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Wstęp
Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN w Lublinie jest cyklicznym czasopismem,wydawanym corocznie od początku istnienia Oddziału, tj. od 1998 r.
Zawiera następujące działy: PREZENTACJE (placówek naukowych, jak i sylwetek naukowców); SPRAWOZDANIE (z działalności Oddziału w danym roku);
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU NA RZECZ REGIONU, KONTAKTY Z ZAGRANICĄ (wspólnie organizowane imprezy naukowe, konferencje, wystawy, wydawnictwa);WYDARZENIA (ważne w skali regionu lub kraju związane z Oddziałem
lub Polską Akademią Nauk); KOMUNIKATY (wybrane zagadnienia głoszone
podczas posiedzeń Komisji Oddziału, konferencji, Wszechnicy); CZASOPISMA
I KSIĄŻKI (prezentacja publikacji wydawanych przez Oddział PAN, a także pozycji wydawniczych otrzymywanych bezpłatnie w ramach wymiany, które zasilają księgozbiór biblioteki Oddziału); KRONIKA ODDZIAŁU (chronologiczny,
szczegółowy opis wydarzeń związanych z działalnością Oddziału w danym roku).
Biuletyn nr. 22/2017 dotyczy działalności Oddziału w 2016 roku.
Redakcja
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PREZENTACJE

Władze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018
Prezes:
- prof. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN
Wiceprezesi:
- prof. Stanisław J. Czuczwar, czł. koresp. PAN
- prof. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN
- prof. Stefan Malepszy, czł. koresp. PAN
- prof. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN
- prof. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN
Dziekani Wydziałów:
- prof. Stanisław R. Filipowicz, czł. rzecz. PAN
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
- prof. Leszek Kaczmarek, czł. rzecz. PAN
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
- prof. Roman Micnas,
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
- prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN,
Wydział IV Nauk Technicznych PAN
- prof. Witold Rużyłło, czł. koresp. PAN
Wydział V Nauk Medycznych PAN

Prezesi Oddziałów:
- prof. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN - w Gdańsku
- prof. Józef Dubiński, czł. koresp. PAN - w Katowicach
- prof. Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN - w Krakowie
- prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN - w Lublinie
- prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN - w Łodzi
- prof. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN - w Olsztynie i w
Białymstoku
- prof. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN - w Poznaniu
- prof. Andrzej Żelaźniewicz, czł. koresp. PAN - we Wrocławiu

7

SKŁAD OSOBOWY
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
- prof. Henryk Chołaj, czł. koresp. PAN (Wydział I)
- prof. Stanisław J. Czuczwar, czł. koresp. PAN (Wydział V)
- prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Jan Kisyński, czł. koresp. PAN (Wydział III)
- prof. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN ( Wydział II)
- prof. Lucjan Pawłowski, czł. koresp. PAN ( Wydział IV)
- prof. Zygmunt Pejsak, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Franciszek Tomczak, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN (Wydział V)
- prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN (Wydział II)
- prof. Jan F. Żmudziński, czł. koresp. PAN (Wydział II)

Władze Oddziału PAN w Lublinie
Prezes - prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN
Wiceprezes - prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN
Wiceprezes - prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN
Naczelnik Oddziału PAN w Lublinie - mgr inż. Marek Rozmus
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PREZENTACJE

Stacje zagraniczne PAN
Polska Akademia Nauk ma obecnie 7 stacji zagranicznych w: Berlinie, Brukseli,
Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu. Celem działalności stacji jest:
- promocja nauki polskiej za granicą oraz udział w organizowaniu polsko-zagranicznej 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:
Centrum Badań Historycznych w Berlinie
Center for Historical Studies in Berlin
Majakowskiring 47, 13156 Berlin
tel. (0-049) 30 486 285 40, fax: (0-049) 30 486 285 56
e-mail: info@panberlin.de
www.panberlin.de
Biuro Promocji Nauki PolSCA
Polish Science Contact Agency PolSCA
Rue du Trône 98, B-1050 Bruxelles
tel 003222134160, 0032485587899
Fax 003222134169
e-mail: polsca@polsca.pan.pl
polsca.pan.pl
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Kiev
ul. B. Chmielnickiego 49/4; 01044 Kijów, Ukraina
tel. +38 0968532681,
e-mail: Henryk.Sobczuk@pan.pl

9

Stacje zagraniczne PAN

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Moscow
ul. Klimaszkina 4 , 123557 Moskwa, Federacja Rosyjska
tel. +7 (495) 231 16 20 Sekretariat Stacji, +7 495 231 15 00 w. 619
e mail: marek.pakcinski@moskwa.pan.pl
www.moskwa.pan.pl/pl/

Polska Akademia Nauk Stacja Nukowa w Paryżu
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Paris
74 rue Lauriston, 75116 Paris
Sekretariat Stacji
tel. (0-0331) 56 90 18 34, fax: (0-0331) 47 55 46 97
e-mail: sekretariat@paris.pan.pl
www.paris.pan.pl/pl/
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie
Polish Academy of Scientific Center in Rome
Vicolo Doria 2, 200187 Roma, Italia
tel. 39 06 67 92 170
e-mail: accademia@rzym.pan.pl
www.rzym.pan.pl
Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna
Boerhaavegasse 25, 1030 Wien
tel:(0-0431) 713 5929, fax:(0-0431) 713 0383 550
e-mail: office@viennapan.org
www.viennapan.org

Marek Rozmus
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Prof. dr hab. Zygmunt Apolinary Litwińczuk,
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Urodził się w 1950 r. w miejscowości
Iłowiec, powiat zamojski. Ukończył I LO
im. Jana Zamojskiego w Zamościu. W
1972 r. ukończył z wyróżnieniem studia na
Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. W okresie studiów działał aktywnie w studenckim Kole
Naukowym Zootechników, pełniąc m.in.
funkcję prezesa. Pracę zawodową w Zakładzie Hodowli Bydła rozpoczął 1 października 1971 r. jako student V roku. Stopień
doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976
r., habilitował się w 1981 r. na Wydziale
Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (praca habilitacyjna
wyróżniona nagrodą Ministra Nauki). Tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego nauk
rolniczych uzyskał w 1990 r. W 1995 został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego. Doktor honoris causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008),
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2013) i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2016).
Należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju, jest również ceniony za granicą. Opublikował ponad 650 pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych ORAZ 30 monografii i podręczników. Ponad 70 prac
ukazało się w czasopismach wydanych z listy JCR. Jest współautorem 12 pozycji
dydaktycznych, w tym redaktorem naukowym 5 centralnie podręczników akademickich oraz współautorem 3 rozdziałów w książkach wydanych za granicą.
Kierował 14 projektami badawczymi.
W początkowym okresie działalności naukowej koncentrował się na zagadnieniach związanych z oceną wartości hodowlanej bydła czarno-białego i efektach jego doskonalenia w kierunku mlecznym i mięsnym. Za cykl badań dotyczących doskonalenia krajowego bydła przy użyciu rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
został wyróżniony nagrodą I stopnia Ministra Nauki. Ważnym kierunkiem badawczym na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat są prace związane z czynnikami
warunkującymi wysoką jakość produktów zwierzęcych (głównie mleka krowie-

prof. Zygmunt A. Litwińczuk - Rektor UP w Lublinie
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go i koziego oraz wołowiny). Znaczącym osiągnięciem jest restytucja i ochrona
zasobów genetycznych rodzimej rasy bydła białogrzbietów. Podjęte przez zespół prof. Litwińczuka w latach 90. prace nad restytucją bydła białogrzbietego
dały na tyle pozytywne wyniki, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją
z dnia 31 lipca 2003 r. uznał białogrzbiety za polską rasę bydła i otworzył dla
niej księgi hodowlane, które prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Za zaangażowanie w działalność na rzecz zachowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich prof. Z. Litwińczuk został wyróżniony w 2007 r. Medalem
im. Prof. Tadeusza Vetulaniego.
Najważniejsza działalność organizacyjna na Uczelni: prodziekan ds. studenckich na Wydziale Zootechnicznym (1986-1990); dziekan Wydziału Zootechnicznego (1990-1996); rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (od
2016 r.); kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
(od 1995 r.); członek Senatu (1990-2012); przewodniczący Senackiej Komisji ds.
Statutu i Organizacji Uczelni (2008-2012).
Funkcje w instytucjach i towarzystwach naukowych: prezes Polskiego
Towarzystwa Zootechnicznego (2007-2013); Europejskiej Federacji Zootechnicznej - koordynator Komisji Cattle Production (1996-2001); członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1997-2016); wiceprzewodniczący Komitetu
Nauk Zootechnicznych PAN (2003-2010); przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Weterynarii Oddziału PAN w Lublinie (od 2014 r.); członek Rady Naukowej
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1992 r.), członek
zespołu ekspertów Państwowej komisji Akredytacyjnej; redaktor Folia Societatis
Scientiarum Lublinensis (1992-1999) i Roczników Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 2005 r.); Przewodniczący Rady Programowej
Przeglądu Hodowlanego (2002-2008). W latach 1998-2006 wiceprzewodniczący
i przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie.
Pod jego kierunkiem wykonano ponad 290 prac magisterskich i ponad 70
prac inżynierskich. Jest promotorem 18 zakończonych przewodów doktorskich;
9 jego wychowanków zrealizowało przewody habilitacyjne, a 3 uzyskało tytuł
profesora. Opracował ponad 190 recenzji związanych z rozwojem kadry naukowej, przewodniczył 18 komisjom w postępowaniu habilitacyjnym. Wykonał recenzje ponad 100 projektów badawczych. Promotor 4 doktoratów honoris causa.
Na zakończenie warto dodać, iż we wrześniu 2016 r. w czasie obrad XXXVII
Ogólnopolskiego Zjazdu Agrometeorologów w Krakowie Profesor miał zamówiony przez organizatorów wykład inauguracyjny pt. „Agrometeorologia – przeszłość – teraźniejszość-przyszłość”.
Biuro Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016
I. INFORMACJE OGÓLNE
Omówienie działalności merytorycznej w 2016 r.
Oddział zrzesza 13 członków PAN, w tym 7 rzeczywistych i 6 korespondentów.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie sesje zwyczajne (38. i 39.) Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie i cztery posiedzenia
Prezydium.
Oddział pełnił funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu
lubelskiego, szczególnie poprzez aktywną działalność 19 komisji, skupiających
784 członków (w tym 147 zagranicznych). Organizował i współorganizował
liczne sesje naukowe, warsztaty, dyskusje panelowe, a także 9 krajowych oraz
5 międzynarodowych konferencji, dofinansowanych ze środków DUN. Poprzez
Komisje Oddział utrzymywał kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, szczególnie na Ukrainie, w tym z Przedstawicielstwem PAN w
Kijowie.
W 2016 roku Oddział wydał 10 czasopism naukowych, w tym 7 roczników
i 3 kwartalniki (znajdujących się na liście punktowanych czasopism MNiSzW).
Są to TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie, w tym: Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, t. XIII; Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t.
XVI (kwartalnik); Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. XII
(kwartalnik); Komisji Historycznej, t. XIII; Komisji Prawniczej, t. IX; Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. XI; Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. XI; Komisji Nauk Medycznych, t. IV; „MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”, t. XVIII ( 10 numerów); oraz
ECONTECHMOD vol.5 (kwartalnik), a także rocznik „Biuletyn Informacyjny
21/2016 Oddziału PAN w Lublinie”. Pod patronatem Oddziału wydano kolejne
numery kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Na podkreślenie zasługuje wspólne wydawanie i finansowanie wymienionych
pozycji z uczelniami lubelskimi i ukraińskimi.
Ze statutową działalnością Oddziału związana jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, której głównym zadaniem w 2016 r. była realizacja projektu : „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy” Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Rozbudowano i na bieżąco aktualizowano stronę internetową Oddziału http://www.pan-ol.lublin.pl.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016

I.1. Komisje naukowe PAN w Lublinie
Nazwa Komisji:
Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej . Przewodniczący:
prof. H.D. Stryczewska
Komisja Podstaw i Zastosowań
Fizyki i Chemii w Technice,
Rolnictwie i Medycynie.
prof. A. Niewczas
Komisja Biotechnologii.
prof. J. Fiedurek
Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza.
prof. Z. Muszyński
Komisja Motoryzacji
i Energetyki Rolnictwa.
prof. E. Krasowski
Komisja Polsko-Ukraińskich
Związków Kulturowych.
prof. M. Ołdakowska-Kufel
Komisja Rolnictwa i Weterynarii.
prof. Z. Litwińczuk
Komisja Ochrony i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego.
prof. J. Łętowski
Komisja Ekonomii i Zarządzania.
prof. A. Sitko- Lutek
Komisja Historyczna.
prof. E. Niebelski

Liczba członków
50, w tym
19 zagranicznych

Komisja Budowy
i Eksploatacji Maszyn,
Elektrotechniki, Budonictwa.
prof. P. Tarkowski
Komisja Nauk Medycznych PAN.
prof. J. Kocki

37

44

26
16
85, w tym
42 zagranicznych
28, w tym
10 zagranicznych
33
26
28
44, w tym
2 zagranicznych

120, w tym
48 zagranicznych

13

14

Tomasz Trojanowski, Jan Gliski, Marek Rozmus

Komisja Prawnicza.
prof. J.Krukowski

60, w tym
8 zagranicznych

Komisja Nauk Nieliniowych.
prof. M. Szymański

34, w tym
4 zagranicznych

Komisja Politologii i Stosunków
Międzynarodowych.
prof. M. Pietraś
Komisja Architektury, Urbanistyki i
Studiów Krajobrazowych.
prof. E. Przesmycka
Komisja Teologii.
prof. K. Kaucha
Komisja Agrometeorologii
i Klimatologii Stosowanej.
prof. J. Kołodziej
Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców.
prof. T. Klepka

16
23, w tym
4 zagranicznych
49
40, w tym
10 zagranicznych
25

I.2. Jednostki badawcze PAN usytuowane na terenie działania Oddziału:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
Dyrektor Instytutu- prof. Cezary Sławiński, przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu- prof. Wiesław Oleszek, członek AMU PAN- dr hab. Justyna Cybulska.

II. ZEBRANIA ODDZIAŁU
II.1. Posiedzenia Prezydium Oddziału
W roku sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Oddziału:
7 stycznia 2016
W siedzibie Oddziału PAN. Porządek obrad:
• Oferta pt.,, PAN na rzecz Lubelszczyzny’’.
• Wyniki nowej oceny czasopism.
• Plan konferencji i wydawnictw Oddziału na 2016 rok.
• Termin poszerzonego zebrania Prezydium z udziałem przewodniczących
Komisji Oddziału PAN w Lublinie
• Biuletyn 21/2016.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016
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12 lutego2016
W siedzibie Oddziału, gdzie omawiano następujące zagadnienia:
• Sprawy dotyczące Fundacji PAN.
• Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez przewodniczących Komisji dot.
powołania nowych członków.
• Sprawy bieżące.
16 marca 2016
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie z udziałem przewodniczących Komisji.
Porządek obrad:
• Informacja o bieżącej działalności Oddziału, m.in. o zadaniach dofinansowanych w ramach działalności wspomagających badania (DWB) w 2016
roku.
• Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Przewodniczących Komisji
Oddziału PAN w Lublinie o przyjęcie nowych członków.
• Informacja o Fundacji PAN .
7 listopada 2016
W siedzibie Oddziału PAN w Lublinie. Porządek obrad:
• Ustalenie programu Sesji Plenarnej Zgromadzenia Oddziału planowanego na
dzień 24.11.2016.
• Realizacja zadań Oddziału w 2016 roku i plan na 2017 rok.
• Zatwierdzenie nowych członków Komisji Oddziału.
• Powołanie do działania Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych
Naukowców PAN Oddział w Lublinie.
• Zatwierdzenie wyróżnienień dla szefów przodujących w działaniu Komisji
Oddziału.

II.2. Sesje Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału.

31 maja 2016

38. sesja Z.O. w Oddziale PAN w Lublinie, z programem:
• Przyjęcia protokołu z posiedzenia poprzedniej sesji Z. O. Oddziału.
• Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2015 roku
• Informacja na temat wyborów Władz Akademii na kadencję 2015-2018.
• Informacja o działalności bieżącej Oddziału w 2016 roku.
• Referat prof. Anny Barańskiej z KUL nt. „Węzłowe problemy polityki
europejskiej w ujęciu Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-1861)”.
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24 litopada 2016
39. sesja Z.O. w Arenie Lublin, ul. Stadionowa 1.
Program sesji:
• Informacje o działalności Oddziału w 2016 roku i planach na rok 2017
• Wystąpienia gości.
• Informacja prof. Tomasza Klepki, przewodniczącego nowo powołanej
Komisji o planach działalności.
• Referat prof. Bolesława Stelmacha, laureata międzynarodowego konkursu na rewaloryzację parku w Żelazowej Woli, nt. „Dotyk Ciszy. O rewaloryzacji parku Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli”.

III. KONFERENCJE NAUKOWE
III.1. Cele konferencji:
•
•
•
•
•
•

prezentacja aktualnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, medy
cznych, technicznych, humanistycznych;
integracja regionalnego i krajowego środowiska naukowego;
współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a w szczególności
z Ukrainą;
prezentacja rozwoju wiedzy w ramach cyklicznych spotkań naukowych;
inspiracja w tworzeniu nowej tematyki badawczej poprzez panele i fora
dyskusyjne;
wskazówki dla praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej.

Liczba konferencji ogółem:
Konferencje: 14, w tym liczba zaprezentowanych :
- referatów : 790
- posterów : 89
- prezentacji ustnych: 25

15th INTERNATIONAL WORKSHOP FOR międzynarodowa
YOUNG SCIENTISTS
BIOPHYS SPRING 2016

II OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY FORMA Krajowa
OTWARTA

2.

3.

ZASIĘG

1050-ta rocznica Chrztu Polski. Oblicza Kościoła krajowa
w Polsce

TEMAT

1.

LP
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Instytut Teologii Fundamentalnej KUL;
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych
w Polsce,;

0 5 . 0 4 . 2 0 1 6 r.
Lublin

12-15.05.2016 r
Lublin

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Katedra Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej; Lubelska Agora Modernizmu;

gue, Czech Republic;
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie ;
Szent Istvan University Gödöllo, Hungary;Slovak University of Agriculture in Nitra,
Slovak Republic;

0 5 - 0 6 . 0 5 . 2 0 1 6 r. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie;Czech University of Life Sciences, PraPraga, Czechy

ORGANIZATOR

TERMIN
I MIEJSCE

KONFERENCJE NAUKOWE

2 prezentacje
6 referatów,
- warsztaty,
pokaz (skaning
3D)

28 referatów,
9 prezentacji

4 referaty,
panel dyskusyjny

LICZBA WYSTĄPIEŃ
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XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Tech- międzynarodowa
niczna nt. gospodarki energetycznej w przemyśle
,,ENERGIA 2016 (TechEnergy 2016)’’

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach mło- krajowa
dych naukowców V.

Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL międzynarodowa
2016

Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych międzynarodowa
w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina.

4.

5.

6.

7.

46 referatów

30 referatów

21 referatów

5 - 6 . 0 7 . 2 0 1 6 r . Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie -Komisja Motoryzacji i EnergetyLublin
ki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie;
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
w Rzeszowie; Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie; Narodowy Uniwersytet Biologicznych Źródeł Energii i Wykorzystania
Przyrody w Kijowie; Lwowski Narodowy
Uniwersytet Rolniczy w Dublanach;
1 5 - 1 7 . 0 9 . 2 0 1 6 r . Komisja Prawnicza PAN Oddział w Lublinie;
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i AdmiLublin,
nistracji KUL; Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa
Naukowego KUL; Wydział Prawa Uniwersytetu
Trnawskiego (Słowacja); Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych
we Lwowie (Ukraina).

04.06.2016r.
Lublin

Komisja Prawnicza PAN Oddział w Lublinie;
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich;
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

1 8 - 2 1 . 0 5 . 2 0 1 6 r . Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - 331 prezentacji, w
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa tym 15 referatów
Kijów, Ukraina
PAN Oddział w Lublinie; Narodowy Uniwerplenarnych
sytet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Ukrainy w Kijowie ; Przedstawicielstwo
PAN w Kijowie
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Lublin: miasto i ludzie (w przededniu 700-lecia)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szko- krajowa
leniowa „Medycyna personalizowana GENOM-ŚRODOWISKO-CZŁOWIEK-ZAGROŻENIA’’

9

10

krajowa

IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola międzynarodowa
uprawnego – Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność

8.
23 referaty,
18 posterów

21 referatów

Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział w Lublinie;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Szymona Szymonowica w Zamościu; Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w
Kijowie; Lwowski Narodowy Uniwersytet
Rolniczy w Dublanach;
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Wydział V Nauk o
Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; NAAS of Ukraine Instytute of Agroculture of Carpathian Region;
Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w
Lublinie.

Akademia
Nauk
Oddział
1 9 - 2 0 . 1 0 . 2 0 1 6 r . Polska
w Lublinie; Katedra Historii XIX wieku
Lublin
Instytutu Historii KUL przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin oraz prezydenta dr. Krzysztofa Żuka ;

2 3 - 2 5 . 1 1 . 2 0 1 6 r. . Polska Akademia Nauk Oddział w Lu- 205 referatów, w
blinie; Katedra Architektury, Urbanistyki tym 9 plenarnych,
Lublin
i Planowania Przestrzennego Politechni-ki
39 posterów
Lubelskiej; Zakład Genetyki Klinicznej Uni-wersytetu Medycznego; Klinika Neurologii
Dziecię-cej; Katedra Zdrowia Pu-blicznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Zakład Edukacji Poloni-stycznej i Innowacji
Dydaktycznych Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej ;

2 1 - 2 4 . 0 9 . 2 0 1 6 r.
Lublin - Zamość –
Lwów (Dublany) i
Obroszyn k. Lwowa

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016
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Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w sto- krajowa
sunkach międzynarodowych

Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku

Metody obrazowania komórek

12

13.

14

krajowa

krajowa

Panelowe Spotkania Dyskusyjne Ogólnopolska krajowa
III Konferencja ,, Innowacje w Praktyce’’ oraz V
Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

11

20-22.11.2016r
Lublin

23 - 25.11.2016r.
Lublin

28 - 29.11.2016 r.
Lublin

Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział
w Lublinie;

12 prezentacji

8 referatów

Komisja Historyczna PAN Oddział
w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL,
Koło Naukowe Studentów Historii KUL

Wydział Politologii UMCS,

31 referatów,
w tym 4 plenarne

36 referatów,
32 postery,
2 prezentacje

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

2 4 - 2 5 . 1 1 . 2 0 1 6 r . Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN
Lublin
Oddział w Lublinie; Centrum Innowacji Naukowo- Edukacyjnych
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III.2. Działalność Oddziału w zakresie upowszechniania i promowania
wyników badań naukowych i prac rozwojowych
Problematyka konferencji i zebrań referatowych organizowanych przez komisje
Oddziału była udostępniania na bieżąco mediom (radio, telewizja, prasa), a także
zamieszczona na stronie internetowej Oddziału i Polskiej Akademii Nauk.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ODDZIAŁU
W 2016 ROKU

Oddział wydał 10 punktowanych (w MNiSW) czasopism naukowych
( 7 roczników i 3 kwartalniki) oraz Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie ( rocznik).
Czasopisma prezentują różne dziedziny nauki: historię, prawo, architekturę,
ochronę środowiska, politologię, technikę i związki kulturowe, nauki medyczne
przedstawiając aktualne trendy w nauce.
Celem jest integracja środowiska naukowego krajowego oraz współpraca ze środowiskiem naukowym z zagranicy, w szczególności na Ukrainie, poprzez wspólne wydawanie czasopism.

Czasopisma PAN Oddział w Lublinie.
Tytuł czasopisma

Numer ISBN

Aktualna punktacja

TEKA Komisji Architektury,
Urbanistyki i Studiów
Krajobrazowych

1895-3980

9

TEKA Komisji Historycznej

1733-5388

7

TEKA Komisji Motoryzacji
i Energetyki Rolnictwa

1641-7739

8

TEKA Komisji Ochrony i
Kształtowania Środowiska
Przyrodniczego

1733-4233

8

TEKA Komisji Politologii
i Stosunków Międzynarodowych

1896-8279

11

TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych

1733-2249

9

TEKA Komisji Prawniczej

1899-7694

11

MOTROL Motoryzacja i
Energetka Rolnictwa

1730-8658

6

Econtechmod. An International Quarterly Journal on
Economics of Technology
and Modelling Processes

2084-515

12

TEKA Achieves of the Commission of Medical Sciences

2300-4576

5
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V. AKTYWNOŚĆ KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE
Oddział poprzez działalność dziewiętnastu Komisji utrzymywał kontakty z
placówkami zagranicznymi Białorusi, Japonii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Włoch
i Szwajcarii. Ze względu na specyfikę usytuowania na pograniczu wschodnim,
Oddział współpracował aktywnie z placówkami naukowymi na Ukrainie, organizował wspólne cykliczne konferencje i wydawnictwa, utrzymywał ponadto stały
kontakt z Przedstawicielstwem PAN w Kijowie.
Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej
• Aktywności członków KChPN obejmują badania naukowe podstawowe w
obszarach fizyki, chemii i inżynierii plazmy niskotemperaturowej oraz badania stosowane, których wyniki wykorzystywane są w inżynierii ochrony środowiska, inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej oraz upowszechniane w publikacjach, patentach i na konferencjach naukowych.
• W 2016 r. członkowie komisji uczestniczyli i współorganizowali konferencje, wyjeżdżali do innych ośrodków naukowo-badawczych w celu prowadzenia badań, wygłaszania wykładów i upowszechniania osiągnięć ośrodków,
które reprezentują.
• Członkowie komisji współpracują i są członkami organizacji, towarzystw
naukowych komisji i Komitetów PAN, takich jak: Komisja Teorii Elektrotechniki i Komisja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych; Lubelskie
Towarzystwo Naukowe LTN, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS, Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
PTZE.
• Członkami komisji są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich w
Polsce (uczelnie lubelskie – PL, UP, UM, KUL, IMP PAN w Gdańsku, ZUT
w Szczecinie, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii i Fizyki Jądrowej, Politechnika Warszawska), współpracujący z ośrodkami zagranicznymi w Australii, Czechach, Francji, Irlandii, Japonii, Korei, Niemczech, Nowej Zelandii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej
Brytanii. Komisja ChPN ma w składzie 19 członków zagranicznych.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016
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• W roku 2016 skład Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN
Oddział w Lublinie powiększył się o 6 członków krajowych i jednego zagranicznego. Obecnie KChPN liczy 31 członków krajowych i 19 członków
zagranicznych.
W ramach współpracy międzynarodowej 2016 roku:
• Prof. Stryczewska i dr hab. inż. Pawłat, prof. PL otrzymały zaproszenie z
uniwersytetu w Ljubljanie, Slovenia do przedstawienia wykładów, jako invited speaker podczas warsztatów: Application of Advanced Plasma Technologies in CE Agriculture, które odbyły się w dniach od 17 do 21 kwietnia 2016
w Lubjanie, Slowenia.
• W czerwcu 2016 członkowie Komisji – prof., prof. Stryczewska, Janowski,
Jaroszyńska-Wolińska, Pawłat, dr Herbert z Irlandii - wzięli udział w cyklicznej,międzynarodowej konferencji HAKONE XV, podczas której odbyła się
sesja poświęcona pamięci dr Kogelschatza. Po zakończeniu konferencji dr.
Anthony Herbert odbył wizytę naukową w Politechnice Lubelskiej w ramach
wspólnie prowadzonych badań w obszarze zastosowań nietermicznej plazmy.
• Prof. Joanna Pawłat i dr Jarosław Diatczyk wraz z doktorantami Piotrem
Terbunem i Michałem Kwiatkowskim zostali wyróżnieni srebrnymi medalami na międzynarodowej wystawie „44th International Exhibition of Inventions” w Genewie oraz złotym medalem podczas „10th International Warsaw
Invention show” za opracowanie sposobu i urządzenia do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych.
• Prof. Henryka D. Stryczewska, przewodnicząca KChPN, została zaproszona przez uniwersytet Sojo w Kumamoto w Japonii do wzięcia udziału w First
International Workshop on Hybridized Agriculture, które odbyły się w dniach
21 do 24 listopada w Kumamoto. Podczas warsztatów wygłosiła referat dotyczący wykorzystania nietermicznej plazmy w rolnictwie.
• W okresie od 4 do 11 grudnia 2016 r. w Politechnice Lubelskiej w ramach
umowy o wymianie międzynarodowej, przebywała po raz kolejny reprezentacja studentów z uniwersytetu Sojo w Kumamoto z Prof. Shin-ichi Aoquiczłonkiem zagranicznym KChPN .
Komisja Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie
i Medycynie
• W ramach działalności Komisji zorganizowano konferencję „Transport
2016”, która odbyła się w dniach 26-28 września 2016 roku w Kazimierzu
Dolnym. Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. W konferencji uczestniczyło 58 osób reprezentujących: Uniwersytet w Žilinie (Słowacja), Akademię Obrony w Brnie(Czechy), Akademię
Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej, Instytut Transportu Samochodowego, Akademię Morską w Szczecinie, Politechnikę Świętokrzyską,
Politechnikę Opolską, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, Szkołę
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Główną Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnikę Lubelską.
• Konferencję otworzyli członkowie Komisji: rektor WSEI w Lublinie prof.
dr hab. n. med. Mirosław Jarosz oraz prezes Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas.
Tematem przewodnim Konferencji były nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne w transporcie, przy szczególnym uwzględnieniu problemów
transportu w regionie Polski wschodniej. Podczas trzech sesji wygłoszono 18
referatów, zaprezentowano także 12 prac w formie plakatów. Pełne teksty referatów zostały opublikowane w czasopiśmie „Autobusy” oraz w Zeszytach
Naukowych WSEI.
• Członkowie Komisji: dr hab. D. Mazurkiewicz – Redaktor Naczelny, dr
hab. T. Klepka – Zastępca Redaktora Naczelnego, prof. J.R. Dąbrowski,
prof. A. Niewczas, prof. M. Orkisz i prof. D. Valis brali udział w pracach
Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność – Maitenance
and Reliability”, wydawanego pod patronatem naukowym Oddziału PAN w
Lublinie. Kwartalnik jest indeksowany w Journal Citation Report (IF=1.248)
i znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (25 punktów).
Komisja Biotechnologii
Członkowie Komisji wykonali ekspertyzy naukowe:
• Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - ekspert (powołany przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego )- Zespółu ds. oceny wniosków o przyznanie
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (2016). Recenzent projektów badawczych złożonych do Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID; Bazylea, Szwajcaria) – 2016.
• Prof.dr hab. Marek Tchórzewski- Członek Komitetu Biotechnologii PAN na
kadencję 2016-2019; Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk o Życiu do
oceny projektów w zakresie działań Unii Europejskiej - Horyzont 2020 - European Framework Programme for Research Horizon 2020, the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF - H2020-MSCA-IF-2016).
Wszystkie oceniane projekty związane były z zagadnieniami z zakresu biochemii, biologii molekularnej oraz biologii komórki.
• Dr hab. Adam Waśko z Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka
i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonał recenzje 6 projektów badawczych Juventus plus, jeden projekt Diamentowy oraz końcową ocenę projektu NCBiR. Wszystkie te projekty tematycznie związane były z wykorzystaniem mikroorganizmów i wytwarzanych
przez nie enzymów oraz metabolitów do celów przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego. Dwa projekty związane były z analizą metagenomową
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mikroorganizmów środowiskowych w celu pozyskiwania nowych źródeł enzymów do celów przemysłowych.
W 2016 r. odbyło się 10 posiedzeń naukowych Komisji Biotechnologii, na
których wygłoszono wykłady dotyczące problemów biotechnologii
i zastosowań biotechnologii w naukach medycznych i biologicznych. W
spotkaniach naukowych licznie uczestniczyli pracownicy naukowi różnych
uczelni i instytucji, doktoranci i studenci z kilku uczelni Lublina (od 30 do
ok. 80 osób).
Wygłoszono wykłady:
• Dr Grzegorz Janusz, Zakład Biochemii, UMCS referat pt.: „Techniki wysokoprzepustowe w analizie rozkładu drewna przez Cerrena unicolor” (14
stycznia 2016).
• Profesor dr Andrzej J. Paszczyński, School of Food Science, University of
Idaho, Moscow, USA „Reaktywne formy tlenu, definicja, funkcje
i zastosowania” (10 marca 2016).
• Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS, Zakład Biochemii, UMCS
„Grzybowe proteazy i ich naturalne inhibitory według Grzywnowicza”.
(7 kwietnia 2016).
• Dr Aysegul Balyimez, Uniwersytetu Canik Basari w Turcji „Too much of a
good thing? The curious case of Leishmania sphingosine kinase”
(7 kwietnia 2016).
• Prof. Dr. Otto Holst, Research Center Borstel, Niemcy „Microbial toxins”,
(25 i 26 kwietnia 2016).
• Prof. Dr. Jaco Vangronsveld, Hasselt University, Belgia „Can plant metabolic engineering affect the plant-associated microbiome? A case study with
modification of lignin biosynthesis”(28 kwietnia 2016).
• Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS, Zakład Biochemii, UMCS.
„Tajemnice mykogastronomii”(17 maja 2016).
• Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. NIZP-PZH Kierownik Zakładu Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny „Globalizacja jako czynnik
sprzyjający szerzeniu się zakażeń”(7 grudnia 2016).
• Dr hab. Krzysztof Pyrć, prof. UJ Kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii. „Wczesne etapy zakażenia wirusowego - od
badań podstawowych do terapeutyków” (7 grudnia 2016).
Komisja Filozoficzno- Przyrodnicza
W roku sprawozdawczym Zarząd i Komisja odbywały cztery posiedzenia.
• Posiedzenie organizacyjne Zarządu Komisji odbyło się 21.01.16. Postanowiono realizować dwa typy spotkań Komisji: (1) spotkania naukowe z referatem i dyskusją z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich, których badania zwróciły w ostatnim czasie uwagę środowiska. (2) spotkania
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poświęcone dyskusjom nad książkami, które prezentują nowe, ważne wyniki
badań, teorie.
• Na posiedzeniu Komisji w dniu 1.04.2016 dr hab. Tomasz Rzepiński (UAM)
wygłosił referat „Bayesowska ocena użyteczności informacji diagnostycznych w medycynie”; po referacie odbyła się dyskusja.
• Na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2016 odbyło się seminarium poświęcone dyskusji nad książka Ericka Smitha i Harolda J. Morowitza, The Origin
and Nature of Life on Earth - The Emergence of the Fourth Geosphere, Cambridge University Press 2016; wygłoszono trzy referaty:
- dr. Marcina Rządeczka (UMCS) - Powstanie biosfery na podstawie geochemii
- dr. Andrzeja Zykubka (KUL) – Paradygmat fazowego przejścia dla biosfery
- dr. Grzegorza Nowaka (UMCS) – Powstanie życia przemyślane na nowo.
• Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.12.2016 powrócono do rozważnego w
roku 2015 przygotowania panelu na temat zwierząt w kulturze i badaniach
naukowych. Temat ciągle budzi kontrowersje. Postanowiono realizować w
roku 2017 spotkania poświęconego dyskusji środowiskowej nad książkami z
pogranicza nauk przyrodniczych i filozofii oraz spotkania z przedstawicielami innych środowisk.
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa:
•Była współorganizatorem trzech międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych :
-XII Konferencja „Racjonalne wykorzystanie energii w technice”- Kijów.
- „MOTROL 2016 – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”-Lublin.
- „ENERGIA 2016” Kijów.
Wymienione konferencje były organizowane we współpracy z :
-Narodowym Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska
Ukrainy w Kijowie;
-Narodowym Uniwersytetem Biologicznych Źródeł Energii i Wykorzystania
Przyrody w Kijowie;
- Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach;
- Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie;
- Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie;
- Przedstawicielstwem PAN w Kijowie.
Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące racjonalnego wykorzystania energii. Przedstawiono analizy i oceny aktualnych problemów z
zakresu budowy maszyn, techniki budownictwa, gospodarki komunalnej,
mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego,
agrobiotechnologii, biopaliw w kompleksie agroprzemysłowym w aspekcie
zwiększenia efektywności i jakości badań naukowych.
• W zakresie działalności wydawniczej ukazały się czasopisma: TEKA t. 16
(nr 1-4), MOTROL t. 18 (nr 1-10), ECONTECHMOD t. 5 (nr 1-4). Działal-
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ność ta była oparta o współpracę naukową na Białorusi, Litwie, Słowacji a
głównie na Ukrainie.
Współpracuje z :
-Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Kamieńcu Podolskim;
-Narodowym Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych
Ukrainy w Kijowie;
- Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury w
Kijowie;
- Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach;
- Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury
w Charkowie;
- Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Techniki Rolniczej im. Petro
Vasilenki w Charkowie;
- Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Mykołajewie;
- Ukraińskim Narodowo-Doświadczalnym Instytutem Prognozowania
i Badania Techniki i Technologii w Rolnictwie im. Pohoryłogo
w Wasilkiwsku;
- Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Melitopoplu;
- Narodowym Uniwersytetem w Winnicy;
- Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytetem im. Wołodymyra Dala
w Siewierodoniecku (przeniesiony z Ługańska).
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
• Komisja wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS zorganizowała spotkanie poświęcone osobie, spuściźnie naukowej i działalności zmarłego
profesora Michała Łesiowa, współorganizatora i byłego przewodniczącego
Komisji, zasłużonego działacza zwłaszcza dla środowisk ukrainistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak też Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, uczonego o niezwykle bogatym dorobku naukowym oraz
organizacyjnym zaprezentowanym przez siedmiu referentów. Zasługom śp.
prof. Michała Łesiowa dla powstania i rozwoju Komisji, jego działalności w
jej ramach poświęcony został oddzielny referat.
• W 2016 r. ukazał się XI tom TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, pod redakcją Marii Borciuch i Lyubov Frolyak. W tomie znalazło się 16 artykułów naukowców-ukrainistów
z ośrodków naukowych w Polsce (UJ, KUL, UMCS) i na Ukrainie (Kijów,
Czerniowce, Drohobycz). Autorzy artykułów skupiają się na problemach dotyczących gwar ukraińskich funkcjonujących na terenie Polski, tym razem
zwracając uwagę na gwary bojkowskie, łemkowskie, nadsańskie i podlaskie,
oraz podejmują problematykę funkcjonowania języka ukraińskiego i gwar
ukraińskich jako języka folkloru i prasy mniejszości narodowej na terenie
Polski.
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• Komisja prowadziła aktywną działalność w zakresie dialogu kultur polsko-ukraińskich, polsko-ukraińskich powiązań językowych. W 2016 roku zorganizowała w Lublinie konferencję naukową ,,Literatura polska na ziemiach
Ukrainy’’, z udziałem prelegentów z Polski i Ukrainy, podczas której zostały
wygłoszone referaty na temat literatury i kultury polskiej na ziemiach Ukrainy w latach 20 i 30 XX wieku. Komisja wydała kolejny tom TEKI z udziałem autorów ukraińskich.
Komisja Rolnictwa i Weterynarii
W ramach działalności członkowie Komisji współorganizowali
3 konferencje :
• Ogólnopolska konferencja „Produkcja mleka i wołowiny – teraźniejszość i
przyszłość”7-9 marca 2016 r.) – prof. Zygmunt Litwińczuk- przewodniczący
Komisji przedstawił referat „Populacja bydła mlecznego w Polsce i możliwości jej doskonalenia z wykorzystaniem krzyżowania międzyrasowego”.
• Ogólnopolska konferencja „Dostosowanie jakości żywności pochodzenia
zwierzęcego do wymagań konsumentów i zapewnienia jej bezpieczeństwa”
(6-7 września 2016 r.) – profesor Joanna Barłowska przedstawiała referat
„Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego w aspekcie aktualnych wymagań konsumentów”.
• Ogólnopolska konferencja „Wytwarzanie produktów regionalnych jako
szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt
i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (8-9 września
2016 r.)
Członkowie Komisji :
-Wystąpili jako prelegenci na ogólnopolskiej konferencji „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska” (1-3 czerwca 2016 r.) i XV
Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (22-24 września
2016 r.).
-Współpracowali z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z władzami
samorządowymi Lubelszczyzny, w tym opracowanie opinii i ekspertyz, które
dotyczyły istotnych problemów rozwoju rolnictwa w kraju i w województwie
lubelskim.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia członków Komisji Rolnictwa:
• Prof. Zygmunt Pejsak:
- nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Opracowanie i wdrożenie metod diagnostycznych do rutynowej diagnostyki afrykańskiego pomoru
świń (ASF)”
• Prof. Zygmunt Litwińczuk:
- wybór na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (5 kwietnia
2016 r.)
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- doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
(14 listopada 2016 r.)
• Prof. Tadeusz Filipek:
- wyróżnienie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za książkę
„Zakwaszenie i wapnowanie gleb”.
Komisja brała udział w:
• Opracowaniu ekspertyzy na temat występowania i ewentualnych zagrożeń
dla polskiego rolnictwa spowodowanych epidemią biegunki świń (PED) i
wirusowym zapaleniem żołądka i jelit (TGE), przygotowana na zamówienie
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Przygotowaniu opinii w sprawie założeń do monitorowania skuteczności
zwalczania wścieklizny u zwierząt wolnożyjących metodą doustnego uodparniania lisów, dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Przygotowaniu opinii w sprawie importu zwierząt ze strefy występowania
epizoofii BTV4, dla Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w
Krakowie.
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Działalność Komisji skupiała się na przygotowaniu kolejnego tomu Teki
Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Komisja Ekonomii i Zarządzania
W roku 2016 odbyło się jedno spotkanie Komisja Ekonomii i Zarządzania PAN. W ramach spotkania dyskutowano o zagadnieniach związanych
z proponowanymi zmianami w ustawie oraz pracami nad jej reformą.
Zaproszonym gościem była Pani Prof. dr hab. Irena Hejduk, członek komisji
opracowującej zmiany w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkań Komisji
dyskutowano również problemy współczesnej ekonomii i zarządzania oraz
procedury awansowe.
Jednocześnie Komisja patronowała konferencji naukowej , które odbyła się
w Kazimierzu Dolnym w dniach 25-27 listopada, a jej organizatorem była
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek. „Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej” to temat już XIX Międzynarodowej
Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Równolegle z konferencją odbywały się warsztaty, których tematyką przewodnią były: „Modele biznesowe i procesy zarządzania
przedsiębiorstwem w gospodarce sieciowej”.
Komisja Historyczna:
• W roku sprawozdawczym Komisja Historyczna wydała kolejny, XIII tom
rocznika „TEKA Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, w całości
poświęcony jednemu tematowi: kobieta w dziejach Polski i powszechnych.

30

Tomasz Trojanowski, Jan Gliński, Marek Rozmus

Zawiera kilkanaście tekstów naukowych zarówno uznanych profesorów, jak
też adeptów historii o kobiecie od czasów starożytnych po współczesne.
• Zorganizowała dwie rocznicowe, ważne w sensie społecznym i historycznym konferencje naukowe oraz wydała oryginalne materiały konferencyjne
upamiętniające te wydarzenia historyczne. Konferencje, zainicjowane przez
prof. Eugeniusza Niebelskigo, przewodniczącego Komisji Historycznej, zorganizowano - pierwszą dla uświetnienia obchodów 700-lecia Lublina, drugą
– dla upamiętnienia 150. rocznicy polskiego powstania nad Bajkałem na Syberii, które miało miejsce latem 1866 r. Pierwsza, wpisana w obchody jubileuszu miasta Lublin (współfinansowana i wspomagana organizacyjnie przez
PAN i prezydenta Lublina dr. Krzysztofa Żuka), odbyła się w Trybunale Koronnym 19-20 października 2016 r., druga, którą organizacyjnie wspierała
Biblioteka KUL i Koło Naukowe Studentów Historii KUL, miała miejsce 30
listopada 2016 r. w gmachu tejże biblioteki. Obydwie konferencje spotkały się z pozytywnym odzewem środowisk uniwersyteckich oraz lublinian;
informowały o zdarzeniach telewizja i kilka ośrodków radiowych mia 20)
naukowców KUL oraz reprezentanci UMCS, w drugiej – naukowcy KUL,
uniwersytetów w Kielcach i Wrocławiu, placówek kulturalnych Warszawy
(Muzeum m. Warszawy) oraz przedstawiciele artystów (malarka Paulina Kopestyńska z Warszawy), dziennikarzy i podróżników (Jerzy Bogusław Nowak z Krakowa).
• Obydwa wydarzenia upamiętniono okolicznościowymi wydawnictwami –
znaczkami pocztowymi na 700 lat Lublina i 150. rocznicę powstania nad
Bajkałem oraz broszurą opisującą tamte wydarzenia. W roku 2017 wydana
natomiast zostanie (obecnie w przygotowaniu) książka o dziejach Lublina .
Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki ,Budownictwa:
• W ramach zorganizowanych w dniach 24-25 listopada 2016 r. Panelowych
Spotkań Dyskusyjnych. „Innowacje w praktyce” Konferencja - Wystawa i
Warsztaty wzięli udział: pracownicy naukowi lubelskich uczelni, studencidoktoranci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych.
• Podczas Spotkań Panelowych można było zapoznać się z innowacyjnymi
rozwiązaniami technologiczno-konstrukcyjnymi sprzętu naukowo-badawczego wiodących firm polskich i zagranicznych.
• Konferencja obejmowała zagadnienia naukowe i techniczne metody badań
oraz nowe technologie wytwarzania w inżynierii i biomedycynie. Odbywające się podczas poszczególnych paneli, liczne warsztaty i konsultacje umożliwiły uczestnikom pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych trendów w nauce i medycynie, nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz przedyskutowanie bieżących problemów
technologicznych. Uczestniczyli w niej naukowcy, m.in. z Politechniki Lu-
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belskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, UMCS Lublin, KUL-Lublin, Politechniki Warszawskiej,
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Koszalińskiej, WSOSP –Dęblinie,
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
• Konferencja pt. „Innowacje w praktyce” ma charakter cykliczny i jest organizowana od 2012. Podczas wszystkich edycji duży nacisk położono na
uzyskanie przez uczestników dodatkowych umiejętności praktycznych. W
roku 2016 zorganizowano warsztaty pt.: „Design Thinking”, „Budowa nie
zespołu”, „Wystąpienie publiczne” i inne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty: „Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, oraz „Podniesienie
jakości treningu sportowego”. Miały one charakter otwarty i kierowane były
do szerokiego grona odbiorców, głównie jednak do młodych pracowników i
studentów.
• Panelowe Spotkania konferencja-wystawa i warsztaty z roku na rok stają
się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami a praktykami z całej Polski, a także prowadzą do ważnej merytorycznej dyskusji na
temat sposobów komercjalizacji innowacji naukowych w wielu dziedzinach.
Naukowcy mają możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć
badawczych, a przedsiębiorcy zapoznać szersze grono naukowców z uczelni
lubelskich i z całego kraju, ze swoją komercyjną ofertą. Dotychczas zorganizowane spotkania warsztatowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem
i pozwoliły na nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi, a
przedsiębiorstwami. Z uwagi na duże zainteresowanie odbiorców planowane
jest kontynuowanie tego rodzaju spotkań w kolejnych latach.
Komisja Nauk Medycznych
• Wykonano następujące ekspertyzy dla:
-Sądu Rejonowego w Lublinie- 18 opinii sądowo-lekarskich;
-Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim- 1 opinia sądowo –lekarska;
-Sądu Apelacyjnego w Lublinie- 1 opinia sądowo-lekarska;
-Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych- 1 opinia sądowo- lekarska;
-Sądu Okręgowego w Siedlcach – 1 opinia sądowo-lekarska;
-Sądu Okręgowego w Lublinie- 2 opinie sądowo- lekarskie.
• Zorganizowano w dniach 23-25.11.2016 r. III Ogólnopolską Konferencję
Naukowo-Szkoleniową Medycyna Personalizowana pt. Genom – Człowiek
– Świat – Zagrożenia. jak i IV Konkurs Wiedzy Genetycznej prowadzony
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego w roku
szkolnym 2015/2016. Finałowy etap wojewódzki odbył się 21. kwietnia 2016
r., do którego zakwalifikowało się ponad 100 z grupy 600 uczniów.
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• W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Komisji, na których przedstawiono wykłady: dr hab. n. farm. Anny Boguckiej- Kockiej pt. ,, Podróżujemy
wspólnie- zagrożenia parazytologiczne w podróży. Dr. Dariusza Gałkowskiego ,, P-medicine’’. W ramach WSZECHNICY, organizowanej wspólnie
z LTN, przeprowadzono 2 wykłady i warsztaty praktyczne dla uczniów szkół
średnich,dotyczące najnowszych technik molekularnych – sekwencjonowanie nowej generacji i techniki badań cytogenetycznych.
Wydano t.4/2016 czasopisma TEKA Komisji Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie.
Komisja Prawnicza
Komisja spotykała się na 6 posiedzeniach naukowych, podczas których wygłaszane były referaty, odbywały się dyskusje nad referatami, a także zajmowano się aktualnymi zagadnieniami w prawie Unii Europejskiej,
polskim i kanonicznym.
• Zaprezentowane zostały referaty:
- Ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego nt. „Bezpieczeństwo państwa
polskiego a tożsamość kulturowa narodu. Refleksje w związku z rocznicą
1050-lecia Chrztu Polski”.
- dr. hab. Waldemara Bednaruka, prof. KUL nt. „Magnaccy reprezentanci
województwa lubelskiego w sejmie i Trybunale Koronnym okresu stanisławowskiego”.
- dr hab. Jadwigi Potrzeszcz nt. „Ważenie wartości w prawie”.
- dr. Juliusza Petraniuka nt. „Stosunki organizacyjne pojęcie i charakterystyka”.
- dr hab. Jadwigi Potrzeszcz „Podmioty bezpieczeństwa prawnego”.
- dr. Juliusza Petraniuka „Bezpieczeństwo prawne Unii Europejskiej”.
• Komisja w 2016 roku opublikowała kolejny, 9 numer „TEKI Komisji Prawniczej” w języku polskim i angielskim.
• Komisja była organizatorem międzynarodowej konferencji ,,Bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska- Słowacja – Ukraina” (w Lublinie). Zorganizowana konferencja
przyczynia się do integracji środowisk naukowych zajmujących się bezpieczeństwem prawnym państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych
w różnych obszarach życia społecznego w procesie integracji europejskiej
Polski, Słowacji i Ukrainy. Idea konferencji powstała w wyniku współpracy naukowej prawników Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres tematyczny konferencji miał na celu pogłębienie wiedzy i wymianę opinii na temat
bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w szczególności: bezpieczeństwa prawnego państwa, bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i finansowego,
socjalnego, ekologicznego, a także bezpieczeństwa w stosunkach państwo-
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-Kościół oraz bezpieczeństwa militarnego i międzynarodowego. Tematyka
konferencji oscylowała nie tylko wokół obowiązujących regulacji prawnych
odnoszących się do bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych w
procesie integracji europejskiej, ale również wypracowania wniosków de
lege ferenda niezbędnych w dialogu nad przyszłością Unii Europejskiej.
Komisja Nauk Nieliniowych
Działalność Komisji w mijającym roku objęła 2 spotkania naukowo-organizacyjne związane z prowadzonymi projektami badawczymi w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie – Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Larnyngologicznej oraz Politechniką Lubelską – Wydziałem Mechanicznym Katedry Mechaniki Stosowanej.
Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych
• W roku 2016 aktywność Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych skoncentrowana była na działalności wydawniczej oraz na zorganizowaniu kolejnej konferencji.
• Na liście „B” czasopism prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
utrzymała uzyskaną w 2015 roku liczbę 11 punktów.
• W 2016 roku zwiększono liczbę wydanych zeszytów TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych do 3. Tom XI/1 2016 nosi tytuł Selected Security Problems in Asia-Pacific, w całości został wydany w
j. angielskim, a redaktorem tomu jest prof. nadzw. Agata Ziętek. Tom XI/2
2016 nosi tytuł Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego
świata. Redaktorami tomu są dr Monika Szkarłat i dr Andrzej Dumała. W
tomie XI/3 2016 podjęta została pionierska tematyka kultury strategicznej
państw, a także zmian na poziomie systemu międzynarodowego oraz zmian
na poziomie państwa, pod redakcją prof. Mareka Pietrasia.
• Wydając w 2016 roku kolejne tomy TEKI Komisji Politologii i Stosunków
Międzynarodowych zwiększono liczbę tekstów w językach obcych, liczbę
tekstów napisanych przez autorów zagranicznych oraz liczbę zagranicznych
recenzentów tekstów.
• W dniach 28-29 listopada 2016 roku zorganizowana została ogólnopolska
konferencja „Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych”, której współorganizatorem był Lubelski Oddział PAN. W
czasie obrad konferencji wygłoszono 31 referatów.
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Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
• Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski przeprowadził w ramach Komisji badania georadarowe kościoła św. Stanisława w Czemiernikach, kościoła św.
Marii Magdaleny w Łęcznej; ekspertyzę geofizyczną starego cmentarza żydowskiego w Zamościu. Pod jego kierunkiem powstało także opracowanie,
którego przedmiotem są badania endoskopowe niedostępnej części piwnicy
pod prezbiterium Kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim w Lublinie.
• W lipcu 2016 roku w porozumieniu z firmą BUDIMEX i Wojewódzkim
Lubelskim Konserwatorem Zabytków zostały wykonane pomiary i badania
scaningowe fundamentów cerkwi „Wielkiego Soboru” oraz odkrytych pochówków podczas prac rewitalizacyjnych Placu Litewskiego w Lublinie.
• Z zakresu badań dendrologicznych opracowano ekspertyzę dotyczącą określenia stanu zdrowotnego topoli czarnej - pomnika przyrody na Placu Litewskim w Lublinie. Praca wykonana została na zlecenie Urzędu Miasta w Lublinie ( autorzy: Durlak W., Dudkiewicz M., Dąbski M. ). Dr Wojciech Durlak z zespołem opracował także trzy opinie dendrologiczne dotyczące: stanu
zachowania drzewostanu na terenie kościoła pw. św. Ludwika we Włodawie,
określenia stanu zdrowotnego wybranych drzew pomnikowych na terenie
Szkoły Podstawowej w Łubkach gm. Wojciechów, oceny z inwentaryzacją
drzewostanu na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy Parafii pw. św.
Ludwika we Włodawie oraz opinię dotyczącą stanu zachowania zabytkowej
alei w Krasieninie Kolonii .
•Komisja kontynuuje współpracę z Urzędem Miasta Lublin, Wydziałam
Ochrony Środowiska, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie , Ośrodkiem Brama
Grodzka, Teatrem NN , Centrum Spotkania Kultur w Lublinie , Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków w ramach projektów badawczych
w zakresie tworzenia dokumentacji stanu zachowania środowiska kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.
• W ramach prowadzonych badań naukowych kontynuowana jest dokumentacja zasobów dziedzictwa architektoniczno- urbanistycznego Lublina i Polski południowo-wschodniej ,w tym z okresu międzywojennego.
• W 2016r. opublikowano kolejne, cztery zeszyty kwartalnika TEKA Komisji
Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, na który złożyły się
oryginalne nie drukowane dotychczas prace naukowe, poświęcone architekturze i studiom krajobrazowym. Prezentowane artykuły są wynikiem prac
badawczych autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych .
• Rozszerzono współpracę naukową o Uniwersytet w Bogocie (Kolumbia),
kontynuowana jest nadal współpraca z placówkami naukowymi : Uniwersy-
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tetem w Lund (w Szwecji), Uniwersytetami na Ukrainie w Równem ,Kijowie Iwanofrankowsku oraz z Politechniką Lwowską.
• W 2016 roku została opublikowana monografia autorstwa dr. hab. arch.
Bolesława Stelmacha pt. „Dotyk Ciszy”, będąca autorskim opracowaniem
dotyczącym projektu dot. Muzeum Chopinowskiego i rewaloryzacji parku
w Żelazowej Woli.
Komisja Teologii
• Była organizatorem Ogólnopolskiego sympozjum naukowego ,,Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu” (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, 21 IV 2016 r. Wygłoszono 5 referatów: ,,Narodziny wiary i Kościoła na ziemiach polskich” – prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, UJ
w Krakowie, ,,Kościół w funkcji kulturotwórczej” – prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg, UR, ,,Człowiek XXI wieku a kryzys wartości” – dr hab. Wojciech
Walat, prof. UR, ,,Kościół w Polsce wobec wyzwań współczesności” – ks.
dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, ,,Dlaczego Kościół w Polsce jest piękny?” – dr hab. Max Stebler, KUL). Efektem wydarzeń będzie publikacja
Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu (red. K. Kaucha, J. Mastej,
P. Borto) dofinansowana przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie.
• Była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej : ,,Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu” , która odbyła się w dniu :
05.IV. 2016 r. Wygłoszono 4 referaty (,,Kulturowe oblicze Kościoła w Polsce” – prof. dr hab. Tadeusz Boruta, UR Rzeszów, ,,Święte oblicze Kościoła
w Polsce” – o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, ,,Charytatywne oblicze
Kościoła w Polsce” – s. Małgorzata Chmielewska WChŻ, ,,Tożsamość Kościoła w Polsce i zadania płynące z Chrztu” – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha,
prof. KUL) oraz odbył się panel ,,Blaski i cienie Kościoła w Polsce” (z udziałem gości zagranicznych od wielu lat mieszkających w Polsce: s. Nazareny Scopelitti SCSF, Włochy, prof. dr hab. Viary Maldijevy, Bułgaria, UMK
Toruń, ks. dr Manfreda Deselaersa, Niemcy, Centrum Dialogu i Modlitwy
Oświęcim, dr hab. Maxa Steblera, Szwajcaria, KUL). Konferencja otrzymała
dofinansowanie z PAN.
• Pod patronatem Komisji OL PAN odbyły się w dniach 19-20. X. 2016 r. ,,
XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne ,, Czym jest człowiek, że o nim
pamiętasz? ’’
( Ps 8, 5). Antropologia w Piśmie świętym’’. Na których wygłoszono 5 referatów naukowców zagranicznych i 8 krajowych.
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej:
• Współorganizowała IV Ogólnopolską konferencję metodyczną
na temat : ,,Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych’’ . Która odbyła się w dniach : 17 – 20 września 2016 r.
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Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Michał
Kaszewski - kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS, członek
Komisji.
• W roku 2016 odbyły się dwa zebrania: w Lublinie i we Lwowie. Podczas
drugiego spotkania, w którym uczestniczyli członkowie Komisji z lwowskiego ośrodka naukowego, ustalono zasady dalszej współpracy na lata 2017
i 2018, której efektem ma być zorganizowanie jubileuszowego -X Sympozjum naukowe pt. „Klimat pola uprawnego” (w 2018 r.).
• Organizatorami IX Sympozjum Międzynarodowego nt. Klimat pola uprawnego – Meteorologia i klimatologia stosowana- teoria, praktyka, innowacyjność, połączone z jubileuszem pracy naukowej prof. dr. hab. Józefa Kołodzieja, przeprowadzonego w dniach 21 – 24 września 2016 r. w Lublinie,
Zamościu, we Lwowie i w Obroszynie koło Lwowa, byli:
- Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział
w Lublinie,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu,
- Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie,
- Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach.
• W Konferencji uczestniczyło 76 pracowników naukowych (o ponad 20 osób
więcej niż w dwóch poprzednich konferencjach). W trzech sesjach plenarnych wygłoszono 23 referaty (w tym 11 – z lwowskiego ośrodka naukowego), a w sesji posterowej przedstawiono 18 dalszych opracowań naukowych.
Autorami lub współautorami tych referatów i posterów były 92 osoby (w tym
19 z Ukrainy).
• Tematyka prezentowanych prac choć zróżnicowana mieściła się w haśle
przewodnim Konferencji: Meteorologia i klimatologia stosowana w teorii,
praktyce i innowacyjności.
• W czasie obrad Sympozjum najwięcej wystąpień dotyczyło wpływu warunków meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych w
Polsce i na Ukrainie (14 prac z Polski i 6 – z Ukrainy), najwięcej – z IUNG-u
w Puławach. Niewątpliwą nowością w tej grupie referatów było opracowanie
dotyczące zachowań zwierząt hodowlanych na przykładzie trzody chlewnej
w zależności od warunków pogodowych.
• W dniach 18 – 20 września 2017 r. w Puławach zamierza zorganizować
kolejną konferencję, pt.: ,,XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów
i Klimatologów – Adaptacja i mityzacja jako innowacja na potrzeby zmian
klimatu’’. Współorganizatorami konferencji będą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytut Ochrony
Środowiska w Warszawie i Lubelskie Towarzystwo Naukowe – Wydział V
Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych.

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2016

37

Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców:
Do koordynacji działań w komisji wyznaczono dr. hab. inż. Tomasza Klepkę z Politechniki Lubelskiej. Komisja liczy 25 osób, a w jej skład wchodzą
pracownicy z lubelskich i krajowych uczelni z tytułem naukowym doktora
habilitowanego, a także wyróżniający się w środowisku młodzi pracownicy
nauki z tytułem doktora.
Podstawowe cele działania Komisji RiPOMN obejmują:
-Promowanie osiągnięć naukowych PAN Oddział w Lublinie,
realizacja wspólnych inicjatyw ze środowiskiem naukowym, władzami miasta i regionu oraz przedstawicielami przemysłu i biznesu.
-Informowanie młodych naukowców o zaletach kariery naukowej, jak również o możliwościach jakie niosą za sobą: projekty, granty, dotacje, środki
unijne i inne formy nagradzania za wybitne osiągnięcia, inspirowanie do wyboru ścieżki kariery naukowej.
-Przekazywanie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy różnymi jednostkami
naukowymi oraz wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy,
dzięki kontaktom z doświadczonymi naukowcami, nie tylko z ośrodków polskich ale i zagranicznych.
Tworzenie nowych zespołów interdyscyplinarnych, łączących nauki biologiczne, medyczne, humanistyczne i techniczne.
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VI. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
CZŁONKÓW PAN Z ODDZIAŁU W LUBLINIE
Prof. Stanisław .J. Czuczwar
• Temat badawczy realizowany w 2016 roku: ,,Poszukiwanie wspólnych
czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera’’ – DS. 475/16; (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
• Publikacje:
-To treat or not to treat drug-refractory epilepsy by the ketogenic diet?
That is the question.Ułamek-Kozioł M, Pluta R, Bogucka-Kocka A.,
Czuczwar S.J. Ann Agric Environ Med. 2016 Dec 23;23(4):533-536. doi:
10.5604/12321966.1226841.
- Expression of Alzheimer’s disease risk genes in ischemic brain degeneration.
Ułamek-Kozioł M., Pluta R., Januszewski S., Kocki J., Bogucka-Kocka A.,
Czuczwar S.J. Pharmacol Rep. 2016 Dec;68(6):1345-1349. doi: 10.1016/j.
pharep.2016.09.006.
- Proconvulsant effects of the ketogenic diet in electroshock-induced seizures
in mice. Zarnowska I., Luszczki J.J, Zarnowski T., Wlaz P., Czuczwar S.J.,
Gasior M.Metab Brain Dis. 2016 Sep 20.
- Epilepsy coexisting with depression. Błaszczyk B., Czuczwar S.J. Pharmacol Rep. 2016 Oct;68(5):1084-92. doi: 10.1016/j.pharep.2016.06.011. Review
- Dysregulation of Autophagy, Mitophagy, and Apoptotic Genes in the Medial Temporal Lobe Cortex in an Ischemic Model of Alzheimer’s Disease.
Ułamek-Kozioł M., Kocki J., Bogucka-Kocka A., Petniak A., Gil-Kulik P.,
Januszewski S., Bogucki J., Jabłoński M., Furmaga-Jabłońska W., Brzozowska J., Czuczwar S.J., Pluta R.
- Synthesis and biological investigation of new equatorial (β) stereoisomers of
3-aminotropane arylamides with atypical antipsychotic profile. Stefanowicz
J., Słowiński T., Wróbel M.Z., Herold F., Gomółka A.E., Wesołowska A., Jastrzębska-Więsek M., Partyka A., Andres-Mach M., Czuczwar S.J., Łuszczki J.J., Zagaja M., Siwek A., Nowak G., Żołnierek M., Bączek T., Ulenberg
S., Belka M., Turło J.. Bioorg Med Chem. 2016 Sep 15;24(18):3994-4007.
doi: 10.1016/j.bmc.2016.06.038.
- Influence of caffeine on the protective activity of gabapentin and topiramate in a mouse model of generalized tonic-clonic seizures.Chrościńska-Krawczyk M., Jargiełło-Baszak M., Andres-Mach M., Łuszczki J.J.,
Czuczwar S.J.
Pharmacol Rep. 2016 Aug;68(4):680-5. doi: 10.1016/j.pharep.2016.03.011.
- Brain ischemia with Alzheimer phenotype dysregulates Alzheimer’s disease-related proteins.Ułamek-Kozioł M., Pluta R., Bogucka-Kocka A., Januszewski S., Kocki J., Czuczwar S.J.Pharmacol Rep. 2016 Jun;68(3):582-91.
doi: 10.1016/j.pharep.2016.01.006. Review.
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- Exploring the latest avenues for antiepileptic drug discovery and development. Łukawski K., Gryta P., Łuszczki J., Czuczwar S.J. Expert Opin Drug
Discov. 2016;11(4):369-82. doi: 10.1517/17460441.2016.1154840.
- The effects of cimetidine chronic treatment on conventional antiepileptic
drugs in mice.Świąder M.J., Barczyński B., Tomaszewski M., Świąder K.,
Czuczwar S.J.,Pharmacol Rep. 2016 Apr;68(2):283-8. doi: 10.1016/j.pharep.2015.09.009.
- Discrepancy in Expression of β-Secretase and Amyloid-β Protein Precursor
in Alzheimer-Related Genes in the Rat Medial Temporal Lobe Cortex Following Transient Global Brain Ischemia. Pluta R., Kocki J., Ułamek-Kozioł
M., Petniak A., Gil-Kulik P., Januszewski S., Bogucki J., Jabłoński M., Brzozowska J., Furmaga-Jabłońska W., Bogucka-Kocka A., Czuczwar S.J.,Alzheimers Dis. 2016;51(4):1023-31. doi: 10.3233/JAD-151102.
-Alzheimer-associated presenilin 2 gene is dysregulated in rat medial temporal lobe cortex after complete brain ischemia due to cardiac arrest.
Pluta R., Kocki J., Ułamek-Kozioł M., Bogucka-Kocka A., Gil-Kulik P., Janszewski S., Jabłoński M., Petniak A., Brzozowska J., Bogucki J, Furmaga-Jabłońska W., Czuczwar S.J.,Pharmacol Rep. 2016 Feb;68(1):155-61. doi:
10.1016/j.pharep.2015.08.002.
• Nagroda naukowa I-go stopnia JM Rektora Uniwersytetu Med. w Lublinie.
• Recenzje publikacji nadesłanych do czasopism naukowych z IF: 21.
Ponadto recenzje prac doktorskich (3), dorobku na stopień doktora habilitowanego (1), dorobku na tytuł profesora (2).
Prof. Jan Kisyński:
• Zajmował się teorią dystrybucji, a w szczególności dystrybucjami szybko
malejącymi na Rn Opublikował z tego zakresu preprint w serii IM PAN pt.
On the locally convex space od rapidly decreasing distribution, June 2016,
Preprint 750, Institute of Mathematics, Polich Acad. Sci. Preprint jest napisany szkicowo, zawiera koncepcje, których dokładna realizacja wymaga
dłuższego artykułu.
Prof. Wiesław Oleszek:
• Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym Journal Citation Reports (JCR),
kategoria A:
-Jędrejek D., Levic J., Wallace J., Oleszek W. Animal by-products for feed:
characteristics, European regulatory framework, and potential impacts on human and animal health and the environment. Journal of Animal and Feed
Sciences, 2016, 25, 189-202.
-Moniuszko-Szajwaj B., Masullo M., Kowalczyk M., Pecio Ł.,
Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Piacente S., Oleszek W. Stochmal A. Highly polar triterpenoid saponins from the roots of Saponaria officinalis L.
Helvetica Chimica Acta 2016, 99, 347-354.
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-Olas B., Kontek B., Oleszek W. Stochmal A. Commercial extract from aronia as a modulator of adhesive properties of fibrinogen treated with homocysteine and its thiolactone in vitro. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2016, 73(6), 1609-1613.
-Olech M., Nowak R., Pecio Ł., Łoś R., Malm A., Rzymowska J.,
Oleszek W. Multidirectional characterization of chemical composition and
health-promoting potential of Rosa rugosa hips. Natural Product Research,
2016, 1-5. DOI:10.1080/14786419.2016.1180601
-Oleszek W., Krasowicz S. Program wieloletni IUNG-PIB płaszczyzną
współpracy z doradztwem i praktyką. Wieś Jutra, 2016, z. 1:45-47.
-Oleszek W. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. Nauka i Biznes, 2016, 3-4, 57-61.
• Kierownictwo projektów:
-Kierowanie projektem badawczym międzynarodowym „New Strategies on
Bioeconomy in Poland” H2020
-LCAgri: Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego - zdolnego do adaptacji
do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 Biostrateg I,
NCBR
Prof. Lucjan Pawłowski:
• W roku 2016 realizował badania nad:
- neutralizacją odpadów z procesów poszukiwania gazu łupkowego,
- metodami wytwarzania biopaliw,
- przyrodniczą sekwestracją CO2.
• Pod redakcją prof. została opublikowana monografia pt. Environmental Engineering V, wydana przez międzynarodowe wydawnictwo Taylor and Francis.
• Uzyskał nagrodę II° Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągniecia
organizacyjne.
• Opracował koncepcję badań nad:
- gospodarką wodną,
- ochroną atmosfery.
Prof. Zygmunt Pejsak:
• Ekspertyza na temat występowania i ewentualnych zagrożeń dla polskiego
rolnictwa spowodowanych epidemiczną biegunką świń (PED) i wirusowym
zapaleniem żołądka i jelit (TGE) przygotowana na zamówienie Sejmowej
Komisji Rolnictwa Wsi poprzez Biuro Analiz Sejmowych.
• Tematy badawcze realizowane w 2016 r. w ramach działalności statutowej,
grantów oraz badań własnych.
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Działalność statutowa:
-S/206 Kinetyka zmian stężeń głównych białek ostrej fazy w stanach fizjologicznych i patologicznych okresu okołoporodowego u loch.
-S/216 Porównanie patogenezy i transmisji terenowych szczepów wirusa
grypy świń, pandemicznego oraz reprezentującego odmianę ptasią (avian-like), u świń szczepionych i nieszczepionych przeciwko tej chorobie.
-S/242 Zastosowanie analizy poubojowej zmian w płucach w ocenie sytuacji
zdrowotnej stad świń.
-S/243 Opracowanie i optymalizacja metod hodowli Mycoplasma hyopneumoniae oraz diagnostyki zakażeń tym patogenem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej wraz z oceną sytuacji epizootycznej w Polsce.
Projekty badawcze NCN:
-G/097 Wpływ antybiotykoterapii na sprawność wybranych mechanizmów
układu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica).
-G/106 Środowisko zwierząt wolnożyjących (dzików, jeleni, saren, lisów,
gryzoni) i towarzyszących – potencjalne źródło zoonotycznych szczepów
Leptospira spp.
Program Badań Stosowanych ( PBS) :
- B/03 Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i
zestawu diagnostycznego.
-B/04 Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajności
chowu zwierząt.
• Tytuły opracowań monograficznych, syntez i zbiorczych studiów.
-Pejsak Z., Truszczyński M. - redaktorzy naukowi i współautorzy, Afrykański pomór świń. Monografia. Wyd. PIWet-PIB, Puławy, 2016, 9-197.
-Truszczyński M., Pejsak Z.: Nowe dane na temat cirkowirusów świń. Życie
Wet., 91 (1), 2016, 44-46.
-Truszczyński M., Pejsak Z.: Zoonozy wywołane przez bakterie i wirusy,
których gospodarzem jest świnia. Życie Wet., 91 (2), 2016, 114-117.
-Pejsak Z., Truszczyński M.: Leki przeciwbakteryjne stosowane u świń. Życie Wet., 91 (4), 2016, 254-257.
-Pejsak Z., Truszczyński M.: Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie
rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, z uwzględnieniem świń. Życie Wet., 91 (6), 2016, 403-405.
-Pejsak Z., Truszczyński M.: Laboratoryjna identyfikacja czynników etiologicznych chorób zakaźnych świń. Życie Wet., Życie Wet., 91 (7), 2016,
500-503.
-Truszczyński M., Pejsak Z.: Streptococcus suis – chorobotwórczość dla
świni i człowieka. Życie Wet., 91 (8), 2016, 565-567.
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-Pejsak Z., Truszczyński M.: Czynniki ekonomiczne w ochronie zdrowia
zwierząt w świetle 84. Sesji Generalnej OIE. Życie Wet., 91 (9), 2016, 640643.
-Truszczyński M., Pejsak Z.: Rozważne stosowanie antybiotyków
w medycynie weterynaryjnej – potrzebą chwili. Lecznica Dużych Zwierząt,
3, 2016, 36-39.
-Pejsak Z., Truszczyński M.: Wpływ stresu środowiskowego na odporność
świń kosztem ich produkcyjności. Med. Weter., 72 (10), 2016, 595-599.
- Pejsak Z., Niemczuk K., Truszczyński M.: Kompartmentalizacja
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Życie Wet., 91 (11), 2016,
830-832.
• Odznaczenia lub nagrody otrzymane w 2016 r.
-Nagroda przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia
w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za
2016 „Opracowanie i wdrożenie metod diagnostycznych do rutynowej diagnostyki afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.
Prof. Tomasz Trojanowski
• Wybrane ważniejsze wyniki prac badawczych:
- Wykazanie poprawy perfuzji mózgu we wczesnym okresie po wszczepieniu
zastawki komorowo-przedsionkowej u chorych z normociśnieniowym wodogłowiem (zespołem Hakima).
-Skuteczność leczenia bólu neuropatycznego przy pomocy stymulacji elektrycznej rdzenia.
-Stworzenie modelu predykcyjnego leczenia chorych w ciężkim stanie po
krwawieniu podpajęczynówkowym z tętniaka.
-Badania genetyczne chorych z przerzutami do mózgu,raka piersi i raka płuc.
• Wybrane ważniejsze prace naukowe opublikowane w roku sprawozdawczym :
-Screening for ALK abnormalities in central nervous system metastases
of non-small-cell lung cancer: ALK abnormalities in CNS metastases of
NSCLC. Nicoś M., Jarosz B., Krawczyk P., Wojas-Krawczyk K., Kucharczyk T.,Sawicki M.,Pankowski J.,Trojanowski T.,Milanowski J. Brain Pathol. [online] 2016 s. 1-27,
-Immune response in breast cancer brain metastases and their microenvironment: the role of the PD-1/PD-L axis.Duchnowska R., Pęksa R., Radecka B.,
Mandat T., Trojanowski T., Jarosz B., Czartoryska-Arłukowicz B., Olszewski P., Och W., Kalinka-Warzocha E., Kozłowski W., Kowalczyk A., Loi S.
Biernat W., Jassem J., Polish Brain Metastasis Consortium. Breast Cancer
Res. (online) 2016 vol. 18 nr 1 [art. nr] 43, s. 1-11, bibliogr. poz. 53,
-Analysis of KRAS and BRAF genes mutation in the central nervous system
metastases of non-small cell lung cancer. Nicoś M., Krawczyk P., Jarosz B.,
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Sawicki M., Szumiłło J., Trojanowski T., Milanowski J. Clin. Exp. Med.
2016 vol. 16 nr 2 s. 169-176, bibliogr. poz. 41.
-Sensitive methods for screening of the MEK1 gene mutations in patients
with central nervous system metastases of non-small cell lung cancer. Nicoś
M., Krawczyk P., Jarosz B., Sawicki M., Michnar M, Trojanowski T., Milanowski J. Clin. Transl. Oncol. 2016 vol. 18 nr 10 s. 1039–1043,
-PIK3CA mutations detected in patients with central nervous system metastases of non-small cell lung cancer. Nicoś M., Krawczyk P., Powrózek T.,
Szudy P., Jarosz B., Sawicki M., Szumiło J., Trojanowski T., Milanowski J.
Anticancer Res. 2016 vol. 36 nr 5 s. 2243-2249,
-Atypical teratoid/rhabdoid tumour (AT/RT) of the spinal canal in 2-year-old child. (Atypowy nowotwór teratoidny/rabdoidny kanału kręgowego
(AT/RT) u dwuletniego dziecka.)Mosiewicz A., Kaczmarczyk R., Jarosz B.,
Janczarek M, Wiśniewska-Ślusarz H., Mosiewicz B., Trojanowski T. . Onkol. Radioter. 2016 R. 10 nr 2 s. 18-21, 43-46,
• Udział w życiu naukowym:
-11 opinii dla Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie nowych metod leczenia w neurochirurgii, zasadności leczenia zagranicznego, miejsca marihuany w leczeniu glejaków, opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie neurochirurgii,
organizacji systemu leczenia niedokrwiennych udarów mózgu.
-Udział w organizacja Polskiej Szkoły Neurochirurgii 2016 – tygodniowego
kursu.
-Wykłady dla lekarzy w Izbach Lekarskich, dla studentów wydziałów medycyny i nauk o zdrowiu, popularyzatorskie dla studentów kandydatów na
studia medyczne.
-Prezes Oddziału PAN w Lublinie.
-Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.
-Ponowny wybór w powszechnym głosowaniu samodzielnych pracowników
nauki do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Prof. Marian Truszczyński :
• Tytuły opracowań monograficznych, syntez i zbiorczych studiów :
- Pejsak Z., Truszczyński M. - redaktorzy naukowi i współautorzy, Afrykański pomór świń. Monografia. Wyd. PIWet-PIB, Puławy, 2016, 9-197.
- Truszczyński M., Pejsak Z.: Nowe dane na temat cirkowirusów świń. Życie Wet., 91 (1), 2016, 44-46.
- Truszczyński M., Pejsak Z.: Zoonozy wywołane przez bakterie i wirusy,
których gospodarzem jest świnia. Życie Wet., 91 (2), 2016, 114-117.
- Truszczyński M., Pejsak Z.: Alfakoronawirus i deltakoronawirus oraz wywoływane przez nie choroby biegunkowe świń. Med. Weter., 72 (3), 2016,
147-151.
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- Pejsak Z., Truszczyński M.: Diagnostyka serologiczna zakaźnych chorób
świń wywołanych przez bakterie i wirusy. Życie Wet., 91 (3), 2016, 160-164.
- Pejsak Z., Truszczyński M.: Leki przeciwbakteryjne stosowane u świń.
Życie Wet., 91 (4), 2016, 254-257.
- Pejsak Z., Truszczyński M.: Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie
rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, z uwzględnieniem świń. Życie Wet., 91 (6), 2016, 403-405.
- Pejsak Z., Truszczyński M.: Laboratoryjna identyfikacja czynników etiologicznych chorób zakaźnych świń. Życie Wet., Życie Wet., 91 (7), 2016,
500-503.
- Pejsak Z., Truszczyński M.: Czynniki ekonomiczne w ochronie zdrowia
zwierząt w świetle 84. Sesji Generalnej OIE. Życie Wet., 91 (9), 2016, 640643.
- Truszczyński M., Pejsak Z.: Rozważne stosowanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej – potrzebą chwili. Lecznica Dużych Zwierząt, 3, 2016,
36-39.
- Pejsak Z., Truszczyński M.: Wpływ stresu środowiskowego na odporność
świń kosztem ich produkcyjności. Med. Weter., 72 (10), 2016, 595-599.
- Pejsak Z., Niemczuk K., Truszczyński M.: Kompartmentalizacja
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Życie Wet., 91 (11), 2016,
830-832
Prof. Jan F. Żmudziński:
• Ekspertyza w sprawie dostępnych komercyjnie szczepionek pareneteralnych specyfikowane są przez producentów jako preparaty do szczepień profilaktycznych, a więc do immunoprofilaktyki wścieklizny u zwierząt zdrowych
i możliwości zastosowania tych szczepionek w postępowaniu po ekspozycyjnym – opracowanie dla Rady Sanitarno-Epizootiologicznej przy Głównym
Lekarzu Weterynarii, 12.04.2016.
• Ekspertyza odnośnie ryzyka związanego z przemieszczaniem zwierząt
wrażliwych na chorobę niebieskiego języka (BT) po zakończeniu okresu sezonowo wolnego od wektorów tej choroby i w aspekcie wymagań określonych w kryteriach wyznaczania rzeźni do uboju takich zwierząt by zminimalizować ryzyko przeniesienia choroby na terytorium Polski po zakończeniu
okresu sezonowo wolnego od wektorów BT w miejscu pochodzenia zwierząt
– ekspertyza dla Głównego lekarza Weterynarii, 08.04.2016.
• Ekspertyza dla Głównego Lekarza Weterynarii nt. możliwości zaszczepienia kóz szczepionką BTV-8 przeznaczoną dla zwierząt innych gatunków,
02.05.2016.
• Ocena osiągnięć naukowych, osiągnieć w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry doktora habilitowanego Marcina Wawrzyńca Bańbury –
recenzja dorobku do tytułu profesora zwyczajnego
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• Opinia w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru Głównego Lekarza Weterynarii dla zestawu diagnostycznego „ADIAVET BTV RealTime” firmy
ADIAGENE dla firmy Biomedica, ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
• Opinia w sprawie importu zwierząt ze strefy występowania epizootii BTV4
– opinia dla Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie, 18.04.2016
• Opinia w sprawie występowania chronić wasting disease (CWD) u wolno
żyjących przeżuwaczy w Europie – opinia dla Głównego Lekarza Weterynarii, 20.05.2016
• Opinia w sprawie jakości produktu leczniczego weterynaryjnego Lysvulpen
o numerze serii 1122 (data ważności: 2017-07-27) oraz o numerze serii 0622
(data ważności: 2017-07-07) – opinia dla Głównego Lekarza Weterynarii,
18.01.2016
• Ankieta w sprawie BSE/TSE – ekspertyza dla Głównego lekarza Weterynarii, 17.06.2016
• Opinia w sprawie kolejnego okresu odłowu kuczmanów i realizacji monitoringu entomologicznego stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE)
NR 1266/2007 Zał. I, ust. 1.2. – opinia dla Głównego Lekarza Weterynarii,
24.03.2016
• Opinia do projektu programu zwalczania zakażeń IBR/IPV i BVD-MD u
bydła w Polsce – dla Głównego Lekarza Weterynarii, 15.02.2016
• Opinia w sprawie założeń do monitorowania skuteczności zwalczania
wścieklizny u zwierząt wolno żyjących metodą doustnego uodporniania lisów – dla Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 01.03.2016
• Opinia dla Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad monitorowania
choroby scrapie u owiec i kóz, 20.05.2016
• Opinia dot. interpretacji dodatnich wyników PCR w aspekcie szczepienia
bydła przeciwko chorobie niebieskiego języka – dla Głównego Lekarza Weterynarii, 22.11.2016
• Opinia dot. interpretacji dodatnich wyników PCR w aspekcie szczepienia
bydła przeciwko chorobie niebieskiego języka – dla Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 28.11.2016
• Opinia dot. interpretacji dodatnich wyników PCR w aspekcie szczepienia
bydła przeciwko chorobie niebieskiego języka – dla dra Piotra Mizgalskiego,
30.11.2016
• Opinia w sprawie rozmieszczenia na terenie kraju pułapek do odłowu kuczmanów – wektora wirusa choroby niebieskiego języka wraz z metodyką prowadzenia odłowów – dla Głównego Lekarza Weterynarii, 05.12.2016
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Mgr inż. Marek Rozmus jest naczelnikiem Oddziału PAN w Lublinie.
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Fundacja PAN Oddział w Lublinie
Rok 2016 był okresem koncentracji działań zespołu Fundacji PAN na
tworzeniu nowych projektów, w nowej rzeczywistości programowej w ramach
Funduszy Europejskich.
Znaczna część konkursów, które zostały ogłoszone jako pierwsze zarówno
w programach krajowych ( centralnych ) jak i regionalnych dotyczyła Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Diagnoza problemów, które można rozwiązywać przy pomocy finansowania strumieni Funduszy UE wskazała, iż podstawowym problemem okazuje się
młodzież kategorii NEET1. Do tej kategorii należą młode osoby, które spełniają
jednocześnie dwa kryteria:
• nie pracują (są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo wg definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy)2 ,
• nie uczestniczą w edukacji ani w szkoleniach (wg Eurostat nie
uczestniczyły w nich w ciągu ostatnich czterech tygodni, OECD zakłada natomiast brak uczestnictwa w oficjalnych formach kształcenia
odbywających się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, za wyjątkiem krótkoterminowych projektów edukacyjnych).
Kategoria NEET w literaturze poświęconej problemom wykluczenia społecznego, podlega szczegółowej charakteryzacji lecz przedsięwzięcia realizowane przez Fundację PAN dotyczą przede wszystkim ogólnie rozumianej
polityki przeciwdziałania wykluczeniu i powrotu na rynek pracy.
Najbardziej ogólny podział NEET, spotykany w międzynarodowych statystykach, dotyczy wyróżnienia NEET-ów bezrobotnych (czyli aktywnie poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia) oraz nieaktywnych zawodowo.
Z uwagi na fakt, że bierność zawodowa może wynikać z różnych okoliczności i przyczyn, rozróżnienie to wydaje się jednak niewystarczające.
1 NEET- Not in Employment, Education or Trainingg
2 Bezrobotny - za bezrobotnego uznaje się osobę w wieku 15-74 lata, która jednocześnie spełnia trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w badanym tygodniu lub następnym. Za bezrobotnego uważa się również osobę, która nie poszukiwała pracy, ponieważ
miała pracę załatwioną i oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3
miesiące oraz była gotowa ją podjąć.
Nieaktywny zawodowo – osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna.
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Osoby klasyfikujące się jako NEET, można w sposób bardziej
szczegółowy podzielić zatem na pięć kategorii, które wymieniane są
w publikacjach unijnych (Saczyńska-Sokół & Łojko, 2016, s. 98-99):
• konwencjonalnie bezrobotni, klasyfikowani zgodnie z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy, wśród których wyodrębnić można osoby
długo- i krótkoterminowo bezrobotne;
• młodzi ludzie, którzy nie mogą pracować i kształcić się z uwagi na ciążące
na nich obowiązki wynikające z posiadania rodziny lub ze względu na
chorobę lub niepełnosprawność (NEET niezdolny do pracy), niezaangażowana, bierna młodzież, nieposzukująca pracy ani możliwości kształcenia, na której nie ciążą ograniczenia w postaci chorób, niepełnosprawności
czy sytuacji rodzinnej, wśród tej grupy znajduje się młodzież prowadząca
aspołeczny styl życia (NEET niezaangażowany);
• osoby aktywnie poszukujące pracy lub możliwości kształcenia się,
które będą dla nich atrakcyjne, biorąc pod uwagę posiadane przez nie
umiejętności i status (NEET poszukujący);
• młodzi ludzie poświęcający czas na samorozwój: podróżowanie,
wolontariat, zaangażowani w działalność związaną ze sztuką, muzyką czy
samokształceniem (dobrowolny NEET).
W ramach działań wspomagających rozwiązywanie problemów młodzieży
NEET, zostały opracowane wnioski o dofinansowanie projektów w województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz lubelskim, które zostały pozytywnie
zweryfikowane przez instytucje organizujące konkurs i zostały przekazane do
realizacji. Projekty zostały nazwane:
„Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”;
„Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy”;
„Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy”.
W ramach powyższych projektów, uczestnicy otrzymują wsparcie doradcze,
szkoleniowe oraz uczestniczą w organizowanych przez Fundację PAN płatnych
stażach u potencjalnych pracodawców. Fundacja PAN jest zobowiązana do zapewnienia wskaźnika zatrudnienia u 40% uczestników projektów, tzn. ma doprowadzić do zdobycia przez uczestnika projektu zatrudnienia na okres co najmniej
3 miesięcy z wynagrodzeniem nie mniejszym niż średnia krajowa. W tym celu
są prowadzone indywidualne poradnictwa zawodowe, opracowywane są ścieżki kariery oraz zapewnia się usługi pośrednictwa pracy. Oferowane szkolenia
kończą się egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji
zawodowych.
W ramach problematyki dotyczącej NEET, realizując politykę współpracy
ponadnarodowej, Fundacja PAN opracowała wraz z partnerami : TWIN GROUP
z Wielkiej Brytanii oraz BRIDGEAGENCY projekt pod nazwą „Step by Step”.
Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie i trwałą integrację z
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rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET, poprzez wypracowanie w międzysektorowej współpracy ponadnarodowej Fundacji PAN, Bridge
Agency, TWIN GROUP nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania STEP BY
STEP. STEP BY STEP będzie składał się z podręcznika dla użytkownika oraz
formy elektronicznej aplikacji dostępnej na urządzenia przenośne. Do opracowania tego rozwiązania zostanie zaangażowanych kilkadziesiąt osób posiadających
doświadczenie w wielu dziedzinach związanych z problematyką trudnej młodzieży i wykluczenia społecznego.
Kolejnym zdiagnozowanym obszarem tematycznym który w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest uważany jako wymagający wsparcia jest system
edukacji. Wsparcie które Fundacja PAN zaproponowała interesariuszom systemu kształcenia ogólnego oraz zawodowego polega na opracowaniu wniosków
o dofinansowanie dla szkół lub ich organów prowadzących pozwalających wyposażyć pracownie dydaktyczne w nowy sprzęt komputerowy oraz praktycznej
nauki zawodów. Ponadto oferowane jest wsparcie szkoleniowe w postaci zajęć
dodatkowych, wyrównujących różnice w poziomie wiedzy u uczniów. Projekty
są realizowane w formule partnerskiej w całej Polsce.
W ramach działalności Ośrodka Dialogu Samorządowego Fundacji PAN
przeprowadzono badania ankietowe wśród gmin województwa lubelskiego.
Realizowane były one w okresie od marca do czerwca 2016 roku z wykorzystaniem techniki CAWI. Przedmiotem badania była identyfikacja oraz kwantyfikacja oddziaływania miast na gminy województwa lubelskiego, a jednym
z obszarów była analiza aktywności gmin w zakresie wspierania przedsiębiorstw
innowacyjnych. Ankieta skierowana została do wszystkich 217 gmin województwa lubelskiego, z których 170 stanowią gminy wiejskie, 23 - gminy miejsko-wiejskie, 20 – gmin miejskich, oraz 4 miasta na prawach powiatu. Na odpowiedzi zamieszczone w kwestionariuszu odpowiadali przedstawiciele kierownictwa
gminy, wskazani przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Ankietę uzupełniło 175
jednostek, co stanowi 80,6% próby badawczej. Wyniki badań posłużyły pracom
nad projektami unijnymi oraz zostały wykorzystane do publikacji naukowych.
Ireneusz Samodulski
Ireneusz Samodulski jest prezesem Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk .
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Wyróżnienie Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla studentów i młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową
Regulamin

1. Za najlepszą zgłoszoną pracę naukową otrzymuje się Wyróżnienie (dyplom) Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, które może być uzupełnione
nagrodą pieniężną od sponsora .
2. Wyróżnienie przyznaje się co roku za najlepsze prace lub zespół prac
(tematycznie ściśle ze sobą powiązanych) z obszaru nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o ziemi,
technicznych, medycznych, wykonane przez studentów i młodych pracowników naukowych z terenu działania Oddziału.
3. Wyróżnienie przyznaje się za nie nagradzane dotychczas prace opublikowane w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie lub wygłoszone
na konferencji naukowej w roku kalendarzowym poprzedzającym ich
przyznawanie.
4. Prace należy zgłaszać do dnia 31. grudnia każdego roku, na adres: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, tel./fax (48 81) 475 62 00, e-mail: lublin@pan.
pl.
5. Do oceny prac jest powołana odpowiednia Komisja Naukowa Oddziału
PAN w Lublinie, której zadaniem jest sporządzanie wykazu prac, które
wpłynęły na konkurs, dokonanie oceny prac spełniających warunki konkursu oraz wytypowanie najlepszych prac.
6. Komisja powołuje recenzentów, spośród członków Komisji Naukowych Oddziału PAN w Lublinie.
7. W przypadku wyłonienia dwóch prac równocennych Komisja może
wystąpić o przyznanie dwóch równorzędnych wyróżnień. Komisja może
nie zakwalifikować do wyróżnienia żadnej z nadesłanych prac.
8. Przewodniczący Komisji przedstawia Prezesowi Oddziału Lubelskiego
PAN imienny wniosek o przyznanie wyróżnienia i zatwierdzi go w porozumieniu z Prezydium Oddziału.
9. Wyróżnienie będzie wręczane podczas zebrań okolicznościowych organizowanych przez Oddział PAN w Lublinie.
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Otwarcie Konsulatu Austrii w Lublinie-Funkcja Konsula Honorowego w świetle Konwencji wiedeńskiej i uregulowań bilateralnych
oraz praktyczne aspekty jej sprawowania w państwie przyjmującym.
Kształtowanie się instytucji konsula honorowego – synteza
Funkcja konsula honorowego 1 powstała w bezpośrednim związku z rozwojem
handlu międzynarodowego i miała zapewnić cudzoziemcom przede wszystkim
ochronę prawną 2. Stopniowo ewaluowała ona jednak wraz rozkwitem wymiany
międzynarodowej oraz ruchów migracyjnych. Tym samym główną przyczyną jej
powstania i rozwoju stały się w pierwszej kolejności potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osobistego cudzoziemców, a dopiero następnie potrzeby zabezpieczenia ich mienia i interesów oraz udzielania pomocy prawnej 3.
Geneza instytucji konsula honorowego sięga czasów starożytnej Grecji, w
której istniały funkcje o podobnym charakterze 4. Twierdzenie to jednak stanowi
pewne uproszczenie, bowiem rozwój instytucji konsula honorowego, podobnie
jak innych instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego, należy poddać
szerszej analizie w zakresie tworzenia się i rozwoju państw w ogóle, a w szczególności ich stosunku do cudzoziemców5 . Funkcja konsula honorowego znana
była oczywiście także w starożytnym Rzymie, co wiązało się m.in. z tzw. zasadą gościnności publicznej (hospitium publicum), przy czym dynamiczny rozwój
samej instytucji lub form jej równoważnych, nastąpił w wiekach kolejnych, w
szczególności w średniowieczu, i jak wspomniano we wstępie, był ściśle skorelowany z rozkwitem międzynarodowej wymiany handlowej. Zasadniczą zmianę
w rozwoju instytucji konsula honorowego przyniósł dopiero okres absolutyzmu,
1 Konsul od łac. consulere – radzić się, mieć piecze nad kimś, przychodzić z pomocą .
J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, wyd. 11, Warszawa 2010, s. 409.
2 S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe. Warszawa 2003, s
21.
3 W. S. Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lublin 2015, s. 23.
4 L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958, s. 38.
5 W. S. Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lublin 2015, s. 24.
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co wiązało się ,z ogólnie w tamtym czasie panującą, tendencją do podporządkowania sobie przez państwo własnym prawom i sądownictwu wszystkich przebywających na jego terytorium obywateli, również cudzoziemców 6. Po raz kolejny
instytucja konsula honorowego zyskuje na znaczeniu pod koniec XVIII w. i na
początku XIX w. W tym okresie jest ona stosowana przez wszystkie ważniejsze
państwa, a działalność konsulów honorowych stanowi przede wszystkim propagowanie handlu międzynarodowego oraz opieka nad obywatelami państwa wysyłającego 7. Druga połowa wieku XIX, a w szczególności wiek XX to generalnie czas bardzo dynamicznego rozkwitu i upowszechniania się instytucji konsula
zarówno zawodowego, jak i honorowego. Szczególną role odgrywa tutaj okres
po I wojnie światowej, który bez wątpienia stanowi najbardziej intensywny czas
rozwoju sieci urzędów konsularnych kierowanych przez konsuli honorowych, a
tym samym cezurę w rozwoju samej instytucji .8

Konsul honorowy – prawne aspekty funkcjonowania na świecie i w
Polsce

UKształtowaniu się funkcji konsula honorowego na przestrzeni wieków towarzyszył także swego rodzaju proces legislacyjny, przy czym jego zasadniczy
rozwój odnosi się przede wszystkim do czasów współczesnych. Próbując zatem
wyjaśnić pojęcie „konsula honorowego” i ukazać prawne ramy funkcjonowania
samej instytucji należy dokonać szczegółowej analizy historycznej umów międzynarodowych i aktów prawa wewnętrznego z tego okresu, co wnikliwie czyni
w wydanym w 2015 r. opracowaniu pt. Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej W. S. Staszewski. Z uwagi na syntetyczny charakter przedmiotowego artykułu, w tym miejscu możliwe jest jednakże ukazanie
szczególnej roli tylko jednego aktu prawnego, notabene aktu o największym znaczeniu dla dzisiejszych stosunków konsularnych, tj. Konwencji wiedeńskiej o
stosunkach konsularnych z 1963 roku. Niemniej jednak należy podkreślić, iż na
współczesny charakter instytucji konsula honorowego, nie pozostają bez wpływu także takie akty prawne jak Konwencja hawańska o agentach konsularnych
z 1928 roku, czy szereg uregulowań bilateralnych, wśród których warto wspomnieć na przykład o Konwencji konsularnej zawartej pomiędzy Francją i Kamerunem w 1960 roku, czy Konwencji konsularnej zawartej pomiędzy Francją
i Tunezją w 1972 roku 9. Należy także podkreślić, iż pomimo uchwalenia wielu
6 Ibid. s. 56-57.
7 Ibid. s. 67.
8 P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawnomiędzynarodowe, Kraków 1999.
9 Obydwie Konwencje konsularne definiują pojęcie konsula honorowego i wskazują
na różnicę pomiędzy konsulem honorowym, a konsulem zawodowym. Por. S. Sawicki,
Prawo konsularne Studium prawnomiędzynarodowe. Warszawa 2003, s 24.
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aktów prawnych, a tym samym podjęcia wielu prób, do dnia dzisiejszego nie
udało się ostatecznie jednoznacznie zdefiniować pojęcia „konsul honorowy”10 ,
a różnice w poglądach pomiędzy licznymi autorami, skutkują obecnie nie tylko
brakiem powszechnie akceptowalnej definicji, ale także licznymi rozbieżnościami w zakresie tego jakie elementy składające się na to pojęcie winny być uznane
za konstytutywne, jakie zaś pełnią funkcję pomocniczą w kształtowaniu definicji
pojęcia . 11 Dlatego też w kolejnej części artykułu zostaną ukazane tylko najważniejsze różnice pomiędzy konsulem honorowym oraz konsulem zawodowym
oraz ich praktyczne znaczenie dla funkcjonowania konsula honorowego.
Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 roku12 jest podstawowym aktem prawa konsularnego, które określa się jako „zbiór norm o charakterze organizacyjnym i rzeczowo-kompetencyjnym, określających powstawanie
i funkcje organów konsularnych oraz ich zakres działania”. Należy wskazać, iż
stosunki konsularne regulowane są również przez inne normy umowne tj. dwustronne konwencje konsularne, prawo zwyczajowe w sferze prawa międzynarodowego, czy normy prawa wewnętrznego, przy czym szczególnie te ostatnie
wydają się mieć istotne znaczenie dla określenia praktyki wykonywania urzędu konsula honorowego .13 Najmniejsze znacznie na kształtowanie tej praktyki
przypisuje się natomiast konwencjom bilateralnym, bowiem w praktyce rzadko
spotyka się w nich odniesienie do wykonywanych przez konsula honorowego
funkcji konsularnych. Jak podkreśla w swoim opracowaniu A. Zdebski, w zawartych przez Polskę do tej pory dwustronnych konwencjach konsularnych brak
jest, poza przepisami dotyczącymi dopuszczalności i zasad ustanawiania honorowych urzędów konsularnych, jakichkolwiek uregulowań określających szczegółowo pozycję konsulów honorowych . 14Tym samym najważniejszym aktem prawa międzynarodowego odnoszącym się do instytucji konsula honorowego jest
Konwencja wiedeńska z 1963 roku, która w rozdziale III 15, art. 58-68 określa
podstawy prawne ustanawiania, funkcjonowania i ochrony honorowych urzędników konsularnych. Bardzo ważne dla instytucji konsula honorowego pozostają
10 S. Sawicki, Konsul honorowy, SM1987, nr 6.
11 W. S. Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Lublin 2015, s. 70.
12 Dziennik Ustaw z 1982 r. nr 13 poz. 98.
13 A. Zdebski, Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie
przyjmującym, a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, [w:] P. Czubik, W. Burek
(red.) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki
międzynarodowej oraz polskiej), Kraków 2014, s. 1.

14 Dotyczy to także Konwencji konsularnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową, a
Republiką Austrii, Wiedeń 02.10.1974 r., Dz. U. z 1975 r. nr 24, poz. 131.
15 Rozdział III. Przepisy dotyczące honorowych urzędników konsularnych i kierowanych przez
nich urzędów konsularnych.
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także przepisy art. 28-30 Konwencji, których prawidłowa wykładnia prawna ma
szczególne znaczenie dla praktycznych aspektów sprawowania funkcji konsula
honorowego. Art. 5 Konwencji wiedeńskiej wprost określa z kolei funkcje konsularne, jakie mogą być wykonywane przez konsula honorowego, przy czym należy zauważyć, iż jest to „katalog otwarty”, a wykonywanie konkretnych funkcji
konsula jest uzależnione często od przepisów zawartych w treści uregulowań
bilateralnych oraz zgody państwa przyjmującego . 16W końcu o zakresie sprawowanych funkcji konsula honorowego mogą decydować również akty prawa
wewnętrznego państwa wysyłającego.17
Otwarcie Konsulatu Austrii w Lublinie i jego praktyczne aspekty
funkcjonowania
W Polsce działa dzisiaj sto osiemdziesiąt konsulatów z sześćdziesięciu państw.
Ponad sto sześćdziesiąt z nich to konsulaty honorowe, które reprezentują pięćdziesiąt
siedem państw. Wśród konsulatów honorowych pięć z nich to konsulaty generalne
m.in. Konsulat Generalny Austrii w Krakowie, na czele z honorowym konsulem generalnym, a siedem z nich to agencje konsularne na czele z konsulem honorowym18
. Liczba konsulów honorowych stale rośnie, co potwierdza fakt, iż państwa coraz
częściej i chętniej sięgają do instytucji konsula honorowego jako bardzo istotnego
i praktycznego narzędzia w dwustronnych stosunkach międzynarodowych. W trend
ten wpisują się także wprost działania dyplomatyczne Republiki Austrii względem
Rzeczypospolitej Polskiej . 19

16 Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawnomiędzynarodowe, Kraków 1999, s.
91.
17 A. Zdebski, Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie
przyjmującym, a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, [w:] P. Czubik, W. Burek
(red.) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki
międzynarodowej oraz polskiej) Kraków 2014, s. 5.

18 Ibid. s.1.
19 Austria posiada w Polsce osiem Konsulatów, z czego jeden z nich to Konsulat Generalny. Konsulaty Austrii znajdują się w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie (Konsulat
Generalny), Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, oraz Katowicach i Lublinie. Warto podkreślić
w tym miejscu, iż tak dynamiczne działania Austrii w zakresie budowy szerokiej sieci
placówek dyplomatycznych nie są przypadkiem, a raczej wynikiem regularnie prowadzonej polityki w tym obszarze. Należy przypomnieć, iż już w roku 1918 Austro-Węgry posiadały 91 konsulatów etatowych
i 396 honorowych - mimo rozległej krytyki tej instytucji w czasach absolutyzmu.
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Uroczystość otwarcia Konsulatu Austrii w Lublinie oraz wprowadzenia na
urząd Konsula Honorowego Austrii na obszar województwa lubelskiego odbyła
się w dniu 18 października 2016 roku 20 .Status prawny oraz funkcjonowanie
Konsulatu w Lublinie oparte są wprost o przepisy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku. Nie bez znaczenia dla codziennej pracy Konsula Honorowego pozostaje także szereg norm prawa wewnętrznego Republiki
Austrii, np. regulacje w zakresie sposobu uwierzytelniania dokumentów oraz
umowa zawarta pomiędzy Konsulem Honorowym, a państwem wysyłającym,
w przypadku której można, z pewnym uogólnieniem, mówić o mieszanym stosunku prawnym, gdyż łączy ona aspekt publicznoprawny i prywatnoprawny21 .
Bardzo istotnym dokumentem określającym wszelkie procedury i zasady funkcjonowania Konsulatu jest ponadto wewnętrzna instrukcja austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych22 . Jak już wspomniano we wcześniejszej części
artykułu praktycznie bez wpływu na dzisiejszą działalność Konsulatu w Lublinie
pozostaje natomiast bilateralna konwencja konsularna między Polską, a Austrią
z 1975 roku .23
Funkcję Konsula Honorowego Austrii w Lublinie sprawuje Piotr Majchrzak,
a więc obywatel państwa przyjmującego (Polski), co stanowi zasadniczą różnicę
pomiędzy konsulem honorowym, a konsulem zawodowym 24. Konsul Honorowy
Austrii w Lublinie pełni swoją funkcję z upoważnienia państwa wysyłającego,
ale nie otrzymuję za wykonywaną pracę żadnego uposażenia, a jedynie pobiera stosowne opłaty konsularne za ściśle określone czynności, które następnie w
całości przekazuje do państwa wysyłającego. Jak dla większości konsulów honorowych, również dla Konsula Austrii w Lublinie praca w Konsulacie jest działalnością dodatkową, która nie uniemożliwia mu wykonywania innej działalności zarobkowej i/lub wykonywania zawodu. Konsul Honorowy posiada znacznie
węższy zakres przywilejów i immunitetów, niż konsul zawodowy, który w zasadzie ogranicza się tylko do wykonywanych przez niego czynności konsularnych.

20 Proces utworzenia urzędu konsularnego oraz powołania konsula honorowego został
wszczęty ok. rok wcześniej, a Konsulat, zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej
z 1963 roku, został utworzony za zgodą państwa przyjmującego. Zgoda ta została
wyrażona poprzez udzielenie w dniu 20.05.2016 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych
RP exequatur jego kierownikowi, poprzez dokonanie stosownej adnotacji na listach
komisyjnych wystawionych przez stronę austriacką.
21 Vertrag betreffend die Bestellung von Herrn Mag. Piotr MAJCHRZAK zum Honorarkonsul der Republik Österreich in Lublin (Polen) vom. 05.02.2016.
22 Ratgeber für Honorar(General)Konsulate
23 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Austrii,
Dz.U. z 1975r., nr 24, poz. 131.
24 Funkcję konsuli zawodowych pełnią obywatele państwa wysyłającego.
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Od lewej: Ambasador Austrii w Warszawie JE dr Thomas M. Buchsbaum,
Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak oraz Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ambasador Adam Hałaciński.
fot. Maciej Niećko

Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak
fot. Maciej Niećko
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Co istotne Konsul Honorowy Austrii w Lublinie wykonuje w zasadzie wszystkie funkcje konsularne, poza możliwością wystawiania dokumentów tożsamości,
wiz oraz paszportów, a także wykonywania uwierzytelnień dokumentów typu
A. Konsul Honorowy Austrii w Lublinie wykonuje zatem funkcje wiążące się z
wykonywaniem pewnego władztwa państwowego np. polegające na dokonywaniu szeregu czynności notarialnych, czy innych czynności cywilnoprawnych oraz
inne funkcje wiążące się w głównej mierze z aktywną promocją kraju wysyłającego, w tym przypadku republiki Austrii i promocją relacji międzynarodowych.
Do tych pierwszych możemy zaliczyć m.in. takie czynności jak: opieka konsularna nad obywatelami Austrii przebywającymi w okręgu konsularnym oraz pomoc
konsularna tymże obywatelom w sytuacjach nadzwyczajnych, poświadczenia
własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem,
wydawanie poświadczeń życia i/lub zgonu, przyjmowanie wniosków o wydanie
przez austriacki rejestr karny zaświadczeń o niekaralności, przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe Austriaków żyjących za granicą, bieżące utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi obywatelami Austrii zamieszkałymi na terenie okręgu konsularnego, czy regularne odwiedzanie obywateli Austrii przebywających
w aresztach i/lub zakładach karnych. Ponadto Konsul Honorowy odpowiedzialny
jest za przygotowywanie i przekazywanie do Ambasady Austrii w Warszawie
regularnych raportów o wydarzeniach społeczno-politycznych, gospodarczych,
kulturalnych i naukowych w regionie oraz informowanie austriackich obywateli
i firm o możliwościach inwestycyjnych na terenie okręgu konsularnego.
Do czynności o charakterze promocyjnym należy natomiast zaliczyć aktywne
informowanie mieszkańców regionu i jego władz o Austrii w celu kształtowania
właściwego, zgodnego z polityką władz republiki Austrii, wizerunku tego kraju, wspieranie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie turystyki, ułatwianie wzajemnej współpracy naukowej, gospodarczej oraz kulturalnej, a także
inicjowanie i pomoc w organizowaniu wszelkie rodzaju przedsięwzięć o charakterze bilateralnych oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas obchodów
różnego rodzaju świąt i rocznic oraz innych wydarzeń.
Więcej informacji na: www.konsulat-austrii-lublin.pl
Piotr Majchrzak

Piotr Majchrzak jest lubelskim przedsiębiorcą, w latach 2010-2015 pełnił funkcję
wiceprezesa Zarządu Fundacji Polskie Akademii Nauk w Lublinie, na funkcję
Konsula Honorowego Austrii w Lublinie mianowany został przez Prezydenta Republiki Austrii dra Heinza Fischera w dniu 21 kwietnia 2016 r.
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Wybrane referaty z sesji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana Genom Człowiek Świat Zagrożenia, która odbyła się w Lublinie, w dniach 23-25.11.2016 r.
We Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ,,Medycyna
Personalizowana Genom -Człowiek- Świat- Zagrożenia’’. Głównym organizatorem była
Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie, a współorganizatorami Katedra
Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Zakład Genetyki Klinicznej, I Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetetu Medycznego w Lublinie. Konferencja
była realizowana w sesjach tematycznych:

Sesja: Neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych
Prof. Jolanta Panasiuk w wykładzie pt. Różnicowanie nabytych zaburzeń mowy
u chorych neurologicznie w perspektywie teorii interakcji poruszyła temat procedury różnicowania nabytych zaburzeń mowy w oparciu o trzy kategorie interakcyjne:
tekst, metatekst i kontekst. Stan sprawności interakcyjnych osób z uszkodzeniami
mózgu różnicuje obraz nabytych zaburzeń mowy w przypadkach afazji, pragnozji,
dyzartrii, zespołu psychoorganicznego i otępienia. Diagnozowanie i różnicowanie
zaburzeń mowy u chorych neurologicznie zyskuje nowe znaczenie, kiedy wyrasta
z potrzeb terapii logopedycznej. Planując terapię mowy logopeda bierze pod uwagę
zarówno możliwości językowe, poznawcze i komunikacyjne osób chorych neurologicznie, składające się na ich sprawność interakcyjną.
Sesja: Projektowanie architektoniczne uwzględniające problemy osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo
Joanna Borowczyk w wykładzie pt. Projektowanie architektoniczne uwzględniające problemy osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo poruszyła ważny problem pojęcia funkcjonalności obiektów, w tym budynków szpitalnych, gdzie coraz
większą rolę odgrywać zaczyna idea uniwersalnego projektowania. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (Rezolucja ONZ 61/06) reguł postępowania i zapewnienia wszystkim
możliwie najwyższego standardu i dostępu do usług zdrowotnych. Wymaga to od nas
odpowiedzi na pytanie: jak aranżować budynki i usługi medyczne, aby możliwa stała
się realizacja zasad określonych w art. 25 Konwencji. Bariery dostępności są bowiem
nieodłącznym elementem polskich szpitali wznoszonych przed wybuchem II wojny
światowej oraz tych późniejszych, projektowanych na podstawie uśrednianych danych antropometrycznych „człowieka socjalistycznego”. Kompleksowa restruktury-
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zacja w ramach zintegrowanych metod uwzględniających wszystkich potencjalnych
użytkowników szpitali, może stanowić ważny element działań na rzecz odnowy i
wytyczenia dalszych kierunków przemian budownictwa służby zdrowia.

Sesja: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne (mikrobiologia, mykologia,
wirusologia, parazytologia, ochrona środowiska)
Tomasz Cencek w wykładzie pt. Zagrożenia parazytologiczne związane z
żywnością podkreślił, że człowiek może zarażać się licznymi gatunkami np.:
pierwotniaków, nicieni i tasiemców. W Europie najważniejszymi pasożytami z
tej grupy są pierwotniaki Toxoplasma gondii i Sarcocystis spp., nicienie Anisakis
spp. i Trichinella spp. Tasiemce Taenia saginata i T. solium oraz przywry Alaria
alata. Drugą grupą są pasożyty, których formy dyspersyjne wraz z kałem przedostają się do środowiska zewnętrznego, gdzie osiągają inwazyjność. W przypadku
kontaktu takich form z roślinami spożywanymi w stanie surowym może dojść
do zarażenia ludzi. W Europie jednymi z najważniejszych pasożytów z punktu widzenia zdrowia człowieka szerzących się w ten sposób są pasożyty z rodzajów: Echinococcus, Ascaris, Toxocara, Trichuris, Cryptosporidium, Giardia.
Zagrożenie dla ludzi związane z tą grupą pasożytów może wynikać zarówno z
przypadkowego zanieczyszczenia roślin kałem, jak i stosowaniem w nawożeniu
nieodpowiednio przygotowanych nawozów organicznych. W celu zabezpieczenia zdrowia ludzi, także przed inwazjami pasożytniczymi, żywność pochodzenia zwierzęcego poddawana jest ocenie przez inspekcję weterynaryjną na etapie
produkcji.Wykrycie w trakcie badań pasożytów w tuszach najczęściej skutkuje
uznaniem ich za niezdatne do spożycia.
Sesja : Kacheksja z perspektywy naukowca i klinicysty
Teresa Małecka-Massalska w wykładzie pt. Definicja kacheksji stwierdziła,
że kacheksja nowotworowa stanowi wieloczynnikowy zespół obejmujący zanik
tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Ubytek masy ciała wykazuje w przebiegu procesu nowotworowego na ścisłą korelację z czasem przeżycia pacjentów. Istotna
utrata masy ciała dotyczy chorych z zaawansowanymi guzami trzustki, żołądka,
jelita grubego, głowy i szyi stanowiąc niezwykle istotny, niekorzystny czynnik
rokowniczy w przebiegu choroby nowotworowej. Kacheksja nowotworowa dotyczy blisko dwóch trzecich wszystkich chorych na raka i jest bezpośrednią przyczyną ok. 20% zgonów.
Sesja : Afekt, uczucie, emocje w świecie nadmiaru informacji i niedostatku znaczenia. W świetle nauk humanistycznych, medycznych i innych
Dr hab. Anna Ślósarz w wykładzie pt. Wideoliteratura jako ekspresja emocjonalnego doświadczenia podkreśliła, że osadzenie wypowiedzi we współczesnych
kodach komunikacyjnych sprawia, że poetycki przekaz kwestionuje atrybuty tradycyjnej literatury – w tym zwłaszcza instancję autorską i stabilność tekstu. Prze-
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chodzi w performans i wyzwala reakcje użytkowników (komentarze, viral poems).
Polisemiotyczne figury, transmedialne metafory, poetyka powtórzenia, reklamowe
wzorce i interaktywność sprawiają, że wideoliteratura okazuje się gatunkiem hybrydycznym, angażującym zarówno autora jak i użytkowników. Prowokuje i sankcjonuje ujawnianie kulturowo represjonowanych emocji, przywracając człowiekowi
podmiotową zdolność odczuwania ich w pełnej skali.
Sesja :Współczesne zadania Zdrowia Publicznego
Teresa B. Kulik w wykładzie pt. Europejskie Ramy Zdrowia Publicznego podkreśliła, że zadaniem unijnej polityki zdrowotnej jest dążenie do uzyskania wysokiego potencjału zdrowia, poprzez działania mające na celu poprawę stanu zdrowia
i związaną z nim jakość życia społeczeństwa. Powyższy cel jest realizowany dzięki
procedowaniu dokumentów programowych Unii Europejskiej oraz aktywności organizacji unijnych, działających na rzecz promocji europejskiego wymiaru zdrowia
publicznego. Unijne priorytety zdrowotne, określone w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, wskazują na konieczność uwzględnienia holistycznego modelu
zdrowia. Europejska polityka wspierająca działania rządów i społeczeństw na rzecz
zdrowia i dobrostanu człowieka, określona w dokumencie Zdrowie 2020, posiada
fundamentalne znaczenie w określeniu zadań Europejskiego Zdrowia Publicznego.
Sesja : Padaczka, Leczenie padaczki, Neurologia
Agata Gołębiewska w wykładzie pt. Ocena jakości życia pacjentów po udarze
mózgu z wykorzystaniem skali SA SIP 30 zwróciła uwagę, że w Polsce udar mózgu
stanowi czwartą co do częstości przyczynę zgonów, natomiast na świecie udar mózgu stanowi trzecią najczęstszą przyczynę zgonów. Na świecie jest pierwszą z przyczyn co do trwałego inwalidztwa osób dorosłych. Większość ankietowanych wskazała na utrudnienia w procesie komunikacji i przez to pogorszenie jakości życia – stąd
olbrzymie znaczenie w procesie zdrowienia ma zaangażowanie pacjenta w proces
leczenia i rehabilitacji.
Sesja : Personalizowana opieka
Danuta Zarzycka w referacie pt. Indywidualizacja opieki we współczesnym pielęgniarstwie przedstawiła rolę standardów w zapewnianiu gwarantowanej jakości
opieki jest nie do przecenienia jednak należy pamiętać, że mają one za zadanie ułatwić pracę lekarzowi, pielęgniarce, nie muszą być bezwzględnie stosowane, gdyż
odnoszą się zwykle do sytuacji najczęściej występującej. W praktyce opieki sytuacje
odbiegające od przeciętnej stwarzają szansę na traktowanie pacjenta w sposób unikalny.

Janusz Kocki
Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM jest Kierownikiem Zakładu Genetyki
Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
i przewodniczącym Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie
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Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy polskiego powstania
nad Bajkałem w 1866 roku
30 listopada 2016 r. w Bibliotece KUL w Lublinie odbyła się sesja naukowa (połączona z warsztatami historycznymi) poświęcona polskiemu powstaniu
nad Bajkałem latem 1866 rok. Zainspirowana przez prof. Eugeniusza Niebelskiego, zorganizowana została przez Komisję Historyczną oddziału lubelskiego PAN i Bibliotekę KUL, przy wsparciu Koła Naukowego Studentów Historii
KUL. W referatach prezentowano zarówno dzieje samego powstania (lipiec-sierpień 1866), jego tragiczne losy (czterech przywódców rozstrzelano w Irkucku
27 listopada 1866: Gustawa Szaramowicza, Narcyza Celińskiego, Władysława
Kotkowskiego i Jakuba Rejnera pochodzącego z Lublina, zaś innych – około
580 „buntowników” – skazano na dodatkowe kary katorgi), ale także mówiono
o współczesnych formach jego upamiętnienia, jak coroczne (w miesiącu lipcu)
spotkania syberyjskiej Polonii i Polaków z kraju przy mogile powstańczej w Miszysze nad Bajkałem, o możliwościach turystycznego wędrowania syberyjskimi
ścieżkami (nad Bajkałem i po górach Chamar-Daban) zesłańców i powstańców
nadbajkalskich.
Pośród osób referujących byli znani historycy z kilku ośrodków uniwersyteckich, m.in. Wiesław Caban i Stanisław Wiech z UJK w Kielcach, Barbara Jędrychowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, Eugeniusz Niebelski z KUL oraz kustosz Elżbieta Kamińska z Muzeum m. Warszawy i pracownik Biblioteki KUL,
Jadwiga Jaźwierska, prezentująca miejscowe zbiory dotyczące polskich zesłańców XIX w. Specjalnymi gośćmi spotkania byli malarka Paulina Kopestyńska z
Warszawy (Jakutka z pochodzenia), podróżnik Jerzy Bogusław Nowak, członek
Rady Naukowej Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci i inni. Pośród
wielu uczestników znaleźli się historycy (naukowcy i studenci) KUL, UMCS, bibliotekarze, lublinianie. Wszyscy obecni otrzymali broszurkę o dziejach powstania („Lepsza nam kula niźli takie życie. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866
roku’’, wyd. PAN Oddział Lublin), osoby referujące – otrzymały także znaczki
pocztowe z ilustracjami o powstaniu 1866, autorstwa Pauliny Kopestyńskiej) wydrukowane na okoliczność 150. rocznicy powstania nad Bajkałem.
Ciekawej i dobrze ocenianej przez uczestników sesji towarzyszyła wystawa
starych pamiętników zesłańców 1863 roku ze zbiorów Biblioteki KUL.
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Uczestnik walk 1866 r. Wiktor Bogusławski (Muz.m. Warszawy)

Rozstrzelanie przywódców powstania w Irkucku 27 XI 1866 (akwarela, mal.
P. Kopestyńska)

Prof. Eugeniusz Niebelski

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski jest kierownikiem Katedry Historii XIX wieku KUL
oraz przewodniczącym Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie
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Powołanie Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych
Naukowców
Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców- jest nowo
powołaną Komisją Oddziału PAN w Lublinie.
Głównym celem jej działania jest pomoc w rozwoju i promocji osiągnięć
młodych naukowców w wypracowaniu nowych mechanizmów, które pozwolą na zapewnieniu młodym pracownikom nauki odpowiedniego wsparcia na
początku ich kariery zawodowej.
Szczegółowy zakres działania Komisji obejmować będzie między innymi:
- pomoc w rozwoju młodych naukowców poprzez wskazywanie im możliwości łączenia nauk biologicznych, medycznych z naukami technicznymi, lub biologicznych z humanistycznymi,
- pozyskiwanie różnego rodzaju środków na rozwój Komisji, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów oraz w celu premiowania młodych naukowców,
- stworzenie wirtualnej platformy wymiany informacji, aby młodzi naukowcy już na starcie mieli możliwość realizowania ambitnych autorskich projektów, a także uczestniczenia w zespołach naukowych, które
prowadzą badania na najwyższym poziomie naukowym.
Członkowie Komisji z uwagi na to, że zajmują się różnymi dziedzinami
nauki będą realizować wspólnie zadania oraz wzajemnie informować się, o
interesujących inicjatywach pochodzących z różnych środowisk naukowych.
Działania , które podjęte będą w najbliższym czasie,poprzez :
- Organizację warsztatów w ramach Panelowych Spotkań Dyskusyjnych
PAN Oddział w Lublinie (PSD 2017) , podczas IV Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Innowacje w praktyce”.
- Analiza możliwości skutecznego upowszechniania wyników badań na
łamach czasopisma w wersji elektronicznej o tematyce interdyscyplinarnej.
- Opracowanie strategii rozwoju Komisji we współpracy z młodymi naukowcami.
- Opracowanie mechanizmów do efektywnej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy, a także z przedsiębiorstwami
produkcyjnymi.
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Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji

Tomasz Klepka
Dr hab. inż. Tomasz Klepka jest kierownikiem Katedry Technologii i Przetwórstwa
Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej a także przewodniczącym Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie
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TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie
Motoryzacja i energetyka rolnictwa
Ukazał się 16/2016 tom (nr 1-4) anglojęzycznego kwartalnika TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
PAN Oddział w Lublinie, zawierający 58 artykułów autorów z Polski i Ukrainy. Wszystkie artykuły zostały opracowane przez prof. Eugeniusza Krasowskiego, wydrukowane
przez stronę polską (nr 1 i 4) i ukraińską (nr 2 i 3) w ramach
współpracy naukowej. Tom obejmuje m.in. zagadnienia: silników
i samojezdnych maszyn rolniczych, monitorowania, modelowania i sterowania pracą agregatów rolniczych, symulacji procesów roboczych, gospodarowania energią i ocenę aktualnego
stanu wiedzy dotyczącej ich racjonalnego użytkowania, w różnych gałęziach działalności gospodarczej, takich jak: produkcja
rolno-spożywcza, budownictwo, konstrukcja maszyn, mechanizacja rolnictwa.
TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An International
Quarterly Journal on Vehicle Operation Energy and Mechanical Engineering Vol.
16 Nos 1-4 pod red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawca: Polska Akademia Nauk
Oddział PAN w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, we
współpracy ze Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytetem im. W.Dala w Siewierodoniecku na Ukrainie. Lublin-Rzeszów 2016.

Ochrona i kształtowanie środowiska
Tom XIII/2016 TEKI Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział
w
Lublinie
zawiera
16
artykułów
w
języku agielskim, dotyczących szeroko pojętej ochrony
środowiska min.: hydrobiologicznej, ekologicznej, krajobrazowej i bioindykacyjnej, florystycznej i faunistycznej.
TEKA
Komisji
Ochrony
i
Kształtowania
Środowiska
Przyrodniczego
PAN
Oddział
w Lublinie, tom XIII, pod red. Jacka Łętowskiego. Wydawnitwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2016.
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Historia
Tom XIII/2016 TEKI Komisji Historycznej PAN Oddział
w Lublinie w Lublinie zawiera 14 artykułów monograficznych w całości poświęconych tematyce związanej z kobietami i ich rolą w historii ludzkości, poczynając od starożytnego Egiptu, poprzez średniowiecze i czasy nowożytne po
wiek XIX i czasy współczesne. Artykuły dotyczą m.in. kobiet zaangażowanych we wsparcie powstań narodowych,
żeńskim zakonach honorackich, ruchach bloomerystek, a
także kobietom w organach bezpieki i centralnego aparatu
partyjjnego PZPR oraz warunków życia w żeńskiej bursie
szkolnej w okresie PRL-u.

TEKA Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, pod red .Eugeniusza Niebelskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2016.

Związki polsko-ukraińskie
Tom XI/2016 TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie przedstawia
kolejne wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez
naukowców z Polski i Ukrainy, poświęconych problemom
dotyczącym gwar ukraińskich funkcjonujących na terenie
Polski (gwary bojkowskie, łemkowskie, nadsańskie i podlaskie. Znajdują się w tym tomie również artykuły naświetlające zagadnienia glottodydaktyczne.

TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, tom
XI, pod red. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2016, ss. 124.
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Medycyna
TEKA Komisji Nauk Medycznych t. IV/2016 jest unikalnym w skali kraju czasopismem medycznym, interdyscyplinarnym forum wymiany doświadczenia naukowego wielu autorów. Łączy naukowców reprezentujących
dyscypliny, m.in. medycynę, stomatologię, farmację,
zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizykoterapię oraz
naukowców spoza zawodów medycznych – pedagogów,
psychologów, logopedów – pracujących również z tymi
samymi pacjentami. TEKA zawiera prace naukowe dotyczące problematyki pacjentów z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnością fizyczną.

TEKA Komisji Nauk Medycznych Oddział PAN w Lublinie, tom IV, pod red. Janusza Kockiego. Wydawnictwo Polihymnia. Lublin. 2016.

Architektura
Tom XII/2016 (nr 1-4) TEKI Komisji Architektury, Urbanistyki i Stosunków Krajobrazowych. , w którym, wzorem lat
ubiegłych , zostały przedstawione wyniki badań z różnych
ośrodków naukowych dotyczących metod tworzenia nowej
zrównoważonej przestrzeni zabudowanej, ochrony istniejących walorów przestrzennych, kulturowych i historycznych oraz zagadnień z zakresu studiów krajobrazowych.
Numer 1 dotyczy zagadnień związanych z historią oraz
zabytkami architektury. Numer 2 przedstawia architekturę
krajobrazu, projektowanie zieleni oraz znaczenie założeń
parkowych i ogrodowych dla kształtowania krajobrazu
kulturowego państw. W numerze 3 . przedstawiono zagadnienia środowiska mieszkaniowego i problemy związane z
oszczędnością energetyczną eksploatowanych budynków.
Numer 4 jest poświęcony teorii architektury oraz edukacji
architektonicznej.
TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział
w Lublinie, tom XII pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Wydawca: Politechnika Lubelska
Lublin 2016.
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Politologia
Tom XI/2016 (nr 1-3) TEKI Komisji Politologii i Stosunków Miedzynarodowych zawiera 23 prace. Składa się z
trzech numerów, z których nr 1 jest poświęcony bezpieczeństwu w regionie Azji i Pacyfiku, nr 2 – polityce Unii
Europejskiej wobec wyzwań współczesnego świata, nr 3
– różnorodności podjętej tematyki pionierskich badań politologicznych w Polsce nt. kultury strategicznej państw,
zmian na poziomie systemu międzynarodowego, dyplomacji, działań Unii Europejskiej dot. np. zagrożeń cyberterrorystycznych, relacji między sektorem publicznym i
pozarządowym.

TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, tom
tom XI (nr 1-3) pod red.Marka Pietrasia, Wydawnictwo Polihymnia Lublin, Lublin 2016.

Prawo
Tom IX/2016 TEKI Komisji Prawniczej zawiera 17 artykułów w językach angielskim i polskim, m.in. na temat:
zasad uprawnienia związków wyznaniowych, europeizacji prawa spółek, instytucji vacatio legis, relacji pomiędzy
demokracją a praworządnością, polskiego modelu resocjalizacji penitencjarnej, zakazu tortur, bezpieczeństwa
prawnego, aborcji po urodzeniu, wpływu globalizacji na
treść praw człowieka, zabezpieczenia danych osobowych,
bezpieczeństwa międzynarodowego.

TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie,tom IX/2016, pod red. ks .Mirosława
Sitarza Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2016.
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Motrol

Tom 18/2016 MOTROL-u (nr 1-10) zawiera 254 artykuły 582
autorów z Polski i Ukrainy, w większości w języku angielskim.
Wszystkie artykuły zostały zredagowane przez prof. Eugeniusza
Krasowskiego i wydrukowane przez stronę polską (nr 1) i ukraińską
(nr 2-10) w ramach współpracy naukowej. Tom obejmuje m.in. zagadnienia: dotyczące wyników badań poznawczych i stosowanych
w zakresie: pracy silników ciągnikowych i samojezdnych maszyn
rolniczych w rolnictwie, emisji toksycznych składników spalin, paliw ekologicznych, a w szczególności wykorzystanie biopaliw w
rolnictwie, analizy pracy agregatów maszynowych, badań symulacyjnych oraz technologii napraw pojazdów, a także prac naukowych
z zakresu zmniejszenia toksycznych składników spalin, oraz utylizacji odpadów przemysłowych i rolniczych, modelowania procesów w przemyśle rolno-spożywczym
Motrol Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery Vol. 18 Nos. 1-10 pod
red. Eugeniusza Krasowskiego. Wydawca: Polska Akademia Nauk (Komisja Motoryzacji i
Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie ) we współpracy z Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a ponadto z:
Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Melitopolu (nr1), Państwowym Uniwersytetem
Rolniczym w Mykołajewie (nr 2), Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych i Środowiska w Kijowie (nr 3), Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczy w Dublanach (nr 4 i 5),Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury (nr 6), Charkowskim
Narodowym Uniwersytetem Techniki Rolniczej im. Petro Vasylenki (nr 7), Narodowym
Uniwersytetem w Winnicy (nr 8), Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie (nr 9) Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury (nr 10). Lublin-Rzeszów, 2016.

ECONTECHMOD

Ukazał się kolejny tom 5/2016, nr. 1-4, zawierający 83 prace
międzynarodowego, anglojęzycznego kwartalnika ECONTECHMOD wydawanego wspólnie przez Polską Akademię Nauk
(Oddział PAN w Lublinie), Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie i Politechnikę Lwowską, przy współudziale
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach
i Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie. W skład Rady
Redakcyjnej wchodzą specjaliści z wielu krajów Europy. Czasopismo jest poświęcone zagadnieniom ekonomii w technologii,
nowym technologiom i modelowaniu procesów. Jest ono otwarte
dla autorów z centralnej i wschodniej Europy, a szczególnie z Polski i Ukrainy.
ECONTECHMOD An International Quarterly Journal on Economics in Technology,
New Technologies and Modelling Processes Vol. 5/2016 , Nos 1-4,. pod red. Eugeniusza
Krasowskiego i Yuriy Bobalo. Wydawca: Polska Akademia Nauk (Komisja Motoryzacji
i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie), Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Politechnika Lwowska. Lublin-Rzeszów, 2016.
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Kwartalnik pod naszym patronatem
W roku bieżącym ukazał się kolejny 18 (nr.1-4) tom
(umieszczongo na Liście Filadelfijskiej) 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.

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, t. 18/2016. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa. 2016

Czasopisma Polskiej Akademii Nauk
Academia (Magazyn PAN)
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 2016
dotyczy w kolejnych numerach (45-48) - INGERENCJI
(m.in. fal grawitacyjnych, udarów, surowców) - EMOCJI
(m.in. cukrzycy, patriotyzmu, leków) – OSOBLIWOŚCI
(m.in. wsi, dopalaczy, kobiet w nauce, inteligencji) –
KONTROLI (m.in. leczenia, odporności, zapominania).

Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. Nr 1-4, 2016. Wyd. Polska Akademia
Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2016
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Nauka
Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim.
Publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz
wspomnienia pośmiertne. Zeszyty Nr 1-4/2016 zawierają,
m.in. artykuły poświęcone: 1050-leciu chrześcijaństwa
w Polsce, karierze naukowej w Polsce, ogólnej teorii
względności, upowszechnianiu nauki, edukacji akademickiej, nauce akademickiej, bioekonomii, historii zapisu
DNA, telemedycynie i awansowi naukowemu kobiet.

Nauka Nr 1-4/2016. Wyd. Polska Akademia Nauk.
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki. Warszawa , PKiN 2016.

Rocznik PAN
Ukazał się rocznik PAN w języku angielskim Annual
Report 2016 podsumowujący działalność Akademii w
roku 2016. Wstęp zawiera adres Prezesa PAN, a następnie
składy osobowe Prezydium PAN, Wydziałów, działalność
i ważniejsze osiągnięcia Wydziałów i ich placówek naukowych, omówienie współpracy zagranicznej , działalności
edukacyjnej i promocyjnej PAN, sylwetki laureatów FNP
2015 ( historyk -prof. Jerzy Jedlicki, chemik -prof. Stanisław Penczek). 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 2016.Wydawca Biuro Promocji Nauki PAN, Warszawa 2016
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Wydawnictwa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
PAN w Lublinie
Międzynarodowa agrofizyka

redakcyjny z 18 krajów .

W roku 2016 ukazał się 30. jubileuszowy tom kwartalnika International Agrophysics o zasięgu międzynarodowym, (umieszczony na Liście Filadelfijskiej IF 1.067).
Czasopismo to, publikowane w języku angielskim, jest
ukierunkowane na fizyczne właściwości i procesy wpływające na produkcję roślinną, a także na środowisko
przyrodnicze. Czasopismo nie ma odpowiednika wśród
światowych czasopism naukowych. Prezentuje wyniki podstawowych badań agrofizycznych, dotyczących
transportu masy (wody, powietrza, składników mineralnych) i energii (ciepła i światła) w układzie gleba – roślina – atmosfera oraz sposobu ich regulacji w celu uzyskania wysokiej jakości biomasy. Wysoki poziom czasopisma gwarantuje międzynarodowy, 31-osobowy zespół

International Agrophysics, vol.30/2016, red. nacz. Józef Horabik, Instytut Agrofizyki
PAN w Lublinie., Lublin 2016.

Krajowa agrofizyka
Z przeznaczeniem na kraj są wydawane Acta Agrophysica w języku polskim lub angielskim. Jest to czasopismo
ciągłe, wydawane jako kwartalnik, zawierający rozprawy
naukowe i okazjonalnie 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. W roku 2016 ukazał się tom 23
(4 zeszyty) Acta Agrophysica.

Acta Agrophysica, t. 23 (zeszyty 1 - 4). Red. nacz. Małgorzata Brzezińska, Instytut
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Lublin 2016.
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Konferencje, warsztaty
Biofiz
Ukazały się streszczenia (w j. angielskim) materiałów z
kolejnych 15. Międzynarodowych warsztatów BioPhys
Spring 2016,które odbyły się w Pradze (Rep. Czeska). Organizatorami warsztatów są: Instytut Agrofizyki PAN w
Lublinie oraz uniwersytety rolnicze w Nitrze (Słowacja),
Pradze (Czechy), Gadollo (Węgry), oraz Oddział PAN w
Lublinie. Celem warsztatów jest szkolenie i wymiana doświadczeń młodych naukowców w zakresie zastosowań
fizyki w systemach biologicznych, rolniczych i żywnościowych. Niniejsze wydawnictwo obejmuje streszczenia
9 wykładów i 21 prezentacji młodych naukowców z wymienionych ośrodków.

15 International Workshop for Young Scientists. 5-6.05. 2016 Prague. Book of Abstracts.
Int. Agrophysics PAN. Lublin, 2016, ss. 63.

Medycyna personalizowana
Ukazały się streszczenia prezentacji podczas cyklicznej
3.Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
poświęconej szeroko pojętej diagnostyce, rehabilitacji i
rozwoju dziecka niepełnosprawnego pod wspólną nazwą
Genom, człowiek, świat, zagrożenia. Zostały przedstawione materiały 18 referatów plenarnych, 229 wystąpień ustnych, 52 posterów i warsztatów. Problematyka
dotyczyła audiogennych uwarunkowań zaburzeń mowy,
neurologopedii w teorii i praktyce, niedokrwienia mózgu
,a także choroby Alzheimera, bezpiecznej przestrzenii,
projektowania architektonicznego dla osób niepełnosprawnych.

III Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa. Medycyna personalizowana. Genom, człowiek, świat, zagrożenia. 23-25 listopada 2016. Lublin, 2016, ss. 364.
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Meteorologia i klimatologia
Ukazały się streszczenia 31 referatów ustnych i posterów
(w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim) z IX Sympozjum międzynarodowego nt. klimatu pola uprawnego,
które odbyło się w Lublinie, Zamościu i we Lwowie. Tematyka dotyczyła m.in. nowych metod oceny zmian klimatu, biometeorologicznych i bioklimatologicznych ukierunkowań organizacji turystyki i agroturystyki, struktury
opadów atmosferycznych podczas nawalnego deszczu,
wpływu zadrzewień pasowych na klimat pola uprawnego,
historii służby meteorologicznej w Dublanach (Lwów).

IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorlo,
gia
i
klimatologia
stosowana-teoria,
praktyka,
innowacyjność
połczone z Jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. Józefa Kołodzieja.
21-24.09. 2016. Lublin – Zamość- Lwów. Zamość 2016, ss.76.

ICA 2016
Książka streszczeń z 11. Międzynarodowej Konferencji
nt. „Agrofizyki. Gleba, roślina i klimat” zorganizowanej
przez Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie i Oddział PAN
w Lublinie. Streszczenia obejmują 206 prezentacji, w tym
11 referatów plenarnych, 36 wystąpień ustnych i 159 plakatowych. Problemy ujęte w 4. grupach tematycznych:
Soil and plant management for resilient crops, Agriculture
and climate change, Biomass based products and energy,
Plant food quality.

11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant and Cimate. 26-28.09.2016
Lublin.. Lublin 2016, ss. 237.
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Architektura i sztuka
Wiadomości konserwatorskie
Kolejny tom Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego zawiera: I. przegląd prac konserwatorskich w województwie lubelskim w 2015 roku (ochrona
zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego,
zabytki ruchome, zabytkowe obiekty architektury, zabytkowe założenia ogrodowe i cmentarz). II. Studia i
materiały (m.in. renesansowe ogrody klasztorne, dwór w
Romanowie, witraże w woj. lubelskim). III. Realizacje
(m.in. zespół kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie,
wiadukt kolejowy przy ul. Kunickiego, zespół poreformacki i Browar Vettera przy ul. Bernardynów w Lublinie). IV. Kronika – kalendarium wydarzeń w 2015 roku.

Wiadomości konserwatorskich województwa Lubelskiego Rok 2016 Red. Dariusz Kopciowski, Barbara Stolarz, Anna Frąckiewicz. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Lublinie, 2016, ss. 371

Drogi Lubelszczyzny
Tom XVII Skarbów z przeszłości jest poświęcony
funkcjonowaniu dawnych szlaków komunikacyjnych i traktów w świetle badań archeologicznych
na terenie woj. Lubelskiego w związku z budową
sieci dróg. Pierwsza część opracowania dotyczy
zagadnień dawnych dróg i komunikacji w świetle
badań archeologicznych oraz ustaleń historycznych. W części drugiej prezentowane są wyniki
badań archeologicznych, realizowanych przy budowie nowych szlaków komunikacyjnych. Trzecią
częścią jest katalog stanowisk na których były
prowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na terenie woj. lubelskiego.
Drogi Lubelszczyzny. Odkrycia Praca zbiorowa pod. redakcją Ewy Banasiewicz-Szykuły. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin,2016 ss.320.
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Historia
Ukazała się kolejna książka, wydana w 150.
rocznicę
wydarzeń,
autorstwa
Profesora
Eugeniusza Niebelskiego pt. ,,Lepsza nam kula niźli życie’’
opisująca polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku.
Książka składa się z dwóch części, z których pierwsza to
historia zdarzeń oparta na bazie źródłowej, a druga traktuje głównie o tradycji i pamięci. Znaczną część książki
stanowi obszerna bibliografia i indeks nazwisk, a także
atrakcyjne kolorowe fotografie.

Lepsza nam kula niźli życie. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku. Eugeniusz
Niebelski. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Lublin 2016, ss. 165.

Prawo
Bezpieczeństwo prawne państwa
Książka Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych zawiera artykuły przygotowane na międzynarodową konferencję, której celem było pogłębienie wiedzy i wymiana opinii na temat bezpieczeństwa w Unii
Europejskiej. Jest ona wynikiem współpracy naukowej
prawników z Polski, Słowacji i Ukrainy. Poszczególne części książki: I. Bezpieczeństwo prawne państwa,
II. Bezpieczeństwo polityczne, III. Bezpieczeństwo
gospodarcze i finansowe, IV. Bezpieczeństwo ekologiczne, V. Bezpieczeństwo w stosunkach Państwo-Kościół,
VI. Bezpieczeństwo militarne i międzynarodowe, VII.
Bezpieczeństwo prawne – aspekty filozoficznoprawne
i kulturowe.
Bezpieczeństw prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina. Pod redakcją: Józefa Krukowskiego, Jadwigi Potrzeszcz, Mirosława Sitarza. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss.324.
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Niezawisłość sędziów, niezależność sądów
Publikacja
w
języku
polskim
i
angielskim
Granice
niezawisłości
sędziów
i niezależności sądów?. The limits of judicial independence? jest efektem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie
w dniach 18-19.01.2016. Główne rozdziały: Perspektywa
europejska niezawisłości sędziów i zależności sądów. Perspektywa krajowa niezawisłości sędziów i zależności sądów – ujęcie konstytucyjne -ujęcie etyczne. Niezależność
sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki.

Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?. The limits of judicial
independence? Pod redakcją Grzegorza Borkowskiego. Warszawa-Toruń, 2016, ss.500.
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Profesor Michał Łesiów – lubelski uczony
15 lipca 2016 roku zmarł profesor Michał Łesiów
lubelski polonista, slawista, ukrainista – twórca lubelskiej slawistyki i ukrainistyki, współtwórca Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, rzecznik porozumienia i dialogu, człowiek życzliwy i serdeczny.
Profesor Michał Łesiów przez 60 lat był nierozerwalnie związany ze środowiskiem lubelskim
i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował
z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.
Aktywnie działał w lubelskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk.
Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 roku we wsi Huta Stara w powiecie
buczackim na Tarnopolszczyźnie, gdzie uczęszczał do szkoły, do roku 1941 ucząc
się w niej „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego
języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W czasie wojny
rozpoczął naukę rosyjskiego, potem niemieckiego w pobliskim miasteczku Monasterzyskach oraz, już w szkole średniej, w Stanisławowie. W 1945 roku, po
śmierci ojca wysłanego przez sowietów na front, osierocona rodzina skorzystała
z możliwości przeniesienia się do Polski w granicach pojałtańskich i osiadła we
wsi Zielin (byłe województwo szczecińskie). Przyszły profesor kontynuował naukę w Gryfinie, gdzie uczył się języka angielskiego i łaciny. Uzyskał tzw. „małą
maturę” (1948) oraz dwie „duże matury” (1950): jedną w Niższym Seminarium
Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz drugą – zdając państwowy egzamin dojrzałości. Podjął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie zaliczył jeden rok studiów, a następnie
w latach 1951-1955 ukończył filologię polską w tejże uczelni. Jak wspomina,
do filologów-językoznawców został faktycznie i formalnie zaliczony po obronie
pracy magisterskiej z zakresu dialektologii polsko-ukraińskiej, czyli kresowej,
napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Brajerskiego, oraz po zdaniu egzaminu magisterskiego w czerwcu 1955 roku. Odtąd pierwszym przedmiotem jego
naukowych zainteresowań były języki słowiańskie, przede wszystkim polski i
ukraiński.
W roku akademickim 1955-1956 Michał Łesiów został przyjęty do Pracowni
Atlasu i Słownika Gwar Polskich funkcjonującej przy PAN w Krakowie pod kie-
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rownictwem prof. Kazimierza Nitscha. Wykonywał prace zlecone i jednocześnie
nieformalnie kontynuował studia językoznawcze w Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1956 r. rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS, kierowanej
przez prof. Leona Kaczmarka. Od tego momentu Michał Łesiów, był związany z
tą lubelską uczelnią. Przerwy w jego zajęciach dydaktycznych były powodowane
rocznym stażem naukowym w Kijowie w roku 1960, rocznym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w roku akad. 1973/74 do pracy w Uniwersytecie Harwarda
i półrocznym pobytem w Minneapolis w roku 1986. Jako pracownik naukowy
przeszedł wszystkie szczeble naukowego rozwoju. W 1962 roku uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego doktorat, na temat „Język zachodnioukraińskich dramatów XVII –i początku XVIII wieku”, przygotowany
pod kierunkiem profesora Leona Kaczmarka. W roku 1969 otrzymał stanowisko
docenta etatowego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1973 na
podstawie monografii ,,Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny’’. W roku 1983
otrzymał tytuł profesora, nadany mu przez ówczesną Radę Państwa.
Pracujac w UMCS Michał Łesiów pełnił różne funkcje. W latach 1969 –1991
był kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej, później, w latach 1992 -1998,
Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej. Funkcję dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej pełnił w latach 1973 –1976.
W 1981 roku odbyły się w UMCS pierwsze wolne, demokratyczne wybory dziekanów. Dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS został wybrany Michał
Łesiów.
Przez wiele lat prof. Michał Łesiów współpracował z KUL-em. Między innymi przez około 25 lat wykładał język starocerkiewnosłowiański i ukraiński
greckokatolickim klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie,
które jest częścią Wydziału Teologicznego KUL. W roku 1983 r. rozpoczął ścisłą
współpracę z tą uczelnią. Został członkiem Rady Międzywydziałowego Zakładu
Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. Od tego czasu, wspólnie z prof.
Ryszardem Łużnym tworzył KUL-owską filologię słowiańską. W 1989 został
zatrudniony w Katedrze Filologii Słowiańskiej, następnie, w 1992 został kierownikiem nowoutworzonej Katedry Języków Słowiańskich. Kierował nią do przejścia na emeryturę w 2005 roku. Od 1976 roku rozpoczął współpracę w zakresie
dydaktyki slawistyczno-rusycystycznej w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w
Białymstoku.
Profesor był współtwórcą Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jakkolwiek pomysł
utworzenia Komisji wyszedł od prof. Zbigniewa Lorkiewicza, członka rzeczywistego PAN, współorganizatora a potem prezesa Oddziału PAN w Lublinie, prof.
Łesiów był jej entuzjastą. Przyświecała mu idea łączenia we współpracy lubelskich środowisk naukowych, toteż zaprosił do tworzonej komisji slawistów-ukrainistów UMCS-u i KUL-u. Nie zapomniał także o polonistach prowadzących badania kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza, o znawcach kultury i folkloru, wreszcie o teologach prowadzących współpracę ze środowiskami ukraińskimi
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(teologowie nie mieli wówczas jeszcze swojej komisji przy lubelskim Oddziale
PAN). Od początku w skład Komisji wchodzili obok Polaków – Ukraińcy, czy to
zamieszkujący w naszym kraju, czy też w swojej ojczyźnie. W ten sposób, przy
życzliwości oraz zachęcie ówczesnego prezesa Oddziału, prof. Jana Glińskiego,
w dniu 30 marca 2001ukonstytuowała się Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Przez wiele lat Profesor przewodniczył tej Komisji. A do
ostatnich dni życia pełnił w niej funkcję wiceprzewodniczącego, biorąc aktywny
udział w jej przedsięwzięciach. Był też Redaktorem Naczelnym rocznika i TEKA
Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie,
jak również Członkiem Komitetu Wydawiczego dzieł poetów ukraińskich Tarasa
Szewczenki (Kobziarz) i Iwana Kotlarewskiego (Eneida) przetłumaczonych na
język polski przez Piotra Kuprysia.

Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki,
historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym 8 książek, ponad czterystu prac o
charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych głównie językowi
ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej życia społecznego, kulturalnego
i naukowego Polski i jej wschodnich sąsiadów - Ukrainy i Białorusi.
Profesor wypromował 20 doktorów. Pod Jego kierunkiem powstało niemal
600 prac magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.
Przy tym każdy z uczniów profesora może zaświadczyć o Jego wielkiej życzliwości, z jaką z Jego strony spotykali się studenci oraz młodzi badacze.
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Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Michała Łesiowa wzbudzała uznanie i była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego
dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia – jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Memoriał iustorum”, medal „Pro
Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.
W osobie Profesora Michała Łesiowa humanistyczne środowisko utraciło
wielki autorytet naukowy, badacza promieniejącego naukowym entuzjazmem
nawet w późnych latach życia, a nade wszystko człowieka otwartego, pogodnego, łączącego ludzi, zawsze gotowego wesprzeć pożyteczne inicjatywy i docenić
każdy szczery wysiłek badawczy.
Prof. Mirosława Ołdakowska- Kufel.
Prof . dr hab. Mirosława Ołdakowska -Kufel jest przewodniczącą Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
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Styczeń
7, czwartek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

7,czwartek

W Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN, z udziałem prof.,prof. Tomasza Trojanowskiego, Jana Glińskiego, Cezarego
Sławińskiego, Prezesa Fundacji PAN- Ireneusza Samodulskiego oraz
Naczelnika Oddziału mgr. inż Marka Rozmusa. W trakcie Prezydium
uzgodniono ostateczną wersję oferty ,,PAN na rzecz Lubelszczyzny’’,
zapoznano się z nową punktacją ministerialną czasopism Oddziału,
zatwierdzono kadydatury kolejnych członków Komisji Oddziału oraz
omówiono planowane na rok 2016 konferencje i wydawnictwa.

7, czwartek

Na tradycyjnym uroczystym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego wręczono doroczną Lubelską Nagrodę
Naukową im. Profesora Edmunda Prosta ,za rok 2015 przyznaną przez
Zarząd Główny LTN, Nagrodę tą otrzymał dr Bogdan Księżopolski
za książkę : ,, Multilevel Modeling of Secure Systems in QoP-ML’’.

Luty
8, poniedziałek

Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie- prof. Jan Gliński uczestniczył
w uroczystości otwarcia Biura Poselskiego Jakuba Kuleszy- Posła na
Sejm RP..

11, wtorek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w
Lublinie w ramach cyklu comiesięcznych wykładów zorganizowała
referaty profesorów: Henryka Gmiterka, Ewy Ziółek, Wiesława Śladkowskiego, Eugeniusza Niebelskiego, Jana Lewandowskiego i Janusza
Wrony- członków Komisji Lubelskiego Oddziału PAN.

12, piątek

W siedzibie Oddziału odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału
na którym obecni byli : prof., prof Tomasz Trojanowski, Jan Gliński, Stanisław Czuczwar, Ireneusz Samodulski oraz mgr inż. Marek Rozmus. W
trakcie Prezydium omówiono działalność Fundacji PAN w Lublinie, wydano m.in. zgodę na używanie logo PAN przez Fundację. Przyjęto także
nowych członków Komisji.

12, piątek

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budeynek Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.
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15, poniedziałek
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Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek zorganizował spotkanie z przedstawicielami PAN na Lubelszczyźnie, prof. Tomaszem
Trojanowskim- Prezesem Lubelskiego Oddziału PAN, prof. Cezarym
Sławińskim-dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz
Ireneuszem Samodulskim- Prezesem Zarządu Fundacji PAN.

Marzec
14, środa

W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej PAN
w Lublinie, z referatem ks. prof. Józefa Krukowskiego.

14-18,
poniedziałek- piątek

W Poznaniu miał miejsce 8. Tydzień Mózgu zorganizowany przez Oddział PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i
Instytutem Genetyki Człowieka PAN.

15 wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

16,środa

Zebranie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie z udziałem Przewodniczących Komisji.

Kwiecień
1, piątek

W siedzibie Oddziału miało miejsce posiedzenie Komisji Filozoficzno- Przyrodniczej PAN Oddział w Lublinie. W trakcie posiedzenia
referat wygłosił dr hab. Tomasz Rzepiński z UAM.

5, wtorek

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja ,, Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. Rocznica
Chrztu’’.Organizatorem konferencji był Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
oraz Oddział PAN w Lublinie.

14, czwartek

W sali seminaryjnej Oddziału odbyło się posiedzenie Rady Fundacji PAN
w Lublinie.

19, wtorek

Pod patronatem Oddziału PAN w Lublinie odbyło się ‚’’VII Lubelskie
Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z Otwartym
Seminarium Nauk o Życiu’’.

19, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

22,piątek

W Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej, w której uczestniczył prof. Jan Gliński- członek Rady i Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie.

22, piątek

Pod patronatem lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk w auli im.
Rektora Stanisława Podkowy, Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja pt.” CZY MEDYCYNA POTRZEBUJE
DRUKU 3D ?’’.

25, poniedziałek

W siedzibie Oddziału w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie zebrania
referat wygłosił dr hab. Waldemar Bednaruk.

maj 2016
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Maj
3, wtorek

Udział prof. Tomasza Trojanowskiego w Uroczystej Sesji Rady Miasta Lublin.

3, wtorek

Prezes Oddziału PAN w Lublinie jako członek Komitetu Honorowego brał udział w Obchodach Święta 3 maja 2016 roku- 225 rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych przez Wojewodę
Lubleskiego dr. hab. Przemysława Czarnka.

5-6, czwartek, piątek

W Pradze (Czechy) odbyły się 15. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2016. Współorganizatorem konferencji
byli: Czech University of Life Sciences, Prague, (Czech Republic); Slovak
University of Agriculture in Nitra; Szent Istvan University Godollo, (Hungary); Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Instytut Agrofizyki im.
Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

12-15,
czwartek,
niedziela

W dniach 12-15 maja 2016 r. w Lublinie odbyły się II Ogólnopolskie
Warsztaty Forma Otwarta-Struktury. Głównym rganizatorem konferencji był PAN Oddział w Lublinie. Patronat honorowy objęli : Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Ośrodek”Brama Grodzka - Teatr NN”.

13, piątek

Prof. J. Gliński uczestniczył w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej prof.Antoniemu Tajdusiowi.

17, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

18-21, środa, sobota

W Kijowie na Ukrainie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja
Naukowo- Techniczna nt. gospodarki energetycznej w przemyśle
,, ENERGIA 2016’’. Konferencja została zorganizowana przez i na terenie
Narodowego Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska
Ukrainy w Kijowie; PAN Oddział w Lublinie-Komisję Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa oraz Przedstawicielstwo PAN w Kijowie.

19, czwartek

W siedzibie Oddziału odbyła się międzynarodowa sesja naukowa
na temat : ,,Literatura polska na ziemiach Ukrainy’’ zorganizowana przez
Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział
w Lublinie. Referaty wygłosili : prof.,prof Maria Olszewska,Stefania
Andrusiw, Olga Ciwkacz oraz dr Albert Nowacki.

23, poniedziałek

W siedzibie Oddziału odbyło się otwarte posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie , z referatem
dr hab. Jadwigi Potrzeszcz .

31, poniedziałek

W siedzibie Oddziału miała miejsce XXXVIII sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie. W trakcie sesji
prezes i wiceprezes przedstawili sprawozdanie z działalności Oddziału
w 2015 r. i plan na 2016 r., a referat wygłosiła prof. Anna Barańska- sekretarz Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie.
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Czerwiec
2, czwartek

Wiceprezes Oddziału- prof. Jan Gliński uczestniczył w uroczystości
wręczenia księgi pamiątkowej Veritas in caritate Księdzu Profesorowi
Andrzejowi Szostkowi.

2, czwartek

Prof. J. Gliński reprezentował Oddział w uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa UP w Lublinie prof. dr. hab. Andrzejowi
Mockowi.

4, sobota

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie miała miejsce IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa
Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V’’ zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
KUL, Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk
Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

6-9, poniedziałek-czwartek

Prezes Oddziału prof. Tomasz Trojanowski jako Członek Komitetu Honorowego uczestniczył w ,, 10th International Symposium on Chromatology of Natural Products’’.

10, piątek

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało konferencję
naukową pt. ,,Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka’’.

13, poniedziałek

Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Podczas spotkania referat wygłosił dr Juliusz Petraniuk.

16, czwartek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

16, czwartek

W Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie odbyła się 132 sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Podczas zebrania prof. Tomasz Trojanowski przedstawił sprawozdanie z
działaności Oddziału PAN w Lublinie w latach 2014-2015.

21-22, wtorek- środa

W Puławach odbyła się XXI Konferencja Hyopatologiczna ,, Optymalne:
technologia, genetyka oraz zdrowie podstawą opłacalności chowu świń.
Współorganizatorem konferencji była- Komisja Rolnictwa i Weterynarii
Oddziału PAN w Lublinie.

22-23,środa-czwartek

W Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnej odbyło się spotkanie z
Kierownictwem Kancelarii PAN. Oddział reprezentował Naczelnik Oddziału - mgr inż. Marek Rozmus.

Lipiec
5-6,wtorek,środa

W Pałacu Czartoryskich odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. ,, Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
MOTROL 2016’’. Współorganizatorem konferencji była - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie i Wyższa Szkoła
Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie.

lipiec- październik 2016

86
12, wtorek

Decyzja Prezydium Oddziału w sprawie poparcia wniosków na członków korespondentów ze środowiska lokalnego PAN dla Ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL
oraz prof. dr. hab. Cezarego Sławińskiego, I.A. PAN w Lublinie.

Wrzesień
15-17,
czwartek.
piątek

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ,odbyła się
konferencja ,, Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w
procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina’’. Organizatorem konferencji byli : Komisja Prawnicza PAN Oddział w
Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Nauk
Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja) oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie (Ukraina).

15-17,czwar- Wojewódźka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
tek-piątek
zorganizowała cykl wykładów w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.
20, wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

21-24,środa,- Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN
sobota
w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Przedstawicielstwo Polskiej Akademi Nauk w
Kijowie oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
organizowali IX Sympozjum międzynarodowe nt. ,,Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana ,teoria, praktyka, innowacyjność’’. Konferencja była połączona z jubileuszem pracy naukowej
prof. dr. hab. Józefa Kołodzieja.
26-28, ponie- W hotelu Victoria w Lublinie odbyła się XI Międzynarodowa Konfedziałek-środa rencja Agrofizyczna „Gleba, Roślina, Klimat.” Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz
Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski.
30, piątek

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Październik
3, poniedzia- Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Medyczłek
nym w Lublinie.
4, wtorek

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Politechnice Lubelskiej.
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11, wtorek

Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

12,środa

Inauguracja Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

18, wtorek

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w dniu 18
października zorganizowała inaugurację roku akademickiego połączoną
z obchodami 18- lecia Uczelni.

18, wtorek

W uroczystości otwarcia Konsulatu Austrii w Lublinie uczesniczyli
prezes, wiceprezes i naczelnik Oddziału PAN w Lublinie.

20-21,
czwartek,
piątek

W Katolickim Uniwersytecie Lubleskim odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Językoznawcza ,,Linguistics Beyond and Withim 2016:
Controversy in Linguistics and Language Studies’’. Organizatorem
konferencji byli : Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra
Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Porównawczego AngielskoPolskiego, Katedra Filologii Celtyckiej, w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubleskiego Jana Pawła II.

Listopad
7, poniedziałek

W Instytucie Agrofizyki miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego
Studiów Doktoranckich.

7, poniedziałek

W Pałacu Czartoryskich odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału
PAN w Lublinie z udziałem prof.,prof Tomasza Trojanowskiego, Jana
Glińskiego, Tomasza Klepki oraz mgr. inż. Marka Rozmusa. W trakcie
Prezydium ustalono program sesji plenarnej Oddziału. Zatwierdzono i
powołano nowych członków Komisji. Powołano jako 19 z kolei - Komisję Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w
Lublinie i powierzono jej przwodniczenie prof. T. Klepce. Zatwierdzono
wyróżnienia dla wiodących w działalności Przewodniczących Komisji
Oddziału PAN w Lublinie.

8,wtorek

Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Referat wygłosił dr hab. Marek Dobrowolski, prof. KUL.

11, piątek

Prezes lubelskiego oddziału PAN jako członek K.H. uczestniczył w obchodach Święta 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości.

15,wtorek

Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

20-22,
niedziela
wtorek

W Lublinie odbyły się Warsztaty ,,Obrazowanie komórek’’. Organizatorem konferencji była Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w
Lublinie.
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listopad 2016

21, poniedziałek

W sali konferencyjnej Pałacu Czartoryskich, przy Placu Litewskim w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Polsko- Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, połączone
z sesją pt. ,,Prof. Michał Łesiów we wspomnieniach współpracowników
i przyjaciół’’.

21,poniedziałek
23-25, środa-piątek

Posiedzenie Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie.

24,czwartek

Sesja Plenarna Oddziału PAN w Lublinie, podczas której referat wygłosił dr hab. Bolesław Stelmach, prof. WSPA.

24,czwartek

Na terenie Areny Lublin odbyło się Seminarium i Zebranie Ogólne Komisji
II- Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie Oddziału PAN w Lublinie. Podczas posiedzenia referat wygłosił dr
hab. Bogdan Księżopolski z Instytutu Informatyki UMCS.

24-25,
czwartek,
piątek

Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych byli organizatorami Panelowych Spotkań Dyskusyjnych Ogólnopolskiej III Konferencji ,, Innowacje w Praktyce ‚’ oraz V. Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych
Technologii.

28-29, poniedziałek,
wtorek

W Lublinie odbyła się konferencja ,, Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych’’. Organizatorami byli:
Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Studiów
Międzynarodowych ,Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie.

30, środa

W Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II odbyła się konferencja ,,Polskie powstanie nad Bajkałem
w 1866 roku.’’ Organizatorem konferencji była Komisja Historyczna
PAN Oddział w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, a także Koło
Naukowe Studentów Historii KUL.

We Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ,,Medycyna Personalizowana Genom -CzłowiekŚwiat- Zagrożenia’’. Głównym organizatorem była Komisja Nauk
Medycznych Oddziału PAN w Lublinie, a współorganizatorami: Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Zakład Genetyki
Klinicznej, I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Uniwersytetetu Medycznego w Lublinie.
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Grudzień
1, czwartek

133 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

12, poniedziałek

W Pałacu Czartoryskich odbyło się posiedznie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Referaty wygłosili dr hab. Jadwiga Potrzeszcz
oraz dr Juliusz Petraniuk

Karolina Stempel
Karolina Stempel jest pracownikiem administracyjnym Oddziału PAN w Lublinie.

www.pan-ol.lublin.pl/
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DIRECTORY PAS BRANCH IN LUBLIN
The Lublin Branch was established on May 23, 1997. It presently includes
13 members of the Academy. In accordance with its statutes, the Branch helps
to integrate the academic life of the region in cooperation with all its universities and research institutes, especially in the two main scientiﬁc centers of the
region – Lublin and Puławy – which include about 6,000 scientists and 80,000
students. It maintains a close relationship with the only institute of the Polish Academy of Sciences in this region of Poland: the Institute of Agrophysics in Lublin.
The Branch also supports and carries out research of considerable importance for
the national economy and culture, with special consideration given to the Lublin
region. The Branch also helps local authorities with their strategic innovation
programs for the Lublin voivodship. The Branch plays an integrative role, both
among local scientiﬁc institutions and between them and public administration.
The Branch operates in the Lublin and Podlasie Voivodships. That is why it
considers cooperation with scientiﬁc centers in neighboring countries – Ukraine,
Belarus, Russia, and Lithuania – to be especially important. The Branch has gained wide acceptance in the region, as has been conﬁrmed by local scientiﬁc and
administrative authorities.
There are 19 scientiﬁc commissions operating within the Branch (together
with about 650 members), covering various disciplines represented by the universities and institutes of the region: humanities, technological sciences, agriculture, environment protection, medicine, economics, legal studies, architecture,
and theology. The results of the commissions’ work are published in the TEKA,
MOTROL and ECONTECHMOD journals (presenting the ﬁles of commissions)
and monographs published by the Lublin Branch. Every year about 10 national and international cyclic conferences in cooperation with Polish and foreign
partners. Important international conferences held in recent years have included:
ECOENERGY (Kijv), ELMECO – Electromagnetic Devices and Processes in
Environmet Protection (Lublin), Workshops for Young Scientists Biophys Spring
(Lublin, Prague, Nitra, Gödöllö). Together with the Lublin Society of Science
there are organized popular lectures WSZECHNICA.
Once a year the Branch issues an Information Booklet about the 42 teaching
and research institutions in the Lublin region, a Bulletin presenting the Branch’s
activities, scientiﬁc research, and events, and biographies of distinguished scholars associated with the region. A quarterly journal Maintenance and Reliability is
also published under the auspices of the Branch. Additionally, a bilingual website
is being continuously updated and developed.
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The Foundation of the Polish Academy of Sciences Branch in Lublin has established. Its main goal is to support the scientiﬁc, social, and economic activities
associated with the development of junior scientiﬁc staff, the transfer of scientiﬁc
achievements towards business and use of European funds in educational programs.
Redakcja

