacje zabytków
Ukazał się dziesiąty, jubileuszowy tom Wiadomości
Konserwatorskich Województwa Lubelskiego. Tom ten
obejmuje tradycyjne rozdziały zawierające artykuły dotyczące zabytkowych obiektów z terenu Lubelszczyzny,
badań i zagadnień problemowych z zakresu prac konserwatorskich. Artykuły studyjne: Hotel „Król Kazimierz w
Kazimierzu Dolnym; Kalinowszczyzna – dzielnica zapomniana; Chełmskie nekropolie w świetle badań archeologicznych; Janowiec nad Wisłą, Nałęczów, Wąwolnica
– turystyczne alternatywy dla Kazimierza Dolnego. Dodatkowa wkładka z kolorowymi fotografiami przedstawia
przykłady ważnych realizacji konserwatorskich z terenu
Lublina (Archikatedra, Katedralna Cerkiew Prawosławna), Chełmszczyzny (Plac Łuczkowskiego w Chełmie,
Kolegium Jezuickie w Krasnymstawie), Zamościu (Stare
Miasto), Białej Podlaski i Podlasia (Kościół św. Anny w Kodniu).

pg

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Lublinie. Lublin 2008, ss. 311.
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Drewniane budownictwo sakralne
Drewniane budownictwo sakralne (katalog 28 barwnych
fotografii) to druga pozycja, po opublikowanym w roku
2001 tomie, dotyczącym powiatu Biała Podlaska. W katalogu zostały zamieszczone wszystkie drewniane obiekty sakralne z powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskiego wpisane do rejestru zabytków oraz chronione prawem lokalnym. We wstępie do tego opracowania, Pani
Halina Landecka – Lubelski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Lublinie, pisze „Architektura drewnianych
kościołów, cerkiewek, dzwonnic, kapliczek wpisana jest
w krajobraz Lubelszczyzny. Ich wyjątkowe piękno urzeka i skłania do zadumy. Położone w otoczeniu zieleni, z
charakterystycznym kolorytem i formami brył, dachów,
detali, czasem samotne w krajobrazie stanowią swoiste
„znaki” wiary, kultury i tradycji”.
pg
Drewniane budownictwo sakralne. Powiat Tomaszów Lubelski Powiat Hrubieszów. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Lublin 2008, ss. 103.

Polsko - francuskie kontakty
Stacja Naukowa PAN w Paryżu wydała w języku francuskim pozycję La Pologne et la Science Francaise. Pozycja
ta stanowi wznowienie, z okazji 90 rocznicy odzyskania
niepodległości, broszury opublikowanej w 1918 roku, autorstwa Władysława Kopaczewskiego (1886-1953). Książka
jest zaopatrzona wstępem napisanym przez Dyrektora Stacji
prof., dr hab. Jerzego Pielaszka oraz wprowadzeniem Piotra
Daszkiewicza. Jest tam przedstawiona sylwetka i działalność
Władysława Kopaczewskiego – chemika, lekarza, wybitnego przedstawiciela polskiej emigracji we Francji, współpracującego z Instytutem Pasteura w Paryżu i z Instytutem
Oceanografii w Monaco. Autor podjął pierwszy próbę ujęcia
historii polsko-francuskiej współpracy naukowej począwszy
od IX wieku aż do czasów jemu współczesnych.

pg

Władysław Kopaczewski. La Pologne et la Science francaise. Nouvelle edition. Varsovie-Paris. Wyd. PAN Warszawa 2008, ss. 52.
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Dr Piotr Gliński.pracuje na stanowisku specjalisty do spraw redakcyjnych w Oddziale
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
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Ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, czł rzecz. PAN
(1921-2008)
Odszedł Mistrz i Nauczyciel wielu pokoleń polskich filozofów
8 maja 2008 zmarł w Lublinie w
wieku 87 lat jeden z najwybitniejszych
polskich i światowych filozofów (metafizyków), teolog i humanista, rektor
KUL, główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która w czasach marksistowskiego zniewalania umysłów
stanowiła ośrodek wolnej myśli filozoficznej, inicjator opracowania i wydania pierwszej w Polsce Powszechnej
Encyklopedii Filozofii i przewodniczący Komitetu Naukowego.
I. Studia. Urodził się 25 maja 1921
roku w Berezowicy Małej (woj. tarnopolskie na Podolu, obecnie Ukraina). W roku
1939 ukończył gimnazjum klasyczne im. Wincentego Pola w Tarnopolu. W tym samym roku wstąpił do zakonu oo. dominikanów w Krakowie. Studia odbywał w czasie okupacji niemieckiej w dominikańskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w
Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945. Doktorat z filozofii napisał pod kierunkiem o. J. Woronieckiego pt. De naturali amore Dei super omnia in creaturis (O
miłości przyrodzonej nade wszystko względem Boga), który został uznany przez Uniwersytet św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie w 1946. Doktorat z teologii, napisany
pod kierunkiem ks. A. Słomkowskiego, obronił na KUL w 1948 na podstawie pracy
De amore hypostatico in Sanctissima Trinitate secundum St. Thomam Aquinatem (O
miłości osobowej w Trójcy Świętej według św. Tomasza). Habilitację na temat Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu rozpoczął na sekcji filozoficznej
Wydziału Teologicznego UW (1951), a po jego likwidacji przez władze komunistyczne przedstawił na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w 1956. Tytuł profesora
zwyczajnego uzyskał w 1968. Dwukrotnie sprawował funkcję dziekana Wydziału
Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1958-1961, 1969-1970). W latach 1970-1983 był
pięciokrotnie wybierany na rektora KUL. Przyczynił się do rozwoju i odnowienia
naukowego KUL, jedynej wówczas uczelni niepaństwowej w bloku krajów komunistycznych, oraz promocji KUL w Polsce i na arenie międzynarodowej. Umocnił KUL
przez związanie go z uniwersytetami zagranicznymi; zreformował i poszerzył jego
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strukturę naukową; udoskonalił administrację; rozbudował bazę materialną; rozwinął
zakres nauczania; uczynił KUL ośrodkiem wolnej myśli humanistycznej dla dobra
polskiej kultury i humanistyki.
Opracował spójny system filozoficzny wyjaśniający całą rzeczywistość dostępną
ludzkiemu poznaniu. Jego filozofia jest największym dokonaniem w zakresie realistycznej i mądrościowej filozofii w Polsce i na świecie w XX wieku.
II. Dorobek naukowy. Prof. M. A. Krąpiec podjął badania w zakresie podstawowych dziedzin filozofii. Piśmienniczy dorobek naukowy prof. Krąpca obejmuje około
30 pozycji książkowych oraz ponad 400 artykułów, studiów i rozpraw. Opracował
główne dziedziny współczesnej filozofii realistycznej: metafizykę, antropologię, filozofię prawa, metafizykę poznania, etykę, filozofię polityki, filozofię kultury, filozofię
języka, metodologię metafizyki i inne.
Metafizyka ( ogólna teoria bytu)- w koncepcji M. A. Krąpca jest podstawową
nauką filozoficzną, od której wszystkie inne dyscypliny filozoficzne są pochodne lub
zależne. Ma ona za zadanie wyjaśnić w sposób ostateczny zarówno byty jednostkowe
(konkrety), jak i ogół bytów przez wskazanie na tkwiący w nich czynnik konieczny,
dzięki któremu istnieją i działają. Odkrycie analogicznego sposobu istnienia bytów
pozwala na ustalenie hierarchii bytowej i umożliwia odpowiedź na pytanie o ostateczne źródło istnienia oraz o Byt (Absolut) będący racją całej rzeczywistości
Antropologia filozoficzna i etyka - w punkcie wyjścia odwołuje się do doświadczenia „ja” danego w aktach „moich”. Filozoficzna interpretacja struktury „ja”
– „moje” prowadzi do określenia natury bytu ludzkiego jako osoby. Głównym elementem charakteryzującym osobowy byt człowieka jest jego transcendencja – zarówno w stosunku do świata natury, jak i do społeczeństwa. Na bazie metafizyki
ogólnej i antropologii filozoficznej prof. Krąpiec buduje koncepcję etyki. Etyka
jest w tym ujęciu filozofią postępowania ludzkiego. Badania metafizyczne pozwalają odkrywać cel życia człowieka, którym jest aktualizacja dobra osoby.
Filozofia polityki, prawa i kultury - w ujęciu M. A. Krąpca odwołuje się do rozumienia człowieka jako bytu suwerennego i twórcy kultury. Suwerenność, przysługująca osobie ludzkiej z racji jej zdolności do świadomej i wolnej decyzji, stanowi o prymacie człowieka w stosunku do wszelkich form i struktur zbiorowych,
jak np. społeczeństwo lub państwo. Suwerenność i godność osobowa człowieka
są źródłem przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka: prawo do życia, do
wolności, do religii, do prawdy i inne. Społeczeństwo jest zespołem zorganizowanych międzyludzkich relacji, przyporządkowanych z natury wszechstronnemu rozwojowi osobowemu człowieka, a co stanowi dobro wspólne. Temu celowi
podporządkowane są wszystkie inne dobra społeczne, dobro wspólne stanowi
także kryterium wartościowania systemów polityczno-społecznych.
Z kolei całość działań i ich rezultatów, stanowiących życie społeczne, a zarazem wyrażających je, składa się na kulturę. Twórcą kultury jest człowiek realizujący dobro wspólne, nastawiony na prawdę, dobro, piękno i świętość. Gwarantem
kultury w aspekcie jej autentycznie humanistycznego charakteru jest jej podmiot
– człowiek kierujący się w swym działaniu prawdą i dobrem.
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Metafilozofia – w ujęciu Krąpca zakorzeniona jest w klasycznym rozumieniu nauki, wypracowanym w tradycji platońsko-arystotelesowskiej. Bazą wiedzy naukowej
jest zdroworozsądkowe poznanie przednaukowe (potoczne), a w wyjaśnianiu rzeczywistości położony zostaje akcent na przedmiotową rację ujęć poznawczych. U podstaw poznania filozoficznego leży pytanie „dlaczego?”, dotyczące istnienia całej rzeczywistości. Ta koncepcja wiedzy przeciwstawiana jest ujęciom dominującym w filozofii i metodologii filozofii XX wieku, gdzie z jednej strony, idąc za myślą I. Kanta,
eksponowane są różnorodne a priori naukowego poznania, z drugiej zaś, nawiązując
do poglądów A. Comte’a, wiedzę naukową instrumentalizuje się, podporządkowując
ją celom utylitarnym. Według Krąpca koncepcja wiedzy filozoficznej nabudowana
jest na realizmie poznawczym. Taka filozofia jest w stanie zapewnić poznanie zarazem powszechne (analogiczność), jak i konkretne. Zasadami metodologicznymi
takiej postawy naukowej są zasada historyczności (zawierająca postulat korzystania
ze znanych już w historii rozwiązań – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym) oraz zasada neutralności poznawczej, zwłaszcza w punkcie wyjścia poznania
naukowego, oraz zasada przedmiotowego wyjaśniania. W przypadku filozofii takim
neutralnym punktem wyjścia jest fakt istnienia bytu.
III. Wkład do polskiej kultury i filozofii. Jego dzieła filozoficzne (metafizyczne) wniosły wiele oryginalnych rozwiązań, m.in. wskazanie na absolutnie
pierwotny bezpośredni sąd egzystencjalny, wyodrębnienie metody metafizycznej
separacji, podkreślenie znaczenia integralnego języka metafizyki, wyodrębnienie
poznania transcendentalizującego, sformułowanie teorii analogii bytu i poznania,
osadzenie etyki indywidualnej i społecznej na fundamencie prawa naturalnego,
sformułowanie koncepcji człowieka jako suwerennej osoby i nabudowanie na
niej podstawowych dziedzin kultury (nauka, etyka, sztuka, religia).
Krąpiec przez ponad pół wieku konsekwentnej i wierniej realizmowi pracy filozoficznej stworzył koherentny system ogarniający wyjaśnianiem metafizycznym całą
rzeczywistość dostępną poznaniu ludzkiemu. Filozofia jego jest – zarówno ze względu
na swą wszechstronność, jak i doniosłość merytoryczną – największym dokonaniem
filozofii realistycznej (klasycznej) w Polsce i świecie w XX wieku. Wizja świata przez
nią odsłaniana ukazuje jedność i harmonię człowieka z otaczającą go rzeczywistością,
otwierając równocześnie osobę ludzką na związek z transcendentnym Absolutem.
Krąpiec był twórczym myślicielem, a filozofia była jego pasją życia. Toteż
z niegasnącym zapałem dociekał prawdy i niestrudzenie przekazywał ją innym.
Autentyczna miłość do prawdy, przekonanie o jej podstawowej wartości dla życia ludzkiego i ludzkiej kultury przyciągała słuchaczy, uczniów i współpracowników. Był cenionym pedagogiem. Wypromował 300 magistrów oraz 60 doktorów
(w tym trzech cudzoziemców – jeden z Ukrainy i dwóch z Afryki).
Prof. M. A. Krąpiec był osobowością niezmiernie bogatą, cieszącą się szacunkiem i uznaniem nie tylko filozofów, ale i ludzi nie związanych bezpośrednio
z filozofią. Posiadał wszechstronny, głęboki, twórczy umysł, doskonałą pamięć
i poczucie humoru. Był człowiekiem prawym, uczciwym, szlachetnym, życzliwym i serdecznym. Łatwo nawiązywał kontakt z innymi. Pełen energii i dy-
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namizmu, niestrudzony w dociekaniu i głoszeniu prawdy o rzeczywistości był
konsekwentnym realistą. Był myślicielem odważnym, dla którego prawda jest
wartością najwyższą. Swym życiem i działaniem dał dowód jej obrony przed
zniewalającymi ideologiami. Oddany nauczyciel i wychowawca – mistrz dla
szukającej prawdy młodzieży i młodej kadry filozoficznej. Zatroskany o losy
filozofii i kultury polskiej i europejskiej bronił jej, wskazując na prawdę jako jej
podstawę.
Prof. M. A. Krąpiec obok działalności ściśle naukowej włączał się czynnie
w powszechną edukację społeczeństwa, wygłaszając odczyty na różnych uczelniach państwowych i prywatnych, uniwersytetach i szkołach, a także poprzez
radio i publikując w prasie.
W wykładach tych uczył, że prawda o rzeczywistości, prawda o człowieku
i ludzkiej kulturze służy konkretnemu człowiekowi w każdym czasie, również
obecnie. Jest potrzebna jak chleb powszedni w rozstrzyganiu problemu sensu
życia, problemów życia osobistego i społecznego, a także politycznego.
Spektakularnym sprawdzianem tej praktyczności prawdy filozoficznej było
historyczne wystąpienie prof. M. A. Krąpca na Zamku Królewskim w Warszawie
14 VII 1988 roku i „dialog” z Michaiłem Gorbaczowem na temat doktryny Breżniewa o ograniczonej suwerenności państw bloku obozu socjalistycznego. Ograniczenie suwerenności państwa oznacza ograniczenie suwerenności człowieka,
a to prowadzi do zniewolenia człowieka. Racją bowiem suwerenności państwa
jest niezbywalna suwerenność osoby ludzkiej.
Prof. Krąpiec podejmował problemy z zakresu filozofii polityki, niezmiernie
ważne w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski. Eksponował moralny
charakter polityki (etyka życia społecznego), postrzegając politykę jako realizację dobra wspólnego i uprawnień osoby ludzkiej.
Człowiek żyje w swoich dziełach – non omnis moriar. Miejmy nadzieję, że
choć prof. Mieczysław A. Krąpiec odszedł, to jednak pozostał w dziełach, które
pozostawił „ku pokrzepieniu i ku nauce” tym, którzy wejdą na ścieżki filozofii.
Andrzej Maryniarczyk

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB jest pracownikiem Katedry Metafizyki KUL.

Sprostowanie

W Biuletynie Informacyjnym 13/2008 Oddziału PAN w Lublinie, str. 132-133
ukazało się wspomnienie poświęcone Profesorowi Edmundowi Prostowi, w którym znalazły się fragmenty „in extenso” z tekstu Pani Profesor Elżbiety Pełczyńskiej, opublikowanego w kwartalniku Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie
nr 1/2008, z pominięciem nazwiska Autorki tekstu.
Zamieszczając to sprostowanie pragnę wyrazić ubolewanie za zaistniały fakt, biorąc
na siebie winę za niedopatrzenie, które nie wynikało ze złej woli.
Jan Gliński
Redaktor Biuletynu Informacyjnego Oddziału PAN w Lublinie.
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Kwiecień
2, środa

W Ratuszu miała miejsce telekonferencja zorganizowana przez Prezydenta
Miasta Lublin z udziałem eksperta zagranicznego dr. Petera Deiningera,
który wygłosił referat nt.: Technologie czystej energii szansą rozwoju dla
Lublina - doświadczenia Münster. W telekonferencji uczestniczył Prezes
Oddziału.

15, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Sali Lustrzanej Pałacu
Staszica w Warszawie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Stanowisko Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie
reformy szkolnictwa wyższego.
Przedstawił: prof. Jan Madey, wiceprzewodniczący RGSzW.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 11 marca 2008.
4. Informacja nt. projektu finansowania Centrum Badawczego
PAN w Jabłonnie.
Przedstawił: prof. Władysław K. Włosiński, przewodniczący
Wydziału IV PAN.
5. Informacja o działalności Stacji Naukowej PAN w Rzymie.
Przedstawiła: prof. Elżbieta Jastrzębowska, dyrektor Stacji.
6. Projekt porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu
29 maja br.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
7. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
8. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawił: Marek Słowikowski, szef Kancelarii PAN.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17, czwartek

Prezes Oddziału uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt
„Lublin Miasto Wiedzy” pt. „Innowacje siłą napędową rozwoju Lublina”.
W trakcie konferencji odbył się panel pt. „Lublin miastem czystej energii”,
z udziałem eksperta zagranicznego dr. Rudolfo Taccani.

21,
poniedziałek

W Pałacu Czartoryskich odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Fundacji O.L. PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. W trakcie posiedzenia
podsumowano dotychczasowe działania Fundacji, omawiano zagadnienia
dotyczące jej funkcjonowania, a także zgłoszono wniosek o przyjęcie nowego członka Rady - prof. E. Przesmycką.
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22, wtorek

W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. W trakcie zebrania prof. Jerzy Markiewicz wygłosił referat nt. Przestępstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego
z 1818 roku i Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych z 1847 roku ( próba
oceny i analizy).

23-24, środaczwartek

W Lublinie oraz w Poleskim Parku Narodowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Monitoring przyrodniczy i krajobrazowy
Rezerwatu Biosfery - Polesie Zachodnie”. Konferencję zainaugurowała
uroczystość nadania imienia prof. dr. hab. Stanisława Radwana sali dydaktycznej nr 031 w obiekcie naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dobrzańskiego 37. W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w poszerzonym posiedzeniu Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, a następnie odbyła się uroczystość
nadania imienia prof. dr. hab. Stanisława Radwana ścieżce dydaktycznej
wiodącej nad jezioro Łukie. Profesor Stanisław Radwan był pierwszym
przewodniczącym Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, a także
przewodniczącym Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

25, piątek

W Pałacu Czartoryskich miało miejsce posiedzenie Komisji Konkursowej
oceniającej prace zgłoszone do konkursu o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych”, w składzie: prof., prof. J. Gliński,
J. Horabik i mgr inż. M. Rozmus. W trakcie posiedzenia Komisja powołała
Kapitułę Konkursową.

Maj
3, piątek

W Trybunale Koronnym i w Urzędzie Wojewódzkim odbyły się uroczyste
spotkania Rady Miasta z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W okolicznościowych uroczystościach uczestniczył prof. J.
Gliński - członek Komitetu Honorowego obchodów.

8-9,
czwartekpiątek

W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, z-ca przewodniczącego Rady.

9, piątek

Zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec, członek rzeczywisty
PAN, wybitny uczony, twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej,
współzałożyciel i członek Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
Więcej w dziale: PRO MEMORIA.

12, piątek

Posiedzenie Komisji o Nagrodę Prezesa PAN Oddział w Lublinie, działającej pod przewodnictwem prof. Józefa Horabika poświęcone było wyłonieniu laureatów.
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12-14,
poniedziałek
-środa

W Instytucie Historii Litwy w Wilnie odbyła się międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Duchowieństwo wobec powstania styczniowego
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Organizatorami
konferencji byli: Instytut Historii Litwy; Litewska Akademia Nauk; I Katedra Historii Nowożytnej KUL; Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

13, wtorek

W Politechnice Lubelskiej odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 55lecia uczelni, powiązane z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa prof.
zw. dr. hab. inż. dr. h. c. Ryszardowi Tadeusiewiczowi.

13-14,
wtorek-środa

Zebranie Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej
Akademii Nauk w Poświnie. W zebraniu uczestniczył prof. J. Gliński.

15, czwartek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. Porządek obrad:
1. Sprawy bieżące Akademii.
2. Wspólne posiedzenie PAN - KRASP.
3. Sprawy reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

16, piątek

Odbyły sie uroczystości pogrzebowe Ojca prof. Mieczysława Krąpca, czł.
rzecz. PAN.

19,
poniedziałek

W Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr. Dmytro Melnyczukowi,
rektorowi Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie.

21-24,
środa-sobota

Komisja Nauk Nieliniowych Oddziału PAN w Lublinie, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej, Euromech były organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej nt.: „Nonlinear Dynamics of
Composite and Smart Structures” (NDCS) - EUROMECH Colloquium
498, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Celem organizowanej konferencji była wymiana doświadczeń naukowców pracujących w
dziedzinie dynamiki nieliniowej struktur kompozytowych o sterowalnych
właściwościach. Konferencja NDCS została zakwalifikowana przez Radę
EUROMECH jako Kolokwium nr 498.

29, czwartek

W Warszawie odbyła się Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13
grudnia 2007.
3. Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2007 roku.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
Otwarcie wystawy „Na bursztynowych szlakach” - przygotowanej przez Muzeum Ziemi PAN.
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5. Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego przygotowany przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
Wprowadzenie do dyskusji - prof. Michał Kleiber.
6. Dyskusja.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
30, piątek

Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prezes O.L. PAN uczestniczył w obchodach jubileuszowych 90-lecia KUL.

Czerwiec
4, środa

Posiedzenie Prezydium lubelskiego Oddziału PAN w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, z udziałem prof., prof. Jana Glińskiego,
Mariana Truszczyńskiego, Stanisława Nawrockiego i mgr inż. M. Rozmusa.

4, środa

W siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach odbyła się XII Konferencja naukowa „Uprawa roślin energetycznych a
wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce”. W konferencji
uczestniczyli: Prezes - J. Gliński i Sekretarz oddziału - M. Rozmus.

7, sobota

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przrodniczego w Lublinie odbyła się
„Wielka Gala Nauki i Biznesu”.Więcej w dziale: WYDARZENIA.

9-11,
poniedziałek
- środa

Pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie odbyły się
XIII Profesorskie Warsztaty Naukowe pt., ,Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, połączone z 45-leciem pracy naukowej i dydaktycznej prof.
dr. hab. inż. Roberta Sikory, sylwetka prof. w dziale: PREZENTACJE.

10, wtorek

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie obchodził jubileusz 40-lecia. Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe trendy w Agrofizyce”,
która wskazała kierunki rozwoju nauk agrofizycznych. Więcej w dziale:
WYDARZENIA.

11-13,
środa-piątek

W Dąbrowicy koło Lublina odbyła się międzynarodowa, cykliczna konferencja naukowo-techniczna nt. „Gospodarka energetyczna”. Organizatorami konferencji byli: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Ropczycach, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w
Ługańsku im. Włodymyra Dala, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i
Budownictwa w Symferopolu na Krymie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach.

12,
czwartek

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Fizyka w badaniach
rolniczych” zorganizowana z okazji 60-tej rocznicy powstania Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W konferencji uczestniczył
prof. J. Gliński.

140

czerwiec 2008

13,
piątek

Prof. J. Gliński i dr W. Samodulski z Politechniki Lubelskiej uczestniczyli
w spotkaniu w Warszawie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzym Duszyńskim. W trakcie spotkania
zaprezentowano działalność Oddziału i Fundacji „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

16-18,
poniedziałek
- środa

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, prof. Jan Gliński uczestniczył
w 6 Międzynarodowym Sympozjum Chromatografii Produktów Naturalnych (6th International Symposium on Chromatography of Natural Products) w charakterze Członka Komitetu Honorowego.

17, 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 15 maja 2008.
3. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
4. Przekształcenie Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Instytut.
Przedstawił: prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Wydziału V PAN.
5. Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk ,,Konwersja Energii” i „Źródła Odnawialne” w gminie Jabłonna.
Przedstawił: prof. Władysław Włosiński, przewodniczący Wydziału IV PAN.
6. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
7. Sprawa wyboru uzupełniającego na członków Komisji Dyscyplinarnej
II Instancji dla mianowanych pracowników naukowych Akademii.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18-21, środa
- sobota

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Janowskie” w Janowie Lubelskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy,
modele, teorie i ich zastosowania”, współorganizowana przez Polską Asocjację
Ekologii Krajobrazu, Akademię Rolniczą w Lublinie - Zakład Ekologii Krajobrazu Ochrony Przyrody, Polską Akademię Nauk - Oddział w Lublinie, Instytut
Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie”, Roztoczański Park Narodowy.

23,
poniedziałek

W urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie na temat projektów systemowych „Stypendia naukowe dla doktorantów”
oraz „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczył Prezes O.L. PAN.
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24, wtorek

Obchody 40-lecia Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii - Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej odbyły się w
audytorium im. R. Krzywickiego PL. W czasie uroczystego posiedzenia,
zaprezentowano działalność Instytutu w latach 1968-2008. W obchodach
uczestniczył - prof. Jan Gliński.

24, wtorek

W Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się spotkanie władz: Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Fundacji PAN Oddział w Lublinie „ Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

25, środa

Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej, prof. J.
Gliński uczestniczył w spotkaniu z dr. Jamesem Watsonem, współtwórcą
DNA i laureatem Nagrody Nobla w 1962 roku.

Lipiec
16, czwartek

Na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Oleha Horbenko, prof. E. Krasowski - przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki
Rolnictwa Oddział PAN w Lublinie, uczestniczył w spotkaniu pt. „Niegasnąca świeca” - Pamięć ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 1932-1933.

30, czwartek

Prof., prof. J. Gliński, J. Kołodziej i E. Krasowski spotkali się z rektorem
elektem UP w Lublinie - prof. Marianem Wesołowskim w celu omówienia
wspólnego wydania drukiem „Kobziarza” Tarasa Szewczenki.

Sierpień
29, piątek

Na zaproszenie Oleha Horbenko, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Prezes i Sekretarz Oddziału PAN w Lublinie uczestniczyli w obchodach uroczystości 17. rocznicy niepodległości Ukrainy, które miały miejsce w Jasionce k. Rzeszowa.

Wrzesień
8-10,
poniedziałek
- środa

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miał
miejsce XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. „Konkurencyjność w agrobiznesie”, którego otwarcia dokonał
prof. dr hab. Franciszek Tomczak, członek rzeczywisty PAN.

10, środa

W auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się spotkanie z prof.
Normanem Daviesem. Profesor promował swoją najnowszą książkę
„Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo”. W spotkaniu
uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.

11-12,
czwartek
- piątek

Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN
w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, byli organizatorami
konferencji nt. „Rola Rybactwa w Ochronie Wód”, która odbyła się w ramach
obchodów 55-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie.

15,
poniedziałek

Jubileusz 90-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego „Wyzwania Przeszłości” odbył się w Pałacu Jabłonowskich WSOSP w Dęblinie. W uroczystościach uczestniczyli Prezes i Sekretarz Oddziału .
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16, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN -nowelizacja ustawy o PAN, -kontrola NIK.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 17
czerwca 2008.
3. Projekt budżetu PAN na rok 2009.
Przedstawiła: Stefania Anna Adamiec, dyrektor Biura Finansów
PAN.
4. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
5. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
6. Przyznanie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17-19,
środa - piątek

Z okazji XXV -lecia parków krajobrazowych Polesia w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja „Przemysł a ochrona przyrody w obszarach cennych przyrodniczo - problemy, współpraca, osiągnięcia”. Zaprezentowane
prace podczas konferencji wydrukowane będą w TECE Komisji Ochrony
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie.

17, środa

IV Zjazd naukowy pt. „Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Agrofizyczne przy
współudziale Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, odbył się w Centrum
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie. Prezes Oddziału PAN w Lublinie był w składzie Komitetu Naukowego.

20-26,
sobota piątek

Prezes Oddziału PAN w Lublinie uczestniczył w V Lubelskim Festiwalu
Nauki, w którym udział wzięły uczelnie wyższe Lublina, media, oraz instytucje naukowe, w tym Instytut Agrofizyki PAN. W ramach Festiwalu
po raz kolejny zaprezentowano na wiele sposobów informacje z różnych
dziedzin nauk humanistycznych, artystycznych i ścisłych. W trakcie Festiwalu swoje badania, dotyczące m.in. światłowodów, gleby i roślin zaprezentował Instytut Agrofizyki PAN.

22-23,
poniedziałek
- wtorek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, współorganizowana
przez Zakład Genetyki Medycznej UM w Lublinie, Oddział PAN w Lublinie
oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Przewodniczącym konferencji był prof. J. Kocki. Konferencji towarzyszyła publikacja
zawierająca streszczenia prac, wydana nakładem Oddziału. Oddział podczas
konferencji reprezentowali prof. Jan Gliński i mgr inż. M. Rozmus.
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25-28,
czwartek
- niedziela

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się III Kongres Kultury
Chrześcijańskiej - Godność czy Sukces? Kulturowe Dylematy Współczesności. Podczas uroczystości Prezes Oddziału PAN w Lublinie został odznaczony medalem Memoria iustorum „Pamięć Sprawiedliwych” przez Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego.

26,
piątek

Prezes J. Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, gdzie pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

29,
poniedziałek

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, z udziałem prof. Jana Glińskiego.

30,
wtorek

W Filharmonii Lubelskiej odbył się Jubileusz 10-lecia Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.

Październik
2,
czwartek

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z udziałem prof. J. Glińskiego.

6,
poniedziałek

Prof. Jan Gliński uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Lubelskiej.

7,
wtorek

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i
Administracji w Lublinie, z udziałem Prezesa Oddziału.

8,
środa

Spotkanie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie z Konsulem Generalnym
Ukrainy - O. Horbenko.

9,
czwartek

Inauguracja roku akademickiego w Puławskiej Szkole Wyższej z udziałem
Prezesa i Sekretarza Oddziału.

11, sobota

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Inżynieryjno - Ekonomicznej w Ropczycach, z udziałem prof., prof. J. Glińskiego, J. Horabika.

13-14,
poniedziałek
-wtorek

W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie miała miejsce
Międzynarodowa konferencja „Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu
literackiego” zorganizowana przez Komisje Polsko-Ukraińskich Zwiazków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej
Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz Oddział Teorii Literatury Instytutu Literatury Państwowej Akademii Nauk Ukrainy. W konferencji uczestniczył Prezes Oddziału. Więcej w dziale: KOMUNIKATY,
REFERATY.

15, środa

Prezes Oddziału uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu.

16, czwartek

Prof. J. Gliński uczestniczył w jubileuszowej inauguracji roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z udziałem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego.

144

październik 2008

15-16,
środaczwartek

W Hotelu Europa w Lublinie miała miejsce konferencja naukowa w ramach projektu PAN - Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach wielokulturowych nt. „Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje
i interpretacje” organizowana przez Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie, Centrum Studiów Kanadyjskich UMCS, Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
UMCS, Zakład Filozofii Polityki i Komunikaji Społecznej UMCS, Katedrę Etyki Społecznej i Politycznej KUL.

17, piątek

W Krakowie odbyła się Sesja Jubileuszowa Zgromadzenia Ogólnego
Członków PAN Oddział w Krakowie z okazji 50-lecia istnienia Oddziału.

19, niedziela

Na Zamku Lubelskim w sali Unii Lubelskiej odbyło sie spotkanie z okazji
obchodów 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału.

21, wtorek

Posiedzenie Prezydium PAN w Pałacu Staszica w Warszawie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 16.09.2008.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2009 w części przewidzianej dla Akademii.
Przedstawiła: Stefania Anna Adamiec, dyrektor Biura Finansów
PAN.
4. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
5. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
6. Przekształcenie Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Instytut.
Przedstawił: prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Wydziału V PAN.
7. Projekty ustaw dotyczących reformy nauki.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

22, środa

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zorganizował Spotkanie w sprawie projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Podczas spotkania przedstawione zostały szczegółowe
informacje dotyczące projektu, jak również zasady współpracy pomiędzy
samorządem, a uczelniami i instytutami naukowymi. W spotkaniu uczestniczył prof., prof. J. Gliński, J. Horabik i K. Konstankiewicz - reprezentuje
Oddział w komisji konkursowej. Więcej w dziale: DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU NA RZECZ REGIONU.

23, czwartek

Prezes Oddziału PAN w Lublinie uczestniczył w uroczystej inauguracji
roku akademickiego w UMCS w Lublinie.
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24, piątek

Inauguracja roku akademickiego w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. W uroczystości uczestniczył prof. J. Gliński.

26, niedziela

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, z udziałem Prezesa Oddziału.

29, środa

W Politechnice Lubelskiej miało miejsce posiedzenie Komisji Nauk Nieliniowych z programem spotkania:
1. Dwa lata Lubelskiego Programu Leczenia Głuchoty Metodą
Implantów Ślimakowych. Aktualne wskazania do wszczepów
ślimakowych. Badanie słuchu u noworodków i niemowląt, prof.
dr hab. Wiesław Gołąbek, prof. dr hab. Grażyna Niedzielska;
2. Implant Ślimakowy bez tajemnic, mgr inż. Michał Kida;
3. Wczesna implantacja warunkiem sukcesu w rehabilitacji, mgr
Lidia Lempart.
Oddział reprezentował Sekretarz M. Rozmus.

30, czwartek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich odbyło się
posiedzenie oddziałowej Komisji Prawniczej, podczas którego O. prof.
Wiesław Bar wygłosił referat nt. Zagadnienia prawne procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Listopad
6, czwartek

W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan
Gliński, z-ca przewodniczącego Rady.

7-8, piąteksobota

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się III
Międzynarodowa konferncja nt. „Architektura bez Granic-Granice Modernizmu”, zorganizowana przez Komisję Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo
Naukowe, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

11, wtorek

Prezes Oddziału uczestniczył, jako członek Komitetu Honorowego, w obchodach Święta Niepodległości - 11 listopada.

14-16,
piątek
-niedziela

W Rejviz (Chechy) odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Akademickie
współorganizowane przez Komitet Techniki Rolniczej PAN, Politechnikę
Opolską, Instytut Onkologii w Gliwicach i Uniwersytet Rolniczo-Leśny
w Brnie. Celem warsztatów było przedstawienie przez interdyscyplinarny
zespół, aktualnych problemów zastosowań nowoczesnych technik w rolnictwie i medycynie. W warsztatach uczestniczył Prezes Oddziału PAN.

18, wtorek

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miała miejsce kolejna edycja konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”.
W trakcie uroczystości prezes Oddziału PAN w Lublinie - prof. J. Gliński
w podziękowaniu za wklad do działań ukrytych pod hasłem „Kształtujemy
tozsamość krajobrazu” otrzymał dyplom „Homo Magne Beneficientiae”.
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18, wtorek

Posiedzenie Prezydium PAN 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 21 października 2008.
3. Informacja o przygotowaniu stanowiska Polski - 14. Konferencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC
- Poznań, grudzień 2008).
Przedstawił: prof. Maciej Sadowski, przewodniczący Komitetu
Naukowego przy Ministrze Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Współpraca instytutów Akademii w ramach centrów badawczych PAN:
-Biocentrum Ochota
Przedstawił: prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
-Regionalne Centrum Badań Chemicznych, Biologicznych
i Medycznych PAN.
Przedstawił: prof. Czesław Cierniewski, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.
5. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
6. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
7. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu
15 grudnia br.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18, wtorek

W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja nt. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”. Oddział PAN w
Lublinie reprezentował mgr Ireneusz Samodulski - Prezes Fundacji PAN
O.L. „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

19, środa

Prof. J. Gliński uczestniczył w posiedzeniu Środowiskowego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Lublina, które odbyło się w Sali Senatu Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

21, piątek

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce
XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, pod patronatem Wojewody Lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej. Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia: Prof. Jan Gliński - prezes Oddziału
PAN w Lublinie, Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski.
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w za 2007 rok - prof. Jan
Gliński.
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3. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny - Genowefa Tokarska.
4. Postęp i tradycja w architekturze i urbanistyce Lubelszczyzny - Elżbieta Przesmycka, prof. PL Przewodnicząca Komisji Architektury,
Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie.
5. Dyskusja.
6. Wolne wnioski.

Od lewej Prezes PAN Oddział w Lublinie: prof. Jan Gliński, Wojewoda Lubelski: Genowefa Tokarska, Wiceprezes PAN Oddział w Lublinie: prof. Marian Truszczyński.
fot. I. Samodulski

Uczestnicy 23. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie
fot. I. Samodulski

26, środa

Zebranie zespołu redakcyjnego dzieł Eneida i Kobziarz.

27, czwartek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, w Pałacu Czartoryskich przy Placu
Litewskim odbyło się seminarium zorganizowane przez Komisję Politologii
i Stosunków Międzynarodowych nt. „Teorie i praktyki nowoczesności”.

27, czwartek

Na zaproszenie Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” prezes Oddziłu PAN w Lublinie uczestniczył
w obchodach 75. rocznicy ludobójstwa narodu ukraińskiego.
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Grudzień
1,
poniedziałek

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja nt. „KUL - wobec wyznań XX wieku 1918-1989”, w której uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.

5, piątek

Prof. J. Gliński uczestniczył w spotkaniu z prof. K. Modzelewskim - wiceprezesem PAN. Spotkanie miało miejsce w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II.

10, środa

W siedzibie Oddziału PAN odbyło się kolejne posiedzenie Komisji
Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie posiedzenia referat
nt. Prawo wiernego do obrony w procesie kanonicznym wygłosił bp.
dr Artur Miziński.

11, czwartek

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin, Prezes Oddziału PAN w Lublinie uczestniczył w spotkaniu, którego celem było omówienie możliwości współpracy uczelni wyższych Lublina z władzami miasta. Głównym
tematem rozmów była inicjatywa powołania Uniwersytetu Europy Środkowo Wschodniej na bazie funkcjonującego w Lublinie Europejskiego
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, na wzór Uniwersytetu
Śródziemnomorskiego w Lublianie w Słowenii.

11, czwartek

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące „Stypendiów naukowych dla doktorantów”. Oddział PAN w Lublinie reprezentowała prof. Krystyna Konstankiewicz, członek Komisji Stypendialnej.

12, piątek

W Muzeum Lubelskim w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie
umów o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
W spotkaniu uczestniczył prof. J. Gliński, prezes Oddziału.

15, poniedziałek

Posiedzenie Prezydium PAN. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2008.
3. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
4. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
5. Harmonogram posiedzeń Kolegialnych w roku 2009.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

15, poniedziałek

111. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk odbyła się w
Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN - prof. Michał
Kleiber, prezes PAN.
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2. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 29
maja 2008.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Komitetu Nauk
Psychologicznych PAN na Komitet Psychologii PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
4. Współpraca instytutów Akademii w ramach centrów badawczych PAN:
-Biocentrum Ochota.
Przedstawił: prof. Jacek Kuźnicki, dyrektor Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN.
-Regionalne Centrum Badań Chemicznych, Biologicznych
i Medycznych PAN.
Przedstawił: prof. Czesław Cierniewski, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.
5. Narodowy Program Foresight- Polska 2020 (wyniki projektu).
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN prof. J. Gliński został wyróżniony Statuetką Polskiej Akademii Nauk.
„Statuetka jest wyróżnieniem Akademii przyznawanym przez Prezesa
PAN, długoletnim pracownikom PAN oraz innym osobom, a także instytucjom, które swoją działalnością organizacyjną na rzecz PAN przyczyniły
się do podnoszenia jej rangi naukowej i społecznej”.

Od lewej: Prof. Michał Kleiber- prezes PAN, Barbara Szołtyk- dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, Prof. J. Gliński - prezes Oddziału PAN w Lublinie
fot. Adam Jaskot
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17, środa

W Instytucie Fizyki UMCS odbyło się posiedzenie oddziałowej Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie PAN
w Lublinie.W trakcie zebrania przedstawiono: sprawozdanie z działalności
Komisji w roku 2008, propozycje poszerzenia składu Komisji oraz uzupełnienia składu Zarządu Komisji na kadencję 2007 - 2010. W dalszej części
posiedzenia prof. Józef Horabik wygłosił Wspomnienie o prof. Ryszardzie
Walczaku, a prof. Leszek Wójcik wygłosił Wspomnienie o prof. Leszku
Michalaku. Oddział PAN w Lublinie reprezentował mgr inż. M. Rozmus.

17, środa

Na zaproszenie rektora Politechniki Lubelskiej, prof. J. Gliński uczestniczył w „spotkaniu opłatkowym” w PL.

19, piątek

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin i Przewodniczącego Rady Miasta Prezes Oddziału PAN uczestniczył w „spotkaniu opłatkowym”, które
miało miejsce w Trybunale Koronnym.

23, wtorek

Prof. J. Gliński wziął udział w „spotkaniu opłatkowym” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Styczeń
6, wtorek

W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli środowiska naukowego Lubelszczyzny,
z udziałem prof. J. Glińskiego. Spotkanie połączone było z wręczeniem
Lubelskiej Nagrody Naukowej „Premium Scientiarum Lublinense 2008”,
którą otrzymał dr hab. Andrzej Zniszczyński za książkę Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech równoległych
współbieżnych rotorów.

10,sobota

Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystym wręczeczeniu dyplomów
ukończenia studiów w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

16,
piątek

W Instytucie Historii KUL miał miejsce otwarty wykład prof. J. Jedlickiego nt. Kłopoty z inteligencją . W wykładzie uczestniczył prof. J. Gliński.

20, 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
popularyzacji wiedzy „Złoty Umysł” za rok 2008.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 15
grudnia 2008.
3. Sprawa punktacji wyników naukowych w karcie oceny jednostki
naukowej.
Przedstawił: prof. Stanisław Mossakowski, przewodniczący
Wydziału I PAN.
4. Informacja pełnomocnika ds. inwestycji Ośrodka Studiów Humanistycznych i Społecznych PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
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Przedstawił: prof. Henryk Domański, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
5. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
6. Sprawy związane z projektem ustawy o PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
21, środa

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowująca projekt badawczy - „Analiza aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim”. W konferencji uczestniczył Prezes Oddziału.

21, środa

Prof. Jan Gliński uczestniczył w uroczystości nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. M. Adamowiczowi.

26,
poniedziałek

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się konferencja
„AgroForum wspólna polityka rolna w latach 2009-2013”.

27,
wtorek

Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Mirosława Sitarza, członka Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli Prezes i
Sekretarz Oddziału.

30, piątek;

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN z udziałem prof. J.
Glińskiego, z-cy przewodniczącego Rady.

Luty
4,
środa

W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, z-ca przewodniczącego Rady.

6,
piątek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia PAN EUROPA, z udziałem prof. Z. Zaleskiego, Europarlamentarzysty, poświęcone zorganizowaniu konferencji.

10, 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 20
stycznia 2009.
3. Sprawa przyznawania medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
5. Opinia w sprawie podziału ustalonych w ustawie budżetowej na
rok 2009 środków dla PAN.
Przedstawiła: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN.
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luty - marzec 2009
6. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

24,wtorek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie odbyło się spotkanie prof., prof.
J. Glinskiego - prezesa PAN O.L. i E. Krasowskiego - przewodniczącego
Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie z
konsulem Generalnym Ukrainy - O. Horbenko.

24, wtorek

Posiedzenie Komisji Prawniczej O.L. PAN. Podczas spotkania prof. dr
hab. Henryk Cioch z Wydziału Prawa UMCS w Lublinie oraz Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wygłosił referat nt. Reguły rochdalskie w spółdzielczości polskiej.

Marzec
10, 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 10 lutego 2009.
3. Sylwetka profesora Ludwika Hirszfelda w 55. rocznicę śmierci.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
4. Centrum Fizyki i Chemii Nowych Materiałów, Ośrodek Nauk
Chemicznych PAN „WOLA”.
Przedstawił: prof. Aleksander Jabłoński, dyrektor Instytutu
Chemii Fizycznej PAN, prof. Marek Chmielewski dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN.
5. Sprawozdania Stacji Naukowych PAN za granicą za rok 2008
oraz plany działalności na rok 2009.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego gospodarowania
środkami pozabudżetowymi w roku 2008.
Przedstawiła: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN.
7. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12, czwartek

W centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
odbyły się uroczystości z okazji obchodów 195. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki. Więcej w dziale: WYDZRZENIA.

13, piątek

Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie i Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów
z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Osi Priorytetowej
Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie Innowacji. Uroczystości miały miejsce w Dworku Ziemiańskim UP w Lublinie.
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18, środa

U Wojewody Lubelskiego odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego ws.
obchodów święta 3-maja, z udziałem prezesa Oddziału PAN w Lublinie.

25, sroda

Przy pomniku Walki i Męczeństwa Muzeum na Majdanku w Lublinie
odbyła sie uroczystość odsłonięcia obelisku z przesłaniem i ekumeniczną
modlitwą za zmarłych w obozie.

27, piątek

W siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Instytucie Agrofizyki PAN odbyło się spotkanie celem przekazania informacji o możliwości
współpracy RPK z lubelskimi uczelniami wyższymi, z zakresu pomocy
oferowanej naukowcom w organizowaniu szkoleń i spotkań informacyjnych, ubieganiu się o granty europejskie.

31, wtorek

W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się posiedzenie oddziałowej Komisji Prawniczej. W trakcie zebrania doc. dr Janusz Kamiński wygłosił wykład nt. Nadzór bankowy w sytuacji kryzysowej
w Europie i Polsce.

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

