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OD REDAKCJI

Drodzy Studenci i 
Pracownicy Uniwersytetu! 

 
 Wraz z nadejściem ciepłych wiosen-
nych dni pojawił się również nowy numer 
„Kuryera”. Znajdziecie w nim wywiady, rela-
cje z uczelnianych imprez, kolejny odcinek 
opowiadania Rafała Żmijewskiego oraz inne 
ciekawe materiały, przygotowane dla Was 
przez studentów naszej Uczelni. 
 Rozpoczynamy rózwnież nową inicja-
tywę. Od tego numeru w „Kuryerze” zamiesz-
czać będziemy kupony rabatowe na obiady w 
najbardziej przyjaznych studentom lokalach 
Siedlec. Żeby skorzystać z tych zniżek, trze-
ba wyciąć kupon i przedstawić go w lokalu, 
kiedy będziecie składali tam zamówienie. 
 Zapraszamy wszystkie siedleckie lo-
kale gastronomiczne do współpracy. 
 W tym numerze prezentujemy również 
zdjęcia z uczelnianego konkursu „Fotopoło-
wy” - finałowe oraz wyróżnione przez jury. 
	
	 Zachęcamy Studentów do włącze-
nia się w pracy redakcji „Kuryera Uniwer-
syteckiego”! 
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Jestem nastawiona na współdziałanie
Z prof. dr hab. Tamarą Zacharuk rozmawiają Maria Makarowa i Barbara Skrętowicz

	 -	Pani	Rektor,	przede	wszystkim	chciałybyśmy	w	imieniu	“Kuryera	
Uniwersyteckiego”	Pani	bardzo	serdecznie	pogratulować.	Cieszymy	się,	
że	Rektorem	naszego	Uniwersytetu	nareszcie	została	kobieta!
	 -	Mi	miło,	że	rozmawiam	z	dwiema	paniami!	

	 -	Nasze	pierwsze	pytanie	jest	takie.	Jak	mamy	do	Pani	się	zwracać	
–	Pani	Rektorko	czy	może	jeszcze	jakoś	inaczej?	
	 - (śmiech) Myślę,	że	tak	zwyczajnie	„pani	Rektor”.	Wiem,	że	teraz	jest	
taka	moda,	próba	wprowadzenia	pewnych	zmian	językowych.	Ale	słuchałam	
wywiadu	z	panem	prof.	Bralczykiem,	który	powiedział,	że	jedna	i	druga	forma	
jest	do	przyjęcia.	Być	może	ta	fraza	„rektorka”	przyjmie	się	z	czasem,	tak	jak	
obecnie	już	mówimy	np.	poseł	i	posłanka,	ale	na	razie	zostańmy	przy	tej	trady-
cyjnej	formie.	

	 -	A	jak	się	Pani	czuje	z	tak	miażdżącą	przewagą	w	wyborach	indy-
kacyjnych	i	na	późniejszych	etapach?	Pokazała	Pani,	że	kobiety	rządzą.	
	 -	Czuję	się	dobrze,	bo	to	pokazuje,	że	mogę	liczyć	na	poparcie	dużej	części	społeczności	akademickiej,	
już	gotowej	do	współpracy.	Ale	też	doceniam	osoby,	które	miały	może	pewne	wątpliwości.	Wynika	to	być	może	
z	tego,	że	miały	mniejszy	kontakt	ze	mną	i	jestem	pewna,	iż	z	czasem	uda	mi	się	tych	wszystkich	ludzi	zachęcić	
do	współpracy.	Nie	zakładam	takiego	scenariusza,	że	z	kimś	będę	pracowała	lepiej,	a	z	kimś	innym	gorzej,	tylko	
jestem	nastawiona	na	współdziałanie	ze	wszystkimi	w	uczelni.	

	 -	Jest	Pani	drugą	kobietą	w	historii	naszej	uczelni,	która	została	Rektorem.	
	 -	Tak,	bo	wśród	Prorektorów	kobiety	się	pojawiały	częściej,	natomiast	w	roli	Rektora	dotychczas	tylko	
raz.	

	 -	A	jak	się	Pani	czuje	z	takim	osiągnięciem?	
	 -	Podchodzę	do	tego	z	pokorą.	Bycie	rektorem	to	wielka	odpowiedzialność.	Bardzo	cieszę	się	z	silnego	
poparcia,	które	otrzymałam.	To	daje	dobre	rokowania	na	przyszłość.	Jestem	przekonana,	że	kobiety	są	bardziej	
odporne	na	przeciwności	 losu,	a	mamy	teraz	trudne	czasy.	Miejmy	więc	nadzieję,	że	uda	się	nam	pokonać	
wszelkie	trudności.	W	gronie	osób,	które	będą	najbliżej	ze	mną	współpracowały,	znajdzie	się	Pani	Prorektor,	
prof.	Barbara	Gąsiorowska.	Chciałabym	zachować	równowagę,	by	była	taka	sama	liczba	panów	i	pań	wśród	
Prorektorów	i	Rektora.	Żeby	też	nikt	mi	nie	zarzucał	tego,	że	jak	sama	zostałam	Rektorem	to	wszystkie	osoby	
współpracujące	ze	mną	to	będą	kobiety.	Chciałabym,	żeby	to	były	przede	wszystkim	osoby	kompetentne.	Dla-
tego	też	zaproponowałam	funkcje	prorektorów	także	prof.	Kazimierzowi	Jankowskiemu	oraz	prof.	Zbigniewowi	
Karczmarzykowi.	 Jestem	 przekonana,	 że	 obejmowanie	 najwyższych	 stanowisk	 przez	 kobiety	 generalnie	w	
Polsce	zdarza	się	zbyt	rzadko.	Nasz	Uniwersytet	daje	więc	impuls	do	zmian.

	 -	Na	co	położy	Pani	szczególny	nacisk,	jeżeli	chodzi	o	rozwój	uczelni?	
	 -	Przede	wszystkim	na	badania	naukowe,	a	z	tym	się	wiąże	pozyskiwanie	środków	zewnętrznych	na	ich	
realizację.	To	jest	podstawowe	zadanie.	Pragnę	by	jak	najlepiej	rozwijali	się	młodzi	pracownicy	nauki,	dlatego		
przewiduję	spotkania	z	nimi	i	bardzo	konkretne	rozmowy	na	temat	tego,	jakie	mają	potrzeby,	z	jakimi	trudnoś-
ciami	spotykają	się	i	w	czym	ja,	jako	Rektor,	mogłabym	im	pomóc.	Cel	jest	wyraźny	ukierunkowany	na	to	by	
rozwój	naukowy	przebiegał	pomyślnie	i	terminowo.

	 -	Czy	przewiduje	Pani	jakieś	wsparcie	dla	uzdolnionych	aktywnych	studentów?	Jako	redakcja	
Kuryera	też	widzimy	problem	w	tym,	że	studenci	nie	chcą	się	udzielać,	nie	chcą	zaangażować	się	w	
działalność	społeczną.	Czy	może	ma	Pani	jakiś	specjalny	program?	
	 -	Nasze	spotkanie	z	kandydatem	na	Prorektora	ds.	Dydaktyki	pokazało,	że	to	jest	ważny	problem.	Stu-
denci	widzą	wiele	trudnych	elementów	w	aktywizacji	swych	kolegów	i	koleżanek	do	rozmaitej	działalności.	Z	
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uwagą	słuchałam	przedstawicieli	kół	naukowych,	bo	wykazywali,	że	jest	potrzebne	dodatkowe	wsparcie,	dzięki	
któremu	można	zlikwidować	bardzo	szybko	wiele	barier.	Będę	się	spotykała	ze	studentami,	żeby	rozmawiać	na	
wiele	tematów.	Uważam,	że	to	jest	najlepszy	sposób	–	zapytać	jakie	są	oczekiwania	i	rozpoznać	możliwości	
ich	realizacji.	Chciałabym	zintensyfikować	życie	studenckie.	Może	należy	przygotowywać	inną	ofertę,	bo	dzi-
wi	mały	udział	studentów	w	imprezach	kulturalnych.	Chciałabym,	by	żacy	prężniej	działali,	wypowiadali	się	w	
sprawach,	które	dotyczą	ich	samych.	Mam	nadzieję,	że	nowa	Pani	Prorektor	będzie	miała	ze	studentami	stały	
kontakt,	żeby	odczuli,	iż	są	bardzo	ważnymi	osobami	w	Uczelni.	Jesteśmy	otwarci	na	współpracę.	

	 -	Dziękujemy	za	rozmowę	i	życzymy	Pani	Rektor	sukcesów	i	owocnej	współpracy	ze	środowi-
skiem	akademickim.	

BYŁEM, ZOBACZYŁEM...

	 W	 dniach	 30	 marca	
–	 1	 kwietnia	 odbyła	 się	 IX	
edycja	 Ogólnopolskiej	 Kon-
ferencji	 Inżynierii	 Gier	 Kom-
puterowych,	 organizowanej	
przez	koło	naukowe	informa-
tyków	 „GENBIT”	 działające	
przy	 Instytucie	 Informatyki	
Uniwersytetu	 Przyrodniczo-
Humanistycznego	 w	 Siedl-
cach.	 Po	 raz	 kolejny	 nasze	
miasto	 odwiedziły	 dziesiątki	
pasjonatów	informatyki	i	gier	
z	 kraju	 i	 ze	 świata.	Każdy	 z	
nich	 miał	 szansę	 podzielić	
się	 swoimi	 doświadczenia-
mi,	 uczestniczyć	w	 serii	wy-
kładów	 tematycznych	 jak	 i	
wziąć	 udział	 w	 jednym	 z	 3	
konkursów	o	łącznej	puli	nagród	ok.	4500zł.
	 IGK	od	momentu	swojego	powstania	przyciąga	do	siebie	wierną	rzeszę	fanów.	Wielu	z	uczest-
ników	mimo,	iż	studia	dawno	ma	już	za	sobą,	corocznie	odwiedza	naszą	siedlecką	sorbonę,	tylko	po	to	
aby	przez	te	trzy	dni	być	z	nami	i	po	raz	kolejny	rywalizować	z	programistami	z	całego	kraju	w	konkursie	
COMPO.	W	konkursie	tym	zespoły	uczestników	mają	24h	na	napisanie	działającej	gry	z	wybranym	te-
matem	przewodnim.	Inne	konkursy	wymagały	wykazania	się	wiedzą	z	takich	dziedzin	jak,	grafika,	histo-
ria	gier	czy	programowanie.	Niezależnie	od	tego	czy	był	to	Quiz	o	wiedzy	IT,	czy	konkurs	na	najlepszy	
referat.
	 Mimo	 iż	pogoda	nie	dopisywała,	humory	były	wyśmienite.	Wokoło	uczelni	można	było	ujrzeć	
wielu	ludzi	w	konferencyjnych	koszulkach	biegnących	na	Wydział	Nauk	Ścisłych,	gdzie	miały	miejsce	
wszystkie	wydarzenia	związane	z	konferencją.	Zastanawiało	nas	tylko	czy	wszystkie	te	osoby	śpieszą	
na	wykłady,	czy	może	porozmawiać	z	urodziwymi	konferansjerkami.	
	 Wielu	uczestników	już	zapowiedziało,	że	odwiedzi	nas	za	rok	na	jubileuszowej,	dziesiątej	edycji	
konferencji.	Organizatorzy	również	obiecali	nie	zawieść	pokładanych	w	nich	nadziei,	a	nawet		obiecują	
iż	kolejne	IGK	zaskoczy	wszystkich	i	przyćmi	wszystkie	inne	konferencje	tego	typu	w	Polsce.	Czy	speł-
nią	swoje	obietnice,	czas	pokaże,	my	trzymamy	za	nich	kciuki	i	czekamy	na	dalszy	rozwój	wydarzeń.

Student informatyki potrafi
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Rekordowy AGROTECH 2012
	 W	Kielcach	w	dniach	16-18	marca	2012	 r.	 odbyły	 się	 największe	 targi	 rolnicze	w	Polsce	–	
Międzynarodowe	Targi	Techniki	Rolniczej	AGROTECH	oraz	Targi	Przemysłu	Drzewnego	i	Gospodarki	
Zasobami	Leśnymi	–	LAS	–	EXPO.	W	otwarciu	XVIII	Międzynarodowych	Targów	Techniki	Rolniczej	
AGROTECH	wzięły	udział	wojewoda	Bożentyna	Pałka-Koruba	oraz	wicewojewoda	Beata	Oczkowicz.	
Swoje	oferty	zaprezentowało	600	wystawców	z	15	krajów		do	 ich	dyspozycji	oddano	7	hal	Targów	
Kielce,	cały	teren	na	zewnątrz	i	postawiono	dodatkowo	4	hale	namiotowe.	Podczas	targów	zwiedzający	
mogli	zobaczyć	nowoczesny	sprzęt	i	wyposażenie	dla	rolnictwa:	wszystkie	marki	ciągników	rolniczych	
oraz	szeroką	gamę	sprzętu	rolniczego.	Firmy	prezentowały	rynkowe	hity,	nowości	jak	również	targi	
stały	się	miejscem	międzynarodowych	premier.	W	wystawie	udział	wzięły	firmy	z	Czech,	Holandii,	
Austrii,	Niemiec,	Wielkiej	Brytanii,	Polski,	Danii,	Ukrainy,	Litwy,	Irlandii,	Włoch,	Francji,	Słowenii,	Ko-
rei	Południowej	 i	 po	 raz	 pierwszy	 z	RPA.	W	halach	 znajdowały	 się	 również	 stoiska	 konsultacyjne	
dla	rolników	i	hodowców,	gdzie	specjaliści	odpowiadali	nawet	na	najtrudniejsze	pytania.	Na	targach	
odbyły	się	również	specjalistyczne	konferencje	naukowe	na	tematy	związane	z	branżą	rolniczą.	Wys-
tawie	towarzyszyły	ważne	ogólnopolskie	wydarzenia	między	innymi	Nadanie	tytułu	Maszyna	Rolnicza	
Roku,	wręczenie	Pucharu	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	za	najlepszy	produkt	prezentowany	na	
wystawie	czy	Krajowy	Finał	Olimpiady	Młodych	Producentów	Rolnych.	Swoją	nagrodę	na	uroczystej	
Gali	wręczył	również	europoseł	Czesław	Siekierski,	wiceprzewodniczący	Komisji	Rolnictwa	w	Parla-
mencie	Europejskim.Targi	AGROTECH	to	prestiżowa	i	największa	impreza	rolnicza	w	Polsce.	

 Katarzyna	Gajownik

SUSHI	na	studencką	kieszeń
Wśród	siedleckich	restauracji	pojawiła	się	nietypowa	egzotyczna,	oryginalna,	klimatyczna	i	co	

najważniejsze	-	niedroga	restauracja,	serwująca	naprawdę	dobre	japońskie	jedzenie.	
To	NANAtsuSUSHI.	Można	tam	skosztować	słynnego	japońskiego	chrzanu	„wasabi”.	A	surowa	
rybka	kusi	nie	tylko	wyglądem.	Jak	to	smakuje?	Tego	wam	nie	powiem,	musicie	sprawdzić	sami.	A	
naprawdę	warto.	Jak	już	tam	przyjdziecie,	zostaniecie	szybko	i	miło	obsłużeni.	Lokal	jest	nieduży,	
muzyka	i	wystrój	tworzą	w	nim	niespotykaną	nigdzie	w	Siedlcach	atmosferę.	Powiem,	że	jedzenie	

pałeczkami	to	prawdziwe	wyzwanie	w	sam	raz	dla	studenta.
	Studenckie	zniżki	we	wtorki	-10%	za	okazaniem	legitymacji	

NANAtsuSUSHI	zaprasza:		
Ul.	Kochanowskiego	20			

Niedziela-czwartek	12:00	–	21:00
Piątek-	sobota	12:00	–	22:00

WWW.nana-sushi.pl

KURYER ZAPRASZA!
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PROGRAM DUŻYCH MOŻLIWOŚCI
	 W	semestrze	letnim,	w	roku	akademickim	
2010/2011	 razem	z	 koleżanką	 z	 uczelni	wzię-
łyśmy	udział	w	 Lifelong	 Learning	Programme.	
Jest	 to	 jeden	 z	 modułów	 programu	 Erasmus,	
który	zajmuje	się	wymianą	studencką	na	 tere-
nie	Europy.	Jako	studentki	historii	miałyśmy	do	
wyboru	Uczelnie	we	Włoszech	(Università	degli	
Studi	della	Tuscia	a	Viterbo),	na	Słowacji	(Cat-
holic	University	of	Ruzomberok)	 i	w	Czechach	
(Jan	Evangelista	Purkyne	University	in	Usti	nad	
Labem).	 Decydując	 się	 na	 czteromiesięczny,	
zagraniczny	pobyt,	bez	zastanowienia	wybrały-
śmy	ciepły	kraj	na	Półwyspie	Apenińskim.	Su-
gerowałyśmy	się	również	chęcią	wybrania	pań-
stwa	 kompletnie	 nam	 nieznanego,	 całkowicie	
odmiennego	kulturowo	i	obcego	językowo.	
	 Uczelnia	Università	degli	Studi	della	Tu-
scia	w	Viterbo	istnieje	od	1979	roku.	Od	lat	zaj-
muje	 się	wymianą	 studentów	 z	 całej	 Europy	 i	
niektórych	części	świata,	zapewniając	kształce-
nie	obcokrajowców	na	wysokim	poziomie.	Stu-
denci	korzystają	z	różnych	modułów	Erasmusa	
(Europa)	 i	programu	USAC	(Stany	Zjednoczo-
ne).	
	 Nasze	 pierwsze	 zetknięcie	 z	 włoską	
rzeczywistością	 przebiegło	 dość	 spokojnie.	
Rozmawiając	z	innymi	Erasmusi	o	dotarciu	do	
Viterbo	 i	 akademika,	 słyszałyśmy	o	wielu	 róż-
norodnych	 problemach.	 Najczęściej	 popełnia-
nym	przez	studentów	błędem	jest	wysiadka	na	
pierwszej	stacji	w	Viterbo,	z	której	 trzeba	było	
przejść	z	ciężkimi	walizkami	przez	pół	miasta.	
Natomiast	wysiadając	na	kolejnej	stacji	pieszo	
do	akademika	jest	5	min.	drogi.	Jadąc	z	lotniska	
problem	stanowi	stacja	przesiadkowa	w	Roma	
Ostiense,	 gdzie	 łatwo	 się	 pogubić.	Trzeba	 też	
pamiętać	 o	 skasowaniu	 biletu	 na	 stacji,	 jesz-
cze	przed	wejściem	do	pociągu.	Dopiero	wtedy	
bilet	 jest	ważny.	 	My	na	szczęście	z	podróżą	 i	
zakwaterowaniem	 w	 akademiku	 nie	 miałyśmy	
większych	 problemów.	 Przydzielono	 nam	 po-
koje	 na	 czwartym	 piętrze.	 Warunki	 znacznie	
przewyższały	 nasze	 oczekiwania.	 Dobrze	wy-
posażone	 kuchnie	 znajdowały	 się	 na	 trzech	
piętrach.	 	Dla	 każdego	 lokatora	przeznaczony	
był	jednoosobowy	pokój	z	łazienką.	Dodatkowo	

zapewniony	był	również	dostęp	do	bezprzewo-
dowego	 Internetu.	Pokoje	wyposażone	były	w	
telefony	stacjonarne,	co	umożliwiało	bezpłatny,	
szybki	kontakt	między	lokatorami	oraz	odbiera-
nie	połączeń	z	zewnątrz.	Jednak,	jak	to	bywa	w	
akademikach,	tu	również	nie	można	było	liczyć	
na	ciszę	i	spokój.	Po	jednej	stronie	mojego	po-
koju	mieszkał	„towarzyski”	Włoch,	a	po	drugiej	
słuchający	głośniej	muzyki	Hiszpan.	Natomiast	
za	oknem	pasły	się	osły,	które	wydawały	cha-
rakterystyczne	dźwięki.	Poza	tym	na	czwartym	
piętrze	 znajdowała	 się	 „sala	 comune”,	 w	 któ-
rej	 odbywały	 się	 głośne	 imprezy.	 To	 tutaj	 naj-
częściej	 zachodziła	 integracja	współlokatorów,	
gdzie	przeplatały	się	języki	i	zwyczaje	zupełnie	
obcych	sobie	kultur	pochodzących	m.	in.	z	Hi-
szpanii,	Grecji,	Ukrainy,	Gruzji,	Niemiec,	 Indii,	
Turcji,	Anglii,	Czech,	Słowacji,	czy	Rumunii.		
	 Przed	 rozpoczęciem	 semestru	 studenci	
podejmujący	kształcenie	na	partnerskiej	Uczel-
ni	w	celu	załatwienia	ostatnich	formalności	zo-
bowiązani	są	zgłosić	się	do	Biura	Współpracy	
Międzynarodowej.	Tam	dowiedziałyśmy	się,	że	
przedmioty,	które	wybrałyśmy	w	Polsce	nie	są	
możliwe	do	realizacji	w	semestrze	letnim.	Wią-
zało	się	to	z	koniecznością	ponownego	wyboru	
przedmiotów	nauczania.	Na	dodatek	przydzie-
lono	nas	na	Wydział	Językowy,	co	dodatkowo	
narzucało	nam	zajęcia	niezwiązane	z	naszym	
kierunkiem.	 Następnie	 miałyśmy	 udać	 się	 do	
naszego	koordynatora	w	celu	omówienia	szcze-
gółów.	 Zdając	 sobie	 sprawę,	 że	 włosi	 rzadko	
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mówią	w	języku	angielskim	szłyśmy	na	Uczel-
nię	 pełne	 nadziei,	 że	 jednak	 dogadamy	 się	 z	
naszym	koordynatorem	w	tym	języku.	Zając	mu	
pytanie:	Do	you	speak	English?	Otrzymałyśmy	
zaskakującą	 odpowiedź	 (prawdopodobnie	 wy-
nikającą	z	szybkiego	rozpoznania	naszej	naro-
dowości):	„Wolałbym	mówić	po	polsku”.	Jak	się	
później	 okazało,	 dobra	 znajomość	 języka	 pol-
skiego	u	naszego	koordynatora	była	rezultatem	
wieloletniego	małżeństwa	z	Polką,	która	 także	
wykładała	na	tej	Uczelni.	
	 W	 marcu	 zaczęłyśmy	 uczęszczać	 na	
dwumiesięczny	 kurs	 języka	 włoskiego,	 które-
go	organizatorem	było	Biuro	Współpracy	Mię-
dzynarodowej	w	Viterbo.	Zaraz	po	przyjeździe	
zdawaliśmy	 egzamin	 wstępny,	 którego	 wynik	
decydował	o	przydzieleniu	do	grupy	nauczania	
podstawowego	 lub	 zaawansowanego.	 Zajęcia	
prowadzone	były	trzy	razy	w	tygodniu,	w	języku	
angielskim.	Na	 zakończenie	 kursu	 podchodzi-
liśmy	do	kolejnego	egzaminu.	Zdany	pozytyw-
nie	potwierdzony	był	certyfikatem	wystawionym	
przez	Uczelnię.	Po	dwumiesięcznej	 nauce	wi-
doczna	była	u	każdego	kursanta	zdecydowanie	
lepsza	znajomość	języka	włoskiego.
	 Region	Lacjum,	w	którym	położone	 jest	
Viterbo	 jest	 pełne	 malowniczych,	 czarujących	
miejsc.	Samo	Viterbo	jest	to	klimatyczne,	typo-
we	włoskie	miasteczko,	które	naprawdę	potra-
fi	 zachwycić.	Miasto	 podzielone	 jest	 na	 część	
zabytkową	z	zabudowaniami	średniowiecznymi	
otoczonymi	potężnym	murem	i	część	z	architek-
turą	nowoczesną.	Nas	szczególnie	interesowało	
poznanie	dziejów	i	tradycji	regionu	Lacjum.	Po-
łożony	o	100	km	na	południe	od	Viterbo	Rzym	
zwiedzałyśmy	wielokrotnie.		Jednak	głównie	za-
leżało	nam	na	dotarciu	do	miejsc,	o	których	nie	
wspominają	 przewodniki	 turystyczne	 po	 Wło-
szech.	Celem	naszych	podróży	były	lokalizacje	
polecone	przez	miejscową	społeczność.	Duże	
wrażenie	 zrobiły	 na	 nas	miejscowości	 położo-
ne	nad	jeziorami,	jak:	Bracciano,	Capodimonte,	
Montefiascone.	Kiedy	miałyśmy	ochotę	na	leni-
stwo	udawałyśmy	się	nad	morze	Tyrreńskie	do	
Civitavecchii	 lub	Tarquinii.	Uroczym	miejscem,	
które	 polecam	 wszystkim	 odwiedzającym	 La-
cjum	 jest	 Bagnoregio.	 Miasteczko	 położenie	
jest	na	szczycie	skały	tufowej	otoczonej	gęsty-
mi	 lasami	doliny	Tybru	oraz	 formami	skalnymi	

o	 rzeźbionych	 erozją	 szczytach.	 Atutem	 tego	
miejsca	jest	całkowita	cisza	i	spokój,	ponieważ	
ze	 względu	 na	 położenie	 nie	 docierają	 tutaj	
pojazdy	mechaniczne.	 Skała,	 na	 której	 uloko-
wane	 jest	miasto	stopniowo	kruszeje	niszcząc	
architekturę.	To	skutecznie	przepędza	ostatnich	
mieszkańców,	dlatego	nazywane	jest	„Umiera-
jącym	Miastem”.
	 Przebywając	 w	 Viterbo	 śledziłyśmy	 wy-
darzenia	 kulturalne	 w	 lokalnej	 prasie.	 Trafiły-
śmy	 na	 otwarcie	 Międzynarodowego	 Projektu	
Papa	 Alessandro	 IV,	 które	 miało	 miejsce	 21	
marca.	 Głównym	 celem	 projektu	 jest	 odtwo-
rzenie	dokładnej	biografii	 i	odnalezienie	grobu	
Papieża	Aleksandra	IV.	Jego	ciało	pochowano	
w	nieznanym	miejscu	w	katedrze	w	Viterbo,	by	
uniknąć	znieważania	 i	kradzieży	zwłok.	To	po-
zwoliłoby	poznać	dokładniej	historie	stosunków	
i	zależności	między	kościołem	a	władzą	świę-
cką	w	XIII	wieku.	W	szczegóły	przedsięwzięcia	
wprowadził	nas	jego	kierownik	i	inicjator,	arche-
olog	pochodzący	z	Hiszpanii	-	Alberto	Pichardo.	
Naszym	zadaniem	było	pozyskanie	osób,	które	
szukałyby	informacji	na	temat	biografii	papieża	
w	materiałach	polskojęzycznych.
	 Wyjazd	 na	 czteromiesięczną	 wymianę	
nie	był	dla	mnie	łatwą	decyzją.	Dziś	bez	zasta-
nowienia	mogę	powiedzieć,	że	okazał	się	jedną	
z	najlepszych	w	moim	życiu.	Erasmus	dostar-
czył	nam	wiele	niezapomnianych	wspomnień	 i	
wrażeń.	Otworzył	 drogę	do	wielu	możliwości	 i	
pomógł	obrać	nowe	cele.	Uważam,	że	napraw-
dę	 warto	 skorzystać	 z	 możliwości,	 jakie	 daje	
program	wymiany	studenckiej,	ponieważ	jest	to	
niesamowita	 lekcja	 życia.	 Ponadto	Włochy	 są	
pięknym	 krajem,	 o	 wspaniałej	 kulturze,	 który	
koniecznie	trzeba	poznać.	

	 	 	 Agnieszka	Daniłkiewicz
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	 Bardzo	często	słyszymy	i	używamy	wyrażeń	typu:	
skarbie,	kochanie,	najdroższy...,	ale	czy	wiemy	czym	są?	
Te	wyrażenia	to	afektonimy.
	 Słowo	 afektonim	 wywodzi	 się	 z	 łacińskiego	 af-
fectus	 ‘uczucie’.	Afektonimy,	 to	 apelatywa	 występujące	
w	 postaci	wyrazów	 lub	 zwrotów	 stosowanych	w	 sytua-
cjach	szczególnej	zażyłości,	najczęściej	(choć	może	nie	
wyłącznie)	w	stosunkach	między	małżonkami,	narzeczo-
nymi,	kochankami	oraz	w	relacji	 rodzice	–	dzieci.	Są	to	
konstrukcje	niezwykle	 indywidualne.	Język	polski	wyka-
zuje	zdumiewające	wprost	bogactwo	w	tej	dziedzinie,	jest	
stworzony	do	czułych	słówek	i	nieskończonego	w	tym	za-
kresie	słowotwórstwa.	Mówienie	czułych	słówek	skraca	
dystans.
	 Kiedy	mówimy	ciepłe	 słowa,	 robimy	 to,	 żeby	 czuć	 ciepło,	wysyłać	 je	 i	 dostawać	w	zamian.	
Zapraszamy	do	specyficznej	wymiany.	Używanie	sympatycznych	czułych	zwrotów	zachęca	do	wza-

KĄCIK JĘZYKOZNAWCZY

Siedlce mają Centrum Wolontariatu
	 Słowo	„wolontariat”	słyszał	pewnie	każdy	z	was.	Ale	ilu	spróbowało	się	zaangażować?	Z	włas-
nego	doświadczenia	wiemy,	że	wiele	jest	osób	chcących	poświęcić	swój	wolny	czas,	umiejętności	i	
wiedzę	na	rzecz	osób	potrzebujących	wsparcia	z	powodu	ich	choroby,	samotności,	niepełnosprawno-
ści.	Chcesz	być	wolontariuszem?	Potrzebujesz	pomocy	wolontariusza?	Najwyższa	pora,	aby	zacząć	
działać.
	 Według	opinii	niektórych	wolontariuszy	zgłaszających	się	do	Centrum	Wolontariatu	w	Siedlcach	
najtrudniejsze	są	początki.	Potem	za	swój	poświęcony	czas	otrzymacie	znacznie	więcej	-	odczucie,	że	
jest	się	komuś	potrzebnym,	kolejna	piątka	z	matematyki	po	waszych	korepetycjach,	uśmiech	dzieci	po	
zajęciach	na	świetlicy	-	to	wszystko	sprawia,	że	nie	możecie	sobie	wyobrazić	tygodnia	bez	pomagania	
innym.
	 Od	1	stycznia	przy	Caritas	Diecezji	Siedleckiej,	przy	dofinansowaniu	Urzędu	Miasta	Siedlce,	
funkcjonuje	Centrum	Wolontariatu,	którego	zadaniem	jest	wskazanie	potrzeby	promowania	idei	wo-
lontariatu	wśród	mieszkańców	naszego	miasta.
	 Zapraszamy	wszystkich	bez	względu	na	wiek,	płeć,	urodę	czy	stan	cywilny	do	zrobienia	czegoś	
na	rzecz	bliźniego.	Nie	ważne,	ile	masz	wolnego	czasu,	najważniejsze	są	dobre	chęci.	Przyjdź	i	prze-
konaj	się,	jak	wiele	jest	sposobów	na	to,	by	pomagać	innym!!!	Zajrzyj	na	naszą	Giełdę	Wolontariatu	i	
wybierz	osobę,	której	chcesz	pomagać.
	 Jeżeli	sam	potrzebujesz	pomocy,	lub	może	znasz	kogoś,	kto	potrzebuje	wolontariusza,	również	
skontaktuj	się	z	nami.	Dołożymy	starań,	aby	znaleźć	osobę,	która	miałaby	ochotę	dzielić	swój	wolny	
czas	właśnie	z	Tobą!	Jeśli	jesteś	samotny,	chory,	potrzebujesz	korepetycji,	pomocy	albo	zwykłej	ludz-
kiej	rozmowy,	PRZYJDŹ!	
	 Centrum	Wolontariatu	Caritas	Diecezji	Siedleckiej,	ul.	Bpa	Świrskiego	57,	pokój	11,	ZA-
DZWOŃ!	510	756	437,	NAPISZ!	wolontariat@siedlce.caritas.pl.	Biuro	czynne	jest	od	poniedział-
ku	do	piątku	od	9:00	do	17:00.	Więcej	informacji:	www.wolontariat.siedlce.caritas.pl

ZAPRASZAMY		:)
Pracownicy	Centrum	Wolontariatu
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jemnego	wspierania	 się	 zamiast	 do	walki.	W	użyciu	 słówek	pomaga,	ale	 i	 ćwiczy	 się	 inteligencja.	
Ta	emocjonalna	i	ta	tradycyjna.	Mamy	do	dyspozycji	cały	świat	–	nazw,	rzeczy	i	pojęć.	Możemy	za-
pożyczać,	przerabiać	 i	 tworzyć.	Afektonimy,	niczym	najskuteczniejsza	partykuła	zmieniają	kontekst	
zdania.	Odpowiednio	 intonowane	zwracają	uwagę.	Szeleszczące,	pieszczotliwe,	przesłodzone	czy	
wyszeptane,	topią	serca.	Takie	właśnie	są	„czułe	przezwiska”.	Mirosław	Bańko	–	autor	jedynego	na	
rynku	polskim	słownika	afektonimów,	zachęca	do	kreatywności	i	zabawy	przy	tworzeniu	tych	wyrażeń.	
Językoznawca	„pozwala”	tu	na	zupełną	swobodę	słowotwórczą	i	zapewnia	o	braku	rygoryzmu	w	kwe-
stii	poprawności	językowej.
	 Niewątpliwie	afektonimy	kolorują	nasze	wypowiedzi,	pozytywnie	zmieniając	zabarwienie	słow-
nej	interakcji.	Przyjrzyjmy	się	więc	czułym	słówkom,	które	pojawiają	się	w		naszym	związku,	ponieważ	
sporo	mogą	powiedzieć	o	jego	dojrzałości	i	relacjach.

Irena	Żukowska

CZAS NA ANIME

Vampire Knight
	 W	kolejnej	odsłonie,	czas	przedstawić	jed-
no	z	najbardziej	 popularnych	anime	ostatniego	
czasu	Vampire	Knight.	Choć	porusza	 tematykę	
można	rzec,	na	którą	panuje	teraz	ogromny	bum	
w	świecie	masowej	kultury,	a	mianowicie		swoi-
stej	„wampiriady”.	Gdzie	nie	spojrzymy,	jesteśmy	
otoczeni	 krwiożerczymi	 istotami	 uwikłanymi	 w	
ogromną	sieć	romansów,	dodatkowo	stworzenia	
te	tracą	na	swojej	prawdziwej	tożsamości	litera-
ckiej,	a	utwory	o	 tejże	 tematyce	 	przypominają		
do	 złudzenia	 love	 story	 jak	 na	 przykład	 popu-
larna	saga	„Zmierzch”.		Pomijając	owy	czynnik,	
Vampire	Knight	różni	się	zdecydowanie	formą	i	
ujęciem	tematu	w	sposób	oryginalny	i	 interesu-
jący.	
	 Jak	 wiadomo,	 początkiem	 tejże	 historii	
jest	manga	autorstwa	Hino	Matsuri.	W	2008	roku	
na	jej	podstawie	powstało	anime.	Zawiera	2	se-
zony,	pierwszy	nosi	taki	sam	tytuł	jak	manga,	a	
drugi	to	„Vampire	Knight	Guilty”.		
		 Znaczącą	postacią	w	całej	treści	fabular-
nej	 jest	Yūki	Cross,	to	uczennica	Dziennej	Kla-
sy	mieszczącej	się	w	Akademii	Cross.	Szkoła	ta	 jest	ze	wszech	miar	nietypowa	z	powodu	tego,	 iż	
prowadzone	są	 tu	zajęcia	Klasy	Nocnej	której	uczestnikami	są	wampiry.	Tak	naprawdę	prawdziwa	
tożsamość	tych	drugich	jest	pilnie	strzeżona,	a	także	ważne	jest	utrzymanie	porządku	pomiędzy	dwie-
ma	grupami.	Innymi	głównymi	bohaterami	należącymi	do	mangi		i	anime	są:	Kaname	Kuran,			Zero	
Kiryū.	
		 Było	to	jeden	z	moich	pierwszych	„animców”.	Po	obejrzeniu	kilku	odcinków	mogłam	stwierdzić,	
iż	całość	została	w	sposób	 iście	 interesujący	zekranizowana.	Choć	wersja	oryginalna	na	papierze	
zawierała	w	sobie	sporo	nut	dramatyzmu,	tu	także	dało	się	to	odczuć.	Bardzo	pozytywne	wrażenie	
wywarły	na	mnie	openingi	 i	endingi.	Niezła	obróbka	graficzna,	gdzie	wpleciony	 japoński	wykonaw-
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ca	pokazał	coś	świeżego	i	nowego.	1	sezon	wciąga	niezmiernie.	Szybka	akcja,	interesująca	fabuła	
nie	pozwalają	oderwać	się	od	Vampire	Knight.	Choć	to	mroczny	świat,	bohaterowie	są	stworzeni	by	
współgrać	w	nim	odpowiednio.	Zresztą	nie	ma	się	co	dziwić,	gdyż	wielu	z	nich	posiada	nieszczęśliwy	
zapas	historii	jak	Zero,	którego	rodzinę	wymordowały	wampiry.	Jest	tu	także	sporo	zagadek,	jak	enig-
matyczny	Kaname,	jego	zachowane	nie	jest	do	końca	oczywiste.	
		 Biorąc	pod	uwagę	poziom	graficzny,	ma	on	swoje	wzloty	 i	upadki.	Sama	kreska	jest	w	stylu	
Hino	Matsuri.	W	głównej	części	postacie	to	zwracający	uwagę	chłopcy	swoją	urodą,	choć	dziewczęta	
także	wyglądają	w	miarę	przyzwoicie.	Tło	 jest	dopracowane,	pojawia	się	drobiazgowość	która	 ład-
nie	współgra	z	przygaszonymi	barwami	całego	anime.	Jednym	z	minusów	są	nie	do	końca	wyraźne	
momenty	akcji.	Oglądając	powstaje	wrażenie	niewyraźnego	i	momentami	zniekształconego	obrazu.	
Sceny	statyczne	wygrywają	w	tym	zestawieniu.	Do	tego	cała	oprawa	muzyczna	przedstawia	różno-
rodną	kaskadę	dźwięków,	które	z	powodzeniem	mogłyby	być	odzwierciedleniem	prawdziwego	dra-
matu.	Większość	melodii	utrzymana	została	w	ponurym	klimacie.	W	tle	dobrze	słyszalne	są	skrzypce	
i	fortepian.	Jak	również	organy	czy	klawikord	wprowadzające	w	klimat	gotyckiej	historii.	
	 	 	 	Vampire	Knight	 tworzy	całościowo	bardzo	wielobarwny	obraz.	Na	odbiór	 tego	anime	składa	się	
wiele	czynników.	Całość	posiada	sporo	zalet,	lecz	także	momentami	widoczne	są	minusy.	Możemy	
zauważyć	umiejętnie	zbudowane	napięcie.	Choć	także	odczuwalna	jest	przesadna	ilość	sytuacji	me-
lodramatycznych.	Pomijając	mniejsze	nieścisłości	 jest	 to	wciągająca	historia,	 która	przy	świetnych	
dźwiękach	buduje	tajemniczy	nastrój.	Pasjonaci	mrocznych	opowieści	na	pewno	będą	zadowoleni	po	
obejrzeniu	obu	sezonów.	

Florence	Machine																																																																																																																																	
                                                                                                                                 

BYŁEM, ZOBACZYŁEM...

Polsko-ukraińskie wieczory przy świecach...
	 W	dniach	od	23	do	30	stycznia	In-
stytut	Filologii	Polskiej	i	Lingwistyki	Sto-
sowanej	gościł	ukraińskich	studentów	z	
Uniwersytetu	Donieckiego	oraz	Instytu-
tu	 Ekonomiczno-Humanistycznego	 w	
Makijiwce.	Wraz	ze	studentami	przybyli	
Prorektor	 Elena	 Artiomenko	 (Makijiw-
ka)	 i	Prodziekan	Volodymyr	Mozgunov	
(Donieck).	Opiekunem	grupy	z	ramienia	
Instytutu	była	Pani	mgr.	Barbara	Stelin-
gowska.	 Ochotniczo	 z	 pomocą	 ruszyli	
studenci	z	SKNJ:	Dymytr	Klymenko,	Iry-
na	Ankhaieva	i	Irena	Żukowska.	Goście	
zostali	 oficjalnie	 przywitani	 przez	 Dy-
rektora	 Instytutu	prof.	Romana	Mnicha	
i	towarzyszące	mu:	Zastępcę	Dyrektora	dr	Małgorzatę	Jasińską	i	prof.	Danutę	Szymonik.
	 Pan	Dyrektor	w	kilku	słowach	opowiedział	o	Uniwersytecie	i	funkcjonowaniu	naszego	
Instytutu.	Po	tej	części,	niejako	oficjalnej,	goście	wysłuchali	wykładu	dr	Małgorzaty	Jasińskiej	
na	temat	„Twoja	mowa	cię	zdradza”	czyli	o	współczesnej	polszczyźnie	w	jej	odmianach	regio-
nalnych	słów	kilka.
	 Kolejny	 wykład	 nt.	 Badania	 terenowe	we	wschodniej	 Polsce	 -	 przeszłość,	 teraźniej-
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szość,	 perspektywy	 został	 wygłoszony	
przez	dra	Tomasza	Rokosza	 i	dotyczył	
ukraińsko-polskich	 związków	 kulturo-
wych.
	 Dbając	 o	 dostarczenie	 gościom	
pożywki	 nie	 tylko	 dla	 intelektu,	 ale	 też	
i	dla	ducha,	studenci	Koła	Naukowego	
Językoznawców	 zorganizowali	 w	 dniu	
24	stycznia	w	IFPiLS	Wieczór	kolęd	kra-
jów	słowiańskich.	We	wspaniałej,	ciepłej	
atmosferze	wspólnie	śpiewaliśmy	kolę-
dy	 i	 opowiadaliśmy	 o	 podobieństwach	 i	 różnicach	 obchodów	Bożego	Narodzenia.	 Nastro-
ju	dopełniała	wspólna	degustacja	tradycyjnych	ukraińskich	potraw	świątecznych.	Przysmaki	
przygotowały	studentki	filologii	polskiej	pochodzące	z	Ukrainy.	Z	tego	integracyjnego	spotka-
nia	pozostał	nam	wspólne	zdjęcia	i	mnóstwo	przemiłych	wspomnień.	
	 Aby	nie	tęsknić	zbyt	mocno,	zaprosiłam		wszystkich	obecnych	na	dzień	następny	do	
klubu	studenckiego	„peHa”,	na	Wieczór	rosyjski	poświęcony	twórczości	Michaiła	Lermontowa.	
Organizatorami	tegoż	wieczoru	było	Studenckie	Koło	Naukowe	Językoznawców	przy	współ-
pracy		UOK,	którego	kierownikiem	jest	niezastąpiony	Tadeusz	Goc.	Przed	licznie	zebranym	
gronem	sympatyków	pięknej,	miłosnej	poezji	Lermontowa,	wiersze	recytowali	studenci	SKNJ:	
Maria	 Długołęcka-Pietrzak,	 Dagmara	 Wrzosek,	 Dmytro	 Klymenko,	 Iryna	Ankhaieva,	 Zofia	

Zymak,	Valentyna	Belova,	Anna	Zacharkowa,	Irena	
Żukowska	 oraz	 dwoje	 gości:	 Ekateryna	 Fedulina	 i	
Aleksej	Jakel.	Przez	kolejne	 trzy	godziny,	w	blasku	
świec,	w	atmosferze	uwznioślających	uczuć	 i	pięk-
nych	akordów	ballad	Bułata	Okudżawy	wykonywa-
nych	 przez	Tadeusza	Goca	 (jak	 zawsze	 porywają-
cego	słuchaczy	do	wspólnego	śpiewania)	bawiliśmy	
się	przednio.	Także	nasi	goście	dali	ponieść	się	uro-
kowi	tego	wieczoru,	dlatego	też	mieliśmy	niezwykłą	
okazję	wysłuchania	ballady	w	wykonaniu	Ekateryny	
Feduliny,	zaprezentowała	ona	swój	niezwykły	głos	i	
talent	 wokalny.	 Kolejną	 perełką	 tego	 spotkania	 był	
występ	Pani	mgr	Barbary	Stelingowskiej,	która	przy	
akompaniamencie	 Tadeusza	 Goca	 wykonała	 pio-
senkę	Ach	Panie,	Panowie.	Nie	ukrywam,	że	piękny	
głos	wykonawczyni	 i	 jej	 iście	zawodowe	wykonanie	
tego	utworu	zachwyciły	nie	tylko	mnie.	Po	Wieczorze	
rosyjskim	nasi	goście	pozostali	w	klubie	by	bawić	się	
do	białego	rana	na	Biesiadzie	studenckiej.
W	czasie	 swojego	 tygodniowego	pobytu	w	Polsce,	
ukraińscy	goście,	w	towarzystwie	studentów	nasze-

go	Koła,	zwiedzili	Warszawę,	Kraków	i	Lublin.	Odjechali	zadowoleni	i	bogatsi	o	wiele	miłych	
wspomnień,	czego	najlepszym	dowodem	jest	list	z	podziękowaniami	przesłany	na	ręce	Dy-
rektora	naszego	Instytutu.

Irena	Żukowska
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VII Dni Historyka
„Straż pożarna wczoraj i dziś”

	 W	dniach	5-6	maja	2012	r.	odbyły	się	VII	„Dni	
Historyka”.	 Impreza	 ta	 organizowana	 jest	 corocznie	
przez	Koła,	działające	przy	Instytucie	Historii	i	Stosun-
ków	Międzynarodowych.	Tegoroczna	odsłona	poświę-
cona	była	 niemal	w	 całości	 straży	 pożarnej,	 studenci	
zyskali	możliwość	pogłębienia	swej	wiedzy	zarówno	na	
temat	historii	straży	jak	i	 jej	stanu	na	dzień	dzisiejszy.	
Jak	 zwykle	 przy	 organizacji	 „Dni	Historyka”	 pracowa-
li	studenci	SKNH	UPH	i	KNA,	opiekun	SKNH	UPH	dr	
Witold	Bobryk,	 jak	również	przyjaciel	obu	kół	dr	Rafał	
Dmowski.
	 We	wtorek	pięćdziesięciu	studentów	udało	się	
do	Komendy	Miejskiej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	
Siedlcach,	którą	zwiedzili	dzięki	życzliwości	bryg.	mgr	
inż.	Andrzeja	Celińskiego	Komendanta	Miejskiego	PSP	
w	Siedlcach.	Studenci	mieli	okazje	zapoznać	się	z	co-
dzienną	pracą	strażaków,	o	której	jak	się	okazało	nie-
wiele	wiemy.	Kolejnym	punktem	programu	był	objazd	
naukowy	do	Muzeum	Pożarnictwa	w	Kotuniu,	Muzeum	
Walki	i	Męczeństwa	w	Treblince	oraz	Zamku	Zbrojowni	
w	Liwie.	
	 Największe	wrażenie	wywarło	Muzeum	Pożar-
nictwa	w	Kotuniu	prowadzone	przez	dh	Zbigniewa	To-
dorskiego.	Pan	Z.	Todorski	wygłosił	nam	wykład	doty-
czący	historii	straży	pożarnej,	który	spotkał	się	z	dużym	
zaciekawieniem	ze	strony	zwiedzających.	Sama	muszę	
przyznać,	iż	do	tej	pory	nie	zdawałam	sobie	sprawy	jak	
bogate	zbiory	mogą	znajdować	się	w	tak	mało	znanej	
placówce.	 Muzeum	Walki	 i	 Męczeństwa	 w	 Treblince	
zmusiło	nas	do	refleksji	na	temat	Holokaustu	i	jego	po-
nurego	żniwa.	Dodatkowym	bodźcem	do	rozmyślań	był	

wykład	dr	Edwarda	Kopówki.	Co	do	Zamku	Zbrojowni	
w	Liwie,	którego	dyrektorem	jest	Roman	Postek	nale-
ży	wspomnieć,	 iż	 stanowi	on	doskonałą	pożywkę	dla	
wyobraźni.	Sale	przepełnione	eksponatami	z	 różnych	
epok	wprost	zmuszają	odbiorcę	do	chwili	zadumy	nad	
królami,	rycerzami,	damami	ich	serc	i...	
	 W	 ramach	 niespodzianki	 dla	 uczestników	 ob-
jazdu	przygotowaliśmy	imprezę	integracyjną	sponsoro-
waną	przez	państwa	Adrianę	i	Piotra	Nowaków	właści-
cieli	Firmy	NowakDOM		Salon	Okien	i	Drzwi	z	Siedlec.	
Dzięki	hojności	sponsorów	studenci	mieli	okazje	raczyć	
się	kiełbaską	z	ogniska	w	malowniczym	otoczeniu	za-
mku.	
	 Środa,	czyli	drugi	dzień	„Dni	Historyka”	rozpo-
częła	się	sesją	naukową	poświęconą	straży	pożarnej.	
W	gmachu	Biblioteki	Głównej	swe	referaty	zaprezento-
wali	kpt.	Michał	Fijołek	z	Jednostki	Ratowniczo	Gaśni-
czej	Nr	2	PSP	w	Siedlcach,	dr	Grzegorz	Welik,	dyrek-
tor	Archiwum	Państwowego	w	Siedlcach	oraz	dr	Rafał	
Dmowski	 adiunkt	 UPH	 i	 Sekretarz	 Zarządu	Oddziału	
Powiatowego	ZOSP	RP	w	Siedlcach.	Wykłady	spotkały	
się	z	szerokim	odzewem	ze	strony	studentów,	zarówno	
specjalności	 nauczycielskiej	 jak	 i	 archiwalnej.	 Szcze-
rze	mówiąc	 nie	 spodziewałam	 się	 aż	 tak	 dużego	 za-
interesowania	tymi	wykładami	ze	strony	braci	studen-
ckiej.	Finalnym	wydarzeniem	„Dni	Historyka”,	był	mecz	
rozegrany	między	 reprezentacją	 studentów	 historii,	 a	
ich	kolegami	z	bezpieczeństwa	narodowego.	Naszym	
sportsmenom	trzeba	przyznać,	 iż	nie	żałowali	nóg	na	
murawie.

Barbara	Skrętowicz

O r g a n i z a t o r : 
Studenkie	Koło	Naukowe	Histo-
ryków 

W s p ó ł o r g a n i z a t o r z y : 
Instytut	 Historii	 i	 Stosunków	
Międzynarodowych
Koło	Naukowe	Archiwistów

SPONSOR:



REFLEKSJE

Wiosna, wiosna, wiosna!..
	 Powoli,	zbliża	się.	Czuć	ją	wszędzie.	
Wełniane	 czapy	 ustępują	 miejsca	 zwiew-
nym	chusteczkom,	kaszkietom	itp.	Ciężkie,	
ciemne,	puchowe	kurtki	 i	kożuszki	chowa-
ją	się	do	szafy.	W	zamian	za	 to	pojawiają	
się	coraz	to	modniejsze	płaszczyki.	Ubiory	
zaczynają	grać	feerią	barw.	Jej	wszędobyl-
stwo	widać	nie	tylko	na	ulicach,	ale	także	w	
parkach.	Do	tej	pory	puste	i	zaśnieżone	ła-
weczki	zaczynają	się	zapełniać	ludźmi.	No	
tak,	byłabym	zapomniała	o	przyczynie	tego	
zjawiska,	które	niejako	ma	już	swoją	przy-
czynę	w	 Internecie.	 Kto	 samotny	 zaczyna	
na	 gwałtu,	 rety,	 poszukiwać	 swej	 drugiej	
połówki.	 Status	 facebookowy	 zmienia	 się	
z	„Wolna/	Wolny”	na	„To	skomplikowane”	a	
po	kilku	tygodniach	na	„W	związku”	 :P.	Swoje	pięć	minut	mają	też	rowery.	Zakurzone	przez	zimę	 i	
przetrzymywane	w	piwnicach	zostają	poddawane	starannym	oględzinom	by	móc	wreszcie	skorzystać	
z	uroku	majowego	weekendu	(dłuuuugiego	w	tym	roku,	bo	jeśli	ktoś	dobrze	się	postara,	może	liczyć	
na	dwanaście	dni	wolnego).Wszystko	kwitnie.	I	to	nie	tylko	w	znaczeniu	dosłownym	–	pojawiają	się	
bowiem	pierwiosnki,	przebiśniegi,	krokusy	a	potem	zawilce,	przylaszczki,	żonkile,	konwalie,	ale	też	
i	w	przenośni	–	kwitnąć	zaczynają	z	pozoru	niewinne	uśmiechy.	I	o	to	chodzi!	W	końcu	nadszedł	jej	
czas.	Wiosna	rozgościła	się	na	dobre	w	przyrodzie,	ale	i	na	uczelni.	Korzystajmy	z	jej	uroków.	Dajmy	
się	choć	na	chwilę	ponieść	marzeniom	(byle	z	rozsądkiem	;P)	i	drobnym	ekstrawagancjom.	

shywolf

RECENZJA

Jacek Piekara, Ja, inkwizytor. Bicz Boży
	 Powieść	autorstwa	Jacka	Piekary,	jest		już	ósmym	tomem	poświęconym	przygodom	inkwizytora	
Mordimmera	Madderdina.	Cały	cykl	rozgrywa	się	w	alternatywnej	rzeczywistości	i	stanowi	jeden	z	najciekaw-
szych	wykreowanych	przez	polskich	autorów		światów	fantasy.		Mimo,	że	to	już	ósmy	tom	,	książkę	można	
czytać	nie	znając	poprzednich	więc	równie	dobrze	można	zacząć	czytać	serie	nawet	od	tej	części.	Przedsta-
wiony	świat	jest		zdecydowanie	bardziej	zepsuty	niż	w	typowej	fantastyce,	(porównując	np.	do	powieści	U.Le	
Guin)	okrucieństwo	i	degeneracja	moralna	są	tu	dośc	często	spotykane	.		W	poprzednich	tomach	zawarte	
było	od	dwóch	do	pięciu	opowiadań,	Bicz	Boży	natomiast	jest	pierwszym	w	którym	opowiedziana	została	
jedna	historia.		Tom	ten	jest	ostatnim	z	cyklu	Ja,	inkwizytor	które	opisują	początki	Mordimmera	w	inkwizycji.
	 Dzięki	pierwszoosobowej	narracji	książkę	czyta	się	bardzo	przyjemnie,	świetnie	oddane	są	myśli	i	
uczucia	głównego	bohatera.	Otaczający	go	świat	jest	bardzo	bogaty,	a	napotykane	przez	Mordimera	postacie	
zachowują	się	i	wysławiają	w	różny	sposób	w	zależności	od	np.	pozycji	społecznej.
	 Sama	fabuła	rozpoczyna	się	od	listu	dostarczonego	do	oddziału	inkwizytorium,	opisana	w	nim	jest	
mająca	się	odbyć	zbrodnia.	Inkwizytorzy	docierają	na	miejsce	akurat	na	czas	aby	zobaczyć	biskupa	wcho-
dzącego	na	stos,	a	następnie	podpalającego	się.		Sama	powieść	zaczyna	się	więc	dość	nieszablonowo,	a	
prowadzone	przez	inkwizytorów	śledztwo	odkrywa	kolejne	interesujące	wątki	rozwiązywanej	sprawy.	
	 Dla	tych	którzy	znają	i	lubią	twórczośc	Piekary		ksiązki	nie	trzeba	reklamować	natomiast	fanów	fanta-
styki	nie	znającym	jeszcze	jego	powieśći	zachęcam	do	zapoznania	się	z	którąś	z	książek	z	cyklu		o	inkwizyto-
rze.

ZS
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Konferencja w Brześciu
	 W	dniach	25	-	27	kwietnia	2012	r.	
grupa	 studentów	pierwszego	 roku	 filolo-
gii	 angielskiej	 i	 rosyjskiej	 (Karolina	Wal-
czewska,	Justyna	Orłowska,	Karolina	Ko-
siorek,	Magda	Malaszewska,	Magdalena	
Zagrodzka,	Paweł	Wasiluk,	Kinga	Serej,	
Angelika	 Tymińska,	 Izabela	 Demianiuk,	
Ewelina	 Księżopolska,	 Paula	 Wołosie-
wicz,	Agnieszka	Rucińska	 i	Martyna	Ka-
nia)	pod	opieką	dr	Danuty	Kramarskiej	 i	
mgr	Marii	Makarowej	miała	okazję	uczest-
niczyć	 w	 Międzynarodowej	 Konferencji	

Młodych	 Naukowców	 “Słowo	 w	 języku,	
mowie,	 tekście”	 na	Uniwersytecie	 im.	A.	
Puszkina	w	Brześciu.
	 Pierwszego	dnia	oglądaliśmy	Brześć,	
a	mianowicie	byliśmy	na	długim	spacerze,	
który	 zakończył	 się	 zwiedzaniem	 Twier-
dzy	 Brzeskiej.	 Drugiego	 dnia,	 tj.	 26.04,	
pobudka	wcześnie	rano	i	kierunek	Pusz-
cza	 Białowieska	 -	 Rezydencja	 Dziadka	
Mroza.	Gdy	obejrzeliśmy	jego	posiadłość,	
wyszedł,	 aby	 nas	 powitać.	 Następnie	
Puszcza	i	żyjące	w	niej	zwierzęta.	Po	po-

wrocie	chwila	na	poprawę	wyglądu	i	wyj-
ście	do	Brzeskiego	Akademickiego	Teatru	
Dramatu	na	sztukę	„Buszujący	w	zbożu”.	
I	 ostatni	 dzień	 -	 konferencja,	 wszyscy	
studenci	 mieli	 przygotowane	 referaty.	
Dla	większości	było	to	pierwsze	publicz-
ne	wystąpienie,	więc	było	 trochę	stresu.	
Lecz,	gdy	już	było	po	wszystkim,	okazało	
się,	że	był	on	bezpodstawny.	Na	uniwer-
sytecie	 przyjęto	 nas	 bardzo	 serdecznie,	
po	wystąpieniach	otrzymaliśmy	dyplomy	
i	książki.	Po	konferencji	był	czas	na	obiad	
i	ostatnie	zakupy.	Godzina	17:00	zbiórka	i	marsz	na	dworzec	kolejowy	-	powrót	do	Polski.
	 Wyjazd	uważamy	za	bardzo	udany.	Na	pewno	go	nigdy	nie	zapomnimy.	Mamy	także	wspa-
niałe	zdjęcia.	Zapraszano	nas	za	rok.	Oczywiście	jedziemy.
	 Bardzo	dziękujemy	za	wsparcie	wyjazdu	Dziekanowi	Wydziału	Humanistycznego	prof.	dr	
hab.	Jerzemu	Kunikowskiemu	oraz		Dyrektorowi	Instytutu	Neofilologii	dr.	Tomaszowi	Zygmunto-
wi!		

Magda	Malaszewska
Magda	Zagrodzka
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Jak napisać CV?
	 Przygotowując	cv	musimy	mieć	na	uwadze,	że	jest	to	bardzo	ważne	pismo.	Musimy	do-
kładnie	przemyśleć,	co	należy	w	nim	zawrzeć,	nie	zapomnieć	o	najważniejszych	rzeczach,	które	
pozwolą	nam	przedstawić	siebie	w	jak	najlepszym	świetle.	Należy	zredagować	je	tak,	aby	praco-
dawca	nie	miał	wątpliwości,	że	takiego	pracownika	właśnie	szuka.	Przed	rozpoczęciem	najlepiej	
dobrze	zapoznać	się	ze	stanowiskiem,	na	które	chcemy	aplikować,	z	wymaganiami	jakich	ocze-
kuje	się	od	osoby	na	danym	stanowisku.	To	być	może	ułatwi	nam	napisanie	dobrego	CV	pomoże	
umieścić	w	nim	właściwe	informacje.
	 Bardzo	ważny	jest	wygląd	CV.	Powinno	ono	być	na	białej	kartce	i	napisane	standardową	
czcionką.	Najczęściej	używane	to	Arial	i	Tahoma,	rozmiar	10.Obecnie	w	CV	umieszcza	się	zdję-
cie,	bez	względu	na	to	czy	dana	oferta	tego	wymaga.	Powinno	to	być	zdjęcie	oficjalne,	najbardziej	
w	danej	chwili	aktualne.	Lecz	na	pewno	nie	żadne	prywatne,	jakie	często	sobie	robimy.	Również	
ważnym	elementem	w	CV	jest	adres	e-mail.	Najlepiej	by	składał	on	się	z	nazwiska	bądź	z	imie-
nia	i	nazwiska,	a	nie	np.	z	pseudonimów	czy	innych	różnych	nazw	jak	buziaczek@...czy	kwiatu-
szek@...		Informacje	należy	podawać	w	formie	bezosobowej	lub	w	trzeciej	osobie.CV	nie	powinno	
zajmować	mniej	niż	2/3	strony.	Jeżeli	brakuje	informacji	nie	próbujmy	uzupełniać	ich	na	siłę.	W	
tym	przypadku	można	popracować	nad	marginesami,	odstępami	itp.	Jeśli	jednak	tych	informacji	
mamy	bardzo	dużo	do	wpisania,	nie	trzeba	się	przejmować.	Należy	tylko	pamiętać,	aby	następna	
strona	była	na	drugiej	kartce.

A	CO	W	NIM	NAPISAĆ?
		 A	więc	na	początek	wpisujemy	swoje	dane	osobowe.	Należy	tu	umieścić:	imię,	nazwisko,	
datę	 urodzenia,	 adres	 zamieszkania	 i	 numer	 telefonu.	 Następnie	 zamieszczamy	 informacje	 o	
doświadczeniu	zawodowym.	Oczywiście	nie	wszyscy	muszą	ten	punkt	umieszczać	w	swoim	CV.	
Student	czy	absolwent	zaraz	po	studiach,	który	nigdzie	jeszcze	nie	pracował	nie	musi	zamiesz-
czać	tej	rubryki.	Istnieje	możliwość	stworzenia	dodatkowej	rubryki:	Doświadczenie	pozazawodo-
we,	do	której	wpisujemy	doświadczenie	w	pracy	niekoniecznie	związanej	ze	stanowiskiem,	na	któ-
re	chcemy	aplikować.	Można	tutaj	zamieścić	np.	wolontariat,	praktyki	zawodowe,	staże	itp.	Dalej	
będziemy	informować	o	naszym	wykształceniu.	Można	tu	podać	informacje	o	szkole	średniej,	pro-
filu,	ale	przede	wszystkim	należy	skupić	się	na	wykształceniu	powyżej	szkoły	średniej.	Podajemy	
daty,	nazwy	uczelni,	wydział,	kierunek,	specjalność	oraz	tytuł	pracy	dyplomowej,	tj.	licencjackiej,	
magisterskiej,	inżynierskiej.	CV	zawiera	także	informacje	o	kursach	i	szkoleniach,	jakie	być	może	
przeszliśmy.	W	tej	części	należy	podać	kursy,	szkolenia	i	certyfikaty	ich	ukończenia,	jeśli	takie	są.	
Podajemy	 rok,	w	którym	miało	miejsce	szkolenie.	Zachowujemy	chronologię.	Kolejne	na	 liście	
są	osiągnięcia.	W	tej	rubryce	umieszczamy	osiągnięcia	naukowe,	stypendia	(tylko	specjalne	np.	
Prezesa	Rady	Ministrów	czy	innych	instytucji	za	wybitne	osiągnięcia),	publikacje.	W	naszym	CV	
jest	także	miejsce	na	informację	o	językach	obcych.	Tu	wymieniamy	języki,	jakie	znamy	i	stopień	
ich	 znajomości.	 Umiejętności.	Mogą	 to	 być:	 obsługa	 komputera(wymieniamy	 programy,	 jakimi	
potrafimy	się	posługiwać),obsługa	urządzeń	biurowych	czy	posiadanie	prawa	jazdy	z	kategorią.	
Na	koniec	piszemy	o	swoich	zainteresowaniach.	Wymienione	hobby	czy	pasje	świadczą	o	tym,	
że	jesteśmy	ambitni	i	nie	poprzestajemy	na	jednym,	rozwijamy	się	dalej.	Nie	należy	jednak	zbyt-
nio	ubarwiać	tej	rubryki.	Być	może	zawarte	w	niej	wiadomości	pomogą	nam	wyróżnić	się	spośród	
pozostałych	kandydatów.
	 Powyższe	wskazówki	powinny	pomóc	wszystkim,	którzy	zdecydują	się	stworzyć	swoje	Cur-
riculum	Vitae.

Magda	Zagrodzka



16 TWÓRCZOŚĆ

	 Mechaniczny przyjaciel
1.Początek

Ona
	 Ona	 jest	 światem,	 trochę	 już	 nadgryzi-
onym	człowiekiem,	zmienionym	nie	do	poznania.	
Trwającym	w	śmiesznej	modyfikacji,	przeludnieniu,	
przesyceniem	co	raz	to	nowych	technologii,	które	
ją	 zmieniają	 bez	 końca.	 Cały	 czas	 się	 kręci,	 po	
nie	do	końca	okrągłej	karuzeli	zwanej	życiem.	Bo	
ona	też	żyje	do	czasu.	Mała	drobina,	zawieszona	
w	 przestrzeni,	 niby	 niczym.	Rozświetlona	miliar-
dami	 świateł	 które	wysysają	niezliczone	pokłady	
zielonej	 energii.	 Tam	 obok	 tych	 świateł	 żyją	 st-
worzenia,	samozwańczy	ludzie.	A	wśród	tej	miliar-
dowej	masy	mięsa	i	kości,	egzystuje	sobie	ONN,	
umysł	jak	najbardziej	poukładany,	wyjątkowy	i	na	
tyle	konstruktywny	by	tworzyć…
	 Masa	betonu	mięsa	i	szkła
	 Wielomilionowa	metropolia	wyjąca	ciasnotą,	
światłem,	Eko-eloktronicznmi	pieniędzmi	i	stworze-
niami	 jednego	 gatunku,	 panelami	 słonecznymi.	
Od	czasu	do	czasu	piszczą	wiatraki	 i	alternatory	
wyznaczając	codzienność	i	kierunek	wiatru.	Pasy	
jezdne	przecinają		strzeliste	kilometrowe	budynki.	
Po	pasach	cicho	świszczą	elektryczne	ultra	ciche	
samo	wiedzące	pojazdy	poruszające	się	z	punktu	
A	do	punktu	B.	Mieszkalne	twory.	Te	kilometrowe	
samowystarczalne	 martwe	 organizmy	 patrzą	
w	 górę	 wiedząc	 że	 kiedyś	 dotkną	 gwiazd.	 Bo	
przecież	nie	można	rosnąć	już	w	bok.	Wszędzie	i	
zawsze	palą	się	światła…	Ciemność,	ciemność	ma	
się	tylko	w	domu.	Taki	olbrzymi	produktywny	twór	
zwany	metropolią	nie	mający	świadomości	istnie-
nia,	z	racji	tego	że	jest	czystą	materią.	Wbija	się	w	
świadomość	i	styl	życia	istot	które	go	tworzą.	

2.	ONN
Lustro

	 Nasza	 niezmienna	 istota	 pogubiła	 się	 w	
tym	 blasku	 świateł	 już	 kilka	 lat	 temu.	 Ale	 ONN	
zauważył	to	całkiem	niedawno.	A	stało	się	to	wt-
edy	gdy	jego	umysł	zaczął	odczuwać	dziwny	brak	
czegoś.	 Czego	 ONN	 	 nie	 wiedział.	 Odczuwając	
pustkę	 i	 potrzebę	 jej	 zapełnienia	ONN	wychodzi	
ze	swojego	niedostępnego	dla	nikogo	świata,	ze	
swojego	 lokum.	Które	 znajdowało	 się	 na	 piętrze	
numer	1234	mieszkania	5678.	Kogo	 ty	widzisz?	
Chudy	niezbyt	wysoki	 tylko	190cm	wzrostu.	Os-
obnik	płci	męskiej.	Mizerny,	przygarbiona	postać,	

łapiąca	lewą	ręka	za	przybory	do	porannej	toalety.	
Robiąca	swoje	i	idąca	w	stronę	drzwi,	oczywiście	
po	ubraniu	się	w	czasie	krótszym	niż	3	sekundy.	
Nie	mam	czasu	 -	myśli	ONN.	Muszę	 iść	bardzo	
szybko	dziś	 zaspałem	aż	o	3	 sekundy	mogę	na	
nic	nie	zdążyć!	A	jak	nie	zdążę	to	będzie	zle,	robot	
naczelny	nie	wyśle	mi	elektronicznych	pieniędzy.	
I	nie	będę	miał	co	jeść!	A	już	jutro	nie	będę	miał	
gdzie	 spać…	 Na	 moje	 miejsce	 czeka	 już	 1000	
innych	 istot…	 Idąc	ulicami	cierpiącego	na	ciągłą	
bezsenność,	 tworu	miliona	umysłów	ze	stali	bet-
onu	 i	 szkła.	ONN	w	biodegradowalnym	wymien-
nym	szarym	długim	płaszczu	spiesząc	się	do	au-
totuby	z	czymś	przypominającym	walizkę	w	prawej	
ręce,	z	umysłem	pełnym	spuznienia	roztargnienia	
strachu	 i	 markotną	 miną	 na	 twarzy.	 Zaczął	 się	
zastanawiać	gdzie	on	tak	pędzi,	prawie	biegnie	i	
czym	on	się	tak	naprawdę	przejmuje.	Przecież	to	
co	 robi	 teraz	 jeszcze	bardziej	potęguje	 to	czego	
ONN	 nie	 może	 zapchać	 w	 swoim	 umyśle.	 Nie	
może	 zapchać	 tego	 cholernego	 poczucia	 braku,	
nieistnienia	 i	nie	 funkcjonowania	 tak	 jak	należy	 i	
tak	jakby	należało	funkcjonować.	Aby	to	coś	było	i	
istniało	i	w	całości	wypełniało	braki	i	go	dopełniało.	
Aby.
	 Ale	czym	 ty	się	przejmujesz	 -	myśli	sobie	
ONN.	Pracujesz,	masz	gdzie	 jeść	 	 i	 spać	 jesteś	
coś	 znaczącą	 drobinką	 i	 trybikiem	 w	 naszej	
nieskończenie	wielkiej	masie	drobinek	 i	 trybików	
które	 poruszają	 machinę	 zwaną	 metropolią	 i	
światem.	Przecież	wszystko	składa	się	z	drobin.	
Bez	Ciebie	….	Właśnie	co	by	było	gdyby	nie	było	
mnie??	 Pomyślał	 ONN	 potem	 	 zamkną	 oczy.	 I	
zaczął	 myśleć	 samodzielnie	 po	 raz	 pierwszy	 w	
wieku	 24	 lat.	ONN	był	 bardzo	młody.	Ale	w	 tym	
wieku	 zdążył	 się	 dorobić	 jednego	 bionicznego	
oka,	które	po	nałożeniu	na	nie	funkcyjnej	nakładki	
lub	matrycy	liczbowej	zwiększa	jego	efektywność	
pracy	o	20	%.	Miał	też	dwie	mechaniczne	dłonie	
bez	 czucia.	 Które	 wspomagały	 jego	 szybkość	
wciskania	na	klawiaturze	szeregu	liczb	i	wyrazów.	
Jednocześnie	wspomagając	jego	bioniczne	oko	w	
szybkości	funkcjonowania.	ONN	musiał	to	zrobić,	
musiał	 się	 zmodyfikować.	 W	 tym	 wieku	 nie	 był	
jeszcze	wyćwiczony	i	nie	dość	szybki	na	pracę	w	
obecnej	korporacji.	Teraz	po	modyfikacjach	i	ulep-
szeniach	pisał	 jedyne	250		wyrazów	matematyc-
znych	na	sekundę.
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3.Myśli…
	 Cały	 czas	 płyną	 nie	 mają	 początku	 ani	
końca.	 Rodzą	 się,	 przychodzą,	 przemijają.	 I	
umierają	 jak	 wszystko	 przez	 zapomnienie.	 Za-
wsze	tworzą	coś	nowego.	To	nienamacalny	kon-
struktywny	 materiał	 wszechświata.	 Zdolny	 do	
wszystkiego,	nie	mający	ograniczeń.	A	przynajm-
niej	takowy	się	wydaje.	I	ONN,	zaczął	myśleć	ale	
nie	o	tym	co	zawsze.	Przecież	nie	umiał	tworzyć	
materii,	nikt	go	tego	nie	nauczył.	Wiedział	tylko	jak	
układać	 liczby	 i	wyrazy	 języków	 komputerowych	
tak	 aby	 tworzyły	 martwo	 żywe	 obrazy	 myślowe	
wykorzystywane	w	sztucznym	sposobie	myślenia	
miliardów	maszyn,	 które	 tworzyły	 inne	maszyny.	
Tak	 aby	 te	 wyręczały	 bezmyślne	 masy	 mięsa	 i	
kości	w	zwykłych	czynnościach	domowych.	W	tym	
ścisłym	 matematycznym	 sposobie	 myślenia	 nie	
był	 zdolny	 do	 tworzenia	materii.	 Był	 inżynierem,	
inżynierem	 i	 stwórcą	 algorytmicznych	 powtar-
zalnych	 procesów	 myślowych,	 które	 pętlowo	
wykonywały	polecenia,	pokazane	i	nakreślone	mu	
wcześniej	 przez	 niewiadomych	 mu	 zlecenidaw-
ców,	podsuniętych	przez	korporację.
	

4.Praca…
Już	 jestem	 pomyślał	 ONN.	 Przechodząc	 przez	
logiczno-samoliczące	 weryfikcyjne	 antyterro-
rystyczne	bramki	bezpieczeństwa,	które	z	rados-
nym	piknięciem	zapraszały	na	Pietro	numer	……	
Znajdujące	 się	 na	 jednym	 z	 dachów	 metropolii	
parę	 kilometrów	 nad	 ziemią,	 	 puste	 miejsca	 bi-
urowe	 szczerzyły	 zęby	 ciemnymi	 przestrzeniami	
lekko	spoglądając	spod	oka,	zapraszając	do	sie-
bie,	czekając	na	to	aby	tylko	ktoś	uruchomił	liczące	
urządzenie	zwane	komputerem.	Pomieszczenie	w	
którym	się	znajdował	było	ogromne.	Miało	wymi-
ary	50	na	50	metrów	na	środku	tego	pomieszcze-
nia	znajdował	się	szyb	windy	expressowej.	Ściany	
pomieszczenia	 to	 prasowane	 trójwarstwowe	
grube	 szkło,	 przez	 które	 było	 widać	 błyskające	
światła	neonów	które	co	raz	ukazywały	pełny	ob-
raz	tego	co	znajdowało	się	za	szybą.	Znajduję	się	
bardzo	wysoko	–	pomyślał	ONN.	Podchodząc	do	
szyby	i	przyklejając	swój	zimny		nos	do	jej	powi-
erzchni,	 zobaczył	 coś	 czego	 jeszcze	 nigdy	 nie	
widział.	 Metropolia	 z	 tej	 perspektywy	 wyglądała	
jak	 organizm	 poprzecinany	 świetlnymi	 bliznami.	
To	 arterie	 komunikacyjne	 miasta,	 żyły	 którymi	
płynęły	 niezliczone	 pokłady	 informacji.	 Pulsując	
w	 odpowiednim	 i	 tylko	 dla	 nich	 znanym	 rytmie	
wyznaczały	 czas	 i	 bicie	 jego	 nie	 do	 końca	 już	

zbudowanego	 z	 mięsnej	 tkanki	 serca.	 Blizny	
ciągnęły	się	po	horyzont	wszystkie	w	 jednym	ki-
erunku.	ONN	uświadomił	sobie	że	jest	na	jednym	
z	najwyższych	korporacyjnych	budynków.	Widząc	
taki	krajobraz	był	zachwycony	rozświetlonymi	igli-
cami	 kilometrowych	 tworów.	 	ONN	pracował	 za-
zwyczaj	w	domu.	A	 jeśli	miał	pracować	w	biurze	
zawsze	dostawał	małą	kanciapę	zawsze	dla	niego	
samego.	Teraz	było	jednak	inaczej	miał	zasiąść	za	
jednym	z	kokpitów	z	bezpośrednim	podłączeniem	
do	rdzenia	kręgowego	tak	aby	jego	myśli	płynęły	z	
dostateczną	prędkością.	Nie	okłamujmy	się	ONN	
został	zauważony	jego	sposób	pisania	ciągu	myśli	
programowych	był	 już	 na	 tyle	 dojrzały	 aby	mógł	
obsługiwać	taką	maszynę.	
	 Mechaniczne	krzesło	zapraszało	do	siebie.	
Było	zimne,	zrobione	z	plastycznego	metalu	który	
doskonale	dopasowywał	się	do	całkowicie	 jeszc-
ze	 ludzkiego	 kostnego	 kręgosłupa.	 	 Wydawało	
by	się	jakby	chciało	wyciągnąć	z	skądś	mechan-
iczne	 ręce,	 przytulić	 łamiąc	 przy	 tym	 wszystkie	
kości.	Usiadł,	 lekko	wtapiając	się	w	obrotowy	fo-
tel	z	oparciem	ponad	głowę	i	nieziemsko	wygod-
nym	 zagłówkiem	 zaczął	 powoli	 zamykać	 oczy.		
Patrząc	przed	siebie	ostatnim	spojrzeniem	widząc	
migające	diody	bez	zastanowienia	wcisną	mały	cz-
erwony	guzik	zaczynający	podłączenie.	Z	oparcia	
wysuwały	 się	 bioniczne	 przyssawki	 bezboleśnie	
przecinające	 skórę	 doskonale	 dopasowywujące	
się	 do	 wszystkich	 kostnych	 bieluśko	 białych	
kręgów	mieszaniny	mięsa	 i	kości	siedzącego	na	
maszynce	wysysającej	 każdą	myśl	nadająca	się	
do	 przetworzenia.	 Macki	 oplatały	 kręgi	 powoli	
dostając	się	do	tego	co	najważniejsze.	Potem	już	
tylko	w	górę	do	mózgu…

5.	Kim	jest	ONN
ONN	 to	 człowiek	 a	 przynajmniej	 kiedyś	 nim	był.	
I	tak	jak	inni	ludzie	kiedyś	tak	właśnie	mógł	o	so-
bie	 powiedzieć.	 Już	 dawano	 stracił	 świadomość	
istnienia	 dla	 samego	 siebie	 i	 innych.	 Nie	 miał	
marzeń	 konkretnego	 celu,	 zatracił	 zdolność	 ro-
bienia	czegoś	dla	samego	siebie	o	innych	już	nie	
wspominając.	 	 	 Liczyła	 się	 tylko	 przetwarzalna	 i	
uniwersalna	 konstruktywna	 myśl	 matematyczna	
zwana	 pracą.	 Która	 miała	 pasować	 do	 innych	
myśli	 i	 schematów	 tak	 aby	 z	 nimi	 współgrała	 i	
współpracowała	jak	najlepiej.	W	jego	świecie	pra-
cy,	nie	było	fantazji	ani	odbiegania	od	konkretnego	
wzoru.			CDN…

Rafał	Żmijewski
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STREET BAR
	 3	maja	 51	 to	 siedziba	 niesamowi-
tego	lokalu	gastronomicznego	Street	Bar,	
na	 pewno	 nie	 jeden	 z	 naszych	 czytelni-
ków	był	tam,	choć	raz.	Odwiedzając	go	za	
którymś	 razem	 wpadłam	 na	 pomysł,	 by	
poznać	miejsce	od	tzw.	„Kuchni”,	stąd	ni-
niejszy	wywiad	z	właścicielami	Piotrkiem	
i	Przemkiem	Koziestanskimi.

	 Skąd	wziął	się	u	Was	pomysł	na	ot-
worzenie	lokalu?
	 P.K.:	Nie	odpowiem	na	to	pytanie,	że	
od	dzieciństwa	o	tym	myślałem	i	że	było	 to	
moje	marzenie.	
	 Przemek:	Po	prostu	pojawiła	się	oka-
zja,	zbieg	określonych	okoliczności.	
	 P.K.:	Dla	nas	to	był	okres,	kiedy	trze-
ba	było	zaryzykować,	otworzyć	nowy	etap	w	
życiu	i	zrobić	coś	poważnego.	Traf	chciał,	że	trafili-
śmy	na	3	maja	51:)

	 American	Chicken-	Street	Bar	ma	niety-
pową	aranżację	wnętrza	nawiązuje	do	zagranicz-
nych	barów,	dlaczego	wybraliście	taki	wystrój?
	 Przemek:	 Aranżacja	 nawiązuje	 do	 starych	
barów	i	pubów	z	krajów	anglosaskich.	Nazwa	Amer-
cian	Chicken	mówi	sama	za	siebie	–	to	kurczak	po	
amerykańsku	 -	w	oryginalnej	panierce.	Ten	 rodzaj	
potraw	wymyślony,	 rozwinięty	 i	 rozpowszechniony	
został	w	USA.	Stąd	powiązanie	z	aranżacją.	Stwo-
rzenie	czegoś	 innego	zupełnie	niekojarzącego	się	
z	USA,	czy	Wielką	Brytanią,	 jeśli	chodzi	o	wystrój	
i	 serwowanie	 m.in.	 kurczaka	American	 Chicken	 -	
było	by	po	prostu	nie	spójne.	Po	drugie	szkoda	było	
nie	wykorzystać	tej	okazji	i	zamiast	wybranej	przez	
nas	aranżacji,	stworzyć	zimny,	nowoczesny	wystrój,	
który	może	i	owszem	praktyczny	i	„na	czasie”,	ale	
bez	duszy	i	nawiązania	do	kuchni.	
	 P.K.:	Dla	mnie	kolorowe	bary	i	puby	z	epo-
ki	 lat	50	i	60	ubiegłego	wieku	to	coś	wspaniałego,	
miały	ten	klimat,	to	coś	i	ten	design...ahh.	To	samo	
tyczy	się	z	resztą	barów	irlandzkich,	czy	też	szko-
ckich.	Tam	było/jest,	co	prawda	mniej	kolorów,	ale	
za	to	mroczniej	i	jeszcze	bardziej	klimatycznie.	Pró-
bowaliśmy	połączyć	te	dwa	bliskie	a	za	razem	odle-
głe	od	siebie	style.
	 Studenci	starszych	roczników	pamiętają	
poprzedni	 lokal	 znajdujący	się	w	 tym	miejscu,	

część	menu	pozostała	bez	zmian	jednak	wpro-
wadziliście	wiele	nowości	np.	angielskie	śniada-
nie	czy	panini,	dlaczego	postawiliście	akurat	na	
te	potrawy?
	 Przemek:	To	oczywiście	kontynuacja	i	moim	
zdaniem	 naturalna	 kolej	 rzeczy	 dla	 tego	 miejsca.	
Chcieliśmy	 rozbudować	menu	o	potrawy	z	 kuchni	
anglosaskiej,	aby	było	coś	więcej	niż	tylko	kurczak	
w	amerykańskiej	panierce.	Poza	tym	naszym	celem	
było	 pokazanie	 i	 przedstawienie	 naszym	 klientom	
jak	wyglądają	niektóre	potrawy	rodem	z	innych	kra-
jów.
	 P.K.:	To	swego	rodzaju	edukacja,	przedsta-
wiamy	 potrawy	 tradycyjne	 (Śniadanie	 Angielskie	
–	 full	 english	 breakfast),	 które	 były	 podstawą	 od-
żywiania	w	Wielkiej	Brytanii.	Kiedyś	owe	śniadanie	
stanowiło	 codzienny	 posiłek	 w	 większości	 angiel-
skich	domów,	obecnie	podawane	jest	głównie	w	ho-
telach.	Oczywiście	jest	też	wiele	odmian	śniadania.	
Niektórych	jego	składników	ze	względu	na	brak	wy-
stępowania	w	Polsce	nie	mogliśmy	dodać.	Mówię	
tu	chociażby	o	kiełbasie	white	pudding	przypomina-
jącej	nieco	mix	polskiej	pasztetowej	z	kiełbasą	oraz	
black	pudding	-	coś	co	można	by	było	przyrównać	
do	polskiej	kaszanki.	Osobiście	uważam,	że	śniada-
nie	angielskie	to	coś	co	Anglikom	udało	się	napraw-
dę	dobrze.	Uwielbiam	je.	Panini	z	kolei	to	kanapka	
włoska	 ale	 bardzo	 popularna	 w	 Wielkiej	 Brytanii.	
Jej	odmian	jest	naprawdę	mnóstwo.	Poczynając	od	
chleba	bądź	bułki,	 jakiej	się	używa	a	na	nadzieniu	
skończywszy.



	 Przemek:	 Klient	 nie	 musi	 wertować	 ksią-
żek	 lub	wyjeżdżać	z	kraju	żeby	spróbować	kawał-
ka	kuchni	z	innego	kraju.	Chciałem	jeszcze	dodać,	
iż	oprócz	 tych	stałych	nowości,	 które	się	pojawiły,	
niestandardowych	 potraw	można	 spróbować	 rów-
nież	jako	dania	dnia,	przygotowujemy	je	także	przy	
okazji	różnych	okoliczności	np.	walentynek.	Wtedy	
to	pojawiły	się	dania	z	kuchni	włoskiej	–	spaghetti	i	
arabskiej	-	tadżin.

	 Przychodząc	do	Was	z	przyjaciółmi	zwró-
ciliśmy	uwagę	na	fenomenalną	obsługę,	macie	
niesamowite	 podejście	 do	 klienta.	 Chciałabym	
spytać,	czy	jest	to	wynikiem	doświadczeń	naby-
tych	w	czasie	pracy,	czy	po	prostu	postanowili-
ście	obrać	taką	formę	prowadzenia	lokalu?
	 Przemek:	Myślę,	 że	 jest	 to	 kwestia	 kultury	
osobistej	 to	po	pierwsze.	Drugie	 to	oczywiście,	że	
chcieliśmy,	aby	tak	wyglądała	obsługa	klienta.	Jako,	
że	 jesteśmy	 perfekcjonistami	 to	 naszym	 zdaniem	
jeszcze	dużo	rzeczy	wymaga	dopracowania.	Prze-
cież	zawsze	można	zrobić	coś	lepiej	:)	
	 P.K.:	 Ja	 swoje	 zagraniczne	 doświadczenie	

chciałem	przenieść	na	polskie	podwórko.	Pracowa-
łem	w	 sieciowych	 hotelach	w	USA	 i	Wielkiej	 Bry-
tanii.	Tam	obsługa	klienta	(szczególnie	w	Stanach)	
jest	dopracowana	do	perfekcji.	Wynika	to	z	mental-
ności	mieszkańców	tych	krajów,	ale	również	z	pracy	
wkładanej	w	tak	banalną	rzecz,	jaką	wydaje	się	być	
obsługa	klienta.	Szczera	chęć	pomocy,	uśmiech	na	
twarzy,	kultura	osobista	to	coś,	z	czym	klient	w	tych	
krajach	spotyka	się	codziennie	nie	 tylko	w	restau-
racjach	 i	 prywatnych	 firmach.	 Banki	 państwowe,	
poczta,	kolej	i	wiele	innych	instytucji	dysponują	tak	
samo	miłym	personelem.	Niestety	w	naszym	kraju	
nawet	w	restauracjach,	czy	też	prywatnych	firmach	
spotyka	 się	 nagminnie	 niemiły	 i	 nie	 profesjonalny	
personel	 a	 o	 państwowych	 firmach	 czy	 też	 urzę-
dach	to	już	nie	wspomnę..	

	 Street	Bar	 jest	 jednym	z	 lokalów	przyja-
znych	kieszeni	studenta,	czy	wynika	 to	z	celo-
wego	działania	z	waszej	strony?	Chodzi	mi	o	to,	
czy	w	czasie	powstawania	lokalu	od	razu	zało-
żyliście,	że	to	właśnie	na	tą	grupę	klientów	kła-
dziecie	największy	nacisk?
	 Przemek:	 Tak,	 studenci	 to	 ta	 grupa,	 którą	
obdarzyliśmy	szczególną	sympatią.	Między	innymi	
dlatego,	 że	 sami	 do	 niej	 jeszcze	 stosunkowo	nie-
dawno	 temu	 należeliśmy.	 To	 grupa	 pełna	 życia,	
kreatywna,	 radosna	 uśmiechnięta	 -	 takich	 ludzi	
lubimy!:)	To	grupa,	która	ma	pewien,	krótki	w	sto-
sunku	do	reszty	życia,	czas	do	spędzenia	m.in.	na	
zabawie,	tańcach	i	rozmowach	poważnych	i	żartob-
liwych.	Taka	knajpa	 jak	nasza	zapewnia	 im	odpo-
wiednie	miejsce.	Zapraszamy	serdecznie!
	 P.K.:	Ja	chciałem	dodać,	że	pomimo	tego,	że	
studenci	są	grupą	„szczególną”	to	też	nie	chcieliśmy	
i	nie	chcemy	skupiać	się	tylko	na	jednym	środowi-
sku	społecznym.	Chcemy	być	miejscem,	do	którego	
przychodzą	młodzi	 i	ci	starsi,	kobiety	 i	mężczyźni,	
ludzie	o	różnych	gustach	czy	to	kulinarnych	czy	mu-

zycznych	czy	jakichkolwiek	innych.	Każdy	na	
pewno	 znajdzie	 coś,	 co	mu	 się	 spodoba	w	
naszej	knajpie	i	będzie	mógł	się	poczuć	swo-
bodnie	i	komfortowo!

		 Miło	się	z	wami	rozmawiało,	chłop-
cy,	 jednak	 muszę	 pomału	 kończyć.	 Czy	
może	chcielibyście	dodać	jeszcze	coś	od	
siebie?
		 P.K.	 i	 Przemek:	 Na	 koniec	 chcieli-
byśmy	zaprosić	wszystkich,	którzy	chcieliby	
nawiązać	 z	 nami	 współpracę.	 Jeśli	 macie	
ochotę	 pokazać	 swój	 talent,	 zrobić	 zajęcia	
lub	warsztaty	z	czegoś	a	szukacie	miejsca	to	
zapraszamy.	Z	chęcią	pomożemy	i	udostęp-
nimy	miejsce	w	naszym	STREET	Barze!	Za-

chęcamy	również	do	skorzystania	z	załączonych	do	
„Kuryera	 Uniwersyteckiego”	 kuponów	 rabatowych	
na	dania	główne.	Możecie	je	wykorzystać	od	ponie-
działku	 do	 czwartku.	 Najlepiej	 będzie	 zrealizować	
kupon	w	godzinach	wieczornych	od	18.00	do	21.30.	
W	 tych	godzinach	na	stałe	dostępne	są	promocje	
na	złocisty	trunek:),	także	można	połączyć	te	dwie	
rzeczy.	Pozdrawiamy!

Barbara	Skrętowicz

UWAGA:	Na	tylnej	części	okładki	znajduje	się	
kupon,	by	skorzystać	ze	zniżki	-	należy	go	wy-
ciąć	i	wraz	z	legitymacją	okazać	przed	złoże-
niem	zamówienia.
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Strony	rektorskie
Święto Uniwersytetu

	 16	maja	2012	r.	z	okazji	święta	Uczelni	odbyło	się	
uroczyste	posiedzenie	Senatu	Uniwersytetu	Przyrodniczo-
Humanistycznego.	 Uroczystości	 przewodniczył	 JM	 Rektor	
prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko.
	 Posiedzenie	 Senatu	 uświetnili	 swoją	 obecnością	
goście,	 wśród	 których	 znaleźli	 się	 między	 innymi:	 Jego	
Ekscelencja	 Ksiądz	 Biskup	 Zbigniew	 Kiernikowski,	 par-
lamentarzyści:	Stanisława	Prządka,	Krzysztof	Tchórzew-
ski,	Grzegorz	Woźniak,	 a	 także	Konsul	Generalny	RP	w	
Brześciu	 -	Anna Nowakowska,	Mariusz	Dobijański	 –	 I-
Mazowiecki	Wicekurator	Oświaty,	Ewa	Janoszka	–	przed-
stawiciel	 siedleckiej	Delegatury	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Mazowieckiego,	Andrzej	 Silny	 –	 kierownik	
siedleckiej	 Delegatury	 Mazowieckiego	 Urzędu	Wojewódz-
kiego,	 Joanna	 Kaniuk	 –	 dyrektor	 siedleckiej	 Delegatury	
Mazowieckiego	 Kuratorium	 Oświaty.	 W	 uroczystościach	
wzięli	także	udział	przedstawiciele	zaprzyjaźnionych	z	Uni-
wersytetem	uczelni:	prof.	Zygmunt	Matuszak	–	prorektor	-	elekt	ds.	Filii	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	w	Piotrko-
wie	Trybunalskim,	doc.	Wiera	Zajcewa	-	pełnomocnik	rektora	ds.	kontaktów	międzynarodowych	Akademii	Medycznej	w	
Smoleńsku,	prof.	Bożydara	Kryvidariewa	–	z	Uniwersytetu	Sofijskiego	 im.	Św.	Klemensa	w	Bułgarii,	Rektor	Wyższej	
Szkoły	Biznesu	i	Administracji	w	Łukowie	–	prof.	Jarosław	Będkowski,	dr	Mirosław	Symanowicz	–	dziekan	Wydziału	
Nauk	Technicznych	Collegium	Mazovia	w	Siedlcach.	Obecni	byli	także:	Prezydent	Miasta	Siedlce	-	Wojciech	Kudelski,	
Piotr	Karaś	–	Przewodniczący	Rady	Miasta	Siedlce,	a	także	inni	przedstawiciele	władz	samorządowych	oraz	instytucji	
mających	swoje	siedziby	w	naszym	regionie.
	 Tradycją	uroczystego	posiedzenia	Senatu	jest	ceremonia	promocji	doktorskich.	Stopnie	naukowe	doktora	przy-
znane	zostały:	Hannie	Małgorzacie	Będkowskiej,	Pawłowi	Tarkowskiemu,	Krzysztofowi	Markowi	Gajowi,	ofic.	dypl.	
Franciszkowi	Puchała,	Pawłowi	Borkowi,	Michałowi	Ryszardowi	Kalbarczykowi,	Bartoszowi	Wiesławowi	Zakrzew-
skiemu,	 Jerzemu	 Borowskiemu,	 Bogdanowi	 Chodkiewiczowi,	 Andrzejowi	 Chojnackiemu,	Adamowi	Adrianowi	
Ostankowi,	Agacie	Sikora,	Przemysławowi	Wyrębkowi,	Justynie	Ławeckiej,	Magdalenie	Zarzyckiej,	Annie	Cybul-
skiej,	Ewelinie	Konopka,	Łukaszowi	Wrzeszcz,	Danielowi	Rogoźnickiemu,	Mariuszowi	Bułasowi,	Annie	Majchrow-
skiej-Safaryan,	Barbarze	Marciniuk-Kluska,	Annie	Gadalińskiej-Krzyżanowskiej,	Renacie	Mariannie	Kowalczyk.	
	 Następnie	JM	Rektor	wręczył	medale	„ZA	ZASŁUGI	DLA	SIEDLECKIEJ	UCZELNI”.	Senat	Uniwersytetu	przyznał	
je	następującym	osobom:	prof.	dr	hab.	Iwonie	Szamrej-Foryś,	prof.	dr	hab.	Andrzejowi	Rykowskiemu,	ks.	prof.	dr	hab.	
Edwardowi	Jarmochowi,	prof.	dr	hab.	Leszkowi	Kolek,	prof.	nzw.	dr	hab.	Marianowi	Cieślarczykowi,	prof.	nzw.	dr	hab.	
Józefowi	Piłatowiczowi,	dr	Aldonie	Trzpil,	dr	Jackowi	Florkowi,	dr	Mirosławowi	Barańskiemu,	dr	Tadeuszowi	Sydo-
rukowi,	mgr	Alicji	Strychalskiej,	mgr	Cecylii	Pawlik,	Marii	Jastrzębskiej,	Ewie	Kaczyńskiej	i	Urszuli	Żurawskiej.
	 Stowarzyszenie	Przyjaciół	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycznego	w	Siedlcach	przyznało	nagrody	im.	prof.	
Lesława	Szczerby	dla	najlepszego	studenta	oraz	dla	wybitnego	młodego	naukowca	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humani-
stycznego	w	Siedlcach	w	roku	akademickim	2011/2012.	Przewodniczący	kapituły	nagrody	Krzysztof	Harasimiuk	ogłosił	
wyniki:	zwycięzcą	tegorocznej	edycji	konkursu	w	kategorii	„wybitny	młody	naukowiec”	został	dr	Przemysław	Wyrębek,	
natomiast	w	kategorii	„najlepszy	student”	-	Barbara	Skrętowicz.	Zwycięscy	odebrali	nagrody	z	rąk	Prezesa	Stowarzy-
szenia	Przyjaciół	Uniwersytetu	–	Stanisława	Cieniucha	 i	Przewodniczącego	Kapituły	–	Krzysztofa	Harasimiuka	oraz	
sponsorów.	W	tym	roku	nagrody	ufundowali:	dla	wybitnego	młodego	naukowca	w	kwocie	10	tys.	zł	–	Siedlecka	Loża	BCC	
–	którą	reprezentuje	Zofia	Żuk,	dla	najlepszego	studenta	w	kwocie	5	tys.	zł	-	nagrodę	ufundowało	Ogólnopolskie	Sto-
warzyszenie	Międzynarodowych	Przewoźników	Drogowych	i	Spedytorów	„Podlasie”	–	którego	prezesem	jest	Waldemar	
Jaszczur.	Ponadto	nagrodzeni	otrzymali	także	medale	im.	prof.	Lesława	Szczerby,	ufundowane	przez	Stowarzyszenie	
Przyjaciół	Uniwersytetu.	Medale	otrzymali	również	laureaci	i	sponsorzy	ubiegłorocznej	edycji	konkursu,	oraz	sponsorzy	
obecnej	edycji.
	 Uroczystości	zakończyły	się	hymnem	naszego	Uniwersytetu,	wykonanym	przez	Orkiestrę	Wojskową	w	Siedlcach	
oraz	chór	Zespołu	Szkół	Muzycznych	w	Siedlcach,	które	stanowiły	oprawę	muzyczną	Święta	Uczelni.

Wiesław	BARSZCZEWSKI
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Uniwersytet tworzymy wszyscy

Maj,	2012	r.

Jego	Ekscelencjo,	Księże	Biskupie,
Wysoki Senacie,

Wielce	Szanowni	i	Dostojni	Goście,
Droga	Młodzieży!

	 Witam	 wszystkich	 Państwa	 na	 uroczystym	
posiedzeniu	 Senatu	 w	 dniu	 Święta	 naszej	 Uczelni.	
Zostało	ono	ustanowione	w	2001	r.,	obchodzone	co-
rocznie	stało	się	więc	świętem	tradycyjnym	i	jest	także	
elementem	 integracyjnym	 środowiska	 naszego	 Uni-
wersytetu.	
	 Środowiska,	które	od	43	lat	nieprzerwanie	roz-
wija	 się	 dzięki	 	 staraniom	 naszej	 kadry,	 której	 chcę	
szczerze	 podziękować	 za	 zaangażowanie	 i	włożoną	
pracę.	 To	 głównie	 dzięki	 Wam,	 koleżanki	 i	 koledzy,	
kroczymy	drogą	rozwoju	od	Wyższej	Szkoły	Nauczy-
cielskiej,	 poprzez	 Wyższą	 Szkołę	 Pedagogiczną,	
następnie	 Wyższą	 Szkołę	 Rolniczo-Pedagogiczną,	
Akademię	 Podlaską,	 aż	 do	 Uniwersytetu	 Przyrodni-
czo-Humanistycznego	w	Siedlcach.
	 Chcę	podkreślić,	że	na	sukcesy	Uczelni	zna-
czący	 wpływ	 ma	 życzliwość,	 jakiej	 nieustannie	 do-
świadczamy	ze	strony	władz	samorządowych	miasta,	
województwa	czy	regionu,	za	którą	także	serdecznie	
dziękuję.	 Słowa	 podziękowania	 kieruję	 także	 do	 na-
szych	Posłów	 i	 Senatorów,	 na	 których	wsparcie	 za-
wsze	mogliśmy	liczyć.

	 Szanowni	Państwo,
	 Święto	 Uczelni	 to	 czas	 radości.	 Są	 ku	 temu	
powody.	Ponieważ	pomimo	 różnych	 trudności	nasza	
Alma	Mater	jak	dotąd	dobrze	się	rozwija.	Cieszę	się,	
że	udało	się	nam,	tj.	mojej	ekipie	rektorskiej,	dołożyć	
swoją	cegiełkę	do	Jej	rozbudowy.	Jesteśmy	Uniwersy-
tetem.	Wciąż	poszerzamy	naszą	ofertę	dydaktyczną.	
	 Przypomnę,	że	cztery	lata	temu	oferowaliśmy	
15	kierunków	studiów	I	stopnia	i	11	kierunków	studiów	
II	 stopnia,	 a	 obecnie	mamy	 20	 kierunków	 studiów	 I	
stopnia,	13	kierunków	studiów	II	stopnia,	w	tym		ok.	80	
specjalności,	a	także	studia	doktoranckie	oraz	ok.	40	
studiów/kursów	podyplomowych.
	 Oczywiście	posiadamy	uprawnienia	do	nada-
wania	 stopnia	naukowego	doktora	habilitowanego	w	
dziedzinach:	 zootechnika	 i	 agronomia	 oraz	 stopnia	
doktora	w	dziedzinach:	agronomia,	zootechnika,	bio-
logia,	chemia,	historia	i	nauki	o	bezpieczeństwie.
	 Nasi	studenci	osiągają	dobre	wyniki,	co	znaj-
duje	uznanie	w	Resorcie	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższe-

go.	 Dowodem	 jest	 coroczne	 przyznawanie	 naszym	
studentom	nagród	ministra	za	osiągnięcia	w	nauce.	I	
tu	bardzo	dobrze	lokujemy	się	na	mapie	uczelni	wyż-
szych	w	naszym	kraju,	nawet	w	zestawieniu	z	wiodą-
cymi	ośrodkami.
	 W	 liście	 gratulacyjnym	 przesłanym	 na	 moje	
ręce	 Pani	Minister	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	Wyższego	 –	
prof.	Kudrycka	pisze	między	innymi:	„Państwa	Uczel-
nia	wyrasta	z	sięgającej	roku	1916	tradycji	kształcenia	
w	Siedlcach.	Mogą	się	Państwo	poszczycić	bogatym	
dorobkiem	naukowym	i	dydaktycznym.	Jestem	pełna	
uznania	 dla	wysiłku	włożonego	w	 rozbudzanie	 zain-
teresowań,	 kształtowania	 umiejętności	 i	 poszerzanie	
wiedzy	studentów.	Miarą	Państwa	działań	w	tym	za-
kresie	są	32	działające	na	każdym	z	wydziałów	koła	
naukowe.	To	 także	corocznie	organizowane	między-
narodowe	 i	 ogólnopolskie	 konferencje,	 debaty,	 festi-
wale.	Świadectwem	nieustającego	rozwoju	Uczelni	są	
znane	 i	 cenione	przedsięwzięcia,	wymienię	 chociaż-
by	Festiwal	Nauki	i	Sztuki,	Tydzień	Międzynarodowy,	
konferencje	z	cyklu	„Sztuczna	inteligencja”	czy	Letnią	
Szkołę	 Języka	 Polskiego	 i	 Kultury	 Polskiej	 „Poloni-
cum”.
	 Uniwersytet	 z	 jego	 zapleczem	 naukowo-dy-
daktycznym	 jest	 niezwykle	 ważnym	 dla	 rozwoju	 re-
gionu	ośrodkiem.	Cieszy	mnie	Państwa	otwartość	na	
podnoszenie	 jakości	 i	 atrakcyjności	 kształcenia	 oraz	
ułatwianie	międzynarodowej	współpracy	i	wymiany	w	
dziedzinie	edukacji	z	uczelniami	partnerskimi.	Dzięki	
Państwa	zaangażowaniu	w	projekt	Erasmus,	będący	
częścią	programu	The	Lifelong	Learning	Programme,	
studenci	 mają	 możliwość	 praktyk	 lub	 studiów	 poza	
obszarem	Polski,	między	innymi	w	Hiszpanii,	Irlandii,	
Czechach,	Słowenii,	Rumunii,	a	także	we	Włoszech,	
na	Łotwie	i	Słowacji.
	 Magnificencjo,	 pragnę	 wyrazić	 uznanie	 dla	
pracy	 wykonywanej	 z	 tak	 wielkim	 zaangażowaniem	
oraz	poczuciem	misji.	Proszę	również	o	przekazanie	
gratulacji	wszystkim	osobom	uhonorowanym	podczas	
dzisiejszej	uroczystości.	
	 Dziękuję	 za	Państwa	 dotychczasową	 działal-
ność	oraz	pasję	naukową	przekazywaną	kolejnym	po-
koleniom.	Życzę	wielu	dalszych	osiągnięć	oraz	satys-
fakcji	z	podejmowanych	działań”.

	 Szanowni	Państwo,
	 Zmiany	 w	 prawie	 o	 szkolnictwie	 wyższym	 i	
nowe	zasady	finansowania	nauki	zmierzają	w	kierun-
ku	większego	wyzwalania	konkurencyjności,	co	łączy	
się	ze	zróżnicowaniem	dotacji.	Ten	 fakt	zmusza	nas	
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do	poszukiwania	środków	w	źródłach	zewnętrznych.
	 Cieszy	 mnie	 fakt,	 że	 udaje	 się	 pozyskiwać	
środki	 z	 funduszy	 europejskich.	 Obecnie	 w	 naszej	
Uczelni	realizowanych	jest	pięć	projektów	ze	środków	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Są	to:	
	 •	 „Atrakcyjny	proces	kształcenia	na	kie-
runku	matematyka”,	
	 •	 „Chemia-wiem,	umiem,	rozumiem”,
	 •	 „Kompetencje	 kluczowe	 drogą	 twór-
czego	rozwoju”,	
	 •	 „Moda	na	chemię”,	
	 •	 „Praktyki	 pedagogiczne	 –	 kompeten-
tnie,	twórczo,	przyjemnie”.
	 Dziękuję	 osobom	 i	 zespołom,	 które	 podjęły	
trud	 pozyskania	 środków	oraz	 realizacji	 tych	 projek-
tów.	Doskonale	służą	one	rozwojowi	naszego	Uniwer-
sytetu.	Zachęcam	innych	pracowników	do	takich	dzia-
łań.	
	 Zachęcam	także	do	aplikowania	o	granty	ba-
dawcze,	gdyż	właśnie	tam	należy	poszukiwać	źródeł	
finansowania,	 umożliwiających	 prowadzenie	 badań	
naukowych.	 O	 tą	 sferę	 działalności	 musimy	 szcze-
gólnie	 zadbać.	 Uzyskany	 status	 uniwersytetu	 zobo-
wiązuje.	Należy	o	tym	pamiętać	i	dokładać	wszelkich	
starań.	 Środowisko	 naszego	 regionu	 obdarzyło	 nas	
zaufaniem,	którego	nie	możemy	zawieść.	Dlatego	na-
leży	wciąż	pracować	nad	tworzeniem	warunków	pro-
wadzących	 do	 podnoszenia	 poziomu	nauki	 i	 jakości	
dydaktyki.	

	 Szanowni	Państwo,	drodzy	Goście,
	 Trwa	realizacja	zadań	inwestycyjnych,	których	
celem	jest	poprawa	jakości	naszej	bazy	i	zaplecza	dy-
daktycznego:
	 •	 „Budowa	 budynku	 Wydziału	 Humani-
stycznego”		–	inwestycja,	na	którą	jak	pamiętamy,	po	
długiej	przerwie	i	wielu	zabiegach	udało	się	pozyskać	
zewnętrzne	środki	finansowe.	Obecnie	przebieg	prac	
jest	zadowalający.	Roboty	w	zakresach	różnych	branż	
(jak:	budowlana,	elektryczna,	czy	sanitarna)	są	już	w	
dużym	 stopniu	 wykonane.	 Od	 kwietnia	 wykonawca	
przystąpił	 do	 realizacji	 pozostałych	 robót	 wykończe-
niowych	 oraz	 instalacyjnych	 w	 budynkach,	 a	 także	
zagospodarowania	terenu	przyległego	(w	tym:	parkin-
gu	na	32	miejsca	i	tereny	zielone).	Kolejnym	krokiem	
będzie	wyposażenie	budynku	w	systemy	audiowizual-
ne	i	nagłośnienie,	sieć	komputerową,	meble	oraz	inne	
sprzęty.	Zakończenie	 inwestycji	przewidziane	 jest	na	
koniec	br.,	a	zaawansowanie	i	tempo	prac	wskazują,	
że	ten	termin	będzie	dotrzymany.
	 •	 „Modernizacja	i	rozbudowa	systemu	in-
formatycznego	UPH”	–	tu	również	trwają	prace.	Zosta-
ła	już	wybudowana	sieć,	to	znaczy	kanalizacja	i	kable	
światłowodowe	 oraz	 sieć	 wewnętrzna	 w	 obiektach.	
Obecnie	trwają	procedury	związane	z	zakupem	urzą-
dzeń	aktywnych	sieci	komputerowej.	Po	realizacji	 tej	
części	zadania	na	nową	 infrastrukturę	 informatyczną	

zostaną	przeniesione	wszystkie	obecnie	użytkowane	
systemy	informatyczne	oraz	nowe	usługi	przewidziane	
do	realizacji	w	ramach	projektu.	Pojawiają	się	wpraw-
dzie	jeszcze	bieżące	problemy,	jednak	zakładany	ter-
min	zakończenia	wszystkich	prac	na	koniec	września	
br.	jest	realny.

	 Szanowni	Państwo,	droga	Młodzieży,
	 Dzięki	 zaangażowaniu	 wszystkich	 pracowni-
ków	Uniwersytet	wypracował	sobie	dobry	wizerunek.	
Nie	należy	jednak	spocząć	na	laurach,	lecz	wciąż	za-
biegać	 o	 Jego	 dobry	 status.	 Trzeba	 zadbać	między	
innymi	 o	 podnoszenie	 kategorii	 parametryzacyjnych	
jednostek,	 postawić	 na	 interdyscyplinarność	 badań	
naukowych,	wciąż	dostosowywać	ofertę	dydaktyczną	
do	potrzeb	rynku.	
	 Ponadto	 nasza	 Uczelnia	 winna	 być	 również	
przykładem	pryncypiów	kulturowych.	To	my,	Jej	spo-
łeczność,	 powinniśmy	 dawać	 przykłady	 właściwych	
postaw.	 Mają	 one	 szczególną	 wartość,	 Uniwersytet	
bowiem	to	nie	tylko	badania	naukowe	i	zajęcia	dydak-
tyczne,	ale	także	kolebka	kultury	i	pozytywnych	wzor-
ców.	 Oprócz	 jakości	 kształcenia,	 ten	 walor	 również	
znacząco	wpływa	na	postrzeganie	przez	obecnych	 i	
przyszłych	studentów	atrakcyjności	podejmowania	tu-
taj	studiów.
	 Jestem	przekonany,	że	nasze	starania	przeło-
żą	się	na	zainteresowanie	otoczenia	naszym	Uniwer-
sytetem	i	zachęcą	absolwentów	szkół	średnich	do	po-
głębiania	wiedzy	w	murach	naszej	Uczelni.	Natomiast	
dyplom	 ukończenia	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Hu-
manistycznego	 w	 Siedlcach	 będzie	 wysoko	 ceniony	
przez	pracodawców.

	 Szanowni	Państwo,
	 To	 właśnie	 dzisiejsze	 uroczyste	 posiedzenie	
Senatu	 jest	 doskonałym	 momentem,	 aby	 wyróżnić	
medalem	„Za	Zasługi	Dla	Siedleckiej	Uczelni”	osoby,	
które	swoim	działaniem	przysłużyły	się	do	jej	rozwoju.	
Uczynimy	to	za	chwilę.	
	 Tradycją	jest	także	uroczyste	wręczenie	dyplo-
mów	doktorskich	i	habilitacyjnych	tym,	którzy	uzyskali	
do	 tego	 prawo	 -	 czego	 świadkami	 będą	Państwo	w	
dalszej	części	dzisiejszych	uroczystości.
	 Nowością	 wprowadzoną	 rok	 temu	 było	 wrę-
czenie	nagród	im.	profesora	Lesława	Szczerby,	ufun-
dowanych	przez	Towarzystwo	Przyjaciół	UPH,	które-
mu	przewodniczy	Pan	prezes	Stanisław	Cieniuch.	W	
imieniu	władz	Uniwersytetu	 i	całej	społeczności	aka-
demickiej	serdecznie	dziękuję	Towarzystwu	Przyjaciół	
UPH	za	podejmowane	inicjatywy.	
	 Chcę	 podkreślić,	 że	 Uniwersytet	 tworzymy	
wszyscy.	Nikt	z	nas,	niezależnie	od	zajmowanego	sta-
nowiska,	nie	stoi	poza	tą	wspólnotą.	Zatem	wszyscy	
mamy	 dzisiaj	 okazję,	 aby	 wspólnie	 świętować	 i	 cie-
szyć	się	 z	osiągniętych	sukcesów.	Dzisiejsze	święto	
ma	 jeszcze	 jeden	cel,	mianowicie	 łączy	wewnętrzne	
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środowisko	 Uczelni	 z	 miastem	 i	 regionem.	 Bardzo	
dziękuję	wszystkim	gościom	spoza	Uniwersytetu,	któ-
rzy	 znaleźli	 czas,	 przyjęli	 nasze	 zaproszenie	 i	 są	 tu	
razem	z	nami.	Wdzięczny	im	jestem	za	współuczestni-
ctwo	w	naszym	Święcie,	gdyż	przyjmuję	to	jako	dowód	
sympatii	 i	 więzi	 z	 naszą	Uczelnią.	Wasza	 obecność	
tutaj	 jest	dla	nas	zaszczytem	 i	dodaje	splendoru	na-
szemu	Uniwersytetowi.	
	 Ponadto	 jest	ona	dziś	szczególnie	ważna	dla	
mnie	osobiście,	gdyż	kadencja	obecnych	władz	dobie-
ga	końca	i	właśnie	te	podziękowania	składam	w	moim	
ostatnim	oficjalnym,	rektorskim	wystąpieniu.

	 Szanowni	Państwo,
	 Kończąc,	 życzę	 nowo	 wybranym	 władzom	
naszego	Uniwersytetu	sukcesów	w	nadchodzącej	ka-
dencji.	Niech	podejmują	działania	dla	dobra	i	dalszego	
rozwoju	Uczelni.	W	 tej	 chwili	 rozważamy	możliwość	

powołania	 nowego	 Wydziału	 z	 nowymi	 kierunkami	
studiów.	Swoje	funkcjonowanie	rozpocząłby	on	najw-
cześniej	w	marcu	2013	roku	poszerzając	ofertę	kształ-
cenia,	dając	naszej	młodzieży	nowe	możliwości	i	czy-
niąc	Uniwersytet	bardziej	atrakcyjnym.	Myślę,	że	ten	
fakt	przełoży	się	też	na	powiększenie	naszego,	dzisiaj	
blisko	dziesięciotysięcznego,	grona	żaków.
	 Mam	 także	 nadzieję,	 że	 nasz	 Uniwersytet	
–	na	dziś	przymiotnikowy,	doczeka	się	kolejnego	prze-
kształcenia	i	w	przyszłości	stanie	się	klasycznym,	czyli	
bezprzymiotnikowym.	
	 Niech	nasza	Alma	Mater	dobrze	służy	społe-
czeństwu	i	regionowi,	niech	pozwoli	naszej	młodzieży	
pozyskać	właściwą	wiedzę	i	umożliwi	dobry	start	w	do-
rosłe	życie.	Natomiast	dla	kadry	niech	stanowi	przyja-
zne	i	bezpieczne	miejsce	pracy.
	 Dziękuję	za	uwagę.
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KONKURSY POD PATRONATEM UPH NA BIAŁORUSI
	 W	 dniach	 5-6	 maja	 w	 Grodnie	 na	
Białorusi	 zostały	 przeprowadzone	 konkur-
sy	 historyczny	 oraz	 literacki	 dla	 młodzieży	
szkolnej.	 Odbywają	 się	 one	 już	 od	 wielu	 lat	
pod	 patronatem	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-
Humanistycznego	 w	 Siedlcach.	 Zorganizo-
wane	zostały	przez	Zjednoczenie	Społeczne	
„Polska	 Macierz	 Szkolna”.	 Uczestniczyło	 w	
nich	blisko	200	osób.	Do	eliminacji	finałowych	
zostało	zakwalifikowanych	50	uczniów.	Głów-
nymi	nagrodami	dla	uczestników	były	indeksy	
Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Humanistyczne-
go.	 Laureatów	wyłoniło	 jury	w	 skład	 którego	
wchodzili	wykładowcy	UPH	dr	Adam	Bobryk	
(przewodniczący	 konkursu	 historycznego),	
dr	 Justyna	 Urban-Jędrzejewicz	 (przewod-
nicząca	 konkursu	 literackiego)	 i	 dr	Marzena	
Kryszczuk.	 Ponadto	w	 komisjach	 konkurso-
wych	byli	wykładowcy	Uniwersytetu	Grodzieńskiego,	nauczyciele	i	działacze	oświatowi	Macierzy	Szkolnej.
	 Zwycięzcami	w	XVII	Konkursie	Historycznym	„Dzieje	Polski”	w	kategorii	klas	maturalnych	zostali:	I	miej-
sce	Małgorzata	Siemienas	(Postawy),	II	Aleksander	Łuzinow	(Brzozówka),	III	Anna	Juszkiewicz	(Grodno),	
IV	Alesia	Pluto	 (Grodno),	V	Anastazja Syrycka	 (Grodno).	Natomiast	w	kategorii	 klas	przedmaturalnych:	 I	
Marek	Czulejko	(Brzozówka),	II	Stanisław	Gołowko	(Grodno),	III	Anna	Rabowicz	(Wołkowysk).	W	VIII	Kon-
kursie	Literackim	w	kategorii	klas	maturalnych	zwyciężyli	Grodnianie:	I	Nadzieja	Krupowicz,	II	Julia	Kirenia,	
III	Renata	Panasiuk,	IV	Nadzieja	Jankowicz,	V	Wioletta	Makarewicz.	Wśród	uczniów	klas	przedmaturalnych	
nagrodzone	zostały:	I	Renata	Kiewlak,	II	Inna Nadziejko,	III	Anna	Ragińska.
	 W	Republice	Białoruskiej	funkcjonują	dwie	szkoły	z	polskim	językiem	nauczania.	Ponadto	język	polski	
jest	nauczany	w	różnych	formach,	łącznie	w	209	placówkach	edukacyjnych.	Kształci	się	w	nich	12211	uczniów.	
Najwięcej	w	obwodzie	grodzieńskim,	gdyż	jest	ich	7454,	najmniej	zaś	w	homelskim	gdzie	jest	tylko	24	uczniów.	
Polska	Macierz	Szkolna,	której	prezesem	jest	Stanisław	Sienkiewicz,	działa	na	rzecz	rozwoju	nauczania	ję-
zyka	polskiego.	Odbywa	się	to	poprzez	zachęcanie	młodzieży	do	podejmowania	nauki,	prowadzenie	dodatko-
wych	form	nauczania	jak	i	dokształcaniu	nauczycieli.	Ważnym	elementem	jest	także	promocja	historii	i	kultury	
polskiej.	Konkursy	odgrywając	więc	ważną	rolę	nie	tylko	propagującą	wiedzę	dotyczącą	dorobku	i	przeszłości	
Polski,	ale	są	również	poważną	zachętą	do	kształcenia	się	w	polskich	placówkach	oraz	zgłębiania	wiedzy,	czę-
sto	nie	objętej	obowiązkowym	programem	nauczania.



	 W	 dniu	 21	 marca	 Uczelniane	 Ko-
legium	 Elektorów	 wybrało	 prof.	 dr	 hab.	
Tamarę	 Zacharuk	 na	 funkcję	 Rektora	
Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Humanistycz-
nego.	 Z	 wykształcenia	 jest	 pedagogiem.	
Z	siedlecką	uczelnią	związana	jest	od	po-
czątku	swej	pracy	zawodowej.	Tytuł	magi-
stra	uzyskała	w	1984	r.	stopień	doktora	w	
1991	r.,	natomiast	doktora	habilitowanego	
w	2007	r.	Rektor	elekt	prof.	dr	hab.	Tama-
ra	Zacharuk,	pełniła	 też	szereg	funkcji	w	
strukturze	 Uczelni.	 Była	 m.in.	 Zastępcą	
Dyrektora	 Instytutu	 Pedagogiki,	 Prodzie-
kanem	ds.	Studenckich	Wydziału	Humanistycznego.	Aktualnie	pełni	funkcję	Prorektora	ds.	Organiza-
cji	i	Rozwoju	oraz	przewodniczy	Senackiej	Komisji	ds.	Rozwoju.	
	 Zainteresowania	naukowe	prof.	dr	hab.	Tamary	Zacharuk	koncentrują	się	wokół	diagnostycz-
nych	i	teoretycznych	zagadnień	związanych	z	problematyką	odrzucenia	i	marginalizacji	osób	niepełno-
sprawnych	oraz	nieprzystosowanych	społecznie.	W	sposób	szczególny	dotyczą	problemów	edukacji	
inkluzyjnej,	aktualnie	związanych	z	organizowaniem	i	udzielaniem	pomocy	psychologiczno-pedago-
gicznej	uczniom	ze	specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi.
		 Profesor	 Tamara	 Zacharuk	 funkcję	 Rektora	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Humanistycznego	
obejmie	z	dniem	1	września	br.

NOWE WŁADZE UNIWERSYTETU WYBRANE

	 W	dniu	28	marca	Uczelniane	Kolegium	Elektorów	dokonało	wyboru	prorektorów	zapropono-
wanych	przez	rektor	–	elekt	prof.	dr	hab.	Tamarę	Zacharuk.	W	kadencji	2012-2016	będą	nimi	dr	
hab.	prof.	UPH	Barbara	Gąsiorowska	(właściwy	ds.	studenckich),	prof.	dr	hab.	Kazimierz	Jan-
kowski	(właściwy	ds.	nauki)	i	dr	hab.	prof.	UPH	Zbigniew	Karczmarzyk	(właściwy	ds.	rozwoju).	
	 Dr	hab.	prof.	UPH	Barbara	Gąsiorowska		jest	kierownikiem	Katedry	Szczegółowej	Uprawy	
Roślin.	Z	uczelnią	związana	jest	od	1980	r.	W	1978	r.	uzyskała	tytuł	magistra,	stopień	doktora	w	
1991	r.,	i	doktora	habilitowanego	w	2001	r.	W	trakcie	pracy	była	m.in.	prodziekanem,	a	aktualnie	jest	
przewodniczącą	Senackiej	Komisji	ds.	Dydaktyki.	Główne	kierunki	badań	pani	profesor	związane	
są	z	doskonaleniem	agrotechniki	roślin	okopowych	i	zbóż	oraz	przechowalnictwem	ziemniaka.
	 Prof.	 dr	 hab.	Kazimierz	Jankowski	 jest	 kierownikiem	Katedry	Łąkarstwa	 i	Kształtowania	
Terenów	Zieleni	oraz	prorektorem	ds.	nauki.	Z	uczelnią	związany	 jest	od	1984	 r.	Tytuł	magistra	
uzyskał	w	1978	r.,	stopień	doktora	w	1983	r.,	a	doktora	habilitowanego	w	1998	r.	W	2003	r.	z	rąk	
Prezydenta	RP	otrzymał	 tytuł	profesora.	Specjalizuje	się	w	dziedzinie	wykorzystania	materiałów	
odpadowych	do	nawożenia	użytków	zielonych,	a	także	oceną	użytkowania	muraw	trawnikowych.	
Dotychczas	m.in.	pełnił	funkcje	prodziekana,	a	także	był	prorektorem	ds.	dydaktyki.
	 Dr	hab.	prof.	UPH	Zbigniew	Karczmarzyk	aktualnie	pracuje	w	Katedrze	Chemii	Organicz-
nej	i	Stosowanej	oraz	jest	zastępcą	dyrektora	Instytutu	Chemii.	Z	uczelnią	związany	jest	od	1983	
r.	Tytuł	magistra	uzyskał	w	1983	r.,	stopień	doktora	w	1994	r.,	a	doktora	habilitowanego	w	2010	r.	
Główna	tematyka	zainteresowań	profesora	obejmuje	badania	strukturalne	związków	organicznych	
biologicznie	 czynnych	 z	wykorzystaniem	metod	 rentgenowskiej	 analizy	 strukturalnej	 kryształów,	
metod	obliczeniowych	chemii	kwantowej	oraz	modelowania	molekularnego.	Ponadto	zajmuje	się	
badaniami	strukturalnymi	związków	organicznych	wykazujących	właściwości	ciekłokrystaliczne	z	
użyciem	metod	dyfrakcji	rentgenowskiej.

Adam BOBRYK
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Nowe władze Wydziałów UPH
	 Wydziałowe	 kolegia	 elektorów	 wybrały	
nowe	 władze	 wydziałów	 naszego	 Uniwersytetu.	
Dziekanami	poszczególnych	jednostek	zostali:

	 Na	Wydziale	Humanistycznym:
Dziekan	-	prof.	nzw.	dr	hab.	Stanisław Jaczyń-
ski 
Prodziekan	ds.	studenckich	-	dr	Beata Bocian
Prodziekan	ds.	nauki	-	prof.	nzw.	dr	hab.	Romu-
ald Kalinowski
Prodziekan	ds.	kształcenia	 -	prof.	nzw.	dr	hab.	
Sławomir Sobieraj

	 Na	Wydziale	Nauk	Ścisłych:
Dziekan	-	prof.	nzw	dr	hab.	Wiesława Barszczew-
ska,	
Prodziekan	ds.	nauki	-	prof.	nzw	dr	hab.	Danuta 
Branowska,	
Prodziekan	ds.	promocji	i	rozwoju	-	dr	Mirosław 
Szaban,	
Prodziekan	ds.	studenckich	-	dr	Agnieszka Gil-

Świderska.
	 Na	Wydziale	Przyrodniczym:
Dziekan	-	prof.	dr	hab.	Janina Skrzyczyńska
Prodziekan	-	prof.	nzw.	dr	hab.	Halina Kałuża	
Prodziekan	-	dr	Cezary Sempruch 
Prodziekan	-	prof.	nzw.	dr	hab.	Barbara Biesia-
da-Drzazga

	 Na	Wydziale	Zarządzania:
Dziekan	-	prof.	nzw.	dr	hab.	Jarosław Kardas
Prodziekan	 ds.	 studenckich	 -	 dr	 Paweł Kraw-
czyk		
Prodziekan	ds.	dydaktyki	-	dr	Anna Rak			
Prodziekan	ds.	nauki	 -	dr	Jolanta Brodowska-
Szewczuk	
	
	 Wyżej	 wymienieni	 rozpoczną	 pełnienie	
swych	 funkcji	 od	 1	 września	 br.	 Ich	 kadencja	
obejmie	lata	2012-2016.	W	następnym	numerze	
podamy	składy	rad	wydziałów.

Wiesław BARSZCZEWSKI

Człowiek i dzieło
	 W	 Bibliotece	 Głównej	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-
Humanistycznego	 odbyła	 się	 uroczysta	 prezentacja	 książki	
„Lesław	Szczerba.	Człowiek	 i	 dzieło”	 oraz	wernisaż	wysta-
wy	 malarstwa	 Mihaila	 Konkova	 i	 Galerii	 Stowarzyszenia	
Promocji	Mistrzów	Masters	Promotion.	Spotkanie	rozpoczął	
wernisaż,	który	poprowadził	Mirosław	Greluk	wprowadzając	
gości	w	tematykę	wystawy	oraz	przedstawiając	autora	prac	
Mihaila	Konkova.	Artysta	 jest	białoruskim	 twórcą,	dyrekto-
rem	 Galerii	 Sztuki	 w	 Brześciu.	 Uprawia	 malarstwo	 olejne,	
akrylowe,	sztalugowe.	Łączy	w	swoich	pracach	wiele	technik	
malarskich	–	olej,	akryl,	collage,	złoto.	Tworzy	także	sztukę	sakralną,	a	przykładem	są	cykle	aniołów	malo-
wane	na	grubym	płótnie.	Dzięki	obecności	artysty	na	wernisażu	goście	mieli	okazję	nie	tylko	do	obejrzenie	
jego	prac,	ale	również	do	rozmów	z	twórcą.	W	trakcie	spotkania	odbyło	się	również	uroczyste	wręczanie	
okolicznościowego	medalu	im.	prof.	Lesława	W.	Szczerby	ufundowanego	przez	Stowarzyszenie	Przyjaciół	
Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycznego.	Z	rąk	prezesa	Stowarzyszenia	pana	Stanisława	Cieniucha	
oraz	skarbnika	Stowarzyszenia	pani	Krystyny	Stępień-Bednarek	medal	z	numerem	jeden	odebrała	pani	
Bożenna	Szczerba.	Medal	z	numerem	dwa	otrzymał	wieloletni	pracownik	i	były	sekretarz	Uczelni,	a	obecnie	
sekretarz	Stowarzyszenia	pan	Tymoteusz	Woszczyński.	Osobie	prof.	Lesława	Szczerby	poświęcona	była	
w	całości	trzecia	część	wieczoru,	prezentacji	książki	„Lesław	Szczerba.	Człowiek	i	dzieło”.	Wspomnieniowa	
publikacja	powstała	z	inicjatywy	i	pod	redakcją	prof.	dr	hab.	Tamary	Zacharuk	oraz	prof.	dr.	hab.	Jerzego	
Kunikowskiego.	W	książce	znaleźć	można	wspomnienia	rodziny,	przyjaciół	i	współpracowników,	osób,	które	
miały	okazję	spotkać	prof.	Szczerbę	na	różnych	etapach	jego	życia	zawodowego	i	naukowego.	Prezentację	
poprowadziła	pani	Anna	Suprun,	kierownik	Wydawnictwa	UPH.	O	powstawaniu	książki	i	wizji	Uniwersytetu	
propagowanej	przez	prof.	Szczerbę	opowiedziała	prof.	dr	hab.	T.	Zacharuk.	Na	zakończenie	uroczystości	
głos	zabrał	pan	Stanisław	Szczerba,	syn	prof.	Szczerby,	dziękując	wszystkim	zaangażowanym	w	przygo-
towanie	publikacji	i	uroczystości	poświęconej	byłemu	rektorowi	uczelni,	prof.	dr	hab.	Lesławowi	Szczerbie.

Ewa	NASIŁOWSKA
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18 stypendiów Ministra Nauki 
dla studentów UPH

	 W	 Pałacu	 Ogińskich	 odbyła	 się	 uroczystość	 wrę-
czenia	studentom	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycz-
nego	 stypendiów	 za	 wybitne	 osiągnięcia	 w	 nauce.	 Na	 rok	
akademicki	 2011/2012	 Minister	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	 Wyż-
szego	prof.	dr.	hab.	Barbara	Kudrycka	wyróżniła	18	osób.	
Na	Wydziale	Humanistycznym	stypendystami	zostali:	Anna 
Gdula	(bezpieczeństwo	narodowe),	Irena	Żukowska	(filolo-
gia	polska),	Agnieszka	Daniłkiewicz	(historia),	Magdalena	
Skuza	(historia),	Barbara	Skrętowicz	(historia).	Z	Wydziału	
Przyrodniczego	wyróżnieni	przez	ministra	zostali:	Katarzy-
na	Jagiełło	(biologia),	Ewelina	Sadowska	(biologia),	Kamil	
Krzysztof	Kryński	(biologia),	Magdalena	Chromińska	(rol-
nictwo),	Marcin	Kokoszka	(turystyka	i	rekreacja);	z	Wydziału	
Nauk	Ścisłych:	 Izabela	Jurkowska	 (matematyka),	Monika	
Kosiorek	(matematyka),	Jowita	Antoniuk	(matematyka);	z	
Wydziału	 Zarządzania:	Małgorzata	 Ługowska	 (logistyka),	
Monika	 Michalak	 (zarządzanie),	 Anna Szaniawska	 (za-
rządzanie),	 Monika	 Maria	 Skrzyńska	 (zarządzanie)	 oraz	
student	 tego	 samego	 kierunku,	 który	 nie	wyraził	 zgody	 na	
ujawnienie	danych	osobowych.
	 Stypendia	ministerialne	przekazali	studentom	rektor	
prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko	wraz	z	prorektorem	dr	Ryszar-
dem	Drobą,	dziekanem	Wydziału	Humanistycznego	prof.	dr	
hab.	Jerzym	Kunikowskim,	dziekanem	Wydziału	Przyrod-
niczego	prof.	 dr	 hab.	Piotrem	Gulińskim,	 dziekanem	Wy-
działu	Zarządzania	prof.	 dr	 hab.	Jarosławem	Kardasem	 i	
prodziekan	Wydziału	Nauk	Ścisłych	dr	Agnieszką	Gil-Świ-
derską.	Rektor	Jówko,	podkreślił,	iż	w	tym	roku	przyznano	
rekordową	 liczbę	 stypendiów	 dla	 studentów	 Uniwersytetu	
Przyrodniczo-Humanistycznego.	 Tym	 bardziej	 budzi	 to	 sa-
tysfakcję,	 że	 nagrodzono	 większą	 liczbę	 osób	 niż	 na	 wie-
lu	 innych	wiodących	uczelniach.	Prorektor	Droba	 dodał,	 iż	
świadczy	to	o	dobrym	poziomie	kształcenia	w	Uniwersytecie	
Przyrodniczo-Humanistycznym.	Nie	tylko	każdego	roku	nasi	
studenci	są	nagradzani	stypendiami	ministra,	ale	wiele	osób	
wyróżniana	jest	przez	kilka	lat	po	kolei.	Aktualnie	jedna	oso-
ba	otrzymała	je	po	raz	trzeci,	a	trzy	osoby	po	raz	drugi.
	 Jak	powiedziała	Anna	Gdula	otrzymane	stypendium	
Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	jest	swoistą	nagrodą	
za	działalność	dodatkową	nieobjętą	programem	nauczania.	
„Studiując	 wymarzony	 kierunek	 bezpieczeństwo	 narodowe	
zrodziła	się	we	mnie	ciekawość,	którą	nie	zawsze	mogłam	

zaspokoić	uczestnicząc	jedynie	w	zajęciach	dydaktycznych.	
Powstawały	nowe	pomysły	na	realizację	swoich	pasji	i	zain-
teresowań.	Przy	wsparciu	władz	Instytutu	Nauk	Społecznych	
Wydziału	Humanistycznego,	mogły	one	znaleźć	odzwiercied-
lenie	w	studenckiej	rzeczywistości.	Stypendium	to	ogromne	
wyróżnienie	 za	 wysiłek	 i	 pracę	 wkładaną	 w:	 organizację	
spotkań	z	ekspertami	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	państwa,	
wykładów	 otwartych,	 studenckich	 obozów	 naukowych,	 wy-
jazdów	 do	 instytucji	 bezpieczeństwa	 RP,	 współorganizację	
i	 czynny	 udział	 w	 konferencjach	 krajowych	 i	 międzynaro-
dowych,	 a	 także	 tworzenie	 artykułów	 własnego	 autorstwa	
publikowanych	w	książkach,	monografiach	 i	 czasopismach	
naukowych.	Stypendium	Ministra	Nauki	 i	Szkolnictwa	Wyż-
szego	może	być	wielką	przepustką	do	rozpoczęcia	studiów	
doktoranckich	 na	 Naszym	 Uniwersytecie	 oraz	 początkiem	
kariery	naukowej”	–	podsumowała	Anna	Gdula.
	 Stypendium	 ministra	 może	 uzyskać	 student,	 który	
posiada	 osiągnięcia	 naukowe	 i	 uzyskał	 w	 okresie	 zaliczo-
nych	 lat	 studiów	 średnią	 nie	 niższą	 niż	 4,5.	Oceniana	 jest	
przede	wszystkim	praca	w	kole	naukowym,	ale	także	publi-
kacje,	opracowania	nie	objęte	programem	nauczania,	udział	
w	konferencjach,	studia	według	 indywidualnego	planu	oraz	
programu	nauczania,	kształcenie	równoległe	na	drugim	kie-
runku,	odbywane	praktyki	i	staże	nie	objęte	programem	na-
uczania,	certyfikaty	potwierdzające	znajomość	 języków	ob-
cych.	Stypendium	jest	przyznawane	na	okres	10	miesięcy.

Adam	BOBRYK

NAGRODY I MEDALE LESŁAWA SZCZERBY
	 Stowarzyszenie	Przyjaciół	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycznego	w	
Siedlcach	przyznało	nagrody	 im.	prof.	Lesława	Szczerby	dla	najlepszego	studenta	
oraz	dla	wybitnego	młodego	naukowca	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistyczne-
go	w	Siedlcach	w	 roku	akademickim	2011/2012.	Przewodniczący	kapituły	nagrody	
Krzysztof	Harasimiuk	ogłosił	wyniki:	zwycięzcą	tegorocznej	edycji	konkursu	w	ka-
tegorii	„wybitny	młody	naukowiec”	został	dr	Przemysław	Wyrębek,	natomiast	w	ka-
tegorii	„najlepszy	student”	-	Barbara	Skrętowicz.	Zwycięscy	odebrali	nagrody	z	rąk	
Prezesa	Stowarzyszenia	Przyjaciół	Uniwersytetu	–	Stanisława	Cieniucha	i	Przewod-
niczącego	Kapituły	–	Krzysztofa	Harasimiuka	oraz	sponsorów.	W	tym	roku	nagrody	
ufundowali:	dla	wybitnego	młodego	naukowca	w	kwocie	10	tys.	zł	–	Siedlecka	Loża	
BCC	–	którą	reprezentuje	Zofia	Żuk,	dla	najlepszego	studenta	w	kwocie	5	tys.	zł	-	na-
grodę	ufundowało	Ogólnopolskie	Stowarzyszenie	Międzynarodowych	Przewoźników	
Drogowych	 i	Spedytorów	„Podlasie”	–	którego	prezesem	jest	Waldemar	Jaszczur.	
Ponadto	nagrodzeni	otrzymali	także	medale	im.	prof.	Lesława	Szczerby,	ufundowane	
przez	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Uniwersytetu.	Nagrodzeni	nimi	zostali	również	lau-
reaci	i	sponsorzy	ubiegłorocznej	edycji	konkursu,	oraz	sponsorzy	obecnej	edycji.

Wiesław	BARSZCZEWSKI
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WIEŚCI Z WYDZIAŁÓW
Jak sobie radzić 

z nadpobudliwością psychoruchową
	 Jak	sobie	radzić	z	nadpobudliwością	
psychoruchową	 uczniów	 w	 klasie?	 W	 jaki	
sposób	pomóc	uczniowi	dotkniętemu	tą	cho-
robą	i	jakimi	metodami	uzyskać	terapeutycz-
ny	efekt?	To	ważne	pytania,	 na	które	 stara	
się	 znaleźć	 odpowiedź	 każdy	 nauczyciel	 -	
wychowawca,	mający	na	 lekcji	 jednego	 lub	
więcej	 rozkojarzonych	 uczniów.	 Tej	 proble-
matyce	została	poświęcona	tegoroczna	kon-
ferencja	zorganizowana	w	ośrodku	„Biesiad-
ne	Sioło”	w	Przyworach	Dużych,	w	 ramach	
projektu	 PO	 KL,	 zatytułowanego	 „Praktyki	
pedagogiczne	–	 kompetentnie,	 twórczo,	przyjemnie”,	współfinansowanego	z	Europejskiego	Funduszu	Spo-
łecznego.
	 Projekt	ten	realizuje	Uniwersytet	Przyrodniczo-Humanistyczny	w	partnerstwie	z	Miastem	Siedlce.	Kon-
ferencję,	w	której	uczestniczyło	około	150	osób	–	nauczycieli	siedleckich	szkół,	studentów	UPH	i	gości	otwo-
rzyli:	prof.	dr	hab.	Tamara	Zacharuk	–	Prorektor	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycznego	w	Siedlcach	
i	Sławomir	Kurpiewski	–	Naczelnik	Wydziału	Edukacji	Urzędu	Miasta	w	Siedlcach.	Uczestnicy	konferencji	
wysłuchali	czterech	referatów	wprowadzających	do	dyskusji.	Wygłosili	 je:	dr	n.	med.	Tomasz	Srebnicki	 i	dr	
n.	med.	Anita	Bryńska	z	Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego,	dr	Joanna	Zienkiewicz	z	Uniwersytetu	
Przyrodniczo-Humanistycznego	w	Siedlcach	 i	mgr	Katarzyna	Orkisz	ze	Stowarzyszenia	na	Rzecz	Dzieci	z	
Nadpobudliwością	Psychoruchową	w	Rzeszowie.	Wszystkim	gościom	konferencji,	a	także	uczestnikom	pro-
jektu	–	nauczycielom	siedleckich	szkół	i	studentom	Uniwersytetu	dziękujemy	za	udział	w	konferencji	i	wspólnie	
spędzony	czas	na	twórczych	dyskusjach	o	problemach	wychowawczych	we	współczesnej	szkole.	Dziękujemy	
także	właścicielom	ośrodka	„Biesiadne	Sioło”	w	Przyworach	Dużych	–	Państwu	Rafalskim,	za	stworzenie	miłej	
atmosfery	i	zapewnienie	bardzo	dobrych	warunków	do	przeprowadzenia	konferencji.	Wspólne	starania	wykła-
dowców,	gości,	uczestników,	gospodarzy	ośrodka	i	zespołu	przygotowującego	konferencję	sprawiły,	że	spot-
kanie	to	było	„kompetentne,	twórcze	i	przyjemne”	–	zgodnie	z	nazwą	naszego	projektu.	Wszystkim	składam	
serdeczne	podziękowania	w	imieniu	pracowników	biura	Projektu	i	zapraszam	do	lektury	materiałów	konferen-
cyjnych	dostępnych	w	wersji	papierowej	w	biurze	projektu	przy	ul.	B.	Prusa	12	p.	39	w	Instytucie	Biologii	UPH	
i	w	Bibliotece	Głównej	UPH	przy	ul.	J.	Popiełuszki	9.

Ryszard	KOWALSKI

X Prezentacje Edukacyjno-Doradcze
	 Gościliśmy	z	wizytą	w	Hajnówce	i	Sokółce.	Wzięliśmy	udział	w	X	Ju-
bileuszowych	Prezentacjach	Edukacyjno-Doradczych	„Uczelnie	w	Powiecie”.	
Byliśmy	jedyną	uczelnią	spoza	województwa	podlaskiego,	która	prezentowała	
swoją	ofertę	edukacyjną.	Podczas	dwóch	dni	Prezentacji	zachęcaliśmy	licz-
nie	przybyłą	młodzież	ze	szkół	ponadgimnazjalnych	do	studiowania	w	naszej	
Uczelni.	 Jak	 co	 roku	Prezentacjom	 towarzyszył	 konkurs	 na	 najciekawszą	 i	
najbogatszą	ofertę	uczelni.	Nasza	prezentacja	okazała	się	być	bezkonkuren-
cyjna	 i	drugiego	dnia	podczas	uroczystego	zakończenia	kilkudniowych	Pre-
zentacji	otrzymaliśmy	nagrodę	Burmistrza	Sokółki	Stanisława	Małachwieja	
za	przygotowanie	najbogatszej	oferty	edukacyjnej.	Statuetkę	 i	dyplom	z	rąk	
Burmistrza	Miasta	Sokółka	i	Prezesa	Podlaskiego	Oddziału	Stowarzyszenia	Współpracy	Polska-Wschód	Wiesława	So-
kołowskiego	odebrała	Małgorzata	Bednarczyk-Szurmak	z	Biura	Promocji	UPH.
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Biblioteka Główna UPH wyróżniona!
	 Informujemy,	iż	został	rozstrzygnięty	konkurs	na	najlepiej	przeprowadzoną	kampanię	społeczną	Cała 
Polska czyta dzieciom	w	 roku	szkolnym	2010/2011.	Na	konkurs	napłynęło	blisko	200	sprawozdań	z	całe-
go	kraju.	141	sprawozdań	spełniło	wymogi	Regulaminu	i	zakwalifikowało	się	do	oceny	merytorycznej.	Wśród	
wyróżnionych	znalazła	się	Biblioteka	Główna	UPH.	Miło	nam	zawiadomić,	że	Biblioteka	Główna	UPH	została	
wyróżniona	przez	Fundację	ABC	XXI,	za	II	edycję	akcji	Książka	dla	żaka	i	przedszkolaka	-	majowe	czytanie,	
przeprowadzoną	w	ramach	kampanii	Cała	Polska	czyta	dzieciom.	Organizatorem	akcji	jest	Oddział	Informacji	
Naukowej	BG	UPH.	Wszystkim,	którzy	wspierali	nas	w	tym	przedsięwzięciu	SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY!!!

Magdalena	CHROMIŃSKA

Pająki na Uniwersytecie Dziecięcym
	 W	budynku	Wydziału	Przyrodniczego	UPH,	odbyły	się	
kolejne,	niezwykle	ciekawe	zajęcia	w	Uniwersytecie	Dziecię-
cym.	Wykład	połączony	z	pokazami	poprowadził	zespół	arach-
nologiczny	pod	kierunkiem	prof.	zw.	dr	hab.	Marka	Żabki	i	dr	
Barbary	Patolety.	W	skład	zespołu	weszli	również	nasi	stu-
denci	kierunku	biologia.	Zajęcia	składały	się	z	dwóch	części,	
tj.	wykładu	prof.	Marka	Żabki	oraz	zajęć	praktycznych,	które	
poprowadziła	dr	Barbara	Patoleta.	Podczas	części	teoretycz-
nej	mali	studenci	dowiedzieli	się	m.in.	jak	pająki	przędą	sieci	i	
w	jakim	celu,	ile	par	oczu	mają	i	czym	jest	babie	lato.	W	trak-
cie	ekscytujących	zajęć	praktycznych	dzieci	mogły	pogłaskać	
pająka	ptasznika,	potrzymać	w	dłoni	skorpiona,	obejrzeć	pod	
mikroskopem	pajęczaki,	a	także	posłuchać	jakie	odgłosy	wydają	te	małe	żyjątka.	Była	to	też	okazja	do	obej-
rzenia	najbardziej	jadowitego	pająka	na	świecie	(nie	występuje	w	Polsce).	Starsi	koledzy	układali	wspólnie	z	
maluchami	sieć	pajęczą	z	włóczki	oraz	pomagali	rysować	z	zamkniętymi	oczyma	(co	nie	było	łatwe).	Na	koniec	
mali	żacy	otrzymali	wpisy	do	indeksu	i	dyplomy	za	wzięcie	udziału	w	zajęciach	wraz	z	drobnymi	upominkami.	
W	trakcie	zajęć	jak	zawsze	otrzymaliśmy	ogromne	wsparcie	ze	strony	studentów	kierunku	pedagogika,	tury-
styka	i	rekreacja,	administracja	oraz	zarządzanie.	Mamy	nadzieję,	że	udało	nam	się	przekonać	najmłodszych	
iż	„nie	taki	pająk	straszny	jak	go	malują…”,	a	lęk,	który	wzbudza	wynika	z	niewiedzy,	a	nie	z	rzeczywistego	
zagrożenia.	

Małgorzata	BEDNARCZYK-SZURMAK

Trzy medale Katarzyny Piekart
Na	 lekkoatletycznych	 Mistrzostwach	
Świata	w	konkurencjach	paraolimpijskich	
(IWAS,	International	Wheelchair	and	Am-
putee	Sport	Federation),	które	odbyły	się	
w	 Sharjah	 (Zjednoczone	 Emiraty	 Arab-
skie),	w	reprezentacji	Polski	znalazła	się	
Katarzyna	Piekart,	studentka	I	roku	Uni-
wersytetu	 Przyrodniczo–Humanistycz-
nego	 w	 Siedlcach	 (kierunek	 rolnictwo).	
Spisała	 się	 znakomicie,	 zostając	 wice-
mistrzynią	świata	w	rzucie	oszczepem	(z	

nowym	rekordem	życiowym	37,40	m).	W	biegach	na	100	m	i	200	m	dorzuciła	do	tego	jeszcze	dwa	
brązowe	medale,	akcentując	w	ten	sposób	bardzo	udany	występ.
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Dzień z grami planszowymi
	 Stowarzyszenie	 tutajteraz,	miesięcznik	 „Kultura	Sied-
lecka”,	Stowarzyszenie	 „Rozwiń	Się”	 z	Warszawy	oraz	ETC	
Klub	 Fantastyki,	 Mangi	 i	Anime	 z	 Siedlec,	Akademia	 Nauki	
oraz	Biuro	Promocji	wraz	ze	studentami	kierunku	 turystyka	 i	
rekreacja	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Humanistycznego	 za-
prosili	 graczy	w	każdym	wieku	do	wspólnej	 zabawy.	Była	 to	
niezwykła	 propozycja	 na	 spędzenie	 wolnego	 czasu.	 Młodsi	
uczestnicy	zagrali	między	innymi	w	„Digit”,	„Pędzące	żółwie”,	
„Superfarmer”,	 „Skubane	 kurczaki”,	 „Dzieci	 z	Carcassonne”,	
„Monstermanię”,	 „Hooop!”,	 „Sabotażystów”	 i	 „Dobble”.	Starsi	
zmierzyli	się	 ,	m.in.	z	 „K2”,	 „Cytadelą”,	 „Puerto	Rico”,	 „Filary	
ziemi”	i	„Dungeoneery”.	Niespodzianką	była	możliwość	zagra-
nia	w	 „KOLONIX’	 -	 grę	 logiczną	opracowaną	przez	 siedlczanina	Artura	Chomkę.	Twórca	osobiście	 szkolił	
uczestników	i	prowadził	rozgrywki.	Nasi	studenci,	podopieczni	dr	Lucyny	Dołowskiej-Żabki,	po	raz	kolejny	
włączyli	się	czynnie	w	przygotowanie	animacji,	gier	i	zabaw	dla	dzieci	i	młodzieży.	Kreatywne	zabawy	dla	roz-
ruszania	ciała	i	umysłu	wymyślali	i	prowadzili:	Martyna	Kniaź,	Magdalena	Sikorska,	Dominika	Błażejczyk,	
Paulina	Krupa,	Piotr	Rytel,	Tomasz	Kamiński,	Michał	Laszuk.	Przy	planszach	gier	 spotkaliśmy	 również	
naszych	najmłodszych	studentów	z	Uniwersytetu	Dziecięcego	przy	UPH.	Dzień	z	grami	planszowymi	okazał	
się	być	wielkim	sukcesem.	Przez	cały	dzień	w	zmaganiach	udział	wzięło	kilkaset	osób.

Ewa	NASIŁOWSKA

Brydż i szachy
	 Pierwsze	 starty	 na	Akademickich	Mistrzostwach	 Polski	
2011/2012	już	za	nami.	Szachiści	spotkali	się	w	Katowicach,	
gdzie	drużyna	Klubu	Uczelnianego	AZS	UPH	uplasowała	
się	na	miejscu	34	w	klasyfikacji	generalnej.	Natomiast	bry-
dżyści	grali	w	Krakowie.	Powołana	w	ostatniej	chwili	druży-
na	AZS	UPH	debiutowała	w	imprezie	i	jak	na	debiut	spisała	
się	bardzo	dobrze,	zajmując	19.	lokatę.	Zdobyła	tym	samym	
wiele	 cennych	 punktów	 dla	 naszego	 AZS	 do	 klasyfikacji	
szkół	wyższych	w	kraju.
	 SZACHY.	Eliminacjami	do	Akademickich	Mistrzostw	Pol-
ski	w	Szachach	były	III	Mistrzostwa	UP–H.	Zwyciężył	w	nich	
nasz	 absolwent	 Przemysław	 Musiatowicz,	 ale	 mistrzem	

UPH	przez	następny	rok	będzie	Paweł	Krasuski	(informatyka),	który	zajął	2.	miejsce	w	turnieju	otwartym.	
Wśród	kobiet	tytuł	przypadł	grającej	z	mężczyznami	Monice	Wilgos	(zarządzanie).	Drużynę	na	AMP	uzu-
pełnili:	Arkadiusz	Rudzki,	Franciszek Nadowski,	Paweł	Bojanowski	 i	Maciej	Kozłowski.	Szkoda,	 że	
na	eliminacjach	zabrakło	kilku	dobrych	szachistów	naszej	Uczelni.	Na	mistrzostwach	w	Katowicach	zespół	
grał	nierówno.	Po	obiecującym	zwycięstwie	nad	Politechniką	Opolską,	doznał	porażki	w	kilku	spotkaniach	
z	teoretycznie	słabszymi	drużynami	i	wypadł	podobnie	jak	przed	rokiem.	Zwyciężyli	szachiści	Uniwersytetu	
Warszawskiego.
	 BRYDŻ	SPORTOWY.	Wyjazd	na	AMP	poprzedziły	I	Otwarte	Mistrzostwa	Uniwersytetu	Przyrodni-
czo–Humanistycznego.	Zgłosiło	się	9	par,	ale	nie	było	takiej,	która	składałaby	się	z	dwóch	studentów	lub	
pracowników	Uczelni.	Zwyciężyli	Adam	Czeluściński	i	Krzysztof	Cebula	reprezentujący	Pogoń	Siedlce.	
Jednak	Mistrzostwa	pozostawiły	po	sobie	ślad	i	w	końcu	(mimo	wielu	przeszkód)	udało	się	złożyć	zespół	na	
Akademickie	Mistrzostwa	Polski	w	Brydżu	Sportowym	w	Krakowie	(Klaudiusz	Tarasiuk,	Paweł	Krasuski,	
Mirosław	Barański	i	Jarosław	Skaruz).	W	turnieju	par	punkty	do	klasyfikacji	drużynowej	uczelni	wnoszą	
trzy	najlepsze	pary,	a	my	mając	tylko	dwie	pary	już	na	starcie	byliśmy	w	trudnej	sytuacji.	Na	podkreślenie	
zasługuje	całkiem	dobra	31.	 lokata	wywalczona	przez	M.	Barańskiego	 i	J.	Skaruza.	W	turnieju	teamów	
wyszedł	brak	ogrania,	ale	debiut	nie	wypadł	źle	i	19.	miejsce	w	końcowej	klasyfikacji	wszystkich	uczelni	to	
chyba	więcej	niż	można	było	oczekiwać.	Zwyciężyli	brydżyści	Politechniki	Wrocławskiej.
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Piknik	Naukowy	w	Warszawie
	 Dnia	12	maja	2012	roku	Pracownicy	
kierunku	biologia	 oraz	 studenci	 reprezen-
tujący	koła	naukowe:	Ekologów	i	Przyrod-
ników	uczestniczyli	w	 16.	Pikniku	Nauko-
wym	w	Warszawie,	organizowanym	przez	I	
Program	Polskiego	Radia	i	Centrum	Nauki	
„Kopernik”.	 Tegoroczna	 impreza	 przebie-
gała	pod	hasłem	„ENERGIA”.	
	 Na	 naszym	 stoisku	 uczestnicy	 pik-
niku	mogli	zapoznać	się	z	pokazem	morfo-
logicznych	 i	anatomicznych	przystosowań	
roślin	 do	 produkcji	 energii	 i	 materii	 (foto-
synteza)	w	różnych	warunkach	środowiska	
(zielone	elektrownie	w	wodzie,	w	lesie,	na	
łące	i	na	plaży).	
	 W	powiększeniu	(obserwacje	pod	mikroskopem)	i	na	„żywo”	można	było	obejrzeć		przedsta-
wicieli	podwodnego	świata,		a	przy	pomocy	prostych	kluczy	zidentyfikować	podwodnych	wegetarian	
i	mięsożerców.	Uczestnicy	warsztatów	mieli	możliwość	zapoznania	się	z	technikami	oddychania	wy-
branych	organizmów	wodnych,	np.	larw	ważek,	jętek,	ślimaków	czy	pijawek.	
	 Dodatkowo	przygotowaliśmy	ciekawe	gry	i	rebusy	edukacyjne	dotyczące	m.in.:	rozpoznawania	
fragmentów	tkanek	roślinnych	odpowiedzialnych	za	proces	fotosyntezy,	ułożenia	piramidy	troficznej	w	
ekosystemie	wodnym,	procesów	życiowych	organizmów	zasiedlających	wody	śródlądowe.	Uczestni-
cy	zajęć	warsztatowych	otrzymali	okolicznościowe	dyplomy.
	 Mimo	 deszczowej	 pogody,	 nikomu	 nie	 zabrakło	 energii,	 by	w	 prosty	 i	 przystępny	 sposób	 -	
wśród	wybuchowych	doświadczeń	i	ryzykownych	eksperymentów	prowadzonych	na	innych	stoiskach	
-		przybliżyć	ogromnie	różnorodny	i	ciekawy	świat	przyrody.

Elżbieta	KRóLAK

Naukowa	Majówka
	 W	 dniu	 24	 maja	 2012	 r.	 na	 Wydziale	
Przyrodniczym	odbyło	się	seminarium	naukowe,	
w	 którym	 swoimi	 sukcesami	 naukowymi	mogli	
pochwalić	się	studenci	działający	w	kołach	na-
ukowych.	 „Naukowa	Majówka”	 była	 okazją	 do	
prezentacji	działalności	11.	kół	naukowych	funk-
cjonujących	 na	 Wydziale;	 niektóre	 koła	 mają	
ponad	 ćwierwieczną	 historię,	 inne	 działają	 od	
roku.
	 Obok	prezentacji	historii	 i	osiągnięć	kół	
wysłuchaliśmy	dwunastu	referatów	naukowych,	
przygotowanych	i	wygłoszonych	w	sposób	pro-
fesjonalny.	Niewątpliwie	pomocny	w	tym	był	re-
ferat	prof.	nzw.	dr.	hab.	Cezarego	Mitrusa	 nt.	
„Jak	 prezentować	 wyniki	 badań	 naukowych”	
oraz	merytoryczny	nadzór	nad	pracami	opieku-
nów	naukowych.	
	 Studenci	wyróżniający	się	szczególną	aktywnością	w	pracy	kół	naukowych	otrzymali	okolicznościowe	
dyplomy	z	rąk	dziekana	prof.	dr.	hab.	Piotra	Gulińskiego.

Katarzyna	SARNOWSKA
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Jogurtowy konkurs
	 Firma	Zentis	Sp.	z	o.	o.	wraz	z	Uniwersytetem	Przyrodniczo-
Humanistycznym	zrealizowała	konkurs	„Owocowy	hit	 jogurtowy”.	Za-
daniem	konkursowym	było	stworzenie	koncepcji	nowego	jogurtu	owo-
cowego	oraz	przygotowanie	niebanalnej	prezentacji	przedstawiającej	
produkt.	Oceniana	 była	 przede	wszystkim	 innowacyjność	 i	 oryginal-
ność	pracy.	W	konkursie	udział	wzięło	40	osób.	Do	finału	zakwalifiko-
wano	sześciu	studentów.
	 Eliminacje	finałowe	odbyły	się	w	Bibliotece	Głównej.	Przybyli	
na	nie	m.in.	rektor	prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko,	prorektor	prof.	dr	hab.	
Tamara	Zacharuk,	dyrektor	Instytutu	Pedagogiki	prof.	dr	hab.	Romu-
ald	Kalinowski,	z-ca	dyrektora	Instytutu	Pedagogiki	dr	Beata	Bocian,	prezes	Zarządu	Zentis	sp.	z.	o.	o.	Ire-
neusz	Lichota	oraz	wiceprzewodniczący	Rady	Miasta	Siedlce	dr	Adam	Bobryk.	
	 W	 trakcie	 gali	 finałowej	Martyna	Grochowska,	Aleksandra	Gwiazdecka,	Alicja	 Jagiełło,	Kamila	
Mikołajczuk,	Katarzyna	Pulik,	Mariusz	Walczuk	 zaprezentowali	 swoje	 produkty,	 często	 określając	 nawet	
grupę	docelową	odbiorców.	Jako	składniki	jogurtów	proponowano	śliwki,	truskawki,	mirabelki,	jabłka	a	nawet	
pomidory.	Na	dodatki	wytypowano	zaś	cynamon,	czekoladę	czy	też	paprykę.	Po	prezentacji	wykład	wygłosił	dr	
Krzysztof	Gębura	na	temat	„Nunc	est	edendum!	Czas	na	jedzenie	czyli	jak	ucztowali	starożytni	Rzymianie”.
	 Komisja	konkursowa	w	składzie	Marcin	Kulisiewicz,	Ireneusz	Lichota,	Ewa	Nasiłowska,	Jarosław	
Nestorowicz,	Karol	Selinski,	Michał	Włodarski	wyłoniła	laureatów.	Zwycięzcami	w	konkursie	zostali:	I	miej-
sce	Kamila	Mikołajczuk	z	chemii	za	„Pomidor	Manię”	(5	tys.	zł),	II	miejsce	Katarzyna	Pulik	z	anglistyki	i	sto-
sunków	międzynarodowych	za	„Czas	na	Jogotubkę!”	(3	tys.	zł	oraz	nagroda	publiczności),	III	miejsce	Martyna	
Grochowska	z	turystyki	i	rekreacji	za	„Smaki	polskich	sadów”	(1	tys.	zł.).	Natomiast	pozostali	finaliści	otrzymali	
wyróżnienia	połączone	z	gratyfikacja	finansową	w	wysokości	500	zł.,	a	wszyscy	uczestnicy	vouchery	do	kina	i	
upominki.
	 Jak	stwierdził	rektor	prof.	Antoni	Jówko	konkurs	ten	pokazał	jak	mamy	wielu	pomysłowych	studentów,	
którzy	posiadają	 liczne	 talenty	nie	 tylko	w	zakresie	swojego	kierunku	kształcenia.	Natomiast	prorektor	prof.	
Tamara	Zacharuk	podkreśliła,	że	eliminacje	do	„Owocowego	hitu	jogurtowego”	ukazały	kreatywność	i	wielki	
potencjał	twórczy	młodzieży	akademickiej.	
	 Konkurs	odbywał	się	pod	honorowym	patronatem	JM	Rektora	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycz-
nego	prof.	dr	hab.	Antoniego	Jówko	i	Prezydenta	Miasta	Siedlce	Wojciecha	Kudelskiego.	Od	strony	organi-
zacyjnej	poprowadzony	został	przez	Biuro	Promocji	UPH.	Kolejna	edycja	konkursu	zostanie	przeprowadzona	
w	nowym	roku	akademickim.

Beata	GAŁEK

XLVIII Szkoła Matematyki Poglądowej

	 Ośrodek	Kultury	Matematycznej	zorganizował	XLVIII	Szkołę	Matematyki	Poglądowej.	Tematem	Szkoły	
były	Skojarzenia	i	analogie.	Wygłoszono	26	referatów,	w	których	zademonstrowano,	jak	bardzo	efektywne	tak	w	
pracy	naukowej,	jak	i	w	praktyce,	może	być	dostrzeganie	i	poszukiwanie	analogii	w	przebiegu	różnych	zjawisk,	
w	technikach	badawczych,	w	rozwiązaniach	technicznych	oraz	organizacyjnych.	Oczywiście	skoncentrowano	
się	na	analogiach	związanych	z	matematyką.	Przedstawiono,	między	innymi,	 jak	głębokie	mogą	być	konse-
kwencje	przeniesienia	w	inne	obszary	odwiecznych	prawidłowości	zaplatania	warkoczy,	jak	wszechobecne	są	
zjawiska	wywodzące	się	od	obserwacji	lustrzanych	odbić,	jak	związane	ze	sobą	są	muzyka	i	matematyka,	jak	
teoria	sieci	komórkowych	wkroczyła	w	najnowocześniejszą	technikę,	jak	z	teorii	grafów	zrodziła	się	koncepcja	
sterowania	wielkimi	firmami	informatycznymi,	a	nawet	jak	wiele	można	się	dowiedzieć	podczas	manipulowania	
ciekłym	azotem.	Była	też	rozpatrywana	problematyka	wywodząca	się	z	biologii	i	psychologii.
	 W	Szkole	uczestniczyło	42	młodych	matematyków	z	całej	Polski.	Referaty	na	Szkole	opublikowane	
będą	w	49	numerze	czasopisma	„Matematyka	–	Społeczeństwo	-	Nauczanie”.

Mirosław	JAKUBIAK
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Umowa o współpracy
	 W	dniu	23	maja	br.	została	podpisa-
na	umowa	o	współpracy	pomiędzy	Uniwer-
sytetem	 Przyrodniczo-Humanistycznym	
w	 Siedlcach	 reprezentowanym	 przez	 JM	
Rektora	prof.	dr	hab.	Antoniego	Jówkę	 i	
Delaware	 Valley	 College	 (USA).	 Nadzór	
nad	współpracą	sprawuje	Fundacja	Koper-
nikańska	w	Polsce,	której	przedstawicielem	
jest	prezes	Jerzy	Bystrowski.
	 Spotkanie	 zainaugurował	 prof.	 dr	
hab.	Kazimierz	Jankowski	–	Prorektor	ds.	
Nauki.	Obecne	były	 również	prof.	 nzw.	 dr	
hab.	Tamara	Zacharuk	–	Prorektor	ds.	Organizacji	i	Rozwoju	i	dr	inż. Iwona Soczewka.	Uczestni-
czyli	w	nim	także	studenci	Wydziału	Przyrodniczego	naszego	Uniwersytetu	oraz	zagraniczni	goście	z	
Delaware	Valley	College	również	studiujący	nauki	przyrodnicze.
	 Podpisana	umowa	dotyczy	wymiany	międzynarodowej	i	da	naszym	studentom	możliwość	po-
znania	kultur	obu	narodów	oraz	poznania	polityki	 rozwoju	obszarów	wiejskich.	Koszty	 związane	z	
realizacją	umowy	ponosi	Fundacja	Kopernikańska.
	 Po	 części	 oficjalnej	 odbyła	 się	 projekcja	 filmów,	 ukazujących	 sylwetkę	 założyciela	 Fundacji	
oraz	naszą	stolicę	w	kontekście	dziejów	Polski.	Fundacja	powstała	w	1989	roku	z	inicjatywy	Edwarda	
J.	Piszka	-	Amerykanina	polskiego	pochodzenia.	Jej	celem	jest	realizacja	szeregu	programów	eduka-
cyjnych.

Wiesław	BARSZCZEWSKI

Święto	Uniwersytetu	-
Święto	Wydziału	Nauk	Ścisłych!

	 Święto	 Uniwersytetu	 Przyrodniczo-Hu-
manistycznego	 w	 Siedlcach	 został	 zwieńczo-
ne	bardzo	ważnym,	dla	społeczności	Wydzia-
łu	 Nauk	 Ścisłych,	 wydarzeniem.	W	 środę,	 16	
maja	br.	odbyło	się	uroczyste	nadanie	sali	303,	
imienia	 Pana	 Prof.	 dr.	 hab.	Lesława	 Szczer-
by.	Gościem	honorowym	była	małżonka	Pana	
Profesora	–	Pani	Bożenna	Szczerba.	Ponadto	
w	uroczystości	udział	wzięły	obecne	i	przyszłe	
Władze	 Uczelni	 między	 innymi:	 JM	 Rektor	 -	
prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko,	prof.	nzw	dr	hab.	
Tamara	Zacharuk,	prof.	nzw	dr	hab.	Barbara	
Gąsiorowska,	 prof.	 dr	 hab.	 Kazimierz	 Jan-
kowski,	prof.	nzw	dr	hab.	Zbigniew	Karczma-
rzyk, dr	Ireneusz	Chrząścik	a	także	inne	znamienite	osobistości.	
	 Padło	wiele	ciepłych	słów	pod	adresem	Pana	Profesora	Szczerby,	niesamowitego	wizjonera,	prekur-
sora	kształcenia	osób	niepełnosprawnych,	znakomitego	matematyka,	wieloletniego	rektora	i	dziekana.	Były	to	
słowa,	które	nie	tylko	podkreślały	Jego	liczne	zasługi	dla	Siedleckiej	Uczelni,	naszego	Wydziału,	a	zwłaszcza	
dla	Instytutu	Matematyki	i	Fizyki,	ale	przede	wszystkim	pokazywały,	jak	wspaniałym	Człowiekiem	był	Pan	Pro-
fesor.	
	 Uroczystego	 przecięcia	wstęgi	 dokonały	 wspólnie	 Pani	 Bożenna	Szczerba	 oraz	Dziekan	Wydziału	
Nauk	Ścisłych	-	prof.	dr	hab.	Iwona	Szamrej-Foryś.

Beata	CIOK
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II DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
	 W	Pałacu	Ogińskich	odbył	się	finał	 II	Ogólnopolskiego	Dyktanda	Języka	Niemieckiego	Das	Deutsch	
Diktat.	W	etapach	szkolnym	(listopad	2011),	a	następnie	regio-
nalnym	(grudzień	2011)	wyłoniono	blisko	70	finalistów	ze	szkół	
ponadgimnazjalnych	z	całej	Polski,	którzy	przybyli	do	Siedlec	
by	 wziąć	 udział	 w	 ostatnim,	 ogólnopolskim	 etapie.	 Imprezę	
prowadziła	Danuta	Koper	–	Wiceprezes	Zarządu	Głównego	
Polskiego	Stowarzyszenia	Nauczycieli	 Języka	Niemieckiego.	
Przed	rozpoczęciem	zmagań	z	ortografią	opowiedziała	ona	o	
idei	organizowania	dyktanda	oraz	o	Stowarzyszeniu.	Następ-
nie	Ewa	Nasiłowska	–	Kierownik	Biura	Promocji	UPH,	przed-
stawiła	 młodzieży	 historię,	 ofertę	 kształcenia	 i	 zaplecze	 na-
ukowo-badawcze	naszego	uniwersytetu.	Mistrzynią	Ortografii	
Niemieckiej	została	Joanna	Zagórowska	z	Brzeska,	a	wicemistrzami	-	Jakub	Barański	(Kraków)	oraz	Anna 
Maria	Stanek	 (Dębica).	Wyróżnienia	otrzymali:	Natalia	Polańska	 (Kraków),	Dariusz	Strzelecki	 (Wrocław),	
Emilia	Woźnica	(Katowice),	Sara	Maria	Mirchani	(Warszawa),	Elżbieta	Jakubów	(Lublin),	Claudia	Tulasch	
(Gliwice),	Jan	Sikorski	(Warszawa).	Nagrody	wręczyli:	w	imieniu	prezydenta	Miasta	Siedlce	Paweł	Golec	-	
zastępca	naczelnika	Wydziału	Edukacji	UM	Siedlce,	w	imieniu	starosty	siedleckiego	Danuta	Koper,	w	imieniu	
kuratora	oświaty	Joanna	Kaniuk	-	dyrektor	Kuratorium	Oświaty	Delegatura	w	Siedlcach,	w	imieniu	JM	Rektora	
UPH	prof.	dr	hab.	Tamara	Zacharuk	-	Prorektor	ds.	Organizacji	i	Rozwoju.	Podczas	dwudniowego	pobytu	w	
Siedlcach,	młodzież	wraz	z	opiekunami,	miała	zapewnione	różne	atrakcje,	m.in.	zwiedzanie	miasta,	a	Centrum	
Kultury	i	Sztuki	im.	A.	Meżeryckiego	zaprosiło	wszystkich	uczestników	na	spektakl	„Choreografia	fortepianu.	
Chopin	w	tańcu”	w	reżyserii	 i	choreografii	 Izabeli	Orzełowskiej.	Finaliści	zwiedzili	 też	Muzeum	Diecezjalne	
ze	słynnym	dziełem	El	Greco	„Ekstaza	św.	Franciszka”.	Wydawnictwo	edukacyjne	Pearson	zorganizowało	dla	
nauczycieli	warsztaty	metodyczne	oraz	ufundowało	wszystkim	uroczystą	kolację.
	 Patronat	honorowy	nad	imprezą,	której	głównym	organizatorem	było	Polskie	Stowarzyszenie	Nauczy-
cieli	Języka	Niemieckiego,	sprawowali:	Ambasador	Austrii	w	Polsce,	dr	Herbert	Krauss,	Ambasador	Niemiec	w	
Polsce,	Rüdiger	von	Fritsch,	Minister	Edukacji	Narodowej,	Krystyna	Szumilas,	Mazowiecki	Kurator	Oświaty,	
Karol	Semik,	Prezydent	Miasta	Siedlce,	Wojciech	Kudelski,	JM	Rektor	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humani-
stycznego	w	Siedlcach,	prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko.	Patronat	medialny	nad	imprezą	objęli:	Telewizja	Siedlce,	
Katolickie	Radio	Podlasie	oraz	Tygodnik	Siedlecki.

Małgorzata	BEDNARCZYK-SZURMAK

II UNIWERSYTECKA GIEŁDA PRACY
	 Dnia	10	maja	2012	gmach	Biblioteki	Głównej	UPH	zapełnił	się	studentami	i	absolwentami,	którzy	tłum-
nie	przybyli	na	spotkania	z	pracodawcami	w	trakcie	II	Uniwersyteckiej	Giełdy	Pracy	organizowanej	przez	Biuro	
Karier	naszej	uczelni.Giełdę	uroczyście	otworzyli:	Prorektor	ds.	Organizacji	i	Rozwoju	UPH,	prof.	nzw.	dr	hab.	
Tamara	Zacharuk,	Zastępca	Prezydenta	Miasta	Siedlce	Ja-
rosław	Głowacki,	Dyrektor	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy	w	
Warszawie	filia	w	Siedlcach	Piotr	Karaś	oraz	Zastępca	Dy-
rektora	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Siedlcach	Violetta	Ja-
kimiuk.	II	Uniwersytecka	Giełda	Pracy	była	doskonałą	szansą	
nie	 tylko	na	wyszukanie	ofert	 pracy	praktyk	 czy	 stażów,	ale	
także	na	zweryfikowanie	swoich	umiejętności	w	stosunku	do	
oczekiwań	pracodawców,	 opracowanie	CV	 i	 zebranie	 porad	
dotyczących	 przygotowywania	 dokumentów	 aplikacyjnych,	
przy	 stoiskach	WUP	 i	 PUP	 w	 Siedlcach.	Wielu	 wystawców	
było	bardzo	pozytywnie	zaskoczonych	niezwykłą	 frekwencją	
i	 olbrzymim	 zainteresowaniem	 ze	 strony	 studentów.	 Naszą	
Giełdę	odwiedziło	ok.	1.500	studentów!	Patronat	honorowy	nad	II	Uniwersytecką	Giełdę	Pracy	objęli	Prezydent	
Miasta	Siedlce	Wojciech	Kudelski	oraz	JM	Rektor	UPH,	prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko.	Wydarzeniu	patronują	
i	merytorycznie	wspierają	je	Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Warszawie,	filia	w	Siedlcach	oraz	Powiatowy	Urząd	
Pracy	w	Siedlcach.	Patronami	medialnymi	byli	TV	Siedlce,	Radio	Eska	Siedlce,	Tygodnik	Siedlecki.

Krzysztof	KALINOWSKI
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DIAMENTOWY GRANT DLA STUDENTA UPH
	 Student	Wydziału	Humanistycznego	
na	kierunkach	politologia	 i	bezpieczeństwo	
narodowe	Łukasz	Święcicki	odebrał	z	rąk	
Minister	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	Bar-
bary	Kudryckiej	oraz	Rektor	Uniwersytetu	
Warszawskiego	 i	 przewodniczącej	 Konfe-
rencji	 Rektorów	 Akademickich	 Szkół	 Pol-
skich	 Katarzyny	 Chałasińskiej-Macukow	
„Diamentowy	 Grant”	 za	 projekt	 badawczy	
pt.	 „Krytyka	 pozytywizmu	 prawniczego	 w	
niemieckiej	myśli	politycznej	 (Carl	Schmitt,	
Leo	Strauss)”.	Projekt	ten	stanowi	kontynu-
ację	rozpoczętych	badań	naukowych	prowadzonych	pod	kierunkiem	prof.	UPH	dra	hab.	Adama	Wielomskie-
go.	Wśród	kryteriów	oceny	dokonanej	przez	specjalistyczny	zespół	 recenzentów	brano	pod	uwagę	wartość	
naukową	projektu,	zasadność	planowanych	kosztów	projektu	badawczego	w	stosunku	do	przedmiotu	i	zakresu	
badań,	wybitne	osiągnięcia	naukowe	wnioskodawcy,	możliwość	wykonania	projektu,	dorobek	naukowy	promo-
tora	oraz	kategorię	naukową	wydziału.
	 Po	raz	pierwszy	stu	wybitnych	studentów	z	polskich	uczelni	otrzymało	po	niemal	200	tys.	zł	na	reali-
zowanie	badań,	które	otworzą	im	drogę	do	kariery	naukowej.	Program	„Diamentowy	Grant”	został	ogłoszony	
przez	minister	prof.	Barbarę	Kudrycką,	by	ułatwić	wybitnie	uzdolnionym	studentom	szybsze	wejście	na	drogę	
kariery	naukowej.	Skierowany	jest	do	młodych	ludzi,	którzy	już	na	studiach	prowadzą	badania	naukowe.	Lau-
reaci	 „Diamentowego	Grantu”	otrzymają	nawet	do	200	 tys.	zł.	To	środki,	które	są	przeznaczone	na	wydatki	
związane	z	prowadzeniem	badań,	a	także	na	wynagrodzenie	dla	młodego	badacza	w	wysokości	minimum	2,5	
tys.	zł	miesięcznie.	„Diamentowy	Grant”	jest	nie	tylko	dużym	wsparciem	finansowym,	ale	otwiera	też	drogę	do	
wcześniejszego	przygotowywania	rozprawy	doktorskiej	i	rozpoczęcia	pracy	w	pełni	samodzielnego	badacza.	
Program	ten	wpisuje	się	w	założenia	reformy	nauki	i	szkolnictwa	wyższego,	która	ma	na	celu	wspieranie	karier	
młodego	pokolenia	naukowców.
	 Każdego	roku	w	konkursie	może	być	wyłonionych	100	osób.	Na	pierwszą	edycję,	która	realizowana	
będzie	przez	cztery	lata,	przeznaczono	środki	rzędu	17,5	mln	zł.	Dofinansowanie	dla	laureatów	tylko	w	2012	
roku	wyniesie	ok.	5,8	mln	zł.

SPOTKANIE LESZKA MILLERA ZE STUDENTAMI
	 Dnia	20	kwietnia	2012	roku	Studenckie	
Koło	 Naukowe	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	
zorganizowało	spotkanie	z	Leszkiem	Millerem,	
który	w	przeszłości	pełnił	funkcję	Prezesa	Rady	
Ministrów,	a	obecnie	przewodzi	Sojuszowi	Le-
wicy	 Demokratycznej.	 Wygłosił	 on	 wykład	 na	
temat	„Polska	w	Unii	Europejskiej”.	Nasz	gość	
rozpoczął	 swoje	 przemówienie	 od	 scharakte-
ryzowania	 sytuacji	 geopolitycznej	 na	 świecie.	
Następnie	omówił	uwarunkowania	decydujące	
o	pozycji	 państw	na	arenie	międzynarodowej,	
a	także	korzyści	wynikające	z	członkostwa	Pol-
ski	 w	 Unii	 Europejskiej.	 Podkreślał,	 że	 dzięki	
funduszom	 europejskim	 nasza	 infrastruktura	
uległa	dynamicznym	zmianom,	co	właściwie	przed	 laty	nie	było	możliwie	ze	względu	na	brak	odpowiednich	
środków.	Podczas	dyskusji	studenci	interesowali	się	przede	wszystkim	kwestią	suwerenności	państw	UE	oraz	
determinantami,	które	mogłyby	przyczynić	się	do	zwiększenia	znaczenia	Polski	w	regionie.	Warto	dodać,	że	
w	spotkaniu	uczestniczyła	również	poseł	Stanisława	Prządka	oraz	wiceprzewodniczący	Rady	Miasta	Siedlce	
dr	Adam	Bobryk.	Według	zgodnych	opinii	była	to	niezwykle	interesująca	inicjatywa	Koła	Naukowego,	która	
przybliżyła	studentom	mechanizmu	funkcjonowania	Polski	w	strukturach	Unii	Europejskiej.

Andrzej	RYMARZ

34



W Akademickiej Galerii Fotografii
	 Znamy	już	nazwiska	laureatów	II	edycji	konkursu	dla	uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych	orga-
nizowanego	przez	pracowników	Biura	Promocji	UPH.	Tegoroczny	temat	przewodni	konkursu	„Moje	po-
dróże	w	obiektywie”	zaktywował	znaczną	liczbę	młodzieży.	Na	nasze	biurka	spłynęło	mnóstwo	zgłoszeń	
z	całej	Polski.	Otrzymaliśmy	blisko	pół	tysiąca	zdjęć!	Po	długich,	burzliwych,	aczkolwiek	merytorycznie	
uargumentowanych	dysputach	komisja	konkursowa	(Marcin	Babicz,	Marcin	Król,	Zbigniew	Młynar-
ski,	Ewa	Nasiłowska,	Maciej	Tołwiński)	wyłoniła	zwycięzców	konkursu.	Pierwsze	miejsce	jury	przy-
znało	uczennicy	LO	nr	6	w	Krakowie	–	Paulinie	Walczak	za	zdjęcie	„Jeszcze	nie	jest	za	późno”.	Drugie	
miejsce	zajęła	Izabela	Górska	z	I	LO	w	Węgrowie,	autorka	„Paryskich	misiów”.	Trzecie	miejsce	przy-
padło	Paulinie	Steckiewicz	z	IV	LO	w	Białej	Podlaskiej	za	„Księżycowy	szlak”.	Nagrody	główne	–	tablet	
multimedialny,	skaner	ręczny	i	długopis	cyfrowy	ufundowała	Drukarnia	Iwonex.
	 Największą	popularnością	wśród	Internautów	cieszyło	się	„Zdjęcie	jednego	z	klasztorów	wschod-
nich	kościoła	ortodoksyjnego”	Krzysztofa	Kalbarczyka	z	ZSP	nr	2	w	Pionkach.	Zdobyło	ono	504	głosy.	
Nagrodę	dla	zwycięzcy	głosowania	internetowego	ufundował	Prezydent	Miasta	Siedlce.
	 Ponadto	JM	Rektor	UPH	postanowił	wyróżnić	uczennicę	I	LO	w	Sokołowie	Podlaskim	Katarzynę	
Maciejewską	za	podjęcie	niezwykłego	tematu	i	podróż	najdalszą	(„Ocalić	od	zapomnienia”).	Nagrody	
niespodzianki	otrzymają	również	Maciej	Mieszalski	z	V	LO	w	ZSO	w	Gliwicach,	sponsorem	upominku	
jest	miesięcznik	„Kultura	Siedlecka”	oraz	Maria	Niewęgłowska	(I	LO	w	Siedlcach),	Michał	Charyton	
(LO	w	Siemiatyczach),	Adrianna	Juda	(LO	w	Zgorzelcu)	i	Mateusz	Maluśki	(LO	w	Nowym	Tomyślu)	
–	nagrody	ufundowane	przez	Biuro	Promocji	UPH.
	 Na	wystawę	pokonkursową	oprócz	wymienionych	wyżej	osób	zostały	zakwalifikowane	zdjęcia:	
Jerzego	Zagórskiego,	Marii	Widulińskiej,	Aleksandry	Głodek,	Weroniki	Śledź,	Mateusza	Witkow-
skiego,	Damiana	Malickiego,	Mateusza	Szeligi,	Anety	Sieszpowskiej,	Karoliny	Stolarz,	Piotra	Za-
błudowskiego,	Eweliny	Kaczmarek,	Małgorzaty	Wiśniewskiej,	Elżbiety	Wątor,	Agaty	Panek,	Ag-
nieszki	Kamińskiej,	Olgi	Kryszczuk,	Joanny	Polkowskiej	oraz	Damiana	Wachońskiego.
	 Konkurs	przebiegał	pod	patronatem	honorowym:	Mazowieckiego	Kuratora	Oświaty,	Prezydenta	
Miasta	Siedlce	oraz	JM	Rektora	UPH.	Patronat	medialny	objęła	TV	Siedlce	i	miesięcznik	„Kultura	Sied-
lecka”.
	 Anna	BOBRYK
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II DYKTANDO SIEDLECKIE
	 W	dn.	2	kwietnia	br.,	w	Pałacu	Ogińskich	odbyło	się	
Drugie	Dyktando	Siedleckie.	Z	ortografią	zmierzyli	się	przed-
stawiciele	władz	miasta,	dyrektorzy	instytucji,	przedsiębior-
cy,	 przedstawiciele	 mediów.	 Autorką	 Dyktanda	 podobnie	
jak	w	roku	ubiegłym	była	dr	hab.	Krystyna	Wojtczuk,	prof.	
UPH.	Celem	imprezy	 jest	upowszechnianie	kultury	 języka	
polskiego	oraz	integracja	środowiska	lokalnego.	W	czasie	
gdy	komisja	sprawdzała	prace,	uczniowie	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	4	w	Siedlcach	zaprezentowali	gościom	program	artystyczny.	Wszystkie	dyktanda	zostały	za-
kodowane	i	przy	ogłaszaniu	wyników	odkodowano	tylko	trzy	najlepsze	prace.	Mistrzem	Ortografii	został	
Sławomir	Kindziuk,	dziennikarz	TVSiedlce.	Drugie	miejsce	zajęła	Bożena	Gontarz,	redaktor	naczelna	
„Życia	Siedleckiego”,	a	trzecie	miejsce	należało	do	kpt.	Marka	Suwińskiego,	dyrektora	Zakładu	Karnego	
w	Siedlcach.	Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy,	a	zwycięzcy	odebrali	statuetki	wraz	z	
upominkami.	Po	wręczeniu	nagród	prace	zostały	komisyjnie	zniszczone.	W	 tym	 roku	Drugie	Dyktando	
Siedleckie	pisali	również	uczniowie	szkół	podstawowych	oraz	gimnazjów.	Druga	edycja	konkursu	ortogra-
ficznego	była	możliwa	dzięki	współpracy	Szkoły	Podstawowej	nr	4	w	Siedlcach,	Publicznego	Gimnazjum	
nr	2	w	Siedlcach	oraz	naszej	uczelni.	 Imprezę	honorowym	patronatem	objął	Prezydent	Miasta	Siedlce,	
Mazowiecki	Kurator	Oświaty	oraz	JM	Rektor	UPH.

Małgorzata	BEDNARCZYK-SZURMAK



UTOPIA OBECNA / NIEOBECNA
	 W	dniu	17	maja	2012	r.	w	Pałacu	Ogińskich	odbyła	się	konferencja	na	temat:	„Utopia	obecna	/	nie-
obecna”,	której	organizatorami	byli	Instytut	Nauk	Społecznych,	Polskie	Towarzystwo	Filozoficzne,	Oddział	w	
Siedlcach	oraz	Siedleckie	Towarzystwo	Naukowe.	Honorowym	patronatem	zgodził	się	ją	objąć	JM	Rektor	UP-H	
prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko	oraz	Dyrektor	Towarzystwa	Wiedzy	Powszechnej	Antoni	Raczyński.	
	 Dla	większości	z	nas	utopia	to	literacki	obraz	doskonałego,	zdaniem	autora	społeczeństwa.	Tymczasem	
uczestnicy	konferencji	w	swoich	wystąpieniach	skupili	się	na	zagadnieniu	obecności	i	roli	myślenia	utopijnego	
w	szeroko	rozumianej	kulturze	–	od	najbardziej	abstrakcyjnego,	filozoficznego	poziomu:	Negatywność a utopia 
w myśli Heglowskiej,	(prof.	dr	hab.	Maria	Gołębiewska,	PAN,	UP-H	Siedlce)	po	tak	bliskie	naszej	codzienności	
zagadnienie	jak:	Unia Europejska: między utopią a utopizmem,	(prof.	dr	hab.	Robert	T.	Ptaszek,	KUL,	Lublin).	
Przedstawili	zadziwiające	zespolenie	myślenia	utopijnego	z	myśleniem	naukowym	w	stworzonej	przez	Condor-
ceta	wizji	świata,	jaki	powstanie	po	rewolucji	francuskiej	(dr	Ewa	J.	Zgolińska,	UP-H),	stosunek	myślicieli	kon-
serwatywnych,	takich	jak:	Carl	Schmitt,	Leo	Strauss	i	Alexandre	Kojeve	do	XX-wiecznych	prób	realizacji	utopii	
(Łukasz	Święcicki,	UP-H),	a	także	w	jaki	sposób	myślenie	utopijne	wyznaczało	ideologię	ruchu	kibucowego,	
który	rozwijał	się	przed	proklamacją	państwa	Izrael	(dr	Renata	Tarasiuk	UP-H	Siedlce).
	 Profesor	dr	hab.	Olgierd	Cetwiński	(UP-H)	wygłosił	wystąpienie	nt.	Empiryczność utopii w teorii ocze-
kiwań J. Bergera,	a	ks.	dr	Paweł	Niewinowski	(Szkoły	Katolickie,	Sikórz)	zwrócił	uwagę,	że	utopijny	charakter	
ma	także	nasze	dążenie	do	„matematyzacji”	czyli	liczbowego	ujmowania	różnych	zjawisk	ludzkich	,	natomiast	
dr	Małgorzata	Graczyk	(UP-H),	że	utopijne	idee,	przekonania	obecne	są	też	w	praktyce	prawniczej,	jaką	są	
mediacje	w	sprawach	dotyczących	nieletnich.	O	obecności	utopijnego	pierwiastka	w	sztuce	mówiła	absolwent-
ka	naszej	Uczelni,	dr	Monika	Szymczyk	 (Centrum	Kultury,	Promocji	 i	Turystyki,	Poniatowa),	w	wystąpieniu	
zatytułowanym:	Utopia piękna cielesnego w autoportrecie Narcyz,	a	mgr	Agnieszka	Jęczeń	(UMCS	Lublin),	
ukazała	jak	wytwarzane	w	kulturze	obrazy,	np.	doskonałego	ciała	i	doskonałej	architektury	oddziałują	na	nasze	
życie	codzienne	stymulując	pragnienie	i	dążenie	ich	urzeczywistniania.	Z	całą	pewnością	stwierdzić	można,	że	
idee	utopijne	uobecniają	się	nie	tylko	u	myślicieli	tworzących	obrazy	doskonałego	społeczeństwa	lecz	obecne	
są	w	wielu	innych	sferach	naszej	codziennej,	społecznej	i	kulturowej	aktywności.	Można	chyba	nawet	postawić	
pytanie	-	czy	czasem,	nie	są	koniecznym	elementem	naszego	myślenia?
	 Tak	jak	rok	temu	uczestnicy	konferencji	mogli	spotkać	się	z	pracami	studentów	kierunku	pedagogika	
z	plastyką	(II	rok,	studia	uzupełniające,	magisterskie):	Justyny	Adamowicz,	Anny	Dzięcioł,	Olgi	Dźwigały,	
Anety	Hubczyk,	Iany	Kolisnyk	i	Piotra	Jurkowskiego,	którzy	w	ramach	zajęć	z	grafiki	(pracownia	kierowana	
przez	mgr	Halinę	Cholewkę)	zobrazowali	swoje	skojarzenia,	wizje	i	przemyślenia	na	temat	utopii	i	możliwości	
jej	urzeczywistnienia.

Ewa	J.	ZGOLIŃSKA

SUKCES AZS W BYDGOSZCZY
	 Na	stadionie	bydgoskiego	Zawiszy	odbyły	się	Akademickie	Mistrzostwa	Polski	w	Lekkiej	Atlety-
ce	(18-20	maja,	2012	r.).	W	26.	konkurencjach	rywalizowało	ponad	2000	zawodniczek	i	zawodników.	
Skromna	ekipa	AZS	UP-H	(11	osób)	może	start	zaliczyć	do	udanych.	Drużyna	żeńska	uplasowała	się	
na	3.	miejscu	w	klasyfikacji	Uczelni	Społeczno–Przyrodniczych	(USP).	Najcenniejszy,	medal	brązowy	
był	udziałem	Moniki	FLIS	w	biegu	na	800	m	w	klasyfikacji	generalnej	(2:08.21).	Wiele	medali	zdoby-
liśmy	w	klasyfikacji	USP.	Ze	złotem	wrócili:	Monika	FLIS	w	biegi	na	800	m	(2:08.21)	oraz	w	biegu	na	
400	m	(58.46),	Martyna	SIECZKOWSKA	(wzwyż;	1.62),	Tomasz	JASZCZUK	(w	dal;	7.15;	5.	miejsce	
w	klasyfikacji	generalnej),	Łukasz	PROKOPCZUK	(wzwyż,	2.01;	7.	miejsce	w	klasyfikacji	generalnej).	
Medale	srebrne	zdobyli:	 sztafeta	4´400	m	K	 (4:05.76;	Paulina	PARADOWSKA,	Anna	SZYSZKA,	
Beata	PUSTOŁA,	Monika	FLIS)	oraz	Tomasz	JASZCZUK	(200	m,	22.45).	Bardzo	cenny	brązowy	
medal	wywalczyła	Katarzyna	PISKORZ	w	skoku	w	dal	(5.53;	7.	miejsce	w	klasyfikacji	generalnej).	
Pustoła	(1500	m),	Paradowska	(200	m)	i	Szyszka	(800	m)	punktowały	także	w	konkurencjach	indy-
widualnych.	Ponadto,	w	reprezentacji	wystąpili	i	zdobywali	punkty	dla	Uczelni:	Łukasz	MIANOWICZ,	
Jarosław	RUTKOWSKI	i	Rafał	DZBAŃSKI.	Warunkiem	sklasyfikowania	reprezentacji	było	obsadze-
nie	i	ukończenie	przynajmniej	12.	konkurencji	(5.	kobiecych	i	7.	męskich).	I	to	się	drużynie	AZS	UP-H	
udało.	Studentki	zajęły	21.	miejsce	na	76	ekip	startujących	(zdobywając	dodatkowo	wspomniany	brą-
zowy	medal	w	USP),	a	studenci	uplasowali	się	na	miejscu	34	(na	80	startujących	szkół	wyższych).
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Konferencja o GMO
	 W	Sali	Senatu	Uniwersytetu	Przyrodniczo–Humani-
stycznego	w	Siedlcach	odbyła	się	Konferencja	Nauko-
wa	 na	 temat	 „Nowelizacja	 ustawy	 o	 nasiennictwie	w	
aspekcie	technologii	GMO”	zorganizowana	przez	Koło	
Naukowe	Administratywistów	 działające	 przy	 Instytu-
cie	Administracji,	Samorządu	i	Prawa	Wydziału	Zarzą-
dzania	Uniwersytetu	Przyrodniczo–Humanistycznego.	
Przybyłych	gości	powitał	prof.	dr	hab.	Kazimierz	Jan-
kowski	 –	Prorektor	 ds.	Nauki,	 który	w	 kilku	 słowach	
zaznaczył,	 jak	ważny,	a	zarazem	 trudny	 temat	został	

podjęty	przez	organizatorów,	jednocześnie	gratulując	im	odwagi	w	poruszeniu	tego	dyskusyjnego	problemu.	Na-
stępnie	oddano	głos	prelegentom:	dr	Januszowi	Desce	–	wykładowcy	z	Katedry	Doświadczalnictwa,	Hodowli	i	
Nasiennictwa	Roślin	Rolniczych	UPH,	Piotrowi	Zaleszczykowi	–	przedstawicielowi	Koalicji	„Polska	Wolna	od	
GMO”	oraz	Robertowi	Kurylukowi	–	przewodniczącemu	lubelskiego	oddziału	Stowarzyszenia	EKOLAND.	
	 Dr	J.	Deska	 przybliżył	 zebranym	podstawowe	pojęcia	 z	 zakresu	genetyki	 potrzebne	do	 zrozumienia	
problemu,	 jakim	są	organizmy	genetycznie	modyfikowane	(GMO)	oraz	przedstawił	przykłady	roślin,	które	 już	
zostały	zmodyfikowane	(są	to	np.	kukurydza,	soja,	pomidory,	rzepak).	Piotr	Zaleszczyk	przestawił	uczestnikom	
Konferencji	problem	GMO	od	strony	prawnej,	a	mianowicie	zwrócił	uwagę	na	nieścisłości,	które	można	znaleźć	
w	ustawie	z	dn.	26	czerwca	2003	r.	Dotyczy	to	w	szczególności	pojęcia	„obrotu”,	które	znajduje	się	w	art.	2	ust.	
1	pkt	19	ustawy	o	nasiennictwie.	Zaleszczyk	przedstawił	również	postulaty	Koalicji,	wyraźnie	zaznaczając	stano-
wisko	PRZECIW	organizmom	genetycznie	modyfikowanym.	Uzasadniał	to	tym,	iż	nie	jest	możliwe	istnienie	obok	
siebie	upraw	genetycznie	zmodyfikowanych	obok	upraw	tzw.	„ekologicznych”,	gdyż	doprowadzi	to	do	„niekon-
trolowanego	i	niemożliwego	do	zatrzymania	zanieczyszczenia	upraw”.	Z	kolei	Robert	Kuryluk,	który	również	
zajął	stanowisko	przeciw	GMO,	przedstawił	problem	organizmów	zmodyfikowanych	z	punktu	widzenia	rolnika	
zajmującego	się	ekologiczną	uprawą	roślin.	Na	przykładach	rolników	z	Kanady	i	Stanów	Zjednoczonych,	którzy	
stracili	swoje	gospodarstwa	wskutek	odkrycia	na	ich	polach	roślin	zmodyfikowanych	genetycznie	(których	pyłki	
zostały	przeniesione	przez	wiatr	lub	owady	bądź	też	nastąpiło	do	samoistnego	wysiewu),	pokazywał	zagrożenia,	
jakie	niesie	ze	sobą	zastosowanie	GMO.	Plantatorzy,	których	pola	sąsiadowały	z	polami,	na	których	uprawiane	
były	rośliny	genetycznie	modyfikowane,	zostali	posądzeni	o	kradzież	patentu	na	uprawę	roślin	GMO.
	 Po	każdym	wystąpieniu	uczestnicy	Konferencji	mogli	zadać	pytania	prelegentom,	co	przerodziło	się	w	
ożywioną	dyskusję	na	temat	GMO.	Zwrócono	w	niej	uwagę	na	aspekt	ekonomiczny	uprawy	roślin	genetycznie	
zmodyfikowanych	oraz	na	 fakt,	że	GMO,	które	 teoretycznie	miałoby	 rozwiązać	problem	głodu	na	świecie,	w	
praktyce	daje	mniejsze	plony	niż	tradycyjna	uprawa	roślin.	Patronat	honorowy	nad	Konferencją	sprawował	Jego	
Magnificencja	Rektor	Uniwersytetu	Przyrodniczo	–	Humanistycznego	w	Siedlcach,	prof.	dr	hab.	Antoni	Jów-
ko.
	 Sponsorami	byli:	drukarnia	„IWONEX”,	restauracja	„Kaktus	Bar”	oraz	sklep	ekologiczny	„Zielone	Zdro-
wie”.

Kinga	Kobylińska

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z ZENTISEM
	 W	dniu	15	maja	br.	została	podpisana	umowa	o	współpracy	
pomiędzy	Uniwersytetem	Przyrodniczo-Humanistycznym	reprezen-
towanym	przez	JM	Rektora	prof.	dr	hab.	Antoniego	Jówkę	i	Zentis	
Polska	Sp.	z	o.o.	reprezentowaną	przez	panów	Ireneusza	Lichotę	
oraz	Marcina	Kulisiewicza	-	prezesów	Zarządu.	Dotyczy	ona	prze-
prowadzenia	w	latach	2012–2014	badań	naukowych	związanych	z	
wytwarzaniem	 produktów	 mleczarskich.	 Realizacja	 umowy	 będzie	
elementem	współdziałania	Uczelni	 ze	 środowiskiem	biznesu,	 a	 jej	
wyniki	zostaną	wykorzystane	przez	Zleceniodawcę	dla	potrzeb	pro-
wadzonej	 działalności	 gospodarczej.	 Zlecenie	 będzie	 realizowane	
przez	funkcjonującą	na	Wydziale	Przyrodniczym	naszego	Uniwersytetu	Katedrę	Warzywnictwa.	W	spotkaniu	
udział	wzięli	także:	prof.	nzw.	dr	hab.	Tamara	Zacharuk	–	Prorektor	ds.	Organizacji	i	Rozwoju,	prof.	nzw.	dr	
hab.	Anna	Zaniewicz-Bajkowska	-	kierownik	Katedry	Warzywnictwa,	mgr	Andrzej	Krasuski	–	Kwestor.
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Wyjazd naukowy do Łodzi
	 Studenci	II	roku	pedagogiki	z/s	animator	i	menadżer	kultury	zrealizowali	projekt	wyjazdu	naukowego	do	
Muzeum	Sztuki	ms2	oraz	Galerii	Atlas	Sztuki	w	Łodzi	pod	merytoryczną	opieką	dr	Tomasza	Nowaka.	W	pro-
jekcie	wzięli	udział	wybrani	studenci	z	III	roku	animator	i	menadżer	kultury,	II	roku	pedagogika	z	plastyką	oraz	
studenci	z	II	st.	II	roku	z	tej	specjalności.	Treścią	projektu	było	zapoznanie	się	z	wybranymi	obiektami	malars-
twa	z	kolekcji	Ericha	Marxa,	eksponowanymi	w	Galerii	Atlas	Sztuki	oraz	zbiorami	pierwszego	Muzeum	Sztuki	
Współczesnej	w	Europie.	
	 Nie	 lekceważąc	 swoich	 uczuć	 do	 szeroko	 pojętej	 sztuki,	 postanowiliśmy	 zainicjować	 ten	 projekt.	
Podejmując	się	realizacji	daliśmy	dowód	na	to,	że	nie	w	głowie	nam	bierne	prześlizgnięcie	się	przez	przedmioty	
oferowane	nam	przez	uczelnię.	Na	przewodnika	obraliśmy	dr	Tomasza	Nowaka	(wykładowca	Katedry	Eduka-
cji	Artystycznej	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycznego)	-	propagatora	sztuk	plastycznych,	który	zjednał	
wielu	zwolenników	widzenia	świata	innymi	oczyma.
	 Miejscem	odkryć	była	kipiąca	życiem	kulturalnym	Łódź.	To	w	jej	granicach	musieliśmy	odnaleźć	Muzeum	
Sztuki	-	ms2	(mieszczące	się	przy	ul.	Ogrodowej	19)	oraz	Atlas	Sztuki	(ul.	Piotrkowska	114/116).	Ryzykowną	
przygodę	 rozpoczęliśmy	od	 zapoznania	 się	 z	 najważniejszą	 i	 najpotężniejszą	 kolekcją	 sztuki	współczesnej	
dr	Ericha	Marxa	-	„Wybór”.	Dokumentuje	ona	rozwój	malarstwa	europejskiego	i	północnoamerykańskiego	na	
przestrzeni	 ostatnich	 30	 lat.	To	 swego	 rodzaju	 zaproszenie	 do	 przestrzeni	 osobistych	 emocji	 kolekcjonera,	
który	spośród	tylu	innych	wybrał	akurat	te	prace.	Na	co	dzień	prace	prezentowane	są	w	Hamburger	Bahnhof	
Museum	w	Berlinie.	Nikt	z	nas	nie	ośmielał	się	dzielić	przeżyciami.	Każdy	indywidualnie	starał	się	wejść	w	treść	
prezentowanych	kompozycji	malarskich.	Wymieniając	się	później	swoimi	doznaniami,	okazało	się,	że	każdy	z	
nas	inaczej	przeżył	to	spotkanie	z	malarstwem.
	 Dialog	ze	sztuką	kontynuowaliśmy	w	ms2,	gdzie	czekała		na	nas		kolekcja		sztuki	XX	i	XXI	w.	Obej-
muje	ona	8	dekad	sztuki	(początki	kolekcji	to	lata	20	XX	wieku).	Sercem	wystawy	były	dzieła	z	obszaru	sztuki	
eksperymentującej,	które	pozwalały	“przenosić	się	z	kina	do	muzeum,	z	muzeum	do	galerii”	ciągle	odnosząc	
się	do	współczesności,	do	spraw,	które	są	dla	nas	istotne	-		tu	i	teraz.	Autorzy	kolekcji	zerwali	z	dominującą	w	
wystawiennictwie	muzealnym	zasadą	chronologii,	chcąc	uświadomić	odbiorcom,	że	dzieła	nie	pojawiają	się	
tylko	po	to,	aby	zaświadczyć	o	czasie	minionym,	ale	są	nośnikiem	komunikatu	istotnym	dla	nas	dzisiaj.	To,	co	
zobaczyliśmy	otworzyło	nam	oczy	na	niektóre	zjawiska.	Najczęstszym	tematem	do	dyskusji	wśród	studentów	
były	formy	filmowe.	Malarstwo,	rzeźba,	fotografia	a	przede	wszystkim	instalacje	video,	były	komunikatem	na-
jczytelniejszym	dla	młodego	pokolenia.

Delegacja Wydziału Zarządzania w Mińsku
	 W	ubiegłym	 roku	 akademickim	Wydział	 Zarządzania	 rozpoczął	
współpracę	z	Państwową	Wyższą	Szkołą	Zarządzania	i	Technologii	Spo-
łecznych	Białoruskiego	Uniwersytetu	Państwowego.	Stosowną	umowę,	
w	której	strony	określiły	kierunki	współpracy	związane	z	przygotowaniem	
i	podwyższeniem	kwalifikacji	specjalistów	zajmujących	się	zarządzaniem,	
podpisano	w	dniu	13	kwietnia	2011.	Inicjatorem	współpracy	był	Instytut	
Zarządzania	i	Marketingu	Wydziału	Zarządzania.	
	 W	ramach	umowy	wykładowcy	Wydziału	Zarządzania	-	dr	Żan-
na	Pleskacz	i	mgr	Marcin	Chrząścik	aktywnie	uczestniczyli	w	Tygodniu	
Międzynarodowym	 organizowanym	 przez	 Państwową	 Wyższą	 Szkołą	
Zarządzania	i	Technologii	Społecznych	Białoruskiego	Uniwersytetu	Państwowego	w	Mińsku.	W	czasie	pobytu	w	
Państwowej	Wyższej	Szkole	Zarządzania	 i	Technologii	Społecznych	Białoruskiego	Uniwersytetu	Państwowego	
w	Mińsku	poprowadzili	wykłady	i	zajęcia	praktyczne	z	następujących	tematów:	dr	Żanna	Pleskacz:	„Giełda	Pa-
pierów	Wartościowych:	analiza	fundamentalna	i	techniczna”,	mgr	Marcin	Chrząścik:	„Wykorzystanie	reklamowej	
produkcji	kinowej	w	marketingu”.	Studenci	białoruscy	aktywnie	uczestniczyli	w	zajęciach	i	byli	bardzo	zaintereso-
wani	zaproponowaną	im	tematyką	zajęć.	Jak	stwierdzili	w	swoich	wypowiedziach	przykład	rozwoju	polskiej	Giełdy	
Papierów	Wartościowych	ma	znaczenie	praktyczne	dla	rozwoju	białoruskiej	gospodarki.
	 W	czasie	pobytu	w	Wyższej	Szkole	Zarządzania	 i	Technologii	Społecznych	Białoruskiego	Uniwersytetu	
Państwowego	w	Mińsku	delegacja	naszego	Wydziału	została	przyjęta	przez	Rektora	Uczelni.	W	trakcie	spotkania	
poruszono	problematykę	form	dalszej	współpracy.	Wydział	Zarządzania	oczekuje	na	wizytę	wykładowców	z	Biało-
rusi	w	ramach	Tygodnia	Międzynarodowego	organizowanego	przez	nasz	Wydział.

M.Ch.,	Ż.P.
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WIEŚCI Z WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO
Wydział	Przyrodniczy	gościł	młodzież	klas	maturalnych	w	ramach	zorganizowanej	imprezy	pn.	Dzień	z	Wydzia-
łem	Przyrodniczym.	Do	auli	 im.	J.	Skolasińskiego	przybyli	uczniowie	z	różnych	szkół	 i	miejscowości:	Zespołu	
Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	4	im.	Kazimierza	Wielkiego	w	Siedlcach,	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	
2	im.	Mikołaja	Kopernika	w	Siedlcach,	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	Rolniczego	im.	W.	St.	Reymonta	w	
Sokołowie	Podlaskim,	I	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Sokołowie	Podlaskim,	Zespołu	Szkół	Rolniczych	im.	W.	
Witosa	w	Ostrożanach,	Zespołu	Szkół	Rolniczych	im.	W.	St.	Reymonta	w	Czartajewie,	Zespołu	Szkół	Ponadgim-
nazjalnych	w	Łochowie	oraz	Zespołu	Szkół	Rolniczych	w	Miętnem.	Młodzieży	towarzyszyli	nauczyciele.	
Uczniów	niezwykle	serdecznie,	w	imieniu	J.M.	Rektora	Uniwersytetu,	Pana	prof.	Antoniego	Jówko,	powitała	
prof.	Tamara	Zacharuk,	Prorektor	d.s.	Organizacji	i	Rozwoju,	która	zachęcała	młodzież	do	studiowania	w	na-
szej	Uczelni.	Uczniowie	mieli	również	okazję	poznać	prof.	Kazimierza	Jankowskiego,	Prorektora	d.s.	Nauki,	
który	także	uczestniczył	w	zorganizowanej	imprezie.	Prof.	Piotr	Guliński,	Dziekan	Wydziału	Przyrodniczego,	w	
sposób	niezwykle	ciekawy	przedstawił	młodzieży	ofertę	edukacyjną	na	rok	akademicki	2012/2013,	przekonując,	
że	zdobywanie	wiedzy	nie	jest	nudne	i	nieciekawe,	a	wiedza,	którą	przekazują	nasi	nauczyciele	akademiccy	jest	
wiedzą	nieprzenoszalną,	wiedzą	uaktualnianą,	ponieważ	nasi	nauczyciele	weryfikują	i	uaktualniają	ją	poprzez	
prowadzone	badania.	Następnie	dr	hab.	Barbara	Gąsiorowska,	prof.	nzw.	wygłosiła	wykład	pt.	 „Od	pola	do	
stołu”.	Po	wykładzie	młodzież	uczestniczyła	w	zajęciach	17	paneli	edukacyjnych,	zorganizowanych	przez	na-
uczycieli	akademickich	w	katedrach	i	zakładach.	Dzięki	panelowi	edukacyjnemu,	młodzież	szkół	średnich	mogła	
poznać	warunki,	w	jakich	studiuje	się	na	naszym	Wydziale	oraz	jaką	problematyką	zajmują	się	nasi	studenci.	Na	
zakończenie	pobytu	w	Siedlcach	uczniowie	zwiedzili	pałac	Ogińskich	-	siedzibę	władz	Uczelni	oraz	Bibliotekę	
Główną.
Studentka	kierunku	zootechnika,	Agata	Hawryluk	vel	Bartoszuk,	została	stypendystką	Spółdzielni	Mleczarskiej	
SPOMLEK.	Warunkiem	uzyskania	stypendium	było:	osiągnięcie	wysokich	wyników	w	nauce,	pozycja	Uczelni	w	
rankingu	miesięcznika	„Perspektywy”,	osiągnięcia	i	publikacje	naukowe	oraz	zaangażowanie	w	działalność	or-
ganizacji	społecznych.
Na	wniosek	naszej	Rady	Wydziału,	Jego	Magnificencja	Rektor	prof.	dr	hab.	Antoni	Jówko	mianował	nowego	
profesora	nadzwyczajnego	na	Wydziale	Przyrodniczym	dr	hab.	Romana	Niedziółkę	(Katedra	Metod	Hodowla-
nych,	Hodowli	Drobiu	i	Małych	Przeżuwaczy).

	 	Edyta	ZYDAK

	 Z	żalem	zawiadamiamy,	iż	w	dniu	10	lutego	br.	odeszła	od	nas	dr	Małgorzata	Korycińska.	Ś.P.	dr	Małgo-
rzata	Korycińska	od	początku	swojej	działalności	naukowej	związana	była	z	Katedrą	Ekologii	i	Ochrony	Środowiska	
Instytutu	Biologii.	W	tejże	Katedrze	wykonała	pracę	magisterską,	uzyskując	w	1996	roku	stopień	mgr.	biologii,	a	na-
stępnie	w	2004	r.	na	naszym	Wydziale	obroniła	rozprawę	doktorską,	nt.	„Ocena	jakości	wód	rzeki	Liwiec	w	oparciu	
zróżnicowanie	występowania	makrobezkręgowców”	 uzyskując	 stopień	 doktora	 nauk	 biologicznych	w	dyscyplinie	
biologia.	Pani	dr	Małgorzata	Korycińska	zajmowała	się	trudną	do	identyfikacji,	ale	niezwykle	ważną	w	badaniach	
ekologicznych	grupą	organizmów	wodnych	–	makrofauną	bezkręgową,	uwzględnianą	m.in.	w	ocenie	jakości	wód	
powierzchniowych.	Reprezentowała	nieliczne	w	kraju	grono	specjalistów	z	tej	dziedziny	hydrobiologii.	Była	autorką,	
bądź	współautorką	18	publikacji	naukowych,	w	tym	6	prac	z	listy	JCR	oraz	10	prac	z	listy	MNiSW.	Prowadziła	zajęcia	
dydaktyczne	z	przedmiotów:	ochrona	środowiska,	techniki	badawczo-pomiarowe	w	ochronie	środowiska,	laborato-
rium	terenowe	dla	studentów	kierunku	biologia.	Sprawowała	opiekę	nad	kilkunastoma	pracami	magisterskimi	wyko-
nywanymi	w	Katedrze	Ekologii	i	Ochrony	Środowiska.		Zapamiętamy	Ją	jako	osobę	wymagającą	przede	wszystkim	
od	siebie,	rzetelną,	prawą	i	szlachetną,	niezwykle	życzliwą	ludziom.
	 Z	głębokim	bólem	żegnamy	dobrego	Człowieka	i	wspaniałą	Koleżankę…

Dziekan	i	Społeczność	
Wydziału	Przyrodniczego

	 Z	głębokim	bólem	i	żalem	pożegnaliśmy	zmarłego	9	lutego	2012	roku	w	wieku	87	lat	prof.	zw.	dr	hab.	Maria-
na Wójciaka.	Pożegnaliśmy	Człowieka	pozostawiającego	po	Sobie	duży	dorobek	naukowy,	dydaktyczny	i	organiza-
cyjny.	Profesor	był	twórcą	polskiego	przemysłu	paszowego,	autorem	11	patentów,	wypromował	10	doktorów	z	któ-
rych	3	uzyskało	tytuł	profesora.	Pełniąc	funkcję	Prorektora	naszej	Uczelni,	Dyrektora	Instytutu	Hodowli	i	Technologii	
Produkcji	Zwierzęcej,	Centralnego	Laboratorium	Przemysłu	Paszowego	oraz	Katedry	Żywienia	Zwierząt	stworzył	
nowoczesne	 zaplecze	 naukowo-badawcze.	Pan	Profesor	 był	wychowawcą	wielu	 pokoleń	młodych	 pracowników	
nauki	i	studentów.
	 Odszedł	 od	 nas	Człowiek	wielkiego	 serca	 i	 dużej	 wiedzy,	 zasłużony	 nauczyciel	 akademicki,	 szlachetny,	
otwarty	na	 ludzi,	ogromnej	kultury	 i	prawości.	Odejście	Profesora	 jest	wielką	stratą	dla	polskiej	zootechniki.	Pan	
Profesor	na	zawsze	pozostanie	w	naszej	pamięci.

Barbara	Klocek

•

•

•

•
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WIEŚCI Z SENATU

	 Senat	UPH	podjął	uchwałę	w	sprawie	Strategii	Rozwoju	Uniwersytetu.
	 Mgr	Ewa Wyrzykowska	przy	pomocy	prezentacji	multimedialnej	przedstawiła	informacje	o	pracy	Stu-
dium	Języków	Obcych.
	 Prorektor	ds.	Nauki	prof.	dr	hab.	Kazimierz	Jankowski	przy	pomocy	prezentacji	multimedialnej	przed-
stawił	sprawozdanie	z	działalności	naukowej	oraz	współpracy	zagranicznej	z	ośrodkami	naukowymi.
	 Dyrektor	Biblioteki	Głównej	mgr	Ewa	Kozarska	przy	pomocy	prezentacji	multimedialnej	przedstawiła	
sprawozdanie	z	pracy	Biblioteki	Głównej.
	 Prorektor	ds.	Dydaktyki	dr	Ryszard	Droba	przedstawił	zagadnienia	dotyczące	wytycznych	dla	rad	wy-
działów	w	sprawie	warunków	jakim	powinny	odpowiadać	plany	studiów	i	programy	kształcenia	z	uwzględnie-
niem	efektów	kształcenia	na	studiach	I,	II	i	III	stopnia.	Senat	UPH	przyjął	uchwałę	w	w/w	sprawie.
	 Prof.	nzw.	dr	hab.	Barbara	Gąsiorowska	przedstawiła	wnioski	o:
	 -	powołanie	studiów	doktoranckich	w	dziedzinie	nauk	biologicznych	w	dyscyplinie	biologia,
	 -		likwidację	specjalności	“zarządzanie	rozwojem	regionu”	na	studiach	drugiego	
		stopnia	na	kierunku	zarządzanie,
	 -	utworzenie	specjalności	“zarządzanie	w	logistyce”	na	studiach	drugiego	stopnia		
		na	kierunku	zarządzanie,
	 -	zmianę	nazwy	specjalności	“zarządzanie	finansami”	na	“zarządzanie	finansami	i	rachunkowość”	na	
studiach	pierwszego	i	drugiego	stopnia	na	kierunku	zarządzanie.
	 Senat	UPH	podjął	uchwały	w	tej	sprawie.
	 Następnie	 podjęta	 została	 uchwała	w	 sprawie	 ustalenia	 liczby	 przedstawicieli	 poszczególnych	 grup	
społeczności	akademickiej	w	senacie	na	kadencję	2012	–	2016.
	 Prorektor	ds.	Dydaktyki	dr	Ryszard	Droba	omówił	szczegóły	projektu	regulaminu	studiów,	projektu	re-
gulaminu	studiów	doktoranckich,	a	także	przedstawił	wzór	uczelnianego	dyplomu.	Senat	podjął	uchwały	w	tych	
sprawach.
	 Prorektor	ds.	Nauki	prof.	dr	hab.	Kazimierz	Jankowski	przedstawił	wniosek	w	sprawie	zawarcia	przez	
Rektora	umowy	o	współpracy	z	Państwowym	Uniwersytetem	Lingwistycznym	w	Mińsku	Białoruskim	(Białoruś).	
Senat	UPH	podjął	uchwałę	w	tej	sprawie.

Wiesław	BARSZCZEWSKI

	 W	związku	z	odejściem	na	emeryturę	dotychczasowego	dyrektora	Biblioteki	UPH	-	mgr	Marii	Niesiołow-
skiej,	Senat	pozytywnie	zaopiniował	wniosek	w	sprawie	zatrudnienia	mgr	Ewy	Kozarskiej	na	tym	stanowisku.
	 Prof.	nzw.	dr	hab.	Tamara	Zacharuk	–	Prorektor	ds.	Organizacji	 i	Rozwoju	przedstawiła	prezentację	
multimedialną	obrazującą	promocję	Uniwersytetu.	Wymieniła	osiągnięcia	na	tym	polu,	a	także	przedstawiła	pro-
pozycje	nowych	rozwiązań,	które	mogą	być	w	przyszłości	zastosowane.	Podziękowała	dziekanom	za	wsparcie	
i	współpracę	w	działaniach	promocyjnych.	
	 Senat	UPH	pozytywnie	zaopiniował	zawarcie	przez	Rektora	umowy	o	współpracy	z	Lwowskim	Narodo-
wym	Uniwersytetem	Agrarnym	w	Dublanach	(Ukraina).
	 Dziekani	wydziałów	zreferowali	zagadnienia	związane	z	jakością	kształcenia	na	wydziałach.	Po	zakoń-
czeniu	wystąpień	dziekanów	JM	Rektor	podkreślił	wagę	badań	naukowych.	Zaapelował	o	aktywność	w	apliko-
waniu	o	granty.	
	 Senat	UPH	podjął	uchwałę	w	sprawie	przekształcenia	Podyplomowego	Studium	Kształcenia	Zintegro-
wanego	na	Podyplomowe	Studia	Edukacji	Wczesnoszkolnej.
	 Senat	naszej	Uczelni	podjął	intencyjną	uchwałę	w	sprawie	włączenia	Nauczycielskiego	Kolegium	Języ-
ków	Obcych	w	Siedlcach	w	strukturę	UPH.
	 Prorektor	ds.	Dydaktyki	dr	Ryszard	Droba	zreferował	kwestię	limitów	przyjęć	na	studia	na	rok	akade-
micki	2012/2013.	Senat	podjął	uchwałę	w	tej	sprawie.	Następnie	dr	Ryszard	Droba	przy	pomocy	prezentacji	
multimedialnej	przedstawił	sprawy	studenckie.	Min.	mówił	o	liczbie	studentów	na	poszczególnych	kierunkach	
studiów,	o	sprawach	socjalnych	–	stypendiach	i	zapomogach.	Wspomniał	także	o	działalności	kulturalnej	stu-
dentów	i	rosnącym	zainteresowaniu	wolontariatem.
	 	 Mgr	Beata	Gulati	przedstawiła	informacje	o	pracy	Centrum	Kształcenia	i	Rehabilitacji	Osób	Nie-
pełnosprawnych.	Przy	pomocy	prezentacji	multimedialnej	zwróciła	uwagę	na	aspekty	związane	z	kształceniem	
osób	niepełnosprawnych.	Następnie	mgr	Dariusz	Izdebski	zreferował	zagadnienia	dotyczące	pracy	Studium	
Wychowania	Fizycznego	i	Sportu.
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
W FUTSALU

	 W	 turnieju	 półfinałowym	 Akademickich	 Mi-
strzostw	 Polski	 w	 Futsalu	 (piłka	 nożna	 halowa)	 nie	
zabrakło	 naszych	 drużyn.	 Studenci	 rywalizowali	 w	
Warszawie,	 a	Akademiczki	 musiały	 udać	 się	 aż	 do	
Szczecina.	Nie	udało	się	wywalczyć	awansu	do	fina-
łów,	ale	 trudno	było	oczekiwać	równorzędnej	 rywali-
zacji	z	zespołami,	które	mają	w	swoich	składach	za-
wodników	z	najwyższych	klas	rozgrywkowych.	Trzeba	
pochwalić	 nasze	 zespoły	 za	 otwartą	 grę	 i	 za	 to,	 że	
uplasowały	 się	 blisko	 miejsc	 premiowanych	 awan-
sem.	Ponadto	już	dziś	wiadomo,	że	drużyna	kobieca	
zostanie	 sklasyfikowana	na	3.	miejscu	w	 rywalizacji	
Uczelni	Społeczno–Przyrodniczych.	
	 Futsal	K.	Po	niedawnym	udanym	starcie	w	Mi-
strzostwach	Warszawy	 i	Mazowsza	 (MWiM)	 piłkarki	
udały	 się	 na	 zawody	 półfinałowe	 do	 Szczecina.	 Do	
Mistrzostw	zgłosiło	się	38	drużyn	(drugi	półfinał	 roz-
grywany	był	w	Krakowie).	Nasze	studentki	nie	miały	
szczęścia	w	 losowaniu.	 Nie	 dość,	 że	 trafiły	 na	 bar-
dzo	silne	drużyny,	 to	 jeszcze	znalazły	się	w	 jedynej	
grupie	pięciozespołowej	 (w	 innych	grupach	grało	po	
cztery).	Wiązało	się	to	z	rozegraniem	aż	trzech	spot-
kań	pierwszego	dnia	turnieju.	Kluczowy	był	pierwszy	
mecz	z	lokalnym	przeciwnikiem	AZS	SGGW	Warsza-
wa,	niedawnym	srebrnym	medalistą	MWiM.	W	stoją-
cym	na	wysokim	poziomie	spotkaniu,	dwa	razy	pro-
wadziliśmy,	by	w	końcówce	przegrywać	2:3.	Drużyna	
potrafiła	 się	 jednak	 podnieść	 i	 zremisowała	 3:3.	 Po	
zwycięstwie	nad	AZS	PWSZ	Elbląg	(7:2),	w	meczu	z	
AZS	AWF	Gdańsk	(uczelnią	sportową!)	zespół	podjął	
otwartą	walkę	o	wyjście	z	grupy	i	awans	do	finału.	Ale	
był	to	już	trzeci	mecz	tego	dnia…	i	nie	udało	się.
	 Niezwykle	ważne	spotkanie	odbyło	się	naza-
jutrz.	Tu	raczej	nie	było	mowy	o	zwycięstwie,	bo	AZS	
Uniwersytetu	Szczecińskiego	(ubiegłoroczny	medali-
sta	Mistrzostw)	uchodził	za	faworyta	turnieju	(i	jak	się	
później	okazało	zwyciężył	w	całym	półfinale).	Do	tego	
momentu	nasz	przeciwnik	gromił	wszystkich	i	wygrał	
najniżej…	11:0.	Było	to	spotkanie	z	określonymi	zało-
żeniami	 taktycznymi,	 ale	najlepsze	 rozegrane	przez	
AZS	UP–H.	Skromna	porażka	0:3	pozwoliła	nam	wy-
przedzić	SGGW,	 dzięki	 lepszemu	bilansowi	 bramek	
(przy	 równej	 ilości	 zdobytych	 punktów).	 W	 grze	 o	
miejsca	zabrakło	już	sił,	zwłaszcza,	że	zespół	dyspo-
nował	tylko	ośmioma	zawodniczkami	(między	innymi	
ze	 względów	 finansowych).	 Wywalczył	 ostatecznie	
12.	lokatę,	a	po	przeanalizowaniu	wyników	z	półfina-
łu	w	Krakowie,	 został	 sklasyfikowany	 na	 3.	miejscu	
(!)	 w	 rywalizacji	 Uczelni	 Społeczno–Przyrodniczych.	
Poziom	 rozgrywek	 był	 znacznie	 wyższy	 niż	 przed	
rokiem.	 Dotychczasowy	 akademicki	 mistrz	 Polski	
(a	 także	Europy)	PWSZ	Konin	nie	zdołał	wywalczyć	

awansu	do	finałów.	A	za	nami	uplasowały	się	zespoły,	
które	mierzyły	wyżej,	między	innymi:	SGGW,	Uniwer-
sytet	Gdański,	UWM	Olsztyn,	czy	Uniwersytet	Śląski	
w	Katowicach.	Drużyna	ugrała	więcej	niż	teoretycznie	
mogła	ugrać.	
	 Zespół	występował	w	składzie:	Joanna	JAN-
KOWSKA,	Nadia	KULIK,	Olga	KURYŁEK	(w	bram-
ce),	 Marta	 LESZCZYŃSKA,	 Sylwia	 LEWCZUK,	
Martyna	MATEJCZUK,	Kinga	NAZAREWICZ,	Mar-
ta	WOLAŃSKA.	 Futsal	M	 (23-26.01.2012,	Warsza-
wa).	Droga	do	półfinału	drużyny	męskiej	zaczęła	się	
w	II	lidze	rozgrywek	środowiskowych.	Spotkania	roz-
grywano	w	trzech	terminach	w	grudniu.	Nasi	studen-
ci	rozpoczęli	od	remisu	z	WAT	(3:3),	porażki	z	SGH	
(2:4)	 i	 dwóch	 zwycięstw:	 nad	 UKSW	 (4:1)	 i	WSFiZ	
Warszawa	(7:3).	Wyszli	z	grupy	na	3.	miejscu,	ale	od	
tego	momentu	 było	 już	 tylko	 lepiej.	W	 rundzie	 fina-
łowej	dwa	razy	zremisowali	 i	odnieśli	trzy	efektowne	
zwycięstwa.	Zespół	się	 rozegrał	 i	nabierał	pewności	
siebie	z	każdym	meczem.	W	ostatniej	fazie	wręcz	do-
minował	i	zasłużenie	wygrał	ligę.	Warto	podkreślić,	że	
był	jedynym	zespołem	spoza	Warszawy,	w	którym	na	
dodatek	nikt	na	początku	nie	widział	faworyta.	
	 Teraz	na	drodze	do	półfinałów	AMP	był	 jesz-
cze	 baraż	 z	AZS	Warszawskiego	Uniwersytetu	Me-
dycznego	(7.	drużyna	I	ligi).	Po	zdecydowanym	zwy-
cięstwie	(5:1)	nasi	studenci	wywalczyli	sobie	miejsce	
w	 jednym	z	czterech	półfinałów	 i	 tym	samym	osiąg-
nęli	cel	minimum	wyznaczony	przez	Zarząd	Klubu.	W	
półfinałach,	dzięki	zwycięstwu	nad	AZS	PW	Białystok	
(3:2)	 drużyna	wyszła	 z	 grupy.	 Jednak	 nie	 udało	 się	
wywalczyć	jednego	z	czterech	miejsc	premiowanych	
awansem.	W	ostatnim	meczu	o	miejsce	7.,	po	bez-
bramkowym	remisie	z	AZS	Uczelnia	Vistula,	nasi	pił-
karze	wygrali	 4:2	w	 rzutach	 karnych.	W	 półfinałach	
zwyciężyli	studenci	AZS	Olsztyńskiej	Szkoły	Wyższej.	
Występ	należy	uznać	za	udany,	zwłaszcza	w	kontek-
ście	 morderczych	 eliminacji,	 poprzedzających	AMP.	
Poziom	rozgrywek	był	bardzo	wysoki.	Przepadły	dru-
żyny	AZS	UW	i	AZS	PW,	a	jedyną	drużyną	z	Mazow-
sza	przed	nami	był	tylko	lider	I	ligi	środowiskowej	AZS	
Szkoły	Głównej	Służby	Pożarniczej.		Zespół	 Klubu	
Uczelnianego	 AZS	 UPH:	 Piotr	 CEP,	 Robert	 Jaro-
sław	 DEMIANIUK,	 Tomasz	 KAMIŃSKI,	 Jarosław	
KISIEL,	Mateusz	PADYSZ,	Piotr	PAWLIK,	Tomasz	
PAWŁOWSKI,	Paweł	PERKOWSKI,	Kamil	PIĄTEK,	
Michał	PIEKART,	Damian	RYTEL,	Paweł	ŚWINAR-
SKI,	Karol	SZCZEŚNIAK,	Marcin	TRĘBICKI,	Michał	
WĄSIK,	Łukasz	WĘGRZYNIAK,	Konrad	ŁUBKO.
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-�prozy��ma³a�forma�prozatorska

TREŒÆ�I�FORMA UTWORÓW DOWOLNE

do�15�stron�znormalizowanego�maszynopisu

do�20�stron�znormalizowanego�maszynopisu

Oddzielnie�rozpatrywane�bêd¹�prace�studentów,
prosimy�zaznaczyæ�to�na�kopercie�informacj¹�„Student”

Prace�konkursowe,�nigdzie�nie�publikowane�i�nie
nagradzane,�w�4�egzemplarzach�maszynopisu,

,�nale¿y�nadsy³aæ

opatrzone�god³em,�wraz�z�kopert¹�podpisan¹
tym�samym�god³em�i�zawieraj¹c¹�imiê,�nazwisko
i�dok³adny�adres�autora
do�28�lutego�2013�r. na�adres:

SODK��„LIMES”
ul.�Bema�1
08-110�Siedlce

z�dopiskiem�XXXVI�Konkurs�Literacki

Teatr�studencki�CHWILA
Król�Maciuœ�I
Rozprawa�pierwsza
Bajka�z�mora³em�dla�dzieci�i�doros³ych

Re¿.�Natalia�Bobek,�Sylwia�Flis

Obsada:�Ewa�Grzeszek,�Monika�Zañ,�Anna
Krzewniak,�Anna�Celiñska,�Tomasz�Bobak,
Kamila�Miroñczuk,�Grzegorz�Czapski

2�czerwca�g.�15.3o
peHa,�3�Maja�49



Paulina Walczak “Jeszcze nie jest za późno”

Paulina Steckiewicz “Księżycowy szlak”



Michał Charyton “Przydrożne stoisko”Maciej Mieszalski “Samotna mewa”

KUPON RABATOWY 
NA DANIE GŁÓWNE 

STREET BAR
UL. 3 MAJA 51

Maria Niewęglowska “Dziesięć po piątej” Mateusz Maluśki “Koza i Bałtyk”

Adrianna Juda “Portugalia”


