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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. Ryszard Tadeusiewicz, czł. koresp. 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. 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. 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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Stacje zagraniczne PAN

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. Marian Truszczyński – Jubileusz 80-lecia urodzin

Prof. Marian Truszczyński - 80-lecie

11
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Dane osobowe:
Marian, Janusz Truszczyński, ur. 21. lipca 1929 r. w Lubawie, woj. pomorskie,
obecnie warmińsko-mazurskie, zamieszkały w Puławach, ul. Kaniowczyków 6 m.
18,e-mail: mtruszcz@piwet.pulawy.pl, tel. służb. (48 81) 889 3029, tel. pryw. (48
81) 886 3767. Żonaty z Aleksandrą, z domu Wielgomas. Syn, Mirosław, profesor
informatyki, Department of Computer Science, University of Kentucky, USA.
Wykształcenie zawodowe
Studia podjął w 1949 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu; dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1953 r.
1. grudnia 1953 r. został zatrudniony w charakterze asystenta naukowego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym (PIWet) w Puławach.
Odbył długoterminowe staże naukowe w zakresie mikrobiologii w: USA (stypendium Fund. Rockefellera), Niemczech, Japonii oraz wizyty kilkunastodniowe
lub miesięczne o tematyce mikrobiologicznej i epizootiologicznej w większości
krajów europejskich, oraz w: Kanadzie, Chinach, Republice Południowej Afryki,
Australii, Nowej Zelandii, Kubie, Brazylii, Etiopii i Wietnamie (w tych dwóch
ostatnich jako ekspert FAO). Specjalność: mikrobiologia weterynaryjna, immunologia przeciwzakaźna, epizootiologia.
Uzyskane stopnie i tytuły naukowe
1959 - dr nauk weterynaryjnych
1963 - dr habilitowany nauk wet. w zakresie mikrobiologii i immunologii
1968 - prof. nadzwycz. nauk wet.
1974 - prof. zwycz. nauk wet.
Zajmowane stanowiska
1963-1999 - kierownik Zakładu Mikrobiologii w PIWet, na stanowisku docenta, a następnie profesora
1965-1971 - zastępca dyrektora ds. naukowych PIWet
1972-2001 - dyrektor naczelny PIWet
1989-1990 - przewodniczący Zespołu Nauk Rolniczych Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego
1990-2010 - członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk
1996-1998 - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
1999-2002 - przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk
1997-2006 - członek Prezydium Oddziału PAN w Lublinie
2007- wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie
2001- profesor emerytowany, zatrudniony na stanowisku konsultanta
ds. epizootiologii w PIWet-PIB w Puławach

Prof. Marian Truszczyński - 80-lecie
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1973-1981 - wiceprzewodniczący Komisji Standardów, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (World Organisation for Animal Health, OIE), z siedzibą w Paryżu
1982-2003 - przewodniczący Komisji Standardów, OIE
Jako przewodniczący Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt (OIE) w latach 1982-2003 i współredaktor czterech wydań – ostatnie
2000 r. - Podręcznika Standardów Metod Diagnostycznych i Szczepionek,OIE,
Paryż (Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines) posiada prof.
Truszczyński znaczący udział w ujednoliceniu w skali światowej metod stosowanych w rozpoznawaniu chorób zakaźnych zwierząt domowych i ocenie szczepionek. Ma to podstawowe znaczenie w zwalczaniu i eradykacji tych chorób oraz w
zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i w profilaktyce zoonoz.
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt wydała w 2002 r. przygotowane pod
jego redakcją opracowanie książkowe pt. „OIE Quality Standard and Guidelines
for Veterinary Laboratories. Infectious Diseases”. Uwzględnia ono potrzebę stosowania standardów jakości w działalności laboratoriów wykonujących badania
w kierunku diagnozy chorób zakaźnych zwierząt. Stanowi wyrażenie w tym aspekcie wymagań ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories. Przedstawia walidację testów diagnostycznych i procedury oceny sprawności laboratoriów diagnostycznych.
Członkostwo krajowych i zagranicznych akademii oraz honorowe członkostwo towarzystw naukowych
1976-1988 - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN)
1982- członek zagraniczny Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych LEOPOLDINA
1989- członek rzeczywisty PAN
1989- członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
1992- członek honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
(PTM)
1996- członek zagraniczny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa
1999- członek honorowy (honorary fellow) Royal Society of Medicine (London)
2001- członek korespondent Florenckiej Akademii Rolnictwa
200220042004-

- członek tytularny European Academy of Arts, Sciences and
Humanities (Paryż)
- członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW)
- członek honorowy Komitetu Mikrobiologii PAN
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Doktoraty honorowe
Akademia Rolnicza w Lublinie, 1994; Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1995; Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1998.
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski OOP; Krzyż Komandorski OOP; Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal PTNW „Pro
Scientia Veterinaria Polona”; Medal Honorowy – „Bene De Veterinaria Meritus”
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; Medal im. Michała Oczapowskiego
Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN; Medal Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie, przyznany przez Senat SGGW; Złoty Medal
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, OIE w Paryżu, przyznawany corocznie jednej osobie.
Nagrody za osiągnięcia naukowe
Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN I-st. za prace nad właściwościami antygenowymi włoskowca różycy, (1963); Ministra Rolnictwa I-st.
zespołowa: za opracowanie i wdrożenie szczepionki przeciw kolibakteriozie
trzody chlewnej (1974), za opracowanie rozpoznawania i zwalczania chlamydiozy bydła, owiec i drobiu (1983), II-st. zespołowa za opracowanie zestawów
diagnostycznych do rozpoznawania brucelozy bydła, świń i zajęcy (1998); Ministra Nauki I-st. zespołowa za podręcznik pt. „Zarys mikrobiologii weterynaryjnej (PWRiL, 1983)” (1984); Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za
książkę pt. „Bakteriologia weterynaryjna (PWRiL 1984)”, III wydanie (1986);
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń I-st. zespołowa za opracowanie technologii produkcji i kontroli oraz wdrożenie szczepionki przeciw pasterelozie ptactwa wodnego (1987); Prezesa Rady Ministrów I-st. za wybitny
dorobek naukowy (1994).
Dokonania naukowe
Autor lub współautor 186 prac oryginalnych, ogłoszonych (w większości w j. angielskim) w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych;
kilkunastu pozycji książkowych, monografii i podręczników, w tym trzech wydań „Bakteriologii weterynaryjnej”, pierwszej polskiej książki z tej dyscypliny,
używanej przez wiele lat jako podręcznik akademicki na wydziałach medycyny
weterynaryjnej, biologii i zootechniki oraz w mikrobiologicznych laboratoriach
naukowych i usługowych. Współautor 2 wydań podręcznika akademickiego
„Zarys mikrobiologii weterynaryjnej” oraz kilkunastu rozdziałów w opracowaniach książkowych, wydanych w Niemczech, USA i Polsce. Jest też autorem lub
współautorem ponad 220 naukowych prac przeglądowych. Opublikował szereg
artykułów poświęconych organizacji nauki, ogłoszonych m. in. w czasopismach
„Nauka Polska” oraz „Nauka”.
Uzyskał oryginalne w skali światowej wyniki, dotyczące właściwości antygenowych włoskowca różycy, pałeczki okrężnicy i pałeczek Salmonella. Opisał
nowy serotyp włoskowca różycy oraz opracował metodę serotypowania szcze-
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pów włoskowca różycy. Jego badania przyczyniły się do określenia roli endotoksyny, enterotoksyn i fimbrii Escherichia coli w patogenezie kolibakteriozy
prosiąt osesków i po odsadzeniu. Szereg prac dotyczyło poznania czynników
chorobotwórczości pałeczek Salmonella. Opracował metodę izolacji pałeczek
Salmonella z przemysłowych mieszanek paszowych. Jest współautorem technologii produkcji zastosowanych w praktyce szczepionek przeciw różycy, kolibakteriozie, salmonellozie świń, salmonellozie bydła oraz pasterelozie gęsi i
kaczek. Określił znaczenie przedstawicieli Mycoplasmatales i Chlamydiales w
wywoływaniu chorób u bydła i świń oraz opracował wraz z zespołem, metody
ich identyfikacji. Przyczynił się do poprawy diagnostyki laboratoryjnej brucelozy bydła, świń i zajęcy. Jest autorem licznych prac przeglądowych dotyczących
postępu naukowego w dziedzinie etiologii, rozpoznawania i zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt oraz roli rezerwuaru zwierzęcego drobnoustrojów wywołujących odzwierzęce choroby człowieka.
Jako Wiceprezes PAN wygłosił w 1997 r. na sympozjum w Halle, organizowanym przez Stiftung Deutsch–Amerikanisches Akademisches Konzil, referat
(również opublikowany w zbiorze prac tego sympozjum) pt. „Scientific research
in Poland. Taking account of the establishment of higher education, the institutes
of the Polish Academy of Sciences and the research and development units”. Jest
też autorem opracowania pt. „Komitety PAN – ich strategiczna i integracyjna rola
z uwzględnieniem procesów innowacyjnych” (Nauka 2, 2001) oraz publikacji
na temat roli priorytetów badawczych (Nauka 1, 2006). W Postępach Nauk Rolniczych (nr 6, 2002) przedstawił obszerny artykuł pt. „Działalność i osiągnięcia
Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, na tle 50-lecia
Polskiej Akademii Nauk oraz zamierzenia na lata następne”. W szeregu uniwersytetów lub akademii zagranicznych (m. in.: w Tokio, Uppsali, Sztokholmie,
Kopenhadze, Paryżu, Budapeszcie, Jenie, Monachium, Berlinie, Hanowerze,
Hamburgu, Dreźnie, Wiedniu oraz USA (Ithaca, Columbus, Ames, Lexington)
przedstawiał wykłady w charakterze zaproszonego gościa. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaproszenie w kwietniu 1991 r. przez dziekana College of
Veterinary Medicine, Cornell University, USA, w charakterze: The George C.
Poppensiek Visting Professor in International Veterinary Medicine z wykładem
pt. „The effect of the changing socioeconomic system on veterinary medicine in
Eastern Europe”.
Wchodził lub wchodzi w skład kolegiów redakcyjnych czołowych, zagranicznych czasopism specjalistycznych.
Działalność dydaktyczna
W prowadzonym przez 36 lat Zakładzie Mikrobiologii wyszkolił liczne grono
specjalistów w tej dziedzinie.
Jako autor książki pt. „Bakteriologia weterynaryjna” i współautor podręcznika dla studentów pt. „Zarys mikrobiologii weterynaryjnej” oraz wykładowca
tego przedmiotu na kursach specjalistycznych w istotnym stopniu przyczynił się
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do wykształcenia w tej dziedzinie szeregu pokoleń lekarzy weterynarii i mikrobiologów oraz pracowników naukowo- i usługowo-badawczych, w skali kraju.
Wypromował 18 doktorów był opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych.
Troje jego bezpośrednich współpracowników uzyskało tytuł profesora. Dzięki
wymienionym czynnościom i aktywności w Komitecie Mikrobiologii PAN oraz
w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów i w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych stworzył szkołę naukową w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej
i epizootiologii.
W latach 1972-2001, to jest w okresie sprawowania funkcji dyrektora w
PIW-et PIB 135 pracowników Instytutu lub innych instytucji uzyskało w PIWet
stopień doktora, 42 stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych, a od
1981 r. doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii. 38 osób otrzymało tytuł
profesora.
Jako członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1973-1990) i wiceprzewodniczący (19841990) oraz członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1991-1996) i wiceprzewodniczący (1991-1993) brał udział przez szereg
lat w ocenie i rozwoju polskich kadr naukowo-dydaktycznych.
Osiągnięcia organizacyjne
Jako wicedyrektor (przez 6 lat) i dyrektor naczelny (29 lat i 7 miesięcy) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, oprócz podanych wyżej osiągnięć w zakresie rozwoju kadry naukowej, w stopniu bardzo istotnym przyczynił
się do uzyskania wysokiego krajowego i międzynarodowego uznania tej instytucji w związku z jej osiągnięciami w dziedzinie badań poznawczych i aplikacyjnych oraz wdrożeń odnoszących się do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
odzwierzęcych chorób człowieka i bezpieczeństwa żywności, czego wyrazem
były liczne nagrody państwowe i resortowe. Usprawnił współdziałanie PIWet
z centralną i terenową państwową administracją weterynaryjną oraz doskonalenie podyplomowe pracowników zakładów higieny weterynaryjnej i lekarzy
weterynarii zatrudnionych w lecznictwie i nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
żywności oraz pasz. Rozwinął liczne, korzystne dla kraju kontakty z czołowymi na świecie instytucjami naukowymi oraz organizacjami międzynarodowymi.
Przykładem jest powołanie w PIW-et PIB w Puławach laboratorium referencyjnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE ds. klasycznego pomoru świń.
W ocenach krajowych Komitetu Badań Naukowych PIWet zawsze uzyskiwał
pod jego kierownictwem najwyższe oceny i najwyższą grupę rankingową.
Redakcja
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Prof. dr hab. Michał Łesiów - Jubileusz 80-lecia urodzin
W 2008 roku jubileusz 80-lecia urodzin świętował Profesor Michał Łesiów – wybitny polski
slawista, przewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jego postać w
wyjątkowy sposób scala lubelskie naukowe środowisko slawistyczne, bowiem od niemal 60 lat
nierozerwalnie związany z Lublinem i dwoma
lubelskimi uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele
lat współpracował także z Wyższym Seminarium
Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia
dla kleryków wyznania greckokatolickiego.
Profesor Michał Łesiów przybył do Lublina w
1950 roku i podjął studia na filologii polskiej KUL, które ukończył w 1955 r.
Po rocznym pobycie na stażu naukowym w Instytucie Językoznawstwa PAN w
Krakowie powrócił do Lublina by rozpocząć pracę w Katedrze Języka Polskiego
UMCS, którą kierował wówczas profesor Leon Kaczmarek. Aktywnie włączył się
w życie naukowe swojej jednostki, prowadząc badania z zakresu toponomastyki
i dialektologii, zbierał wówczas polski i ukraiński materiał gwarowy do „Atlasu
gwar Lubelszczyzny”. W roku 1960 Jubilat odbył roczny staż naukowy w Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie, podczas którego rozpoczął pracę nad
rozprawą doktorską „Język dramatów zachodnioukraińskich XVII – początku
XVIII wieku”, którą obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1962 r.
Rok później, Michał Łesiów został przeniesiony do tworzącego się Zakładu
Filologii Rosyjskiej UMCS, stając się jednym z jego organizatorów. W 1969 roku
otrzymuje stanowisko docenta etatowego, a rok później powierzono Mu pełnienie funkcji kierownika tej jednostki. Mimo wielu obowiązków organizacyjnych
związanych najpierw z organizacją nowo powołanego Zakładu, a następnie z
pełnieniem funkcji jego kierownika, Jubilat kontynuował swe badania naukowe
– zarówno nad gwarami ukraińskimi (nie tylko na terenie Lubelszczyzny, ale
i całej Polski), jak i badania onomastyczne. Właśnie onomastyka, a dokładnie
mikrotoponimia Lubelszczyzny, stają się tematem monografii „Terenowe nazwy
własne Lubelszczyzny”, na podstawie której uzyskuje stopień naukowy doktora
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habilitowanego (1973). Niedługo po tym wydarzeniu dr hab. Michał Łesiów został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UMCS w Lublinie.
W 1973 roku Profesor wyjechał na wykłady gościnne w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge (Massachusetts USA.), gdzie prowadził zajęcia w zakresie
językoznawstwa słowiańskiego, a zwłaszcza ukraińskiego. Ponownie do Stanów
Zjednoczonych wyjeżdżał jeszcze w 1986 roku, gdzie pracował jako visiting professor w Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis.
Od 1976 roku Profesor Michał Łesiów dojeżdżał przez wiele lat do filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z tamtejszymi studentami.
W 1981 roku został wybrany w pierwszych wolnych demokratycznych wyborach Dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS, a dwa lata później, docent
Michał Łesiów otrzymał tytuł profesora, nadany mu przez ówczesną Radę Państwa, po ciągnącym się ponad 4 lata postępowaniu. Wpływ na to miały czynniki
polityczne.
Przez cały ten okres Jubilat prowadził aktywną działalność naukową, poprzez
badania z zakresu dialektologii, onomastyki, historii języka, folklorystki czy
współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. W 1986 roku został kierownikiem lubelskiego zespołu, zbierającego materiał dialektologiczny dla potrzeb
„Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Pobuża”. Prace nad atlasem były wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie i Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UMCS.
W roku 1989 Profesor współorganizował Katedrę Filologii Słowiańskiej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, by w 1992 roku objąć tam funkcję kierownika nowo utworzonej Katedry Języków Słowiańskich, z którą współpracował aż
do przejścia na emeryturę w 1998 roku.
Niewątpliwie dla Profesora Michała Łesiowa bardzo ważną datą w życiu
był rok 1991. Po zmianie sytuacji politycznej i ogłoszeniu niezależności przez
Ukrainę władze UMCS, za zgodą Senatu, powołały studia w zakresie filologii
ukraińskiej oraz utworzyły Zakład Filologii Ukraińskiej, a jego kierownictwo
powierzono Jubilatowi. Decyzja ta była urzeczywistnieniem wieloletnich starań i spełnieniem marzeń Profesora, bowiem o utworzenie odrębnych studiów
ukrainistycznych zabiegał on wielokrotnie, za każdym razem spotykając się z
odmową. Kierownikiem Zakładu Profesor pozostał do roku 1998, czyli przejścia
na emeryturę, choć przez następne lata dalej ściśle współpracował z Zakładem i
Instytutem, prowadząc wykłady monograficzne i seminaria magisterskie.
Pomimo licznych obowiązków, związanych z organizacją nowej jednostki,
Profesor zawsze znajdował czas na działalność naukową. W 1997 roku ukazała się
monografia „Українські говірки в Польщі” (Gwary ukraińskie w Polsce), która
dokładnie opisuje 6 dialektów ukraińskich, występujących na terenie Polski. Nieobojętny pozostawał również na potrzeby dydaktyczne placówek oświatowych z
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ukraińskim językiem nauczania. W roku 1996 ukazał się drukiem podręcznik do
gramatyki języka ukraińskiego pt. Шкільна граматика української мови.
Profesor Michał Łesiów był promotorem niemal 600 prac magisterskich z zakresu językoznawstwa rusycystycznego, ukrainistycznego, białorutenistycznego
i polonistycznego. Wśród wypromowanych przez Jubilata magistrów znajdują
się absolwenci nie tylko Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale też Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoją znaczącą cegiełkę Jubilat dołożył również do rozwoju młodej kadry naukowej. Wypromował 20 doktorów, recenzował niemal 50 rozpraw doktorskich,
które powstawały w wielu ośrodkach uniwersyteckich Polski oraz opiniował
prawie w 20 przewodach habilitacyjnych i kilkunastu postępowaniach o awanse
profesorskie. Jest obecnie promotorem kilku rozpraw doktorskich, opiekując się
słuchaczami neofilologicznych studiów doktoranckich UMCS oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.
Istotne miejsce w działalności Profesora Michała Łesiowa zajmuje działalność popularyzatorska. Szczególnym zainteresowaniem dużej rzeszy słuchaczy
(nie tylko studentów ukrainistyki czy studentów innych specjalności, ale także
licznej grupy mieszkańców Lublina) cieszyły się Wykłady Ogólnouniwersyteckie, ogłaszane przez Rektora UMCS – Ukraina wczoraj i dziś oraz Rola kulturotwórcza Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Służyły one przybliżeniu wiedzy o języku, kulturze, religii, folklorze, historii i dniu współczesnym Ukrainy
– wówczas nowego państwa na politycznej mapie Europy. Zostały opublikowane
w serii „Wykłady otwarte UMCS” i cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem czytelników, że doczekały się drugiego wydania. Jubilat był autorem popularnego cyklu porad językowych (Мовні поради), drukowanych przez kilka lat
w tygodniku mniejszości ukraińskiej „Nasze Słowo”. Brał też udział w pracach
nad wydaniem polskich tłumaczeń „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego oraz poezji
„Kobziarz” Tarasa Szewczenki, autorem których był lubelski poeta i tłumacz,
Piotr Kupryś.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia.
Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora nie pozostał niezauważony w lubelskim środowisku slawistycznym. Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się w
2009 roku pozycja „Scripta manent. Bibliografia Profesora Michała Łesiowa” na
osiemdziesięciolecie urodzin, której zasadniczą część stanowi pełna bibliografia
prac Profesora Michała Łesiowa. W części zatytułowanej „Inni” o Jubilacie czytelnik znajdzie także teksty, które ukazują różne aspekty działalności Jubilata – 1)
Jego działalność naukową i dydaktyczną, 2) działalność społeczną i zaangażowanie Profesora na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz 3) Jego sylwetkę
duchową. Natomiast w roku 2010 ukazał się, wydany przez Wydawnictwo KUL,
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tom „Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią”, stanowiący zbiór
prac uczonych z lubelskiego ośrodka slawistycznego, którzy na przestrzeni wielu
lat współpracowali z Jubilatem. Swoje studia poświęciło prof. Łesiowowi dwudziestu siedmiu wybitnych uczonych zarówno z lubelskiego środowiska naukowego (wśród nich znaleźli się m.in.: Zenon Leszczński, Władysław Makarski,
Feliks Czyżewski, Czesław Kosyl, Witold Kołbuk, Anna Woźniak, Stefania Andrusiw, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa), jak też i badacze z innych środowisk
naukowych, którzy jednak w pewnym okresie czasu współpracowali z Jubilatem
w Lublinie, by wymienić tu chociażby Stefana Kozaka, Dmytra Buczkę, Hryhorija Arkuszyna i in. W tomie tym czytelnik znajdzie również niezwykle ciekawy
wywiad z Jubilatem zatytułowany „Michała Łesiowa gawęda o życiu”.
Wymienione publikacje obydwu lubelskich uniwersytetów, dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi, są wyrazem niezwykłego szacunku lubelskiego
slawistycznego ośrodka uniwersyteckiego.

Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski
Dr Maria Borciuch jest pracownikiem Zakładu Filologii Ukraińskiej, Wydziału Humanistycznego, UMCS.
Dr Mateusz Jastrzębski jest sekretarzem Komisji Polsko-Ukraiskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie.

Z okazji Jubileuszu życzę Panu Profesorowi w imieniu Władz i Członków Oddziału dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jan Gliński
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Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk - Jubileusz 80-lecia urodzin
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk urodził się 2
grudnia 1930 roku we Włodzimierzu Wołyńskim,
tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Ojciec,
Paweł i matka Zofia z domu Jasińska, pracowali w
Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii (SPRA),
on sam w latach 1937-1939 uczęszczał do szkoły
powszechnej przy 23 Pułku Piechoty. W czerwcu
1941 roku matka Profesora i jej brat Jasiński przygarnęli do rodziny czteromiesięczne dziecko gruzińskie, którego matkę zastrzelili Niemcy. Do dziś
Profesor utrzymuje kontakty z „przyrodnim” bratem, którego wychował i wykształcił (brat nosi nazwisko Jasiński). W czasie okupacji kontynuował
naukę w szkole z polskim językiem wykładowym,
a także na tajnych lekcjach. Jak sam mówi, wiele
fot. W. Stępień
zawdzięcza swej nauczycielce ze szkoły we Włodzimierzu, która kierowała Jego samokształceniem. Pozwoliło mu to nadrobić
okupacyjne straty w nauce, i już po wojnie ukończyć z wynikiem bardzo dobrym
szkołę powszechną w Strzyżowie k. Hrubieszowa oraz zdać egzamin do drugiej
klasy Gimnazjum.
W marcu 1945 roku rodzina Sawczuków repatriowała się do Polski. Rodzice objęli
gospodarstwo rolne w Strzyżowie, Mieczysław rozpoczął zaś naukę w Gimnazjum i
Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W 1950 r. otrzymał świadectwo
dojrzałości z tytułem przodownika nauki. Okres nauki w szkole średniej okazał się
również okresem formowania się osobowości młodego człowieka. Dużą rolę odegrali
tu profesorowie, których z wdzięcznością wspomina, a zwłaszcza prefekta, ks. Władysława Krawczyka i matematyka Konstantego Alichniewicza.
Chętnie pracował społecznie, był kierownikiem cenionej świetlicy szkolnej,
a także aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (skauting BadenPowella). Wiosną 1948 roku wydalono go z bursy z powodu odmowy założenia
Związku Młodzieży Polskiej. Fakt ten miał wpływ na dalsze losy absolwenta liceum. Obdarzony zdolnościami do nauk ścisłych, zainteresowany zwłaszcza statystyką i teorią prawdopodobieństwa nie mógł jednak w ówczesnych warunkach
pozwolić sobie na swobodny wybór kierunku studiów. Udało mu się jednak dostać na prawo. Studia I stopnia ukończył w 1953 roku na Wydziale Prawa UMCS
w Lublinie. Został skierowany na studia II stopnia (magisterskie) o specjalności
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prawo cywilne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tutaj uczestniczył w seminariach pod kierunkiem profesorów Mariana Waligórskiego i Stefana M. Grzybowskiego, pod kierunkiem którego napisał pracę magisterską. Studia ukończył w 1954 roku z odznaczeniem, a praca magisterska
zatytułowana „Skład mas majątkowych w małżeńskim ustroju wspólności majątkowej” została wyróżniona opublikowaniem na pierwszym miejscu w 5 numerze
Zeszytów Naukowych UJ z 1958 roku.
Od 1 września 1954 do 1 lipca 1956 aplikował w Okręgu Sądu Wojewódzkiego
w Lublinie. Jeszcze w czasie aplikacji został zaangażowany w charakterze asystenta
przy Katedrze Postępowania Cywilnego, kierowanej wówczas przez zastępcę profesora Edmunda Wengerka. Po aplikacji utrzymywał kontakt z praktyką pracując jako
radca prawny, a następnie pełniąc funkcję ławnika Sądu Wojewódzkiego i Powiatowego w Lublinie. Stopień doktora nauk prawnych nadała mu jednogłośnie Rada
Wydziału Prawa UMCS 14 marca 1960, po obronie pracy zatytułowanej „Zdolność
procesowa według k.p.c.”. Promotorem pracy był docent E. Wengerek, recenzentami
profesorowie Henryk Trammer i Zbigniew Resich. Praca została opublikowana przez
Wydawnictwo Prawnicze w 1963 roku. W ramach egzaminu doktorskiego zdawał
także egzamin z prawa cywilnego materialnego z wynikiem bardzo dobrym. Habilitował się na podstawie rozprawy prawno-porównawczej „Wznowienie postępowania
cywilnego” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Recenzentami pracy byli profesorowie E. Wengerek, W. Siedlecki i H. Trammer. Za pracę tę Minister
Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę III stopnia. Została opublikowana w 1970
roku przez Wydawnictwo Prawnicze, wzbudziła duże zainteresowanie i była wielokrotnie recenzowana i cytowana. Tytuł naukowy profesora tytularnego nadzwyczajnego prof. Sawczuk uzyskał w 1972 (nominacja z dnia 12 stycznia), tytuł naukowy
profesora tytularnego, zwyczajnego „belwederskiego” – w 1979 roku (15 listopada).
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1955 roku i prowadzi ją do chwili
obecnej. Od początku do przejścia na emeryturę z dniem 30 września 2001 r.
związany był z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie, kolejno na stanowiskach:
kierownika Katedry Postępowania Cywilnego (1966-1967), dyrektora Instytutu
Prawa Sądowego (1970-1972), Prawa Cywilnego (1972-1981), kierownika zakładów: Prawa Gospodarczego (1974-1978), Prawa Cywilnego i Postępowania
Cywilnego (1978-1981), Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa
Handlowego (1981-1990, od 1990 zakład ten otrzymał status katedry). W latach
1961-1966 i 1984-1987 był członkiem Senatu UMCS. Jego aktywność nie ograniczała się do kierowania instytutem czy katedrą. Był inicjatorem i współorganizatorem Studium Zaocznego Prawa Spółdzielczego WPiA UMCS ze specjalizacją
w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz (w latach 1977-1985) pełnomocnikiem Rektora do współpracy z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego i jednocześnie pełnomocnikiem prezesa CZSBM w Warszawie.
Jako członek grupy założycielskiej, brał udział w pracach Konwentu Seniorów
(organizacja z głosem opiniotwórczym i doradczym). Wykazywał się dużą aktywnością społeczną, działając w licznych organizacjach społecznych i komisjach
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na terenie uczelni, na przykład komisji dyscyplinarnych dla studentów i pracowników
naukowych, jako opiekun grup studenckich, czy przewodniczący Rady Zakładowej
ZNP (1961-1966), gdzie reprezentował interesy pracownicze. Nie można pominąć
także udziału Profesora w życiu kulturalnym uczelni. Jako założyciel i opiekun studenckiego klubu fotograficznego przyczynił się zarówno do zgromadzenia cennego
archiwum, dokumentującego jej historię, jak i wykształcenia kilku fotografików, którzy zyskali opinię profesjonalistów. Był także współzałożycielem Klubu Asystenta w
Chatce Żaka.
Poza uniwersytetem lubelskim był Profesor związany także z innymi szkołami
wyższymi. Prowadził wykłady i seminaria w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w
Białymstoku (1984-1991), Filii UMCS w Rzeszowie (ustrój ochrony prawnej, proces
cywilny, prawo gospodarcze do 1984, międzynarodowe prawo prywatne do 1989 ),
Wyższej Szkole Przyrodniczo-Humanistycznej w Sandomierzu ( Proces i ustrój międzynarodowy), Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Zamiejscowym Wydziale
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Proces cywilny krajowy i międzynarodowy), ostatnio (od 2004) Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Występował
także jako visiting professor w Wűrzburgu (1978) i Monachium (1985). Wykładał
i odbył staże na wydziałach prawa w Sofii, Budapeszcie, Paryżu, Modenie, Pavii,
Montpellier, Lyonie, Strassburgu, Grenoble, Lwowie, Kijowie, Moskwie, Leningradzie, Innsbrucku, Wűrzburgu, Hannoverze, Ličge, Monachium, Heidelbergu, Bonn,
Tybindze, Zurychu, Kolonii, Osnabrűck, Kilonii !, Mediolanie, Bolonii, Turynie, Jasi,
Cluj, Wiedniu, Rzymie i Meksyku.
Profesor jest cenionym naukowcem na forum międzynarodowym. Świadczy o
tym nie tylko powyższa, długa lista uniwersytetów z którymi współpracuje, ale i
to, że znaczna część jego publikacji ukazała się w obcych językach lub za granicą.
Opublikował, wspólnie z E. Wengerkiem, podręcznik w języku rosyjskim. Jego
prace drukowano w księgach poświęconych najwybitniejszym uczonym zachodnim, jak Hans F. Gaul, Walther I. Habscheid, Roger Perrot, Vitorio Denti, Viktor
Knap, Jussepe Tarzia, K. Beys, S. Włodyka i inni. Osobiste kontakty naukowe
Profesora owocują oficjalną współpracą pomiędzy wydziałami czy katedrami,
upowszechnianiem i wymianą najcelniejszych publikacji, umożliwiają również
młodym pracownikom naukowym zdobywanie międzynarodowego doświadczenia i publikacji podczas wyjazdów zagranicznych. Spektakularnym przykładem
jest nadanie doktoratu honoris causa profesorowi Marcelowi Storme z uniwersytetu w Gandawie w grudniu 1995 roku (promotorem był prof. M. Sawczuk,
recenzentami profesorowie Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Stelmachowski i
Maksymilian Pazdan). Profesor jest członkiem licznych, prestiżowych organizacji naukowych. Szczególnie ceni sobie fakt, że od roku 1994 jest członkiem
Academiae Europeae (z siedzibą w Londynie). AE to organizacja, do której jest
się zapraszanym z rekomendacji. W przypadku Profesora polecającym był Viktor
Knapp, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, dysydent wydalony po inwazji
z kraju i przebywający przed 1989 rokiem w Wűrzburgu. Dodatkowym powodem
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do satysfakcji jest to, że Profesor został wybrany jednogłośnie. Inną organizacją,
której nie można pominąć jest International Association of Civil Law (obecnie
Association Process Law) z siedzibą w Gandawie. Profesor jest członkiem tej
organizacji od 1991 roku, na międzynarodowych kongresach IACL (Coimbra,
Bolonia, Utrecht, Wűrzburg, Lublin, Taormina, Syros, Wiedeń, Meksyk) występował jako national reporter. Początkiem był udział młodego docenta w międzynarodowym kolokwium w Budapeszcie (23-25 października 1969 roku), gdzie
rozpoczęło się budowanie mostu Wschód- Zachód, które osiągnęło apogeum w
czasie lubelskiego sympozjum w 1993 roku.
Z polskich towarzystw naukowych, Profesor był w latach 1969-1973 członkiem
zarządu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, obecnie jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, jako delegat uczestniczył w II Kongresie Nauki Polskiej,
podczas którego został przewodniczącym Komisji Weryfikacji Terminologii Naukowej. Z problemami, dotyczącymi weryfikacji terminologii (w tym terminu
„spółka” w jęz. rosyjskim w projekcie konwencji RWPG o zaopatrzeniu naukowotechnicznym, Wilno, 1978), spotkał się również jako biegły. W wyniku współpracy
był recenzentem wielu przewodów habilitacyjnych, doktorskich.
Z członkostwa w LTN Profesor zrezygnował w 2001 roku. Obecnie przewodniczy drugą kadencję Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego PAN, integrującej
prawników-naukowców dwóch uniwersytetów lubelskich KUL i UMCS. Ważnym
wydarzeniem w życiu Komisji była w 2005 roku wizyta prof. Nicoli Picardiego,
Promotora Sprawiedliwości Państwa Watykańskiego, który w siedzibie PAN i na
KUL wygłosił wykład na temat porządku prawnego tegoż państwa. Za duże osiągnięcie Komisji uznać należy opublikowanie ( w latach 2008 i 2009) dwóch tomów
Teki Komisji Prawniczej pod redakcją prof. M. Sawczuka.
Jest on także redaktorem działu „postępowanie cywilne” i autorem, sam lub we
współpracy z doktorantami i asystentami 102 haseł w dwu wydaniach monumentalnej Wielkiej Encyklopedii Prawa ( 1 wyd. 2000 r. pod red. E. Smoktonowicz,
2 wyd. 2005 r. pod red. B. Hołysta), jak również autorem hasła „Pologne” we
francuskim, prestiżowym, wydanym przez profesora paryskiej Sorbony Loďca
Cadiet „Dictionnaire de la justice” (Paryż 2004). Inicjował i uczestniczył czynnie, wspólnie z wychowankami, w publikowaniu szeregu ksiąg poświęconych
zasłużonym badaczom: Aleksandrowi Wolterowi i Stefanowi Buczkowskiemu,
Henrykowi Trammerowi, Jerzemu Ignatowiczowi, Andrzejowi Stelmachowskiemu. Był inicjatorem i organizatorem szeregu konferencji, sympozjów i zjazdów
naukowych, krajowych i międzynarodowych, których materiały następnie były
publikowane. Z tych, które Profesor uważa za szczególnie warte uwagi ze względu na tematykę, udział ważnych osobistości lub szeroki oddźwięk w środowisku
prawniczym, należy wymienić Pierwszy Ogólnopolski Integracyjny Zjazd Cywilistów, 28-30 września 1972 r. (materiały zjazdu opublikowano w Rzeszowie
w 1974 r.). Jego główną ideą było uwypuklenie ważności uniwersyteckiej nauki
(Południowej Polski i Lwowa). Innym ważnym było sympozjum poświęcone
pamięci prof. Henryka Trammera, 3-6 kwietnia 1986 r. („Odrębności krajowe
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międzynarodowego arbitrażu handlowego”, Lublin, 1987, zorganizowane dzięki
Rektorowi UMCS - Stanisławowi Uziakowi), którego tematyka dotyczyła konwencji moskiewskiej 1975 r., działającej w ramach RWPG; odrębności krajowe
nie były wtedy uwzględniane. Następne to „Jednolitość prawa sądowego a jego
odrębności krajowe”: Międzynarodowe Sympozjum Prawa Cywilnego Sądowego, 22-25 sierpnia 1993 (wyd. angielskie, francuskie, niemieckie, Lublin 1994, 1
wyd. polskie, Lublin 1995, wyd. 2 poszerz. 1997), zorganizowane pod auspicjami IAPL, z udziałem znanych uczonych zagranicznych z kilkudziesięciu krajów,
poświęcone ustalaniu porządku prawnego w wolnej, jednoczącej się Europie, co
jednoznacznie wynika z referatów wygłoszonych, a następnie opublikowanych.
Jak zauważył lider światowy procesu prof. Mauro Capelletti „Europa została otwarta dla Wschodu”. I jeszcze „Czterdzieści lat kodeksu cywilnego”: Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, w Rzeszowie, 8-10 października 2004 ( Warszawa 2006),
nawiązujący do problematyki pierwszego zjazdu. W 1994 r. Kadedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Europäische Rechtsakademie Trier ERA zorganizowała sympozjum nt. „Systemy Prawne Wspólnot
Europejskich”. Zaowocowało ono cyklicznymi konferencjami organizowanymi
przez KUL i Fundację Gesellschaft Für Rechtspolitik, kierowaną przez dr jur.
h.c. Otto Theisena - prezesa Zarządu i ks. prof. J. Krukowskiego- wiceprezesa
Zarządu, ks. prof. M. Sitarz - sekretarza Zarządu. Konferencje odbywały się w
dwóch językach: niemieckim i polskim. Prof. M. Sawczuk był nie tylko członkiem komitetu organizacyjnego, ale także redaktorem wydawniczym materiałów
pokonferencyjnych. Pokłosiem konferencji były wydane cztery tomy Kultur Und
Recht, a także konferencje w Sejmie, gdzie wymieniano zasługi Profesora. Wynikiem tej międzynarodowej współpracy były dr. h.c. i stypendia, 8 tom Encyklopedii Katolickiej sponsorowany przez Fundację.
Równocześnie Profesor nie stronił od wykorzystywania w praktyce swojej obszernej wiedzy prawniczej. Był współtwórcą podstaw prawnych Lubelskiej Izby Rolniczej, za co odwdzięczono Mu się honorowym członkostwem. Zaangażowany w ideę
spółdzielczości, zwłaszcza mieszkaniowej, jej propagator, organizator dokształcania
pracowników, jako członek-założyciel (i późniejszy członek Rady Nadzorczej) konsultował i podpisał statut założycielskiej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znanej później w kraju z wielu nowatorskich rozwiązań. W 1994 przyjął zaproponowaną funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach
1981 i 1989-1992 pracował w Społecznej Radzie Legislacyjnej NSZZ „Solidarność”
w Krakowie pod przewodnictwem prof. S. M. Grzybowskiego.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół zagadnień dotyczących: ogólnych i ścisłych związków prawa cywilnego materialnego z procesowym, w tym teorii ogólnej procesu, modeli harmonizacji prawa sądowego
cywilnego sądowego z prawem europejskim (jednolitość a odrębności krajowe),
zasady vigilantibus iura scripta sunt, ciągłości instytucji k.p.c. z 1930 roku, prawa do wysłuchania triady uprawnień, ubi remedium, strony słabszej, prawa międzynarodowego arbitrażu handlowego, zupełności kodeksowej. Profesor prowa-

26

Halina Wolska

dzi wykłady i seminaria z zakresu: postępowania cywilnego, międzynarodowego
prawa prywatnego, ustroju organów ochrony prawnej (wymiar sprawiedliwości),
arbitrażu krajowego i międzynarodowy, prawa handlu międzynarodowego. W
ciągu trwającej ponad pół wieku działalności naukowo-dydaktycznej wypromował około 4.000 magistrów i 15 doktorów ( w tym doktorat honoris causa i habilitacja). Jego bibliografia podmiotowa obejmuje 211 pozycji; ponad 40 opublikowano za granicą. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP (1975),
Złotym Krzyżem Zasługi (1971), Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką
CZSBM, także odznakami: Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony dla
Lubelszczyzny, Zasłużony dla Rzeszowszczyzny i Bieszczad.
Z zainteresowań pozaprawnych najważniejsze dla Profesora wydają się te, dotyczące okolic, w których spędził młodość i do których wciąż żywi sentyment. Z
Hrubieszowem wiążą Go lata szkolne; aktualnie jest sympatykiem Towarzystwa
Regionalnego Hrubieszowskiego oraz Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej, w której owocnie działał. Aby przybliżyć, zwłaszcza młodzieży, historię
ojczystą ufundował zestaw 18 herbów Polski, malowanych na płótnie, wraz z
historią Orła Białego i ofiarował je, m. in. szkołom i liceum im. J. Piłsudskiego w Strzyżowie i w Mełgwi, oraz muzeum w budującym się kościele w Skrobowie, a także sławnym Instytuciom w Zamościu i Herubieszowie. Szczególną
uwagę poświęca Profesor sprawom dawnych kresów wschodnich. Jest członkiem
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej AK. W 1995 roku otrzymał Odznakę-Wyróżnienie „Za wkład pracy społecznej w Światowym Związku Żołnierzy
AK poświęconej etosowi Armii Krajowej”. Rok wcześniej był współorganizatorem konferencji naukowej, pod patronatem biskupa, pułkownika Dzięgi i prałata,
pułkownika Puzona, która odbyła się w Stalowej Woli, 27-29 października 2004
r. z okazji 60 rocznicy akcji „Burza” i powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK. Konferencja połączona była z wyjazdem autokarowym na groby i cmentarze na
Wołyniu. Materiały z konferencji opublikowano w książce „Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939-1944” (Sandomierz, 2006). Publikacja ukazała
się miedzy innymi dzięki wsparciu merytorycznemu (redakcja) jak i finansowemu
Profesora. Wspominając tamte czasy Profesor bardzo przeżywa Powstanie Garnizonu Włodzimierskiego z 18 września 1939 r. zorganizowanego przez pułkownika
L. Jasińskiego, pod dowództwem gen. M. Smorawińskiego (Ochrona Sztabu Naczelnego Wodza Rydza Śmigłego we Włodzimierzu Wołyńskim 10-13.09.1939).
Obaj figurują na liście ludobójstwa w Katyniu na pierwszych miejscach. Zgodnie
z umową Ci, którzy tam zgineli mieli dojść do Uściługu, tymczasem zostali ujęci
tego samego dnia w lesie pod Piatydniami. Ostatnio wziął udział w sesji naukowo-historycznej „Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku” (Tomaszów,
18 września 2009). Udział w sesji zaowocuje opublikowaniem jego własnych impresji, związanych z bitwami. Profesor bywa inicjatorem i organizatorem akcji,
upamiętniających historię Wołynia. Są to, między innymi sponsorowanie odbudowy kaplicy i cmentarza wojennego w Zasmykach, stawiania krzyży w miejscach
związanych z ludobójstwem na Wołyniu, pomoc szkołom polskim na Wschodzie.
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Nie są one łatwe do realizacji. Profesor, oprócz tego, że hojnie sponsoruje te akcje,
musi wykorzystywać swoje umiejętności i możliwości prawnika, aby umożliwić
pokrzywdzonym osiąganie ich racji prawnych i moralnych.
Jak sam mówi, miał życie nie zawsze łatwe ale za to ciekawe. W wieku 14
lat udało mu się cudem uniknąć śmierci i uciec z niemieckiego obozu pracy w
Pawłowiczach, koło Wojnicy. Następnego dnia Niemcy rozstrzelali wszystkich
(ok. 2.000) robotników. Do dziś nie może postawić krzyża w miejscu egzekucji,
ale nie ustępuje. Spotykał w życiu różnych ludzi, ale szczęśliwie na mistrzów i
przewodników udało Mu się wybierać tych wielkiego formatu. Za takich uważa
profesorów S. M. Grzybowskiego, H. Trammera, A. Szpunara, M. Waligórskiego, także Z. Klemensiewicza, A. Wlińskiego, J. Mazurkiewicza. Stara się widzieć
otoczenie zgodnie z dewizą Kisiela „niech pokaże, co ma w głowie”. W życiu
kieruje się trzema sentencjami: M. Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”,
A. Fredro „Zemsta” Papkin: „Powiedz mi kto jest twoim Panem a kto sługą”,
trzecią uważa za najważniejszą przywiezioną przez ojca ze sławnego poligonu
SPRA w Czeremosznie „W życiu przydatne jest próbne strzelanie, najlepiej altylereryjskie” W prawie ceni ciągłość i tradycję, uważa, że powinno promować
aktywnych („vigilanti iura scripta sunt”), ale i bronić słabszych a hierarchia
ważności powinna funkcjonować w takiej kolejności: państwo, prawo, władza
a nie władza, państwo, prawo. Żeby być niezależnym, kiedy tylko okazało się to
możliwe, zrezygnował z przynależności do organizacji obowiązkowych czy dobrze widzianych. Ceni literaturę i muzykę klasyczną. Wzrusza się muzyką Igora
Strawińskiego i jego słowami w j. francuskim „Polska, Kocham Polskę, Słodką
Polskę, pochodzę z Polski” z okolic Uściługu (-uwaga Profesora- )oddalonego
8 km od domu rodzinnego profesora we Włodzimierzu Wołyńskim. Jest wielbicielem szachów. Lubi paradoksy, lubi patrzeć na siebie z dystansem, sprawia Mu
przyjemność satyryczna książeczka „Mój ucieszny UMCS” Władysława Ćwika,
której jest jednym z bohaterów. Jego życie jest aktywne, prowadzi zajęcia ze
studentami, pisze, bierze udział w różnego rodzaju zjazdach, sympozjach i konferencjach. Spieszy się, by wykorzystać swoje bardzo bogate archiwum i znakomitą pamięć.
Biografia została napisana na podstawie materiałów publikowanych i papierów osobistych, uzupełnionych relacjami ustnymi i autoryzowana przez Profesora.

Halina Wolska

Halina Wolska, kustosz dyplomowany, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ostatnio kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Obecnie na emeryturze.

Z okazji Jubileuszu życzę Panu Profesorowi w imieniu Władz i Członków Oddziału dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jan Gliński
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Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009
I. WSTĘP
Według stanu w dniu 31.12.2009 r. Oddział skupiał 11 członków, w tym 4
członków rzeczywistych PAN ( zał. 1 ). W maju 2009 roku zmarł nagle prof.
dr hab. Tomasz Brandyk, czł. koresp. PAN, członek Oddziału PAN w Lublinie.
W dziewiętnastu 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 odbyły się dwie sesje zwyczajne Zgromadzenia
Ogólnego Członków Oddziału oraz dwa zebrania Prezydium Oddziału.
1. Zgromadzenia Ogólne Członków Oddziału
28 maja 2009
24. sesja zwyczajna Z.O. w siedzibie Oddziału, z programem:
• Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2008 r. – prof. J. Gliński.
• Informacja o działalności Fundacji PAN- Oddział w Lublinie - „Nauka i
Rozwój Lubelszczyzny” - mgr Ireneusz Samodulski, prezes Zarządu Fundacji.
• Referat: Zakażenia ludzi wirusem grypy świń - fakty i mity - prof. Iwona
Markowska-Daniel.
20 listopada 2009
25. sesja zwyczajna Z.O. połączona z konferencją podsumowującą II etap realizacji projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” organizowanego przez
Samorząd Województwa Lubelskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009

29

Program sesji:
• Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów” – Mariusz Majkutewicz
- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego.
• Wystąpienie prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego Przewodniczącego
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.
• Wręczenie dyplomów doktorantom, którzy otrzymali stypendium w ramach II etapu realizacji projektu.
• Wręczenie wyróżnień stypendystom – uczestnikom projektu, którzy obronili prace doktorskie - Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezes Oddziału PAN w Lublinie.
• Poster naukowy: Właściwości funkcjonalne chitozanu grzybowego dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
• Poster naukowy: Modelowanie obwodów magnetycznych przy zastosowaniu algorytmów sztucznych sieci neuronowych - dr Tomasz Giżewski,
Politechnika Lubelska.
• Sprawozdanie z bieżącej działalności O.L. PAN - prof. J. Gliński.
2. Zebrania Prezydium
W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Oddziału:
21 kwietnia 2009
Odbyło się w PIWet-PIB w Puławach. Porządek obrad:
• Informacja Profesora Mariana Truszczyńskiego na temat wspólnego posiedzenia Prezydium PAN i KRASP we Wrocławiu. (17.04.2009 r.).
• Program i termin 24 sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału
PAN w Lublinie.
• Realizacja zadań w 2009 r., w tym planowane konferencje i wydawnictwa Oddziału PAN w Lublinie.
• Działalność Fundacji Oddziału „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
• Omówienie spraw bieżących.
8 października 2009
Posiedzenie miało miejsce w PIWet - PIB w Puławach, gdzie omawiano
następujące zagadnienia:
• Aktualizację danych do Foldera Oddziału PAN w Lublinie, w tym
wkładki zawierającej pełną listę członków Komisji.
• Program i termin 25 sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału
PAN w Lublinie (propozycja referatu plenarnego).
• Wybory krajowych członków Polskiej Akademii Nauk.
• WSZECHNICA naukowego ośrodka lubelskiego - wspólna inicjatywa z Lubelskim Towarzystwem Naukowym zorganizowania cyklu comiesięcznych wykładów.
• Wstępne zamierzenia programowe Oddziału na 2010 r.
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3. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa lub Członków Prezydium
6.01.09

10.01.09
16.01.09
21.01.09

21.01.09
27.01.09
4.02.09
12.03.09

18.03.09
16.04.09

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 2008”, którą otrzymał dr hab. Andrzej Zniszczyński
za książkę „Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech równoległych współbieżnych rotorów”.
Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystym wręczaniu dyplomów ukończenia studiów w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W Instytucie Historii KUL miał miejsce otwarty wykład prof. J.
Jedlickiego nt. Kłopoty z inteligencją. W wykładzie uczestniczył prof. J. Gliński.
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.
Prof. Jan Gliński uczestniczył w uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. M. Adamowiczowi.
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Mirosława Sitarza, członka
Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. W uroczystości
uczestniczyli Prezes i Sekretarz Oddziału.
W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, Z-ca Przewodniczącego Rady.
W centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie odbyły się uroczystości z okazji obchodów 195. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki. W uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału.
U Wojewody Lubelskiego odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów Święta 3-maja, z udziałem Prezesa Oddziału
PAN w Lublinie.
W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła
się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Ernestowi Bauerowi z Arizona State University w Stanach Zjednoczonych. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału.
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Uroczyste posiedzenie „KRASP” - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Oddział PAN w Lublinie reprezentował prof. M. Truszczyński, wiceprezes Oddziału.
W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, z-ca Przewodniczącego Rady.
W Trybunale Koronnym odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta
Lublin z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W okolicznościowych uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.
W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie miała miejsce uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Oddział
reprezentował prof. J. Gliński.
Na Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja „ 9th
International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring
2009”. Współorganizatorem był Oddział PAN w Lublinie.
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie w sprawie
stypendiów doktoranckich z udziałem prof. K. Konstankiewicz pełnomocnika O.L. PAN, prof. J. Glińskiego - prezesa O.L. PAN
i mgr I. Samodulskiego - prezesa Fundacji O.L. PAN.
Prezes O.L. PAN był obecny na uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. Jerzemu Szackiemu.
Posiedzenie Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Przewodniczącym kadencji był prof. A. Książek
- rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z
udziałem prof. J. Glińskiego i mgr. I. Samodulskiego.
Pod honorowym patronatem J. M. Rektora UMCS prof. dr hab.
Andrzeja Dąbrowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa
Grabczuka odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
nt. „Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W 440 rocznicę Unii Lubelskiej”. Współorganizatorem konferencji był Oddział PAN w Lublinie.
W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła
się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Leopoldowi Ungerowi, wybitnemu intelektualiście, publicyście,
dziennikarzowi.
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Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prezydentom
Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Ukrainy oraz prof. Stanisławowi
Szuszkiewiczowi z okazji obchodów 440 rocznicy uchwalenia
Unii Lubelskiej.
Spotkanie Rady ds. Innowacji z udziałem prof. J. Glińskiego.
Organizatorem spotkania był Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Na zaproszenie Oleha Horbenko, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Prezes O.L. PAN uczestniczył w uroczystości
obchodów 18. rocznicy Niepodległości Ukrainy.
W centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miał miejsce XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Czy
zabraknie nam czystej wody?”, współorganizowany przez: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne,
Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie. Oddział reprezentował Sekratarz -mgr inż. M. Rozmus.
W Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się konferencja naukowa pt. „Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego”
połączona z obchodami setnej rocznicy urodzin prof. dr. hab.
Bohdana Dobrzańskiego. Współorganizatorem konferencji był
Oddział PAN w Lublinie.
W centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie odbyły się uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii. Oddział PAN w Lublinie reprezentował
prof. J. Gliński.
Podczas uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. Stanisław Wołoszyn otrzymał tytuł doktora honoris causa.
Oddział reprezentował Prezes.
Spotkanie Komitetu Honorowego w sprawie obchodów Święta Narodowego - 11 Listopada. Członkiem komitetu jest Prezes
O.L. PAN.
Uroczyste inauguracje roku akademickiego 2008/2009 w uczelniach lubelskich, m.in.: KUL, PL, UM w Lublinie, UP w Lublinie, z udziałem Prezesa PAN Oddział w Lublinie.
Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w UMCS
w Lublinie, Profesor Gerhard Ertl otrzymał tytuł doktora honoris causa. W uroczystościach uczestniczył prof. Jan Gliński.
Prezes O.L. PAN uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości, jako członek Komitetu Honorowego.
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W posiedzeniu Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego,
uczestniczył prof., prof. J. Gliński i K. Konstankiewicz.
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbyło się „Biznes Forum 2009” zorganizowane przez Lubelski
Klub Biznesu. Podczas gali prof. Jan Gliński otrzymał od Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu wyróżnienie „za współtworzenie Oddziału PAN integrującego środowisko naukowe na
Lubelszczyźnie i współpracę z Ukrainą i Białorusią.”
Na zaproszenie rektora Politechniki Lubelskiej Prezes Oddziału
PAN w Lublinie uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w PL.

Prezes reprezentował Oddział podczas posiedzeń Środowiskowego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Był również zapraszany na inne okolicznościowe spotkania, organizowane przez uczelnie lubelskie.

4. Udział członków O.L. PAN w realizacji zadań badawczych
Prof. J. Gliński
• Udział w realizacji zadania „Aktywność metanogenna i metanotroficzna
gleby erodowanej na przykładzie małej zlewni rzecznej”, w temacie IA
PAN „Aeracja gleby i jej wpływ na procesy glebowe i rośliny”.
• Prowadzenie tematu IA PAN „Systematyzacja wiedzy w zakresie agrofizyki”.
Prof. J. Kisyński
Wyniki pracy badawczej:
• Tekst „Convolution semigroups and the Petrovskii correctness”. I., pp.l
– 19 zawiera godny uwagi wynik (Twierdzenie 1.1, str. 3), dotyczący roli
warunku stabilności I.G.Pietrowskiego dla zadania początkowego dla układów PDE o stałych współczynnikach. Ta działalność zaczęła się od studiowania wielomianów interpolacyjnych E. A. Gorina i opartego na ich zastosowaniu twierdzenia T. Ushijimy dotyczącego problemu początkowego, z
czym wiąże się opracowany maszynopis „On interpolationpolynomials of
E.A.Gorin”, pp. 1 – 30.
• Tekst „On the projection theoremfor semi-algebraic sets”, pp. 1 - 26 dotyczy ważnego twierdzenia o rzutowaniu używanego w dowodzie równoważności wersji słabej i mocnej warunku Piętrowskiego.
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Prof. Z. Pejsak
• Pejsak Z., Truszczyński M., Żmudzki J., Salwa A., Kołacz R.: Field evaluation of the efficacy of vaccination against porcine proliferative enteropathy
depending on the vaccination protocol and farm management system. Bull
Vet Inst Pulawy 53, 1, 2009, 21-25.
• Pejsak Z., Truszczyński M., Porowski M., Podgórska K.: Effect of porcine
circovirus type 2 vaccination of sows on selected production parameters.
Bull Vet Inst Pulawy 53, 2, 2009, 159-164.
• Czech A., Mokrzycka A., Grela E. R., Pejsak Z.: Influence of mannanoligosaccharides additive to sows diets on blood parameters of sows and their
piglets. Bull Vet Inst Pulawy 2009, 53, 89-95.
• Markowska-Daniel I., Kowalczyk A., Pejsak Z.: First case of the isolation
of the H3N2 swine influenza virus in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2009,
53, 327-331.
Prof. F. Tomczak
• Udział w wieloletnim programie „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej”, realizowanym w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB. W ramach programu realizacja tematu
badawczego pt. „Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym” i zadaniu badawczym „Możliwości prowadzenia narodowej polityki rolnej przez Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”. Realizacja
tego zadania zakończona została opublikowaniem następujących prac:
- F. Tomczak, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju
rolnictwa polskiego. IERiGŻ, Warszawa 2009, ss. 143;
- F. Tomczak, Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i
finansowania polityki rolnej. IERiGŻ, Warszawa 2009, ss. 155.
- F. Tomczak, Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej - konsekwencje dla polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych. Synteza
całości (130s.), złożona do druku (ukaże się w 2010r.).
Prof. T. Trojanowski
• Badania w ramach dwu międzynarodowych programów klinicznych: 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 BCNY:
- A randomized, actively controlled, open label clinical phaze III study.
(ICON);
- Clazosentan to Overcome Neurological ischemia and infarct occurring
after subarachnoid haemorrhage (Conscious 2);
Badania finansowanego przez KBN:
-Wyniki operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w
zależności od profilu psychologicznego chorego.
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Prof. M. Truszczyński
• Pejsak Z., Truszczyński M., Żmudzki J., Salwa A., Kołacz R.: Field evaluation of the efficacy of vaccination against porcine proliferative enteropathy
depending on the vaccination protocol and farm management system. Bull
Vet Inst Pulawy 53, 1, 2009, 21-25.
• Pejsak Z., Truszczyński M., Porowski M., Podgórska K.: Effect of porcine
circovirus type 2 vaccination of sows on selected production parameters.
Bull Vet Inst Pulawy 53, 2, 2009, 159-164.
• Udział w temacie badawczym pt. „Epidemiologia i zwalczanie wirusowych
chorób świń”. Celem pracy było: Badanie epidemiologiczne PCVD i PRRS,
a także ocena genetycznej zmienności PCV2 i PRRSV. Wymieniony temat
pracy badawczej jest realizowany w okresie 2009 – 2010.
Prof. J. F. Żmudziński:
• Charakterystyka atypowego białka pionowego PrPBSE z polskich przypadków BSE – poddano analizie immunoelektroforetycznej białko PrP. Spośród 68 przypadków BSE zdiagnozowanych w Polsce od 2002 roku do
chwili obecnej 10 zakwalifikowano jako przypadki atypowe: 9 jako typ L
i jeden jako typ H.
• Cytometryczna analiza cyklu komórkowego komórek linii MDCK oraz
RK13 zakażonych wirusem influenzy koni podtypu A1 (H3N7) oraz A2
(H3N8).
• Analiza filogenetyczna szczepów wirusa influenzy koni izolowanych
w Polsce.
• Charakterystyka szczepów wirusa wścieklizny izolowanych od nietoperzy.
• Różnicowanie szczepów terenowych i szczepionkowych wirusa wścieklizny stosowanych do doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliźnie.
• Analiza sytuacji epidemiologicznej wścieklizny w Województwie Wielkopolskim.
• Patogeneza zakażenia wirusem influenzy koni – identyfikacja białek komórkowych biorących udział w procesie replikacji wirusa.
• Zastosowanie cytometrii przepływowej i Real time PCR do ilościowego
oznaczania RNA wirusa zakaźnego zapalenia tętnic u koni (EAV).
• Ocena przydatności metody Real time-RT PCR do diagnostyki choroby
niebieskiego języka.
• Badania nad występowaniem zakażeń BRSV u buhajów w Polsce.
• Porównanie testu izolacji wirusa i RT-PCR do wykrywania obecności wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w nasieniu buhajów.
• Badania nad określeniem genotypu szczepów terenowych BHV1 izolowanych od bydła w Polsce.
Zestawienie opracowań naukowych Członków Oddziału przedstawia: Załącznik 2.
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5. Wyróżnienia, odznaczenia i medale członków O.L. PAN
Prof. J. Gliński:
• Dyplom honorowy Profesora (dr. h.c.) Narodowej Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu (Krym).
• Wyróżnienie Stowarzyszenia Lubelskiego Klubu Biznesu „za współtworzenie Oddziału PAN integrującego środowisko naukowe na Lubelszczyźnie i współpracę z Ukrainą i Białorusią”.
Prof. F. Tomczak:
• Złota Plakietka Ambasady USA w Polsce i amerykańskiego Ministerstwa
Rolnictwa za osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój ekonomiki rolnictwa.
Warszawa, 16 marca, 2009).
• Honorowa Złota Odznaka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
„Złoty Laur”. Olsztyn, 27 marca, 2009).
Prof. T. Trojanowski:
• Indywidualna nagroda JM Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe.
Prof. M. Truszczyński:
• Order No. B2-97 Państwowej Służby Żywności i Weterynarii Republiki
Litewskiej, za owocną współpracę.
Prof. J. F. Żmudziński:
• Odznaka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zasłużony dla rolnictwa (15.05.2009).
6. Integracyjne posiedzenia naukowe
30.01.09
6.02.09
24.02.09

26.02.09

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN z udziałem prof. J. Glińskiego, przewodniczącego R.N.
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia PAN EUROPA , z udziałem prof. Z. Zaleskiego, Europarlamentarzysty, poświęcone zorganizowaniu konferencji.
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.
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.
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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.
W Pałacu Czartoryskich odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji O.L. PAN „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.
W Lublinie w sali konferencyjnej hotelu Victoria odbyła się
konferencja nt. „Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych”, zorganizowana przez Komisję Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w
Technice i Rolnictwie Oddziału PAN w Lublinie, Komitet Budowy Maszyn - Sekcję Podstaw Eksploatacji, Zespół Systemów
Eksploatacji, Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich
odbyło się kolejne posiedzenie oddziałowej Komisji Prawniczej, podczas którego zostały wygłoszone dwa referaty:
- Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej - ks. dr hab.
Krzysztof Orzeszyna,
- Pojęcie umowy w ujęciu Mieczysława Sośniaka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego - aspekt porównawczy - dr Juliusz Petraniuk.
W Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN odbyło się
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył
prof. Jan Gliński.
W Dąbrowicy odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2009 współorganizowana przez
Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział
w Lublinie.
Pod honorowym patronatem J. M. Rektora UMCS prof. dr. hab.
Andrzeja Dąbrowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa
Grabczuka odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
nt. „Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W 440 rocznicę Unii Lubelskiej”. Współorganizatorem konferencji był Oddział PAN w Lublinie.
W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie.
W trakcie zebrania prof., prof. Janusz Niczyporuk i Mieczysław
Sawczuk poprowadzili sympozjum poświęcone -Profesorowi
Jerzemu Stefanowi Langrodowi.

38

7-8.09.09
16-17.09.09

21-22.09.09

24.09.09

8-9.10.09

4.11.09
28.11.09

11.12.09
16.12.09
21.12.09

Jan Gliński, Marek Rozmus

W Symferopolu miała miejsce III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „ENERGIA 2009”. Współorganizatorem konferencji był Oddział PAN w Lublinie.
Pod patronatem Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego odbyła
się konferencja naukowa EKOENERGIA 2009 - „Postęp naukowo-techniczny w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu
biopaliw”. Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie miała miejsce konferencja nt. „Niepaństwowi uczestnicy
stosunków międzynarodowych”. Organizatorem konferencji
była Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN
Oddział w Lublinie.
Posiedzenie Komisji Nauk Nieliniowych O.L. PAN. Podczas
spotkania zostały wygłoszone dwa referaty:
- Potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu - mgr M. Zadrożniak , Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Hysteresis induced long-time tails - G. Radons, Chemnitz University of Technology.
W UMCS w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja
pt. „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”. Współorganizatorem konferencji była Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Oddział reprezentował mgr inż. M.
Rozmus.
W Pałacu Czartoryskich w Lublinie miało miejsce seminarium
Komisji Nadprzewodników i Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej Oddziału PAN w Lublinie.
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie odbyło się sympozjum
zorganizowane przez Komisję Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie nt. „Przeszłość i teraźniejszość Kościoła greckokatolickiego”.
W Instytucie Agrofizyki PAN odbyło się posiedzenie Rady Naukowej, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, z-ca Przewodniczącego Rady.
W Oddziale PAN w Lublinie odbył się panel dyskusyjny w ramach posiedzenia Komisji Prawniczej.
W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji
O.L. PAN „Nauka i Rozwój”.
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7. Współdziałanie ze szkolnictwem wyższym, władzami miasta i województwa
realizowano poprzez:
• Inspirowanie i organizowanie współpracy przedstawicieli środowiska naukowego w ramach prac 19. Komisji Oddziału PAN w Lublinie, skupiających
523 naukowców głównie z uczelni lubelskich.
• Wspólne organizowanie konferencji i posiedzeń naukowych.
• Działalność Fundacji Oddziału PAN w Lublinie – „Nauka i Rozwój”, polegała na organizowaniu i przeprowadzeniu projektów szkoleniowych oraz
badawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2009
Fundacja rozpoczęła realizację projektów:
- „EURO –Lotnisko 2012” – projekt badawczy,
- „Z Uczelni do Biznesu” – projekt szkoleniowy,
- „Akademicki Klub Przedsiębiorczości”- projekt szkoleniowy.
Odbiorcami są m. in.: przedsiębiorcy, pracownicy oraz poszukujący zatrudnienia, studenci z terenu województwa lubelskiego.
• 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.
• Zaproszenie prezesa O.L. PAN skierowane do rektorów czterech największych uczelni w Lublinie dotyczące wspólnego wydawania (zgodnych z profilem uczelni) TEK Komisji Oddziału PAN w Lublinie.
• Prezentację poszczególnych uczelni lubelskich i instytutów naukowych oraz
wybitnych naukowców z Lubelszczyzny podczas sesji Zgromadzeń Ogólnych Członków Oddziału PAN w Lublinie, jak również na łamach „Biuletynu Informacyjnego O.L. PAN”.
• Interdyscyplinarne posiedzenia naukowców z całego ośrodka lubelskiego, w
których udział biorą reprezentanci świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.
• Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym podjął inicjatywę zorganizowania WSZECHNICY naukowego ośrodka lubelskiego, w ramach której przewidziano cykl 9. wykładów popularno-naukowych w ciągu roku.
• Uczestnictwo Prezesa Oddziału w Regionalnym Komitecie Honorowym obchodów Świąt Narodowych (3.V. i 11.XI).
8. Współpraca z zagranicą
•

W dniach 21-22.05.2009 r. w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego,
Polskiej Akademii Nauk, odbyły się ósme międzynarodowe warsztaty dla
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•

•

•

•

•

•

młodych naukowców „BioPhys Spring 2009”. W składzie komitetu naukowego konferencji znajdowali się członkowie z: Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Czech
University of Life Sciences (Praga, Czechy), Katholieke Universiteit Leuven
(Leuven, Belgia), Szent István University (Gödöllö, Węgry), Slovak University of Agriculture (Nitra, Słowacja). Celem konferencji była wymiana
doświadczeń naukowych, stosowanych metod badawczych oraz integracja
młodych naukowców z różnych placówek badawczych z Polski i zagranicy.
W Dąbrowicy k. Lublina odbyła się (2-4.06.2009) - VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna „MOTROL 2009” zorganizowana przez
Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie z partnerami z Ukrainy. Pokłosiem tych cyklicznych posiedzeń naukowych są artykuły zamieszczane w czasopismach Oddziału PAN
w Lublinie: TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa t. 9 oraz
MOTROL t. 11, 11A, 11B, 11C. Poszczególne tomy wydano w wydawnictwach krajowych PAN O.L. jak i zagranicznych przez Wschodnioukraiński
Narodowy Uniwersytet w Ługańsku i Narodową Akademię Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Krymie.
W Ałuszcie na Krymie (Ukraina, 7-11.09.2009) odbyła się III Międzynarodowa cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGIA 2009 której
organizatorami byli: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dala w Ługańsku, Politechnika Lubelska, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów
Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie, Wyższa Szkoła InżynieryjnoEkonomiczna w Ropczycach, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w
Dublanach na Ukrainie. W trakcie konferencji zaprezentowano osiągnięcia
naukowe i praktyczne polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i energetyką rolnictwa.
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie była organizatorem międzynarodowej konferencji nt.: „Język ukraiński
poza granicami Ukrainy” (8-9.10.2009).
Członkowie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej aktywnie uczestniczyli w cyklicznej 19 konferencji "International Symposium on Plasma
Chemistry". Konferencja miała miejsce w Bochum, Niemcy (06.2009).
Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie była współorganizatorem konferencji pt. „Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych”. W konferencji wzięło udział 18 referentów, w
tym troje gości zagranicznych (21-22.09.2009).
Komisja Ekonomii i Zarządzania PAN O.L. była współorganizatorem międzynarodowej cyklicznej konferencji nt. „Zarządzanie Przedsiębiorstwem w
otoczeniu biznesowym”. Konferencja miała miejsce w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą (7-8.09.2009).
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W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie miało miejsce seminarium „Zastosowania Nadprzewodników i Plazmy Niskotemperaturowej” ZNiPN, zorganizowane przez Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej wspólnie z Wydziałem IV Nauk Technicznych Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego, Komisją Chemii Plazmy Niskotemperaturowej
Oddziału PAN w Lublinie i Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W seminarium wzięło udział
czworo japońskich studentów z Uniwersytetu Sojo w Kumamoto, Japonia,
którzy przyjechali na seminarium wraz z prof. Shin-ichi Aoqui (członek zagraniczny Komisji), (4.11.2009).
• Na zaproszenie Iwana Hrycaka, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie
Prezes O.L. PAN oraz Przewodniczący oddziałowej Komisji Motoryzacji i
Energetyki Rolnictwa prof. E. Krasowski uczestniczyli w uroczystościach
uświetniających 18. rocznicę Niepodległości Ukrainy. (27.08.2009).
•

Członkowie Oddziału PAN w ramach współpracy z zagranicą:

Prof. Gliński
- Organizator lub członek Komitetów Naukowych 4 konferencji z udziałem gości zagranicznych.
- Członek zagraniczny Słowackiej Akademii Nauk.
- Członek zagraniczny Academia Europea.
• Prof. Tomasz Trojanowski:
Udział w zjazdach naukowych:
- 27-31.03.09 r. Marsylia- Neurosurgical board certification in Europę and
UEMS. Marseille Neurosurgery 2009 Joint Annual Meeting EANS-SFNC,
- 30.09-4.10.09 r. - Ethics in the Utilization of New Technology in Neurosurgery, Ethics in Neurosurgery: Art, Law or Common Sense. Światowy
Kongres Neurochirurgów w Bostonie( XIV World Congress of Neurological
Surgery).
- 30.09-4.10.09 r. - Education Around the Globe: Status Quo or Restructuring? Światowy Kongres Neurochirurgów w Bostonie (XIV World Congress
of Neurological Surgery).
Pełnione funkcje:
- Prezydent Sekcji Neurochirurgii Europejskiej Unii Specjalistów Medycyny (UEMS),
- Członek WANS (World Academy of Neurosurgery),
- Członek International Advisory Committee of the Government of Cyprus and University of Cyprys for establishment of Medical School,
- Advisory Board member Acta Neurochirurgica, Wiedeń,
- International Scientific Committee l0th International Conference on Cerebral Vasospasm,
- Komitet Honorowy International Danube Symposium for Neurological
Sciences and Continuing Education and Teaching Course.
•
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9. Działalność wydawnicza i promocyjna
w 2009 roku wydano:
• „Biuletyn Informacyjny 14/2009 Oddziału PAN w Lublinie”, dotyczący
działalności, wydarzeń naukowych, prezentacji sylwetek oraz biogramów
naukowców związanych z Lubelszczyzną.
• TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie:
- Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. 9.
- Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 4.
- Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 4.
- Historycznej, t. 6.
- Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego t. 6.
- Architektury, Urbanistki i Studiów Krajobrazowych, t. 5.
- Prawnicza, t. 2.
• „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” t.11, 11A, 11B, 11C.
• Streszczenia prac „Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne
- struktura ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce
w krajobrazie”.
• Pod patronatem Oddziału cztery kolejne numery kwartalnika „Eksploatacja
i Niezawodność”.
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 2009 roku stronę odwiedziło
ponad 41 tys. osób.
III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁOWYCH KOMISJI NAUKOWYCH
W roku sprawozdawczym działało 19 komisji, skupiających ponad 500 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.
Głównym obszarem działalności członków komisji były podstawowe i stosowane badania w zakresie chemii, fizyki i technologii plazmy nietermicznej
oraz upowszechniania ich wyników, poprzez uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych, współorganizowanie sympozjów i seminariów,
zapraszanie wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, wyjazdy członków
komisji z wykładami do innych ośrodków naukowo-badawczych, integrację środowiska naukowego i współpracę z organizacjami, towarzystwami naukowymi
i komisjami Komitetów PAN, takimi jak: Komisje Teorii Elektrotechniki i Nowych Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych, Komitetu Elektrotechniki
PAN, Lubelskie Towarzystwo Naukowe (LTN), Polskie Towarzystwo Elektro-
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techniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE).
W ramach działalności Komisji odnotowano:
• W czerwcu 2009 odbyła się w Bochum, Niemcy, 19 konferencja poświęcona
tematyce chemii plazmy ISPC (International Symposium on Plasma Chemistry), w której aktywny udział wzięli członkowie komisji (prof. Henryka
Stryczewska, dr inż. Jarosław Diatczyk, prof. Albin Czernichowski, dr Joanna Pawłat, prof. Chobei Yamabe.) Zaprezentowano na niej pracę dotyczącą
diagnostyki temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego ze
ślizgającym się wyładowaniem łukowym.
• Prof. Henryka D. Stryczewska, przewodnicząca Komisji, napisała książkę
„Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska”, która została
wydana pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, sekcja Materiałów i
Technologii Elektrotechnicznych.
• W okresie od 5 do 8 października w Niagara Falls, USA odbyła się 15 międzynarodowa konferencja "AOTs 15 - Advanced Oxidation Technologies
for Treatment of Water, Air and Soil" ściśle dotycząca problematyki naukowo-badawczej uprawianej przez członków Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN O.L. Podczas konferencji członkowie komisji (prof.
Stryczewska, prof. Kołaciński , dr Komarzyniec) przedstawili wyniki pracy
realizowanej w ramach grantu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju dotyczącą urządzeń do ozonowania wody, powietrza i gleby, zasilanych energią słoneczną.
• Prof. H. Stryczewska i dr J. Pawłat przygotowały projekt badawczy w ramach
7 Ramowego Programu UE, People, Marie Curie Action – Re-integration
Grant i uzyskały jego finansowanie. Koordynatorem projektu jest Politechnika Lubelska. Na badania dotyczące „Sterylizacji plazmowej i zaawansowanych procesów utleniania” uzyskano grant w wysokości 100 000 euro na 4
lata.
• 4 listopada 2009 w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się Seminarium
„Zastosowania Nadprzewodników i Plazmy Niskotemperaturowej” ZNiPN,
zorganizowane przez Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej wspólnie z Wydziałem IV Nauk Technicznych
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisją Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O.L PAN i Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Program Seminarium składał się
z dwóch sesji, które dotyczyły problematyki:
- zastosowań nadprzewodników,
- zastosowań plazmy niskotemperaturowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Wśród uczestników Seminarium znaleźli się pracownicy, doktoranci i dyplomanci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL, a także członkowie
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komisji Chemii Plazmy Ni-
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skotemperaturowej (prof. Stryczewska - przewodnicząca Komisji, dr Justyna Jaroszyńska-Wolińska - sekretarz Komisji, mgr Marek Rozmus – sekretarz O.L. PAN). W seminarium wzięło udział czworo japońskich studentów z Uniwersytetu Sojo w Kumamoto, Japonia, którzy przyjechali na
seminarium wraz z prof. Shin-ichi Aoqui (członek zagraniczny Komisji).
Wybrane referaty prezentowane na seminarium znalazły się wśród rozdziałów wydanej w 2009 r. przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe zbiorowej
monografii pod redakcją Tadeusza Janowskiego, Henryki D. Stryczewskiej i Andrzeja Wac-Włodarczyka pt. „Technologie nadprzewodnikowe i
plazmowe w energetyce”.
Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie
i Medycynie, przewodniczy jej prof. Andrzej Niewczas z Politechniki Lubelskiej. W składzie Komisji działa 48 osób, skupionych w trzech sekcjach:
Fizyki (przew. - dr Artur Markowski), Chemii (przew. - dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS), Techniki (przew. - dr hab. Barbara Surowska). W ramach działalności miały miejsce:
• 21 kwietnia 2009 r. na podstawie decyzji Prezydium Oddziału PAN w Lublinie w skład Komisji przyjęto pięciu nowych członków (prof. dr hab. inż.
Józef Jonak, dr hab. inż. Andrzej Marciniak, dr inż. Aneta Krzyżak, dr Artur
Markowski i dr Grzegorz Wójcik).
• W 2009 roku Zarząd Komisji wystąpił z inicjatywą poszerzenia zakresu działalności o zagadnienia zastosowań fizyki i chemii w medycynie i odpowiedniej zmiany nazwy Komisji. Nowa nazwa Komisji „Komisji II Podstaw i
Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie” została
zatwierdzona w dniu 28 maja 2009 roku na XXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie.
• W dniach 14-15 maja 2009 r. komisja była współorganizatorem konferencji
nt. „Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych”. Tematem przewodnim konferencji
była aplikacja wyników badań z zakresu fizyki uszkodzeń eksploatacyjnych
w technice, medycynie i rolnictwie. Tematyka referatów dotyczyła uszkodzeń eksploatacyjnych środków transportu oraz układów biomechanicznych, a także fizykalnych podstaw uszkodzeń mechanicznych i korozyjnych.
Podczas czterech sesji wygłoszono 14 referatów, zaprezentowano także 24
plakaty. Wydano zbiór streszczeń zgłoszonych prac. Pełne teksty zakwalifikowanych referatów opublikowane zostały w kwartalniku „Eksploatacja i
Niezawodność – Maintenance and Reliability” oraz w cyklicznym wydawnictwie „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”.
• Członkowie Komisji (prof., prof. Jan R. Dąbrowski, Andrzej Kusz, Andrzej
Niewczas, Marek Orkisz) brali udział w pracach Rady Naukowej kwartalnika
„Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, wydawanego
pod patronatem naukowym Oddziału PAN w Lublinie. Kwartalnik jest in-
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deksowany w Journal Citation Report i znajduje się na liście punktowanych
wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).
Komisja III Biotechnologii (18 członków), której przewodniczy prof. Anna
Skorupska z Zakładu Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie.
W ramach działalności Komisji odbyło się dziesięć spotkań naukowych,
na których zaproszeni wykładowcy prowadzili wykłady dotyczące problemów
biotechnologii oraz zastosowań biotechnologii w naukach medycznych i biologicznych. Odbyło się również ciekawe i pożyteczne szkolenie w zakresie wykorzystania technik spektralnych w badaniach laboratoryjnych. W spotkaniach naukowych uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi jak i studenci z lubelskich
uczelni.
Wygłoszono wykłady:
• Dr hab. prof. nadzw. Henryk Krukowski z Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Algi z rodzaju Prototheca chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt - 20.02.2009 r.
• Prof. Johan Offerhaus, Department of Pathology, University Medical Center
Utrecht, Utrecht University, Department of Pathology, Academic Medical
Central Amsterdam, University van Amsterdam, The Netherlands - Tumorigenesis in the stomach - 02.03.2009 r.
• Prof. Fibo Ten Kate, Department of Pathology, University Medical Center
Utrecht, Utrecht University, Department of Pathology, Academic Medical
Center Amsterdam, Univeristy van Amsterdam, The Netherlands - Tumorigenesis in the Barrett esophagus - 20.02.2009 r.
• Dr Rene Krieg, przedstawiciel firmy Bruker Daltonik GmbH, Bremen MALDI-TOF MS microorganism identification - 2.04.2009 r.
• Dr n. med. Beata Sarnicka-Wysokińska z Kliniki Patologii Noworodków
i Niemowląt UM w Lublinie - Gruźlicze zapalenie kości udowej u 9 miesięcznego niemowlęcia, po szczepieniu BCG - 05.05.2009 r.
• Dr hab. n. med. Maria Cioch z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku - Przeszczepianie
macierzystych komórek hematopoetycznych u chorych z lizosomalnymi
i peroksysomalnymi chorobami spichrzeniowymi - 21.05.2009 r.
• Dr Jan Adam (Promega GmbH) Sminarium Maxwell®16 i GloMax®-Multi Detection System – nowe rozwiązania techniczne usprawniające pracę
w każdym laboratorium biotechnologicznym - 30.06.2009 r.
• Dr Andrzej Paszczyński Associate Professor Associate Director Environmental Biotechnology Institute and Department of Microbiology, Molecular Biology & Biochemistry University of Idaho, Moscow, ID, USA - Evaluation
of proteomic markers for environmental pollutant detection - 25.08.2009r.
• Dr Juan E. Gonzalez, Professor of Molecular & Cell Biology,School of Natural Sciences & Mathematics, University of Texas at Dallas, - The role of quorum sensing in the Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis - 9.11.2009 r.
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Dr hab. n. med. Paweł Krawczyk z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie - Predyspozycje genetyczne chorych, a
nowe możliwości chemioterapii w chorobach nowotworowych - 30.11.2009 r.

Komisja IV Filozoficzno-Przyrodnicza (8 członków), pod przewodnictwem
prof. Stefana Symotiuka z Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie.
Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, przewodniczący – prof.
Eugeniusz Krasowski. Komisja w międzynarodowym składzie liczy 57
członków.
W ramach działalności:
• Komisja była współorganizatorem dwóch naukowo-technicznych międzynarodowych konferencji:
- 2-4.06.2009r. w Dąbrowicy k. Lublina - MOTROL 2009.
- 7-11.09.2009 r w Ałuszcie na Krymie (Ukraina) – ENERGIA 2009.
Celem konferencji naukowo – technicznych była analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki z tej dziedziny, regionalnego wykorzystania energii w
różnych gałęziach działalności gospodarczej. Przedstawienie osiągnięć naukowych i praktycznych rezultatów polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i energetyką
rolnictwa prezentacji wyników badań i ich wykorzystania w gospodarce
żywnościowej kraju.
• W dniu 14.12.2009 roku w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło
się zebranie Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (KMiER) Oddziału
Lubelskiego PAN. Podczas zebrania przyjęto w skład komisji 11 nowych
członków, a także wybrano nowego sekretarza Komisji – dr. inż. Mariusza
Szymanka. Omówiono plan bieżącej działalności.
• Komisja podpisała umowę o współpracy naukowej z Wschodnioukraińskim
Narodowym Uniwersytetem im. Dala w Ługańsku oraz z Narodową Akademią Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Krymie.
• Wydano 9 tom TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L.
PAN.
• Wydano cztery tomy 11, 11A,B,C czasopisma MOTROL.
Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (20 członków, w
tym 5 zagranicznych), pod przewodnictwem prof. Michała Łesiowa z UMCS
w Lublinie.
W ramach działalności Komisji możemy wyróżnić następujące zdarzenia:
• W marcu br. Komisja była współorganizatorem uroczystego spotkania poświęconego 195 rocznicy urodzin poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki.
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Uroczystości połączone były z promocją dwóch książek, których współwydawcą była Komisja:
- I. Kotlarewski, Eneida w tłumaczeniu Piotra Kuprysia, Lublin 2008 [wstęp
i komentarze – Michał Łesiów];
- T. Szewczenko, Kobziarz w tłumaczeniu Piotra Kuprysia, Lublin 2008
[wstęp – Michał Łesiów].
Spotkanie miało miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
• W dniach 8-9 października 2009 r. Komisja zorganizowała we współudziale
z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS oraz Katedrą Literatury Współczesnej KUL międzynarodową konferencję naukową „Język ukraiński poza
granicami Ukrainy”. W konferencji wzięło udział ponad 30 referentów, którzy reprezentowali różne ośrodki akademickie w Polsce i na Ukrainie. Głównym organizatorem konferencji była prof. Lubow Frolak (członek Komisji),
zaś sekretarzami – Mateusz Jastrzębski (sekretarz Komisji) i Maria Borciuch
(Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS).
• Wydano czwarty tom Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Tom ten otwiera równocześnie cykl Studia Ingardeniana, poświęcony
twórczości i spuściźnie naukowej Romana Ingardena.
• W dn. 28 listopada 2009 r. Komisja wspólnie z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w
Lublinie zorganizowała sympozjum pt. „Przeszłość i teraźniejszość Kościoła
greckokatolickiego”. W ramach sympozjum odbyła się dyskusja panelowa z
udziałem naukowców z lubelskich ośrodków oraz prezentacja reedycji Missji Bialskiej z 1790 r.
Komisja VII Medycyny Wsi, przewodniczącym jest prof. Jerzy Zagórski z
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Komisja ma w składzie 13 członków, w
tym 1 zagraniczny.
Komisja VIII Rolnictwa, pod przewodnictwem prof. Stanisława Nawrockiego, czł. rzecz. PAN z IUNG w Puławach, skupia 22 członków.
Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, przewodniczącym jest prof. Tadeusz Chmielewski, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Komisja liczy 23 członków.
W ramach Komisji:
• W dniach 9-12 września 2009 Komisja była współorganizatorem 21 Zjazdu
Hydrobiologów. Więcej w dziale: REFERATY.
• Opublikowano VI tom TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Przyrodniczego.
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Komisja X Ekonomii i Zarządzania, przewodniczącym jest prof. Włodzimierz Sitko. Komisja ma w składzie 30 członków.
• Pod patronatem Komisji w dniach 7-8 września w Kazimierzu Dolnym, nad
Wisłą zorganizowano cykliczną międzynarodową konferencję naukową nt.
„Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym” Przewodnim
tematem konferencji był problem tworzenia innowacyjnych rozwiązań i
rozwoju przedsiębiorczości we współczesnych przedsiębiorstwach. W trakcie konferencji podkreślano, że otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa XXI
wieku narzuca konieczność gruntownej przebudowy zarządzania i wypracowanie nowoczesnego sposobu myślenia o prowadzeniu biznesu. Pojawiają
się, bowiem obok zagrożeń nieustannie nowe szanse, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla poprawy swej pozycji rynkowej.
Zdobyte w przeszłości wiedza i doświadczenie są niewystarczające dla optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości osiągnięcia sukcesu biznesowego w nowym otoczeniu. Zwrócono także uwagę na konieczność popularyzacji w lubelskim środowisku akademickim działalności typu spin-off
i spin-out. Przewodniczący Komisji prof. dr hab. inż. W. Sitko podkreślił, że
innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i nowoczesnych gospodarek. Często są kojarzone ze znacznymi nakładami kapitałowymi wielkich korporacji, jednak w
nowoczesnej gospodarce znaczącą rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpracujące z nimi
uczelnie. Oprócz wymiaru naukowego konferencja miała na celu integrację
środowiska akademickiego i biznesowego. W konferencji udział wzięło 80
uczestników, w tym pracownicy naukowi oraz reprezentanci przemysłu. Pokłosiem konferencji są artykuły zamieszczane w dwóch monografiach:
- „Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym” (21 rozdziałów).
- „Zarządzanie: doświadczenia i problemy” (22 rozdziały).
• W ciągu roku Komisja organizowała spotkania przedstawicieli lubelskiego
świata biznesu i nauki. Były to m.in:. spotkania z Zarządem Regionalnej Izby
Gospodarczej, Radą Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny LEWIATAN, Asseco Business Solutions
S.A. Oddział w Lublinie oraz innymi stowarzyszeniami pracodawców. Myślą przewodnią spotkań była wymiany informacji i zacieśnienie współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami naszego ośrodka naukowego.
Ustalono, że promocja przedsiębiorczości w środowisku naukowym stanowić powinna jeden z głównych priorytetów rozwoju Lubelszczyzny.
Komisja XI Historyczna, pod przewodnictwem prof. Jana Lewandowskiego z UMCS, skupia 56 członków.
• Zmarł wiceprzewodniczący Komisji, redaktor TEKI Komisji Historycznej
-prof. Jan Ziółek. Więcej w dziale: PRO MEMORIA.
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Opublikowano szósty tom „TEKI Komisji Historycznej Oddziału PAN
w Lublinie”.
• Prowadzono prace związane z przygotowaniem i zbieraniem materiałów do
kolejnego tomu TEKI.
•

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).
Komisja XIII Nauk Medycznych, przewodniczącym jest prof. Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN, z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Liczba
członków 19.
• Członkowie Komisji brali czynny udział w konferencjach naukowych:
- 17.04.2009 r. - Janów Podlaski - Posiedzenie Naukowe Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich.
- 8-10.05.2009 r. Kazimierz Dolny - Konferencja Naukowa PAN - Neuronawigacja. Postępy w Neuroradiologii 2009.
- 7-8.05.2009 r. Kazimierz Dolny - Naddunajskie Sympozjum Nauk Neurologicznych - Information Danube Sympozjum of Neurological Science
and Continuing Education.
- 29-30.05.2009 r. Janów Lubelski - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- 16-17.10.2009 r. Łódź -Konferencja Naukowa Sekcji Neuroonkologii, organizowana przez PTNCH i PAN.
Komisja XIV Prawnicza, pod przewodnictwem prof. Mieczysława Sawczuka z
UMCS w Lublinie, skupia 42 członków. W ramach prac Komisji:
• W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich odbyły się
cztery posiedzenia Komisji. Spotkaniom przewodniczył prof. zw. dr hab.
Mieczysław Sawczuk:
- 26 lutego, z referatem prof. dr. hab. Henryka Ciocha z Wydziału Prawa
UMCS w Lublinie oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nt. Reguły rochdalskie w spółdzielczości polskiej.
- 31 marca, z referatem doc. dr. Janusza Kamińskiego nt. Nadzór bankowy
w sytuacji kryzysowej w Europie i Polsce.
- 22 maja, z referatami: ks. dr. hab. Krzysztofa Orzeszyny nt. Społeczeństwo
obywatelskie w Unii Europejskiej, i dr. Juliusza Petraniuka nt. Pojęcie
umowy w ujęciu Mieczysława Sośniaka profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego - aspekt porównawczy.
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- 26 czerwca, prof. zw dr hab. Mieczysław Sawczuk oraz dr hab. Janusz
Niczyporuk przedstawili założenia nt. Sympozjum poświęcone Profesorowi Jerzemu Stefanowi Langrodowi.
• 16 grudnia 2009 r. członkowie Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Lublinie pożegnali zmarłego członka Komisji prof. dr. hab. Henryka Groszyka, wybitnego uczonego z Wydziału Prawa i Administracji UMCS
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:
• 24 wrzśnia 2009 r. w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej., gdzie zostały zaprezentowane dwa referaty:
- Oddziaływanie światła na psychikę i reakcje fizjologiczne człowieka - wygłosił dr Marek Zadrożniak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Hysteresis induced long-time tails - wygłosił prof. Guenter Radons
z Chemnitz University of Technology, Niemcy.
• 11 grudnia 2009 r., z referatem Nonhncar Dynamics Interactions Behumonr
of Electrostatically Actuated Micro-Macro-Structures - aut. prof. Jose Manoel Balthazar (Univ. Estadual Paulista Rio Claro, SP, Brazylia).
Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych, pod przewodnictwem prof. Jana Hudzika z UMCS w Lublinie, skupia 14 członków.
• 21-22 września 2009 r. Komisja była współorganizatorem konferencji pt.
„Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych”. W konferencji
wzięło udział 18 referentów (w tym troje gości zagranicznych) i ok. 30 słuchaczy. Wystąpienia uczestników konferencji mieściły się w trzech obszarach tematycznych, które dotyczyły:
- zagadnienia transnacjonalizacji stosunków międzynarodowych, oraz
wpływ tego procesu na katalog uczestników stosunków międzynarodowych, ich funkcje i znaczenie w środowisku międzynarodowym;
- udziału podmiotów gospodarczych w stosunkach międzynarodowych
oraz ich otoczenia prawno-politycznego;
- międzynarodowych organizacji tzw. trzeciego sektora (NGOs) oraz ich
aktywność w procesie rozwiązywania problemów globalnych.
Na podstawie wystąpień przedstawionych na konferencji została przygotowana monografia pod red. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej licząca ok. 12
arkuszy wydawniczych, która po recenzji została złożona w wydawnictwie
WSPA w grudniu 2009 r.
• Opublikowano czwarty tom TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
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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:
• Komisja podpisała umowy o współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Wydziałem Ochrony Środowiska, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz
z Ośrodkiem Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie, dotyczące projektów
badawczych w zakresie tworzenia dokumentacji stanu zachowania środowiska kulturowego Lublina. W ramach prowadzonych badań naukowych
rozpoczęto dokumentację zasobów zieleni miasta Lublina, stanu zachowania obiektów architektury krajobrazu, w tym przestrzeni publicznych osiedli
mieszkaniowych oraz dokumentację architektury modernizmu i postmodernizmu. Studia prowadzone w ramach projektów badawczych mają posłużyć
jako materiał wykorzystywany przez Urząd Miasta do działań zmierzających
do poprawy zagospodarowania architektoniczno-krajobrazowego Lublina.
• Opublikowano V tom TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów
Krajobrazowych, na który złożyły się oryginalne nie publikowane prace naukowe.
• Współpraca z placówkami naukowymi: Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w
Równem.
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 konferencji naukowej „Nauka wobec zjawisk paranormalnych, (28 kwietnia 2009).
• Wydanie „Studiów Nauk Teologicznych PAN”. Tom 4 – 2009.
• 17-18 listopada 2009 r. w Opolu miało miejsce sympozjum nt. „Tożsamość
Teologii”, zorganizowane przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Teologiczny UO w Opolu.
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IV. EKSPERTYZY I RECENZJE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
I CZŁONKÓW KOMISJI O.L. PAN
Ekspertyzy:
Prof. M. Truszczyński:
• Opracowanie 4 ekspertyz projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
• Opracowanie 1 ekspertyzy projektu badawczego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Prof. J. Żmudziński:
• Ekspertyza w sprawie syndromu białego nosa - choroby występującej u nietoperzy w USA – odbiorcy Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Główny Inspektorat Weterynarii, Warszawa, 22.07.2009 r.
• Ekspertyza w sprawie zastosowania środków dezynfekcyjnych przy zwalczaniu choroby Aujeszky’ego - odbiorca Departament Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 12.11.2009 r.
• Ekspertyza w sprawie bezpieczeństwa obrotu handlowego zwierząt uodpornianych szczepionkami przeciwko chorobie niebieskiego języka - odbiorca Główny Lekarz Weterynarii, Warszawa, 16.11.2009 r.
• Ekspertyza odnośnie programu monitorowania zakażeń wirusem choroby
niebieskiego języka - odbiorca Główny Lekarz Weterynarii, Warszawa,
16.11.2009 r.
Komisja Nauk Nieliniowych:
• Członkowie Komisji Nauk Nieliniowych wykonali jedną ekspertyzę. Na
zlecenie Zakładów Azotowych w Puławach zrealizowano pracę „Badania dozorowe zbiornika 190 BP w ramach umowy nr RZU3/11/09/313/
AN2/09.
Recenzje i opinie:
Prof. J. Gliński:
• Recenzje prac do druku: 5, na dr. hab. 1.
Prof. J. Kisyński:
• Recenzja artykułu naukowego dla czasopisma serbskiego.
• Recenzja artykułu naukowego dla Biuletynu PAN.
• Bardzo trudna i pracochłonna opinia dla CK w sprawie tytułu profesorskiego dla pracującego na stałe w USA nie habilitowanego wybitnego matematyka polskiego.
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Prof. T. Trojanowski:
• Recenzje w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, nadawaniu tytułu
profesora, prac naukowych w redakcjach kilku czasopism, nagród naukowych Prezesa Rady Ministrów, wniosków o finansowanie nowych instytucji naukowych w ramach funduszy europejskich.
Prof. M. Truszczyński:
• Opracowanie recenzji rozprawy doktorskiej lek. wet. Artura Jabłońskiego
z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Prof. J. Żmudziński:
• Opinia do programu zwalczania BSE – odbiorca Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa, 11.03.2009 r.
• Opinia w sprawie postępowania przy badaniu próbek surowicy w kierunku
obecności przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - odbiorca
Główny Lekarz Weterynarii, Warszawa, 17.04.2009 r.
• Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu monitorowania choroby niebieskiego języka w roku
2009 – odbiorca Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 23.04.2009 r.
• Opinia odnośnie podstaw prawnych monitoringu choroby niebieskiego języka w Polsce – odbiorca firma Nuscana, Poznań, 23.09.2009 r.
• Opinia odnośnie zakresu badań monitoringowych bydła w Polsce w kierunku choroby niebieskiego języka – odbiorca Inspekcja Weterynaryjna w Sokołowie Podlaskim, 16.10.2009 r.
• Opinia odnośnie możliwości badania próbek od pacjentów chorych na grypę – odbiorca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 05.11.2009
• Analiza wyników monitoringu rozprzestrzenienia wirusa choroby niebieskiego języka w populacji bydła, owiec i kóz – odbiorca Główny Lekarz
Weterynarii, Warszawa, 17.11.2009 r.
• Opinia do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne – odbiorca
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 25.11.2009 r.
• Opinia dotycząca okresu wolnego od kuczmanów – wektora wirusa choroby niebieskiego języka – odbiorca Główny Lekarz Weterynarii, Warszawa, 16.12.2009 r.
• Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na 2010 programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła
oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wywołujących grypę
ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby
– odbiorca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 28.12.2009 r.
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V. BUDŻET ODDZIAŁU I JEGO REALIZACJA
Realizacja pozycji budżetowych
Przyznana przez Kancelarię Akademii w 2009 r. kwota 186.300 zł. wykorzystana została przez Oddział PAN w Lublinie w całości na potrzeby działalności
merytorycznej (106.340 zł) i obsługę administracyjną dotyczącą wyłącznie działalności merytorycznej (79.960 zł).
Realizację poszczególnych pozycji budżetowych przedstawia Załącznik 3.
Opis tabeli:
Ad. § 302 - wydatki osobowe nie zaliczone 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 68.549,75zł. 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 14/2009 Oddziału PAN w Lublinie” (pod
redakcją: prof. Jana Glińskiego, mgr. inż. Marka Rozmusa, dr. Piotra
Glińskiego i mgr Iwony Czopskiej-Gródek).
− 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 – 21.971,22
– DZ. MERYTORYCZNA, w wys. 20.446,06 zł,
w tym:
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – Fundusz Nagród (4.801,45);
– składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS (10.963,67);
– składki na Fundusz Pracy (1.680,70);
– odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.000,24)
– DZ. ADMINISTRACYJNA, w wys. 1.525,16 zł,

w tym:
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– składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS (1.322,30);
– składki na Fundusz Pracy (202,86);
Ad. § 417 – wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 10.865,00 zł. na:
– DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ 450,00, w tym:
− tłumaczenie umowy na j. ukraiński (450)
– DZ. ADMINISTRACYJNA, w kwocie 10.415,00 zł., w tym:
– obsługa finansowo-księgowa (8.280);
– sprzątanie pomieszczeń Oddziału (2.135);
Ad. § 421 – środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia
w kwocie 2.489,32 zł. wydatkowano na:
– DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ, w tym:
• Materiały biurowe, środki czystości (454,39);
• Artykuły spożywcze (328,53);
• Akumulator – Router do sieci internet (495,18);
• Baner Oddziału_Roll up (512,40);
• 3 tonery do drukarek (545,10)
• Aparat telefoniczny (153,72)

Ad. § 430 – na zakup usług pozostałych wydano kwotę 9.532,80 zł. z
przeznaczeniem na:
– DZ. MERYTORYCZNĄ 8.408,05, na:

− Wydruk „Wybrane problemy retencji wodnej” (549,00);
− Organizacja Zgromadzeń Ogólnych O.L. PAN, posiedzeń Prezydium i
Komisji Oddziału PAN w Lublinie (6833,00)
− usługi pocztowe – znaczki (1.026,05)
– DZ. ADMINISTRACYJNA 1.124,75, w tym:
− konfiguracja i diagnostyka systemu PC (134,20);
− naprawa urządzenia Canon-ksero (390,40);
− usługi pocztowe (548,45);
− usługi transportowe (51,70)
Ad. § 436 – opłaty za usługi telekom. telef. komórkowe
– DZ. ADMINISTRACYJNA, 5.669,90 zł.
Ad. § 437 – opłaty za usługi telekom. telef. stacjonarny
– DZ. ADMINISTRACYJNA,
1.838,79 zł.
Ad. § 440 – czynsz za wynajmowanie lokalu
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– DZ. ADMINISTRACYJNA,
3.660×12= 43.920 zł
Ad. § 441 – podróże służbowe, krajowe
– DZ. MERYTORYCZNA, na kwotę 4.801,10 zł. złożyły się delegacje na wyjazdy służbowe dla członków i pracowników Lubelskiego Oddziału PAN (470,30)
oraz ryczałt samochodowy (4.330,80).
Ad. § 442 – Wyjazdy zagraniczne 320,94 zł.
Ad. § 474 – Zakup materiałów papierniczych papier xero w kwocie 119,00 zł.
Ad. § 475 – Zakup drukarki Samsung ML 2571 N w kwocie 646, 00 zł.
Narzut kosztów ogólnych – obsługa administracyjno-finansowa Oddziału przez
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
– DZ. ADMINISTRACYJNA, w kwocie 13.535,43 zł.

Omówienie działalności merytorycznej.
Oddział zrzesza 11 członków PAN, w tym 4 rzeczywistych i 7 korespondentów. W maju 2009 roku zmarł nagle prof. dr hab. Tomasz Brandyk czł. koresp.
PAN, członek Oddziału PAN w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie sesje zwyczajne (24. i 25.) Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie poświęcone, m.in.
zagadnieniom integracji środowiska naukowego, współpracy z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi, działalności na rzecz regionu oraz współpracy z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi. Podczas sesji majowej
referat Zakażenia ludzi wirusem grypy świń - fakty i mity wygłosiła prof. Iwona
Markowska-Daniel. W listopadzie zaś 25. sesję połączono z konferencją podsumowującą II etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów”
realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji
zostały wręczone dyplomy doktorantom, którzy otrzymali stypendia w 2009 r.,
a także wyróżnienie Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezesa Oddziału
PAN w Lublinie dla uczestników projektu, którzy uzyskali stopień doktora.
Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Oddziału, oba w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach, podczas których omawiano kwestie
związane z bieżącą działalnością, wydawnictwami Oddziału oraz planowanymi na
rok 2010 konferencjami. Podjęto inicjatywę wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym zorganizowania WSZECHNICY - naukowego ośrodka lubelskiego, w ramach której przewidziano cykl 9. wykładów popularno-naukowych w ciągu roku.
Oddział pełni funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu
lubelskiego, szczególnie poprzez aktywną działalność 19 komisji, skupiających
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ponad 500 członków, w tym 39 zagranicznych. Organizował i współorganizował
liczne sesje naukowe, dyskusje panelowe, a także 6 krajowych oraz 4 międzynarodowe konferencje. Utrzymuje kontakty z placówkami zagranicznymi Białorusi, Francji, Holandii, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Ukrainy, USA i Włoch. Ze względu na swoje usytuowanie na pograniczu wschodnim,
Oddział utrzymuje ścisłe kontakty z placówkami naukowymi na Ukrainie. Na
uwagę zasługuje wyróżnienie profesorów Jana Glińskiego - Prezesa Oddziału
PAN w Lublinie i Eugeniusza Krasowskiego - Przewodniczącego Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie - Dyplomami Honorowego Profesora (dr. h.c.) Narodowej Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu (Autonomiczna Republika Krymu
na Ukrainie), jako wyraz uznania „za wieloletnią owocną współpracę Oddziału
PAN w Lublinie z placówkami naukowymi na Ukrainie”. Uroczyste wręczenie
dyplomów nastąpiło 8 września 2009 r. w Ałuszcie podczas III Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej „ENERGIA 2009”.
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 oraz otrzymują wydawnictwa naukowe Oddziału, a ich przedstawiciele biorą udział w pracach Komisji i
w zebraniach plenarnych Oddziału. Potencjał placówek naukowych Lubelszczyzny stanowi kadra w liczbie ok. 7 tys. pracowników naukowych, kształcąca ponad 100 tys. studentów.
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).
W ramach Oddziału prowadzi działalność Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój”. Głównym zadaniem zrealizowanym przez Fundację było
zorganizowanie i przeprowadzenie projektów szkoleniowych oraz badawczych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opublikowano: kolejny „Biuletyn Informacyjny 14/2009 Oddziału PAN w
Lublinie”, TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie: VI tom Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, IX tom Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa,
V tom Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, VI tom Historycznej, II tom Prawniczej, IV tom Politologii i Stosunków Międzynarodowych, IV
tom Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, a także „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” tom 11. 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 31.12.2009 r.)

- 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.

Chołaj H.

Powrót olbrzyma.

2.

Chołaj H.

Kopernik a Kolumb jako najwybitniejsi prekursorzy myśli
globalistycznej.

3.

Chołaj H.

Piękno człowieka.

4.

Gliński J., Horabik J.,
Lipiec J. (redaktorzy)

Encyclopedia of Agrophysics, Springer (w przygotowaniu).

5.

Gliński J., Horabik J.,
Lipiec J.

Agrophysics, physics applied to agriculture (artykuł opracowany do Encyclopedia of Agrophysics).

6.

Gliński J.

Agrophysical objects (soils, plants, agricultural products,
foods); (artykuł opracowany do Encyclopedia of Agrophysics).

7.

Gliński J.

Agrophysical properties and processes (artykuł opracowany do Encyclopedia of Agrophysics).

8.

Gliński J.

Soil phases (artykuł opracowany do Encyclopedia of Agrophysics).

9.

Gliński J.

Maps of soil physical properties (artykuł opracowany do
Encyclopedia of Agrophysics).

10. Gliński J., Włodarczyk T.,
Sokołowska Z., Brzezińska
M., Nosalewicz M.,

Określenie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych
jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski.
Sympozjum Naukowe „Jakość Środowiska, Surowców i
Żywności”. Lublin, 30-31.03. 2009, wyd. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 2009, s. 53-56.

11. Włodarczyk T., Lipiec J., Gliński J., Kotowska U., Szarlip P.

Wpływ zgęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych.
Sympozjum Naukowe „Jakość Środowiska, Surowców i
Żywności”, Lublin, 30-31.03. 2009, wyd. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 2009, s. 55-56.
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12. Włodarczyk T., Gliński J.,
Witkowska-Walczak B.,
Brzezińska M., Borkowska A.,
Kotowska U., Szarlip P.
13. Kisyński J.
14. Kisyński J.
15. Kisyński J.
16. Kisyński J.
17. Truszczyński M., Pejsak Z.
18. Pejsak Z., Truszczyński M.
19. Truszczyński M., Pejsak Z.
20. Pejsak Z., Truszczyński M.

21. Truszczyński M., Pejsak Z.
22. Truszczyński M., Pejsak Z.
23. Pejsak Z., Truszczyński M..
24. Truszczyński M., Pejsak Z.:
25. Truszczyński M., Pejsak Z.
26. Pejsak Z., Truszczyński M.,
Wijaszka T.
27. Pejsak Z., Truszczyński M.,
Wijaszka T.
28. Pejsak Z., Truszczyński M.
29. Podgórska K., Stadejek T.,
Szczotka A., Kozaczyński W.,
Porowski M., Pejsak Z.

Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.
Sympozjum Naukowe „Jakość Środowiska, Surowców i
Żywności”, Lublin, 30-31.03. 2009, wyd. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 2009, s. 57-58.
Cauchy’s problem for systems of PDE with constant coefficients and semigroups ofoperators, January 2009, Preprint 701, IM PAN, s. l - 37.
The Petrovskii correctness and semigroups of operators,
ArXiv, http://arxiv.org , 2009.10.06., s. 1-41.
On the projection theoremfor semi-algebraic sets, s. 1 26.
Convolution semigroups and the Petrovskii correctness. I.,
s. l - 19.
Rola cirkowirusa PCV2 w wywoływaniu zaburzeń w rozrodzie świń. Medycyna Wet., 2009, 65 (1), s. 6-8.
Tematyka 20. Kongresu IPVS w Durbanie. Część III.
Choroby bakteryjne przewodu pokarmowego. Życie Wet.,
2009, 84 (1), s. 13-16.
Zoonotyczne znaczenie zwierzęcego rezerwuaru gronkowca złocistego opornego na metycylinę. Medycyna Wet.,
2009, 65 (2), s. 75-78.
Tematyka 20. Kongresu IPVS w Durbanie. Część IV. Choroby układu oddechowego. Życie Wet., 2009, 84 (2), s.
112-115.
Aktualne poglądy na temat immunoprofilaktyki mykoplazmowego zapalenia płuc u świń. Medycyna Wet., 2009, 65
(3), s. 155-159.
Mycoplasma suis i eperytrozoonoza świń, z uwzględnieniem osiągnięć lat ostatnich. Medycyna Wet., 2009, 65 (4),
s. 223-227.
Immunologiczna kastracja knurów. Życie Wet., 2009, 84
(5), s. 374-375.
Znaczenie autoszczepionek w zwalczaniu chorób zakaźnych świń. Życie Wet., 2009, 84 (6), s. 464-467.
Rezerwuar Salmonella Typhimurium u świń i jego znaczenie w wywoływaniu zatruć pokarmowych ludzi. Medycyna Wet., 2009, 65 (7), s. 439-443.
EPIZONE – europejska sieć doskonałości w rozpoznawaniu i zwalczaniu zoonotycznych chorób zakaźnych zwierząt. Życie Wet., 2009, 84 (7), s. 533-535.
Aktualne zagrożenia dla produkcji zwierzęcej w Europie.
Życie Wet., 2009, 84 (8), s. 632-634.
Zespół martwicy uszu świń. Życie Wet., 2009, 84 (9), s.
716-718.
Występowanie poodsadzeniowego wielonarządowego zespołu wyniszczającego w krajowej populacji świń. Medycyna Wet., 2009, 65, s. 330-333.
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30. Markowska-Daniel I., Jabłoński A., Nowak A., Stępniewska
K., Pejsak Z.
31. Lipowski A., Związek J.,
Pejsak Z.
32. Pejsak Z., Związek J., Lipowski A.
33. Pejsak Z.
34. Pejsak Z., Lipowski A., Wijaszka T.
35. Tomczak F.
36. Tomczak F.
37. Tomczak F.
38. Krauss J. K., Broggi B., Reulen H. J., Trojanowski T.,
Lazorthes Y.
39. Floriańczyk B., Trojanowski T.
40. Floriańczyk B., Trojanowski T.
41. Trojanowski T.

42. Trojanowski T., red. Jeziorski A., Szawłowski A.W.,
Towpik E..
43. Truszczyński M.
44. Truszczyński M.
45. Wijaszka T., Truszczyński M.
46. Truszczyński M., Porowski
M., Porowski M., Wierzchosławski K.
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Opracowanie testu PCR do wykrywania genu kodującego
dermonekrotoksynę Pasteurella multocida w wymazach z
nosa świń. Medycyna Wet., 2009, 65 (8), s. 542-545.
Występowanie choroby Aujeszky’ego u świń w Polsce w
latach 2005-2007. Medycyna Wet., 2009, 65, s. 771-774.
Korzystna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Życie
Wet., 2009, 84 (3), s. 196-199.
Strategiczne stosowanie chemioterapeutyków u świń –
aspekty praktyczne. Życie Wet., 2009, 84 (4), s. 287-289.
Pojedynczy seroreagent w badaniu serologicznym stada w
kierunku choroby Aujeszkyego – problem nie tylko naukowy. Życie Wet. 2009, 84 (12), s. 969-971.
Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju
rolnictwa polskiego. IERiGŻ, Warszawa 2009, ss. 143
Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej. IERiGŻ, Warszawa 2009, ss.
155.
Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej - konsekwencje dla
polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych. Synteza całości (130 s.) złożona do druku.
Training chart in movement disorders surgery added competence: as approved by the ESSFN and UEMS Section of
Neurosurgery Acta Neurochir (Wien), 2009 Nov; 151(ll):
s. 1505-9.
Inhibition of respiratory processes by overabundance of
zinc in neuronal cells. Folia Neuropathol. 2009, 47 (3):
s.234-9.
Metallothioneins in neoplastic cells - distribution in subfractions. J Pre-Clinical and Clinical research; 2008, 1, s.
182-184. (nie zgłoszone w 2008).
Hydrocephalus in adults (including normal pressure hydrocephalus syndrome) Practical Handbook of Neurosurgery
From Leading Neurosurgeons. Ed Marc Sindou, Springer
Wien, New York, 2009, s. 429-441.
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Chirurgia
Onkologiczna red. A. Jeziorski, A.W. Szawłowski, E. Towpik, PZWL, 2009,
Ocena wpływu zmian klimatu, zwłaszcza ocieplenia, na
epidemiologię chorób zakaźnych zwierząt domowych.
Nauka 1, 2009, s. 167-176.
Yersinia enterocolitica – ważny odzwierzęcy patogen człowieka. Medycyna Wet., 2009, 65 (5), s. 296-300.
Choroba niebieskiego języka z uwzględnieniem danych
23. Konferencji Regionalnej Komisji Europejskiej OIE.
Medycyna Wet., 2009, 65 (6), s. 369-372.
Wpływ szczepień przeciw zakażeniom cirkowirusem świń
typ 2 na efekty w rozrodzie i odchowie prosiąt. Magazyn
Wet. Choroby Świń – Monografia, 6, 2009, s. 588-591.
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47. Samorek-Salamonowicz E.,
Truszczyński M., Wijaszka T.
48. Truszczyński M., Wijaszka T.,
Żmudziński J.F., Jażdżewski
K.
49. Truszczyński M., Kołacz R.
50. Truszczyński M.

51. Rozek W., Purzycka M., Polak
MP, Gradzki Z., Żmudzinski J. F.
52. Smreczak M., Żmudziński J. F.
53. Smreczak M., Orłowska A.,
Żmudziński J. F.
54. Smreczak M., Orłowska A.,
Żmudziński J. F.
55. Polak M.P., Larska M., Langeveld J.P., Buschmann A., Groschup M. H, Żmudzinski J. F.
56. Polak M.P., Rola J, Żmudziński J. F.
57. Polak MP., Żmudziński J. F.
58. Smreczak M., Żmudziński J. F.

Ocena zagrożenia człowieka wirusami grypy ze strony
ptaków i świń. Medycyna Wet., 2009, 65 (8), s. 507-510.
77. Sesja Generalna OIE – dowód postępu w ochronie
zdrowia zwierząt i człowieka. Medycyna Wet., 2009, 65
(9), s. 579-583.
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Załącznik nr 3
BUDŻET ODDZIAŁU W ROKU 2009

Rozliczenie kosztów działalności Oddziału PAN w LUBLINIE
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BioPhys Spring 2009, 8th International Międzynarodowa 21-22.05.2009 Polska Akademia Nauk Oddział
w Lublinie, Instytut Agrofizyki im.
Workshop for Young Scientists
Lublin
Bohdana Dobrzańskiego PAN w
Lublinie; Czech University of Life
Sciences, Praga, Czechy; Slovak
University of Agriculture, Nitra, Słowacja; Szent Istvan University, Godollo, Węgry.

LICZBA WYS.
KONFERENCYJNYCH

2.

ORGANIZATOR

38

14-15.05.2009,
Lublin

TERMIN

I MIEJSCE

PAN - Zespół Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn; Komisja
II Podstaw i Zastosowań Fizyki
i Chemii w Technice i Rolnictwie
Oddziału PAN w Lublinie; PL,
Wydział Mechaniczny; Polskie Naukowo-Techniczne
Towarzystwo
Eksploatacyjne.

Krajowa

ZASIĘG

Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych

TEMAT

1.

LP

KONFERENCJE NAUKOWE
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50

Polska Akademia Nauk Oddział
w Lublinie, Instytut Agrofizyki im.
B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie;
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Komitet Agrofizyki PAN; Komitet Gleboznawstwa i
Chemii Rolnej; Polskie Towarzystwo
Agrofizyczne; Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze.
15.09.2009,
Lublin

5.

Agrofizyka w badaniach środowiska przy- Krajowa
rodniczego – konferencja połączona z setną
rocznicą urodzin prof. dr. hab. Bohdana Dobrzańskiego

42

Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Międzynarodowa 25-26.06.2009, Polska Akademia Nauk Oddział w
Litewskiego. W 440 rocznicę Unii LubelLublin
Lublinie; Instytut Filologii Słowiańskiej
skiej UMCS.

4.

42

VII Międzynarodowa Konferencja Nauko- Międzynarodowa 2 - 4 . 0 6 . 2 0 0 9 , Polska Akademia Nauk Oddział
wo – Techniczna MOTROL 2009
Dąbrowica k. w Lublinie, Narodowa Akademia
Ochrony Przyrody i Budownictwa
Lublina
Obiektów Wypoczynkowych w
Symferopolu; Wschodnioukraiński
Narodowy Uniwersytet im. Dala w
Ługańsku; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach,
Lwowski Narodowy Uniwersytet
Rolniczy w Dublanach, Ukraińska
Akademia Nauk Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

3.
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Niepaństwowi uczestnicy stosunków mię- Krajowa
dzynarodowych

8.

Krajowa

EKOENERGIA’ 2009

7.

Krajowa

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich

6.

200

33

18

9-12.09.2009, Katedra Ekologii Ogólnej UP w LubLublin
linie, Katedra Hydrobiologii UP w
Lublinie, Katedra Botaniki i Hydrobiologii KUL JP II, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
16-18.09.2009, Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział Lublin – „Nauka
Lublin
i Rozwój Lubelszczyzny”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Energetyki i Pojazdów; Polskie
Naukowo-Techniczne Towarzystwo
Eksploatacyjne .
21-22.09.2009, Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej
Lublin
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
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31

Międzynarodowa 08-09.09.2009, Komisja Polsko-Ukraińskich Zwią
zków Kulturowych PAN Oddział w
Lublin
Lublinie.

10.

Język ukraiński poza granicami Ukrainy

164

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Międzynarodowa 7-11.09.2009, Polska Akademia Nauk Oddział
Techniczna ENERGIA’2009
S y m f e r o p o l - w Lublinie - Komisja Motoryzacji
Krym, Ukraina i Energetyki Rolnictwa Oddziału
PAN w Lublinie, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w
Symferopolu; Wschodnioukraiński
Narodowy Uniwersytet im. Dala w
Ługańsku; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach,
Lwowski Narodowy Uniwersytet
Rolniczy w Dublanach.

9.
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Załącznik nr 5
LICZBOWE ZESTAWIENIE
DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU W ROKU 2009
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

ILOŚĆ

Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w Lublinie

2

Posiedzenia Prezydium Oddziału

2

Realizowane przez członków O.L. PAN zadania badawcze

26

Integracyjne posiedzenia naukowe

22

Konferencje naukowe
• krajowe
• międzynarodowe

5
5

Publikacje członków O.L. PAN

52

Pozycje wydawnicze Oddziału lub pod patronatem

14

Jan Gliński
Sprawozdanie sporządził:
Marek Rozmus
Prof. dr hab. Jan Gliński jest prezesem Oddziału PAN w Lublinie
Mgr inż. Marek Rozmus jest sekretarzem Oddziału PAN w Lublinie

70
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU
NA RZECZ REGIONU

Fundacja PAN Oddział w Lublinie - „Nauka i Rozwój”
W 2009 roku Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie kontynuowała realizację przedsięwzięć rozpoczętych w 2008 roku. Rok 2009 był również okresem zakończenia realizacji niektórych Projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Fundacja została poddana 3 wnikliwym kontrolom zewnętrznym
prowadzonym przez Instytucje Pośredniczące, w trakcie których nie stwierdzono
nieprawidłowości w realizacji Projektów współfinansowanych ze środków europejskich. To pozwoliło z optymizmem podejmować kolejne wyzwania o podobnym charakterze. Koncentrując się na realizacji celów statutowych Fundacji, Zarząd konsekwentnie wdrażał działania o charakterze szkoleniowym oraz
popularyzatorsko informacyjnym. W roku 2009 Fundacja rozpoczęła realizację
następujących projektów:
1. Z Uczelni do Biznesu
Celem projektu „Z uczelni do biznesu” jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu
spin-out. Projekt szkoleniowy obejmuje następujące moduły:
MODUŁ I

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w świetle
obowiązujących przepisów, w tym: prawo pracy, prawo podatkowe, obowiązki płatnika względem ZUS i urzędu skarbowego oraz
aspekty prawne prowadzenia działalności typu spin-out.

MODUŁ II Reklama i marketing – formy tradycyjne oraz e-marketing i e-reklama.
MODUŁ III Przedsiębiorczość operacyjna oraz badania rynku.
MODUŁ IV Komercjalizacja wynalazków i innowacyjnych technologii: udzielanie licencji, sprzedaż wynalazku.
MODUŁ V Źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrzne
źródła finansowania projektów innowacyjnych i badawczych.
MODUŁ VI Tworzenie biznesplanu.
MODUŁ VII Analiza biznesplanu w formie warsztatów.

Fundacja Oddziału PAN w Lublinie „Nauka i Rozwój”
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Uczestnikami szkoleń są studenci oraz absolwenci studiów lubelskich uczelni
wyższych. Absolwenci korzystający z projektu to osoby które ukończyły studia
najpóźniej rok przed datą przystąpienia do projektu.
2. EURO-LOTNISKO 2012
„EURO-LOTNISKO 2012” to projekt, który ma na celu zweryfikowanie opinii lubelskich przedsiębiorców, co do możliwości wykorzystania potencjału płynącego z pojawienia się istotnego impulsu gospodarczego, jakim jest budowa
portu lotniczego w Świdniku oraz organizacja przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw
Europy w piłce nożnej. Na podstawie wyników badań zostanie wydana publikacja, opisująca wpływ tych dwóch wydarzeń na rozwój oraz strukturę zatrudnienia przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, trendów rozwojowych i
prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, związanych w
szczególności z tworzeniem nowych lub przystosowaniem istniejących miejsc
pracy. Publikacja będzie dystrybuowana w urzędach miasta z terenu województwa, instytucjach rynku pracy, powiatowych i miejskim urzędzie pracy, związkach zrzeszających przedsiębiorców. Wydana publikacja może przyczynić się do
prognozowania procesów szkoleniowych realizowanych przez firmy oraz inne
instytucje szkoleniowe, oraz pomóc w doborze właściwych instrumentów szkoleniowych.
3. Akademicki Klub Przedsiębiorczości
Projekt „Akademicki Klub Przedsiębiorczości” Fundacji PAN jest finansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności” oraz środków własnych Fundacji. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenia Klubu Przedsiębiorczości w Fundacji PAN, którego członkami są studenci
lubelskich uczelni państwowych, pragnący rozwijać indywidualne umiejętności
i kompetencje związane z komercjalizowaniem wiedzy, m. in. poprzez: podniesienie kompetencji dziedzinowych i biznesowych czy zaangażowanie w proces
tworzenia mapy kompetencji lubelskich uczelni państwowych. Mapa kompetencji powstanie w wyniku analizy oferty uczelni skierowanej do przedsiębiorstw.
Członkowie AKP uczestniczą również w cyklu szkoleń, m. in. z zakresu: Zarządzania projektami europejskimi, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, czy prawa gospodarczego.
Zakończono realizację następujących Projektów szkoleniowych:
1. Platforma Umiejętności Informatycznych.
2. Lubelska Akademia Kompetencji.
3. Akademia Kompetencji Księgowego.
Pod koniec 2009 roku Zarząd Fundacji podjął działania mające na celu rozpoczęcie komercyjnej działalności o charakterze szkoleniowym. Przygotowana
oferta szkoleniowa zawiera tematykę:
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- „Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania w administracji
publicznej”
- „Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej z elementami metodyki PRINCE 2”
-„Coaching – moda czy konieczność w zarządzaniu ludźmi?”
Fundacja podejmuje próbę pozyskania części rynku szkoleniowego we wskazanym zakresie. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia planuje się rozszerzenie profilu działalności szkoleniowej.
Fundacja PAN otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich na realizację dwóch projektów obejmujących wsparciem pracowników przedsiębiorstw
restrukturyzowanych, zagrożonych bezrobociem oraz tych, którzy utracili zatrudnienie w ciągu sześciu miesięcy od daty przystąpienia do projektu. Realizacja
rozpoczyna się w 2010 roku.
Szkolenia mają charakter specjalistyczny i obejmują zagadnienia kompatybilne z kompetencjami jakie będą wymagane od pracowników pragnących podjąć
zatrudnienie w firmach transportowych, spedycyjnych i centrach sortowniczych,
korzystających z transportu drogą lotniczą. Realna szansa zatrudnienia pojawi się
w chwili rozpoczęcia funkcjonowania lotniska.
Ireneusz Samodulski
Mgr Ireneusz Samodulski jest prezesem Zarządu Fundacji PAN Oddział w Lublinie - „Nauka i Rozwój”.
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Stypendia naukowe dla doktorantów
Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów jest realizowany
przez Samorząd Województwa Lubelskiego (Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego) w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.2 Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.2
Regionalne Strategie Innowacji
- Finansowanie:
Koszt projektu: 3 027 000 zł
227 025 zł – wkład własny 7,5 %
2 799 975 zł – dofinansowanie EFS i budżet państwa
- Okres realizacji projektu 2008-2010
Cel projektu
Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez udzielenie stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju
gospodarczego Lubelszczyzny, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji
województwa lubelskiego.
Udział w projekcie:
114 doktorantów z uczelni wyższych i instytutów naukowych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego:
- W 2008 r. przyznano stypendia naukowe dla 18 doktorantów na okres 6
miesięcy,
- W 2009 r. przyznano stypendia naukowe dla 48 doktorantów na okres 7
miesięcy,
- W 2010 r. planowane jest przyznanie stypendiów naukowych dla 48 doktorantów na okres 7 miesięcy.
Wsparciem zostali objęci doktoranci z następujących dziedzin:
1. Innowacyjne technologie:
- biotechnologia,
- ochrona środowiska – techniki energooszczędne,
- techniki informatyczne i informacyjne, informatyka stosowana,
- wzornictwo przemysłowe,
- nowoczesne technologie w przemyśle,
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- tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji,
- aparatura medyczna i telemedyczna,
- systemy informacji przestrzennej,
- balneologia.
2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne:
- badania oraz wdrożenie nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie
i przetwórstwie rolnym,
- wsparcie produkcji i logistyki biomasy produkowanej na cele energetyczne,
- system obrotu certyfikowanymi produktami rolnymi,
- technologie żywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie przechowywania owoców i warzyw.
3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych:
- techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych – energia fotowoltaniczna, fototermalna, biomasa, biopaliwa, wodna, wiatrowa, geotermalna, odpadowa,
- zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących systemów pozyskiwania energii odnawialnej.
4. Turystyka w województwie lubelskim / agroturystyka:
- analityka ruchu turystycznego,
- tworzenie nowych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych
i regionalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych,
- systemy atrakcji turystycznych w województwie.
5. Usługi wysokospecjalistyczne:
- rozwój usług informatycznych (zarządzanie informacją),
- certyfikacja produktów i przedsiębiorstw,
- wsparcie rozwoju rynku,
- transfer technologii,
- patenty - prawo patentowe,
- logistyka, organizacja produkcji,
- planowanie przestrzenne w gospodarce.
II Etap realizacji projektu:
- W ramach II naboru, przeprowadzonego w 2009 r. wpłynęło 97 wniosków,
90 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną, natomiast 7 wniosków
oceniono negatywnie (przyczyny, m.in.: brak wszczętego przewodu doktorskiego lub przewód wszczęty na uczelni nie mającej siedziby na terenie
województwa lubelskiego),
- 48 doktorantów zostało wybranych przez Komisję Stypendialną w drodze
konkursu, w tym:
- 14 – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
- 13 – z Politechniki Lubelskiej,
- 12 – z UMCS w Lublinie,
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- 4 – z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
- 3 – z KUL Jana Pawła II,
- 2 – z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
III Nabór wniosków
- Ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendiów został przeprowadzony
na przełomie 2009/2010 r.;
- Zasady i kryteria naboru wniosków są bez zmian w stosunku do obowiązujących podczas II naboru;
- O stypendium mogli ubiegać się doktoranci uczelni wyższych lub instytutów naukowych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego,
które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Kontynuacja programu stypendialnego
- Departament Gospodarki i Innowacji UMWL planuje kontynuację obecnie
realizowanego projektu. Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
będzie ukierunkowany na praktyczne zastosowanie wyników prac doktorskich pod kątem zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw
rolnych z terenu województwa lubelskiego.
- O stypendium będą mogły ubiegać się zarówno osoby będące uczestnikami
studiów doktoranckich, jak również osoby pracujące na uczelniach wyższych lub w instytutach naukowych z terenu województwa lubelskiego.
- Stypendia będą przyznane dla 170 doktorantów na 18 miesięcy.
- W okresie otrzymywania stypendium, doktoranci będą musieli wykazać się
aktywnością w zakresie publikacji naukowych, uczestnictwem w konferencjach naukowych itp.
Andrzej Flis
Andrzej Flis koordynator projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów”, jest pracownikiem Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urządu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
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Działalność Komisji Architektury,Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych w roku 2009
XVII Komisja Architektury ,Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN
Oddział w Lublinie skupia 23 pracowników naukowych różnych uczelni lubelskich i uczonych zagranicznych.
Większość członków Komisji jest czynnymi architektami i architektami krajobrazu pracującymi w wielu gremiach doradczych i komisjach miasta oraz stowarzyszeniach zawodowych i naukowych polskich i zagranicznych.
Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych współpracuje także z samorządem regionalnym poprzez liczne opracowania dla mniejszych
miast regionu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz z Ośrodkiem Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie. Wynikiem tej współpracy było rozpoczęcie
projektów badawczych dotyczących dokumentacji stanu zachowania środowiska
kulturowego Lubelszczyzny. W ramach badań rozpoczęto dokumentację zasobów
oraz stanu zachowania obiektów architektury krajobrazu, w tym przestrzeni publicznych osiedli mieszkaniowych oraz dokumentację architektury modernizmu i
postmodernizmu. Studia prowadzone w ramach projektów badawczych mają posłużyć jako materiał wykorzystywany przez Urząd Miasta do działań zmierzających do poprawy zagospodarowania architektoniczno-krajobrazowego Lublina
oraz wielu miast regionu –Bełżyc, Bychawy, Łęcznej i innych. Dla wielu małych
miast opracowane zostały liczne projekty w ramach prac dyplomowych mogące
stać się cennym materiałem źródłowym do wykorzystania przez lokalne władze w
pracach na rzecz poprawy krajobrazu i stanu zagospodarowania urbanistycznego.
W ramach prowadzonych prac naukowych w roku 2009 zostały zapoczątkowane badania na rzecz kilku instytucji, których wynikiem były prace studialne,
analizy i badania naukowe wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, należy wymienić opracowanie wykonane przez pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczące stanu zachowania zieleni i obiektów
małej architektury na Osiedlu Bronowice w Lublinie. Jest to początek badań mających na celu ocenę stanu zachowania terenów zieleni w obrębie miasta Lublin.
Prace te są kontynuowane w roku bieżącym, a efektem ma być stworzenie zdigitalizowanego archiwum zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Lublina,
jako podstawy bazy danych dla właściwej polityki krajobrazowej miasta. Realizacja projektu przewidziana jest na około 3 lata.
Równolegle Komisja współpracuje z ośrodkami zagranicznymi poprzez swoich członków. W roku 2009 zaproszono nas do udziału pracach międzynarodowego jury Roma Summer School on Urban Design 2009 w Rzymie ( Elżbieta
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Przesmycka), gdzie studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu rewitalizacji dwóch dzielnic Rzymu
opracowywali „projekty koncepcyjne dzielnic zrównoważonych”.W dniach 1326 września 2009 r. studenci pracowali w międzynarodowych zespołach projektowych pod kierunkiem pracowników dydaktycznych z Polski (Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie) Calabrii, Rzymu, Palestyny. Wynikiem pracy projektowej była wizja nowych dzielnic zgodnie ze współczesnymi trendami tworzenia
dzielnic zrównoważonych, tzw. „Eco dzielnic” na terenach wskazanych przez
władze Rzymu. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem Prezydenta IFHP ,
profesora Johna Zettera, prezydenta ACER arch. Eugenio Batelli oraz profesora
Paolo Coarossiego (Dyrektora Roma Summer School) wybrało trzy najlepsze
projekty, które będą podstawą do dalszych prac nad właściwym zrównoważonym
zagospodarowaniem nowych dzielnic.
Współpraca zagraniczna obejmuje także ośrodki naukowe Ukrainy (Równe,
Lwów), oraz Szwecję –(Uniwersytet w Lund.) Współpraca z ośrodkiem szwedzkim zaowocowała zorganizowaniem międzynarodowej konferencji poświeconej
miastom europejskim o historycznej tradycji uniwersyteckiej i wpływie uniwersytetów na rozwój przestrzenny 27 miast Europy. W grupie tej znalazł się także
Lublin, jako jedno z trzech miast historycznych Polski obok Krakowa i Torunia
o silnych naukowych korzeniach. W efekcie tego spotkania w 2009 roku ukazała
się publikacja wydana w Szwecji pod redakcją profesora Bo Larssona pt. „Univercity”.
Wyniki wielu działań i prac naukowych zostały zamieszczone w wydawnictwie TEKA Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział
w Lublinie”, t. 5/2009 (czasopismo punktowane).
Należy nadmienić iż Teka ta jest jedyną ciągłą publikacją naukową w regionie lubelskim o zasięgu międzynarodowym w całości poświęcona zagadnieniom
kształtowania przestrzeni w różnych jej aspektach. Teka XVII Komisji umożliwia publikacje wyników badań naukowych środowisk akademickich regionu
oraz dzięki współpracy zagranicznej najnowszych osiągnięć ośrodków naukowych, z którymi Komisja współpracuje.
Elżbieta Przesmycka
Dr hab. inż. architekt Elżbieta Przesmycka, prof. PW, UP w Lublinie jest przewodniczącą Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, a także redaktorem naczelnym TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów
Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie.
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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENERGIA 2009
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENERGIA 2009 została zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie, reprezentowaną
przez Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, we współpracy z Narodową
Akademią Ochrony, Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Krymie w dniach 7-11 września 2009 r. Miejscem Konferencji była
Ałuszta, a patronat nad nią objął pierwszy zastępca premiera Autonomicznej Republiki Krymu Azis Abdulajew.
W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób (w tym 30 z Polski). Wygłoszono 6
referatów plenarnych, w tym J. Glińskiego i E. Krasowskiego nt. „Sytuacja energetyczna w dobie kryzysu ekonomicznego” oraz 126 doniesień przedstawiających ważne problemy dotyczące energetyki i automatyzacji procesów produkcyjnych, oszczędności energii i materiałów w technice, procesach technologicznych,
ochronie środowiska przyrodniczego i rolnictwie.
Działalność badawczą omówiono w grupach tematycznych, podejmując zagadnienia:
– Dostosowania pracy silników ciągnikowych i samojezdnych maszyn rolniczych do pracy w rolnictwie, w zakresie emisji toksycznych składników spalin i paliwa ekologicznego.
– Monitorowania i sterowania pracą agregatów rolniczych i samojezdnych maszyn w zakresie optymalizacji pracy oraz kontroli ich stanu technicznego.
– Symulacji procesów roboczych.
– Gospodarowania energią, analizę i ocenę aktualnego stanu wiedzy, dotyczącej podstawowych problemów racjonalnego użytkowania energii w
różnych gałęziach działalności gospodarczej, takich jak: produkcja rolnospożywcza, budownictwo, konstrukcja maszyn, budowa maszyn, mechanizacja rolnictwa i osiągnięcia naukowe w tej działalności, rezultaty badań
naukowych i wdrożenie koncepcji rozwoju energetyki odnawialnej w ramach współpracy naukowej i gospodarczej Polski wschodniej z Ukrainą.
Tematyka szczegółowa obejmowała:
– wykorzystanie biopaliw w rolnictwie;
– analizę pracy agregatów maszynowych;
– badania symulacyjne;
– technologie napraw pojazdów;
– napędy hydrauliczne, pneumatyczne i sterowanie maszynami rolniczymi;
– prace naukowe z zakresu zmniejszenia toksycznych składników spalin.

Współpraca z Ukrainą
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Uczestnikom Konferencji przekazano czasopisma Oddziału PAN w Lublinie TEKA i MOTROL, w wydawaniu których uczestniczą polsko-ukraińskie zespoły
redakcyjne i autorzy artykułów. Była też okazja prezentacji Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie i jego udziału w badaniach nad energią odnawialną.
W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie rozwoju energetyki
motoryzacyjnej i rolnictwa , ochrony środowiska przyrodniczego oraz wieloletniej współpracy Oddziału PAN w Lublinie z ukraińskimi ośrodkami naukowymi,
profesorowie Jan Gliński i Eugeniusz Krasowski zostali wyróżnieni Dyplomami Honorowego Profesora (dr. h.c.), przyznanymi przez Narodową Akademię
w Symferopolu, z okazji 50-lecia jej istnienia.

Od lewej: Prof. Eugeniusz Krasowski, prof. Sergiej Fedorkin - rektor Narodowej Akademii
Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu, prof. Jan Gliński,
Azis Abdulajew - pierwszy zastępca premiera Autonomicznej Republiki Krymu.

Akademia ta jest bardzo prężnie rozwijającą się placówką naukową, posiadającą znaczne zaplecze techniczne dla realizacji projektów badawczych. Posiada
Wydziały: Architektury i Budownictwa, Energetyki Wodnej i Nawadniania, Technologii Naftowo-Gazowych, Menadżersko-Ekonomiczny oraz Międzynarodowy
Wydział Ochrony Środowiska, kształcący 120 obcokrajowców z 26 państw.

Jan Gliński, Eugeniusz Krasowski
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BioPhys Spring - Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców
Warsztaty organizowane są corocznie od 2002 r., kolejno w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej, przez cztery współpracujące ze sobą placówki naukowe,
skoncentrowane w swoich zainteresowaniach naukowych na zastosowaniach
fizyki do rozwiązywania zagadnień kształtowania środowiska przyrodniczego
oraz rolnictwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet im. Istvana Szenta w Gödöllő na Węgrzech i Instytut
Agrofizyki PAN w Lublinie.
Warsztaty przeznaczone są dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych przed i po doktoracie w wieku do 35 lat. Warsztaty prowadzone są w języku angielskim. Tradycją warsztatów jest brak opłaty konferencyjnej oraz wstęp
wolny dla wszystkich zainteresowanych. Celem warsztatów jest kształcenie młodych kadr naukowych przez zapraszanych doświadczonych liderów naukowych,
wymiana doświadczeń badawczych w zakresie zastosowań fizycznych metod
badań do nauk biologicznych, rolniczych, technologii żywności i kształtowania
środowiska przyrodniczego oraz doskonalenie umiejętności prezentacji własnych wyników badań na forum międzynarodowym. W dotychczasowych warsztatach uczestniczyło corocznie 20-40 młodych naukowców z kilkunastu krajów europejskich oraz 5-7 zapraszanych wykładowców z wiodących ośrodków
naukowych w Europie. Corocznie wydawane są materiały kolejnych warsztatów
zawierające dwustronicowe abstrakty wykładów oraz doniesień. Głoszone prace
kierowane są do opublikowania w następujących czasopismach naukowych: International Agrophysics, Research in Agricultural Engineering lub Scientia Agriculturae Bohemica.
Inicjatorem międzynarodowych warsztatów BioPhysSpring był profesor Jiri
Blahovec, kierownik Katedry Fizyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze,
który zorganizował dwa pierwsze takie spotkania w Pradze. Kolejne spotkania
odbywały się na przemian w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz w Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze. Istotnym rozszerzeniem zakresu międzynarodowego oddziaływania warsztatów było dołączenie w 2009 r. Słowackiego
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz Uniwersytetu Istvana Szenta w Gödöllő
do grona organizatorów kolejnych przyszłych spotkań w ich placówkach. Grono współorganizatorów warsztatów wzmocnił również Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, a prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, prezes Oddziału
PAN w Lublinie jest członkiem Komitetu Naukowego Warsztatów. Najbliższe Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja 2010 r. w Nitrze, a następne
w 2011 r. w Gödöllő.

BioPhys Spring - Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców
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Warsztaty są ważnym elementem rozwoju naukowego oraz integracji
młodych naukowców z różnych placówek badawczych oraz różnych krajów
Europy zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych. Stwarzają doskonałą możliwość prezentacji wyników badań na
międzynarodowym forum specjalistów, w życzliwym gronie osób będących na
podobnym, początkowym etapie kariery naukowej, pod baczną opieką doświadczonych liderów.
Józef Horabik
Prof. dr hab. Józef Horabik jest dyrektorem Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w
Lublinie.

www.ipan.lublin.pl
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Projekty inwestycyjne realizowane w Instytucie Agrofizyki PAN
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej finansowanego w latach 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
realizowane są dwa duże projekty inwestycyjne: „Rozbudowa infrastruktury i
doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS” oraz „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej”.
Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości
„AGROPHYSICS”.
Celem projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i ich dyfuzji między strefą
nauki i gospodarki w regionie lubelskim poprzez:
• zwiększenie wykorzystania badań naukowych przez gospodarkę w zakresie kontroli jakości surowców roślinnych wykorzystywanych na cele żywnościowe i nieżywnościowe,
• polepszenie współpracy instytucjonalnej w regionie dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego,
• wzrost kontroli stanu środowiska naturalnego w regionie,
• podniesienie poziomu wykształcenia.
W ramach projektu realizowane są trzy zadania inwestycyjne:
I. Nadbudowa nowego obiektu laboratoriów oraz sal wykładowych Instytutu.
II. Termomodernizacja głównego obiektu Instytutu.
III. Doposażenie laboratoriów ponad 60 pozycjami nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.
W chwili obecnej w ramach realizacji tego projektu w Instytucie tworzone
są nowoczesne laboratoria: monitoringu środowiska przyrodniczego, termografii,
zastosowań optycznych technik pomiarowych, spektroskopii dielektrycznej, mikroskopii, analizy sensorycznej i właściwości mechanicznych, właściwości powierzchniowych i strukturalnych gleb i roślin, chromatografii gazowej, systemu
korzeniowego roślin, właściwości fizycznych owoców i warzyw, oceny jakości
surowców zbożowych i oleistych, mechaniki materiałów sypkich.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 26 mln PLN, z czego wsparcie w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi 22,8 mln
PLN. Termin realizacji projektu 2008-2010.

Projekty inwestycyjne realizowane w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
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Celem projektu „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej” jest
wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej poprzez tworzenie wiedzy i innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności poprzez:
• rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi Lubelszczyzny i Polski Wschodniej,
• rozwój badań naukowych w dziedzinie wykorzystania biomasy do celów
energetyki odnawialnej,
• podniesienie jakości prowadzonych badań oraz dostosowanie ich do potrzeb regionalnej i krajowej gospodarki,
• zwiększenie liczby pracowników naukowych zajmujących się problematyką energii odnawialnej,
• wsparcie dotychczasowej działalności statutowej Instytutu Agrofizyki,
• wsparcie dotychczasowych prac dotyczących wytwarzania i ochrony patentów, publikacji rozwiązań innowacyjnych oraz badań naukowych związanych z rozwojem kadry naukowej,
• poprawę jakości i warunków pracy kadr naukowych i adaptację laboratoriów.
W ramach projektu realizowane są dwa zadania inwestycyjne:
I. Modernizacja laboratoriów naukowo-badawczych.
II. Doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej w niezbędną infrastrukturę naukowo-badawczą
pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze wytwarzania i
przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Laboratorium będzie rozwijane w
oparciu o zakup ponad 150 pozycji nowoczesnej aparatury, a także wykorzystanie istniejącej infrastruktury badawczej Instytutu.
W skład Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej wejdzie sześć
specjalistycznych laboratoriów: nowych technologii pozyskiwania energii odnawialnej oraz biomasy, fermentacji metanowej, analizy biogazu, oceny, ulepszania
i wykorzystania osadów pofermentacyjnych, mikrobiologii molekularnej i środowiskowej oraz laboratorium biochemiczne, a ponadto pięć pracowni: utylizacji i
wykorzystania fazy stałej osadu, fizycznych właściwości gleb modyfikowanych,
chemicznych i fizykochemicznych właściwości osadu, wzrostu roślin oraz ulepszania gleby.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 26 mln PLN. Dofinansowanie w
ramach PO RPW 2009-2013 wynosi ponad 23,4 mln PLN, w tym 22,1 mln PLN
stanowi wkład wspólnotowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1,3 mln PLN wkład budżetu Państwa. Termin realizacji projektu
2009-2011.
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Józef Horabik

Ważnym efektem realizowanych projektów, wynikającym z realizacji celu PO
RWP, jest szerokie otwarcie się Instytutu na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Jego elementem będzie stworzenie oferty nauko-badawczej i poszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami i innymi placówkami, a także upowszechnianie w
Regionie wyników prac badawczych Instytutu o dużym potencjale innowacyjnym.

Wizualizacja I.A. PAN

Józef Horabik
Prof. dr hab. Józef Horabik jest dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
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Wszechnica
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym podjął inicjatywę zorganizowania Wszechnicy – cykl 9 wykładów otwartych dla mieszkańców Lublina. Inicjatywa ta uzyskała aprobatę Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Lublina. Przewiduje się cykl 9 wykładów
popularno-naukowych w 2010 roku, wygłaszanych w Pałacu Czartoryskich w
Lublinie, Plac Litewski 2, w siedzibie LTN i PAN Oddział w Lublinie, w każdy
ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.30. Problematyka wykładów jest dobierana
w taki sposób aby budzić zainteresowanie zarówno naukowców, studentów, jak i
wszystkich mieszkańców miasta.
W porozumieniu z organizatorami do inicjatywy „Wszechnicy” przyłączył się
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie. Przygotował warsztaty
edukacyjne dla młodzieży szkolnej. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowane są również w ostatnie czwartki miesiąca, ale w godzinach południowych. „Od starożytności do współczesności - czyli krótka historia pieniądza” to pierwszy temat, który zaprezentowała Pani Ilona Skibińska-Fabrowska,
dyrektor oddziału NBP w Lublinie.
Uczestnicy Wszechnicy mają możliwość udziału w konkursach wiedzy organizowanych po wykładach. Do wygrania były i są dwuzłotowe monety okolicznościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski, książki i publikacje naukowe
oraz nagrody niespodzianki.

Wykład inauguracyjny. Z lewej dr P. Kowalewski, prof. A. Korobowicz
Fot. I.Samodulsk
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW:
28.01.2010 r.
Dr Paweł Kowalewski, NBP Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro z siedzibą w Warszawie
Aktualne problemy gospodarki światowej
25.02.2010 r.
Prof. dr hab. Edward Olszewski, UMCS
Globalizacja a państwo narodowe
25.03.2010 r.
Prof. dr hab. Antoni Faber, IUNG Puławy
Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne Polski
29.04.2010 r.
Ks prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor
KUL
Pius XI – „polski” papież i jego ślady na Lubelszczyźnie
27.05.2010 r.
Prof. dr hab. Marek Opielak, rektor PL
Politechnika – źródło innowacyjnych rozwiązań
24.06.2010 r.
Dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UP w Lublinie
Czy można chodzić po wodzie?
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Wrocławskie sympozjum międzynarodowe, podkreślające konieczność
zmian w europejskich systemach organizacji i finansowania nauki
W dniach 4 i 5 września 2009 r. odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim
Międzynarodowe Sympozjum pt. „Badania Europejskie z uwzględnieniem zmiany podejścia (European Research on the Move)”, zorganizowane przez Europejską Akademię Nauk, Sztuki i Kultury (European Academy of Sciences, Arts and
Humanities, EASAH), Wydział Podstawowych i Inżynieryjnych Nauk UNESCO
(Division for Basic and Engineering Sciences, DBES), Polską Akademię Nauk,
Uniwersytet Wrocławski i Wrocławskie Centrum Badawcze EIT+, pod patronatem dr. Rafała Dudkiewicza, Prezydenta Wrocławia. Przewodniczącym konferencji był prof. Henryk Ratajczak z Uniwersytetu Wrocławskiego, a autorami
programu byli: prof. Jerzy M. Langer, Instytut Fizyki PAN, doradca Prezydenta
Wrocławia, prof. Maciej J. Nałęcz (DBES, UNESCO, Paryż), prof. Henryk Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski, wiceprezydent EASAH. W sympozjum obok
polskich uczonych brali udział uczeni i administrujący nauką, z szeregu krajów
europejskich, tak ze środowisk uniwersyteckich i akademijnych, jak też z agend
Unii Europejskiej, zajmujących się organizacją i finansowaniem nauki oraz przedstawiciele środowiska biznesu i banków. Myślą przewodnią sympozjum było
podkreślenie niezbędności zmian w organizacji i finansowaniu obecnie funkcjonujących w Europie w tym zakresie systemów, przy uruchomieniu nowych propozycji i sposobów intensyfikacji udziału nauki w procesach innowacji.
Po powitaniach ze strony rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka
Bojarskiego, prezydenta Wrocławia, dr. Rafała Dudkiewicza, prezydenta Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Kultury w Paryżu, dr. Guy de The i przewodniczącego charakteryzowanego niniejszym Sympozjum, prof. Henryka Ratajaczaka
miała miejsce prezentacja w języku angielskim, podobnie jak w wymienionych
wyżej wystąpieniach – następujących wykładów (1,2). Development strategies:
a matter of choice, Krzysztof Rybiński (Partner, Ernst and Young, Former Vice
President of National Bank of Poland); European research – the EUROHORC
and Swedish Presidency perspectives, Pär Omling (Dir. General, Swedish Res.
Councils, Former EUROHORC Chairman); Framework 7 on the move, Clara de
la Torre (Director, DG Research, European Commission); Link of the research,
innovation and regional policies, Manfred Beschel (Director, DG Regio, European Commission); Research and infrastructure - European problems, Norbert
Kroo (Vice President, Hungarian Academy of Sciences, Member - ERC); A vision of academic campus Ochota in Warsaw; Jacek Kuźnicki (Director, International Institute of Molecular and Cell Biology, Poland); The EIT+ strategy:
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the new concept on local research environment, Mirosław Miller (CEO, WRC
EIT+); The meaning of excellence and the need of excellence in research, Lars
Walloe (President, Academia Europaea)); European frontier research: the European Research Council, Michał Kleiber (President, Polish Academy of Science,
council member – ERC, former Minister of Science); Strategy to win the best
– Foundation of Polish Science perspective, Maciej Żylicz (President, Foundation of Polish Science); Research dilemmas of large countries in transition, Anton G. Naumovets (Vicepresident, National Academy of Sciences of Ukraine);
A new role of Universities, Tadeusz Luty (UEA, Member of the Board, Former
Rector of Wroclaw University of Technology); Researchers and the European
Research Area, Stefan Hermans (DG Research, Universities and Researchers,
EC); European Academies and European Research, Juri Engelbrecht (President,
ALLEA); Ground-breaking innovations originate from fundamental research
– lessens learned in Finland, Marja Makarow (Chief Executive, European Science Foundation); Science as investment, Krzysztof Pietraszkiewicz (President,
Association of Polish Banks); Innovativeness, you fool, Horst Soboll (EURAB,
Chair, Chairman of IAB WRC EIT+); European research – a New Deal needed,
Jerzy Langer (Polish Academy of Sciences, Advisor to Mayor of Wroclaw, Former Vice Minister of Science); Global challenges and perspectives of scientific
research, Maciej J. Nałęcz (Director, DBES, UNESCO, Paris).
Z wymienionych wystąpień wynikała konieczność wprowadzania zmian do systemów planowania i finansowania badań naukowych w Europie. Postulowano też
wzmocnienie roli uniwersytetów przy realizacji prac badawczych oraz ich silniejsze powiązanie z instytucjami naukowo-badawczymi i przemysłem. Podkreślano
nadrzędne znaczenie badań poznawczych w tworzeniu fundamentalnych odkryć,
które warunkują postęp o znaczeniu gospodarczym. Jako niezbędne określano
tworzenie warunków do badań dla młodych pracowników nauki, promujących
ich rozwój i kompetencje, wczesnego zajmowania stanowisk wiodących i kierowniczych. Wskazano, że powiązanie badań poznawczych z praktyką, obok wyżej
wymienionych korzyści, stwarza szanse pozyskiwania z tego źródła środków na
finansowanie badań naukowych, co może uzupełnić malejące kwoty na ten cel z
budżetów państwowych. Państwo, niezależnie od wzrastającego znaczenia wolnego rynku w finansowaniu badań naukowych, powinno jednak zachować wpływ na
kształtowanie relacji finansowania badań naukowych. Za korzystny uznano trójkąt: badania, innowacje, edukacja. Jako ważny element w przyszłych badaniach
wymieniono dążenia do zwiększenia ich stopnia doskonałości (excellence).
Jako wyraz rozwoju polskich środowisk naukowych, w tym badań naukowych
i edukacji akademickiej, przedstawione zostało Biocentrum Ochota w Warszawie, skupiające Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk: Biochemii i Biofizyki, Biologii Eksperymentalnej, Eksperymentalnej Medycyny, Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Badań Podstawowych Technologicznych. Wymienione Biocentrum
zatrudnia obecnie 1400 pracowników oraz 400 doktorantów.

Wrocławskie sympozjum międzynarodowe ... .

89

Drugim, znajdującym się w rozbudowie ośrodkiem, jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+Ltd z celem zwiększania efektywności gospodarki Wrocławia i
otaczającego go regionu oraz z ambicją stania się Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii, zwłaszcza w dziedzinach: biotechnologii, nanotechnologii,
alternatywnych źródeł energii i badań podstawowych w wybranych dyscyplinach.
Siedzibą ośrodka jest campus Pracze. Zamiarem jest łączenie: edukacji, badań i
biznesu. Założeniem organizatorów jest stworzenie ośrodka mogącego w przyszłości konkurować z wiodącymi ośrodkami badań.
Podsumowując, scharakteryzowana wyżej tematyka Sympozjum dowodzi
sformułowania szeregu nowatorskich kierunków działania, z możliwością doskonalenia obecnego systemu finansowania nauki i zarządzania nią, tak w obszarze
Unii Europejskiej, jak również w Polsce.
Bibliografia:
1. Program zawierający tytuły wystąpień.
2. Zbiór streszczeń niektórych wystąpień. International Symposium on Science and Development, University of Wrocław, Poland, 4-5 Sept. 2009.

Marian Truszczński
Prof. Marian Truszczyński jest członkiem Prezydium PAN i wiceprezesem Oddziału PAN
w Lublinie.
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Język ukraiński poza granicami Ukrainy
W dniach 8-9 października 2009 roku Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie wspólnie z Instytutem Filologii
Słowiańskiej UMCS i z Katedrą Literatury Współczesnej KUL zorganizowała
międzynarodową konferencję naukową „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”. Dotknęła ona problematyki ważnej dla Lubelszczyzny – regionu leżącego
na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim – funkcjonowania języka ukraińskiego poza granicami administracyjnymi państwa ukraińskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem Polski i regionu lubelskiego.
W konferencji wzięło udział ponad 30 referentów, którzy reprezentowali różne ośrodki akademickie w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, UMCS oraz Europejskie
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów) i na Ukrainie (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Wołyński Uniwersytet Narodowy im.
Łesi Ukrainki w Łucku, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy im. Krypjakewycza we Lwowie). Do udziału w konferencji zgłosili się także uczestnicy z Uniwersytetu w
Nyíregyházie na Węgrzech, którzy, choć do Lublina nie przyjechali, nadesłali
swoje referaty.
W wystąpieniach i dyskusji można było wyodrębnić trzy zasadnicze bloki
tematyczne, a mianowicie: 1. problem rozwoju gwar ukraińskich w przygranicznym obszarze języka ukraińskiego oraz w sąsiedztwie gwar innych języków; 2.
opis języka ukraińskiego czasopism, tłumaczeń i innego rodzaju wydań, które
ukazują się na terytorium Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
3. problem nauczania języka ukraińskiego jako obcego w Polsce.
W pierwszym z wymienionych bloków tematycznych uczestnicy konferencji
mogli wysłuchać ciekawych referatów z zakresu dialektologii. Poruszały one,
w szczególności zagadnienia historii badań nad gwarami ukraińskimi poza granicami Ukrainy (N. Chobzej, R. Miniajło), metodologii badania gwar peryferyjnych (F. Czyżewski), problem badania wyspowych gwar ukraińskich (A.-T. Aboni, J. Barań, L. Frolak). Najwięcej uwagi poświęcono, co zrozumiałe, językowi
ukraińskiemu na terytorium Polski i pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego
(H. Arkuszyn, T Kołodyńska, M. Borciuch).
Drugi blok tematyczny konferencji poświęcony został opisowi języka literatury i prasy ukraińskiej poza granicami Ukrainy. W poszczególnych wystąpieniach
poddano analizie teksty ukraińskiej memuarystyki Włoch (N. Babycz); omówiono język wydawnictw ukraińskich w Polsce (О. Baraniwska), przeanalizowano
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język poety łemkowskiego J. Dudry (N. Kostiak), czy zestawiono koncepty sakralne w językowym obrazie świata Ukraińców (М. Skab). Naukowcy zwrócili
również uwagę na funkcjonowanie języka ukraińskiego w poszczególnych sferach życia Ukraińców w Polsce – w cerkwi, w codziennym porozumiewaniu się
(G. Kuprianowicz, A. Jekaterynczuk).
W trzecim bloku tematycznym zaprezentowano referaty, dotyczące nauczania
języka ukraińskiego w Polsce jako języka obcego. Wymienić tu należy wystąpienia przybliżające historię nauczania języka ukraińskiego w Polsce, zwłaszcza
w Lublinie (М. Jastrzębski, D. Nowacka), które stały się doskonałą prezentacją
dokonań lubelskiego środowiska ukrainistycznego (UMCS, KUL). Zdecydowana większość referatów z tego zakresu dotyczyła metodyki wykładania języka
ukraińskiego jako obcego (B. Zinkiewicz-Tomanek, Z. Maciuk, О. Antoniw, H.
Czuba, H. Kuź ). Poruszono również nowe problemy w wykładaniu poszczególnych przedmiotów dla studentów-ukrainistów (P. Jóźwikiewicz).
Międzynarodowa konferencja „Język ukraiński poza granicami Ukrainy”
stała się kolejną okazją do spotkania naukowców z Polski i Ukrainy i podjęcia
tematów ważnych dla obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego, czy szerzej polsko-wchodniosłowiańskiego. Organizacja konferencji pokazała też bardzo dobrą
współpracę Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN
w Lublinie z lubelskimi uniwersytetami – UMCS oraz KUL.
Mateusz Jastrzębski
Dr Mateusz Jastrzębski jest sekretarzem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie.
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IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – EKOENERGIA ’2009
„Postęp naukowo-techniczny w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i
wykorzystaniu biopaliw.”
Tematyka i przebieg konferencji:
W połowie września 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2009, dobrze wpisująca się w tematykę proekologicznego rozwoju Lubelszczyzny.
„Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” przyjęta przez Sejm RP w 2001 r.
stawia przed Polską wysokie wymagania w zakresie systemowych rozwiązań
wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, które w Unii Europejskiej
funkcjonują już od dłuższego czasu.
W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego rozwoju prac naukowych i praktycznych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wynika to, między innymi z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie, zarówno dla
lokalnych społeczności (zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego), jak również korzyści ekologicznych.
Biorąc to pod uwagę, już od kilku lat, z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Wiesława Piekarskiego – Przewodniczącego Lubelskiej Rady Ekoenergii, organizowana jest cyklicznie konferencja naukowa o tej tematyce. Tym razem konferencja
odbyła się w Lublinie w Pałacu Czartoryskich, w dniach 16-18 września 2009 r.,
jako IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOENERGIA’2009, pt.
„Postęp naukowo-techniczny w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu
biopaliw”. Ze względu na swój charakter, objęta została patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobie pana Marka Sawickiego.
Lubelskie Towarzystwo Naukowe przejęło główny ciężar organizacyjny tej
konferencji, co zapewniło jej bardzo wysoki poziom, zarówno pod względem
organizacyjnym jak również merytorycznym. Współorganizatorami konferencji byli także: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lubelska Rada Ekoenergii
Fundacji PAN O/Lublin „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Instytut Agrofizyki
PAN oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Pracom
komitetu organizacyjnego przewodniczył prof. Wiesław Piekarski, funkcje wiceprzewodniczących pełnili prof., prof. Izabella Jackowska i Jerzy Tys.
Celem konferencji była integracja środowisk związanych z poszukiwaniem oraz
wdrażaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), stąd adresatami Konferencji byli
naukowcy, producenci i odbiorcy, którym wymiana doświadczeń umożliwi weryfi-
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kację zdobytej wiedzy w dziedzinie OZE i dalszy rozwój działalności naukowej lub
przedsiębiorczości z korzyścią zarówno dla gospodarki i środowiska naturalnego.
Tematyka konferencji skupiała się wokół zagadnień związanych z szeroko
pojętą ekoenergią. W szczególności poruszane były kwestie biopaliw silnikowych, biokomponentów do paliw silnikowych, biomasy przeznaczonej na cele
energetyczne, energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej, a także
wpływ wykorzystania wspomnianych zasobów energetycznych na otaczające nas
środowisko i na gospodarkę oraz perspektywy ich dalszego rozwoju.
W konferencji uczestniczyło 40 osób, byli to naukowcy z uczelni rolniczych,
technicznych, instytutów branżowych oraz inne osoby wdrażające technologie
odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy konferencji przybyli do Lublina, z
Bielska-Białej, Częstochowy, Krakowa, Olsztyna, Warszawy, Wrocławia, Siedlec, Szczecina, Radomia, Rzeszowa i Zamościa. Byli także goście zagraniczni z
Sankt Petersburga (Rosja) i z Pragi (Czechy).
Prof. Wiesław Piekarski, jako przewodniczący rozpoczął konferencję od powitania gości i uczestników, nawiązując do sytuacji nauki w obliczu potrzeb zmian
energetycznych i ekoenergetycznych rozwiązań w otaczającym nas środowisku.
Następnie głos zabierali prof. Jan Gliński – Prezes Oddziału PAN w Lublinie,
prof. Edward Pałys – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Józef
Horabik – Dyrektor IA PAN. Na konferencji wśród zaproszonych gości pojawili
się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
osobach panów Kazimierza Żmudy – zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków
Rolnych ds. produktów roślinnych oraz energii odnawialnych i biopaliw oraz
Tadeusza Zakrzewskiego – Prezesa Krajowej Izby Biopaliw. Konferencję swoją
obecnością uświetnił także Pan Jan Łopata – Poseł na Sejm RP.
Pierwszy dzień konferencji stanowiły obrady plenarne, podczas których wybrani uczestnicy prezentowali wyniki prac naukowych.
Drugi dzień Konferencji poświęcony był zwiedzaniu obiektu ekoenergetycznego, zlokalizowanego na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie pod
Lublinem, złożonego z instalacji pozyskiwania biogazu ze złoża odpadów oraz
generatora energii elektrycznej funkcjonującego w oparciu o pozyskany gaz. Po
zapoznaniu uczestników z charakterystyką obiektu, po wymianie uwag i spostrzeżeń nastąpiła część kulturoznawcza związana ze zwiedzaniem pobliskiego
Muzeum Zamoyskich oraz Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce.
Trzeciego dnia konferencji odbyły się obrady plenarne oraz sesja posterowa.
Osobą przemawiającą w tym dniu był między innymi dyr. Kazimierz Żmuda,
który mówił na temat rolniczego potencjału energetycznego w postaci biogazowni w gospodarstwach rolniczych. Temu oraz kolejnym wystąpieniom towarzyszyły ciekawe i rzeczowe dyskusje.
Podczas sesji posterowej uczestnicy kolejno prezentowali wyniki swoich badań w oparciu o przygotowane plakaty, co również zainicjowało interesujące rozmowy wokół poruszanej problematyki.
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Andrzej Kuranc

Prof. W. Piekarski podczas powitania gości w Pałacu Czartoryskich

fot. J. Liniewicz

Uczestnicy EKOENERGII z Prorektorem UP Edwardem Pałysem na pierwszym planie
fot. A Kuranc
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Obiekt ekoenergetyczy w postaci generatora zasilanego biogazem na terenie składowiska
odpadów w Rokitnie

fot. A. Kuranc

Podsumowując obrady podkreślono raz jeszcze, że w ciągu najbliższych lat
energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie znaczący składnik bilansu
energetycznego każdego z państw Unii Europejskiej, a wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii będzie warunkować rozwój zrównoważony. Rozwój
odnawialnych źródeł energii stwarza szansę szczególnie dla lokalnych społeczności na utrzymanie niezależności energetycznej, rozwoju regionalnego i
nowych miejsc pracy, a także na proekologiczną modernizację, dywersyfikację i
decentralizację krajowego sektora energetycznego.
Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie dotyczące zarówno merytorycznego, jak i organizacyjnego poziomu naszej konferencji, co dla organizatorów jest wysoką nagrodą.
Andrzej Kuranc
Dr inż. Andrzej Kuranc jest pracownikem Katedry Energetyki Pojazdów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
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21 Zjazd Hydrobiologów Polskich w Lublinie
„21 wiek - Czy zabraknie nam czystej wody?”
Zjazdy Hydrobiologów Polskich odbywają się co 3 lata, mają charakter otwarty na którym osoby zajmujące się biologią wody mogą prezentować swoje
badania i przemyślenia.
W dniu 09.09.09 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie rozpoczął obrady 21. Zjazd Hydrobiologów Polskich.
Honorowy patronat sprawowali: JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski i Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska.
Organizatorami Zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Katedra Ekologii Ogólnej i Katedra Hydrobiologii UP w Lublinie; Katedra Botaniki
i Hydrobiologii KUL; Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
Uczestników Zjazdu powitał i otworzył obrady dr hab. Krzysztof Czernaś
prof. UP – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który podczas otwarcia
konferencji powiedział m.in.:
„Z definicji, którą odnajdziemy w encyklopedii, wynika, że pojęcie czasu w
fizyce klasycznej jest samodzielną wielkością niezależną od innych wielkości,
biegnącą w takim samym rytmie w całym wszechświecie. W mechanice relatywistycznej czas stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni, jego upływ zaś zależy od obserwatora i jest różny dla różnych obserwatorów. Nie ulega wątpliwości,
że dzisiaj, teraz tutaj, w tym momencie czas jest wyjątkową, chwilową wielkością
dla wszystkich, obecnych w tej sali obserwatorów – 09.09.09 godz. 09.09 – to
data, kiedy rozpoczynamy XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich w Lublinie.
3 lata temu na Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Toruniu, dzięki zabiegom
i staraniom śp. prof. Stanisława Radwana, Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego powierzyło organizację następnego Zjazdu, ośrodkowi
akademickiemu – hydrobiologicznemu miasta Lublin. Osobiście miałem okazję
zaprosić wszystkich hydrobiologów do naszego pięknego miasta. [...]
Witamy Państwa w murach uczelni, której tradycja powstania sięga roku
1944. [...] Ta uczelnia od momentu powstania była trzonem hydrobiologii lubelskiej, była miejscem pracy takich naukowców, jak Gabriel Brzęk – uważany
za ojca hydrobiologii lubelskiej, Roman Prawocheński junior, który prowadził
badania ichtiobiologiczne w gospodarstwach stawowych, Kazimierz Matusiak –
inicjator badań mikrobiologiczno-ekologiczno-algologicznych na Lubelszczyźnie, czy profesorów którzy jeszcze kilka lat temu byli pośród nas – Stanisław
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Radwan i Iwo Wojciechowski. To dzięki tym uczonym ukształtował się profil
badań hydrobiologicznych Ośrodka Lubelskiego.
Jest nam niezmiernie miło, że po raz drugi gościmy was w Lublinie. Niektórzy zapewne pamiętają rok 1982, kiedy byliśmy zmuszeni do przesunięcia Zjazdu o 1 rok, na rok 1983. Był rok wielkiego kryzysu politycznego. Współczesne
czasy niosą wiele problemów cywilizacyjnych. Jednym z nich jest postępujący
deficyt czystej słodkiej wody. Rozwiązanie tej kwestii leży także w naszej, hydrobiologów, gestii. To od nas zależy, czy w najbliższych latach podołamy takim
zadaniom, jak dostarczenie odpowiednich narzędzi do oceny jakości wód, a także
poprawy ich stanu, do czego zobowiązują nas odpowiednie przepisy unijne.
Proponujemy, by kwestie te, ważkie nie tylko z czysto naukowych, ale i egzystencjalnych względów, stały się motywem przewodnim obrad Zjazdu. Sami, bez pomocy
przedstawicieli innych nauk zajmujących się wodą, jak hydrografów i hydrologów, nie
rozwiążemy problemów racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania wodą”.
Następnie, w mowach powitalnych życzyli uczestnikom Zjazdu owocnych
obrad m.in : prof. dr hab. Krzysztof Gołacki – Prorektor UP w Lublinie, Metropolita Lubelski – Arcybiskup prof. dr hab. Józef Życiński, Przewodniczący Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – prof. dr hab. Marcin
Pliński. Rozpoczęcie Zjazdu uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Jawor”.
Informacje o Lubelskim Ośrodku (nie tylko) Hydrobiologicznym przedstawił
prof. dr hab. Ryszard Kornijów, który zaprezentował historię badań hydrobiologicznych na Lubelszczyźnie oraz przypomniał uczonych, którzy wnieśli wkład w
rozwój lubelskiej szkoły hydrobiologicznej. Referat inauguracyjny pt. „Czego o
rybach dowiedzieć się można ze środowisk bezrybnych” wygłosił prof. dr hab.
Maciej Gliwicz, kierownik Zakładu Hydrobiologii UW, który obchodził w Lublinie 70-te urodziny. Po przerwie kawowej rozpoczęły się obrady w następujących
sekcjach: I - „Strategie życiowe, Ekologia ewolucyjna”, II - „Monitoring, Ocena
stanu ekosystemów” oraz I i III sesji plakatowej. Na każdej z nich wygłoszony
był referat plenarny, tematycznie związany z nazwą sekcji.
Tradycyjnie pierwszego dnia odbyło się Walne Zebranie członków PTH, na
którym wybrano nowe władze Towarzystwa oraz dyskutowano na najważniejszymi problemami związanymi z działalnością Towarzystwa. Przewodniczącym
Zarządu Głównego został ponownie wybrany prof. dr hab. Marcin Pliński. Wieczorem uczestnicy byli podejmowani na spotkaniu integracyjnym w Muzeum
Wsi Lubelskiej, a spotkanie kolejny raz uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Jawor”.
W drugim dniu obrady toczyły się w następujących sekcjach: „Interakcje troficzne”, „Różnorodność biologiczna, Inwazje”, „Ekotoksykologia wód”, „Rybactwo, Ichtiologia”, „Paleolimnologia”, „Monitoring, Ocena stanu ekosystemów”,
„Hydrologia, Degradacja, Rekultywacja”. W trakcie trwania obrad, przewodniczący sesji nadzorowali czas wystąpień i kierowali dyskusją.
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W godzinach wieczornych odbył się I-szy panel dyskusyjny pt. „Czego oczekujemy od środowiska hydrobiologów w kwestii rozwiązania problemów oceny
jakości wody”. Referaty wprowadzające wygłosili: dr Hanna Soszka i dr Paweł
Koperski. Dyskusja wywołała duże zainteresowanie, w rezultacie jej uczestnicy
postanowili, aby na zakończenie Zjazdu podjąć uchwałę związaną z pracami nad
Dyrektywą Wodną w Polsce.
Wieczorem, w pomieszczeniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II uczestnicy Zjazdu spotkali się na uroczystej kolacji, podczas której
trwały ożywione dyskusje, a tańce trwały do godzin rannych.
W trzecim dniu obrad, w godzinach przedpołudniowych odbył się drugi panel dyskusyjny na temat „Zbiorniki zaporowe – czy aby na pewno zło konieczne”. Referaty wprowadzające wygłosili: prof. Ryszard Kornijów, prof. Andrzej
Kentzer i dr Roman Żurek. Również ten panel wzbudził duże zainteresowanie.
Dyskutowano nad problem budowli na rzekach Polski przegród poprzecznych,
czyli zbiorników zaporowych i elektrowni wodnych. Hydrobiolodzy zdecydowanie przeciwstawili się tego typu zagospodarowania rzek. Dyskutanci uważali, że
zostanie naruszona struktura rzeki, co spowoduje jej degradację. Postanowiono
podjąć uchwałę (Załącznik 1) skierowana do Ministra Środowiska o zakazie budowy tego typu urządzeń na naszych rzekach.
Po południu odbyła się II i IV sesja plakatowa.
Wielkim wydarzeniem była anglojęzyczna sesja naukowa pt. „Darwinian thinking in limnology” („Myśl darwinowska w limnologii”), która odbyła się z okazji
podwójnej rocznicy darwinowskiej – 200-lecia urodzin i 150-lecia ukazania się
drukiem fundamentalnego dzieła Darwina „O powstawaniu gatunków”. Udział w
tej sesji wzięło 17-tu wybitnych, światowej sławy limnologów.
Tematyka wystąpień skupiona była wokół znaczenia darwinowskiej teorii
ewolucji we współczesnej biologii wód. Organizatorzy Zjazdu i uczestnicy dedykowali sesję prof. Maciejowi Gliwiczowi, zapewne najwybitniejszemu darwiniście w środowisku polskich hydrobiologów, który od ćwierćwiecza kieruje
Zakładem Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, propagując niestrudzenie, jako szef grupy badawczej i nauczyciel akademicki, ewolucyjne myślenie
w ekologii. Z powodu tragicznego, śmiertelnego wypadku Stanley’a I. Dodsona
z Zoology Department, Birge Hall University of Wisconsin, USA, przedstawiono Jego prezentację w skupieniu i absolutnej ciszy. W sesji uczestniczyli m. in.
Henri Dumont -Animal Ecology, Ghent University,; Alexei Ghilarov - Department of General Ecology, Biological Faculty of M.V.Lomonosov University,
Moscow, Russia; Moshe Gophe, Y. Allon Kinneret Limnological Laboratory,
Israel; Ramesh D. Gulati - NIOO/Centre for Limnology, The Netherlands; Nelson Hairston, Jr., Lutz Becks, Stephen P. Ellner, Laura E. Jones - Department of
Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, New York, USA;
Petter Larsson, Winfried Lampert Department of Biology, University of Bergen,
Bergen, Norway; Luc De Meester - Laboratory of Aquatic Ecology and Evolutionary Biology, University of Leuven, Belgium; Ulrich Sommer - Experimental
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Ecology, IFM-GEOMAR Leibniz Institute of Marine Sciences, Germany; Herwing Stibor Department Biologie II, Ludwig-Maximilians-Universität München
Planegg-Martinsried, Germany. W krótkiej, bo kilkugodzinnej wycieczce zwiedzili Oni Lubelskie Stare Miasto.
Na zakończenie Zjazdu, Przewodniczący Zarządu Głównego PTH prof. M.
Pliński ogłosił wyniki konkursu dla młodych hydrobiologów na najlepszy referat
i plakat. Otrzymali oni nagrody rzeczowe i dyplomy. Następnie podsumował obrady XXI Zjazdu Hydrobiologów Polskich, a na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Krzysztofa Czernasia złożył serdeczne podziękowanie
za doskonałą organizację wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego. Uczestnicy Zjazdu przegłosowali większością głosów dwie
uchwały, które skierowano do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Środowiska Macieja Nowickiego (Załącznik 2). W ostatnim dniu odbyły się
trzy sesje terenowe: na teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego z rejsem po
Wisle, na Roztocze Środkowe (Zamość, „szumy” na Tanwi, Sopocie i Szumie,
Roztoczański Park Narodowy) oraz spływ kajakowy rzeką Wieprz.

Uczestnicy 21 Zjazdu Hydrobiologów Polskich

W obradach Zjazdu uczestniczyło 271 osób z polskich ośrodków akademickich, instytutów naukowych i jednostek zajmujących się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem wodnym oraz 17 zagranicznych gości z USA, Belgii,
Rosji, Izraela, Norwegii, Niemiec, Ukrainy, Słowacji i Meksyku.
Po raz pierwszy w historii Zjazdów Hydrobiologów Polskich organizatorzy, po
zakończeniu obrad umożliwili druk publikacji naukowych w wysoko punktowanych
czasopismach naukowych: Polish Journal of Ecology, Oceanological and Hydrobio-
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logical Studies, Ecohydrology and Hydrobiology, Limnological Review, Archives of
Polish Fishery, TEKA Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
PAN, Annales UMCS sec. C, dofinansowując z własnych środków te wydawnictwa.
W roku 2009 udało się opublikować 51 prac w czasopiśmie „TEKA Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału Lubelskiego
PAN”, które już ukazały się drukiem. Obecnie redakcje pozostałych czasopism są
na etapie recenzji i kwalifikują publikacje do druku.
Uczestnicy postanowili, że następny XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się w Krakowie w 2012 roku.
Załącznik 1
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Krzysztof Czernaś
Dr hab. Krzysztof Czernaś prof. UP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 21
Zjazdu Hydrobiologów Polskich.
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Globalizacja a państwo narodowe
Globalizacja
Procesy globalizacji są zjawiskiem wielowymiarowym i wielopłaszczyznowym, przebiegają w środowisku międzynarodowym i wewnętrznym poszczególnych państw. Intensyfikacja działań globalnych jest obiektywną tendencją rozwoju ludzkości na obecnym etapie cywilizacji. W odróżnieniu od poprzednich
epok charakteryzują ją takie cechy, jak:
- kurczenie się czasoprzestrzeni,
- zanikanie granic,
- coraz swobodniejszy przepływ ludzi, idei, kapitału,
- liberalizacja gospodarki.
Można powiedzieć, że globalizacja to „rodzaj nowej jakości życia” i „funkcjonowania społecznego”, które dokonują się na różnych płaszczyznach: gospodarczej, informacyjnej, ideologicznej i politycznej, społecznej i kulturowej.
Pogłębia się współzależność między państwami i społeczeństwami w zakresie
wymiany gospodarczej, społecznej i kulturowej, uniwersalizacji świata nauki, globalnego przepływu towarów i finansów, działań na światową skalę przedsiębiorstw
transnarodowych, globalnej obecności środków masowego przekazu i internetu,
rozwoju ruchów migracyjnych, turystyki, a także starć między kulturami1.
Procesy globalizacji szczególnie widoczne są w dziedzinie finansów, komunikacji, w inwestycjach. Jest to „(...) proces tworzenia się zliberalizowanego i
zintegrowanego światowego rynku towarów i kapitału oraz kształtowania się nowego międzynarodowego ładu instytucjonalnego służącego rozwojowi produkcji,
handlu i przepływów finansowych na skalę całego świata”2. Przejawem postępującej integracji jest przejście od rynku lokalnego do globalnego, na którym
wzrasta rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transakcji międzynarodowych, a także możliwość korzystania z pomocy finansowej w postaci kredytów.
Istotną rolę w tych zmianach pełnią giełdy papierów wartościowych, na których
obracane są obligacje gospodarek narodowych i korporacji transnarodowych3.
1 H. W. Maull, Geopolityka w XXI wieku: Jaką przyszłość ma państwo narodowe?,
„Deutschland” 1999, nr 6, s. 27.
2 G. W. Kołodko, Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość. Referat przedstawiony na sesji plenarnej Kongresu Ekonomistów Polskich, Warszawa 25-26 stycznia
2001r.
3 M. K. Nowakowski, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999, s. 30-33.
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Międzynarodowe korporacje często mają większy potencjał ekonomiczny niż
niejedno średniej wielkości państwo. Dla przykładu: wartość przychodów WalMart Stores jest porównywalna z PKB Szwecji, Exxon Mobil z PKB Austrii, General Motors z PKB Arabii Saudyjskiej, a cztery największe korporacje uzyskują
przychody większe niż PKB Polski4.
Na szczycie globalnej hierarchii władzy bezspornie stoją Stany Zjednoczone i
dlatego często globalizacja jest postrzegana jako synonim amerykanizacji, a szerzej westernizacji5. Procesy integracji gospodarczej najbardziej widoczne są na
przykładzie działalności ekonomicznej państw tzw. „Triady: USA, Kanada – Europa Zachodnia (Unia Europejska) – Azja Wschodnia (Japonia, Singapur, Korea
Południowa, Tajwan, myślę, że można dołączyć Chiny). W tych krajach działało
100 największych korporacji transnarodowych na świecie6. Można zaryzykować
tezę, że globalizacja w ekonomii jest już faktem. Natomiast procesy globalizacji
w polityce nie przebiegają tak prosto i w tak szerokim zasięgu, gdyż demokracja
globalna wymagałaby ukształtowania globalnego społeczeństwa obywatelskiego
i opinii publicznej, a może nawet „światowego rządu”. Trudno obecnie przewidzieć czy takie globalne struktury polityczne powstaną, czy rolę taką mogłaby
spełnić np. zrekonstruowana ONZ bądź organ powołany przy ONZ7.
Gobalizacja niesie ze sobą szereg korzystnych zjawisk: otwarcie granic i rynków pracy, intensyfikacja komunikacji międzyludzkiej, generalnie postęp cywilizacyjny. Druga połowa XX wieku przyniosła znaczny postęp w demokratyzacji
systemów państwowych i rozwoju idei demokracji w świecie. Na 191 państw
świata w 117 funkcjonują demokracje przedstawicielskie. 22% ludzi żyje w społeczeństwach wolnych, 39% w społeczeństwach częściowo wolnych, ale 39 %
ludzi znajduje się we władzy reżimów antydemokratycznych (ChRL, Kuba,
Korea Północna)8. „Polityka w demokratycznym systemie, mimo wszystkich jej
wynaturzeń, zapewnia szerszy zakres reprezentacji i lepszą realizację interesów
wszystkich grup społecznych”9.
Rozwój „rynku idei” w końcu XX wieku zintensyfikowała „rewolucja informatyczna” związana z upowszechnieniem użycia komputerów i internetu, powodując, że żyjemy obecnie w przysłowiowej „globalnej wiosce”, gdzie informa4 K. Trębski, Republiki globalne, „Wprost” 21.04.2002, nr 1012; M. Zieliński, Firmypaństwa – liga globalna, „Wprost” 27.04.2003, nr 1065.
5 Z. Brzeziński, Demokracja wobec globalizacji, „Przegląd Polityczny” 1999, nr 40-41, s. 31.
6 A. Zaorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 9.
7 Por. W. Hładkiewicz, A. Ilciów, Polityczny wymiar globalizacji, (w: ) Globalizacja.
Wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego, pod red. W. Hładkiewicza, A. Małkiewicza,
Zielona Góra 2003, s. 27.
8 Ibidem, s. 64-65.
9 A. Pawłowicz, Wypowiedź, (w: ) S. Janecki, Globalizacja szans, „Wprost” 26 marca
2000 r., s. 44.
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cje rozchodzą się błyskawicznie pomiędzy państwami i kontynentami. Szybkość
zachodzących zmian w dziedzinie informatyki niech obrazuje fakt, że radio potrzebowało 40 lat, aby dotrzeć do 50 mln. odbiorców, komputery PC – 16 lat, telewizja 13 lat, natomiast Internet przekroczył 50-milionowy próg użytkowników
w 4 lata.
Globalizacja niesie ze sobą także problemy trudne, niekiedy wprost zagrożenia, jak tendencje do szybkiego rozprzestrzeniania kryzysu ekonomicznego,
kryzysu walutowego (których doświadczamy na początku XXI wieku), zagrożenie ekologiczne, strefę ubóstwa i wykluczenia społecznego. Na rozwiązanie
oczekuje problem pracy i zatrudnienia, sprawiedliwszego podziału światowego
produktu globalnego (problem Północy i Południa).
Globalizacja a problemy społeczne
Zmiany technologii wytwarzania i organizacji pracy spowodowały zmiany w
charakterze pracy wytwórczej. Postępuje proces odchodzenia od zatrudniania ciągłego do tzw. ruchomego czasu pracy. Zatrudnienie coraz częściej jest związane
z realizacją określonego zadania i kończy się wraz z jego wykonaniem. Zmianie
ulega lokalizacja produkcji. „Podczas gdy w okresie industrialnym praca realizowana była w przedsiębiorstwie, współcześnie coraz częściej jest ona wykonywana poza stałym miejscem pracy”10. Zmiany w kontaktach między pracodawcą
a obowiązkami pracowników zmierzają do bardziej szczegółowego definiowania
praw i obowiązków pracowniczych, ale zarazem wzrastają wymagania dotyczące kwalifikacji, dyspozycyjności i lojalności zatrudnionych wobec firmy. Coraz
częściej szanse jednostki na zatrudnienie zależeć będą od jej zdolności adaptacyjnych, umiejętności uczenia się, opanowywania nowych zawodów i specjalności.
Nie spełniającym tych kryteriów grozi ryzyko marginalizacji, znalezienia się we
wzrastającej grupie ludzi nazywanych „wykluczonymi”, „wyłączonymi”, żyjących na marginesie społeczeństwa i uczestnictwa w życiu obywatelskim11. Ta
sytuacja tworzy niezwykle silne wyzwania dla polityki zatrudnienia i polityki
socjalnej państwa, gdyż przedkłada funkcje socjalne nad racjonalność rynku lub
wymaga racjonalnego pogodzenia tych zjawisk w trosce o zahamowanie bezrobocia stymulowanego przez procesy globalizacji. Już w połowie lat 90. ubiegłego
wieku pojawiła się złowroga formuła „dwadzieścia do osiemdziesięciu”(20:80),
w myśl której w perspektywie kilku dziesięcioleci 20% czynnej, aktywnej zawodowo ludności może zapewnić utrzymanie pozostałych 80%, bez wyraźnie określonej aktywności zawodowej. Staje pytanie czy rzeczywiście jest to możliwe?
Postęp w medycynie spowodował wydłużenie życia ludzkiego. Nastąpił wzrost
ludności świata z 2 mld na początku XX wieku, do około 6 mld w końcu tego
wieku, a prognoza na rok 2020 przewiduje wzrost do 8 mld i 16 mld w połowie
10 P. Starosta, Społeczne skutki globalizacji, (w: ) Globalizacja, pod red. J. Klicha,
Kraków 2001, s. 46.
11 K. Żygulski, Globalizacja i jej znaczenie dla jednostki; http://www.tmt.pl/wszechnicatv/wykłady/streszczenia/zygulski/globalizacja i jej znaczenie.htm.

Globalizacja a państwo narodowe

105

XXI wieku12. Ta nadzieja na zapewnienie wszystkim ludziom środków do życia
ale nie zatrudnienia, z jednej strony jest dowodem na wzrost wydajności pracy i
racjonalność rynku, z drugiej zaś powoduje nieobliczalne negatywne skutki społeczne. To m. in. z pogłębiającego się niezadowolenia ludzi i społeczeństw w
związku z ich uprzedmiotowieniem w życiu społecznym i gospodarczym czerpią
siłę ruchy antyglobalistyczne czy ostatnio alterglobalistyczne, nacjonalistyczne,
neoanarchistyczne i inne lewackie13.
Postawmy pytanie o wizję człowieka? W książce „Szok przyszłości” A. Toffler kreśli wizję jednostki kształtowanej przez globalizację. Jej cechami mają być:
brak przywiązania do konkretnych miejsc w świecie, wszechstronne wykształcenie i wiedza możliwe do wykorzystania w każdej potrzebie, w każdej sytuacji i w
każdym miejscu na kuli ziemskiej, o wielkich zdolnościach adaptacyjnych i przystosowawczych. Już obecnie możemy zauważyć, że taki model życia również w
Polsce prowadzą tzw. „ludzie światowi”, związani cały czas z informacją, pracą
w usługach, informatyce, mediach, finansach, edukacji, rozrywce. Wyróżnia ich
twórcze myślenie, kreatywność, odwaga i indywidualność14.
B. R. Barber mówi o nich jako o nowej rasie mężczyzn i kobiet, „dla których religia, kultura i narodowość w marginalnym zaledwie stopniu liczą się jako
składniki zawodowej tożsamości”15. To przypomina antyczną kosmopolityczną sentencję szkoły stoików z przełomu starej i nowej ery: Ubi bene, ibi patria
(Gdzie dobrze, tam ojczyzna). Staje jednak pytanie: jaki odsetek stanowić będą
ci „ludzie światowi”, co z pozostałymi?
Globalizacja a polityka
Globalizacja stawia pytanie jak potoczą się dalsze losy demokracji i jej mechanizmów w warunkach ubóstwa wielu milionów ludzi, bezrobocia, dla wielu milionów ograniczonego dostępu do oświaty i osiągnięć nauki, wzrostu terroryzmu
międzynarodowego i rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, problemów
ekologii? Nie nastraja optymistycznie zjawisko przenoszenia ważnych decyzji
odnoszących się do dużych społeczności ze sfery polityki do sfery ekonomii, co
stanowi zagrożenie dla demokracji. Priorytet ekonomii nad polityką jest z natury
12 R. Artymiak, Między przeszłością a przyszłością. Społeczeństwo globalne przełomu
tysiącleci, (w: ) Wokół problematyki integracji europejskiej, pod red. S. Bielańskiego, T.
Biernata, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000, s. 146.
Problem przyrostu ludności w poszczególnych częściach globu jest różny. Kraje gospodarczo rozwinięte mają wskaźnik dzietności 1,7, biedniejsze – 3,5, a najbiedniejsze
– 5,8. Optymalna sytuacja jest gdy liczba dzieci na kobietę wynosi 2,1. Największy
przyrost demograficzny przewidywany jest w rejonach Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej oraz Afryki. Chiny i Indie z tego względu wprowadziły u siebie politykę
ograniczenia liczby urodzin. Cz. Mojsiewicz, op. cit., s. 72-74, 79-80.
13 F. Fukujama, Wielki wstrząs, Warszawa 2000, s. 14.
14 A. Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1999, s. 45, 81-99.
15 B. R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
S.A., Warszawa 2000, s. 23.
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obcy demokracji. „Polityka w demokratycznym systemie, mimo wszystkich jej
wynaturzeń, zapewnia szerszy zakres reprezentacji i lepszą realizację interesów
wszystkich grup społecznych”16.
Przy tym zaznaczyć należy, że w epoce globalizacji polityka staje się coraz
mniej jasna, zrozumiała i dostępna dla szerszego ogółu społeczeństwa. Podejmowanie ważnych decyzji państwowych przesunęło się w ręce menedżerów, zawodowych polityków i administratorów. Zawężeniu ulega zatem społeczeństwo
obywatelskie, a jego wpływ ogranicza się coraz bardziej do spraw lokalnych17.
Ta kształtująca się w sposób naturalny hermetyczność ośrodków decyzyjnych
w polityce (nie zawsze konstytucyjnych) wśród kręgów społecznych mniej
świadomych otwiera pole działania dla różnej barwy demagogów, populistów,
„obrońców” suwerenności i państwa narodowego”. Partie i organizacje skrajnej
prawicy i skrajnej lewicy czynią z globalizacji swoisty straszak w kampaniach
politycznych. Wykorzystuje się w propagandzie coraz bardziej podział na bogatych i biednych w skali świata i we własnych społeczeństwach. Przysłowiowy
„Człowiek z Seattle za całe zło świata współczesnego obarcza odpowiedzialnością „Człowieka z Davos”18, burżuja, imperialistę, globalnego wyzyskiwacza.
Wśród największych wrogów antyglobaliści wskazują na: Billa Gatesa, Georga
Sorosa, Dhilipa Knighta (szefa firmy NIKE), ponadnarodowe koncerny: McDonalds, Monsanto (producent żywności modyfikowanej genetycznie), Shell Oil19.
Bogactwo zawsze było przedmiotem zawiści, stąd rewolucyjni socjaliści spopularyzowali hasło bogacza wyzyskiwacza i grabież jego majątku uczynili czynem
rewolucyjnym. W tych hasłach w Polsce wtóruje im prawica łącząca elementy socjalizmu z hasłami narodowo-katolickimi (prywatyzacja jest złem najwyższym,
a bogaci są oszustami i złodziejami)20. Krytyczna ocena wystąpień antyglobalistów, graniczących niekiedy z metodami i technikami terrorystycznymi, skłaniać
powinna jednak do refleksji, czy nie jest to przejaw przebudzenia społeczeństw
konsumpcyjnych (głównie amerykańskiego) ze swoistego marazmu politycznego
i próba poszukiwania dróg wyjścia z narastającej standaryzacji i uniwersalizacji
na poziomie ekonomicznym, politycznym i kulturowym? W ostatnich latach zauważyć można, że ruch ten także dostrzegł nieuchronność procesów globalizacji,
w wyniku czego wyłonił się ruch alerglobalistów, włączających się z pozytyw16 A. Pawłowicz, Wypowiedź, (w: ) S. Janecki, Globalizacja szans, „Wprost” 26 marca
2000 r., s. 44.
17 P. Śpiewak, Demokracji za dużo, za mało, „Przegląd Polityczny” 1999, nr 40-41, s.
28.
18 Nawiązanie do najgłośniejszych akcji antyglobalistów w: Genewie (1998 r.), Seattle
(grudzień 1999 r.), Kolonii (1999 r.), Melbourne (2000 r.), Davos (styczeń 2000 r. i
innych.
19 J. Giziński, Człowiek z Seattle kontra człowiek z Davos, „Wprost” 4.02.2001, nr 5,
s. 92-94.
20 R. A. Ziemkiewicz, Ślepi na lewe oko, „Wprost” 9.09.2001, nr 36, s. 32-33.
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nym programem przeciwdziałania „globalizacji korporacji, nierówności, biedy”
poprzez „globalizację solidarnych społeczeństw”, reprezentowanych przez rządy narodowe a nie korporacje21.
Podejmowane są wysiłki na rzecz wyeliminowania ze stosunków międzynarodowych wojen i konfliktów zbrojnych, ale osiągnięcia w tej mierze nie napawają optymizmem. W latach 1945-1976 miało miejsce 119 wojen, w które zaangażowanych było 69 państw i siły zbrojne 81 państw. Od 1945 r. nie było dnia bez
wojny. Tylko od początku XXI w. na świecie miały miejsce liczne wewnętrzne
i zewnętrzne konflikty zbrojne, z których wiele umiędzynarodowiło się (wojna
na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie). Groźnym problemem stał się terroryzm
międzynarodowy. Oblicza się, że zginęło w nich ponad 5 milionów ludzi i nadal
giną22.
Z globalizacją wiążą niektórzy wzrastającą we współczesnym świecie liczbę
państw i mnożenie się partii politycznych (rozpad Jugosławii, rozpad ZSRR i
polityczne konsekwencje tego „sprawiedliwego” procesu). Niektórzy snują prognozy kształtowania się w przyszłości nowych bytów politycznych w postaci:
minipaństw (problem odrębności Śląska, Kraju Basków, północnych Włoch, Kosowa itp.), miast-państw, regionów-państw, które w swej legitymizacji nie będą
odwoływały się tylko do narodu czy grupy etnicznej. W swych prognozach
odnośnie państwa narodowego niektórzy idą jeszcze dalej. Uważają, że około
jednej trzeciej spośród państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych
grożą ciężkie rewolty, ruchy dysydenckie, ponadnarodowe ruchy plemienne, a
także istnienie rządów na wygnaniu, wiele dzisiejszych państw rozsypie się albo
przekształci. Mogą powstać inne twory narodowe od federacji począwszy, a na
charakterystycznych dla trzeciej fali miast-państw [polis] skończywszy23.
Procesy te wywierają coraz silniejszy wpływ na życie społeczne, funkcjonowanie państw i działania polityczne. Kształtują się zjawiska i procesy, które wymykają się spod kontroli suwerennych państw narodowych, a państwowe ośrodki
decyzyjne mają ograniczone możliwości sterowania nimi.
Państwa przodujące w rozwoju cywilizacyjnym, kształtowanie się nowego
ładu społecznego, łączą z szerzeniem idei i wartości myśli liberalnej, kształtowanie liberalnej wizji jednostki (człowieka) i wizji polityki. Wskazując na źródła
dzisiejszej „niemocy państwa narodowego” Daniel Singer pisał: liberalizacji żadną miarą nie narzucono od góry niechętnym wobec niej rządom. Te bowiem ani
nie opierały się neoliberalizmowi, ani nawet nie pozostały względem niego neutralne. Rządy na całym świecie były raczej aktywnymi uczestnikami neoliberalnej
21 N. Klein, Precz z logo!, (w: ) Anty TINA, pod red. J. Żakowskiego, Warszawa 2005,
s. 95.
22 C. T. Szyjko, Globalizacja: świat-Europa-Polska , „Forum Klubowe. Lewicowy
dwumiesięcznik idei”, listopad 2006 – styczeń 2007, nr 5-6, s. 89.
23 A. i H. Toffler, Wojna i antywojna, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
S.A., Warszawa 1997, s. 353, 355.
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transformacji (nie ma powodu czynić tu wyjątku dla ekip ze swych deklaracji
lewicowych, które – akceptując zastane społeczeństwo – musiały dostosować się
do zmieniających się reguł gry, które w nim obowiązują). Epizod neoliberalny nie
jest świadectwem osłabienia roli państwa narodowego, ani tym bardziej jego obumierania. Ilustruje on raczej, jak adaptuje się ono do nowej fazy procesu historycznego(...). Usuńcie instytucje służące ochronie własności prywatnej (policję,
więzienia i sądy), bardziej wyrafinowane narzędzia do wytwarzania consensusu
i wreszcie niezliczone instrumenty wspierania kapitalistycznych przedsiębiorstw
przez rząd, a cały istniejący porządek społeczny rozsypie się jak zamek z piasku”24. Mówiąc wprost: jeśli dobrowolnie weszliśmy w układ międzynarodowy,
to dobrowolnie przyjęliśmy określone ograniczenia tradycyjnej suwerenności.
Globalizacja a państwo narodowe
W stosunkach międzynarodowych efektem globalizacji jest centralizacja
podejmowanych decyzji w sprawach światowych przez nieliczne ośrodki państwowe i pozapaństwowe. W podejmowaniu tych decyzji zmniejsza się udział
poszczególnych państw, w tym także w sprawach dotyczących ich własnego losu.
Zmniejsza się poziom demokracji w społeczności międzynarodowej, coraz wyraźniejszy staje się podział na państwa tworzące politykę (policy-makers) i przyjmujących politykę (policy-takers)25.
Coraz częściej stawiane jest pytanie: czy w obecnym świecie państwa mogą
samodzielnie istnieć i decydować o sobie? W wyniku globalizacji podlegają one
wzajemnym uregulowaniom w zakresie: ochrony praw człowieka (vide odwołania z Polski do Strasburga), ochrony mniejszości, ograniczenia zbrojeń, wymiany
handlowej, zobowiązań odnośnie przestrzegania reguł prawa międzynarodowego, ochrony środowiska.
Procesy globalizacji coraz silniej wywierają wpływ na suwerenność większości państw. Czym jest suwerenność (dosłownie zwierzchnictwo)?
1. Atrybut władzy państwowej odróżniający ją od innych systemów władzy publicznej i niepublicznej J. Bodin wskazuje, że jest to władza nieograniczona,
ciągła, niezbywalna, bezwarunkowa i niezależna - absolutna i nieustająca
władza rzeczypospolitej. Realizuje się na dwóch poziomach: zewnętrznym
(niezależność od władzy innych państw); wewnętrznym (zwierzchnia pozycja
wobec wszystkich podmiotów politycznych działających w państwie). To samowładność i całowładność (władzy państwowej).
2. Władza określonego podmiotu polityki (zbiorowego lub indywidualnego) wewnątrz określonego terytorium państwa (monarcha – naród jak wskazuje J. J.
24 D. Singer, Internacjonalizm wobec globalizacji, (w: ) „Lewą Nogą. Półrocznik polityczno-artystyczny”, KiW, Warszawa 2001, nr 13, s. 275-276.
25 A. Zaorska, Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo krajów Europy Środkowej, (w: ) Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa, pod red. J. Osińskiego,
Warszawa 2001, s. 225.
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Rousseau)26.
Pozycja suwerennego państwa narodowego (nation-state) jako westfalskiej27
syntezy politycznej ewoluowało chociażby ze względu na:
- akceptowane regulacje prawa międzynarodowego,
- wchodzenie do układów regionalnych i międzynarodowych,
- narastanie współzależności (ekologiczna, surowcowa, gospodarcza itp.).
W procesach integracji, okazuje się, że interesy narodowego państwa są
zmienne i podlegają ewolucji.
Suwerenność państwa pozostaje nadal jego atrybutem, ale zmuszane jest ono
do świadomego ograniczania zakresu obowiązków wynikających z „tradycyjnie” rozumianej suwerenności. Następują procesy erozji suwerenności, dochodzi
do relatywizacji państwa jako tradycyjnej sceny życia politycznego
Otto von der Gablentz pisał, że Organizacja polityczna zbudowana wokół
idei suwerennego państwa narodowego nie mogła być tworem ostatecznym [jak i
pierwszym EO]. Tradycyjne, centralistyczne państwo narodowe było w oczywisty
sposób zbyt małe dla dużych problemów, zbyt duże również dla małych, (...) zbyt
niebezpieczne dla wspólnej przyszłości. (...) Zdyskredytowały się nie narody, ale
raczej absolutny monopol władzy państwa narodowego, który nieodpowiedzialnym politykom otwiera furtkę do nadużyć28. Jean Monnet wskazywał, iż Suwerenne narody z przeszłości nie mogą dłużej rozwiązywać problemów teraźniejszości;
one nie mogą zapewnić sobie postępu lub kontroli nad swoją przyszłością29.
Państwo narodowe (w tym i społeczeństwo) traci zatem pełną kontrolę nad
swym losem, potencjałem, polityką gospodarczą, socjalną, obronną i innymi
dziedzinami. Następuje ograniczanie autonomii państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym, narasta zjawisko określane mianem deterytorializacji suwerenności. Prawa wynikające z zasady suwerenności państwa realizują w coraz
mniejszym stopniu w granicach swego terytorium poprzez autonomiczne decyzje
najwyższych organów państwowych. W coraz większym stopniu decyzje te są
jedynie dostosowaniem do zewnętrznych tendencji, regulacji (np. Unii Europejskiej), oczekiwań lub presji. W Europie Zachodniej już wcześniej zamiast modelu suwerennościowego pojawił się model zarządu poza państwem.
26 A. Antoszewski, T. Łoś-Nowak, Suwerenność, (w: ) Leksykon politologii. Wraz z
aneksem: reforma samorządowa w Polsce, partie, parlament, wybory (1989-1997). Praca zbiorowa pod redakcją A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wyd. V uzupełnione o fakty
i wydarzenia do maja 1999 r. Wyd. atla2, Wrocław 1999, s. 574-578
27 Pokój westfalski z 1648 r. układ wielostronny kończący wojnę 30-letnią (16181648) między cesarstwem a Francją oraz cesarstwem a Szwecją. Usunął faktyczną
niezależność książąt niemieckich od cesarza, oderwanie się Szwajcarii i Niderlandów,
Francji przyznał Alzację i inne terytoria, umocnił jej pozycję.
28 O. von der Gablentz, Integracja europejska – polityczne reformy na rzecz pokoju,
(w: ) Europa fundamenty jedności, pod red. A. Dylusa, Warszawa 1999, s. 65.
29 J. Monnet, Memoirs, New York 1978, s. 524.
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O realizację praw i interesów wynikających z suwerenności, w coraz większym stopniu państwa zabiegają poprzez uczestniczenie w decyzjach podejmowanych na szczeblu organizacji wspólnotowych i licznych instytucji międzynarodowych30. Z tego względu niezbędne jest adoptowanie się państw do nowych
realiów i aktualizacja rozumienia suwerenności państwowej w nowych uwarunkowaniach.
Jak wskazuje Carlo Jean państwa narodowe i ich suwerenność ulegają erozji:
- od góry (w wyniku działania instytucji i organizacji międzynarodowych
oraz ponadnarodowych);
- od dołu (przez lokalizmy, regionalizmy, trybalizmy (tarcia);
- na flankach (potężne siły transnarodowe, ekonomiczne, religijne (ofensywa Islamu, Buddyzmu, sekty), finansowe, informacyjne, funkcjonujące na obrzeżach państw).
W procesach integracji następuje „łączenie suwerenności”, ta suwerenność
wykonywana jest wspólnie, często na poziomie właśnie ponadnarodowym. Dodać należy, że w interesie złączonych państw narodowych (np. UE).
Myślimy dzisiaj zazwyczaj – pisał Zygmunt Bauman – o jednoczeniu się Europy jako o zmaganiu się idei. Z jednej strony idea narodów okopanych za pilnie
strzeżonymi granicami, skłóconych lub żyjących w przyjaźni, ale zawsze wobec
siebie podejrzliwych i nie znoszących mieszania się sąsiadów do „spraw własnych”, o jakich im tylko decydować wolno. Z drugiej strony – idea europejskiej
wspólnoty, nadrzędności interesów wspólnych nad narodowymi, jaka rzuca jej
wyzwanie. Takie myślenie wyjaśnia być może wiele z zachowania aktorów politycznej sceny (vide: euroentuzjaści i eurosceptycy w wyborach powszechnych
– EO), więcej jeszcze z reakcji ich widowni (elektorat – EO); ale nie dużo rzuca
ono światła na te przemiany, potężne i pewnie nieodwracalne, jakie kryją się za
tymi zachowaniami i reakcjami. Kryzys państwa narodowego, o jakim się dziś
mówi, zda się mieć przyczyny głębsze niż nagła zmiana nastrojów. Starcie się idei
jest wyrazem raczej niż powodem tego kryzysu31.
Jakie są zalety i niebezpieczeństwa delegowania uprawnień państw narodowych organizacjom i instytucjom międzynarodowym?
1. Mogą one w wyniku delegowania otrzymać od państw narodowych uprawnienia i pewne narodowe funkcje, które pozwalają im działać bez udziału państw
uczestniczących (np. w negocjacjach i działaniach), w układzie hierarchicznym, ponad nimi – mają charakter instytucji ponadnarodowych. Warunkiem
niezbędnym jest dobrowolne delegowanie (powierzenie) pewnych uprawnień
narodowych i wprowadzenie określonych zmian w konstytucjach narodowych
(nie ma tego wymogu przy układach międzynarodowych – EO).
2. Przez pewien czas mogą te kompetencje być wykonywane wspólnie: przez
państwa i instytucje ponadnarodowe – wówczas państwa zachowują wpływ
30 Ibidem.
31 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 352.
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i kontrolę nad realizacją scedowanych uprawnień. W określonych sytuacjach
pewna sfera działania wymyka się spod kontroli państw członkowskich, wówczas instytucja międzynarodowa ponad tymi państwami może samodzielnie
rozwijać lub zmieniać swoje kompetencje, one się autonomizują, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, dodać można
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, prawo wspólnotowe, polityka pieniężna UE, Komisja Europejska – stąd dążenie do wzmocnienia uprawnień jedynego organu pochodzącego z wyborów - Parlamentu Europejskiego32.
Nowe uwarunkowania wpłynęły na wzrost poszukiwania związków pomiędzy podmiotami społeczeństwa, narodu czy państwa z tym co globalne, co często jawi się jako zbyt abstrakcyjne, odległe i obce. Stąd obserwujemy zjawisko
poszukiwania oparcia w mniejszych, najczęściej regionalnych układach odniesienia, czyli w strukturach lokalnych. Powstają one zarówno według kryteriów
politycznych i ekonomicznych, jak też religijnych, kulturowych, historycznych
czy cywilizacyjnych, gdyż chronią tożsamość i różnorodność. To zjawisko pochodne globalizacji, określane mianem fragmentaryzacji, znajduje odzwierciedlenie w udziale państwa w związkach regionalnych33. Powoduje swoisty renesans
lokalności i tożsamości, jako przeciwwagę procesów globalizacji. Swego rodzaju
antidotum na dominację mocarstw stwarza możliwość działania w stosunkach
międzynarodowych podmiotów pozarządowych. Należy zaznaczyć, że działalność w sferze stosunków międzynarodowych mogą prowadzić jednostki samorządu terytorialnego. Takie uprawnienie nadaje samorządom Konstytucja RP z
1997 r. stanowiąc w art. 172, że Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw34. Działalność w zakresie spraw międzynarodowych może też podejmować Komisja Wspólna Rządu Samorządu Terytorialnego. Po wejściu Polski do
Unii Europejskiej zakres współpracy zagranicznej jednostek samorządowych
zwiększył się nie tylko między samorządami państw członkowskich UE, ale także na wschód od granic Unii. Wzrasta rola podmiotów pozarządowych często o
globalnym zasięgu, jak korporacje transnarodowe, ruchy ekologiczne, media, organizacje interesów grup pracowniczych, w życiu politycznycm transnarodowe
organizacje różnych partii politycznych. Ich znaczenie coraz częściej uwzględnia
się w procesach sterowania życiem społecznym i politycznym. Pojawiły się nawet koncepcje utworzenia drugiej izby w ramach Zgromadzenia Ogólnego Or32 J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 531-535.
33 R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna; http://www.qdnet.
pl/warecka/sprawy/kuzniar_globalizacja_geopolityka_i_polityka_zagraniczna.htlml
34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Dz.U. 1997, NR 78, poz. 483, art.
172. Zasady współpracy międzynarodowej samorządów określiła ustawa z 15 września
2000 r. (Dz.U. 2000, NR 91, poz. 1009).
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ganizacji Narodów Zjednoczonych, w której skład wchodziliby przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Globalizacja nie pozbawia państwa wszystkich atrybutów tradycyjnie rozumianej suwerenności, ani nie likwiduje państwa jako instytucji terytorialnej z
suwerenną jurysdykcją, jako narodowej formy organizacji życia społecznego,
ale stwarza potrzebę, a często wręcz wymusza, konieczność dostosowania się
państw do realiów środowiska międzynarodowego (integracja europejska, sojusze militarne, walka z terroryzmem, problemy ekologii, kwestia bezpieczeństwa i
pokoju, prawa człowieka). Podkreślić należy, że w procesie adaptacji do nowych
uwarunkowań, potrzeby innowacji, coraz mniejszą rolę odgrywają inspiracje
wynikające z doświadczeń historycznych, z przesłanek tradycji, nie mówiąc o
stereotypach (modna dzisiaj polityka historyczna). Rośnie natomiast znaczenie
umiejętności określenia priorytetów w nowych uwarunkowaniach otoczenia międzynarodowego35.
Jaka konkluzja: globalizacja jest zjawiskiem obiektywnym, niesie z sobą postęp cywilizacyjny, nie można i nie należy jej przeciwdziałać, byłoby to działanie nieskuteczne a nawet szkodliwe, natomiast istotnym jest, aby umieć znaleźć
miejsce swojego państwa w tym procesie, umieć oddziaływać na zjawiska niekorzystne, a dotyczy to w pierwszym rzędzie miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej.
Wykład został wygłoszony w ramach WSZECHNICY PAN O.L. i LTN. (25.02/2010r).

Edward Olszewski
Prof. dr hab. Edward Olszewski jest kierownikiem Zakładu Ruchów Politycznych, Wydział Politologii, UMCS.

35 M. Pietraś, Procesy globalizacji, (w: ) Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red.
M. Pietrasia, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 591-592
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TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie
Motoryzacja i energetyka rolnictwa
Ukazały się IX tom TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki
Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie działającej pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Krasowskiego. Tom stanowi zbiór
58 prac w języku angielskim autorów polskich i ukraińskich.
Jest opatrzony przedmową profesora Oleksandra Golubenko
– rektora Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu
im. Wołodymyra Dala w Ługańsku. Wśród zagadnień przedstawionych w pracach można wyróżnić, m.in.: modelowanie i
symulację oraz opis procesów trakcyjnych pojazdów i maszyn
rolniczych, ocenę silnikowych olejów smarownych, emisję
spalin silnikowych, zużycie energii w gospodarstwach i zabiegach agrotechnicznych, właściwości fizyczne owoców i nasion,
produkcję roślin energetycznych, biopaliw i biokomponentów olejów napędowych.
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, (6 ptk.), tom
IX, pod red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki
Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie, we współpracy z Politechniką Lubelską. Lublin
2009, ss. 436.

Ochrona i kształtowanie środowiska
W 2009 roku został wydany w języku angielskim VI tom
TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego kierowanej przez Tadeusza J. Chmielewskiego.
Jest on poświęcony zagadnieniom poruszanym podczas „21
Zjazdu Hydrobiologów Polskich”. Autorzy prezentują w 51
artykułach różnorodne problemy z zakresu, m. in.: „Interakcji troficznej”, „Różnorodności biologicznej”, „Monitoringu,
Oceny stanu ekosystemów”, Hydrologii, Degradacji, Rekultywacji”. Szeroko omówiono problem budowli na rzekach
Polski przegród poprzecznych, czyli zbiorników zaporowych
i elektrowni wodnych.
TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie, (4 ptk. Złożono ankietę aplikacyjną o podwyższenie
punktacji), tom VI, pod red. Tadeusza Chmielewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2009, ss. 446.
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Historia
VI tom TEKI Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego
PAN zawiera 15 prac, a ze względu na szeroki zakres tematyczny jest podzielony na trzy części: „Społeczeństwo i polityka”, „Gospodarka”, „Oświata i kultura”. Tom obejmuje
prace historyków KUL, UMCS i Kolegium Uniwersytetów
Polsko-Ukraińskich. Tematyka prac dotyczy, m.in.: spraw
Żydów w Sejmie Czteroletnim, Walki z dezercją w Wielkiej Armii Napoleona I, żeńskich monasterów prawosławnych, korespondencji obywateli z lubelskim KW PZPR
w latach 1949-1953, kryzysu tożsamości europejskiej w
twórczości o. Fallaci, początków fortuny rodu Radziwiłłów, dóbr Czartoryskich, zasobów bibliotecznych księcia
Uceda (Hiszpania).
TEKA Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie, (2 ptk. Złożono ankietę aplikacyjną
o podwyższenie punktacji), tom VI, pod red. Jana Ziółka. Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2009, ss. 254.

Związki polsko-ukraińskie
Ukazał się IV tom TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich
Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie. Tom ten,
wydany w języku polskim i ukraińskim jest pierwszym z
cyklu Studia Ingardeniana , poświęcony wybitnemu polskiemu filozofowi i literaturoznawcy – Romanowi Ingardenowi. Tom składa się z dwóch części, z których pierwsza
to „Projekcje Ingardenowskie w badaniach nad literaturą
piekną”, rozpatrujące różne aspekty zastosowania idei fenomenologii Ingardena w badaniach literaturoznawczych.
Część druga „Strategie interpretacyjne służące do badań
tekstu literackiego” ma charakter teoretyczno-praktyczny,
demonstruje różne podejścia teoretyczno-metodologiczne
w praktyce analityczno-interpretacyjnej (na przykładzie
literatury polskiej, ukraińskiej i innych literatur europejskich).
TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, tom
IV, pod red. Michała Łesiowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Lublin 2009, ss. 214.
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Architektura
Ukazał się V tom TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki
i Stosunków Krajobrazowych poświęcony przede wszystkim zagadnieniom kontekstu krajobrazowego architektury,
urbanistyki i studiom związanym z szeroko pojętym projektowaniem w przestrzeni zurbanizowanej. Prezentowane
artykuły są wynikiem prac badawczych autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.
TEKA zawiera kilka prac poświęconych architekturze
modernizmu XX wieku, wymagającej szybkiego objęcia
ochroną. Prezentowane w tych artykułach obiekty, nie zawsze znane szerszemu gronu odbiorców są już dziś uznanymi dziełami, ale wobec powtarzających się przypadków
niszczenia międzywojennej architektury nadszedł czas na
szersze prezentowanie osiągnięć polskich architektów tego okresu – twórców wielu wybitnych dzieł. Równolegle prezentowane są wyniki badań dotyczących ochrony dziedzictwa rodzimej architektury, w różnych kontekstach przestrzennych i regionalnych.
TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, (2 ptk. Złożono ankietę aplikacyjną o podwyższenie punktacji), tom V, pod red.
Elżbiety Przesmyckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin
2009, ss. 142.

Politologia
Prace zamieszczone w trzecim tomie TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych koncentrują się, m.in.
na prezentacji stanowiska kobiet wobec idei wielokulturowości, refleksji i uwag dotyczących dobrego państwa, zmian
kultury konfliktów społecznych, instrumentów militarnych
Federacji Rosyjskiej w regionie Europy PołudniowoWschodniej, działalności kulturalnej ludności niemieckiej
w Polsce, kształtowania państwa wenezuelskiego, przymusowej migracji Żydów, znaczenia śmierci w kontekstach
kulturowych, społecznych i politycznych, zmian kultury
konfliktów społecznych, a także think tanków w USA.

TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, (2
ptk. złożono ankietę aplikacyjną o podwyższenie punktacji), tom IV pod red. Jana Hudzika. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2009, ss. 179.
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Prawo
Ukazał się drugi zeszyt TEKI Komisji Prawniczej. Zawiera
on 10 artykułów omawiających zagadnienia praw: w postępowaniach kanonizacyjnych, rodziców do wychowania
dzieci, finansowania działalności instytucji kościelnych, a
także omawiających zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej, koncepcji umowy według
Mieczysława Sośniaka, zasad roczdelskich i ich realizacji
w praktyce. Jeden z artykułów omawia Prawo pozytywne,
a wartości chrześcijańskie we współczesnej Francji, w innym natomiast jest przedstawiona sylwetka Prof. Henryka
Trammera.

TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom II, pod red. Mieczysława Sawczuka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2009, ss. 128.

MOTROL
Ukazały się cztery tomy 11, 11A, 11B, 11C rocznika MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tomy zawierają
136 prac autorów polskich i ukraińskich w języku polskim
i ukraińskim są wynikiem współpracy Komsji Motoryzacji
i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wołodymyra Dala w Ługańsku, Narodowej
Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Krymie i Wyższej Szkoły
Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach. Prace dotyczą,
m.in.: metod oczyszczania powietrza z pyłów, oszczędnego
wykorzystania wody w rolnictwie, wydajności energetycznej biomasy, pomiarów parametrów dynamicznych i zużycia paliwa w pojazdach, projektowania układów hydrostatycznych oraz zagadnień dotyczących uszkodzeń eksploatacyjnych.
MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, (4 ptk.), tomy 11, 11A, 11B, 11C pod
red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Oddziału PAN w Lublinie. Lublin 2009, ss. 224, 315, 217, 208.
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Kwartalnik pod naszym patronatem
W roku bieżącym ukazały się kolejne cztery numery 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, 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.
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1-4/2009. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2009.

Czasopisma Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
Międzynarodowa agrofizyka
W roku 2009 ukazał się kolejny 23 tom kwartalnika International Agrophysics o zasięgu międzynarodowym. Czasopismo to, publikowane w języku angielskim, jest ukierunkowane na fizyczne właściwości i procesy wpływające
na produkcję roślinną, a także na środowisko przyrodnicze.
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.
International Agrophysics, vol. 23/2009, red. nacz. J. Gliński, Instytut Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2009.
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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 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
2009 ukazały się tomy 13 i 14 ( 6 zeszytów) oraz rozprawy
i monografie monotematyczne (tomy 1-4) dotyczące zmian
klimatu w rolnictwie polskim (wersja angielska), analizy
czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych, związków między agrofizyką a genetyką i hodowlą wybranych roślin, metod wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb.
Acta Agrophysica, t. 13 i 14/2009, Rozprawy i monografie t.1-4/2009. red. nacz. J. Horabik,
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2009.

Polskie gleboznawstwo
Instytut Agrofizyki jest wydawcą anglojęzycznego półrocznika Polish Journal of Soil Science, redagowanego pod patronatem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.
Czasopismo to, ukazujące się od 40. lat, promuje osiągnięcia polskich naukowców z dziedziny gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolnej. Jest ono też otwarte na autorów zagranicznych. Tom XLII/1 jest poświęcony głównie
chemii gleby, zawiera prace dotyczące, m.in.: występowania potasu we frakcjach glebowych, kationom wymiennym
w glebach pól z wieloletnimi doświadczeniami, charakterystyce gleb Karpat Wschodnich Ukrainy i Spitsbergenu.

Polish Journal of Soil Science. Vol. XLII/1, 2009. Komitet Gleboznawstwa i Chemii
Rolnej PAN, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin
2009.
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Jubileusz 100-lecia urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego
Instytut Agropfizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w
Lublinie, wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetem Przyrodniczym i Oddziałem PAN
w Lublinie zorganizowali konferencję poświęconą 100nej rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego
– rektora UMCS i WSR w Lublinie oraz twórcy Instytutu
Agrofizyki PAN w Lublinie. Z okazji tej rocznicy odbyła
się w dniu 15.09.2009 r. konferencja naukowa Lublinie pt.
„Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego”. W
trakcie konferencji wygłoszono 6 okolicznościowych referatów poświęconych działalności Profesora Dobrzańskiego
oraz przedstawiono 45 doniesień związanych z problematyką agrofizyczną konferencji. Materiały wydano w okolicznościowym zeszycie.
Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego. Referaty i doniesienia z konferencji naukowej z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego. Instytut
Agrofizyki PAN Lublin, 15.09.2009, ss. 134.

Biophys
Ukazały się streszczenia (w. j. angielskim) materiałów
z kolejnych, międzynarodowych warsztatów Biophys
Spring 2009, które odbyły się w Lublinie. Organizatorzy to: Instytut Agrofizyki PAN, Uniwersytety Rolnicze
w: Nitrze (Słowwacja), Pradze (Czechy) i Godollo (Węgry), a także Oddział PAN w Lublinie. Celem rokrocznie
organizowanych warsztatów jest szkolenie i wymiana
doświadczeń młodych naukowców w zakresie zastosowań fizyki w systemach bilologicznych, rolniczych i
żywnościowych. Wydawnictwo obejmuje streszczenia
6 wykładów naukowców z Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Austrii i Francji oraz 27 prezentacji młodych naukowców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.
Biophys Spring 2009. 8th Int. Workshop for Young Scientists. 21-22.05. 2009 Lublin.
Abstracts. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin 2009, ss. 80.
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Czasopisma Polskiej Akademii Nauk
Magazyn
Polska Polska Akademia Nauk począwszy od roku 2004
wydaje magazyn (kwartalnik) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) pod nazwą ACADEMIA. 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 2009 omawia w Nr 1
PRZECIWIEŃSTWA - w klimacie, przy wykorzystywaniu
surowców, w gospodarstwach wiejskich, czy przemianach
materii u ludzi; Nr 2 jest poświęcony SYSTEMOM – inteligentnym, informacyjnym, językowym, rolnym, klimatycznym; Nr 3 omawia WIĘZI – we wszechświecie, u owadów
i zwierząt, między ludźmi; Nr 4 (20) wskazuje wizje PRZYSZŁOŚCI w odniesieniu do
różnych dziedzin, w tym też do rozwoju społeczeństwa wiedzy (wywiad z prof. Michałem Kleiberem).
Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. Nr 1-4, 2009. Wyd. Polska Akademia
Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2009.

Nauka
Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Publikuje
recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.
Zeszyty Nr 1-4/2009 (około 170 stron każdy) zawierają,
m.in. artykuły poświęcone: definicji życia, teorii ewolucji w
twórczości Stanisława Lema, oceny wpływu zmian klimatu
na epidemiologię chorób zwierząt domowych, plagiatowi,
ścieżce kariery akademickiej, historii odkryć DNA, strukturom Wszechświata, chuligaństwie, roślinom genetycznie
modyfikowanym, konstruktywizmowi w badaniach literatury dawnej, kryteriom oceny nauki, strategii rozwoju nauk
humanistycznych w Polsce, sylwetkom Barbary Skargi,
Piotra Słonimskiego, Leszka Nowaka , Andrzeja Sacharowa.
Nauka 1-4/2009. Wyd. Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2009. ss. 175 (1), ss. 156 (2), ss. 176, (3), ss. 167 (4).
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Rocznik PAN
Ukazał się rocznik PAN w języku angielskim Annual Report 2009 podsumowujący działalność Akademii w roku
2008. We wstępie zawiera on adres Prezesa PAN, a potem
składy osobowe Prezydium PAN, działalność i ważniejsze
osiągnięcia Wydziałów i ich placówek naukowych, omówienie współpracy zagranicznej , działalności edukacyjnej
i promocyjnej PAN, sylwetki laureatów Polskiego Nobla 2009: prof., prof. Stanisława Mossakowskiego, Jacka
Oleksyna, Ryszarda Horodeckiego i Andrzeja Jajszczyka.
W wydawnictwie tym jest również podana struktura finansowania Akademii, adresy stacji zagranicznych i Komitetów naukowych PAN. Ponadto jest zamieszczona mapka
rozmieszczenia na terenie Polski Oddziałów i placówek
badawczych PAN. Na ostatniej stronie okładki została zamieszczona w skrócie historia Polskiej Akademii Nauk.
Annual Report 2009.Wydawca Biuro Promocji Nauki PAN, Warszawa 2009, ss. 143.

Przeglą myśli, idei i informacji europejskich
W 2009 roku ukazał się 17 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 do wymiany
myśli, idei i informacji. Artykuły rocznika 2009 dotyczą, m.in. edukacji matematycznej, języka angielskiego,
wolności prasy, zagadnień nieliniowości, „Open Access”
globalizacji i niewolnictwa. Czasopismo jest dostępne w
Bibliotece Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
European Review, Cambridge University Press. The Edinburg Building, Shaftesburg
Road, Cambridge CC2 8RU, UK. Vol. 17, Nos. 1-4, 2009, ss, 641.
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Unici
Ukazał się reprint wydanej przed dwustu laty Missji Bialskiej wykonany ze starodruku zbiorów Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Zawiera materiały dotyczące misji (nauk) o. Tymoteusza
Szczurowskiego OSBM – bialskiego unickiego zakonnika
(1740-1812), głoszonych w parafiach diecezji brzeskiej.
Misje te prowadził wśród społeczeństwa na propozycję Radziwiłłów – fundatorów bazyliańskiego klasztoru unickiego
w Białej Radziwiłłowskiej (obecnie Podlaskiej). We wprowadzeniu do obecnego wydania napisano, że jest to: „dokument kultury duchowej tej parafialnej świątyni Narodzenia
NMPanny, tego miasta, Białej dawnej Radziwiłłowskiej
obecnie Podlaskiej, tego regionu męczeńskiego unickiego
Podlasia, dawnej Chełmszczyzny, i jako książka-chluba dla każdego Podlasiaka, a szczególnie bialczanina”.
Missja Bialska. XX. Bazylianów. Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Henryka
Łopacińskiego. Lublin 2009, ss. 776.

Środowisko przyrodnicze
Ekologia krajobrazu
Książka pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego Struktura i
funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analiza,
modele, teorie i ich zastosowanie zawiera ujęte w 3 rozdziałach 25 prac. Spośród nich można wymienić następujące:
Ekologia krajobrazu – nauka czy pole badawcze; Ekologia
krajobrazu miasta: teoria i praktyka; Koncepcja równowagi
krajobrazu – mity i rzeczywistość; Modelowanie wybranych
aspektów funkcjonowania geosystemów; Analiza wizualnych form krajobrazu kulturowego; Struktura przyrodnicza
polskich parków krajobrazowych i problemy jej kształtowania; Tendencje kształtowania struktury przyrodniczej krajobrazu w praktyce.
Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analiza, modele, teorie i
ich zastosowanie, pod. red. Tadeusza J. Chmielewskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu,
tom XXI. Wydawnictwo Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Lublin, 2008, ss. 318.
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Hydrobiologia
Ukazały się obszerne materiały z 21. Zjazdu Hydrobiologów Polskich, który się odbył w Lublinie w dniach 912.09.2009. Materiały obejmują streszczenia 232 referatów
i doniesień obejmujących zagadnienia: strategii życiowych
i ekologii ewolucyjnej, monitoringu i oceny ekosystemów,
interakcji troficznych, różnorodności biologicznej i inwazji, ekotoksykologii wód, rybactwa i ichtiobiologii, degradacji i rekultywacji, paleolimnologii, hydrologii. Szczególnie interesujące są materiały z sesji poświęconej Karolowi
Darwinowi z okazji 200. rocznicy urodzin i 150. Rocznicy
wydania jego dzieła „O powstawaniu gatunków”. W tej sesji uczestniczyli wybitni hydrobiolodzy także zagraniczni.

21. Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin 9-12 września 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2009, ss. 248.

Archeologia
Książka Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego przedstawia w 17 artykułach wyniki badań prowadzonych, w latach 2003-2008, nad stopniem degradacji
drewna biskupińskiego i warunków jego zalegania. Książka ukazała się w 75. rocznicę rozpoczęcia badań archeologicznych oraz 35. rocznicę zakończenia prac wykopaliskowych w Biskupinie. Zostały w niej omówione: odkrycie osiedla, cechy środowiska geograficznego, datowanie
drewna i wyniki jego degradacji, zakres prac konserwatorskich, aktualny stan zachowania drewna i jego właściwości, zagrożenia oraz perspektywy zachowań materiału
archeologicznego.

Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, pod red. Leszka Babińskiego.
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 7. Biskupin 2009, ss. 343.
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Biogaz
Ukazały się materiały z konferencji naukowej o zasilaniu
silników spalinowych biogazem i innymi niekonwencjonalnymi paliwami, która odbyła się pod patronatem Oddziału PAN w Lublinie. W 11 artykułach przedstawiono,
m.in. zagadnienia wodoru jako paliwa alternatywnego w
transporcie, biogazu jako środka energii odnawialnej zgazowanych osadów ściekowych do zasilania silników spalinowych, mieszaniny wodoru i metanu do napędu silników
spalinowych, zasilanie gazem ziemnym lub biogazem silników, problemy związane z eksploatacją biogazu w Czechach i w Niemczech.

Konferencja naukowa Perspektywy zasilania biogazem silników spalinowych. 21-23
kwietnia 2009, Szczecin. Wydawnictwo Fundacja: Instytut Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej, Szczecin 2009, ss. 117.

Zdrowie dzieci niepełnospranych
Ukazały sie trzy publikacje pod red. A. B. Kocka i J. Kocki.
Pierwsze dwie poświęcone są diagnostyce i terapi dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W trzeciej
omówione są wybrane problemy diagnostyki dziecka niepełnosprawnego. 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 z zakresu medycyny: logopedii,
psychologii, rehabilitacji, edukacji i szeroko pojętej terapii.
Zebrane materiały są pokłosiem cyklicznych konferencji nt.
Wybranych problemów diagnostyki dziecka niepełnosprawnego, współorganizowanych przez Oddział PAN w Lublinie
i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wybrane problemy diagnostyki dziecka niepełnosprawnego, Wybrane problemy terapii
dziecka niepełnosprawnego, Wybrane problemy rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
pod red. A. Bogucka-Kocka, J. Kocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2009, ss. 265, ss. 222, ss. 259.
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Zabytki
Architektura modernizmu
Album Architektura modernizmu Kraków – Lublin
- Otwock przedstawia w 6 rozdziałach wybrane osiągnięcia architektoniczne i urbanistyczne Krakowa, jako
przykładu z dawnej Galicji, Lublina – miasta między
Krakowem a Lwowem. Jest też podany przykład współczesnych problemów konserwatorskich zmierzających
do objęcia ochrony modernistycznej spuścizny architektonicznej na przykładzie Otwocka z jego budynkami
sanatoryjnymi i uzdrowiskowymi.
Redaktor Albumu prof. E. Przesmycka jest Przewodniczącą Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie.

Architektura modernizmu Kraków – Lublin - Otwock, pod red. Elżbiety Przesmyckiej.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008, ss. 172.

Konserwacje zabytków
Ukazał się jedenasty tom Wiadomości Konserwatorskich
Województwa Lubelskiego. Tom ten informuje o bieżących
wydarzeniach związanych z pracami badawczymi, konserwatorskimi, restauratorskimi i budowlanymi, prowadzonymi przy zabytkach województwa lubelskiego. W pierwszej
części zamieszczono sprawozdanie z działań podejmowanych w 2008 roku przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. W dalszych częściach znalazły
się artykuły poświęcone rewaloryzacji rynku w Kocku,
cerkwi greckokatolickiej w Wojsławicach, kościołowi św.
Mikołaja w Lublinie, dawnemu szpitalowi ss. Szarytek w
Białej Podlaskiej, kurhanom sznurowym/na Grzędzie Sokalskiej. Tom zawiera również kalendarium wydarzeń konserwatorskich w roku 2008 i wykaz laureatów konkursu o
Laur Konserwatorski.
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Lublinie. Lublin 2009, ss. 345.
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Wielokulturowość Lubelszczyzny
Bogato ilustrowana książka Profesor Elżbiety Przesmyckiej Lubelszczyzna Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury przedstawia w 3 rozdziałach
tło historyczne, uwarunkowania osadnictwa, zanikające
formy budownictwa i architektury Lubelszczyzny. Pokazuje ona wartości kulturowe architektury, szuka wspólnych cech i różnorodności w zależności od wpływów
związanych z dziedzictwem kulturowym, religijnym na
tle społeczności zamieszkujących Lubelszczyznę. Przez
setki lat żyli tutaj obok siebie: Polacy, Żydzi, Białorusini,
Ukraińcy, Litwini, a także Romowie, Tatarzy, Ormianie
Szkoci, Włosi i Niemcy tworząc charakterystyczną architekturę, tzw. pogranicza kulturowego, wykorzystującego miejscowe materiały budowlane i wzorce architektoniczne.
Elżbieta Przesmycka, Lubelszczyzna Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, ss. 358.

Pogranicze polsko-ruskie
Tematyka kolejnego dziesiątego tomu „Skarbów z przeszłości” zatytułowanego Pogranicze polsko-ruskie we
wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie dotyczy
rozpadu struktur plemiennych i rodzenia się wczesnych
państwowości na wzorach bizantyńskich na wschodzie
i łacińskich na zachodzie. Autorzy siedmiu artykułów
omawiają: środowisko geograficzne, topografię plemienną, zagadnienie „Grodów Czerwieńskich”, grody międzyrzecza Wieprza i Bugu, jak też obrządek pogrzebowy
we wczesnym średniowieczu, wybrane zabytki archeologiczne z pogranicza oraz znaleziska militariów, jako
materialne ślady konfliktów zbrojnych na pograniczu.
Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, pod red. Ewy
Banasiewicz-Szykuły, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin 2009,
ss. 167.
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Stosunki międzynarodowe U.E. - U.S.A.
Książka pod red. Agnieszki Pawłowskiej ukazuje wymiar
gospodarczy (handlowy) i polityczny stosunków międzynarodowych, widziany z perspektywy interesów ponadnarodowych (Unii Europejskiej) oraz interesów narodowych
(Stanów Zjednoczonych). W 8. artykułach studialnych zostały przedstawione zagadnienia stosunków handlowych
Unii Europejskiej z Rosją i Japonią na początku XXI w.,
pozycja Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu
towarami wysokiej technologii, problemy w liberalizacji
międzynarodowego handlu artykułami rolnymi, przeobrażenia polityki celnej, wpływ akcesji nowych państw członkowskich na kształt Unii Europejskiej, polityka zagraniczna USA wobec regionu Afryki po zimnej wojnie, dostęp do
sieci teleinformatycznej systemu ochrony praw człowieka.
Rola Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków
gospodarczych i politycznych. Handel. Polityka, Prawa człowieka, pod red. Agnieszki
Pawłowskiej, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, ss. 148.

Sylwetki uczonych
Uczeni Gdańska
Książka Uczeni Gdańska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 2003-2007 stanowi trzecią pozycję poświęconą uczonym Gdańska – laureatom nagrody im. Jana Heweliusza. Znajdują się w niej sylwetki oraz osiągnięcia 10
laureatów w latach 2003-2007, ale również przypomniano
wszystkich 17 dotychczasowych laureatów z lat 1988-2002.
Nagrodę ustanowiło w 1987 roku miasto Gdańsk za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznawaną w dwóch kategoriach: nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki humanistyczne. Nagroda jest wręczana 28 stycznia – w dniu rocznicy
urodzin (1611) i jednocześnie śmierci (1687) Jana Heweliusza – wielkiego Gdańszczanina i znakomitego uczonego.

Uczeni Gdańska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 2003-2007, Gdańskie
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2008, ss. 301
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Bio-bibliografia
Książka Scripta manet jest poświęcona Profesorowi Michałowi Łesiowowi, wybitnemu językoznawcy, współtwórcy
lubelskiej slawistyki, z okazji osiemdziesięciolecia urodzin.
Zawiera trzy części: Inni o Jubilacie, Jubilat o sobie oraz
bibliografię prac prof. Michała Łesiowa wraz z dodatkami.
Swój dorobek naukowy, zawarty w ponad 900 publikacjach,
Jubilat ujmuje w kilku zagadnieniach: a) polsko-ukraińskie kontakty i powiązania językowe, b) gwary ukraińskie
w Polsce i polskie na Ukrainie, c) historia ukraińskiego
języka pisanego od XIII wieku poczynając, d) miejscowe,
terenowe i osobowe nazwy własne głównie na pograniczu
etniczno-językowym, e) język literatury ludowej, folkloru
polskiego i ukraińskiego, f) popularyzacja wiedzy o języku
i o Ukrainie.
Scripta manet. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na osiemdziesięciolecie
urodzin, pod red. M. Borciuch, M. Jastrzębskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009,
ss.120.

Genealogia
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, istniejące od 2006
roku, wydało swój pierwszy tom pod nazwą Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Wśród artykułów i materiałów źródłowych można wymienić, m.in.
następujące: Oleśnicy herbu Radwan a Zamoyscy w XVIXVII wieku, Toldot Adaem, czyli genealogia żydowska,
Ludność parafii Szwelice (pow. makowski) na przełomie
XIX i XX stulecia (1890-1907) w świetle ksiąg metrykalnych, Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzedów Kościelnych KUL
w Lublinie, Informacje biograficzne i genealogiczne w zespole Komisji Weryfikacyjnej z Archiwum Studium Polski
Podziemnej w Londynie. Uzupełnienie książki stanowią
Recenzje, Sprawozdania i Varia.
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2009, ss. 221.
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Umowy w prawie cywilnym
Juliusz Seweryn Petraniuk w 7 rozdziałach książki Odstępowanie od umowy w prawie cywilnym podjął próbę ustalenia
istoty prawnego odstąpienia od umowy. W ocenie Redakcji
„Bronione w pracy tezy, zwłaszcza dotyczące źródła i treści
prawa odstąpienia, niejednokrotnie znacznie odbiegają od
poglądów dotychczas wyrażanych zarówno w piśmiennictwie cywilistycznym, jak i w judykaturze, wskazując nowe
możliwości interpretacyjne w zakresie węzłowych problemów tej instytucji. Autor w sposób twórczy włącza się
w nurt dotyczącej wokół nich od lat dyskusji, a jego analizy
niewątpliwie wzbogacają polską literaturę cywilistyczną.”

Juliusz Seweryn Petraniuk Odstępowanie od umowy w prawie cywilnym, Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin 2009, ss. 309.

Polityka rolna
Opracowana przez Profesora Franciszka Tomczaka książka „Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa
i finansowania polityki rolnej” ma na celu przedstawienie
i analizę zmian i reform wspólnej polityki rolnej (WPR) z
perspektywy „polskiej, rolniczej, wiejskiej strategii rozwojowej oraz konsekwencji dla polskiego rolnictwa i źródeł
finansowania polityki rolnej”. Prezentowana w tym opracowaniu problematyka i dyskusja „jest kontynuacją prób
poszukiwania tendencji rozwojowych i rozwiązań, z jakimi
będziemy mieli do czynienia w przyszłej realizacji tych zadań i ustaleń, tj. w okresie rozwojowym UE 2014-2020”.
Treść tego opracowania wzbogaca 108 pozycji literatury.
Książka jest wynikiem realizacji zdania w ramach tematu
„Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym”.
Franciszek Tomczak Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, IERiGŻPIB, Warszawa. 2009, ss. 155.
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Powszechna Encyklopedia Filozofii
Ukazał się dziesiąty, ostatni już tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Jak stwierdza ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB: „Tom ten zawiera Suplement składający
się z czterech części: aneksu haseł, list haseł, słowników
-indeksów oraz objaśnień i komentarzy dotyczących zarówno okoliczności powstania Encyklopedii, sposobu korzystania z niej, jak i refleksji na temat samego rozumienia
filozofii i jej roli w kulturze. Wśród artykułów zamieszczono cenne teksty o sensie filozofowania i wolności w
nauce Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, inicjatora powstania Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego. Prace nad Suplementem
ujawniły bogactwo problematyki całej Encyklopedii, jak
i bogactwo samej filozofii będącej twórczym namysłem
nad rzeczywistością. Ukazanie się Suplementu zamyka ponad jedenastoletni okres prac
nad pierwszą polską Powszechną Encyklopedią Filozofii”.
Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom X. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
Lublin, 2009, ss. 975.

Albumy:
Prawosławie

Oddział PAN w Lublinie wzbogacił się o pięknie ilustrowany album poświęcony Prawosławiu w Polsce – prezent abp. Abla. Tekst, w języku polskim i angielskim, opatrzony
przedmową Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski abp. Sawy, Charakteryzuje dzieje historyczne i życie wiernych Prawosławia na ziemiach polskich od
jego początków. Znajdują się też cenne informacje dotyczące „dogmatów wiary, struktury Cerkwi Prawosławnej, życia liturgicznego, monastycznego, dawnej i współczesnej
architektury cerkiewnej, ikonografii, mistyki i symboliki”. Główne rozdziały to: Dzieje,
Wiara, Cerkiew, Ikona.
Prawosławie w Polsce. The Polish Orthodox Church. Ks Henryk Paprocki i Piotr Sawicki. Wydawnictwo BOSZ, Olszanica. 2008, ss. 239.

Łemkowszczyzna
Ukazał się bogato ilustrowany album Świątynie ciszy pokazujący zachowane obecnie
cerkwie na tle rysu historycznego Łemkowszczyzny, przedstawionego w 5 językach: polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Fotografie są zgrupowane w
wydzielonych częściach: Architektura łemkowskiej cerkwi; Nad Popradem i Białą; Nad
Ropą; Na Krainie Magur; Dolina Wisłoki; W cieniu Cergowej; Na południowych stokach
Karpat; U Zamieszańców; W Dolinie Osławy, Osławicy i Sanu; Sanok, Przemyśl – stolica arcybiskupia.

Książki
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Świątynie ciszy. Cerkwie greckokatolickie na Łemkowszczyźnie. Wyd. Nova Sandec,
Nowy Sacz, 2009, ss. 174.

Narodziny Jezusa
Album Gdy Jezus narodził się w Betlejem… zawiera arcydzieła malarstwa z różnych muzeów, a także objaśnienie, w formie popularnej, nowotestamentalnego tekstu o narodzeniu Jezusa. Tekstowi, tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, towarzyszą komentarze: teologiczno-biblijny ks. Antoniego Paciorka i ikonograficzny Urszuli Małgorzaty Mazurczak.
Główne rozdziały to: Mateuszowa Ewangelia Dzieciństwa (Tytuł, Rodowód Jezusa, Narodzenie Jezusa Chrystusa, Pokłon Mędrców, Ucieczka do Egiptu i powrót) i Łukaszowa
Ewangelia Dzieciństwa (Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, Zwiastowanie Maryi,
Nawiedzenie, Narodzenie Jana, Narodzenie Jezusa, Świadectwo Symeona i Anny).
Gdy Jezus narodził się w Betlejem…Ewangelia Dzieciństwa z komentarzem teologicznobiblijnym i ikonograficznym. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 220.

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki
Lubelskiej
Instytut wydał z okazji 40-lecia działalności (1968-2008) album pokazujący na 400 kolorowych fotografiach dzieje i rozwój Instytutu kierowanego do 2003 roku przez prof.
dr. inż. Tadeusza Janowskiego. Główną problematyką badawczą Instytutu były i są technologie nadprzewodnikowe. Fotografie przedstawiają, w ujęciu kronikarskim, sylwetki
pracowników, działalność dydaktyczną, współpracę z placówkami krajowymi i zagranicznymi, wydawnictwa. Wyeksponowane zostało utworzenie przy Instytucie Centrum
Doskonałości ASPECT.
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii w fotografiach (1968-2008). Politechnika
Lubelska, Lublin 2008, ss. 166.

Lwów

Album barwnych fotografii historycznych i współczesnych zabytków Lwowa został wydany w dużym formacie z okazji 750-lecia miasta, w 3 tomach w wersji ukraińskiej,
angielskiej i polskiej.
Wasyl Pyłypiuk i Wołodymyr Pyłypiuk Lwów. Tom I - 151 str., Tom II – 159 str., Tom
III – 151 str. Wyd. Switło i Tin, Lwów, 2006.

NBP
NBP z okazji 180-lecia Bankowości Centralnej w Polsce, z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wydał reprint wykonany z egzemplarza
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udostępnionego przez Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, a
także broszurę poświęconą pieniądzowi wojny i okupacji w Polsce1939-1945.
Bank Polski 1828-1992. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa.
Drukarnia Banku Polskiego, 1928, ss. 241. Egz. Nr 71 (w twardej oprawie).
Pieniądz czasu wojny i okupacji w Polsce 1939-1945. NBP. Oddział Okręgowy w Lublinie, Lublin 2009.

Piotr Gliński
Dr Piotr Gliński pracuje na stanowisku specjalisty do spraw redakcyjnych w Oddziale
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
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Katastrofa w Smoleńsku - 10.04.2010 r.

10 kwietnia 2010r. na lotnisku w Smoleńsku w Rosji doszło do katastrofy
samolotu rządowego Tupolew 154-M. Zginął prezydent RP Lech Kaczyński,
jego małżonka - Maria Kaczyńska, wysocy rangą urzędnicy, politycy, duchowni
i wojskowi. Zginęło 96 osób. Polska pogrążyła się w żałobie.

autor: fot. www.prezydent.pl

Lista osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu:
Kaczyński Lech, Kaczyńska Maria, Kaczorowski Ryszard, Agacka-Indecka Joanna, Bąkowska Ewa, Błasik Andrzej, Bochenek Krystyna, Borowska Anna Maria, Borowski Bartosz,
Buk Tadeusz, Chodakowski Miron, Cywiński Czesław, Deptuła Leszek, Dębski Zbigniew,
Dolniak Grzegorz, Doraczyńska Katarzyna, Duchnowski Edward, Fedorowicz Aleksander,
Fetlińska Janina, Florczak Jarosław, Francuz Artur, Gągor Franciszek, Gęsicka Grażyna, Gilarski Kazimierz, Gosiewski Przemysław, Gostomski Bronisław, Handzlik Mariusz, Indrzejczyk Roman, Janeczek Paweł, Jankowski Dariusz, Jaruga-Nowacka Izabela, Joniec Józef,
Karpiniuk Sebastian, Karweta Andrzej, Kazana Mariusz, Kochanowski Janusz, Komornicki
Stanisław, Komorowski Stanisław, Krajewski Paweł, Kremer Andrzej, Król Zdzisław, Krupski Janusz, Kurtyka Janusz, Kwaśnik Andrzej, Kwiatkowski Bronisław, Lubiński Wojciech,
Lutoborski Tadeusz, Mamińska Barbara, Mamontowicz-Łojek Zenona, Melak Stefan, Merta
Tomasz, Michałowski Dariusz, Mikke Stanisław, Natalli-Świat Aleksandra, Natusiewicz-
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Mirer Janina, Nosek Piotr, Nurowski Piotr, Orawiec-Löffler Bronisława, Osiński Jan, Pilch
Adam, Piskorska Katarzyna, Płażyński Maciej, Płoski Tadeusz, Pogródka-Węcławek Agnieszka, Potasiński Włodzimierz, Przewoźnik Andrzej, Putra Krzysztof, Rumianek Ryszard,
Rybicki Arkadiusz, Seweryn Wojciech, Skąpski Andrzej Sariusz, Skrzypek Sławomir, Solski
Leszek, Stasiak Władysław, Surówka Jacek, Szczygło Aleksander, Szmajdziński Jerzy, Szymanek-Deresz Jolanta, Tomaszewska Izabela, Uleryk Marek, Walentynowicz Anna, Walewska-Przyjałkowska Teresa, Wassermann Zbigniew, Woda Wiesław, Wojtas Edward, Wypych
Paweł, Zając Stanisław, Zakrzeński Janusz, Zych Gabriela.
Lista członków załogi:
Protasiuk Arkadiusz, Grzywna Robert, Michalak Andrzej, Ziętek Artur, Maciejczyk Barbara,
Januszko Natalia, Moniuszko Justyna.
Oto wyrazy współczucia skierowane do nas od przyjaciół z zagranicy:
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Tomasz J. Brandyk (1951-2009)
Tomasz Józef Brandyk urodził się 12 września w 1951 r. w Bydgoszczy, w rodzinie inteligenckiej. Szkołę podstawową i średnią ukończył
w rodzinnym mieście. Maturę uzyskał w 1969
roku w IV Liceum Ogólnokształcącym. Studiował w latach 1969-1974 na Wydziale Melioracji
Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych, co było kontynuacją rodzinnych tradycji oraz zainteresowań
zawodowych Ojca.
Pracę naukową rozpoczął bezpośrednio po
studiach w Instytucie Melioracji i Gospodarki Wodnej SGGW, a po reorganizacji struktury
wydziałowej w Katedrze Melioracji Rolnych i
Leśnych (obecnie Katedra Kształtowania Środowiska). W 1982 r. obronił pracę
doktorską pt. „Regulowanie uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej w systemie nawodnień podsiąkowych”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra
Kowalika z Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.
W 1990 roku na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i rozprawy
pt. „Podstawy regulowania uwilgotnienia gleb dolinowych” nadano Mu stopień
doktora habilitowanego nauk rolniczych. Stopnie naukowe zostały nadane Mu
uchwałami Rady Wydziału Melioracji Wodnych SGGW (obecnie Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska). Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku. Całe
swoje życie zawodowe przepracował w SGGW, na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.
W pierwszych latach zatrudnienia odbył szereg staży naukowych krajowych
i zagranicznych, w czasie których zapoznał się z pracą wielu ośrodków badawczych. W 1978 roku odbył półroczny staż na Uniwersytecie w Iowa (USA), w
1982 przebywał 6 miesięcy na Uniwersytecie w Wageningen (Holandia), a w
latach 1983-1985 był zatrudniony na Uniwersytecie w Dublinie (Irlandia). Odbył także staże krótkoterminowe w kilku uczelniach: Silsoe College (W. Brytania), Katholieke Universiteit Leuven i Gent University (Belgia), Uniwersytety w
Rostocku i Hannowerze (Niemcy), Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu (Austria),
Ankara University (Turcja) oraz Purdue University (USA). Realizował wspólny
projekt badawczy z Université Laval (Kanada).
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Podczas staży naukowych i w późniejszym okresie współpracował ze znakomitymi naukowcami w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowania modelowania matematycznego ruchu wody w strefie nienasyconej ośrodków glebowogruntowych. Wymienić tu można prof. D. Kirkhama z Iowa State University,
prof. R.A. Feddesa i dr. Jana Wesselinga z ICW Wageningen (Holandia), J.C.I.
Dooga z University College Dublin (Irlandia), prof. G. Spoora, P. Leedsa-Harrisona z Silsoe College (Wielka Brytania), prof. J. Feyena z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), prof. R. Verhovena z Gent University (Belgia), prof. K.
Bohne z Uniwersytetu w Rostoku (Niemcy), prof. E. Kladivko z Purdue University (USA). Współpraca ta zaowocowała efektywną wymianą naukową w formie
wspólnych publikacji, seminariów i konferencji naukowych, a także udziałem
w projekcie badawczym EUROPEAT, realizowanym w ramach V Ramowego
Programu Unii Europejskiej.
Zainteresowania badawcze prof. T. Brandyka obejmowały następujące problemy naukowe:
- zmiana parametrów fizycznych i wodnych gleb pod wpływem nawodnień
nawożących i oczyszczających,
- metody pomiaru parametrów glebowych charakteryzujących ruch wody
w strefie nienasyconej wraz z oceną ich zmienności przestrzennej,
- zastosowanie modelowania matematycznego w gospodarce wodnej gleb
dolinowych,
- uwzględnienie uwilgotnienia gleby w modelach zmian klimatu,
- gospodarowanie wodą dla potrzeb ochrony i renaturyzacji zdegradowanych gleb torfowych,
- analiza przepływu wody w glebach o zmiennej geometrii,
- usprawnienie gospodarowania wodą na obszarze Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
Na dorobek naukowy, wdrożeniowy oraz inżynierski zgromadzony w okresie
działalności zawodowej składa się 388 pozycji, z czego 170 opublikowanych.
Wśród prac opublikowanych 96 to oryginalne naukowo-badawcze prace twórcze, 8 to podręczniki i skrypty, a 66 inne publikacje (przeglądowe, monografie,
dotyczące postępu wiedzy melioracyjnej, popularnonaukowe). Spośród opublikowanych oryginalnych prac naukowo-badawczych 55 prac ukazało się w języku angielskim. Wiele z tych publikacji miało pionierski charakter, wytyczający
nowe kierunki badań.
Tomasz Brandyk wygłosił 18 referatów w języku angielskim na międzynarodowych konferencjach i kongresach, 16 referatów na krajowych sympozjach oraz 18
odczytów i wykładów popularyzujących wiedzę z zakresu kształtowania środowiska rolniczego, z czego 12 w różnych ośrodkach uniwersyteckich za granicą.
Jako nauczyciel akademicki prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria na
różnych kierunkach studiów: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Budownictwo. Ostatnio prowadził wykłady z następujących przedmiotów: Fizyka
ośrodków porowatych, Podstawy melioracji, Systemy nawodnień. Ochrona mo-
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kradeł i gleb organicznych oraz wykłady w języku angielskim – Hydrogenic soils,
Soil hydrology. Był współautorem skryptu „Ćwiczenia z melioracji rolniczych
– drenowanie” (1980, 1988) oraz podręczników „Współczesne problemy melioracji” (1993), „Ochrona i zrównoważony rozwój środowiska wiejskiego” (1996),
„Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich” (2000). „The quality of organic
soil and peat materials in agriculture” (2002), „Torfowiska i torf” (2002).
Prof. Tomasz Brandyk miał znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia młodych kadr. Był promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich, miał kolejnych doktorantów, którzy pracowali pod Jego kierunkiem nad realizacją nowatorskich tematów badawczych. Był opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich i
inżynierskich . Wykonał znaczną ilość recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych
oraz wniosków na stanowiska lub tytuł profesora. Wykonał dla potrzeb Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (której był wieloletnim członkiem), oceny poziomu przewodów doktorskich oraz opiniował wnioski o uprawnienia różnych
wydziałów i instytutów do nadawania stopni naukowych. Był promotorem w nadaniu godności doktora honoris causa prof. Janosowi Bogardiemu z Uniwersyteu
Rolniczego w Wageningen.
Szczególne zasługi miał prof. T. Brandyk w zakresie organizacji nauki. W latach 1994-1999 był przez 2 kadencje dziekanem Wydziału Melioracji i Inżynierii
Środowiska SGGW, w latach 2000-2008 był kierownikiem Katedry Kształtowania Środowiska, a także członkiem różnych komisji rektorskich i senackich w
SGGW. Był Wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego
(IPS) od 2006 r. oraz członkiem Komisji III tego stowarzyszenia „Agricultural
Use of Peat” (od 2000 r., a w latach 2000-2004 przewodniczył tej komisji), członkiem Sekcji III Nauk Biologicznych, Rolnych i Leśnych CK ds. SiT od 2003 r.,
członkiem prezydium Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
PAN (od 1999 r.), wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (od 2005 r.), od 1999 r. członkiem
Prezydium Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Nawodnień i Odwodnień (ICID), członkiem Rad Naukowych: Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k. Warszawy, Zakładu
Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (obecnie Instytutu
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), członkiem Komitetu Redakcyjnego
„Postępy Nauk Rolniczych”, członkiem Rad Redakcyjnych czasopism: „Academia”, „Acta Agrophisica”, „Peatlands International”, „Woda, Środowisko, Obszary wiejskie”, przewodniczącym Rady Programowej „Zeszytów Problemowych
Postępów Nauk Rolniczych”. Był członkiem Sekcji „Gospodarki wodnej i leśnej
oraz kształtowania obszarów rolnych i leśnych” Komitetu Badań Naukowych.
Doceniając dorobek i autorytet naukowy, środowisko członków Wydziału
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN wybrało Go w 2002 r. członkiem korespondentem PAN. W Akademii pełnił liczne funkcje, w tym był wiceprzewodniczącym V Wydziału PAN oraz przewodniczącym Komisji Wydawniczej tego Wydziału.
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Prof. Tomasz Brandyk był wybitnym autorytetem w zakresie kształtowania
środowiska rolniczego, gospodarowania zasobami torfowisk, gospodarowania
zasobami wody na terenach rolniczych i leśnych. Wyrazem uznania dla Jego dokonań naukowych było nadanie Mu godności doktora honoris causa przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w 2005 r. (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy).
Za działalność naukową wyróżniony był nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (1983, 1994, 2001, 2003), wielokrotnie nagrodami Rektora SGGW (za
działalność naukową i organizacyjną). Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997), odznaką honorową za „Zasługi dla SGGW” (2000) oraz Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2002).
Był człowiekiem szlachetnym, pogodnym, życzliwym, bardzo pracowitym,
powszechnie lubianym. Cieszył się sympatią i uznaniem środowiska naukowego
związanego z agrofizyką, inżynierią i kształtowaniem środowiska oraz szeroko
rozumianymi naukami rolniczymi.
Zmarł nagle 16 maja 2009 r. w Warszawie, w wieku 58 lat. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy Kościele św. Anny w Wilanowie, na którym
wcześniej, w 2000 roku, pochowano Jego żonę Danutę. Był wdowcem. Osierocił
2 dorosłych synów: Andrzeja i Pawła.
Prof. Tomasz Brandyk zmarł przedwcześnie. Miał jeszcze wiele planów badawczych, o czym często i chętnie rozmawiał z przyjaciółmi, miał niedokończone opracowania i książki naukowe, pozostawił bez swojej opieki doktorantów
i magistrantów. Żegnało Go 22 maja 2009 r. podczas mszy świętej i ceremonii
pogrzebowej na cmentarz, prócz rodziny, wielu przyjaciół, współpracowników i
doktorantów, studentów. Były wystąpienia rektora SGGW, Wydziału Inżynierii i
Kształtowania Środowiska, Wydziału V PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, w których wyrażano żal i smutek oraz przypomniano sylwetkę tego
wybitnego uczonego, nauczyciela akademickiego, niezawodnego przyjaciela i
kolegę.
Andrzej Grzywacz, Edward Pierzgalski
Prof. Andzrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN, jest przewodniczącym Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.
Prof. Edward Pierzgalski jest przewodniczącym Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN.
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Profesor Jan Ziółek (1931-2009)
Jan Ziółek urodził się 29 lipca 1931 r. w miejscowości Złaków Borowy koło Łowicza, w rodzinie o bardzo żywych tradycjach niepodległościowych. Pradziadek Jana był uczestnikiem powstania styczniowego, a jego ojciec brał udział
w wojnie polsko bolszewickiej 1920 r. i był
dozgonnym wielbicielem marszałka Piłsudskiego. Dzieciństwo i młodość Jan Ziółek spędzał
w domu rodzinnym razem ze starszym bratem i
młodszą siostrą. Lata wojny i okupacji spowodowały przerwę w jego dopiero co rozpoczętej edukacji. Po wejściu do Łowicza wojsk sowieckich
i stabilizacji sytuacji, rozpoczął naukę w liceum
pedagogicznym w Łowiczu. Tam też, już jako
młody uczeń, rozpoczął działalność konspiracyjną. Po zdaniu matury w 1951 r. zaczął pracę jako nauczyciel i nadal aktywnie
działał w konspiracji, za którą został aresztowany przez UB 1 lutego 1952 r. Sąd
wojskowy w Łodzi skazał go na 9 lat więzienia za przynależność do „organizacji
zmierzającej do obalenia siłą władzy ludowej i ustroju komunistycznego”. Część
wyroku odsiedział w więzieniach UB w Łodzi i w Centralnym Więzieniu w Sieradzu, natomiast część przepracował w kopalni węgla kamiennego im. Dymitrowa w Bytomiu. Tak jak wielu prześladowanych, wolność uzyskał w roku 1955.
Dalszą naukę rozpoczął w 1956 roku jako student historii KUL. Jego zainteresowania naukowe były bardzo rozległe: od historii miast w średniowieczu aż
po polskie powstania narodowe i dążenia niepodległościowe w XIX i XX wieku.
W czasie studiów aktywnie uczestniczył w pracach Koła Naukowego Studentów Historii oraz w ogólnopolskiej odnowie ruchu naukowego studentów. Pracę
magisterską napisał w 1961 r. w Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych
Historii, kierowanej przez prof. Zygmunta Sułowskiego. W roku następnym po
skończeniu studiów założył rodzinę. W 1961 r. został zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy w dwóch lubelskich szkołach podstawowych (nr 18 i nr 30).
Pod koniec roku szkolnego podjął starania o otrzymanie pełnego etatu nauczyciela, uzyskując także poparcie dotychczasowego kierownika szkoły nr 30 na
to stanowisko. Negatywna weryfikacja KW PZPR zadecydowała o zwolnieniu
go z pracy wraz z żoną, również nauczycielką. Młodym małżonkom, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, udzielił pomocy prorektor KUL,
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prof. Zdzisław Papierkowski, proponując zatrudnienie na Uczelni. W 1962 r.
Profesor rozpoczął pracę jako kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego i
Wydziału Prawa Kanonicznego KUL. Pracę zawodową łączył z własnymi badaniami naukowymi i przygotowywaniem rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej promotorem i opiekunem naukowym był prof. Stanisław
Herbst, jeden z najwybitniejszych powojennych historyków wojskowości, a przy
tym nielicznych niezależnych i niekomunistycznych uczonych na państwowym
uniwersytecie. Praca doktorska, zatytułowana „Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły w czasie powstania listopadowego”, obroniona została przez
Autora w 1968 r., zaś od 1 lutego roku następnego rozpoczął karierę naukowo
dydaktyczną jako starszy asystent II Katedry Historii Nowożytnej KUL. Katedrą
kierował wtedy prof. Władysław Rostocki, wybitny znawca historii Polski XIX
wieku, w tym szczególnie powstania listopadowego, oraz twórca specjalizacji
archiwalnej w ramach studiów historycznych na KUL. On również musiał opuścić instytucje naukowe Warszawy z przyczyn politycznych. Współpraca młodego
asystenta, a od roku 1970 adiunkta, z szefem katedry układała się bardzo dobrze,
zaowocowała wspólnymi publikacjami i konferencjami naukowymi, a z czasem
przerodziła się w osobistą przyjaźń. Rozprawa habilitacyjna poszerzała dotychczasowe zainteresowania Autora o kontekst międzynarodowy i poruszała bardzo
ważny aspekt stosunków polsko-francuskich w XIX wieku, mianowicie stanowisko Wielkiej Emigracji wobec dynastii Bonapartych. Obroniona na Wydziale
Nauk Humanistycznych KUL w 1979 r., dała podstawę do nominacji na docenta
wiosną 1981 r. oraz otworzyła drogę do wyboru na prodziekana Wydziału Nauk
Humanistycznych KUL jesienią tego samego roku. W tych trudnych dla Uczelni i
wydziału czasach, gdy w listopadzie 1981 r. studenci KUL, solidaryzując się z innymi uczelniami, przystąpili do strajku okupacyjnego, a miesiąc później stan wojenny przerwał normalne życie akademickie, prodziekan do spraw studenckich,
Jan Ziółek, wykazał się wyjątkowymi cechami: odwagą, wytrwałością i poświęceniem w spieszeniu z pomocą studentom prześladowanym przez komunistyczne
władze PRL. Osobiście interweniował w sprawie internowanych z jego wydziału
studentów, zaś w trakcie licznych zatrzymań i krótkich aresztowań sam jeździł
do aresztów, podpisywał poręczenia, a nawet wykładał pieniądze na grzywny dla
osób ukaranych przez komunistyczne Kolegia do Spraw Wykroczeń. W swych
działaniach dla innych nigdy nie szukał rozgłosu ani odskoczni do kariery politycznej w Polsce niepodległej. Pomoc innym traktował zawsze jako służbę.
Funkcję prodziekana piastował przez dwie kadencje, do roku 1987. W tym
czasie, wiosną 1984 r., po przejściu prof. Rostockiego na emeryturę, Rada Wydziału powierzyła mu kierownictwo II Katedry Historii Nowożytnej. W roku
1988 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a cztery lata później - profesora zwyczajnego z tytułem naukowym profesora.
W badaniach naukowych Profesora charakterystyczna jest ogromna systematyczność i poszerzanie obszaru zainteresowań stopniowo, o kolejne zagadnienia mieszczące się w trzech głównych obszarach: od walk niepodległościowych Polaków w XVIII
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i XIX wieku, przez Wielką Emigrację i jej myśl polityczną aż po udział Kościoła
i duchowieństwa katolickiego w dążeniach niepodległościowych narodu polskiego aż
do czasów najnowszych. Z wielką pieczołowitością i starannością zajmował się również edycją źródeł historycznych z tego okresu, udostępniając szerszemu czytelnikowi
źródła wcześniej nieznane lub zupełnie zapomniane. Jego dorobek naukowy obejmuje
300 pozycji bibliograficznych, w tym 15 książkowych.
Profesor prowadził także badania naukowe za granicą, m.in. w Brukseli i Leuven w 1974 r., w Paryżu w 1975 i kilkakrotnie w latach 1986-1989, gdzie prowadził kwerendę do historii Wielkiej Emigracji i dynastii Bonapartych.
Był organizatorem lub współorganizatorem konferencji i sympozjów naukowych poświęconych problematyce Konstytucji 3 maja, powstania kościuszkowskiego i listopadowego. Ich ukoronowaniem była międzynarodowa konferencja
na temat polskich powstań narodowych na tle przemian europejskich w XIX
wieku, (KUL, 30. XI - 1. XII 2000), która zgromadziła wybitnych badaczy tej
problematyki z całej Europy. Profesor brał również udział i wygłaszał referaty
podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. w Monachium
(1981), w Jerozolimie (1985) i w Kevelaer (1987).
Podczas dwóch polskich kongresów Centre Internationale Histoire Ecclesiastique Comparée w 1978 r. w Warszawie i w 1996 r. w Lublinie wygłaszał referaty, podobnie jak i podczas kolejnych zjazdów historyków polskich (Łódź 1989,
Gdańsk 1994 i Wrocław 1999).
Był członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL, pełniąc funkcję
skarbnika i wiceprezesa. Należał do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Płockiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół KUL. W Polskim Towarzystwie Historycznym pełnił funkcję wiceprezesa w
latach 1988-1996, a od roku następnego był członkiem Zarządu. W maju 2009
roku otrzymał zaszczytny tytuł „Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa
Historycznego”. Od 2002 roku był przewodniczącym Komisji Historycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz członkiem Związku Więźniów
Politycznych Okresu Komunistycznego. Uzyskał stopień Kapitana Wojska Polskiego w Stanie Spoczynku. Ponadto został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Pro Memoria”,
Krzyżem Więźnia Politycznego, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym za Wybitne Zasługi na
Rzecz Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego i Srebrną Honorową Odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”.
Jego działalność dydaktyczna przyniosła owoce w postaci 212 wypromowanych prac magisterskich i 20 doktorskich. Profesor był także recenzentem 318
prac magisterskich, 45 doktorskich, 5 habilitacyjnych i 6 profesorskich. Poza zajęciami uniwersyteckimi od 1992 r. aż do śmierci pełnił funkcję prezesa Fundacji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej.
Jego pełna oddania i zaangażowania postawa wobec macierzystej Uczelni
została uhonorowana w 2008 roku Medalem za Zasługi dla KUL. Nagrodą stu-
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dentów była liczna obecność na seminariach i wykładach Profesora. Zawsze był
dla nich łagodny i wyrozumiały. Wymagał rzetelnej i konkretnej pracy, ale uczył
głównie poprzez własny przykład solidnego badacza i dobrego człowieka.
Zmarł 5 września 2009 roku w Lublinie po ciężkiej chorobie. Do końca był
pełen spokoju i pogody ducha.
Witold Matwiejczyk
Dr Witold Matwiejczyk, adiunkt jest pracownikiem Katedry Historii Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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2009
Kwiecień
16, czwartek

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Ernestowi Bauerowi z Arizona State University w Stanach Zjednoczonych. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału.

17, piątek

Uroczyste posiedzenie „KRASP” - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Oddział
PAN w Lublinie reprezentował Wiceprezes Oddziłu prof. M. Truszczyński.

21, wtorek

Posiedzenie Prezydium Lubelskiego Oddziału PAN odbyło się w PIWet PIB w Puławach. Udział wzieli prof., prof. Jan Gliński, Marian
Truszczyński, Stanisław Nawrocki, Jan Żmudziński, i mgr inż. Marek
Rozmus. W trakcie posiedzenia prof. M. Truszczyński przekazał informacje dotyczące wspólnego posiedzenia Prezydium PAN i KRASP we
Wrocławiu. Omawiano także sprawy związane z organizacją kolejnej
sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków O.L. PAN, kwestie związane z
wydawnictwami Oddziału i planowanymi w 2009 r. konferencjami.

24,
piatek

W Pałacu Czartoryskich odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji PAN
Oddział Lublin „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

27,
poniedziałek

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

30, czwartek

Posiedzenie Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN w Warszawie
z udziałem prof. J. Glińskiego.

Maj
3, piątek

W Trybunale Koronnym odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin z
okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W okolicznościowych uroczystościach uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie,
jako członek Komitetu Honorowego.

6,
środa

Posiedzenie Wydziału V Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych z
udziałem członków Oddziału PAN w Lublinie.
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maj 2009

12, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 13 marca i 17 kwietnia br.
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. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14-15,
czwartekpiątek

W Lublinie w sali konferencyjnej hotelu Victoria odbyła się konferencja nt.
„Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych”, zorganizowana przez Komisję Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN
w Lublinie, Komitet Budowy Maszyn Sekcję Podstaw Eksploatacji Zespół
Systemów Eksploatacji, Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.

14, czwartek

W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie miała miejsca uroczysta promocja
doktorów i doktorów habilitowanych. Oddział reprezentował prof. J. Gliński.

16, sobota

Zmarł nagle prof. dr hab. Tomasz Brandyk czł. koresp. PAN, członek Oddziału
PAN w Lublinie. Więcej w dziale: PRO MEMORIA.

21, czwartek

112. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyła się w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie. Program Sesji:
1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
Panel naukowy:
„Wychodzenie Polski z komunizmu - 20 rocznica wyborów
czerwcowych 1989 roku”.
Referaty historyków:
- prof. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN,
- prof. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych
PAN.
Panel dyskusyjny z udziałem:
- prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP,
- Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP,
- Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP,
- prof. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa PAN - moderatora
panelu.
2. Przyjęcie protokółu sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN z 15
grudnia 2008 r.
3. 40-lecie Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” - prof. Leszek
Kuźnicki, rzewodniczący Komitetu 1993-2006,
- prof. Michał Kleiber, prezes PAN, Przewodniczący Komitetu
2007-2010.
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4. Przyjęcie uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Polskiej Akademii Nauk
w 2008 roku.
6. Informacja o pracach nad projektami ustaw dotyczących nauki,
- prof. Michał Kleiber.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
21-22,
czwartekpiątek

W Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
odbyły się ósme międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców
„BioPhys Spring 2009”. W składzie komitetu naukowego konferencji znajdowali się członkowie z: Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Lublinie),
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Czech University of Life
Sciences (Praga, Czechy), Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, Belgia), Szent István University (Gödöllö, Węgry), Slovak University of Agriculture (Nitra, Słowacja).

22, piątek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich odbyło się
kolejne posiedzenie oddziałowej Komisji Prawniczej, podczas którego zostały wygłoszone dwa referaty:
- Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej - ks. dr hab. Krzysztof
Orzeszyna,
- Pojęcie umowy w ujęciu Mieczysława Sośniaka profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego - aspekt porównawczy - dr Juliusz
Petraniuk.

25,
poniedziałek

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie w sprawie stypendiów doktoranckich z udziałem prof. K. Konstankiewicz - pełnomocnik
O.L. PAN, prof. J. Glińskiego - prezesa O.L. PAN i mgr. I. Samodulskiego
- prezesa Fundacji O.L. PAN.

28, czwartek

W siedzibie oddziału w Pałacu Czartoryskich miała miejsce XXIV sesja
zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia - prof. J. Gliński - prezes Oddziału PAN
w Lublinie.
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2008 roku - prof. J.
Gliński
3. Informacja o działalności Fundacji PAN- Oddział w Lublinie - :Nauka
i Rozwój Lubelszczyzny”- mgr Ireneusz Samodulski, prezes Zarządu
Fundacji.
4. Referat: Zakażenia ludzi wirusem grypy świń - fakty i mity - prof.
dr hab. Iwona Markowska Daniel
5. Dyskusja.
6. Wolne wnioski.

29, piątek

W Instytucie Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego odbyło się posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu, w którym uczestniczył prof. Jan Gliński.

czerwiec 2009
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Czerwiec
2-4, wtorekczwartek

W Dąbrowicy k. Lublina odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2009”
organizowana przez Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w Ługańsku, Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Ropczycach, Narodową Akademię Ochrony Przyrody
i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu, Lwowski Narodowy
Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie.

16, wtorek

W Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (Warszawa) odbyło się posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk z udziałem prof. J. Glińskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 10 marca i 12
maja 2009 r.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Instytutu Kultur
śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.
Przedstawił: prof. Stanisław Mossakowski, przewodniczący
Wydziału I PAN.
4. Sprawa wyborów członków zagranicznych PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
5. Przyznanie medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
6. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawiał: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
7. Projekt uchwały Prezydium PAN w sprawie planu finansowego
gospodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2009.
Przedstawiała: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów
PAN.
8. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiała: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.

17, środa

Prezes O.L. PAN był obecny na uroczystości nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Jerzemu Szackiemu.

17, środa

Posiedzenie środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Przewodniczącym obecnej kadencji był prof. A. Książek - rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

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.
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25,
piątek

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sali
kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z udziałem prof. J. Glińskiego i mgr. I. Samodulskiego.

25-26,
czwartek
- piątek

Pod honorowym patronatem J. M. Rektora UMCS prof. dr hab. Andrzeja
Dąbrowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznicę Unii Lubelskiej”. Współorganizatorem
konferencji był Oddział PAN w Lublinie.

26, sobota

W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.
W trakcie zebrania prof., prof. Janusz Niczyporuk i Mieczysław Sawczuk
poprowadzili Sympozjum poświęcone Profesorowi Jerzemu Stefanowi Langrodowi.

30,wtorek

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczystość
nadania tytułu doktora honoris causa prof. Leopoldowi Ungerowi, wybitnemu
intelektualiście, publicyście, dziennikarzowi.

Lipiec
1, środa

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prezydentom Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Ukrainy oraz prof. Stanisławowi Szuszkiewiczowi z
okazji obchodów 440 rocznicy uchwalenia Unii Lubelskiej.

fot. arch. KUL

2, czwartek

W Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, w której uczestniczył prof. Jan Gliński.

Sierpień
19, środa

Spotkanie Rady ds. Innowacji z udziałem prof. J. Glińskiego. Organizatorem spotkania był Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
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sierpień -wrzesień 2009

21, piątek

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium PAN, poświęcone omówieniu projektu budżetu państwa
na rok 2010. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Zmiana planu finansowego gospodarowania środkami pozabudżetowymi w roku 2009.
Przedstawiała: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN.
3. Projekt budżetu państwa na rok 2010 w części przewidzianej dla
Akademii.
Przedstawiała: Stefania A. Adamiec, dyrektor Biura Finansów PAN.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

27, czwartek

Na zaproszenie Oleha Horbenko, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Prezes O.L. PAN uczestniczył w uroczystości obchodów 18. rocznicy
Niepodległości Ukrainy.

Wrzesień
3-4,
czwartekpiątek
7-8,
poniedziałek-wtorek

W Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN odbyło się posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu z udziałem prof. J. Glińskiego.
W Symferopolu miała miejsce III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „ENERGIA 2009”. Podczas konferencji Profesorowie Jan
Gliński - Prezes Oddziału PAN w Lublinie i Eugeniusz Krasowski - Przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w
Lublinie otrzymali Dyplomy Honorowego Profesora (dr. h.c.) Narodowej
Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w
Symferopolu (Autonomiczna Republika Krymu na Ukrainie), jako wyraz
uznania za wieloletnią owocną współpracę Oddziału PAN w Lublinie z placówkami naukowymi na Ukrainie.
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9-11, środa
- piątek

W centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miał miejsce XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Czy zabraknie nam czystej wody?”,
współorganizowany przez: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne,
Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie. Oddział reprezentował mgr inż. M.
Rozmus, sekretarz Oddziału..

15, wtorek

W Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się konferencja naukowa pt.
„Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego” połączona z obchodami setnej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Bohdana Dobrzańskiego.
Współorganizatorem był Oddział PAN w Lublinie.

15, wtorek

W Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium
PAN. W posiedzeniu uczestniczył prof. Marian Truszczyński, wiceprezes
Oddziału PAN w Lublinie, członek prezydium PAN.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 16
czerwca 2009 r.
3. Sprawa wyborów członków krajowych PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
5. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiała: Grażyna Paruszewska - Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
6. Zagrożenia związane z wirusem grypy A (H1N1).
Przedstawił: Andrzej Zieliński, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16-17,
środa czwartek

Pod patronatem Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego odbyła się konferencja naukowa „EKOENERGIA 2009 - Postęp naukowo-techniczny w
pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu biopaliw”, Zorganizowana
przez Lubelską Radę Ekoenergii Fundacji PAN O/Lublin „Nauka i Rozwój
Lubelszczyzny”, Instytut Agrofizyki PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie, Katedrę Energetyki i Pojazdów UP oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

21-22,
poniedziałek
- wtorek

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie miała
miejsce konferencja nt.”Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych”. Organizatorem konferencji była Komisja Politologii i Stosunków
Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

22,
wtork

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii. Oddział PAN w Lublinie reprezentował prof. J. Gliński.
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wrzesień - październik 2009

24,
czwartek

Posiedzenie Komisji Nauk Nieliniowych O.L. PAN. Podczas spotkania zostały wygłoszone dwa referaty:
- Potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu - mgr M. Zadrożniak , Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Hysteresis induced long-time tails - G. Radons, Chemnitz University of
Technology.

24,
czwartek

Wizyta w Oddziale dyrektor NBP Oddział Okręgowy w Lublinie -pani Ilony Skibińskiej - Fabrowskiej z ofertą wsparcia przez Bank w organizowanej
przez Oddział PAN wspólnie z LTN „Wszechnicy” (wykłady otwarte).

25,
piątek

Podczas uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Stanisław Wołoszyn
otrzymał tytuł doktora honoris causa. Oddział reprezentował Prezes.

30,
środa

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczego w Lublinie. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.

Październik
1,
czwartek

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

7,
środa

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału PAN w Lublinie.

8,
czwartek

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-PIB w Puławach z programem:
1. Aktualizacja danych do Foldera Oddziału PAN w Lublinie, w
tym wkładki zawierającej pełną listę członków Komisji.
2. Program i termin 25 sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków
Oddziału PAN w Lublinie (propozycja referatu plenarnego).
3. Wybory krajowych członków Polskiej Akademii Nauk.
4. Realizacja zadań w bieżącym roku (w tym konferencje i
wydawnictwa Oddziału).
5. Biuletyn Informacyjny 15/2010 Oddziału PAN w Lublinie.
6. Wszechnica naukowego ośrodka lubelskiego.
7. Wstępne zamierzenia na 2010 r.
8. Wolne wnioski.

8,
czwartek

Inauguracja roku akademickiego w Puławskiej Szkole Wyższej. W uroczystości uczestniczyli Prezes i Sekretarz Oddziału.

8-9,
czwartekpiątek

W UMCS w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja - „Język
ukraiński poza granicami Ukrainy”, współorganizowane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Uniwersdytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Oddział reprezentował mgr
inż. M. Rozmus.
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13,
wtorek

W Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium
PAN.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 21 sierpnia i 15
września 2009 roku.
3. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska-Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
4. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
5. Informacja o seminarium naukowym „Otwartość w nauce - Open
Acces: inne modele”.
Przedstawiał: prof. Andrzej Górski,
-prof. Marek Niezgódka - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.
Przedstawiał: prof. Władysław K. Włosiński, przewodniczący
Wydziału IV PAN.
7. Przyznanie medalu im. Stefana Banacha PAN prof. Stanisławowi
L. Woronowiczowi.
Przedstawił: prof. Janusz Jurczak, przewodniczący Wydziału III
PAN.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

15, czwartek

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

15,
czwartek

Spotkanie Komitetu Honorowego wsprawie obchodów Święta Narodowego - 11 Listopada. Członkiem komitetu jest Prezes O.L. PAN.

15, środa

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

18, niedziela

Prezes Oddziału prof. J. Gliński uczestniczył w uroczystej inauguracji
roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

15-16,
W Hotelu Europa w Lublinie miała miejsce konferencja naukowa w
środa-czwar- ramach projektu PAN - „Podmiotowość i tożsamość w społeczeństwach
tek
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.
Oddział reprezentowali Prezes i Sekretarz.

październik - listopad 2009
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23, piątek

Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w UMCS w Lublinie,
Profesor Gerhard Ertl został odznaczony tytułem doktora honoris causa
Uczelni. W uroczystościach uczestniczył prof. Jan Gliński.

25, niedziela

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

27, wtorek

Posiedzenie Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w
Jastrzębiu.

Listopad
3, wtorek

W Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium
PAN.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 13 października
2009 roku.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu
10 grudnia 2009 roku.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawiła: Grażyna Paruszewska - Wysińska, dyrektor Biura
Zarządzania Majątkiem PAN.
5. Konsekwencje reformy finansów publicznych dla PAN - dyskusja.
Przedstawiał: Dariusz Jadowski, szef Kancelarii PAN.
6. Stanowisko PAN w sprawie Open Access.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
7. Sprawy organizacyjne komitetów PAN.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski.
8. Informacja o obchodach Międzynarodowego Roku Chemii oraz
100 rocznicy przyznania Nagrody Nobla dla Marii SkłodowskiejCurie.
Przedstawiał: prof. Janusz Jurczak, przewodniczący Wydziału
III PAN,
prof. Janusz Lipkowski, przewodniczący Komitetu Chemii
PAN.
9. Informacja o stronach internetowych placówek PAN.
Przedstawił: Michał Kabata, dyrektor Biura Upowszechniania i
Promocji Nauki PAN
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

4, środa

W Pałacu Czartoryskich w Lublinie miało miejsce Seminarium Komisji
Nadprzewodników i Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej Oddziału PAN w Lublinie.

11, środa

Prezes O.L. PAN uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości, jako
członek Komitetu Honorowego.
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W Sali Konferencyjnej Pałacu Czartoryskich w Lublinie miała miejsce
XXIV Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, oraz konferencja podsumowująca II etap realizacji projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” realizowanego przez
Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Porządek obrad:
1. Powitanie uczestników - Marszałek Województwa Lubelskiego i
Prezes Oddziału PAN w Lublinie.
2. Projekt Stypendia naukowe dla doktorantów - Mariusz Majkutewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
3. Wystąpienie prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego, przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lulina.
4. Wręczenie dyplomów doktorantom, którzy otrzymali stypendia
w ramach II etapu realizacji projektu przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.
5. Wręczenie wyróżnień stypendystom - uczestnikom projektu,
którzy obronili prace doktorskie przez Marszałka Województwa
Lubelskiego i Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.
6. Poster naukowy: „Właściwości funkcjonalne chitozanu grzybowego” - dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab.
Janusz Kalbarczyk.
7. Poster naukowy: „Modelowanie obwodów magnetycznych przy
zastosowaniu algorytmów sztucznych sieci neuronowych” - dr
Tomasz Giżewski, Politechnika Lubelska promotor pracy doktorskiej: dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk.
8. 24 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN
w Lublinie.

Prof. J. Gliński w gronie beneficjentów stypendystów naukowych
Fot. I. Samodulski
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28, sobota

grudzień 2009
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, w Pałacu Czartoryskich przy Placu
Litewskim odbyło się sympozjum zorganizowane przez Komisję PolskoUkraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie nt. „Przeszłość i teraźniejszość Kościoła greckokatolickiego”.

Grudzień
1, wtorek

W Pałacu Staszica w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium
PAN.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
2. Wręczenie nagród naukowo - organizacyjnych Prezesa PAN.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 3 listopada 2009 roku.
4. Wybory członków zagranicznych PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
5. Informacja o działalności komitetów naukowych i zespołów
eksperckich.
Przedstawił: prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.
6. Projekty stanowisk Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
7. Harmonogram posiedzeń Kolegialnych w roku 2010.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

3, czwartek

W posiedzeniu Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego, z ramienia
Oddziału uczestniczyli prof., prof. J. Gliński i K. Konstankiewicz.

4, piątek

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
odbyło się „Biznes Forum 2009” zorganizowane przez Lubelski Klub
Biznesu. Podczas gali prof. Jan Gliński otrzymał od Stowarzyszenia
Lubelski Klub Biznesu wyróżnienie „za współtworzenie Oddziału PAN
integrującego środowisko naukowe na Lubelszczyźnie i współpracę z
Ukrainą i Białorusią.”

10, czwartek

W Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się 113 Sesja Z.O. Polskiej Akademii Nauk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego - prof. Michał Kleiber,
prezes PAN.
2. Debata:
„Wizja przyszłości Polski” - Michał Boni, członek Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP.
Dyskusja „Rola nauki w realizacji wizji przyszłości Polski:
z udziałem:
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- prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- prof. Leszek Kuźnicki, członek rzeczywisty PAN,
- prof. Jerzy Wilkin, członek korespondent PAN,
Podsumowanie debaty:
- prof. Michał Kleiber, prezes PAN.
3. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN
z dnia 21 maja 2009 roku.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Wybory członków zagranicznych PAN.
- prezentacja kandydatów na członków zagranicznych PAN wybranych na sesjach plenarnych Wydziałów PAN (przewodniczący Wydziałów PAN),
- powołanie komisji skrutacyjnej,
- głosowanie na członków zagranicznych PAN.
Otwarcie wystawy Instytutu Paleobiologii PAN pt. „Niespodzianki w świecie wielkich gadów sprzed 200 mln lat”.
5. Dyskusja nad projektem ustawy o PAN.
6. Przyjęcie uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN.
7. Sesja naukowa:
„Stan i perspektywy nauk medycznych w Polsce”
Referaty:
Wprowadzenie: Rola Polskiej Akademii Nauk w rozwoju nauk
medycznych w Polsce
Pozycja polskich nauk medycznych na arenie międzynarodowej
- prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN
Stan i problemy kardiologii w Polsce
- prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii, Warszawa
Stan i problemy transplantologii w Polsce
- prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Stan i perspektywy genetyki medycznej w Polsce
- prof. Jerzy Nowak, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka
PAN
Onkologia polska na progu wieku XXI
- prof. Marek Nowacki, Instytut Centrum Onkologii, Warszawa
- Dyskusja i podsumowanie.
Obrazy chorób uwarunkowanych genetycznie w dziełach sztuki
na przestrzeni wieków.
- prof. Janusz Limon, Akademia Medyczna, Gdańsk
- stanowisko w sprawie perspektyw nauk medycznych w Polsce.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11, piątek

W Instytucie Agrofizyki PAN odbyło się posiedzenie Rady Naukowej,
w którym uczestniczył prof. Jan Gliński, z-ca Przewodniczącego Rady.
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grudzień 2009 - styczeń 2010

16, środa

W Odziale PAN w Lublinie odbył się panel dyskusyjny w ramach posiedzenia Komisji Prawniczej. Przedmiotem dyskusji było:
1. Koncepcja Profesora Jerzego Stefana Langroda: „Nauka administracji czy nauki administracyjne” (Verwaltungswissenschaft
Oder Verwaltungswissenschaftten).
2. Sądownictwo administracyjne (wg. Langroda) a Model Polski
Sądownictwa Administracyjnego.
3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Prawo do dobrej
administracji, czy obowiązuje w Polsce?).

16, środa

Członkowie Komisji Prawniczej PAN O.L. pożegnali zmarłego członka
Komisji - prof. dr. hab. Henryka Groszyka, wybitnego uczonego Wydziału
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

18, piątek

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

21, poniedziałek

W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji O.L. PAN
„Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. W trakcie posiedzenia omówiono bieżącą działalność Fundacji oraz plany na 2010 rok, zgłoszono projekt Regulaminu Rady Fundacji, a także dokonano zmiany nazwy Fundacji poprzez
usunięcie słowa „Lubelszczyzna” w nazwie Fundacji. Obecna zaakceptowana nazwa pełna organizacji otrzymuje brzmienie:
Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój”.

Styczeń
6, środa

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 2009”, którą otrzymała prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym za książkę: Migracje.
Wybrane zagadnienia.

19, 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.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium PAN z dnia 1 grudnia 2009 r.
3. Informacja o pracach sejmowych nad projektem ustawy o PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
4. Informacja dot. przebiegu wyborów członków krajowych PAN.
Przedstawił: prof. Michał Kleiber.
5. Sprawozdanie z działalności komitetu problemowego Planeta Ziemia.
Przedstawił: prof. Andrzej Żelaźniewicz, przewodniczący Komitetu.
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego gospodarowania
środkami pozabudżetowymi za rok 2009.
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Przedstawił: Dariusz Jadowski, szef Kancelarii PAN.
7. Plan konta pozabudżetowego na 2010 rok.
Przedstawił: Dariusz Jadowski.
8. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawił: Dariusz Jadowski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20, 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.

22, piątek

Prof. Jan Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Instytutu Agrofizyki im B.
Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.

23,
sobota

Na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, prof., prof. J.
Gliński, E. Krasowski uczestniczyli w lubelskich obchodach uroczystości
z okazji 95. Rocznicy Niepodległości i Jedności Ukrainy.

28,
czwartek

W siedzibie Lubelskiego Oddziału PAN i LTN miał miejsce inauguracyjny
wykład otwarty z cyklu „WSZECHNICA” z referatem dr. Pawła Kowalewskiego pt. Aktualne problemy gospodarki światowej.
Więcej w dziale: WYDARZENIA.

Luty
9, 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 19 stycznia 2010.
3. Informacja w sprawie restrukturyzacji zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych w związku z wejściem w życie
nowej ustawy o finansach publicznych.
Przedstawił: Dariusz Jadowski, szef Kancelarii PAN.
4. Opinia w sprawie podziału ustalonych w ustawie budżetowej na
rok 2010 środków budżetowych przewidzianych dla PAN.
Przedstawił: Dariusz Jadowski.
5. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawił: Dariusz Jadowski.
6. Problemy w instytutach humanistycznych PAN.
Przedstawiał: prof. Karol Modzelewski, wiceprezes PAN,
prof. Stanisław Mossakowski, przewodniczący Wydziału I
PAN.
7. Tematyka obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN w maju 2010.
Przedstawiał: prof. Michał Kleiber.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

luty - marzec 2010
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16,wtorek

W siedzibie Oddziału odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawniczej
O.L. PAN. W trakcie posiedzenia prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
z Katedry Prawa Gospodarczego SGH wygłosił referat nt. Prawo do dobrej
administracji.

17, środa

Posiedzenie V Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
PAN.

22, poniedziałek

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się cykliczna konferencja pt. AgroForum 2010. Patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Oddział
reprezentowali prof., prof. J. Gliński i M. Truszczyński.

23, wtorek

Posiedzenie Komisji Historycznej z udziałem Prezesa i Sekretarza Oddziału.

25, czwartek

W Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim odbył się wykład z cyklu
Wszechnica nt. Globalizacja a państwo narodowe. Referat wygłosił prof.
dr hab. Edward Olszewski z UMCS w Lublinie. Więcej w dziale: Referaty.

Marzec
9, 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 9 lutego
2010.
3. Sprawozdanie z działalności Komitetu Etyki w Nauce PAN i
Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz plany
na przyszłość.
Przedstawili:
- prof. Jerzy Pelc, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce
PAN,
- prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4. Sprawy majątkowe PAN.
Przedstawił: Dariusz Jadowski, szef Kancelarii PAN.
5. Wręczenie Medalu PAN im. M. Kopernika Profesorowi Zbigniewowi Dauterowi.
Przedstawił: prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału II
PAN.
6. Opinie Wydziałów na temat dyskusji nad badaniami organizmów
genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i ich wykorzystania.
Przedstawili:
- prof. Andrzej B. Legocki,
- prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Wydziału V PAN.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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12, piątek

Posiedzenie Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

15,
poniedziałek

W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie, w Pałacu Czartoryskich odbyło
się posiedezenie Komitetu Agrofzyki PAN. Komitet działa przy Wydziale
V „Nauk Rolniczych, Leśniczych i Weterynaryjnych” Polskiej Akademii
Nauk, a przewodniczącym jest prof. dr hab. Bohdan Dobrzański.

22,
poniedziałek

Posiedzenie Komisji Prawniczej O.L. PAN. Podczas spotkania O. prof.
Wiesław Bar, z Instytutu Prawa Kanonicznego, Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL wygłosił referat nt. Nowa dogmatyka
Konstytucji Ekwadoru – 2008. Casus praw Natury.

25, czwartek

W Pałacu Czartoryskich odbył się cykliczny wykład WSZECHNICY z referatem prof. dr. hab. Antoniego Fabera z IUNG-PIB w Puławach nt. Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne Polski.

26, piątek

Na zaproszenie wojewody lubelskiego Genowefy Tokarsjkiej, prof. Jan
Gliński uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Obchodów Święta 3-Maja,
jako członek Komitetu Honorowego.

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