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, w tym roku akademickim a¿ trzy osoby z naszego zespo³u koñcz¹
studia. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ chcia³y dalej wspó³pracowaæ z KU, jak inni absolwenci UPH,
ale ju¿ teraz apelujemy do studentów z m³odszych roczników o podejmowanie wspó³pracy z
nasz¹ redakcj¹. Zaproszenie to kierujemy jednoczeœnie do wszystkich Czytelników Kuriera,
niezale¿nie od wieku. Mamy nadziejê, ¿e przy Waszej pomocy wydamy kolejny numer na
pocz¹tku nowego roku akademickiego. Prosimy o przesy³anie materia³ów ju¿ teraz i przez ca³e
wakacje na adres:
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Studenci administracji z Ko³a Naukowego Samo-
rz¹dowców Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Praw-
nych) zorganizowali (28 marca, Biblioteka G³ówna
UPH) III Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ „Wspó³-
czesne wyzwania, zagro¿enia i problemy samorz¹du
terytorialnego”.

(

Konferencjê otworzy³a dr in¿. Anna Rak,
prodziekan ds. dydaktyki.

skarbnik miasta Siedl-
ce oraz kierownik Referatu
Bud¿etu, omówili bud¿et obywatelski na
przyk³adzie Siedlec. Z kolei

mówi³ o likwidacji
gimnazjów z perspektywy swojej gminy.

omówi³
temat: „

” oraz powie-
dzia³ o codziennym funkcjonowaniu i zarz¹dzaniu gmin¹.

W drugiej czêœci obradowano w czterech równo-
leg³ych panelach. Referaty na tematy zwi¹zane z samo-
rz¹dem wyg³osili pracownicy naukowi, doktoranci oraz
studenci reprezentuj¹cy 12 oœrodków akademickich.

tekst i zdjêcie

W pierwszej czêœci
g³os zabrali eksperci, których aktywnoœæ za-
wodowa i spo³eczna jest zwi¹zana z funkcjo-
nowaniem jednostek samorz¹du terytorial-
nego.

Kazimierz Pary³a,
Iwona Drobiñska,

Henryk Brodow-
ski, wójt gminy Siedlce,

Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiœniew,
wypowiedzia³ siê na temat mo¿liwoœci mak-
symalnie dwukrotnego pe³nienia funkcji w
organach samorz¹du terytorialnego. Jacek
Œwirski, wójt gminy Sucho¿ebry,

Ochrona œrodowiska - inwestycje
zwi¹zane ze zmniejszeniem CO2

Grzegorz Czapski

Naukowo o samorz¹dzie

Dzieñ drogowca i transportowca, wspó³czesne
wyzwania, zagro¿enia i problemy bran¿y transpor-
towej - to temat III Ogólnopolskiej Konferencji Nau-
kowej zorganizowanej (26 kwietnia) przez Ko³o Nau-
kowe Logistyków przy Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych UPH.

Zainteresowanych tematem goœci, pracowników
nauki, doktorantów i studentów przywita³a prodziekan
ds. studenckich dr Anna Rak. Nastêpnie Micha³ Chwed-
czuk, cz³onek Ko³a Naukowego Logistyków, przed-
stawi³ jego dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia. Wiedz¹ praktyczn¹
podzielili siê: Henryk Brodowski - wójt gminy Siedlce,
Magdalena Do³êga - przewoŸnik z firmy transportowej
Soleks, Rafa³ Rusjan - prezes przedsiêbiorstwa transpor-
towego Soko³ów Logistyka, Piotr Arczewski -
specjalista ds. sprzeda¿y w firmie Saria-Polska. W
drugiej czêœci konferencji doktoranci i studenci
prezentowali referaty na temat problemów transportu.

W konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele oœmiu
oœrodków naukowych: Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu,
Pañstwowej Szko³y Wy¿szej w Bia³ej Podlaskiej, Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu £ódzkiego, Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w P³ocku, Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Grzegorz Czapski
Martyna Modrzejewskazdjêcie

Problemy transportu

Transport kolejowy nowym szlakiem jedwabnym
z Chin do Europy i szans¹ na rozwój regionu -

uzasadnia³ Piotr Arczewski z firmy Saria-Polska.
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Zimowy dzieñ w
Siedlcach, parking
przed bankomatem
przy ul. Soko³owskiej:
kobieta siedz¹ca za kie-
rownic¹ samochodu
rozmawia przez tele-
fon, w tym czasie silnik
pracuje.

Z rury wydechowej
auta wydobywa siê tru-
j¹cy, czarny w barwie i
mocno smrodliwy wy-
ziew. Na zwrócon¹ u-
wagê, ¿e powinna wy³¹-
czyæ silnik, pani odpo-
wiada na migi, ¿e nic nie
s³yszy i nie rozumie, bo
przecie¿ szyba jest
zamkniêta, a wskazuj¹c palcem na
„komórkê” daje do zrozumienia,
¿e jest zajêta rozmow¹…

W tym samym czasie wszystkie œrodki przekazu in-
formuj¹ o zagro¿eniu smogowym, a w internecie mo¿na za-
poznaæ siê z sytuacj¹ smogow¹ w mniejszych i wiêkszych
miastach Polski.

W pierwszej kolejnoœci truj¹ w³aœciciele prywatnych
domów pal¹cy z³ej jakoœci wêglem i œmieciami, a w nas-
têpnej - kierowcy samochodów. Wystarczy przejœæ nieod-
leg³¹ ulic¹ ¯ytni¹ (pomiêdzy domami wolnostoj¹cymi), by
przekonaæ siê, ¿e tak w³aœnie jest, zaœ pani rozmawiaj¹ca w
aucie dowodzi s³usznoœci ostrze¿eñ o „zasmradzaniu” at-
mosfery przez kierowców parkuj¹cych samochodów.

Jak oceniaj¹ specjaliœci, czêœæ znajduj¹cego siê w
sprzeda¿y wêgla nie powinna byæ dopuszczona do obrotu, a
tym samym do spalania - tyle ¿e w naszym kraju nie obo-
wi¹zuj¹ w tym wzglêdzie ¿adne jakoœciowe normy. A jak
udowodniæ w³aœcicielom pieców, ¿e pal¹ sklejk¹, mokrym
drewnem, specjalnie przyciêtymi oponami (by siê zmieœ-
ci³y we wlocie pieca), butelkami plastikowymi, odzie¿¹ z
zawartoœci¹ w³ókien syntetycznych, kolorow¹ pras¹?
Ci¹gle brakuje przepisów umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹
kontrolê „wsadu” do pieców w kot³owniach prywatnych
domów.

Przyroda ju¿ utraci³a zdolnoœæ do pe³nego oczysz-
czania atmosfery z wyprodukowanych przez ludzi toksyn.
Zim¹ nie ma zieleni (najwa¿niejszego naturalnego „filtra”
powietrza) i dlatego w dni bezwietrzne stê¿enie smogu
osi¹ga najwy¿sze wartoœci. Do tego w miastach brakuje
tzw. korytarzy powietrznych, bo przez lata, stawiaj¹c ko-

lejne budynki, zapatrzeni
w mo¿liwe zyski inwes-
torzy nie przejmowali siê
t¹ kwesti¹. Przyczyn za-
nieczyszczeñ powietrza
jest znacznie wiêcej, ale
najwa¿niejsza to… spo-
sób myœlenia prze¿arty
na wskroœ egoizmem,
niewiedz¹ i krótko-
wzrocznoœci¹. Brak nam
tego, co zwyk³o okreœlaæ
siê œwiadomoœci¹ eko-
logiczn¹.

Czym w przyrodzie
grozi egoizm? Na to py-
tanie odpowiada nie-
miecki leœnik w pasjo-
nuj¹cej ksi¹¿ce o ¿yciu
drzew*: (…)

W Siedlcach mierzony jest tzw. py³ zawieszony,
zawarty w smogu (wiêksze i mniejsze drobiny oznaczane
symbolami PM 2,5 i PM 10). To mieszanina toksycznych
substancji organicznych i nieorganicznych przenoszona na
znaczne odleg³oœci. Du¿e zanieczyszczenie tym py³em
zanotowano w Siedlcach 29 stycznia 2017 r., poprawiaæ
zaczê³o siê po tygodniu.

Wiêksze drobiny truj¹cego py³u s¹ zatrzymywane w
górnych drogach oddechowych, mniejsze przenikaj¹ do
najg³êbszych partii p³uc i do krwi. Lekarze ostrzegaj¹:
smog to tyle, co dym papierosowy wdychany biernie na

ten, kto
jest zbyt chciwy i zbyt wiele zabiera
dla siebie, nic w zamian nie daj¹c,

pozbawia siê w³asnej bazy ¿yciowej i ginie.

„Barbara Ubryk”-
dziura nad dziury;
„Barbara Ubryk”-

hotel ponury.

Pokojów nigdy
siê nie przewietrza

wszyscy wo³aj¹:
- Powietrza nie trza!

(…)W tzw.hallu
trzy sztuczne palmy

i plakat: WIEDZÊ
BOMB¥ ROZWALMY;

(Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Hotel „Ubryk” w:
„Chryzostoma Bulwiecia podró¿ do Ciemnogrodu”,

Dzie³a, Poezje, t. 2, wyd. Czytelnik, Warszawa 1979)

Powietrza nie trza?

Marek Zaj¹c
(olej, p³ótno - z wystawy w Bibliotece UPH

marzec/kwiecieñ 2017)
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du¿ym obszarze i dzia³aj¹cy d³ugotrwale. Zawarte w nim
wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne
zmniejszaj¹ odpornoœæ, uszkadzaj¹
nerki i w¹trobê, sprzyjaj¹ alergiom
(a jednoczeœnie bardziej szkodz¹
a l e rg ikom) i nowo tworom.
Szczególnie niebezpieczne mog¹
okazaæ siê dla rozwoju p³odu, bo
powoduj¹ mikrouszkodzenia mózgu
odpowiedzialne za póŸniejsze
objawy autyzmu lub depresji,
mniejsz¹ inteligencjê, problemy z
pamiêci¹ i koncentracj¹.

Stwierdzono, ¿e tlenek wêgla
wdychany z powietrzem odpo-
wiada za napady bólów wieñco-
wych i zawa³y serca oraz uszkadza
ga³kê oczn¹ i sprzyja zaæmie. Wdy-

lub rowerem, poruszaæ siê
mniejszymi samochodami, dbaæ o ich stan techniczny,
u¿ywaæ dobrychpaliw. Ka¿dy powinien wyrzucaæ œmieci
zgodnie z zasadami ich segregacji, a nie paliæ

chanie toksycznych py³ów dege-
neruje komórki nerwowe przys-
pieszaj¹c procesy otêpienia zwi¹-
zane z wiekiem. Mo¿e mieæ wp³yw
na objawy depresji, przemocy, a
nawet sk³onnoœci samobójcze.

Zapobieganie zatruciu œro-
dowiska zale¿y z jednej strony od
w³adz centralnych i samorz¹do-
wych, z drugiej zaœ - od indywi-
dualnych decyzji i zachowañ. Ka¿dy
mo¿e oszczêdzaæ energiê, wybieraæ
jazdê komunikacj¹ zbiorow¹

nimi. W³aœciciele starych pieców na wêgiel
mog¹ i powinni rozwa¿yæ ich wymianê na
ekologiczne lub na ogrzewanie gazowe (z
mo¿liwoœci¹ dofinansowania takiej inwes-
tycji przez Urz¹d Miasta).

Obserwujemy masowe wycinanie
drzew, bo podobno wolno. Inicjatorzy sadze-
nia drzew nie s¹ w stanie zapobiec szkodom;
jak obliczono - jeden stuletni buk wytwarza
tyle tlenu, co 2700 m³odych drzewek. Ponad-
to, niszcz¹c jedno stare drzewo skazuje siê na
zag³adê ca³y powi¹zany z nim system eko-
logiczny

Co musi siê staæ, by ludzie - poczynaj¹c
od skali lokalnej - przestali mieæ na uwadze
tylko w³asne doraŸne interesy, a zaczêli orga-
nizowaæ siê wokó³ spraw wspólnych? Takich,
od których zale¿y nasze przetrwanie?

A, niestety (odwo³ujê siê do ostatniej
strofy motta tego tekstu), jak¿e czêsto „wytwórcy smogu”
uwa¿aj¹, ¿e jest on wymys³em naukowców. Nie s¹
sporadyczne wo³ania „zasmradzaczy” o zaprzestanie
upowszechniania wiedzy o powodach smogu i jego szkod-

liwych skutkach. Nie przeko-
nuje ich argument, ¿e choæ za-
oszczêdz¹ na kosztach opa³u,
to i tak wydadz¹ „nadwy¿ki” na
leczenie. Gorzej, ¿e takie¿
koszty bêd¹ ponosiæ i ci, co
przechodz¹ obok stoj¹cych aut
z w³¹czonymi silnikami oraz
poruszaj¹cy siê ulicami, jak
przywo³ana wczeœniej ul. ¯yt-
nia, gdzie smród z kominów
bywa, zaiste, zwalaj¹cy z
nóg…

Hanna Œwieszczakowska 
Krzysztof Mazurfot.  

Informacje zawarte w tym
tekœcie pochodz¹ ze spotkania na
temat smogu w Siedlcach, zorga-
nizowanego w marcu przez Pol-
ski Klub Ekologiczny OM Ko³o
„Podlasie”, Bibliotekê Pedago-
giczn¹ w Siedlcach i Mazowiec-
kie Samorz¹dowe Centrum Dos-
konalenia Nauczycieli z udzia-
³em: prof. dr hab. Teodozji
Lipiñ-skiej z Wydzia³u Nauk
Œcis³ych UPH, lek. med.
Magdaleny Daniel, Ma³gorzaty

Furmaniak z Urzêdu Miasta w Siedlcach, z ksi¹¿ki* Petera
Wohllebena „Sekretne ¿ycie drzew”, wyd. Otwarte, Kraków
2016 oraz z obserwacji w³asnych.

Krajobraz po œcince naprzeciw budynków UPH
przy ul. ks. J. Popie³uszki w Siedlcach (kwiecieñ br.)
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Pó³ wieku Muzeum Regionalnego w Siedlcach
W 2017 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach obchodzi 50 lat dzia³alnoœci. Z tej okazji siedleccy muzealnicy

przygotowali cztery ekspozycje: „Podró¿e w czasie. Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbiorach”, „Zbiory
etnograficzne XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach” i „Muzeum na przestrzeni lat
piêædziesiêciu”.

Historia i dzia³alnoœæ Muzeum Regionalnego w
Siedlcach

Historia siedleckiego muzeum siêga pocz¹tku XX w. -
wtedy zaczêto mówiæ o potrzebie otwarcia tego typu
placówki w mieœcie. Uda³o siê to w 1909 r., kiedy Oddzia³
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach
utworzy³ Muzeum Ziemi Podlaskiej. Nie mia³o ono
jednakw³asnej siedziby i korzysta³o z goœcinnoœci
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. I wojna œwiatowa
przerwa³a pierwsze próby dzia³alnoœci.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci po raz kolejny uznano
potrzebê istnienia takiej placówki. 20 wrzeœnia 1928 r.
Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê o utworzeniu Muzeum
Ziemi Podlaskiej im. Mieczys³awa As³anowicza z siedzib¹
w wie¿y ratusza „Pod Jackiem”. Mia³o ono charakter wie-
lodzia³owy. Gromadzono w nim obiekty z dziedziny arche-
ologii, historii, etnografii i sztuki. Powolny rozwój insty-
tucji przerwa³a II wojna œwiatowa. Czêœæ zabytków ukryli
mieszkañcy Siedlec, inne zosta³y zniszczone i nigdy nie
wróci³y do muzeum.

Ratusz, spalony w lipcu 1944 r., odbudowano w
latach 50. Postanowiono wówczas odtworzyæ muzeum, a w
1958 r. zaapelowano do siedlczan o przekazywanie za-
bytków do zbiorów przysz³ego muzeum. 12 lipca 1966 r.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach wyda³o
uchwa³ê nr 40/155/66 w sprawie reaktywowania siedlec-
kiego muzeum. Jego statut zatwierdzi³o Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki. Na tej podstawie 1 stycznia 1967 r. rozpoczê³o
dzia³alnoœæ Muzeum Ziemi Podlaskiej.

Funkcjonowa³o ono kolejno pod trzema nazwami:
Muzeum Ziemi Podlaskiej - do 1975 roku, Muzeum
Okrêgowe - w latach 1975-1999, a od 2000 roku jako
Muzeum Regionalne w Siedlcach. Od pocz¹tku istnia³y w
nim dzia³y: etnograficzny, historyczny, sztuki i naukowo-
oœwiatowy. W 1981 r. utworzono dzia³ przyrody, lecz zosta³
zlikwidowany dziesiêæ lat póŸniej, a zbiory przekazano do
Muzeum Przyrody w Drozdowie.

W czasach istnienia województwa siedleckiego mu-
zeum objê³o nadzór merytoryczny nad innymi instytucjami
tego typu w województwie. By³y to: Muzeum Regionalne
w £ukowie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Spo³ecz-
ne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Siedleckie
muzeum posiada³o wówczas oddzia³y: od 1983 r. Muzeum
Po¿arnictwa w Kotuniu, od 1987 r. Muzeum Walki i Mê-
czeñstwa w Treblince, od 1988 r. Muzeum Tadeusza Koœ-
ciuszki w Maciejowicach, od 1992 r. Galeriê RzeŸby Wi-

tolda Lorentowicza w Polakach. W 1994 r. powsta³a ekspo-
zycja zamiejscowa: Muzeum Czynu Bojowego Kleeber-
czyków w Woli Gu³owskiej.

Obecnie w sk³ad instytucji, oprócz Muzeum Regio-
nalnego w Siedlcach, wchodz¹ podleg³e mu: Muzeum Po-
¿arnictwa w Kotuniu, Muzeum Walki i Mêczeñstwa w
Treblince oraz Muzeum Ziemiañstwa w D¹browie.

Muzeum Po¿arnictwa w Kotuniu jest jedn¹ z nie-
licznych placówek tego typu w kraju. Prezentuje rozwój
techniki po¿arniczej od XIX w., podrêczny sprzêt gaœniczy,
zabytkowe pojazdy stra¿ackie oraz kulturê polskiego po-
¿arnictwa. Zbiera pami¹tki œwiadcz¹ce o historii Kotunia i
jego okolic.

Muzeum Walki i Mêczeñstwa w Treblince powsta³o w
1964 r. po uporz¹dkowaniu terenów by³ych niemieckich
nazistowskich obozów pracy (Treblinka I) i zag³ady (Treb-
linka II) oraz kopalni ¿wiru, czarnej drogi i Miejsca Straceñ
- zgodnie z projektem Franciszka Strynkiewicza, Adama
Haupta i Franciszka Duszeñki. Od 2010 r., oprócz za³o¿e-
nia pomnikowoprzestrzennego, istniej¹ ekspozycje sta³e w
budynku muzeum.

W powstanie Muzeum Ziemiañstwa w D¹browie w³o-
¿ono wiele wysi³ku. Placówka dzia³a od paŸdziernika
2015 r. i ju¿ zdoby³a kilka nagród i wyró¿nieñ. Celem
muzeum jest zbieranie, zabezpieczanie i prezentowanie za-
bytków zwi¹zanych z polskim ziemiañstwem XIX i XX w.
Zrekonstruowano wnêtrza dworskie: kancelariê, pokój
pani domu, kuchniê, jadalniê, salon, sypialniê i ³azienkê.

Muzeum Regionalne w Siedlcach posiada 12 580
pozycji inwentarzowych (stan na 1 stycznia 2017 r.) z
zakresu: archeologii, sztuki, numizmatyki, etnografii,
historii, fotografii archiwalnej i historii wojskowoœci.
Niektóre z nich maj¹ charakter unikatowy.

Zbiory dzia³u sztuki to g³ównie malarstwo i grafika
XIX i XX w. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ kolekcje
autorskie: Micha³a Boruciñskiego, Ma³gorzaty £ady-
Maci¹gowej, Ireny i Joanny Karpiñskich, Kazimierza
Szwainowskiego, Jana Bohuszewicza, Kazimierza
Pacewicza, Kazimierza Wiszniewskiego, Henryka Albina
Tomaszewskiego, Konstantego Laszczki, Teresy Szczu-
rowskiej-Buchczewy i Krzysztofa Marka B¹ka.

W zbiorach historycznych znajduj¹ siê: najwiêk-
sza w Polsce kolekcja czêœci niemieckich rakiet balis-
tycznych V-2, bogaty zbiór szklanych negatywów z sied-
leckiej pracowni fotograficznej Adolfa Ganiewskiego
(Gancwola) z prze³omu XIX i XX wieku, ponadto
pami¹tki, dokumenty i przedmioty zwi¹zane z histori¹
Siedlec i regionu.



Zbiory archeologiczne pochodz¹ z
wykopalisk prowadzonych na terenie by³ego
województwa siedleckiego, g³ównie w la-
tach 80. XX wieku. Na uwagê zas³uguj¹ za-
bytki z czasów œredniowiecza. S¹ wœród nich
eksponaty pochodz¹ce z XIII-wiecznego
cmentarzyska odkrytego w Siedlcach oraz
wykopalisk prowadzonych przy Zamku w
Liwie.

Zbiory etnograficzne dotycz¹ kultury
ludowej wschodniego Mazowsza, po³ud-
niowego Podlasia i pó³nocnej Lubelsz-
czyzny. Jest to du¿y zbiór tkanin, rzeŸb, wy-
cinanek, instrumentów muzycznych, mebli,
sprzêtu gospodarstwa domowego i narzêdzi
rolniczych.

Muzeum prowadzi dzia³alnoœæ eduka-
cyjn¹ i naukow¹. W swojej ofercie posiada
ponad 30 tematów lekcji muzealnych z za-
kresu wiedzy o sztuce, historii Siedlec i re-
gionu. Ich tematyka jest stale rozszerzana w
zale¿noœci od potrzeb i zainteresowañ nau-
czycieli oraz uczniów. Od 2004 roku mu-
zeum organizuje cyklicznie sesje naukowe
poœwiêcone ziemiañstwu, podczas których
podejmowana jest tematyka kultury i his-
torii ziemian w XIX i XX w.

Siedlecka instytucja od wielu lat organizuje imprezy
cykliczne, do których nale¿¹: „Dni Niepodleg³ej” - uro-
czystoœci z okazji odzyskania przez Polskê niepodleg³oœ-
ci, „Adwentowe granie” - konkurs gry na ligawkach (polski
instrument ludowy dêty). W latach 1990- 12 muzeum
zaprasza³o na „Tradycje Wielkanocne” - po-
kazy i degustacjê potraw regionalnych,
zdobnictwa œwi¹tecznego, opowiadania o
wierzeniach ludowych i wielkanocne kolê-
dowanie.

W ci¹gu 50. lat muzeum wspó³dzia³a³o
z placówkami zagranicznymi. W 1975 r.
podpisano umowê o wspó³pracy z Muzeum
Okrêgowym w Teplicach w Czechos³owacji.
W jej ramach odby³y siê w Siedlcach dwie
wystawy: w 1975 r. „XXX lat woje-
wództwa pó³nocnoczeskiego” i w 1976 r.
„Karykatury Miroslava Nydla”.

W 1988 r. podjêto wspó³pracê z Mu-
zeum w Annabergu w NRD, czego pok³o-
siem by³y wystawy: „Siedlce wczoraj i dziœ”,
„Malarstwo Andrzeja So³tysiuka”, „Grafika
Antoniego Wróblewskiego” (w Annabergu),
„Sztuka Annabergu” i „Annaberg wczoraj i
dziœ” (w Siedlcach).

Na pocz¹tku XXI w. nawi¹zano wspó³-
pracê z Muzeum w Oranienburgu w Niem-
czech, dziêki czemu za granic¹ zaprezen-
towano malarstwo Micha³a Boruciñskiego.
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W 2012 r. podpisano umowê o wspó³-
pracy z Muzeum w Petersbergu w Niem-
czech, która trwa do dziœ. W jej ramach od-
by³y siê wystawy: „Szlacheckie siedziby.
Wystawa fotografii dworów i pa³aców
wschodniego Mazowsza, po³udniowego
Podlasia i pó³nocnej Lubelszczyzny” S³a-
womira Kordaczuka (w Petersbergu, 2013 r.)
i „Historyczne budowle szlaku romañskiego
w Saksonii-Anhalt” Ingo Zandera (w Siedl-
cach, 2013-2014 r.) oraz zorganizowano Miê-
dzynarodowy Plener Artystyczny „Wokó³
D¹browy - ludzie, krajobraz, architektura”
(2016 r.).

Ekspozycja upamiêtnia najwa¿niejsze
wydarzenia historyczne w blisko piêæsetlet-

niej historii miasta. Obejmuje okres od pow-
stania miejscowoœci w œredniowieczu, przez epo-
kê nowo¿ytn¹, kiedy miasto uzyska³o prawa
miejskie w 1547 r., czasy panowania w Siedlcach
Czartoryskich, okres zaborów, I wojnê œwiatow¹,

wojnê polsko-bolszewick¹, dwudziestolecie miêdzy-
wojenne, po II wojnê œwiatow¹.

Na wystawie mo¿na obejrzeæ przedmioty pochodz¹ce
ze œredniowiecza, pami¹tki po ksiê¿nej Aleksandrze

Piêkne, cenne i najstarsze  wystawy
jubileuszowe ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Siedlcach

Podró¿e w czasie. Siedlce przez
wieki

Ogiñskiej, portrety w³aœcicieli Siedlec, najstarsze wize-
runki miasta i jego mieszkañców oraz inne
zabytki materialne z nimi zwi¹zane, w tym
pami¹tki rodzinne.

Oprócz eksponatów z w³asnych zbio-
rów, na wystawie zgromadzono zabytki m.in.
z Muzeum Narodowego w Krakowie, Fun-
dacji xx. Czartoryskich w Krakowie, Archi-
wum Kapitu³y Metropolitalnej w Krakowie,
Zamku Królewskiego na Wawelu Pañstwo-
wych Zbiorów Sztuki, Pañstwowego Mu-
zeum Archeologicznego w Warszawie, Mu-

zeum Niepodleg³oœci w Warszawie, Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Zamoy-

skich w Koz³ówce, Muzeum Zbrojowni na
Zamku w Liwie oraz ze zbiorów prywatnych.

Od pocz¹tku istnienia muzeum groma-
dzone s¹ dzie³a sztuki. Zbiory te zapocz¹t-
kowa³a wspania³a darowizna artystki
urodzonej w Siedlcach - Ma³gorzaty £ady-
Maci¹gowej (1881-1969). Ten dar sta³ siê
swoistym wzorem, poniewa¿ po nim
nast¹pi³y kolejne. Córka Micha³a Boruciñ-

skiego (1885-1976) - Hanna So³tan - gdy likwi-

Sztuka w naszych zbiorach
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Gwiazda, 1990,
Stefania Starosz,

G³osków

Gwiazda, 1977,
Zofia Œwiderska,

GoŸlin Górny

Kogut, 1977,
Zofia Grzêda,

Sobienie Kie³czewskie

Koguty, 1979,
Zofia Œwiderska,

GoŸlin Górny
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dowa³a warszawskie mieszkanie rodziców, zaprosi³a do
niego pracowników naszego muzeum, by zaopiekowali siê
spuœcizn¹ artystyczn¹ ojca, tak¿e rodowitego siedlczanina.
Te dwie kolekcje prezentujemy w najwiêkszym wyborze.
Pokazujemy tak¿e to, co podarowa³y siostry Irena (1901-
1985) i Joanna (1902-1999) Karpiñskie oraz Kazimierz
Szwainowski (1917-2002), znani siedleccy artyœci. Bardzo
cenimy sobie te donacje i jesteœmy z nich dumni.

Chwalimy siê tak¿e innymi dzie³ami sztuki gro-
madzonymi przez pó³ wieku. Pochodz¹ one z zakupów,
darów jeszcze innych artystów oraz przekazów ró¿nych
instytucji, w tym: Powiatowego Domu Kultury w Siedl-
cach, Muzeum Narodowego w Warszawie i siedleckiego
Biura WystawArtystycznych.

Zbiory etnograficzne s¹ gromadzone od lat 70. XX w.
Tworz¹ kolekcje i zbiory otwieraj¹ce kolekcje, cha-
rakterystyczne dla wsi ch³opskich i drobnoszlacheckich,
g³ównie z okolic Siedlec.

Na wystawie pokazano najcenniejsze eksponaty z ko-
lekcji etnograficznych: ubiory, tkaniny u¿ytkowe, sprzêty
gospodarskie, wycinanki z papieru glansowanego, rzeŸby
ludowe, instrumenty muzyczne i dewocjonalia.

W kolekcji ubiorów przewa¿aj¹ stroje kobiet: spód-
nice i fartuchy we³niane, bawe³niane i lniane typu miejs-
kiego, z nici swojskich i fabrycznych, z tkanin wykonanych
na krosnach, powsta³e i u¿ytkowane od pocz¹tku XX w. do
lat 30. Uzupe³niaj¹ je liczne chusty we³niane, jesionki,
chustki szalinówki, bluzki i bielizna lniana. Ubiorów mês-
kich zachowa³o siê na wsi niewiele, tote¿ w naszych zbio-
rach mamy tylko liczne koszule lniane i pojedyncze okazy
odzie¿y wierzchniej.

Bardzo bogata kolekcja tkanin u¿ytkowych zawiera
przekrój typów tkanin u¿ytkowanych jako nakrycia ³ó¿ek,
wykonanych z we³ny, lnu i rzadziej bawe³ny. Ujawniaj¹

Zbiory etnograficzne XIX-XX w. Wybór z kolekcji
Muzeum Regionalnego w Siedlcach

one zmieniaj¹ce siê mody we wzornictwie; od archa-
icznych wzorów tkackich w tzw. migotki, przez pasiaki,
kraciaki i modniejsze w drugiej po³owie XX w. we³niane
dywany dwuosnowowe. Obok tego zbioru znajduj¹ siê:
obrusy lniane, rêczniki i poœciel w kratê, wykonane z tzw.
n a w s i g u r u ( f a b r y c z n e n i c i b a w e ³ n i a n e ) .

Kolekcjê sprzêtów gospodarskich reprezentuje typo-
we wyposa¿enie domu pierwszej po³owy XX w.: ko³owrot-
ki, niecki, garnki, sto³ki, ³awy, liczne wyroby bednarskie.
Ze wzglêdu na brak powierzchni magazynowej nie mo¿e-
my gromadziæ kolejnych, wiêkszych obiektów.

Mo¿emy siê poszczyciæ du¿¹, reprezentatywn¹ kolek-
cj¹ wycinanek ludowych z okolic: Garwolina, Otwocka i
Miñska Mazowieckiego, powsta³ych w drugiej po³owie
XX w. Ich wzory s¹ typowe - archaiczne oraz póŸniejsze,
wykonywane na zamówienia i konkursy.

W niewielkiej, ale cennej kolekcji rzeŸb wyró¿niamy
trzy dziewiêtnastowieczne, przedstawiaj¹ce Chrystusa, po-
chodz¹ce z okolic Siedlec, prawdopodobnie z kapliczek.
RzeŸbê wspó³czesn¹ reprezentuj¹ oryginalne prace kilku
twórców z okolic Siedlec.

W zbiorze instrumentów wyró¿niamy dwie harmonie.
Najstarsza, dwurzêdowa, powsta³a w koñcu XIX w., now-
szy nabytek to harmonia trzyrzêdowa siedleckiej firmy
NiedŸwiedŸ z lat 30. XX w. Oba instrumenty s¹ obecnie
oddane do konserwacji.

Najnowsz¹, powsta³¹ w 2000 r., ci¹gle uzupe³nian¹
jest kolekcja dewocjonaliów z koñca XIX do po³owy
XX w. Tworz¹ j¹: obrazy kultu domowego, modlitewniki,
œwiête obrazki, osóbki - figurki Matki Boskiej, domowe
pasyjki, ró¿añce, druki okolicznoœciowe zwi¹zane z uro-
czystoœciami koœcielnymi.

Wystawa pod tym tytu³em to, w du¿ym skrócie
przedstawiona, historia dzia³alnoœci Muzeum Regional-
nego w Siedlcach od jego powo³ania w 1967 r. do dziœ.
Materia³y archiwalne i aktualne pokazujemy w formie ga-
lerii fotografii z ekspozycji, wernisa¿y, konkursów, pre-
lekcji, spotkañ. Mo¿na podziwiaæ najwa¿niejsze nagrody i
wyró¿nienia, wydawnictwa ksi¹¿kowe i katalogowe, pla-
katy, kartki pocztowe, pami¹tki i wiele innych rzeczy doku-
mentuj¹cych ¿ycie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Dodatkowo, na krótko, w muzealnej bibliotece przy-
gotowano ekspozycjê ksi¹¿ek pochodz¹cych ze zbiorów
Aleksandry Ogiñskiej i opatrzonych jej autografem oraz
innych wydanych w XVIII, XIX i pocz¹tkach XX wieku.

Wystawy jubileuszowe w Muzeum Regionalnym w
Siedlcach mo¿na ogl¹daæ do .

Muzeum na przestrzeni lat piêædziesiêciu

marca 2018 r

G³ówne uroczystoœci, 29 maja 2017 r., bêd¹ po³¹czone
z Dniem Muzealnika województwa mazowieckiego.
Pierwsza czêœæ odbêdzie siê w Centrum Kultury i Sztuki im.
Andrzeja Me¿eryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Wyst¹pi¹ wtedy goœcie, zostan¹ wrêczone odznaczenia,
dyplomy, podziêkowania i gratulacje osobom
wspó³pracuj¹cym i wspieraj¹cym dzia³ania naszej
placówki.

Zaplanowano konferencjê naukow¹ poœwiêcon¹
historii siedleckiego muzeum, mecenatowi ksiê¿nej
Aleksandry Ogiñskiej, dziejom maj¹tku Natolin - obecnej
siedziby Muzeum Ziemiañstwa w D¹browie oraz dworom i
pa³acom pogranicza mazowiecko-podlasko-lubelskiego.
Po konferencji goœcie obejrz¹ wystawy w budynku
muzeum.

Druga czêœæ uroczystoœci odbêdzie siê w D¹browie.
Zaprosimy na spotkanie integracyjne w parku miejscowego
zespo³u dworsko-parkowego oraz zwiedzanie Muzeum
Ziemiañstwa w D¹browie - Oddzia³u Muzeum
Regionalnego w Siedlcach.

Honorowy patronat nad jubileuszem obj¹³ Adam
Struzik - Marsza³ek Województwa Mazowieckiego.
Patronami medialnymi zostali: Katolickie Radio Podlasie i
Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl.

Muzeum Regionalne w SiedlcachKrzysztof Cabaj,

�ród³o ilustracji na s. 6: Wycinanki kobielskie i gar-
woliñskie, oprac. Wanda Ksiê¿opolska, wyd. Muzeum
Regionalne w Siedlcach 2002.
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Adwentowe granie 2010, fot. W. Ksiê¿opolska

Tradycje wielkanocne 2004, zespó³ Grêzowianie.
fot. W. Ksiê¿opolska

Edward Maryniak z Ch³opkowa, rzeŸba w drewnie, w³. MRS,
fot. K. Mazur

wyroby bednarskie, w³. MRS, fot. K. Mazur

Chrystus ukrzy¿owany,
okolice Siedlec, XIX w., w³. MRS,

fot. A. Ruciñski.

po lewej: Aleksandra Ogiñska po 1760
(orygina³ obrazu w Muzeum Sztuki Litwy

w Wilnie),
po prawej: ³apcie, tzw. postoje,

pocz. lat 70. XX w. okolice £ochowa, w³. MRS
fot. K. Mazur
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Pocz¹tkowo siedleckie spotkanie z prof. Magda-
len¹ Zowczak*, etnografem z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, mia³o dotyczyæ badañ nad tzw. bibli¹ ludow¹.
Ostatecznie temat zosta³ zawê¿ony do apokryficznych i
ludowych przekazów o Adamie i Ewie. Czym jednak
jest apokryf?

Teksty nie do koñca kanoniczne…

Magdalena
Zowczak

Dwaj ch³opcy poszli po chrust w okolicy wioski Na-
zaret. Nie by³o ³atwo o patyki w Galilei, gdzie rzadko ros³y
drzewa, o lasach nie wspominaj¹c… Ch³opcy trudzili siê
jak mogli do chwili, gdy ukryty pomiêdzy zrudzia³ymi
trawami w¹¿ uk¹si³ jednego z nich w stopê. Ten krzykn¹³ -
nie tyle z bólu, co ze strachu - wiedzia³ bowiem, jak¹ si³ê ma
gadzi jad. I, jak nic, zapewne sta³oby siê najgorsze, gdyby
nie drugi ch³opiec. Oto pochwyci³ stopê rannego kolegi,
chuchn¹³ na ni¹ i œlady po uk¹szeniu natychmiast zniknê³y!
Jednoczeœnie w¹¿ zdech³… Uk¹szony ch³opiec mia³ na
imiê Jakub, zaœ ten, który go uzdrowi³ - Jezus…

Cud?A któ¿ by œmia³ zaprzeczyæ! Jednak - co wa¿ne -
ani nie przywo³uj¹ go wspó³czeœni kaznodzieje, ani nie jest
przedstawiany jako ewidentny przyk³ad „bo¿ej mocy” na
katechezach dla dzieci, choæ opis tego cudu znajdziemy w
ksiêdze zwanej „Ewangeli¹ Tomasza” - z dodatkiem
„Ewangelia Dzieciñstwa Pana”. Jej domniemany autor (ja-
koby aposto³ Tomasz) przytacza jeszcze wiele innych,
zdumiewaj¹cych i opisanych ze szczegó³ami „cudownych”
zdarzeñ, których bohaterami s¹ Jezus, Maria i Józef…

Choæ ksiêga ta jest znana od wieków, jej treœæ nie
stanowi przedmiotu debat teologicznych. „Ewangeliê To-
masza” uwa¿a siê bowiem za apokryf. I nie tylko j¹, albo-
wiem podobnych ksi¹g, pisanych przez wieki i uznawa-
nych za œwiête jest du¿o, du¿o wiêcej. Choæ nie zawieraj¹
treœci przeciwnych wierze chrzeœcijañskiej, to nie zali-
czono ich do tzw. Kanonu Ksi¹g Nowego Testamentu, gdy¿
nie ma mo¿liwoœci ustalenia, czy opisane w nich wydarze-
nia s¹ prawdziwe, kiedy te ksiêgi powsta³y oraz kto jest ich
prawdziwym autorem. Bowiem podpisywanie prac literac-
kich cudzymi imionami nie by³o niegdyœ ani naganne, ani
niezwyk³e. Przeciwnie! Przypisywanie przekazu jakiemuœ
aposto³owi b¹dŸ (na przyk³ad) któremuœ ze œwi¹tobliwych
ojców pustyni praktykowano powszechnie w staro¿yt-
noœci, by podnieœæ znaczenie tekstu.

O apokryfach, przyczynach ich powstawania, upow-
szechniania oraz zdumiewaj¹cych formach trwania w
œwiadomoœci chrzeœcijan polskiego wschodniego pogra-
nicza (ale nie tylko) opowiada³a prof.

, pracownik naukowy Instytut Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.Apokry-
fy tak silnie wros³y w religijnoœæ ludow¹, powsta³a ich taka
mnogoœæ, ¿e wyodrêbniono odrêbn¹ kategoriê badawcz¹
zwan¹ bibli¹ ludow¹. Jednak nie jest to zapisany zbiór
przekonañ maj¹cych wyjaœniæ zawi³oœci, których nie t³u-
maczy nauczane i przepowiadane z ambon S³owo Bo¿e. Bo

1/ i có¿ mo¿na dowiedzieæ siê z niego, jak by³o „na pocz¹tku
œwiata”? Albo co robi³ Jezus bêd¹c dzieckiem lub pomiê-
dzy dwunastym a trzydziestym rokiem ¿ycia?Ano nic.

Poniewa¿ ludzie s¹ z natury ciekawi - jak, nie przy-
mierzaj¹c, Adam i Ewa - zatem zaczêli snuæ najró¿niejsze
opowieœci, które, co podkreœli³a pani profesor, w du¿ej
czêœci s¹ powtórzeniami b¹dŸ powielonymi transkrypcjami
opowieœci zas³yszanych przez chrzeœcijan od ich s¹siadów
- ¯ydów. Ci bowiem - maj¹c obowi¹zek studiowania tzw.
œwiêtych ksi¹g (tak¿e midraszy i przypowieœci) - znali
takich opowieœci mnóstwo.

Chrzeœcijanie uznali za czêœæ swej tradycji ów juda-
istyczny kanon biblijny i nazwali Starym Testamentem.
Jego treœci, od-
powiednio od-
czytywane, s³u-
¿y³y - wed³ug
s t a r o ¿ y t n y c h
t e o - l o g ó w -
uzasad-nianiu
tych za-wartych
w N o - w y m
Testamen-cie .
W³aœnie dla-tego
w œwiado-moœci
l u d u
chrzeœcijañskie-
go, który nie bar-
dzo móg³ poj¹æ
wywody teolo-
giczne (tym bar-
dziej, ¿e w³aœ-
ciwie do po³owy
XX w. na czyta-
nie Biblii katolik
rzymski musia³
mieæ zgodê du-

¯ydzi wiedzieli, bo czytali…

Apokryfy, m¹droœci ludowe i inne…

prof. Magdalena Zowczak
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chowego prze-
wodnika), poja-
wi³y siê - przeka-
zywane z poko-
lenia na pokole-
nie - opowieœci
okreœlone mia-
nem biblii ludo-
wej.

I ch cech¹
jest szczególne
popl¹tanie mterii
oraz baœniowoœæ.
Na przyk³ad pos-
taæ Jezusa tak
mocno „zlewa
siê” z postaci¹
Boga Ojca, ¿e
czasami nie spo-
sób zrozumieæ,
kogo dotyczy re-
lacja. Wbrew na-
uczaniu oficjal-
nemu, w narracji

ludowej nader czêsto Bóg Ojciec podlega dolegliwoœciom
wieku starczego; np. - choæ wieczny i wszechmog¹cy - z
up³ywem czasu (choæby) traci witalnoœæ.

W niektó-
rych ludowych
opowieœciach ja-
wi siê tak udrê-
czony i s³abuj¹-
cy, ¿e nie mo¿e
nawet… dogo-
niæ psa. Po co
mia³by go go-
niæ? Ano, by
odebraæ muAda-
mowe ¿ebro, z
k tó rego mia ³
stworzyæ Ewê.
Bogu starczy³o
si³ tylko na uch-
wycenie psiego
ogona , k tó ry
oderwany sta³
siê „materia³em
wyjœciowym” do
stworzenia ko-
biety. Ta historia
ma g³êbszy sens,
bo przy okazji

obrazowo wyjaœ-
nia, dlaczego „kobita ci¹gnie siê za swoim ch³opem, jak
chwost za psem”. A przecie¿ to nie jedyna opowieœæ
zawieraj¹ca zaskakuj¹cy obraz „stworzenia kobiety”! Jak
wynika z wyk³adu pani profesor „psie w¹tki”s¹ obecne w
narracjach zarówno mieszkañców obszaru po³o¿o-

Z psiego ogona…

nego miêdzy litewsk¹ Pa³ang¹ a ukraiñsk¹ Ko³omyj¹, jak i
ludnoœci Ba³kanów… Bo te wszystkie regiony eksplo-
rowa³a naukowo prof. Zowczak.

Z jednej strony dowodzi to uniwersalizmu zjawiska
zwanego apokryfami ludowymi, z drugiej zaœ nieprze-
partej, a g³êboko tkwi¹cej w tzw. prostym ludzie potrzeby
wyjaœnienia wszystkiego, czego nie t³umaczy oficjalne
nauczanie Koœcio³ów chrzeœcijañskich dzia³aj¹cych na
pograniczach kulturowych, etnicznych i religijnych. A ¿e
wyjaœnienia te s¹ istn¹ mieszank¹ pojêæ religijnych i treœci
przekazywanych przez pokolenia? Có¿, taka jest specyfika
zarówno „powa¿nych” apokryfów, jak i ich ludowych
egzegez.

ponoæ g³upiej z natury i ni¿ej stoj¹cej od mê¿czyzny
kobiecie? Przecie¿ prawdziwie m¹dry nie zg³upia³by tak
bardzo…

Przed Ew¹ by³a Lilith…

M¹drzejszy, ale nie a¿ tak…

Z opowieœci pani profesor dotycz¹cych bohaterów
spotkania, czyli Adama i Ewy, zapamiêta³em mnogoœæ
wyobra¿eñ ludowych na temat tego, co i dlaczego dzia³o siê
w mitycznym raju. Szczególnie legendê o - przyswojonej z
opowieœci ¿ydowskich - pierwszej kobiecie stworzonej
przez Boga i nosz¹cej imiê Lilith; wspomina o niej Ksiêga
Rodzaju [Rdz 1,27].

Niestety, ta pierwsza kobieta nie by³a udanym
tworem. Adama razi³o, ¿e dana mu od Boga towarzyszka
¿ycia (jeœli wierzyæ œredniowiecznym wyobra¿eniom) nie
nale¿a³a do poci¹gaj¹cych. Ale poza brakiem powabu, pra-
ojca irytowa³o nieustanne podkreœlanie przez Lilith, ¿e jest
mu równa.Ajaki ch³op zniesie kwestionowanie jego pierw-
szeñstwa? Tak i Adam (wszak wyniesiony do godnoœci pa-
na stworzenia) nie zdzier¿y³ i po¿ali³ siê Stwórcy. Ten, uz-
naj¹c zasadnoœæ skargi, usun¹³ Lilith. A ¿e Adamowi siê
cni³o bez towarzyszki, Bóg zdecydowa³ „daæ mu jakie inne
bawide³ko”. By³a ni¹ Ewa - kobieta pokorna, potulna i we
wszystkim poddana mê¿czyŸnie.

Jednak - wed³ug antyfeministycznie nastawionych
teologów ¿ydowskich i chrzeœcijañskich - ta swoista bez-
wolnoœæ nie uchroni³a Ewy od fatalnego w skutkach sko-
rzystania z daru wolnej woli. Nie tylko, ¿e uleg³a namo-
wom wê¿a (fallicznego symbolu tzw. z³ego ducha), to
jeszcze sk³oni³a Adama do z³amania bo¿ego zakazu
spo¿ywania owocu z „drzewa wiadomoœci dobrego i
z³ego”.

Takim sposobem ciekawoœæ i niepos³uszeñstwo
zaowocowa³o (w przenoœni i dos³ownie) wypêdzeniem
prarodziców z raju na ziemiê, gdzie oboje w pocie czo³a
musieli pracowaæ, ona zaœ w bólach mia³a rodziæ. Z woli
bo¿ej pokolenia ich potomków po wsze czasy naznaczone
zosta³y piêtnem grzechu pierworodnego. Ale to akurat
opowieœæ dobrze znana…

Mnie zaœ o wiele bardziej zaintrygowa³a kwestia,
której nie wyjaœniaj¹ ani ksiêgi kanoniczne, ani apokryfy,
ani nawet wszechm¹droœæ ludowa. Mianowicie, jakim to
sposobem Adam, mê¿czyzna, a wiêc - ponoæ z „nadania
bo¿ego” - istota m¹droœci pe³na albo te¿, jak mawia siê na
Podlasiu, przeœpierzna (czyli cwana) da³ siê tak „zakrêciæ”
- zarówno wedle teologów, jak i wioskowych mêdrków -

Krzysztof Mazur

Drzewo ¿ycia: Œmieræ w otoczeniu
Ewy i Marii Koœcio³a, Niemcy 1489 r.

Wygnanie z Raju,
Boles³aw Suska, Budziska 1975
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1/ Marek Starowieyski (red.)Apokryfy Nowego
Testamentu. Ewangelie apokryficzne, Kraków 2006, s. 395

Warto przeczytaæ: Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.
Interpretacje w¹tków biblijnych w kulturze ludowej, Wyd.
Funna, Wroc³aw 2000

¯ró³a zdjêæ:
, Stanis³aw Szulc, drewno polichromowane,

Wola Korybutowa, 1980, fot. EK, Kalendarz Etnograficzny na
rok 2017, Wyd. Pañstwowe Muzeum Etnograficzne w
Warszawie

, Boles³aw Suska, Budziska 1975,
Wystawa , PME, fot. Magdalena Zowczak

(msza³ dla arcyb. Salzburga, Niemcy 1489), Wikimedia
Commons

Zdjêcia ze spotkania w muzeum: Krzysztof Mazur

Adam i Ewa

Wygnanie z Raju
Biblia Pauperum

Drzewo ¯ycia i Œmierci w otoczeniu Ewy i Marii Koœcio³a

*Spotkanie zatytu³owane „Adam i Ewa w apokryfach i biblii ludowej” (4 kwietnia br.) zosta³o zorganizowane przez Towarzystwo
Literackie im.Adama Mickiewicza Oddzia³ Siedlecki oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Mówiono o niej: Odmieniec lub Czarto³ania. Na
kartach literatury zapisa³a siê jako mêczennica wol-
noœci (okreœlenie Marii Janion), wariatka na strychu,
str¹cona bogini (Brygida Helbig) lub po prostu
ob³¹kana poetka.

Despotyczny ojciec i ch³odna matka

Historia ¿ycia i twórczoœci Marii Jakubiny Komor-
nickiej/Piotra Odmieñca W³asta jest fascynuj¹ca, choæ nie-
wielu j¹ zna. W szkole niepodobna, ¿eby opowiadaæ o ta-
kich - niezwykle utalentowanych, ale kontrowersyjnych
postaciach. Dziœ Maria Komornicka sta³a siê swoist¹ ikon¹
wœród badaczy literatury z krêgów feministycznych i
genderowych. Jej twórczoœci nie sposób rozpatrywaæ w
oderwaniu od biografii.

Przysz³a m³odopolska poetka, pisarka i krytyczka
literacka urodzi³a siê w 1876 roku w Grabowie nad Pilic¹.
Pochodzi³a z zamo¿nej ziemiañskiej rodziny, by³a drugim z
szeœciorga dzieci Augustyna Komornickiego i Anny z do-
mu Dunin-W¹sowicz. Ojciec poetki nie stroni³ od prze-
mocy domowej, by³ despot¹ nieznosz¹cym sprzeciwu.
Choæ docenia³ niespotykany talent córki, to bi³ j¹ i ter-
roryzowa³. Jego osoba odcisnê³a na Marii piêtno na ca³e
¿ycie.

Z kolei matka, nazywana zimn¹ piêknoœci¹, nie
dawa³a emocjonalnego wsparcia nadwra¿liwej Marii.
Choæ niedostêpna Anna nie aprobowa³a stylu ¿ycia córki,
to w³aœnie ona by³a pierwsz¹ czytelniczk¹ jej utworów, do
niej Maria stale pisa³a listy.

Po latach i duchowej zmianie to¿samoœci Maria - ju¿
jako Piotr W³ast - idealizowa³a rodziców. Mia³o to zwi¹zek

z uznaniem przez ni¹ patriarchatu i nadrzêdnej roli ojca.
Matce w takim modelu przypad³a rola stra¿niczki ogniska
domowego, o której mi³oœæ i akceptacjê córka i syn w
jednej osobie stale zabiega³a.

Debiut literacki poetki mia³ miejsce w „Gazecie
Warszawskiej”, gdzie opublikowano niezwykle dojrza³y,
jak na szesnastoletni¹ wówczas dziewczynê, tekst

. W wydanych dwa lata póŸniej
Komornicka wieœci³a nadejœcie nowej, modernistycznej
kultury. Na prze³omie lat 1899 i 1900 wyda³a nak³adem
w³asnym , które alegorycznie
przedstawiaj¹ skomplikowane relacje z ojcem.

Bohaterki stworzone przez Komornick¹ pragn¹
intensywnych doznañ, co idealnie odzwierciedla obraz
W³adys³awa Podkowiñskiego . Autorka
nawi¹zuje do tego dzie³a w prozie poetyckiej , gdzie
koñ symbolizuje mêskoœæ i zwierzêcy popêd, a konflikt
duszy z cia³em jest nie do pogodzenia. Doœwiadczenie
pierwszej nieszczêœliwej mi³oœci do kuzyna Bogus³awa
Lutomskiego mia³o odbicie w innych utworach, np. w

, ostatnim tekœcie dla „Chimery”,
opublikowanym w grudniu 1907 roku.

W tamtym czasie Komornicka by³a kobiet¹ ambitn¹,
przekonan¹ o swoim niezwyk³ym talencie, krn¹brn¹ i
niepokorn¹. We wczesnej twórczoœci przewidzia³a, z czym
przyjdzie zmierzyæ siê jej w przysz³oœci: z wyobcowaniem,
izolacj¹, brakiem poczucia przynale¿noœci do p³ci ¿eñskiej,
depresj¹, poczuciem winy, obsesjami samobójczymi.

Twórczoœæ ¿yciem pisana

Z ¿ycia
nêdzarza Szkicach

Baœnie i psalmodie

Sza³ uniesieñ
Mi³oœæ

Intermezzo

Historia Odmieñca, której nie poznasz w szkole

Od lewej: prof. Magdalena Zowczak oraz S³awomir Kordaczuk
i Wanda Ksiê¿opolska z Muzeum Regionalnego w Siedlcach
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Sieæ uczuæ i zwi¹zków
W Warszawie uwik³a³a siê w niezwyk³¹ relacjê z

Cezarym Jellent¹ oraz Wac³awem Na³kowskim (ojcem
Zofii). Obaj literaci byli od niej du¿o starsi. Przez szeœæ
miesiêcy (wrzesieñ 1894 - luty 1895) przebywa³a w Cam-
bridge, gdzie zgodnie z ¿yczeniem ojca mia³a podj¹æ stu-
dia. Nie uczyni³a tego, a pobyt w Anglii bardzo j¹ rozcza-
rowa³. Buntowa³a siê zw³aszcza przeciw podleg³ej roli ko-
biet, w tym studentek, o czym pisa³a w korespondencjach i
listach do kraju.

Po powrocie do Warszawy zamieszka³a z Na³kow-
skim i jego rodzin¹. Wybuch³ skandal, reputacja Komornic-
kiej uleg³a powa¿nemu nadszarpniêciu. Ojciec poetki
zmar³ na zawa³ serca w roku 1895, za co zosta³a obwiniona
przez rodzinê. Na domiar z³ego Maria wyjecha³a za granicê
z Jellent¹, najprawdopodobniej wdaj¹c siê z nim w romans.

Owocem wspó³pracy trójki literatów by³o dzie³o
wydane we Lwowie w roku 1895. Autorzy przeciw-

stawiali w nim jednostki wybitne i nadwra¿liwe - nazywa-
ne przez siebie forpocztami ewolucji psychicznej - bezide-
owej wiêkszoœci spo³eczeñstwa. Zaliczali do niej filistrów i
troglodytów ograniczonych do w³asnych celów material-
nych. Autorzy w ten sposób og³aszali swoje stanowisko
ideowe uznaj¹c, ¿e przysz³oœæ nale¿y do duchowej elity…
Publikacja spotka³a siê z krytyk¹, a relacje miêdzy Komor-
nick¹, Na³kowskim i Jellent¹ uleg³y pogorszeniu, potem
ca³kowitemu zerwaniu.

W 1898 r. Komornicka wysz³a za m¹¿ za Jana Lemañ-
skiego - poetê, autora . Lemañski mia³ wy¿sze wy-
kszta³cenie prawnicze i sta³¹ pracê, jednak podobno Maria
za¿¹da³a od niego zrezygnowania z posady. W rezultacie
mieszkali i podró¿owali praktycznie na koszt rodziny po-
etki (trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nale¿a³ jej siê spadek po
ojcu). Ale i bez tego zwi¹zek zapowiada³ siê fatalnie, m.in.
z powodu chorobliwej zazdroœci Jana, czego przejawem
by³o postrzelenie ¿ony i jej kuzyna. W wieku 24 lat Maria
uzyska³a separacjê, co sta³o siê kolejn¹ skaz¹ na jej opinii.

For-
poczty

Bajek

W nastêpnych latach twórczoœæ poetki rozkwit³a.
Zafascynowana osob¹ Zenona Przesmyckiego podjê³a
wspó³pracê z „Chimer¹” - m³odopolskim czasopis-
mem. Publikowa³a tam do roku 1907, kiedy gazetê
zamkniêto. By³y to utwory w³asne, t³umaczenia oraz
oryginalne recenzje literackie.

W latach 1902-1907 twórczoœæ Komornickiej
nawi¹zuje do Boga, mistyki i natury. W poezji
koncentruje siê na wykluczeniu, zawieszeniu, ale
równie¿ pragnieniu zemsty i posiadania w³adzy. W
prozie „Mi³oœæ” autorka prze³amuje tabu w literaturze
polskiej - kobieta przyznaje siê do odczuwanego
po¿¹dania. W „Biesach” (staros³owiañskie z³e duchy)
podmiot liryczny analizuje proces popadania w ob³êd -
tekst rozpoczyna siê zdaniem: „By³o to za czasów mej

manii samoprzeœladowczej”. I znowu poetka podkreœla
wykluczenie.

Syndromy choroby Komornickiej zaczê³y ujawniaæ
siê podczas pobytu we Francji w roku 1903. Zg³êbia³a wte-
dy wiedzê o mistycyzmie i historii Polski, szczególnie inte-
resowa³y j¹ dzieje w³asnego rodu i przodka Piotra W³asta -
rycerza Boles³awa Krzywoustego. To w³aœnie w Pary¿u, w
Bibliotece Polskiej, dosz³o do s³ynnego za³amania ner-
wowego. Zaalarmowana rodzina, z któr¹ skontaktowa³ siê
Przesmycki, umieœci³a Komornick¹ w klinice pod Pary-
¿em, gdzie zdiagnozowano depresjê z przepracowania.

W kraju poetka nadal niepokoi³a bliskich dziwnym
zachowaniem i twierdzeniem, ¿e przeistacza siê w anio³a.
Rozczarowana rodzin¹, brakiem wsparcia ze strony Przes-
myckiego, rozgoryczona i depresyjna, pewnego lipcowego
dnia 1907 r. oœwiadczy³a matce, ¿e spali³a kobiece stroje i
zmieni³a to¿samoœæ na mêsk¹. Za¿¹da³a, by od tego mo-
mentu nazywaæ j¹ Piotrem Odmieñcem W³astem, tak te¿
siê podpisywa³a, choæ w dokumentach figurowa³a jako
Maria Lemañska.

Mówi siê, ¿e Maria, a w³aœciwie Piotr, wyrwa³ sobie
wszystkie zêby, aby nadaæ twarzy mêskie rysy. Do dziœ nie
wiemy, jak by³o naprawdê i dlaczego podj¹³ tak radykalne
kroki.

Maria Janion uwa¿a, ¿e przemiana Komornickiej w
Piotra W³asta nie by³a skutkiem choroby psychicznej lecz
œwiadom¹ decyzj¹ o duchowej zmianie to¿samoœci. Wyni-
ka³o to g³ównie z niemo¿noœci twórczego realizowania siê
poetki na równych prawach z mê¿czyznami.

Symboliczne samobójstwo Komornickiej jako ko-
biety i „ponowne narodziny” jako mê¿czyzny, zamiast
upragnionej wolnoœci, przynios³o jej/jemu wieloletnie
zniewolenie w zak³adach dla psychicznie chorych. Przez
siedem lat Piotr W³ast s³a³ listy do rodziny prosz¹c, aby za-
brano go do domu, jednak najbli¿si wiedzieli lepiej, co jest
dla niego dobre. Korespondencja z tamtego okresu dowo-
dzi, jakie poni¿enie i odarcie z godnoœci spotka³o poetê/tkê
tylko dlatego, ¿e chcia³/a byæ sob¹, nikomu przy tym nie
zagra¿aj¹c.

Maria Komornicka w tle - na œcie¿ce (”œwiadectwo nieobecnoœci”)
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Wolnoœæ odzyska³/a po wybuchu wojny - w roku 1914
zamieszka³/a z najstarszym bratem i jego rodzin¹ w Gra-
bowie. W latach 1918-1927 powsta³o opus magnum Piotra
- , któr¹ zaczêto publikowaæ we
fragmentach w latach 50. i 60.Autor/ka nawi¹zuje w niej do
zainteresowania histori¹ i innymi religiami, rozprawia siê z
bolesn¹ przesz³oœci¹ i dramatycznymi relacjami rodzin-
nymi. W poemacie zatytu³owanym jedy-
ny raz wraca do narracji kobiecej.

Jeszcze za ¿ycia Maria Komornicka zosta³a niemal
zapomniana, a sam Tadeusz Boy-¯eleñski, tworz¹c w

Xiêga Poezji Idyllicznej

Czarto³ania i Seni

la-
tach 30. antologiê poezji polskiej by³ przekonany, ¿e wy-
bitna poetka nie ¿yje. Jednak Odmieniec nie straci³ nigdy
swojej godnoœci, choæ przysz³o mu ¿yæ w izolacji i od-
rzuceniu przez rodzinê, która traktowa³a go jako z³o
konieczne.

Zachowa³y siê tylko dwie fotografie Marii Komornic-
kiej/Piotra W³asta. Jedna, z lat m³odoœci, przedstawia twarz
delikatn¹ i bardzo kobiec¹. Drug¹ wykonano prawdopo-
dobnie w 1943 roku w Grabowie. Na pierwszym planie brat
poetki, Jan, siedzi w towarzystwie kobiet. W tle, na œcie¿ce,
widaæ Odmieñca w czapce, z rêkami w marynarce. Osobli-
we œwiadectwo nieobecnoœci, jak napisa³a Maria Janion…

W roku 1944 rodzina musia³a opuœciæ Grabów, jej
dom ca³kowicie sp³on¹³ na skutek dzia³añ wojennych.
Piotra W³asta umieszczono w Izabelinie, w prowadzonym -

przez zakonnice domu opieki. Powojenne w³adze przyz-
na³y Marii Komornickiej niewielk¹ rentê za zas³ugi lite-
rackie w okresie M³odej Polski. Ostatnie listy zaczê³a
podpisywaæ jako Maria, choæ nie zmieni³a mêskiego stroju
na kobiecy. Zmar³a w 1949 roku w wieku 73 lat, a na os-
tatni¹ drogê zakonnice ubra³y j¹ w sukniê... W rodzinnym
Grabowie stoi pomnik Komornickiej/W³asta; przedstawia
postaæ o niezidentyfikowanej p³ci.

Sylwia Potiopa
Korzysta³am ze strony:

Od redakcji - warto przeczytaæ:
Maria Janion „Kobiety i duch innoœci”, Wyd. Sic!,

Warszawa 1996
Joanna Jab³oñska „Kobieta, mê¿czyzna, anio³ czy

zwyk³a ? - o metamorfozach Marii Komornickiej”,
Natalia Waœkiewicz „Czego pragnie ? o dylogii
baœni Marii Jakubiny Komornickiej w: „To¿samoœæ kobiet.
Silne indywidualnoœci w sztuce, literaturze i religii” red.
Joanna Pos³uszna, Beata Walêciuk-Dejneka, Wyd. Ureus,
Kraków 2014

Brigitta Helbig-Mischewski „Str¹cona bogini. Rzecz o
Marii Komornickiej”, Wyd. Universitas, Kraków 2010

Brygida Helbig „Inny od siebie samego” (powieœæ o
Marii Komornickiej), Wyd. W.A.B., grupa wydawnicza
Foksal, Warszawa 2016

wariatka
femme fatale

http://zientek.blog.pl/2013/06/30/odmieniec-i-
czartolania-szkic-o-marii-komornickiejpiotrze-wlascie/

Od kilku lat Wydzia³ Humanistyczny UPH
organizuje seminaria naukowe pod wspólnym tytu³em:
Ró¿ne ods³ony kobiecych œwiatów. Zamierzeniem
organizatorów jest wydobycie z niepamiêci kobiet
twórczych i odwa¿nych ró¿nych epok, które kreowa³y
w³asne ¿ycie wbrew opresyjnemu otoczeniu.

P³aci³y za to czêsto odtr¹ceniem przez najbli¿szych,
pozbawieniem nale¿nych praw, w tym maj¹tkowych (jak
by³o w przypadku Marii Komornickiej), ale pozostawa³y
wierne sobie, w³asnemu wyobra¿eniu o swoim powo³aniu.

Na prze³omie XIX i XX wieków, kiedy ¿y³a i tworzy³a
Maria Komornicka, kobieta z jej sfery, tzn. ziemiañskiej,
mia³a szybko wyjœæ za m¹¿, urodziæ dzieci i byæ podpor¹
dla mê¿a. Wzór ten utrwali³y liczne podrêczniki dobrych
manier, w których kobietê przedstawiano jako istotê ni¿sz¹
od mê¿czyzny, niemaj¹c¹ prawa do stanowienia o sobie i
wype³niaj¹c¹ drugorzêdn¹ rolê w spo³eczeñstwie. Takie
pogl¹dy powielano w Polsce jeszcze do lat 20. XX wieku.
Ich propagatorami byli nie tylko mê¿czyŸni, ale i kobiety, w
tym nawet uwa¿ane za pionierki emancypacji.

Jak przedstawi³a na jednej z przywo³anych konferen-
cji prof. Zofia Chyra-Rolicz* miêdzy 10 a 16 rokiem ¿ycia
wychowanie dziewczynek z wy¿szych sfer polega³o nie ty-

le na edukacji, co na tresurze do wype³niania przysz³ych ról
¿ony i matki podleg³ej we wszystkim mê¿czyŸnie. Dla pan-
ny na wydaniu (a wiêc poczynaj¹c od 15 roku ¿ycia) naj-
wa¿niejsza by³a tzw. reputacja, najgroŸniejsze zaœ - staro-
panieñstwo. Na rynku ma³¿eñskim poszukiwano w pierw-
szej kolejnoœci s³odkich i skromnych idiotek, najlepiej z
odpowiednim posagiem.

Z chwil¹ zam¹¿pójœcia (najczêœciej za kandydata
wskazanego przez rodziców, nierzadko znacznie starszego,
ale za to z tzw. pozycj¹) sensem egzystencji ¿ony powinna
byæ wygoda i dobre samopoczucie mê¿a. Skargi na z³e
traktowanie przez niego by³y - co oczywiste - wykluczone.

Maria Komornicka, której m³odoœæ przypad³a na
druga po³owê XIX w. (w 1900 roku mia³a 24 lata i za sob¹
nieudane ma³¿eñstwo) nie godzi³a siê na podobny los.
D¹¿y³a do wolnoœci tworzenia i stanowienia o sobie.
Dlatego, pod wp³ywem ojca, zgodzi³a siê na wyjazd na
studia do Anglii. Wyobra¿a³a sobie, ¿e w tym kraju, w
którym - inaczej ni¿ na ziemiach polskich - kobiety maj¹
dostêp do wy¿szej uczelni, s¹ traktowane na równi z
mê¿czyznami tak¿e w innych dziedzinach.

Dozna³a szoku, gdy okaza³o siê, ¿e studentka nie ma
nawet prawa bez zgody opiekuna naukowego do

Buntowniczki

NAUKA
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wypo¿yczenia ksi¹¿ki w bib-
liotece uniwersyteckiej.

Pewne jest jedno, ¿e Maria
Komornicka - Piotr W³ast nie
tylko nie osi¹gnê³a zamierzonego
celu, ale do koñca ¿ycia, przez
kolejnych kilkadziesi¹t lat nie
decydowa³a ju¿ o sobie. Pozos-
tawa³a na ³asce rodziny, która
natychmiast uzna³a j¹ za chor¹
psychicznie i faktycznie pozba-
wi³a wolnoœci op³acaj¹c pobyty w
o œ r o d k a c h z a m k n i ê t y c h .
Wspó³czeœni badacze (Maria
Janion, Brigitta Helbig-Mi-

Wieczo-
rami Maria siedzia³a najczêœciej
w swoim pokoju, bo by³o nie do
pomyœlenia, by pokaza³a siê na
ulicy bez opieki mê¿czyzny. Nie
podoba³o jej siê, ¿e raczkuj¹cy
ruch emancypacyjny kobiet pole-
ga³ przede wszystkim na separo-
waniu siê od mê¿czyzn, gdy jej
zdaniem równoœæ miêdzy p³ciami
powinna polegaæ przede wszyst-
kim na porozumieniu duchowym.

W tej obcej sobie atmos-
ferze i otoczeniu, z którym nie
umia³a siê porozumieæ wytrzy-
ma³a pó³ roku, jednak powrót do
Warszawy nie oznacza³ spokoju.
Stopniowo dochodzi³a do prze-
konania, ¿e upragnion¹ wolnoœæ
mo¿e uzyskaæ tylko jako…
mê¿czyzna.

Do dziœ badacze zafas-
cynowani biografi¹ i twórczoœci¹
Marii Komornickiej zastanawiaj¹
siê nad przyczynami jej decyzji o
zmianie to¿samoœci p³ciowej.
Joanna Jab³oñska** zadaje py-
tania: Mo¿e nie zale¿a³o jej na
przemianie w mê¿czyznê lecz w
prawdziwego cz³owieka? Mo¿e
owa przemiana by³a buntem lub
manifestem? Podkreœla te¿ poza-
seksualny wymiar tej decyzji,
dyktowany w g³ównej mierze
chêci¹ zajêcia wy¿szego od ko-
biecego stanowiska w hierarchii
spo³ecznej.

schewski) s¹ jak najdalsi od
przylepiania Komornickiej ety-
kiety osoby chorej psychicznie.
Wol¹ mówiæ o jej ogromnym
cierpieniu, któremu dawa³a wy-
raz w licznych listach do rodziny,
niewzruszonej przez lata jej
proœbami o zwrócenie wolnoœci.

Bliski tej postawie jest
pogl¹d prof. Chyry-Rolicz wy-
ra¿ony na ostatnim seminarium
„feministycznym”: Mêskie œwia-
ty w ¿yciu kobiet (2-3 marca
2017). Komentuj¹c dramatyczne
biografie twórczyñ profesor po-
wiedzia³a, ¿e przekraczanie przez
nie granic mêskiego œwiata wi¹¿e
siê z cierpieniem.

Siedleckie seminaria œwiad-
cz¹ o wzroœcie zainteresowania
dorobkiem niezwyk³ych kobiet,
które przez wieki, z powodu nie-
wykonywania narzucanych im
obowi¹zków, okreœlano i trakto-
wano zgodnie z wykluczaj¹cymi
epitetami. Znalaz³y one wyraz w
tytu³ach kolejnych debat: nie-
grzeczne, drêczone fobiami, sa-
motne, stare… Dziœ patrzymy na
nie przede wszystkim jak na
osoby silne i odwa¿ne, z których
poszukiwañ, doœwiadczeñ, a na-
wet b³êdów mo¿emy siê uczyæ i
dziêki którym odnajdujemy
w³asn¹ drogê.

Hanna Œwieszczakowska

*por. Zofia Chyra-Rolicz, Wzory
zachowañ kobiet na ziemiach
polskich XIX/XX wieku w:
Niepokorne - konstrukty kobiece w
kulturze pod red. Beaty Walêciuk-
Dejneki i Joanny Pos³usznej, Wyd.
Ureus, Kraków 2014

**por. Joanna Jab³oñska, Kobieta,
mê¿czyzna, anio³ czy zwyk³a
„wariatka”? - o metamorfozach
Marii Komornickiej w: To¿samoœæ
kobiet - silne indywidualnoœci w
sztuce, literaturze i religii pod red.
Joanny Pos³usznej i Beaty
Walêciuk-Dejneki, Wyd. Ureus,
Kraków 2014

NAUKA

rys. Karolina Zwoniarska,
A galeria, marzec 2017

Karolina Zwoniarska, technika mieszana
A galeria, marzec 2017
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Joanna Wyrostkiewicz, Autoportret,
akryl na desce,

Galeria Abakus, marzec/kwiecieñ 2017
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Nic = zero. W codziennych rozmowach tak w³aœnie
oceniamy. Czy s³usznie? Czy zero na pewno jest
niczym? Po co nam zatem takie coœ, co jest niczym?

Podstawa systemu zapisu liczb

Zero pojawi³o siê w u¿yciu jako element systemów
zapisu liczb, by³o czêœci¹ notacji. Dopiero po wielu, wielu
latach uznano je za pe³noprawn¹ liczbê i wtedy zajê³o na-
le¿ne mu miejsce jednego z podstawowych elementów ma-
tematycznych zbiorów liczbowych. Na to miejsce zero za-
s³u¿y³o zarówno swoj¹ u¿ytecznoœci¹, jak i niezwyk³ymi,
czasami paradoksalnymi, w³aœciwoœciami. Pamiêtamy
pewnie ze szko³y, ¿e nie da siê niczego podzieliæ sensownie
przez 0, a to tylko jedna z tych w³aœciwoœci. Analizuj¹c
podstawy matematyki, mo¿na pokazaæ, ¿e wszystkie liczby
daj¹ siê wyprowadziæ z 0.

W wielu staro¿ytnych kulturach symbole oznaczaj¹ce
liczby l, 10 i 100 by³y ze sob¹ niezwi¹zane. W staro¿ytnej
Grecji u¿ywano na przyk³ad liter alfabetu na oznaczenie
liczb 1-9, 10-90 i 100-900. Wydaje siê, ¿e mog³o to byæ
myl¹ce, ale zazwyczaj mo¿na bez trudu wywnioskowaæ z
kontekstu, czy dany symbol oznacza literê czy liczbê. Taki
zapis utrudnia³ jednak wykonywanie obliczeñ.

Nasz obecny sposób zapisu liczb, w którym ta sama
cyfra wartoœci w zale¿noœci od tego, gdzie
siê znajduje, nazywa siê systemem pozycyjnym. Taka
notacja doskonale sprawdza siê przy wykonywaniu obli-
czeñ pisemnych, a przecie¿ tak w³aœnie jeszcze do niedaw-
na wszystko liczono. W powszechnie, choæ niewy³¹cznie,
stosowanym dziœ systemie pozycyjnym o podstawie 10
najwa¿niejsza jest znajomoœæ podstawowych zasad doda-
wania i mno¿enia dziesiêciu symboli 0-9. Mo¿na zauwa¿yæ
powtarzaj¹ce siê prawid³owoœci, gdy takie same symbole
pojawiaj¹ siê w ró¿nych miejscach. Na przyk³ad:

Jednak w notacji stosowanej w staro¿ytnej Grecji
pierwsze dwa dzia³ania wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

oznacza ró¿ne

23 + 5 = 28
230 + 50 = 280
2300 + 500 = 2800

i trudno dopatrzyæ siê tu jakiejœ wspólnej struktury.

System pozycyjny ma jeszcze dodatkow¹ cechê, któr¹
mo¿na zauwa¿yæ na przyk³ad w liczbie 1057 - otó¿
wymaga u¿ycia symbolu oznaczaj¹cego zero. Cyfra 0
mówi nam, ¿e w tej liczbie nie wystêpuj¹ setki. W notacji

greckiej nie ma takiej potrzeby. Na przyk³ad w zapisie
symbol oznacza „200", a to „80". Mo¿emy stwierdziæ,
¿e nie ma ¿adnych jednoœci, poniewa¿ nie pojawia siê tu
¿aden z symboli - , którymi w Grecji staro¿ytnej
oznaczano pierwsze dziewiêæ liczb Zamiast pos³ugiwaæ
siê jakimœ symbolem oznaczaj¹cym zero, po prostu nie
pisano ¿adnej z liter oznaczaj¹cych jednoœci.

óð

ó ð

Ü è

.

Gdybyœmy spróbowali tak post¹piæ w systemie
dziesiêtnym, liczba 1057 zmieni³aby siê w 157, ale wtedy
nie mo¿na by³oby stwierdziæ, czy taki zapis oznacza 1057,
1507, 1570, czy mo¿e 10500700. We wczesnych wersjach
systemu pozycyjnego wykorzystywano w celu zaznaczenia
braku wartoœci w którejœ pozycji spacjê, ale taki odstêp
mo¿na ³atwo przeoczyæ, a dwie spacje obok siebie tworz¹
jedynie trochê wiêkszy odstêp. Taki zapis czêsto prowadzi³
wiêc do pomy³ek.

Pierwsz¹ cywilizacj¹, która wprowadzi³a symbol oz-
naczaj¹cy „tu nie ma ¿adnej liczby”, byli Babiloñczycy,
chocia¿ u¿ywali go niekonsekwentnie. Jak mo¿e niektórzy
pamiêtaj¹ ze szko³y, babiloñski system liczbowy nie mia³
podstawy 10, ale 60. We wczesnych zapisach babiloñskich
rachunków oznaczano brak wartoœci w danej pozycji zosta-
wiaj¹c w tym miejscu odstêp, ale oko³o roku 300 p.n.e. do
u¿ycia wszed³ specjalny symbol - dwa ukoœne kliny. By³ on
jednak pomijany, jeœli wystêpowa³ na koñcu liczby, a wiêc
faktycznego znaczenia zapisu trzeba siê by³o wówczas
domyœlaæ z kontekstu. Zreszt¹ nie by³ traktowany jako
„pe³noprawna” liczba, ale tylko jako cyfra (zreszt¹ samo
s³owo oznacza³o pocz¹tkowo w³aœnie nic, pustkê, brak,
czyli zero, a wiêkszoœæ jêzyków europejskich zawdziêcza
„zero” wybitnemu matematykowi - Fibonacciemu - który
arabskie przet³umaczy³ jako zefiro, sk¹d ju¿ blisko do
zera).

Koncepcja systemu pozycyjnego o podstawie 10 po-
jawia siê w tekœcie kosmologicznym z 458
roku n.e., w którym tam, gdzie obecnie zapisalibyœmy 0,
u¿ywa siê s³owa „œuunja" (pustka). W 498 roku n.e. indyj-
ski matematyk i astronom Arjabhata opisa³ system pozy-
cyjny jako „miejsce do umieszczenia wartoœci dziesiê-
ciokrotnie wiêkszej”, jednak dowodem na pierwsze niebu-
dz¹ce kontrowersji u¿ycie konkretnego symbolu oznacza-
j¹cego cyfrê 0 w systemie dziesiêtnym jest inskrypcja z 876
roku n.e. znajduj¹ca siê w œwi¹tyni ÆaturbhudŸa w Gwali-
jarze. Znakiem tym jest - a to ci niespodzianka! - ma³e
kó³ko. (Kó³ka z poziom¹ kresk¹ na górze u¿ywa³ ponad
siedem wieków wczeœniej Ptolemeusz do okreœlania ró¿nic
w po³o¿eniu k¹towym Ksiê¿yca i S³oñca przy zaæmieniu
tego ostatniego.)

Krótka historia zera

Babilon

Indie

sifr

sifr

Lokavibhaga

Czy nic jest liczb¹?
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Majowie
Cywilizacja Majów, której najlepszy okres rozwoju

przypada³ na lata 250-900 n.e., pos³ugiwa³a siê systemem
liczbowym o podstawie 20 z odrêbnym symbolem na

oznaczenie zera, które
to oznaczenie wyna-
leŸli - jak siê uwa¿a -
ju¿ Olmekowie (1500-
400 p.n.e.). Majowie
najczêœciej u¿ywali
liczb do zapisu dat w
swoim kalendarzu.
Jednym ze stosowa-
nych przez nich spo-
sobów odmierzania
czasu by³a tak zwana
d³uga rachuba, wyma-
gaj¹ca podania liczby
dni, jakie up³ynê³y od
mitycznego dnia stwo-
rzenia, który wed³ug
naszego obecnego ka-
lendarza przypada³ na
11 sierpnia 3114 roku
p.n.e. W takim sys-
temie u¿ycie zera by³o
niezbêdne, pozwala³o
bowiem unikn¹æ nie-
jasnoœci.

Do IX wieku n.e.
zero by³o postrzegane
jako wygodny symbol
przydatny w oblicze-
niach, ale nie by³o uwa-
¿ane za pe³noprawn¹
liczbê. Byæ mo¿e dla-
tego, ¿e niczego siê nim
nie liczy.

Gdy ktoœ spyta nas, ile mamy krzese³ - i faktycznie
kilka ich mamy - wska¿emy je po kolei i policzymy: „Jedno,
dwa, trzy, ...”. Je¿eli jednak nie mamy krzese³, nie mo¿emy
wskazaæ na jakieœ krzes³o i powiedzieæ: „zero”, bo przecie¿
nie ma na co wskazywaæ. Poniewa¿ nie uzyskamy 0 w
wyniku liczenia, zero najwyraŸniej nie jest liczb¹. Mo¿e to
siê wydawaæ dziwne, ale warto zauwa¿yæ, ¿e jeszcze
wczeœniej tak¿e „jeden” nie by³o uwa¿ane za liczbê. Œlad
tego zachowa³ siê w wielu jêzykach do dziœ* - maj¹c 1
samochód nie podkreœlamy tego w informacji, tylko
mówimy „mam samochód”. Skoro ktoœ ma jak¹œ liczbê np.
krów, to z pewnoœci¹ ma ich wiêcej ni¿ jedn¹.

Z czasem u¿ycie symbolu oznaczaj¹cego zero bardzo
siê rozpowszechni³o i uœwiadomiono sobie, ¿e pod niemal
wszystkimi istotnymi wzglêdami zero zachowuje siê tak
samo jak pozosta³e liczby. W IX stuleciu indyjscy matema-

Czy zero jest
liczb¹?

tycy uwa¿ali ju¿, ¿e jest ono pe³noprawn¹ liczb¹, a nie tylko
symbolem u¿ywanym do oddzielania innych cyfr i zacho-
wania czytelnoœci zapisu. Pos³ugiwali siê zerem swo-
bodnie we wszystkich obliczeniach.

Od dawna te¿ nie ma w¹tpliwoœci, gdzie nale¿y
umieœciæ zero na osi liczbowej - w naturalnej kolejnoœci, od
lewej do prawej: miejsce zera jest tu¿ obok l, na lewo od niej.
Wynika to z oczywistego faktu: dodanie l do dowolnej licz-
by przesuwa j¹ o jedn¹ pozycjê w prawo. Dodanie l do 0
przesuwa je na pozycjê l, zatem 0 musi siê znaleŸæ w miejs-
cu, z którego przesuniêcie o jedn¹ pozycjê w prawo daje 1.
To miejsce znajduje siê o jedn¹ pozycjê na lewo od 1. Zero
jako prawdziwa liczba ugruntowa³o siê na swojej pozycji po
wprowadzeniu liczb ujemnych. Nikt nie mia³ zastrze¿eñ do
stwierdzenia, ¿e 2 jest liczb¹. Jeœli przyjmiemy, ¿e -2 te¿ jest
liczb¹ i ¿e suma dwóch liczb równie¿ jest liczb¹, to wynik
dodawania 2 + (-2) musi byæ liczb¹.Ato jest przecie¿ 0.

Zero zachowuje siê jak ka¿da inna liczba „niemal pod
wszystkimi istotnymi wzglêdami”, poniewa¿ w jednym
szczególnym przypadku zero jest wyj¹tkowe. Musi takie
byæ, poniewa¿ jest jedyn¹ liczb¹ wciœniêt¹ miêdzy liczby
dodatnie i ujemne.

Jest czymœ oczywistym, ¿e dodanie 0 do dowolnej licz-
by nie zmienia jej wartoœci. Z tej szczególnej w³asnoœci
wynika, ¿e 0 + 0 = 0, a to oznacza, i¿ -0 = 0. Zero jest samo
dla siebie liczb¹ przeciwn¹. To jedyna taka liczba. Wynika to
w³aœnie tego, ¿e 0 jest wciœniête na osi liczbowej miêdzy
liczby ujemne i dodatnie.

A co z mno¿eniem? Jeœli potraktujemy mno¿enie jak
wielokrotne dodawanie, to

Niezwyk³e cechy

2 × 0=0+0=0
3 × 0=0+0+0=0
4 × 0=0+0+0+0=0

z

Zatem

dla dowolnej liczby :
Jeœli wyœlê na w³asne konto kilka przelewów na kwotê

0 z³otych, to przecie¿ nie zwiêkszê swojego stanu posia-
dania ani o grosz. Równie¿ w tym wypadku zero jest jedyn¹
liczb¹ o takiej szczególnej w³asnoœci.

Z zasad arytmetyki wynika, jest równe
dla dowolnych liczb To oznacza, ¿e

dla dowolnej liczby mimo ¿e nie mo¿emy dodaæ do
siebie „zero kopii” liczby

A co z dzieleniem? Dzielenie zera przez liczbê ró¿n¹
od zera jest oczywiste - w wyniku dostajemy zero. Po³owa z
niczego czy jedna trzecia z niczego to przecie¿ wci¹¿ jest
nic. Jednak przy dzieleniu jakiejœ liczby przez zero, do g³osu
dochodzi niezwyk³a natura tej liczby. Ile na przyk³ad wynosi
l : 0? Wynikiem z dzielenia jest taka liczba ¿e

Zatem wynikiem z dzielenia 1 : 0 powinna byæ taka liczba
¿e × 0 = 1. Problem jednak w tym, ¿e

n × 0 = 0

0 × 0

takiej liczby nie

n.

¿e m × n n × m
m i n.

n,
n.

m : n q, q × n =
m.
q, q

n =

NAUKA

Stela kamienna z Quirigua
dat¹ stworzenia œwiata

wg Majów: 13 baktunów,
0 katunów, 0 tunów, 0 uinali,

0 kin, 4 ahau, 5 cumhu.
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ma. Jak¹kolwiek liczbê podstawimy pod zawsze otrzy-
mamy wynik 0 = 0. Nigdy nie dostaniemy wartoœci 1.

Dzielenie przez zero jest niedozwolone, poniewa¿ ta-
kie dzia³anie jest bezsensowne. Co prawda przed wprowa-
dzeniem u³amków s¹dzono, ¿e dzielenie l przez 2 te¿ jest
bezsensowne, mo¿e wiêc nie powinniœmy siê tak ³atwo pod-
dawaæ? Czy wobec tego szukaæ jakiejœ nowej liczby, która
pozwala³aby nam dzieliæ przez zero? Mo¿na, ale pojawia siê
problem - taka liczba sta³aby w sprzecznoœci z podsta-
wowymi zasadami arytmetyki.

Wiemy na przyk³ad, ¿e 1 × 0 = 2 × 0, poniewa¿ oba
dzia³ania daj¹ w wyniku zero. Po podzieleniu obu stron
przez 0 otrzymujemy l = 2, a to przecie¿ absurd. Zatem
wprowadzenie zakazu dzielenia przez zero wydaje siê jak
najbardziej sensowne.

O tym jak bardzo wyj¹tkowe i niebezpieczne jest zero i
dzielenie przez nie przekona³a siê amerykañska marynarka.
21 wrzeœnia 1997 roku podczas rejsu u wybrze¿y Wirginii
kr¹¿ownik rakietowy USS „Yorktown” uleg³ groŸnej awa-
rii. W jego komputerach zainstalowano nowe oprogramo-
wanie, dziêki któremu zredukowano za³ogê i zaoszczêdzo-
no miliony dolarów. Nikt jednak nie zauwa¿y³, ¿e okrêt sta³
siê bezbronny wobec zera, które jeden z operatorów wpisa³
w nieodpowiednim miejscu. Kiedy dane zosta³y pobrane

puter próbowa³
wykonaæ dzielenie przez zero, co

q,
q ×

przez program, nast¹pi³a katastrofa - kom
skoñczy³o siê zawiesze-

niem programu i unieruchomieniem jednostki.**
¯adna inna liczba nie mog³a wyrz¹dziæ takich szkód;

Niekiedy mówi siê, ¿e w jej wyniku
uzyskujemy „nieskoñczonoœæ”.

Z pojêciem najbli¿szym „nicoœci” mamy w matematy-
ce do czynienia w teorii zbiorów. Zbiór jest zestawem obiek-
tów matematycznych: liczb, figur geometrycznych, funkcji,
sieci... Definiuje siê go przez wypisanie lub scharakteryzo-
wanie jego elementów. Okreœlenia „zbiór zawieraj¹cy licz-
by 2, 4, 6, 8” oraz „zbiór liczb parzystych z przedzia³u miê-
dzy l i 9” definiuj¹ ten sam zbiór, który mo¿emy utworzyæ,
wypisuj¹c jego elementy:

gdzie nawiasy klamrowe oznaczaj¹ zbiór utwo-
rzony przez elementy wypisane miêdzy nimi.

Pod koniec XIX w. niemiecki matematyk Georg
Cantor, przy okazji zajmowania siê kwestiami nieci¹g³oœci
funkcji, opracowa³ obszern¹ teoriê zbiorów. Przedstawi³
rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce strukturê zbioru nieci¹g³oœci.
To nie pojedyncze nieci¹g³oœci by³y tu istotne, ale ca³e ich
skupisko. Cantora tak naprawdê interesowa³y zbiory nie-
skoñczenie du¿e. Dokona³ wówczas niezwyk³ego odkry-
cia, ¿e niektóre nieskoñczonoœci s¹ wiêksze od innych.

Pomys³ Cantora podchwyci³ Gottlob Frege, ale jego
bardziej interesowa³y zbiory skoñczone, na podstawie któ-
rych chcia³ wyjaœniæ kwestiê natury liczb.Analizuj¹c w tym
celu ró¿ne odpowiadaj¹ce sobie zbiory (np. zbiory siedmiu

próba dzielenia przez zero powoduje, ¿e operacja staje
siê nieokreœlona.

Liczby z niczego

{2, 4, 6, 8}
{}

dni tygodnia, siedmiu plag egipskich, siedmiu krasnolud-
ków i liczb od l do 7) stwierdzi³, ¿e doskonale do siebie pasu-
j¹, a wiêc wszystkie definiuj¹ tê sam¹ liczbê.

Który z nich zatem nale¿a³oby wybraæ jako reprezen-
tanta liczby siedem? Frege „poszed³ na ca³oœæ” - wszyst-
kie! Zdefiniowa³ ka¿d¹ z liczb jako zbiór wszystkich zbio-
rów pasuj¹cych do danego zbioru; dziêki temu ¿aden zbiór
nie jest wyró¿niony, a u¿ywane przez nas nazwy i symbole
s¹ jedynie oznaczeniami tych gigantycznych zbiorów.

Liczba „siedem” jest zbiorem wszystkich zbiorów
pasuj¹cych do krasnali i zbiór ten jest tym samym, co zbiór
wszystkich zbiorów pasuj¹cych do dni tygodnia lub listy
{1,2,3,4, 5, 6, 7}.

Niestety idea ta, choæ rozwi¹zuje problem pojêciowy,
nie prowadzi do ¿adnej sensownej notacji. Frege przedsta-
wi³ swoje przemyœlenia w dwutomowych

Od tej chwili wszyscy - jak s¹dzi³ -
wiedzieli, czym jest liczba. Jednak tu¿ przed wys³aniem do
druku tomu drugiego Frege niespodziewanie otrzyma³ od
Bertranda Russella list, w którym Russell napisa³ coœ
takiego: „…rozwa¿ zbiór wszystkich zbiorów, które nie
zawieraj¹ same siebie”. Anegdotyczny opis tej antynomii
nosi nazwê „paradoksu fryzjera” lub „paradoksu
golibrody” -

Inne sformu³owanie tego paradoksu dotyczy
ciotki, która lubi tych, co siebie nie lubi¹ i nie lubi tych, co
siebie lubi¹. OdpowiedŸ na pytanie, czy ciotka lubi siebie
prowadzi do paradoksalnej konkluzji, ¿e ciotka lubi siebie
wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. Generalnie
paradoksy tego typu wynikaj¹ z tzw. autoreferencji, czyli
odwo³ywania siê do samych siebie. Niektórzy mo¿e
pamiêtaj¹ oparty na tej samej zasadzie,
który próbowa³ rozwi¹zaæ bohater komedii E = mc

trudno nam je od siebie odró¿niæ.

Podstawowych
prawach arytmetyki.

Fryzjer, mieszkaniec pewnego miasta, goli
tych jego mieszkañców, którzy sami siê nie gol¹. Czy fryzjer
goli siê sam?

paradoks Gödla
²

Odpowiedzi na to pytanie to zbiór, który przeczy sam
sobie. Zagadnienie to pokazuje niebezpieczeñstwa, jakie
wi¹¿¹ siê z ogromnymi, wszechogarniaj¹cymi zbiorami.
Fryzjer z tego przyk³adu nale¿y bowiem jednoczeœnie do
dwóch ró¿nych zbiorów - mê¿czyzn, których goli fryzjer i
mê¿czyzn, którzy gol¹ siê sami.

Logicy rozwi¹zali problem przyjmuj¹c diametralnie od-
mienn¹ ni¿ Frege strategiê - wybranie tylko jednego z wielu
zbiorów. Najtrudniejszy by³ wybór odpowiednich zbiorów
standardowych - jednoznacznie zdefiniowanych, ze struktu-
r¹ odpowiadaj¹c¹ procesowi liczenia. Rozwi¹zaniem oka-
za³ siê bardzo szczególny zbiór nazywany zbiorem pustym.

A jak to siê ma do zera? Zero jest liczb¹, wobec czego
powinno odpowiadaæ liczbie elementów w jakimœ zbiorze.
Ale w jakim? Musi to byæ zbiór pozbawiony elementów, co
³atwo sobie wyobraziæ - np. „zbiór wszystkich ludzi wa¿¹-
cych ponad 3 tony”. W matematyce równie¿ istnieje zbiór
bez elementów - jest to zbiór pusty (np. zbiór wszystkich
liczb pierwszych podzielnych przez 4 lub zbiór wszystkich
trójk¹tów z czterema wierzcho³kami). Chocia¿ na pozór s¹
to zbiory ró¿ne, w istocie jest to jeden i ten sam zbiór. Ponie-
wa¿ nie znajduj¹ siê w nich ¿adne liczby ani ¿adne
trójk¹ty,

NAUKA



jednoznaczn¹ metodê konstrukcji
ca³ego zbioru liczbowego, w którym
ka¿da liczba jest okreœlonym zbio-
rem, zawieraj¹cym zgodn¹ z nasz¹
intuicj¹ liczbê elementów; podobne
rozwi¹zania z zakresu teorii zbiorów
mo¿emy wykorzystaæ do przedsta-
wienia definicji liczb ujemnych,
u³amków, liczb rzeczywistych (nie-
skoñczonych u³amków dziesiêt-
nych), zespolonych …

Rozwa¿ania te doprowadzi³y
nas do odkrycia jednej z najwiêk-
szych tajemnic matematyki -

A jakie to mo¿e mieæ konsek-
wencje dla innych dziedzin? Potêga
i oryginalnoœæ zera zajmuj¹ nie tylko

matematyków, ale i fizyków, którzy próbuj¹ wyjaœniæ
tajemnice Wszechœwiata. Mo¿na np. dojœæ do wniosku, ¿e
Wszechœwiat powsta³ z niczego - skoro energia grawi-
tacyjna ma przeciwny znak ni¿ wszystkie inne rodzaje
energii, to energia grawitacyjnego ci¹¿enia wszystkich cia³
w kosmosie dok³adnie równowa¿y energiê zwi¹zan¹ z ich
masami, ruchem, ciep³em, promieniowaniem itd., a to
znaczy, ¿e ³¹czna wartoœæ energii Wszechœwiata jest równa
zeru. Stworzenie ca³ej materii nic by wtedy nie kosztowa³o.
Bilans energii siê zgadza, tj. przed stworzeniem
Wszechœwiata by³o zero, po stworzeniu - te¿ w sumie jest
zero.

wszystko to opiera siê na niczym.

George Gamow opisuje w autobiografii, jak
wspomnia³ Albertowi Einsteinowi, ¿e gwiazdê mo¿na
stworzyæ z niczego, bo jej ujemna energia grawitacyjna
dok³adnie kasuje siê z dodatni¹ energi¹ jej masy (liczon¹
zgodnie ze s³ynnym wzorem E = mc ). Dziœ wiemy, ¿e teoria
Einsteina „za³amuje siê” w punkcie, w którym zaczyna siê
czas, a materia osi¹ga nieskoñczon¹ (nieokreœlon¹) wartoœæ
gêstoœci i temperatury. Fizycy nazwali ten punkt osobli-
woœci¹. Stephen Hawking i Roger Penrose udowodnili, ¿e
nie da siê jej unikn¹æ, bo nie da siê z równañ usun¹æ
dzielenia przez zero w³aœnie.

2

Kornelia

* Podobne rozró¿nienie wci¹¿ mo¿na odnaleŸæ w jêzykach
wspó³czesnych. W staro¿ytnej grece (a tak¿e dawnej
polszczyŸnie - do dzisiaj np. w przys³owiu: „M¹drej g³owie doœæ
dwie s³owie’) wystêpowa³a te¿ liczba podwójna, której
odpowiada³y konkretne formy s³ów, gdy mowa by³a o jakichœ
dwóch obiektach. Zatem w tym sensie równie¿ „dwa’ nie by³o
uwa¿ane za tak¹ sam¹ liczbê jak pozosta³e.

** Od opisu tej awarii Charles Seife rozpocz¹³ swoj¹
ksi¹¿kê o dziejach zera „Zero. Niebezpieczna idea”.

Korzysta³am z ksi¹¿ek: Ian Stewart:
, London, Profile Books Ltd., 2015 oraz

Charles Seife: . (przek³. Janusz
Skolimowski). Warszawa,Amber, 2002,

Professor Stewart's
incredible numbers

Zero: niebezpieczna idea
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Tworzenie liczb ze zbiorów pustych. Papierowe torby odpowiadaj¹
zbiorom, natomiast zawartoœæ toreb reprezentuje ich elementy.
Sama torba nie jest elementem swojego zbioru, ale mo¿e byæ

czêœci¹ zawartoœci innej torby.

Skoro wszystkie zbiory puste maj¹ tê sam¹ liczbê
elementów, a mianowicie: zero, zatem istnieje tylko jeden
jedyny zbiór pusty. Oznaczamy go symbolem wprowa-
dzonym w 1939 roku przez grupê matematyków ukrywaj¹-
cych siê pod pseudonimem Bourbaki. Teoria zbiorów
potrzebuje z tego samego powodu, z jakiego w
arytmetyce potrzebne jest 0: po wprowadzeniu tego
elementu wszystko staje siê proste.

W istocie mo¿na przyj¹æ definicjê, ¿e liczba 0 jest
zbiorem pustym. A co z liczb¹ l? Intuicyjnie wiemy, ¿e
potrzebujemy jakiegoœ zbioru z dok³adnie jednym
elementem. Musi to byæ coœ jednoznacznie okreœlonego.
Co? Mamy kandydata - zbiór pusty jest przecie¿
jednoznacznie okreœlony. Mo¿emy wiêc zdefiniowaæ liczbê
l jako zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty -
symbolicznie zapiszemy go tak: {0}. Zbiór ten nie jest tym
samym, co zbiór pusty, poniewa¿ ma jeden element,
natomiast zbiór pusty nie ma w ogóle ¿adnych elementów.
Ian Stewart proponuje tak¹ wizualizacjê: „WyobraŸmy
sobie, ¿e zbiór jest papierow¹ torb¹ z elementami w œrodku.
Zbiór pusty bêdzie wówczas pust¹ torb¹. Zbiór, którego
jedynym

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie liczby 2 - jedno-
znaczne okreœlenie jakiegoœ zbioru z dwoma elementami.
Dlaczego wiêc nie mielibyœmy wykorzystaæ obu zbiorów,
które dotychczas wymieniliœmy: 0 i {0}? Zdefiniujmy za-
tem liczbê 2 jako zbiór {0, {0}}. Wykorzystuj¹c wczeœniej-
sze definicje, powiemy, ¿e zbiór ten jest tym samym co 0, 1.
Dalej, korzystaj¹c z tej prawid³owoœci definiujemy 3 = 0, l,
2, a wiêc jako zbiór z trzema elementami, które ju¿

przez wypisanie jego elementów. Widaæ, ¿e zwi¹zek wys-
têpuj¹cy miêdzy zdefiniowanymi zbiorami pozwala opisaæ

Æ

Æ

elementem jest zbiór pusty, bêdzie w takim razie
torb¹ zawieraj¹c¹ w œrodku pust¹ torbê. Jest to coœ innego
ni¿ poprzednio, bo teraz w œrodku jest torba.”

wczeœniej zdefiniowaliœmy. Potem 4 = 0, l, 2, 3, itd..
Wszystko to wywodzi siê ze zbioru pustego, na przyk³ad:

4 = {0, {0}, {0, {0}}, {0, {0}, {0, {0}}}}
Jak widaæ podstawowymi elementami tej struktury s¹

pojêcia abstrakcyjne: pusty zbiór i akt tworzenia zbioru
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Marlena Stañczuk - Jak to siê sta³o, ¿e zaczê³a Pani
uczyæ na naszym uniwersytecie?

Wang Yun

M. S. - Czy oferta budzi zainteresowanie wœród
studentów i jak sobie radz¹?

W. Y.

M.S. Gdyby na UPH otwarto kierunek taki jak
sinologia, japonistyka lub inny, na którym mo¿na by
nauczyæ siê orientalnych jêzyków, to - Pani zdaniem -
znaleŸliby siê chêtni do studiowania?

W.Y.

M.S. - Ile przeciêtnie czasu trzeba spêdziæ na nauce
jêzyka chiñskiego? Czy trzy godziny tygodniowo lekto-
ratu wystarcza, ¿eby poznaæ podstawy?

W.Y.

- Pracujê jako lektor jêzyka chiñskiego.
Trzy lata temu prof. S³awoj Szymkiewicz, promotor mojej
pracy doktorskiej, przekaza³ mi wiadomoœæ, ¿e Uniwersy-
tet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach poszukuje
lektora jêzyka chiñskiego. Przes³a³am dokumenty i po roz-
mowie kwalifikacyjnej zosta³am przyjêta.

- Wiêkszoœæ radzi sobie dobrze. Ka¿dy kolejny
rocznik studentów jest coraz bardziej zaanga¿owany w na-
ukê. Zajêcia przyci¹gaj¹ tych, którzy interesuj¹ siê kultu-
rami pozaeuropejskimi, lubi¹ wyzwania i s¹ otwarci na
przysz³oœæ.

- Dwa i pó³ roku temu by³y próby utworzenia
kursu skoncentrowanego na Chinach oraz chiñskiej kultu-
rze i historii. Ostatecznie nie powsta³ z powodu zbyt ma³ej
liczby zainteresowanych. Byæ mo¿e w przysz³oœci wiêcej
studentów zechce uczyæ siê nie tylko jêzyka chiñskiego, ale
te¿ zdobywaæ wiedzê o Chinach. Odk¹d zaczê³am praco-
waæ w Siedlcach obserwujê, ¿e coraz wiêcej osób przeko-
nuje siê, ¿e nauczenie siê jêzyka chiñskiego jest mo¿liwe.
Ponadto relacje miêdzy Polsk¹ a Chinami ci¹gle siê rozwi-
jaj¹. Byæ mo¿e wiêc, z czasem, powstan¹ warunki do tego,
by studenci w Siedlcach uczyli siê czegoœ wiêcej na temat
Chin.

Lektorat liczy 120 godzin w roku akademickim.
Mogê powiedzieæ, ¿e po tym czasie studenci powinni mieæ
podstawow¹ wiedzê o jêzyku chiñskim, która obejmuje
najwa¿niejsze znaki, czytanie (system transkrypcji),
umiejêtnoœæ powitania i przedstawienia siê, a tak¿e wypo-

pinyin

To ju¿ dwa lata, odk¹d studenci UPH mog¹ w
ramach lektoratu uczêszczaæ na zajêcia z jêzyka chiñ-
skiego. Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o tym egzo-
tycznym (jeszcze) jêzyku, ale boicie siê zapytaæ, odnaj-
dziecie w poni¿szym wywiadzie z Wang Yun, prowa-
dz¹c¹ lektorat.

wiadania siê na temat rodziny, zawodu, zakupów, umawia-
nia siê na spotkanie itp..

- Zapamiêtanie chiñskich znaczków mo¿e byæ
trudne. W ka¿dym razie studenci najczêœciej maj¹ z tym
problemy. Jêzyk chiñski ró¿ni siê od jêzyków europejskich.
Na Zachodzie pismo rozwinê³o siê w oparciu o alfabet,
natomiast w Chinach zamiast liter wystêpuj¹ ideogramy.
S³ownik cesarza Kangxi z XVIII wieku wymienia ich oko-

M.S.: Co w nauce sprawia najwiêcej trudnoœci, a
co radoœci siedleckim studentom?

W.Y.

³o 50 tys. W czasach staro¿ytnych jeden ideogram najczêœ-
ciej oznacza³ jedno pojêcie, teraz przewa¿nie na jedno s³o-
wo potrzeba dwóch ideogramów. Ich zapamiêtanie mo¿e
byæ trudne, ale œwiadomoœæ coraz lepszego pos³ugiwania
siê nimi daje satysfakcjê.

Zaskoczy³o mnie, ¿e wiêkszoœæ studentów w Siedl-
cach zapamiêtywa³a je tak szybko. Ju¿ po pierwszych kilku
tygodniach potrafi³a opanowaæ technikê pisania znaków.
Œwiadczy to o tym, ¿e studenci s¹ zdolni. Mogê dodaæ, ¿e
cieszyli siê, gdy podczas zajêæ uczyli siê chiñskich piose-
nek lub wierszy. Radoœæ sprawia³y im te¿ zabawy jêzy-
kowe.

- Polecam strony:

Uwa¿am jednak, ¿e nauka w Internecie nie mo¿e
zast¹piæ korzystania z podrêczników i pomocy nauczycie-
la. Najlepsz¹ metod¹ nauki jest systematyczna praca pod
okiem lektora.

rozmawia³a: , studentka IV roku
filologii angielskiej UPH

PS. Chiñskie znaczki nie s¹ takie trudne, jak je maluj¹.
Mo¿ecie sami spróbowaæ napisaæ kilka liter:

M.S. - Dziœ m³odzi czêsto ucz¹ siê jêzyków obcych
poprzez ogl¹danie filmów czy seriali. Ponadto korzys-
taj¹ z aplikacji na telefonach. Czy istnieje taka opcja do
nauki jêzyka chiñskiego? Czy s¹ godne polecenia strony
internetowe, gdzie mo¿na nauczyæ siê tego jêzyka
samemu?

W.Y.

Marlena Stañczuk

http://www.yellowbridge.com/
http://www.thechairmansbao.com/
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C -

Hah5R7xxdrbqDqAm8eWTQ
http://xh.5156edu.com/conversion.html
http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home
http://www.linguee.com/english-chinese

Odrobina Chin w Siedlcach
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Ÿród³o skanów:  Boya Chinese: elementary: worbook.
Vol. 1, wyd. Beijing: Beijing University Press 2013
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Powstaje Muzeum Mitologii S³owiañskiej
O pradawnych wierzeniach naszych s³owiañskich przodków niewiele wiemy, o ile cokolwiek. Fakt ten dostrzegli

cz³onkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia” z Chojnic, którzy postanowili powo³aæ do
¿ycia Muzeum Mitologii S³owiañskiej.

Wizualizacja pos¹gu Œwiêtowita z Arkony;
na podstawie œredniowiecznego opisu

kronikarza Sakso Gramatyka
wykona³a firma Twórcza10

Sakso Gramatyk o œwi¹tyni i pos¹gu Œwiêtowita  w Arkonie na wyspie Rugia,
zdobytej przez duñskiego króla Waldemara w roku 1168

„Œrodek grodu zaj¹³ plac, na którym widzia³eœ wcale piêkn¹ bo¿nicê z drzewa, s³ynn¹ nie tylko dla okaza³ej s³u¿by, ale i dla pos¹gu w
niej umieszczonego. Zewnêtrzny obwód bo¿nicy ciekawi³ rzeŸbami i malowid³ami rozmaitymi bardzo pierwotnymi. Otworem w nim
sta³o dla przechodniów tylko jedno wejœcie. Sam¹ œwi¹tyniê otacza³ rz¹d podwójny: zewnêtrzny ze œcian, o dachu czerwonym;
wewnêtrzny, tylko o czterech s³upach, mia³ zamiast œcian kobierce zawieszone, a podziela³ z zewnêtrznym tylko dach i kilka belek
poprzecznych.

W œwi¹tyni sta³ olbrzymi pos¹g, przewy¿szaj¹cy wielkoœci¹ wszelkie rozmiary cia³a ludzkiego, ra¿¹cy czterema g³owami i tylu¿
szyjami; dwie w przód, dwie w ty³ patrzy³y, jedna g³owa na prawo, druga na lewo. W¹s by³ tak ogolony, a g³owa tak przystrzy¿ona, ¿e
umyœlnie wyrazi³ artysta fryzurê u Rugian zwyczajn¹. W prawej rêce trzyma³ róg urobiony z wszelakiego kruszcu, który kap³an
œwiadomy obrzêdu dorocznie winem nalewa³, aby móc z p³ynu wró¿yæ o urodzaju przysz³ego roku. Lewe ramiê opiera³o siê o bok niby
zgiêciem. Suknia pos¹gu siêga³a goleni, z drzewa innego urobionych, a tak nieznacznie w kolana wpojonych, ¿eœ tylko przy starannych
oglêdzinach dojrza³ miejsca znitowania. Nogi spoczywa³y wprost na ziemi, gdy¿ sama podstawa by³a w ziemi ukryta. Obok widzia³eœ
wêdzid³o, siod³o i liczne odznaki; miecz niezwyk³ej wielkoœci powiêksza³ dziw, którego pochwê i rêkojeœæ pysznej roboty srebro
zaleca³o.”

(fragment, t³umaczenie za: , Mitologia S³owian, Wydawnictwa Artystyczne i
Filmowe, Warszawa 1986)

Jak pisze A. Gieysztor, imiê Œwiêtowit jest czysto s³owiañskie i oznacza³o tego, który rozporz¹dza moc¹ nadprzyrodzon¹, œwiêt¹.
Król Waldemar kaza³ obaliæ pos¹g bóstwa, przywi¹zaæ sznur do jego szyi i zawlec w ogieñ. (red.)

Aleksander Brückner, Aleksander Gieysztor

trudnej problematyki bojê - nie
przekroczono, nadmiernie wchodz¹c
w fantastykê, granicy pomiêdzy
suchoœci¹ Ÿród³owych informacji a
ich interpretacj¹”.

Jak dodaje koordynator projek-
tu : „Docelowo
ca³e Grodzisko Owidz ma byæ aren¹
muzealnych eksploracji. O elemen-
tach mitologii s³owiañskiej bêdzie
mo¿na dowiedzieæ siê nie tylko w
salach muzealnych, ale te¿ w naszej
restauracji czy nawet w toaletach, w
których tak¿e przewidujemy stosow-
n¹ aran¿acjê wnêtrza”.

Wœród prezentowanych obiek-
tów bêd¹ zarówno repliki nielicznie

zachowanych zabytków archeologicz-
nych, zwi¹zanych z pradawnymi
wierzeniami S³owian, jak i œlady kultury
materialnej utrwalone w dzie³ach plas-

tycznych, muzycznych czy literackich wspó³czesnych nam
twórców. Dlatego obok kopii Œwiatowita ze Zbrucza czy
Œwiêtowita z Wolina, w muzeum znajd¹ siê reprodukcje,
inspirowanych mitologi¹, prac czy plan-
sze z popkulturowych komiksów z Bab¹ Jag¹. Na atrak-
cyjnoœæ ekspozycji wp³ynie jej interaktywny i multi-
medialny charakter oraz historia przedstawiana „na ¿ywo” w
postaci rekonstrukcji s³owiañskich obrzêdów w plenerze.

Trwa zbiórka œrodków finansowych pozyskiwanych z
ró¿nych Ÿróde³: dotacji, darowizn, 1 proc. podatku
Aktualnoœci na temat powstaj¹cego muzeum zawiera strona

. Tam te¿ s¹ informacje jak
mo¿na pomóc w jego tworzeniu.

Rados³aw Sawicki

Zofii Stryjeñskiej

Anna Rudnicka

www.muzeumslowianskie.pl

.

Bêdzie to pierwsza w Polsce i Eu-
ropie placówka muzealna, która w
sposób merytoryczny, a jednoczeœ-
nie przystêpny i nowoczesny przy-
bli¿y odbiorcom wiedzê o przed-
chrzeœcijañskiej kulturze duchowej
S³owian.

Muzeum powstanie w Grodzis-
ku Owidz - zrekonstruowanym gro-
dzie œredniowiecznym mieszcz¹-
cym siê na terenie miejscowoœci
Owidz nieopodal Starogardu Gdañ-
skiego. I pró¿no szukaæ lepszego
miejsca, ni¿ wybrane na siedzibê
placówki.

W Owidzu znajduje siê gotowa
infrastruktura w postaci przestron-
nych sal, parkingów, amfiteatru, placu
zabaw. Kontekst historyczny miejsca
œwietnie koresponduje z projektem
muzeum. Tym bardziej, ¿e na jego
terenie organizowane s¹ pokazy historyczne nawi¹zuj¹ce do
s³owiañskich obrzêdów, które ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.

Realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie w kilku eta-
pach. Muzeum ma byæ udostêpnione zwiedzaj¹cym od 24
czerwca br., a ekspozycja zajmie ok. 150 m . Stopniowo
bêd¹ zagospodarowane kolejne przestrzenie. Gotowa jest
koncepcja merytoryczna i plan aran¿acji ekspozycji
Pozytywnej oceny projektu dokona³ prof. dr hab.

, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii
Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Gdañskiego: „Wi-
dzê du¿¹ szansê na ekspozycjê zarówno ciekaw¹ dla
zwiedzaj¹cych, jak i w przystêpny sposób ucz¹c¹. Koncep-
cja merytoryczna jest bardzo dobra i, co najwa¿niejsze

²

Witold
Œwiêtos³awski

moim zdaniem, nie zrobiono tego, czego siê w przypadku tej
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Rysunek postaci ludzkiej z natury jest obowi¹zko-
wym etapem rekrutacji na wiêkszoœæ plastycznych kie-
runków artystycznych. Równie¿ na naszej edukacji artys-
tycznej odbywa siê od 2015 roku taki egzamin wstêpny.
Daje on mo¿liwoœæ najlepszej oceny stopnia zaawan-
sowania kandydata i jego umiejêtnoœci. Dziêki temu
sprawdzianowi mo¿na siê te¿ przekonaæ, czy studiowanie
na kierunku oferuj¹cym g³ów-
nie zajêcia praktyczne jest
oczekiwan¹ i mi³¹ perspek-
tyw¹.

Trzeci semestr zajêæ
artystycznych z rysunku na
kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
to nauka zaawansowanych
zasad prawid³owego przedsta-
wiania postaci ludzkiej w
ró¿nych ruchach. Studenci
wykonywali prace w pracowni
w oparciu o obserwacjê kon-
kretnego modela. Na ka¿dych
zajêciach ustawienie modela
(ruch) by³o inne, co narzuca³o
¿wawe tempo pracy.

Wiêkszoœæ rysunków
powstawa³a na papierze o wy-
miarach 100x70 cm, zmu-

szaj¹c studentów do zakom-
ponowania ca³ej postaci
zgodnie z prawid³owymi
proporcjami anatomicznymi
w perspektywie. Dodatkowo,
poza zajêciami, studenci wy-
konywali szkice detali ana-
tomicznych oraz szkice kon-
strukcyjne postaci ludzkich w
ruchu. Korzystali z technik:
o³ówek, kredka, wêgiel pra-
sowany u¿ywanych na brys-
tolu i szarym papierze.

Oprócz prawid³owego
zakomponowania postaci,
w³aœciwych proporcji cia³a,
przy ocenie bra³em pod uwagê
o d p o w i e d n i e o d d a n i e
przestrzeni i skrótów pers-
pektywicznych, które spra-
wia³y najwiêcej trudnoœci. Na
w y p r a c o w a n i e d e t a l i ,

œwiat³ocienia i waloru nie starcza³o najczêœciej czasu, ale
bêdzie mo¿na to uzupe³niæ w przysz³ym semestrze.

Miko³aj Bieluga

Prace studentów - cz³owiek

zdjêcia: Micha³ Gardziñski

GALERIA
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Aleksandra Wcis³o,
studentka II roku edukacji artystycznej

w zakresie sztuk plastycznych,
„Widok z okna”, 2017, akryl/p³ótno

Kamil Jastrzêbski,
student II roku edukacji artystycznej

w zakresie sztuk plastycznych,
„Stó³”  2017, akryl/p³ótno,

Ma³gorzata Szostek,
studentka II roku edukacji artystycznej

w zakresie sztuk plastycznych,
„Blue”, 2016, akryl/p³ótno

Interpretacje rzeczywistoœci
Wystawa malarstwa studentów II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pod kierunkiem dr. hab.

Tomasza Nowaka, prof. UPH, by³a prezentowana w marcu na Wydziale Humanistycznym w galerii „Œciana”.
Prace studentów to próby indywidualnego wykorzystania wiedzy o œrodkach ekspresji, w³aœciwych dla pos³ugiwania siê

technik¹ malowania farbami akrylowymi.
Ekspozycja akcentuje kompozycje malarskie bêd¹ce autorskimi

interpretacjami postawionych tematów i problemów formalnych,
które by³y treœci¹ æwiczeñ.

tekst i zdjêcia: Micha³ Gardziñski

Dariusz Skiermunt,
student II roku edukacji artystycznej

w zakresie sztuk plastycznych,
„Na stole” 2017, akryl/p³ótno
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Wystawê malarstwa * otworzy³ prorektor ds. rozwoju dr hab. in¿. Zbigniew Karczmarzyk,
prof. UPH, w obecnoœci: dr hab. Janiny Florczykiewicz, prof. UPH, dr hab. Dobros³awa Bagiñskiego, dr hab. Miko³aja
Bielugi, prof. UPH, dr Agnieszki Mazek, dr. Roberta Szymaniego, mgr. Andrzeja Magryty, mgr. Aleksandra Skumsa oraz
studentów z kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i z kierunku pedagogika.

Artystka zajmuje siê malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Dyplom z wyró¿nieniem uzyska³a na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie w 2006 r. Jest doktorantk¹ w Instytucie Sztuk Piêknych UJK w
Kielcach. Za³o¿y³a StowarzyszenieArtystyczne „Front Sztuki” w celu promowania m³odej sztuki i edukacji. Z ramienia
tego stowarzyszenia wspó³tworzy KamienicêArtystyczn¹ TA3 w Warszawie.

Swoje prace wystawia³a w kraju i za granic¹. Wyró¿niona w konkursie „Obraz sezonu w Warszawie” w 2007 oraz
w I Miêdzynarodowym Konkursie „AKT” w 2008.

Karoliny Zwoniarskiej

tekst i zdjêcia:
*Karolina Zwoniarska. Malarstwo. A galeria, Wydzia³ Humanistyczny UPH w Siedlcach, wernisa¿ 15 marca 2017, prace w
technikach olej/p³ótno oraz collage, kurator wystawy: Tomasz Nowak

Micha³ Gardziñski

Malarstwo Karoliny Zwoniarskiej

Ju¿ podczas studiów magisterskich obszarem
moich poszukiwañ twórczych by³o przedstawienie
wizerunku cz³owieka ze szczególnym uwzglêdnieniem
postaci kobiecej.

Pocz¹tkowo ogranicza³am analizê podjêtej tematyki
do studium rysunkowego. Stopniowo zdobyte doœwiad-
czenie przenios³am na grunt malarstwa. W trakcie dzie-
siêciu lat pracy wielokrotnie analizowa³am postaæ kobiety,
która sta³a siê swego rodzaju medium przekazuj¹cym w
moich obrazach, rysunkach i kola¿ach osobiste obserwac-
je, subiektywne widzenie œwiata.

Momentem, od którego zaczynam budowanie kom-
pozycji, zawsze jest natura. Jej obserwacja to dopiero po-
cz¹tek obrazu. Znacznie istotniejsze s¹ dla mnie obecne w
procesie tworzenia emocje. To one decyduj¹ nie tylko o wy-
borze konkretnego fragmentu natury, ale tak¿e o doborze
œrodków malarskiego wyrazu. To im podporz¹dkowujê za-

równo kolorystykê prac, jak i niekiedy zaskakuj¹ce kom-
pozycje.

O emocjonalnym charakterze moich prac œwiadczy
równie¿ podejmowana tematyka. Czerpiê j¹ ze swojego
najbli¿szego otoczenia. Nie tylko sportretowane postaci,
ale równie¿ sk³adaj¹ce siê na kompozycjê przedmioty
nale¿¹ do sfery mojego ¿ycia codziennego. W³¹czaj¹c je do
œwiata sztuki staram siê je „oswoiæ” i zrozumieæ ich
metafizyczny sens.

Cech¹ charakterystyczn¹ moich ostatnich obrazów
jest ³¹czenie elementów zaobserwowanych w œwiecie przy-
rody z rysunkiem postaci kobiecych, przede wszystkim
aktem. Przy czym nie staram siê odwzorowywaæ ota-
czaj¹cego œwiata dok³adnie takim, jakim jest. Tworzê in-
tymn¹ opowieœæ o kobiecie przepuszczaj¹c przez filtr w³as-
nych emocji wszystko, co chcê opowiedzieæ.

Opowieœæ ta zmienia siê wraz ze zmianami, których
doœwiadczam jako cz³owiek. Ka¿da z nich i ka¿dy obszar

Bogini, kobieta, medium

GALERIA
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mojego ¿ycia odciska swe piêtno na przestrzeni kolejnych
powstaj¹cych obrazów. Od kilku lat uczê siê uprawy roœlin
prowadz¹c rodzinne gospodarstwo ogrodnicze. Silny
kontakt z natur¹ jest wiêc jednym z takich obszarów.

Na wybór tematu pracy doktorskiej maj¹ te¿ wp³yw
moje doœwiadczenia jako matki i kobiety. Siêgaj¹c po
wizerunki kobiet malujê boginiê i kobietê zwyczajn¹. Jej
skomplikowane role i charakter podkreœlam u¿ywaj¹c
zabiegu ³¹czenia rozedrganej, dynamicznej kreski z gestem
malarskim. Zale¿y mi na pokazaniu w obrazie napiêcia na
granicy - styku - malarsko potraktowanych plam koloru i
poszukuj¹cych kresek.

Przestrzeñ, w której ukazujê moje bohaterki
sprowadzona jest czêsto do graficznych znaków, gdzie
powtarzam motyw koronki, liœcia, owoców, czy
dmuchawców. Czasem znak ten upraszczam jeszcze
mocniej sprowadzaj¹c go do zwyk³ego ko³a czy kwadratu.

Powstaj¹ w ten sposób przestrzenie abstrakcyjne, maj¹ce
na celu podkreœlenie ³adunku emocji, który towarzyszy
przedstawionej postaci. W najnowszych obrazach pojawia
siê motyw linii energetycznych jako odwo³anie do
kondycji cz³owieka w otaczaj¹cym go œwiecie przyrody.

Swoj¹ pracê doktorsk¹ poœwiêcê badaniu miejsca
kobiety - artystki pokazanej przez pryzmat w³asnych
doœwiadczeñ i przeœwiadczenia o boskiej roli kobiety
daj¹cej ¿ycie i zajmuj¹cej wa¿ne miejsce w kszta³towaniu
wspó³czesnej kultury wizualnej.

Karolina Zwoniarska
(Absolwentka Wydzia³u Malarstwa Akademii Sztuk

Piêknych w Warszawie. Dyplom w roku 2006 w Pracowni
Malarstwa prof. Mariana Czapli, aneks w Pracowni Rysunku
prof. Ryszarda Seku³y i Pracowni Malarstwa Œciennego prof.
Edwarda Tarkowskiego. Doktorantka w Instytucie Sztuk
Piêknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.)

N

Marka Zaj¹ca

a prze³omie marca i kwietnia, w galerii Przestrzeñ
Sztuk w Bibliotece G³ównej UPH, mo¿na by³o ogl¹daæ
obrazy (olej na p³ótnie) , absolwenta
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Kuratorem
wystawy by³ prof. dr hab. Tomasz Nowak.

Autor prac ukoñczy³ Wydzia³ Malarstwa w 2000 r.
Swoje obrazy pokazywa³ na wielu wystawach zbiorowych
oraz w ramach projektów autorskich prezentuj¹cych po-

szukiwania w
d z i e d z i n i e
malarstwa.

Wspó³-
tworzy³ pra-
cownie ma-
l a r s k i e n a
warszawskiej
Pradze, by³
organizato-
r e m i p o -
mys³odawc¹
dzia³añ artys-
tycznych, np.
podczas No-
cy Muzeów w
Warszawie.
W dziedzi-
n ie mala r-
stwa œcien-
nego ma na
s w o i m
k o n c i e
realizacje w
kraju i za gra-
nic¹ (m.in.

Free Fresco Academy w Hiszpanii i we W³oszech,Teatr i
Scena Capitol w Warszawie). Jest rysownikiem,
storybordzist¹, wspó³-twórc¹ scenografii teatralnych,
pedagogiem w szko³ach Towarzystwa Przyjació³ I LO
Bednarska, cz³onkiem Stowarzyszenia Artystycznego
„Front Sztuki”.

Artysta patrzy na miasto

GALERIA
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Ka¿dego dnia na swojej drodze spotykamy wiele
nieznanych nam osób, które - czêsto nieœwiadomie -
poddajemy ocenie. Przeœwietlamy wzrokiem przede
wszystkim twarze i na tej podstawie powstaj¹ nasze
wyobra¿enia na temat konkretnych ludzi.

Joanny
Wyrostkiewicz

Oczywiœcie, te projekcje prawie wcale albo w ogóle
nie musz¹ pokrywaæ siê z rzeczywistoœci¹. Czasem jednak
wystarczy jedno spojrzenie, ¿eby siê zakochaæ lub ¿eby
omijaæ kogoœ z daleka...

Nasze oblicze zdradza wiêkszoœæ emocji, odczuæ i sta-
nów poœrednich, które w nas siê pojawiaj¹: z³oœæ, smutek,
radoœæ, strach, zaskoczenie… Kto ich nie odczyta z samej
tylko twarzy? A kto ich nie doœwiadcza³? Wykazano na-
ukowo, ¿e wzory ekspresji niektórych uczuæ s¹ uniwer-
salne - wspólne dla wielu kultur.

Ogromny wp³yw na nasze postrzeganie, zachowanie
czy samopoczucie maj¹ otaczaj¹ce nas kolory. Potrafi¹ nie
tylko silnie oddzia³ywaæ na podœwiadomoœæ i wyobraŸniê,
wywo³ywaæ rozmaite skojarzenia, ale i dodawaæ energii,
budziæ lub studziæ emocje.

Piszê o tym w kontekœcie ostatniej wystawy
zatytu³owanej „Portret” (galeria Abakus,

Warszawa, marzec/kwiecieñ 2017), w której autorka,
pos³uguj¹c siê malarskim jêzykiem form, poruszy³a wy-
mienione aspekty. Treœæ przekazu wyp³ywa nie tylko z ob-
serwacji rzeczywistoœci, lecz i z osobistych doœwiadczeñ.
£¹cznikiem miêdzy odczuciami artystki a naszym polem
widzenia s¹ w³aœnie EMOCJE. Kolor zaœ jest podstawo-
wym œrodkiem wyrazu, za pomoc¹ którego utrwala ona na
p³ótnie swoje stany ducha i cia³a.

Jak pisze autorka, portret sta³ siê dla niej „form¹
przepracowania i pewnego rodzaju urzeczywistnieniem
kontaktu z drugim cz³owiekiem oraz z samym sob¹”. I do-
daje: „Si³y samoœwiadomoœci sprawiaj¹, ¿e wykonujê au-
toportrety, zaœ bogactwo prze¿yæ zwi¹zanych z wycho-
waniem niepe³nosprawnej córeczki ka¿e mi niejako wracaæ
dodatkowo do jej osoby w portretach. Malujê te¿ twarze
ludzi bli¿ej lub s³abiej mi znanych, wrêcz na si³ê unikaj¹c
umiejêtnoœci warsztatowych, by w³aœnie: nie oceniaæ, nie
kreowaæ, by uchwycona sytuacja sta³a siê czystym, emoc-
jonalnym kontaktem. Pierwszym „przy³apanym” odczu-
ciem. Obcuj¹c z ludŸmi „twarz¹ w twarz”, choæ paradok-
salnie w „laboratorium” pracowni, gdzie - zda³o by siê - je-
dynym kontekstem jest zdjêcie lub wspomnienie. To trans-
pozycja czyjejkolwiek postaci daje mi mo¿liwoœæ przej-
rzenia siê w niezwyk³ym lustrze... bo niewidocznym”.

Dziêki wystawie i ja mog³am przejrzeæ siê w
„niewidocznym zwierciadle” obrazów Joanny Wyrost-
kiewicz. W wiêkszoœci portretów znalaz³am swoje odbicie,
a raczej stan w³asnych uczuæ, które towarzyszy³y mi przez
kilka ostatnich miesiêcy: niepokój, gniew, poirytowanie,
rzadziej radoœæ. By³am przyt³oczona wieloma sprawami i
znów poczu³am to gorzkie rozczarowanie relacjami
miêdzyludzkimi. Dziœ dostrzegam, jak wa¿ne jest dawnie
upustu emocjom, mówienie tego, co siê myœli i czuje.

Pozorny spokój niczemu dobremu nie s³u¿y, jedynie
kumuluje napiêcie.

Byæ mo¿e czêœæ z Was odebra³aby tê wystawê ca³kiem
inaczej, nie ma to jednak wiêkszego znaczenia. Istotne
wydaje siê bowiem, ¿e dobra sztuka odzwierciedla ¿ycie
we wszystkich jego przejawach. Oddaje nie tylko gamê
odczuæ i trudów artysty, lecz tak¿e dociera do jaŸni widza,
sk³ania do refleksji, porusza wewnêtrznie.

tekst i zdjêcia Anna Rudnicka

W niewidocznych zwierciad³ach

Joanna Wyrostkiewicz ukoñczy³a Akademiê Sztuk
Piêknych w Warszawie na Wydziale RzeŸby w 2015
roku. Uczêszcza³a do pracowni prof. Piotra Gawrona.
Obroni³a równie¿ dwa aneksy: z malarstwa i meda-
lierstwa. Jest to wiêc ten „typ”, co mistrzowsko operuje
d³utem oraz m³otkiem, kszta³tuje formy i je odlewa, po
to, by za chwilê daæ wyraz najró¿niejszym przemyœ-
leniom w farbie zastyg³ej na p³ótnie. Albo jeszcze ina-
czej: to artystka wszechstronna, która wykorzystuje
ró¿ne techniki i z równie wielk¹ ³atwoœci¹ porusza siê
po szerokiej skali problemów twórczych. (A. R.)

GALERIA
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Ka¿d¹ trudnoœæ, jak¹ spotykamy na naszej drodze
mo¿na postrzegaæ jako sposobnoœæ do rozwoju, szansê
na naukê. Tak twierdzi lama Ole Nydahl, urodzony w
Danii w pe³ni wykszta³cony buddyjski nauczyciel. Inny
m¹dry cz³owiek, którego nazwiska nie pamiêtam
twierdzi³, ¿e rozwój nie wydarza siê w sferze komfortu.
Có¿...

Zawsze jestem przera¿ony perspektyw¹ zmiany w
¿yciu.

Co jakiœ czas mierzymy siê z sytuacj¹ bardziej lub
mniej zaskakuj¹c¹, któr¹ mo¿emy oceniaæ i odczuwaæ jako
problem. Myœl¹c chronologicznie: nowa szko³a, studia,
praca magisterska, pierwsza praca, nag³a zmiana pracy,
zwi¹zki, rodzina itd. Mam ju¿ za sob¹ wiele takich sytuacji
i zacz¹³em dostrzegaæ pewn¹ prawid³owoœæ:

Przez kilka nocy nie mogê spaæ, jak ju¿ œpiê, to poja-
wiaj¹ siê idiotyczne sny, przez pewien czas jestem zestre-
sowany i trudno mi normalnie funkcjonowaæ, skupiæ siê na
czymœ innym.

Pierwsz¹ powa¿n¹ prób¹ by³o rozpoczêcie studiów.
Szukanie kierunku rozpoczê³o siê w atmosferze lekkiej pa-
niki w dniu odebrania œwiadectwa maturalnego. Pojawi³a
siê wtedy myœl: Mo¿e by jednak zaplanowaæ studia? Ale
jak wœród wielu mo¿liwoœci wybraæ jedn¹? Po dwóch
dniach wybór pad³ na Uniwersytet Jagielloñski i trzy kie-
runki. Dosta³em siê na jeden z nich i zaczê³o siê przygo-
towanie do przeprowadzki na drugi koniec Polski.

Nie by³o to ³atwe doœwiadczenie. Teraz, po latach,
mogê spokojnie przyznaæ, ¿e nie by³em na to gotowy i nie
da³em sobie z tym rady. W Krakowie mieszka³em tydzieñ.
Po tygodniu ju¿ by³em w drodze powrotnej do domu z pla-
nem co robiæ dalej. Cel: Siedlce i animacja kultury. Bez
problemu uda³o siê przenieœæ na inn¹ uczelniê. W trakcie
studiów by³ czas na wolontariat w oœrodku kultury i roczne
prowadzenie zajêæ dla gimnazjalistów.

Wybór tematu by³ prosty - jestem buddyst¹, po³¹-
czenie moich zainteresowañ i œwiatopogl¹du z pedagogik¹
u³atwia³o zadanie. Ale ju¿ sam proces pisania, ¿mudne stu-
kanie w klawiaturê… chwil zw¹tpienia przychodzi³o
mnóstwo. Uda³o siê, ponad sto stron...

Po studiach - pierwsza praca. By³ to chyba najbardziej
stresuj¹cy i nieprzyjemny czas w moim ¿yciu. Zakoñczy³
siê po 9 miesi¹cach awantur¹, wyzwiskami pod moim adre-
sem i perspektyw¹ walki w s¹dzie o zaleg³e wynagro-
dzenie.Amia³o byæ tak piêknie...

Piêæ miesiêcy bezrobocia. Pocz¹tkowo - jak na wa-
kacjach. Ale ile czasu mo¿na nic nie robiæ? Bezczynne sie-
dzenie w domu nie wró¿y niczego dobrego.

Kolejnym wyzwaniem okaza³o siê napisanie pracy
magisterskiej.

W koñcu prze³om: SOS Wioska Dzieciêca w
Siedlcach.

rozwój nie wydarza siê w sferze komfortu

Micha³ Pieñkowski

I tu zaczê³y siê piêtrzyæ wyzwania. Praca z dzieæmi
odebranymi rodzicom przez s¹d, dzieæmi po traumie, z nas-
tolatkami w okresie buntu... A to tylko problemy co-
dzienne.

Kilka miesiêcy temu, gdy zastêpowa³em Mamê SOS
(zastêpuj¹c rodzica mieszkam z dzieæmi) zadzwoni³ tele-
fon. Moja prze³o¿ona uprzedzi³a mnie, ¿e za trzy dni bêdê
mia³ w domu goœci. Przyjad¹ rodzice z dwójk¹ dzieci, Ka-
nadyjczycy, trzeba przygotowaæ dla nich obiad. Nogi mia-
³em jak z waty. Pierwsz¹ myœl¹ by³o to, jak siê z nimi doga-
dam po angielsku? Potem, co zrobiæ na obiad?

Wczoraj zaskoczy³a mnie informacja, ¿e od przysz-
³ego miesi¹ca zacznê pracowaæ w innej rodzinie. To jedno z
trudniejszych doœwiadczeñ, z jakimi przysz³o mi siê zmie-
rzyæ. Po ponad roku pracy w jednej rodzinie przywi¹za³em
siê do dzieci i taka nag³a zmiana nie mo¿e byæ komfortowa.

Puenta tej przyd³ugiej opowieœci jest taka, ¿e ka¿da z
opisanych sytuacji (i wiele innych, które pomin¹³em) by³a
dla mnie ogromnym problemem. Jego pokonanie wi¹za³o
siê ze stresem i obawami. Ale wtedy przychodzi³ moment,
kiedy przypomina³em sobie s³owa lamy Ole Nydahla o
tym, ¿e

i do rozwoju na œcie¿ce ¿yciowej.
Pisanie pracy magisterskiej dowiod³o, ¿e jestem w

stanie przetwarzaæ ogromne iloœci informacji, odszukiwaæ
je i przelewaæ s³owa na papier. Prowadzenie zajêæ w domu
kultury pokaza³o, ¿e dobrze radzê sobie w kontaktach z
m³odzie¿¹. Pierwsza praca po studiach nauczy³a mnie, ¿e
warto walczyæ o swoje i jeœli trzeba, robiæ to ostro.

Obecna praca to pasmo wyzwañ i nauki. Przekona³em
siê, ¿e mój angielski jest ca³kiem niez³y i rozmowa z
Kanadyjczykami by³a przyjemnoœci¹. Praca z dzieæmi,

ka¿dy problem mo¿na wykorzystaæ do nauczenia
siê czegoœ nowego

pomaganie w ró¿nych rodzinach, pocz¹tkowo mêcz¹ce,
stwarza³o okazje do zdobywania doœwiadczeñ, co teraz
procentuje. Zmiana rodziny, w której pracujê jeszcze nie
nast¹pi³a, ale s¹dz¹c po poprzednich doœwiadczeniach...

Na w³asnej skórze odczu³em wiele razy, ¿e inne
podejœcie do problemu, postrzeganie go jako wyzwanie i
sposobnoœæ do rozwoju zupe³nie zmienia perspektywê, us-
pokaja i daje przestrzeñ do dzia³ania. Z drugiej strony
pamiêæ o tym, ¿e

daje nadziejê, ¿e napotykane przeszkody mog¹
przynieœæ tak¿e korzyœci. Ja tak¹ nadziejê mam...

Problem



Wydaje mi siê, ¿e du¿¹ rolê odgrywa w moich zain-
teresowaniach tak¿e czytanie czasopism, zarówno tych do-
tycz¹cych ¿ycia ludzi chorych, jak i tych o ¿yciu religijnym
spo³eczeñstwa. Czasopisma, takie jak chocia¿by „Inte-
gracja” (tematyka osób niepe³nosprawnych), „Mi³ujcie
Siê!”, czy „Nasza Droga” (tematyka religijna) ucz¹ wra¿-
liwoœci wobec drugiego cz³owieka. Dziêki temu w ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat niewiele (ale jednak) zmieni³o siê
w tej kwestii na korzyœæ. Zajmuje mnie tak¿e lektura ksi¹-
¿ek bêd¹cych biografiami ciekawych ludzi, np. ze œwiata
muzyki, czy postaci takich jak Jan Pawe³ II. Tego typu doœ-
wiadczenia czytelnicze wzbogacaj¹ moj¹ wiedzê o tym, jak
ró¿ni ludzie radz¹ sobie z w³asnymi s³aboœciami i proble-
mami. Niektórzy mog¹ byæ nawet stawiani za wzór i ucho-
dziæ za autorytet dla m³odych, jak chocia¿by Papie¿ Polak.

Podsumowuj¹c wszystko to, co dotyczy moich pasji i
zainteresowañ, s¹dzê, ¿e post¹pi³em prawid³owo nie za-
mykaj¹c siê w czterech œcianach, jak robi to du¿o osób nie-
pe³nosprawnych. Zamiast tego wyszed³em na zewn¹trz i
realizujê siê, nie poddajê, d¹¿ê do celów, które sobie wyz-
naczam i nie myœlê o swoim kalectwie.

KA¯DY MA PRAWO DO ¯YCIA W SPO£E-
CZEÑSTWIE, A LUDZIE NIEPE£NOSPRAWNI
SZCZEGÓLNIE. PONADTO, NIE NALE¯Y CZEKAÆ,
A¯ PASJE PRZYJD¥ SAME DO NAS, SAMI MUSIMY
WYJŒÆ DO LUDZI I POKAZAÆ, NACO NAS STAÆ.
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Nazywam siê Sebastian
Arkadiusz Baran. Jestem osob¹
niepe³nosprawn¹. Podobnie jak
ludzie tzw. pe³nosprawni tak¿e i ja
mam swoje pasje. Jedn¹ z nich jest
pisanie wierszy, które tworzê
nieprzerwanie ju¿ prawie 20 lat.

Urodzi³em siê w 1979 roku w
£ukowie. W roku 1998 ukoñczy³em
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Siedlcach. Wtedy te¿ zacz¹³em pisaæ
opowiadania, a dwa lata póŸniej
debiutowa³em jako poeta. Moje
utwory publikowane by³y na ³amach
„Siedleckiego Nieregularnika
Literackiego”, „Kultury Siedleckiej”,
w pokonkursowym tomiku

(Tomaszów Mazowiecki
2009 r.), a tak¿e w zbiorze wierszy o
ró¿ach -
(2009 r.).

„Wierszoklectwo” sprawia, ¿e
mogê przelaæ swoje myœli i pogl¹dy
na papier oraz odzwierciedliæ, jak ja
sam obserwujê otaczaj¹cy mnie œwiat. Z moimi wierszami
wystêpowa³em w ró¿nych miejscach zwi¹zanych z kultur¹,
np. Klubie Studenckim peHa-Limes (dawniej znanym jako
peHa), Miejskim Oœrodku Kultury w Siedlcach, Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach, gdzie 21 maja 2008 roku
mia³em swój wieczór autorski, ale te¿ Domu Pracy Twór-
czej „Reymontówka” w Chlewiskach. Nale¿a³em do klu-
bów poetyckich: Ogród, Witra¿ oraz Kanon. Dziêki swojej
twórczoœci mogê pochwaliæ siê wieloma wyró¿nieniami i
dyplomami, w tym miêdzy innymi statuetk¹ przyznan¹ mi
w Przegl¹dzie Twórczoœci Scenicznej Osób Niepe³no-
sprawnych w Siedlcach.

Poezja, któr¹ uprawiam, porusza ró¿ne tematy, w tym
kwestie ludzkiej egzystencji, mi³oœci, wiary (niektóre moje
wiersze maj¹ formê modlitwy), ¿ycia Siedlec i okolic.
Dziêki mo¿liwoœciom, jakie daje liryka, inni mog¹ dostrzec
to, ¿e nie jestem kimœ gorszym od ludzi zdrowych, a osob¹
bardziej ni¿ oni wra¿liw¹ na otaczaj¹c¹ mnie brutaln¹ rze-
czywistoœæ.

Lubiê uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym mojego
miasta, czyli w koncertach (szczególnie rockowych), wer-
nisa¿ach itp. Wydarzenia te daj¹ mi mo¿liwoœæ oderwania
siê od codziennych zmagañ z losem i pozwalaj¹ nie myœleæ
o mojej niepe³nosprawnoœci. Wtedy ka¿dy jest równy, nie-
zale¿nie od pe³nionego stanowiska czy statusu maj¹tko-
wego. Dlatego nie czujê siê kimœ zakompleksionym, czy
jak kto woli - gorszym. Zarówno dyrektor, jak i zwyk³y
emeryt czy rencista jest tam tak samo traktowany i nikt
nikomu nie daje odczuæ wy¿szoœci nad innymi.

Promieñ
nadziei

Przygoda pachn¹ca ró¿ami

Marian Gardziñski, „Kwiaty wielkiej nadziei”, olej 1987
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Nie tylko poezja…
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*

W grodzie Ksiê¿nej Aleksandry stan¹³ pewnego
dnia £oœ.

£oœ to bardzo równy goœæ.
Szykuje siê do skoku.

Wolny jest.
Nie ma ¿adnego wyroku.

W stawie moczy wargi swe.
Jak smok pije, trawê je.

Stoi nasz kochany £oœ, koleœ dobrze zbudowany.
Prê¿y siê jak kulturysta.

Potrzebuje kruchej damy.
Lecz co trzeba wiêcej naszemu Apollowi?

Niechaj ka¿dy spróbuje dorównaæ naszemu
£osiowi.

Bo on zawsze parku pilnuje.
I nikogo siê nie boi.

*

W moim œwiecie nie bêdzie wojen i przemocy.
Ka¿dy pozostanie równym, wolnym.

Nikt ju¿ wiêcej nie przeleje ani grama krwi
niepotrzebnej.

Nikt nie podniesie rêki na drugiego.
W moim œwiecie podejmê walkê o pokój i

sprawiedliwoœæ.
Wróg nie zbli¿y siê na odleg³oœæ piêciu galaktyk.
S³oñce zaœwieci dla ka¿dego mieszkañca Ziemi.

I deszcz dla wszystkich jednakowo marsza zagra.
W moim œwiecie miejsce dla Boga te¿ siê znajdzie.

Mimo, ¿e mój œwiat wydaje siê byæ nierealnym,
to we mnie on ci¹gle trwa.

Sebastian Baran

Pamiêæ RAM a pamiêæ wirtualna - czy mo¿na wybraæ jedn¹?
Hej. Prowadz¹c serwis komputerów i

laptopów ka¿dego dnia rozwi¹zujê prob-
lemy, z jakimi borykaj¹ siê ich u¿ytkownicy.
Jakiœ czas temu us³ysza³em pytanie:
Dlaczego na moim dysku twardym zaczyna
brakowaæ miejsca podczas korzystania z
komputera? Zacz¹³em sprawdzaæ, co mogê
zrobiæ, aby to poprawiæ.

Po pierwsze, sprawdzi³em pojemnoœæ
dysku. Okaza³a siê bardzo du¿a - 500 GB.
Dodatkowo dysk by³ podzielony na 3
partycje. Przejrza³em wszystkie trzy. Na
jednej z nich zainstalowano system
operacyjny, a na pozosta³ych dwóch
zgromadzono ró¿ne dane. Moj¹ uwagê przyku³a iloœæ
wolnego miejsca na partycjach. Na ka¿dej z nich by³o
oko³o 300 MB wolnej przestrzeni dyskowej. Za ma³o!

Programy w systemach Windows zapisuj¹ czêsto
u¿ywane informacje do pamiêci podrêcznej zwanej pa-
miêci¹ RAM - Random Access Memory. Zapis i odczyt
tych danych odbywa siê z tak¹ sam¹ prêdkoœci¹,
niezale¿nie od miejsca zapisu tych danych w pamiêci. Dla
wygodnego korzystania z komputera z zainstalowanym
systemem Windows zalecam posiadanie minimum 4 GB
pamiêci RAM, a optymalne by³oby zainstalowanie 8 GB
RAM.

Dodatkowo, poza RAM, system Windows korzysta z
pamiêci wirtualnej - techniki zarz¹dzania pamiêci¹
wykorzystuj¹cej tzw. plik wymiany (paging file) na dysku.
Pamiêæ fizyczna jest du¿o szybsza od wirtualnej, ale z tej
drugiej wci¹¿ trzeba korzystaæ, bo jest konieczna dla
prawid³owego funkcjonowania wielu programów, np.
Photoshop.

Jedna z teorii mówi, ¿e wielkoœæ pliku wymiany po-
winna byæ zdublowan¹ wielkoœci¹ RAM komputera.

Osobiœcie ustawiam go na równ¹
wielkoœæ, czyli przy 4 GB RAM na
4096 MB, a przy 8 GB RAM na 8192
MB. Przy ustawieniu na po³owê
wielkoœci pamiêci RAM zainstalo-
wanej w komputerze system bêdzie
równie¿ dzia³a³ poprawnie, jeœli nie
pracuje siê na plikach z olbrzymi¹ his-
tori¹ operacji (undo). Nie polecam jed-
nak ustawiania wielkoœci na 'System
sam decyduje' - zmienia to zapotrze-
bowanie w locie i system mo¿e
zamuliæ.

Na przyk³ad dla RAM DDR3,
operuj¹cego z czêstotliwoœci¹ rzêdu 1600 MHz, maksy-
malna przepustowoœæ to 12800 MB/s, dysku SSD pod
interfejsem SATA III do 600 MB/s, a dysku HDD (tale-
rzowe) jeszcze wolniejsza. Posiadaj¹c kilka dysków w
komputerze warto odci¹¿yæ dysk systemowy i przenieœæ
plik wymiany na inny dysk.

Mojemu klientowi doradzi³em najprostsze rozwi¹-
zanie, czyli zwolnienie miejsca na dysku systemowym.
Zapobiegnie to pojawianiu siê komunikatów o braku
pamiêci.

Jako ciekawostkê dodam, ¿e w Windows 10 s¹ dwa
podobne pliki pamiêci podrêcznej: Pagefile.sys i Swap-
file.sys. W tym drugim system przechowuje podrêczne
aplikacje i zajmuje on tylko 256 MB, wiêc mo¿e zostaæ na
dysku g³ównym. Posiadaj¹c dwa dyski w komputerze
warto zmieniæ umiejscowienie Pagefile.sys.

Czy mo¿na wiêc korzystaæ wy³¹cznie z szybkiej
pamiêci fizycznej RAM przy u¿ywaniu komputera? Nies-
tety NIE. Pamiêæ wirtualna jest integraln¹ czêœci¹ wspó³-
czesnej architektury komputerów. Jest to technika zarz¹-
dzania pamiêci¹ implementowana przez software i hard-
ware.
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Ide¹ marszu by³o propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia po³¹czone z
pomoc¹ finansow¹ dla domu dziecka
„Dom pod Kasztanami”. W marszu
uczestniczy³o 225 zawodników, wœród
których znaleŸli siê liczni przed-
stawiciele pracowników i studentów
naszego uniwersytetu, g³ównie z
Wydzia³u Przyrodniczego.

Miejscem startu i mety by³ plac
ho te lu „Aleksandr ia” przy u l .
Artyleryjskiej. Zawodnicy mieli do
pokonania trasê 4 km, zlokalizowan¹ w
lesie sekulskim.

W organizacjê marszu w³¹czyli siê
studenci kierunków turystyka i rekreacja
oraz ratownictwo medyczne, prowa-
dzonych przez Instytut Nauk o Zdrowiu
Wydzia³u Przyrodniczego. Podziêkowa³
za to, w trakcie ceremonii wrêczenia
pucharów, £ukasz Witczuk - mistrz
Europy w nordic walking na dystansie 10
km w ub. r. i g³ówny organizator III
Marszu Charytatywnego.

Na rzecz „Domu pod Kasztanami”
przekazano czêœæ op³at wniesionych
przez uczestników imprezy.

tekst i zdjêcia: El¿bieta Krzêcio-
Nieczyporuk

Marsz dla „Domu pod Kasztanami”
Pod patronatem UPH

odby³ siê w Siedlcach (5 marca)
III Marsz Charytatywny

Nordic Walking.

Do g³ównych zalet pamiêci wirtualnej mo¿emy zali-
czyæ: uwolnienie aplikacji z obowi¹zku zarz¹dzania wspó³-
dzielon¹ przestrzeni¹ pamiêci, podwy¿szone bezpieczeñ-
stwo ze wzglêdu na izolacjê pamiêci, a tak¿e mo¿liwoœæ
wykorzystania wiêkszej iloœci pamiêci ni¿ jest dostêpna
fizycznie (RAM) u¿ywaj¹c techniki stronicowania
pamiêci.

Mo¿emy odci¹¿yæ zapis i odczyt z dysku systemo-
wego i usprawniæ jego dzia³anie przenosz¹c plik wymiany
na drugi dysk, jeœli mamy taki zamontowany w kompu-

terze. WWindows 8 mo¿emy dokonaæ tego przechodz¹c do
Panel Sterowania -> System -> klikamy Ustawienia
Zaawansowane -> w zak³adce Zaawansowane, klikamy
Ustawienia -> zak³adka zaawansowane, klikamy Zmieñ. W
celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian musimy jeszcze
zrestartowaæ swój komputer i ju¿ mo¿emy cieszyæ siê
sprawniej dzia³aj¹cym systemem operacyjnym Windows.

w³aœciciel serwisu komputerowego
Mellem

Piotr Marchel (
info@mellem.pl)

Kuryer Uniwersytecki 77 (2/2017)
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1.
Dawno, dawno temu, a mo¿e wczoraj lub jutro, Naj-

starsi Ludzie nie pamiêtaj¹, JuTi zasn¹³ tak, ¿e a¿ przeœni³
siê Gdzie Indziej. - Ja chyba œniê -wyszepta³, kiedy przetar³
oczy i zobaczy³, ¿e le¿y na kawa³ku czegoœ, poœrodku,
miêdzy trzema czymœ, czego nigdy nie widzia³; póŸniej
dowiedzia³ siê, ¿e nazywaj¹ to Jeziorami.

2.
Stan skupienia, w jakim znajdowa³y siê myœli JuTiego

tu¿ po przebudzeniu mo¿na okreœliæ jako nieokreœlony.
Wszystko, co widzia³ i s³ysza³, czego dotyka³y jego stopy, a
tak¿e to, co wyczuwa³ nadwra¿liwy zmys³ powonienia
wydawa³o mu siê dziewicze i dziwaczne. Nie wiedzia³ czy
ma ochotê na okreœlanie i poznawanie tego, co zasta³.

3.
Jednak, gdy z jednego z Trzech Czegoœ wynurzy³a siê

kula, ¿eby œwieciæ, JuTi j¹ pow¹cha³ i pozna³: to jedna z
tych nocnych lampek, które rozprasza³y ciemnoœæ u niego
w domu. Dlatego zacz¹³ œpiewaæ Pieœñ Nocnych Lampek -
wiedzia³, ¿e bez ko³ysanek gasn¹ lub wracaj¹ tam, sk¹d
przysz³y.

...
- g³os, jak zwykle, powêdrowa³ w Ró¿ne Miejsca Na-

raz, bo by³ z gatunku wszêdobylczych; zdarza³o siê, ¿e JuTi
milk³, poniewa¿ ca³ymi czasonami czeka³ na powrót g³osu.

4.
Lampka dawa³a mu wzglêdne poczucie bezpieczeñ-

stwa - by³a przecie¿ jedyn¹ rzecz¹, jak¹ tutaj zna³, jakimœ
punktem odniesienia. Gdy lampka zaczê³a oddalaæ siê od
JuTiego, postanowi³ iœæ za ni¹. Dotkn¹³ czegoœ miêkkiego,
zimnego, wilgotnego i ³askocz¹cego, co wywo³a³o w nim
bardzo przyjemne odczucia.

5.
O wiele póŸniej Najjacyœ - jeszcze nie wiemy Jacy -

Ludzie powiedz¹ mu: „to ¿adna lampka, to s³oñce”. Od
nich te¿ dowie siê, ¿e to, co bra³ za mieszkanie nazywaj¹
tutaj „na dworze”, zaœ domy maj¹ znacznie mniejsze, ze
œcianami i z powietrza, i z Czegoœ Innego, wiêc uwa¿a siê
tu, ¿e kto przechodzi przez œciany, ten nie ¿yje.

Na razie jednak JuTi idzie za Lampk¹ Nocn¹ i przeko-
nuje siê, ¿e ona wcale nie s³ucha usypianek: obudzi³a siê,
wiêc zaczê³a œwieciæ Gdzie Indziej.

Aon dotkn¹³ czegoœ miêkkiego, zimnego, wilgotnego
i ³askocz¹cego, co wywo³a³o w nim bardzo przyjemne
odczucia.

6.
Dotyk trawy na tyle pobudzi³ JuTiego, ¿e nabra³ on

przynajmniej minimalnej ochoty, by przezwyciê¿yæ nie-
okreœlonoœæ swojego stanu. Wszed³ na coœ, co póŸniej oka-
za³o siê mostem garbatym z dwiema bocznymi k³adkami.
JuTi usiad³ na jednej z tych bocznych k³adek i zacz¹³ bacz-
nie obserwowaæ stworzenia, które co jakiœ czas wynurza³y

Amana, illola, ajataaaan

siê z wody, by (jak dobrze odgad³ JuTi) zaczerpn¹æ

¿yciodajn¹ moc. Chwilê póŸniej JuTi by³ œwiadkiem sceny,
której nie zapomni do koñca swojego istnienia - jakaœ dwu-
noga postaæ wyci¹gnê³a z wody jedno z obserwowanych
wczeœniej stworzeñ o wrzecionowatym kszta³cie. JuTi
widzia³ jak ka¿dy ruch szczêkami z wbitym weñ haczy-
kiem jest mêczarni¹, jak to op³ywowe cia³o wije siê, wy-
rywa i skacze. Jako istota obdarzona siln¹ empati¹ JuTi nie
móg³ poj¹æ tego, co widzia³ - jak mo¿na zadawaæ cierpienie
czemukolwiek i mieæ z tego niebywa³¹ satysfakcjê?

7.
Miejscowy dwunóg spojrza³ na JuTiego, który

podszed³ blisko i patrzy³, oniemia³y, a dwunóg powiedzia³,
a JuTi nie rozumia³ go, ale obw¹cha³ i tê melodiê, i poczu³,
¿e trzeba stamt¹d odejœæ.

Nie no, rzecz jasna, jeden z Najnormalniejszych Lu-
dzi nie wytrzyma³, gdy s³ucha³ tych andronów, i wrzasn¹³:
Gadaj po ludzku! Po ludzku! - Fakt, ca³a ta historyjka musi
wreszcie znormalnieæ - doda³ jeden z Najjakichœ. - Przecie¿
JuTi to dzieciak tych spod trójki.

JuTi ani trochê nie wywêszy³, co ma znaczyæ pieœñ

wiêc, bez troski o to, czy to normalne, czy nie, pró-
bowa³ wyrzuciæ z g³owy wrzecionowate stworzenie, które
tak siê w niej trzepota³o i t³uk³o, tak ¿e Przeœnionemu g³owa
ma³o nie odpad³a.

8.
Odg³osy piosenki z kuchennego radia, transmisja

mszy z drugiego radia w malutkim pokoiku i natrêtne tyka-
nie zegara miesza³y siê w jednej chwili wywo³uj¹c w JuTim
uczucie dyskomfortu. Le¿a³ wtulony w poduszki pachn¹ce
staroœci¹. Dym z papierosowego niedopa³ka dope³nia³ w
nim pustkê, która ko³ata³a siê miêdzy piersiami.

9.
Poniewa¿ jednak nikt go nie nauczy³, jak le¿eæ bez

koñca, w koñcu usiad³ w poœcieli i spojrza³ na obraz na œcia-
nie tu¿ przy ³ó¿ku. ¯aden z ludzi nie wiedzia³, co zobaczy³
JuTi. Jednak Ludzie powiadali, ¿e pewnego razu gdzieœ
powsta³a b³êkitnawa ulica, a z obu jej boków pochyla³y siê
ku jezdni domy z niebieskawego lodu; jakby góry lodowe
znik¹d mala³y, przybieraj¹c domowe kszta³ty; tak samo
lodowacia³y w chodniki - szkliste, choæ bez migotów szkie³
- niepojêcie poch³onê³y kolory z ciemniej¹cego nieba. Dla-
tego zamiast nieba, w najdalszej g³êbi obrazu, rozla³o siê,
blado rozjaskrawia³o siê s³oñce: wodniste, bladawe, zim-
no¿ó³te, coraz bli¿sze bieli. Jezdnia zaœ przypomina³a lód,
gdy œwie¿o rozmarza, wiêc okrywa go pow³oczka z wody.
Œrodkiem jezdni szed³ przed siebie ciemnoniebieski cz³o-
wiek i pokazywa³ JuTiemu plecy. G³owa tak schowa³a siê
pod niebieskim parasolem, jakby przechodzieñ mia³ para-
sol zamiast niej. Byæ mo¿e ca³y ten œwiat uformowa³ siê z

przecie¿todzieciaktychspodtrójki,

wody i lodu. By³ jak deszcz, któremu akwarela nie
wiedzieæ, jakim cudem, pozwoli³a staæ siê kawa³kami

Gdzie powiedz¹ kim jestem
(opowiadanie)
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miasta, przyj¹æ rozmaite deszczowe
postacie i wype³niæ pustkê, która
ko³ata³a siê miêdzy piersiami.

10.
Pod wp³ywem obrazu, miêdzy

piersiami, zaczê³a ko³ataæ têsknota za
wod¹. Jedynym miejscem, które zna³
JuTi z jej wystarczaj¹c¹ iloœci¹ na zas-
pokojenie tej têsknoty, by³o jezioro z
mostem garbatym. Gdy ju¿ siedzia³ na
nim, wrzecionowate stworzenie, które
p³yn¹c zdawa³o siê prawie dotykaæ stóp
JuTiego - wci¹¿ mamrota³o: - panta rhei.

JuTi nie by³ pewien co pomruki-
wa³o stworzenie, a ¿e uwielbia³ rozpisy-
waæ w myœlach to, co us³ysza³, wiêc
spróbowa³ i tym razem.

- Panta i Rej
- Pan Tarej
- pan ta re i
- panta rhei
…Ale w³aœciwie co to znaczy -

zasêpi³ siê JuTi. Zerwa³ siê w poszukiwaniu odpowiedzi i
podbieg³ do pierwszej na-potkanej istoty. By³ ni¹
mê¿czyzna w bia³ym szmacianym kapeluszu; br¹zowych,
krótkich spodenkach na szelkach; bia³ych skarpetkach i
skórzanych sanda³ach.

- Przepraszam, co znaczy panta rhei?
- Was? Ich verstehe nich! - us³ysza³ w odpowiedzi.
- Co? Nic nie rozumiem? - JuTi oburzy³ siê i pomyœla³

Czu³ niepohamowan¹ potrzebê zaspokojenia niewie-
dzy - na tyle siln¹, ¿e zdecydowa³ siê na podejœcie do
(pamiêta³ ostatni¹ wizytê na moœcie) rybiego hycla.

- Przepraszam, co oznacza panta rhei?
- O ile dobrze pamiêtam z lekcji jêzyka polskiego, to

- odpowiedzia³ wêdkarz.
Powrotna droga na most zdawa³a siê JuTiemu

wyj¹tkowo d³uga i mroczna. Nie móg³ poj¹æ sensu tych
s³ów -
uparcie powtarza³ - jak to skoro most, po
którym idê jest ca³kiem twardy i stabilny, przecie¿ nie
odp³ywa?

Zrezygnowany usiad³ z powrotem na swoim ulubio-
nym miejscu, gdy spostrzeg³ jak kolejna z wrzeciono-
watych istot p³ynie to w jedn¹, to w drug¹ stronê.

- No tak! Wszystko siê zmienia! Ryba wci¹¿ zmienia
swoje po³o¿enie, woda poruszana jest przez szum wiatru,
ga³êzie te¿ jakby by³y rozbiegane i niespokojne. Nawet mo-
je cia³o dzisiaj jest inne ni¿ wczoraj - o tutaj na kolanie mam
wg³êbienie od uderzenia w szafê, a palec jest opuchniêty po
oparzeniu wrz¹tkiem na herbatê.

Radoœæ ze zrozumienia przerwa³ zrywaj¹cy siê wiatr i
ch³ód bij¹cy od jeziora Nie, nie chcê jeszcze iœæ - upiera³
siê w myœlach JuTi, ale czu³ jakby pod wp³ywem zimna
jego 140-centymetrowe cia³o kurczy³o siê z sekundy na
sekundê. Gdy zdawa³o siê mu, ¿e jest ma³y jak okruszek

no tak pewnie cudzoziemiec.

wszystko p³ynie

wszystko p³ynie, wszystko p³ynie, wszystko p³ynie
wszystko p³ynie,

-
skuli³ siê i zacz¹³ wizualizowaæ synestetyczne zaklêcie,
które zawsze przynosi³o mu ulgê:

-Ajest czarne
- B jest zielone
- C jest pomarañczowe
- D jest br¹zowe
- E jest czerwone
- F jest granatowe
- G jest zielone
- H jest br¹zowe
- I jest czarne
- J jest nieokreœlone
- K jest czerwone
- Ljest pomarañczowe
- £ jest zielone
- M jest czerwone
- N jest niebieskie
- O jest bia³e
- P jest fioletowe
- R jest czerwone
- S jest ¿ó³te
- R jes…

I znowu pomog³o.
11.
Pomog³o, ale znowu na trochê. Bo JuTi têskni³ do

KonJuTiego, który zosta³ tam, sk¹d pewnego razu przeœni³
siê na Ziemiê JuTi. I ta têsknota raz cich³a, przygasa³a, a raz
wybucha³a w œrodku, tak ¿e JuTi czu³ a to, ¿e w brzuchu
rozk³ada mu gwa³townie mnóstwo ramion jakiœ kaktus-
olbrzym, a to, ¿e pod skór¹ szamoce siê, rzuca niby wodne
stworzenie, kiedy coœ wyrzuci je na brzeg - rybotwór o
wielgachnych ³uskach, których szorstkoœæ sprawia³a, ¿e
JuTiemu drewnia³ jêzyk.

KonJuTi by³ zawsze w pobli¿u, ale nie wiadomo
gdzie, zawsze tu¿, tu¿, ale Tu¿tu¿ by³o zawsze Gdzie
Indziej ni¿ siê go szuka³o. A JuTi od czasu, gdy spad³ na
ziemiê, nie potrafi³ przeœniæ siê z powrotem do siebie,
chocia¿ potrafi³ bardzo za tym têskniæ.

Justyna Dziadak, Agnieszka Gadziñska-
Gr¹dkiewicz

12.
Ajednak jakimœ cudownym trafem JuTi przeœni³ siê w

dawno zapomniany sen, w którym wszystko koñczy siê i
rozpoczyna. Ju¿ w innym stanie przemierza³ rozpadlinê
tworz¹c¹ nachylony tunel - tak ciasny, ¿e móg³ siê przez
ni¹ przedostaæ tylko duch. Po przebyciu tunelu spada³o siê
pionowo do pomieszczenia, wewn¹trz którego panowa³
³agodny klimat. W pomieszczeniu tym JuTi wyczuwa³
st³umiony, bardzo delikatny zapach, który odebra³ jako
przyjazn¹ mieszankê ¿ywicy, palonego drewna, ziemi
nasi¹kniêtej deszczem oraz gnij¹cych liœci. Ciekawski JuTi
od razu rozpocz¹³ wêdrówkê orientuj¹c siê, ¿e jest w
jaskini. By³a w niej tak przejmuj¹ca cisza, ¿e wyczuæ
mo¿na by³o pulsowanie w³asnej œwiadomoœci. Im dalej
JuTi szed³, tym mniej pó³mrok panuj¹cy w tym miejscu mu
przeszkadza³. (…)

Tutaj niespokojne dusze mog¹ siê ponownie spotkaæ,
ale nigdy dotkn¹æ, a tym bardziej na d³u¿ej zatrzymaæ.
Odleg³oœæ miêdzy nimi przypomina najkoszmarniejsz¹
prawdê, ¿e nawet tam istnienie to samotnoœæ.

JuTi - rys. Justyna Dziadak

Kuryer Uniwersytecki 77 (2/2017)
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Karolina Zwoniarska, technika mieszana (A galeria, marzec 2017)
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Insomnio
lub rozerwanie sta³e

Zamieszkuj¹ w nas:
Dziecko beztroskie o wszystko, krzyczy o wolnoœæ noc¹
Staroœæ w m³odym ciele, co nie pozwala spaæ.
Duch m³odoœci w zmarszczkach, który daje ¿yciu sens.

Zamieszkuj¹ w nas:
przesz³oœæ beztroski. Owocuje dziœ odwag¹
czasem œlep¹, wtedy mur i ból i przeciwników t³um.
przysz³oœci szkielet uknuty z wymyœleñ. Jego ruchome
koœci
szczêkaj¹ budz¹c w nocy wszystkich domowników.
teraz. Najdziwniejszy lokator cielesnego domostwa
wiecznie go nie ma gdzieœ wychodzi ma³o kto go widzia³.

Zamieszkuj¹ w nas:
œwiaty zewnêtrzne i wewnêtrzne, z³¹czone przez
tlen i powietrze.
Z ka¿dym wydechem
istniejemy coraz mniej
w œrodku coraz cichsze krz¹tanie siê
albo po prostu tak nam siê zdaje.

Imogena

Bystrooka&T

Kwiaty, kwiaty
GoŸdzik ci¹gle rysuje kwiaty.
Na policzku tu¿ przed poca³unkiem
Gdy smuci siê  na wargach.

Kwiaty, kwiaty na dzieñ taty,
Wêdruj¹ po œwiecie w za ciasnym berecie.

Kwiaty, kwiaty ca³e w ³aty
Po³¹czone nici¹ dobra
£aty, ³aty ca³e w kwiaty.

Lubiê patrzeæ, jak zasycha
tusz - rysujê kwiaty
które nigdy nie zwiêdn¹.

rêka - ojciec stwórca
jakby sama siê porusza.

Papier - matka ziemia
ach dlaczego to podróbka

CZYTELNIA

Justyna Dziadak, „Czuwaj”, kola¿
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wieka, którego ¿ycie od-
mieni³ rudy kocur imieniem
Bob. Opowieœæ tê traktowa-
libyœmy jako fikcyjn¹, uro-
cz¹ bajkê, gdyby nie fakt, ¿e
wydarzy³a siê naprawdê i
nie brakuje materia³ów po-
twierdzaj¹cych jej czêœcio-
w¹ choæby autentycznoœæ.

Kiedy pewnego dnia
ujrza³em na wystawie lokal-
nej ksiêgarni tom, z ok³adki
którego wita³ mnie sympa-
tyczny kot w szaliku oraz ty-
tu³ .

, nawet jako ogromny mi³oœnik tych zwierz¹t prze-
szed³em obok owej pozycji uznaj¹c, ¿e to

Kot Bob i ja Jak kocur i
cz³owiek znaleŸli szczêœcie
na ulicy

po prostu kolejna
próba zarobienia na modzie. Jakiœ czas potem zobaczy³em
jednak zwiastun produkcji filmowej, bêd¹cej ekranizacj¹
tej w³aœnie ksi¹¿ki i moja s³aboœæ do kotów mocno da³a o
sobie znaæ. Ponadto, szybki pozwoli³ mi zoriento-
waæ siê, z czym mam do czynienia. Ostatecznie, wspom-
niana pozycja trafi³a w moje rêce, a seansu filmu si³¹ rzeczy
odpuœciæ nie mog³em.

Rzecz dzieje siê w Anglii w czasach wspó³czesnych.
James Bowen jest w trakcie wychodzenia z na³ogu narko-
tykowego. Mê¿czyzna pomieszkuje w niezwykle skrom-
nym lokalu socjalnym, a dni z marnym powodzeniem spê-
dza na próbach zarobienia pieniêdzy graj¹c na londyñs-
kich ulicach i stacjach metra. Regularnie odwiedza aptekê,
w której nabywa lek wspomagaj¹cy jego terapiê. Za sob¹
bohater ma burzliw¹ przesz³oœæ, ¿ycie na walizkach,
toksyczne kontakty z ojcem i niemal¿e zerowe z matk¹,
która nie ma pojêcia o jego obecnym po³o¿eniu. Historia ta
by³aby jedn¹ z wielu podobnych, gdyby nie fakt, ¿e
pewnego dnia niedaleko drzwi do swojego mieszkania
James spotyka rudego kota, któremu rych³o zapewnia
opiekê. Od tego momentu nic nie bêdzie ju¿ takie same.

Zwierzê jest wyg³odzone i poranione. Wizyta u wete-
rynarza mocno nadwyrê¿a i tak skromny bud¿et Jamesa, a
dodatkowo kot musi przecie¿ jeœæ. Próby odnalezienia jego
w³aœcicieli koñcz¹ siê fiaskiem. Co wiêcej, s³odki rudzielec
ci¹gle daje do zrozumienia, ¿e wcale nie ma zamiaru wra-
caæ na wolnoœæ. Mê¿czyzna stopniowo uczy siê odpowie-
dzialnoœci za drugie stworzenie, wiêzy pomiêdzy nimi ule-
gaj¹ zacieœnieniu, z czasem nie ma ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e obo-
je s¹ sobie pisani.Anonimowy kocur szybko staje siê kotem
Bobem, a jego bliskoœæ pozwala bohaterowi zapomnieæ o
walce z na³ogiem.

research

Wiek XXI, a zw³aszcza kilka ostatnich lat, to dla
kotów okres szczególny. Mo¿na stwierdziæ, ¿e od czasów
staro¿ytnego Egiptu nie by³y one otoczone takim kul-
tem, jak dziœ. Nieprzeceniona w tym rola Internetu, któ-
rego wirtualne progi futerkowi indywidualiœci zdobyli
szturmem, wykorzystuj¹c nasz¹ wrodzon¹ s³aboœæ do
wszystkiego, co ma³e, urocze i czêsto niezdarne.

Kotom ¿yje siê coraz lepiej

Od spotkania do spotkania

Obrazki, memy i filmy wideo, których zwierzêta te sta-
³y siê bohaterami, bawi¹, intryguj¹ lub roztapiaj¹ nasze ser-
ca. Mleko siê rozla³o - ekspansja materia³ów pokazuj¹cych
ca³y, czêsto niezwykle przedziwny repertuar kocich zacho-
wañ, jest nie do zatrzymania i pró¿no wypatrywaæ jakich-
kolwiek zwiastunów zmierzchu owej zawrotnej kariery.

Wszystkiemu temu towarzyszy pozytywna droga do
g³êbokiego uœwiadomienia, jak¹ przeby³a du¿a czêœæ spo-
³eczeñstwa. Przygarniêtym pod dach kotom poœwiêca siê
dziœ wiele uwagi. Owszem, nadal istniej¹ miejsca, w tym
g³ównie wsie, gdzie stosunek do tych czworonogów czêsto
jest lekcewa¿¹cy, a nawet barbarzyñski, ale na szczêœcie
podejœcie zmienia siê na dobre. Zabiegi, takie jak steryli-
zacja czy kastracja, których celem jest zapobieganie bez-
domnoœci i tragedii niechcianych stworzeñ, s¹ dziœ norm¹.

Posi³kuj¹c siê s³owami z , stajemy siê
coraz bardziej odpowiedzialni za to, co oswoiliœmy, a koty,
jak na nie przysta³o, korzystaj¹ z tego, jak tylko mog¹.
Powszechnie znane s¹ wiêc archetypy ich zachowañ, zak³a-
daj¹ce chocia¿by, ¿e d¹¿¹ tylko i wy³¹cznie do w³asnej wy-
gody, staraj¹ siê wykorzystywaæ nasze miêkkie serca oraz,
¿e my przywi¹zujemy siê bardziej do nich, ni¿ one do nas.

Nie jest to miejsce, w którym nale¿a³oby podj¹æ pole-
mikê z przedstawionymi wy¿ej stereotypami, bo i niejeden
mniej lub bardziej doœwiadczony domoros³y koci behawio-
rysta móg³by z powodzeniem próbowaæ takie teorie obaliæ.
Niemniej, na odleg³ym biegunie wiernoœci od zawsze sytu-
owa³y siê psy. Okazuje siê jednak, ¿e czasem nawet i taki,
dobrze znany, aprobowany i czêsto przyjmowany jako
aksjomat fakt, nie jest wcale jednoznaczny.

We
wspomnia
ny na po-
c z ¹ t k u

i d e a l n i e
w s t r z e -
l i ³ a s i ê
intryguj¹-
ca historia
J a m e s a
Bowena,
czyli cz³o-

Ma³ego Ksiêcia

b o o m

Kot Bob i jego cz³owiek
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Staj¹c na nogi i spadaj¹c na cztery ³apy
Opowieœæ nabiera rumieñców w momencie, gdy Bob

zaczyna asystowaæ swojemu panu podczas ulicznego
przygrywania na gitarze. Pocz¹tkowo James jest temu
przeciwny, ale gdy tylko kot wskakuje za nim do autobusu i
zamierza mu towarzyszyæ, nietypowy duet staje siê nie
tylko wypadkow¹ ich przyjaŸni, ale te¿ drog¹ do licznych
sukcesów. Z Bobem siedz¹cym grzecznie na ramieniu
James przemierza ulice Londynu, a gdy tylko zaczyna graæ,
kot pos³usznie moœci sobie miejsce w futerale od gitary. Ze
zwyk³ego, niewzbudzaj¹cego zbytniego zainteresowania
grajka, dziêki swojemu kompanowi bohater staje siê
lokaln¹ atrakcj¹.

-cy”. Filmy pochodz¹ z czasów, gdy nie by³o jeszcze ksi¹¿-
ki, bo ta powsta³a w roku 2012 i z miejsca sta³a siê œwia-
towym bestsellerem.

Pomys³ jej napisania by³ inicjatyw¹ agentki prasowej
Mary Pachnos, a w akcie twórczym pomóg³ pisarz Garry
Jankins, gdy¿ - jak mówi filmowy odpowiednik bohatera -
„Jak facet, który prze¿y³ 1/3 ¿ycia na dragach, ma napisaæ
ksi¹¿kê?”. Dziêki ogromnemu sukcesowi powieœci James
móg³ u³o¿yæ sobie ¿ycie na nowo. Dziœ, wci¹¿ stanowi¹c z
Bobem nierozerwalny duet, dzia³a na rzecz bezdomnych
ludzi i zwierz¹t.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w ksi¹¿ce wiele kwestii
zosta³o „podkolorowanych”. Ponadto, niektóre partie spra-
wiaj¹ wra¿enie, jakby ktoœ w pewnym momencie zauwa-
¿y³, ¿e jak na powieœæ o losach narkomana na odwyku ca-
³oœæ jest stosunkowo „grzeczna” i czasami mo¿e zbyt sie-
lankowa. Stara siê wiêc to równowa¿yæ, próbuj¹c znaleŸæ
z³oty œrodek pomiêdzy dramatycznymi tonami a radosn¹
opowieœci¹. Treœci tego typu szerzej rozwin¹³ film, w któ-
rym wyraŸnie zaakcentowano najtrudniejszy etap terapii
Jamesa, gdy ten w konwulsjach wije siê na pod³odze, a Bob
przygl¹da mu siê smutnym wzrokiem.

Warto dodaæ, ¿e obraz ten jest udan¹ adaptacj¹ pier-
wowzoru, tym bardziej, ¿e razem z ksi¹¿k¹ idealnie siê do-
pe³niaj¹. Tam, gdzie jedno medium traktuje dany w¹tek je-
dynie powierzchownie, drugie go wzmacnia b¹dŸ wzbo-
gaca, a ca³oœæ tworzy spójn¹ historiê. Co ciekawe, w wielu
scenach zagra³ prawdziwy Bob we w³asnej kociej „osobie”,
bo podobno by³y partie filmu, w których ¿aden z jego szeœ-
ciu dublerów nie potrafi³ tak precyzyjnie odegraæ swojej
roli.

, zarówno w ksi¹¿kowym, jak i filmowym
wydaniu, to dzie³o idealnie skrojone do formy stosunkowo
lekkiego, ³atwo przyswajalnego, a jednoczeœnie efektow-
nego w pewnych wymiarach tworu popkulturowego.
Ksi¹¿ka jest krótka i „³atwo oraz szybko siê czyta”. Film
urzeka i w prosty sposób oddzia³uje na podstawowe ludz-
kie emocje. Ca³oœæ tworzy historiê, której najmocniejsz¹
stron¹ jest jej urok. Ta opowieœæ nie zmieni naszego ¿ycia,
nie sprawi, ¿e zajrzymy w g³¹b siebie i staniemy siê innymi
ludŸmi. Mimo to ca³oœæ intryguje, ciekawi, gra na uczu-
ciach, a wielu tak¿e wzrusza.

Dla mi³oœników kotów to pozycja obowi¹zkowa. Rola
Boba jest w tej historii nieprzeceniona i to stanowi o jej
oryginalnoœci. Jeœli ktoœ nie pa³a sympati¹ do futerkowych
charakterników, to zdania na ich temat gruntownie nie
zmieni, ale kto wie, wszak Bob ma tu wiêcej cech przy-
pisywanych powszechnie psu. Na autentycznych filmi-
kach, jak na zawo³anie, przybija Jamesowi symboliczn¹
„pi¹tkê”, co stanowi jego popisowy numer.

Powiedzmy sobie jednak szczerze, ¿e gdyby zwierzê-
cy bohater rzeczonej opowieœci by³ psem, to zapewne nig-
dy nie osi¹gnê³aby ona takiego rozg³osu. Aurê niesamo-
witoœci roztacza tu w³aœnie fakt, ¿e najwierniejszym przy-
jacielem cz³owieka tym razem okaza³ siê kot.

Czy dasz wiêc szansê Bobowi? Popatrz tylko, jak
³adnie prosi…

Otrzyj siê o przygodê
Kot Bob i ja

£ukasz Tkaczuk, filologia polska, stopieñ II, rok II
Ÿród³o zdjêæ: Internet

Jednak w zespole tym wiêkszym celebryt¹ jest Bob.
Zwierzê przyci¹ga uwagê, a zarobki Jamesa znacz¹co
wzrastaj¹, gdy¿ ludzie staj¹ siê dla niego bardziej hojni.
Przechodnie z ca³ego œwiata chc¹ pog³askaæ Boba, mieæ z
nim zdjêcie, a wyj¹tkowo spokojny kocur nie ma nic
przeciwko temu. Za swoj¹ czêœæ wykonanej „pracy”
otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie w postaci dobrego
jedzenia, a i jego uliczni fani nie szczêdz¹ mu prezentów,
jak chocia¿by ma³y szaliczek zrobiony na drutach przez
starsz¹ pani¹, który szybko staje siê jego znakiem
rozpoznawczym.

W toku opowieœci jesteœmy œwiadkami wychodzenia
bohatera na prost¹ przy wspomagaj¹cym ten proces
rozwoju niesamowitej przyjaŸni oraz rozmaitych,
wynikaj¹cych z tego perypetii. Bob gubi siê, odnajduje,
James traci prowizoryczn¹ pracê, podejmuje now¹.
Pojawiaj¹ siê akty zazdroœci i agresji wymierzone w
bohaterów, co wi¹¿e siê z komplikacjami, którym oboje
musz¹ stawiæ czo³a. Ca³oœci towarzyszy w¹tek walki z
na³ogiem wraz z najgorszym, ostatnim etapem terapii.

Trudno by³oby uwierzyæ w historiê cz³owieka, który
od ¿yj¹cego na prymitywnym poziomie narkomana na
odwyku sta³ siê lokaln¹ atrakcj¹ z gitar¹ pod rêk¹ i kotem na
ramieniu, gdyby nie fakt, ¿e - jak wspomnia³em - historia ta

Wszyscy ludzie kota Boba

wydarzy³a siê naprawdê. Wystarczy, ¿e w wyszukiwarkê
YouTube wpiszemy has³o „A Street Cat Named Bob”, by
ujrzeæ zarejestrowane przez przechodniów filmiki ukazu-
j¹ce autentycznych Jamesa Bowena i Boba w trakcie „pra

CZYTELNIA
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Jest to wspania-
³a alternatywa dla
osób chc¹cych utrzy-
maæ sylwetkê, ale
bêd¹cych te¿ przy-
s³owiowymi ³asu-
chami. Sk³adniki

zawarte w tym przepisie maj¹ wiele zba-
wiennych dla naszego organizmu w³aœciwoœci:
a)

jest silnym antyoksydantem - wp³ywa
na skórê, w³osy i paznokcie
jest blokerem zwi¹zków
rakotwórczych oraz podwy¿szonego
cholesterolu
wp³ywa na polepszenie wzroku
zapobiega chorobom serca

b) :
s¹ Ÿród³em nienasyconych kwasów t³uszczowych,
magnezu, fosforu, selenu, potasu
obni¿aj¹ poziom z³ego cholesterolu
przeciwdzia³aj¹  stanom depresyjnym
wspomagaj¹ pracê mózgu i poprawiaj¹ pamiêæ

c) :
zwalcza przeziêbienia
przyspiesza metabolizm
jest Ÿród³em ¿elaza, manganu, b³onnika
przeciwdzia³a zmianom tr¹dzikowym

marchew:

orzechy w³oskie

cynamon

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

SK£ADNIKI:
jaja-2 szt.
cukier puder- 130 g
m¹ka-200g
olej rzepakowy-150 ml
starta surowa

marchewka-230 g
posiekane orzechy

w³oskie-70 g
wiórki kokosowe-50g
cynamon-1³y¿eczka
soda –1³y¿eczka
szczypta soli
odrobina aromatu
waniliowego

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

WYKONANIE:
W misce po³¹czyæ ze sob¹ sk³adniki: cynamon, m¹kê,

sól, marchewkê, wiórki kokosowe, orzechy, sodê i aromat
waniliowy. W drugiej misce ubiæ bia³ka i dodaæ cukier
puder, zmniejszyæ obroty i dodawaæ powoli olej.

Nastêpnie po³¹czyæ ze sob¹ ostro¿nie wszystkie
sk³adniki i wylaæ do ma³ej formy. Piec w piekarniku w
temperaturze 150 C przez oko³o 60 minut.

Po upieczeniu ca³oœæ mo¿na polaæ lukrem i posypaæ
¿urawin¹ lub posypaæ samym cukrem pudrem.

tekst i zdjêcie

0

Karolina Gomo³a

Ciasto marchewkowe

DIETA

Sudoku
Rozwi¹zywanie SUDOKU polega na wype³nieniu - w istniej¹cym diagramie z ujawnionymi cyframi -

pustych pól, w taki sposób, aby w ka¿dym wierszu i w ka¿dej kolumnie, a tak¿e w ka¿dym ma³ym
kwadracie (3 x 3 kratki oddzielone grubszymi liniami) znalaz³a siê ka¿da z cyfr od 1 do 9, przy czym

¿adna z nich nie mo¿e w wierszu, ma³ym kwadracie ani kolumnie siê powtórzyæ.
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach ju¿ po raz czwarty goœci³ uczestników

6-7 kwietnia).
Ponad 120 naukowców, ekspertów i praktyków z Polski i
zagranicy, zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami inkluzji
spo³ecznej, w tym edukacji, pracy, rozwoju zawodowego,
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego, obradowa³o pod has³em

”.
Obrady otworzy³a JM Rektor UPH, prof. dr hab.

. Pocz¹tek kongresu zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹: – zastêpca prezydenta miasta
Siedlce, w imieniu starosty
siedleckiego, wójt gminy Siedlce dr ,
prezes Zarz¹du Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

, zastêpca komendanta miejskiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryg. ,
zastêpca komendanta miejskiego Policji w Siedlcach
nadkom. , kierownik Dzia³u Penitencjarnego
Zak³adu Karnego w Siedlcach por. ,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Miêdzynaro-
dowego Kongresu Inkluzji Spo³ecznej (

„Inkluzja spo³eczna – wdro¿enia – wersje i kontro-
wersje

Tamara Zacharuk
Anna Sochacka

Andrzej Rymuza
Henryk Brodowski

Marcin Kulicki
Waldemar Rostek

Dariusz Król
Stanis³aw Jab³oñski

Anna
Guga³a

Miros³aw Bieniek,

Urszula Wyrzykowska-Dudek

, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim dyrektor Samorz¹-
dowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
dr .

Celem kongresu by³o ukazanie myœli polskich i zagra-
nicznych naukowców w najwa¿niejszych kwestiach doty-
cz¹cych ekskluzji, integracji a przede wszystkim inkluzji
spo³ecznej oraz refleksja naukowa. Uczestnicy podjêli
próbê okreœlenia wizji edukacji nie tylko w Polsce, ale i na
œwiecie.

JM Rektor zwróci³a uwagê w swoim wyst¹pieniu, ¿e
edukacja inkluzyjna daje szansê osobom marginalizowa-
nym i odrzuconym zdobycia wykszta³cenia czyli umo¿li-

wia realizacjê praw cz³owieka w tym zakresie. Ju¿ Hegel
pisa³, ¿e dziêki wykszta³ceniu i wychowaniu jednostki ro-
dz¹ siê po raz drugi, a oba te elementy wyzwalaj¹ w nich
œwiadomoœæ wolnoœci i zaufanie do siebie samych.

Po obradach plenarnych uczestnicy wziêli udzia³ w
spektaklu na kanwie opery Georgesa Bizeta w
wykonaniu siedleckiego Teatru Tañca Caro Dance.

Drugi dzieñ kongresu rozpocz¹³ siê spotkaniem
UPH, którym karty

Klubu Absolwenta wrêczy³a JM Rektor prof. Tamara Za-
charuk. Goœæ honorowy, prezes PFRON

w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ koniecznoœæ
wyrównywania szans i wspierania jednostek potencjalnie
zagro¿onych wykluczeniem. Przed uczestnikami kongresu
wyst¹pi³a grupa , któr¹ tworz¹ studenci g³usi pod
kierunkiem mgr Haliny Grzeszczuk. Grupa realizuje
t³umaczenie piosenek na polski jêzyk migowy (PJM).

Po obradach w sekcjach kongres zamknê³a JM
Rektor, prof. Tamara Zacharuk. Zaprosi³a te¿ ju¿ na
kolejny, V Miêdzynarodowy Kongres Inkluzji Spo³ecznej
w 2018 roku.

Carmen

I
Zjazdu Absolwentów Nies³ysz¹cych

Robert Kwiat-
kowski

MOG-ê

Ewa Nasi³owska

Obrady otworzy³a JM Rektor prof. dr hab.
. W trakcie wyst¹pienia podkreœli³a: „Prag-

niemy wokó³ œrodowiska akademickiego Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach skupiaæ nau-
kowców, ekspertów i praktyków zajmuj¹cych siê ró¿nymi
aspektami ratownictwa medycznego. Tym samym tworzy-
my mo¿liwoœæ wspó³pracy interdyscyplinarnej miêdzy
oœrodkami naukowymi, placówkami i instytucjami dzia³a-

Tamara
Zacharuk

j¹cymi w zakresie opieki zdrowotnej. Jest dla mnie nie-
zwykle istotne, ¿e nasz uniwersytet aktywnie w³¹cza siê w
dzia³ania zwi¹zane z szeroko pojêt¹ problematyk¹
ratownictwa medycznego oraz opieki zdrowotnej zarówno
w zakresie naukowym, jak i praktycznym. Jestem prze-

IV Kongres Inkluzji Spo³ecznej

STRONY REKTORSKIE

Konferencja o ratownictwie medycznym
Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odby³a siê konferencja naukowa pod has³em

„Ratownictwo medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian”.
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ratownictwa medycznego w Polsce, a tak¿e pracami nad
nowelizacj¹ ustawy o PRM i kierunkiem nadchodz¹cych
zmian. Obrad wys³ucha³o nie tylko wielu specjalistów i
praktyków, ale te¿ goœci, wœród których byli przedsta-
wiciele administracji samorz¹dowej. W³adze lokalne re-
prezentowali m.in.: prezydent Siedlec ,
wójt gminy Siedlce dr , wicestarosta
powiatu siemiatyckiego .

Przeprowadzono szereg dyskusji dotycz¹cych
ratownictwa medycznego oraz nowych wyzwañ dla ratow-
ników i pielêgniarek. Jak ocenia dr Piotr Leszczyñski,
konferencja zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Bêdzie
niew¹tpliwie inspiracj¹ do zaplanowania cyklicznych
spotkañ o podobnej tematyce.

Organizatorami konferencji by³y jednostki Wydzia³u
Przyrodniczego UPH – Instytut Nauk o Zdrowiu oraz
Studenckie Ko³o Naukowe Ratownictwa Medycznego.
Wydarzenie obj¹³ honorowym patronatem senator RP

– przewodnicz¹cy Senackiej Komisji
Zdrowia.

Wojciech Kudelski
Henryk Brodowski
Marek Bobel

Waldemar Kraska

Piotr Leszczyñski

konana, ¿e dzisiejsza konferencja zaowocuje nowymi inic-
jatywami i innowacyjnymi rozwi¹zaniami odpowiadaj¹-
cym wyzwaniom wspó³czesnego œwiata”.

W obradach udzia³ wziêli znakomici prelegenci z
ca³ego kraju, m.in.: dr n. med. –
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab.
n. med. – konsultant krajowy medycyny ra-
tunkowej, dr n. med. – konsultant
wojewódzki medycyny ratunkowej, dr n. o zdr.

– Zak³ad Ratownictwa Medycznego UPH, mgr
– Zak³ad Ratownictwa Medycznego

WUM, mgr - Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe, mgr – dyrektor RM Medi-
trans Siedlce.

Poruszano tematy nag³ych stanów zagro¿enia ¿ycia
(ostre zespo³y wieñcowe, udary mózgu), problematykê
nowoczesnych technik edukacyjnych w ratownictwie (e-
learning, symulacje), a tak¿e bie¿¹ce problemy systemu
Pañstwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Uczest-

Marek Tombarkiewicz

Jerzy £adny
Grzegorz Michalak

Piotr Lesz-
czyñski
Daniel Celiñski

Marcin Podgórski
Leszek Szpakowski

nicy zapoznali siê z aktualnymi zasadami funkcjonowania

Na Wydziale Przyrodniczym UPH przy Instytucie
Nauk o Zdrowiu otwarto Poradniê Dietetyczno-

¯ywieniow¹. Uroczystoœæ powi¹zano z odbywaj¹c¹ siê te-
go dnia II Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ Naukow¹ ¯ywnoœæ –
Zdrowie – Technologia – Dystrybucja pt. „Czynniki wp³y-
waj¹ce na rozwój m³odego cz³owieka”, która odbywa³a siê
pod patronatem honorowym JM Rektor prof. dr hab.

oraz dziekan Wydzia³u Przyrodni-
czego prof. dr hab.

Podczas otwarcia poradni JM Rektor Tamara Zacha-
ruk stwierdzi³a, ¿e ogromne znaczenie ma stworzenie przez
pracowników Wydzia³u Przyrodniczego instytucji, do któ-
rej mog¹ zg³osiæ siê osoby poszukuj¹ce poradnictwa ¿y-
wieniowego i dietetycznego. Podkreœli³a, ¿e warto jest sko-
rzystaæ z us³ug specjalistów z zakresu ¿ywienia i dietetyki,
by byæ œwiadomym, jak wa¿na jest jakoœæ ¿ywienia. Po-
dobn¹ opiniê wyrazi³a dziekan Wydzia³u Przyrodniczego
prof. dr hab. Janina Skrzyczyñska. Jednoczeœnie po-
dziêkowa³a dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab.

- , prof. UPH oraz
kierownik Poradni Dietetyczno-¯ywieniowej, dr hab.

, prof. UPH, za du¿e zaanga¿owanie w
utworzenie nowej jednostki na terenie uniwersytetu.

Jak powiedzia³a dr hab. prof. UPH El¿bieta Krzêcio-
Nieczyporuk, poradnia prowadzi dzia³alnoœæ naukow¹, dy-
daktyczn¹ oraz us³ugow¹, a studenci kierunku dietetyka
mog¹ odbywaæ w niej praktyki. Dr hab. prof. UPH Kata-
rzyna Antosik doda³a, ¿e zespó³ poradni stanowi¹
wykwalifikowani specjaliœci z zakresu technologii ¿yw-
noœci i ¿ywienia oraz dietetyki. Dysponuj¹ oni profesjo-
nalnym sprzêtem, co umo¿liwia kompleksow¹ i dog³êbn¹
ocenê hydratacji oraz stanu od¿ywienia osób w ró¿nym
wieku.

Tamary Zacharuk
Janiny Skrzyczyñskiej.

El¿biecie Krzêcio Nieczyporuk
Ka-

tarzynie Antosik

Oferta poradni skierowana jest do ka¿dego zaintere-
sowanego stanem swojego zdrowia. Z jej us³ug mog¹ ko-
rzystaæ organizatorzy akcji prozdrowotnych, oœrodki zdro-
wia, zak³ady pracy, szko³y, przedszkola, kluby fitness, res-
tauracje i firmy cateringowe, producenci ¿ywnoœci oraz
œrodki spo³ecznego przekazu.

W otwarciu poradni wziêli udzia³ tak¿e mistrzowie
olimpijscy: lekkoatletka oraz wioœlarz

, którzy przyjêli zaproszenie opiekuna
Ko³a Naukowego Dietetyków dr do
uczestnictwa w odbywaj¹cej siê w tym dniu konferencji
naukowej. Sportowcy wykazali du¿e zainteresowanie dzia-
³alnoœci¹ nowej instytucji. Wyrazili opiniê, ¿e coraz wiêk-
szym wyzwaniem cywilizacyjnym jest upowszechnianie
wiedzy o prawid³owym od¿ywianiu i jego wp³ywie na co-
dzienne ¿ycie.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce funkcjonowania
Poradni Dietetyczno-¯ywieniowej, jej godzin pracy, zakre-
su dzia³alnoœci i zasad korzystania z us³ug znajduj¹ siê na
stronie internetowej www.poradnia.dietetyczna.uph.edu.pl

Lidia Chojecka
Micha³ Jeliñski

Katarzyny Kowalcze

Otwarcie Poradni Dietetyczno-¯ywieniowej

STRONY REKTORSKIE
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Na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach
odby³y siê eliminacje do 58 edycji mazowieckiej

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym. Po
raz pierwszy jednak jeden z jej etapów odbywa³ siê w Siedl-
cach. Patronat nad eliminacjami okrêgowymi obj¹³
prezydent miasta Siedlce .

Uczestników powita³ prorektor UPH prof. nzw. dr
hab. wraz z prodziekan Wydzia³u Hu-
manistycznego UPH dr . Zebrani wys³uchali
wyk³adu ordynariusza Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-
Che³mskiej abp. „Prawo-
s³awie wobec wyzwañ wspó³czesnoœci”. Z okolicznoœ-
ciowym koncertem wyst¹pili uczniowie Zespo³u Szkó³
Muzycznych w Siedlcach.

G³ównym tematem tegorocznej olimpiady by³y sys-
temy religijne œwiata. Do eliminacji okrêgowych na terenie
województwa mazowieckiego (oprócz Warszawy) zakwa-
lifikowanych zosta³o 21 uczniów szkó³ ponadgimnaz-
jalnych. Spoœród nich najlepsze wyniki w Siedlcach uzys-
kali: z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Zespole Szkó³ nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Wojciech Kudelski

Miros³aw Minkina
Beat¹ Ga³ek

Abla (Andrzeja Pop³awskiego)

Patryk Korcz

(opiekun: mgr ),
z VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami

Dwujêzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
(opiekun: dr ), z III
Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycz-
nymi im. Marii D¹browskiej w P³ocku (opiekun: mgr

), z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Genera³a Józefa Bema w Ostro-
³êce (opiekun: dr ),
z III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ nr 5 im.
Unii Europejskiej w Ostro³êce (opiekun: mgr

). Zostali oni zakwalifikowani do kolejnego etapu
olimpiady, który odby³ siê 18 marca na Uniwersytecie
Warszawskim.

Uczestnicy byli przygotowani na bardzo wysokim po-
ziomie. Wykazywali siê profesjonaln¹ wiedz¹ w stopniu

Agnieszka Fila-Sadurska Wojciech
Zaj¹c

Adam Duszyk Bart³omiej Sztendur

Sta-
nis³aw Krakowski Szymon Kaczmarczyk

Marek Niewiadomski Igor Pierzcha³a

Aldona
Ska³a

wykraczaj¹cym znacznie poza zakres programów szkol-
nych. Organizacja olimpiady na UPH to nie tylko dobry
przyk³ad wspó³pracy w ramach œrodowiska naukowego z
m³odzie¿¹ szkoln¹, ale te¿ promocja Siedlec w województ-
wie mazowieckim. Dlatego te¿ prof. nzw. dr hab.

pozytywnie oceniaj¹c przebieg olimpiady,
wyrazi³ nadziejê, ¿e stanie siê ona sta³ym punktem kalen-
darza wydarzeñ popularyzuj¹cych naukê w naszym mieœ-
cie.

Eliminacje mazowieckie OWoPiŒW przeprowadzone
zosta³y przez pracowników Instytutu Nauk Spo³ecznych i
Bezpieczeñstwa UPH. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego
weszli: prof. nzw. dr hab.
(przewodnicz¹cy), prof. nzw. dr hab.

(zastêpca), dr (sekretarz), prof.
nzw. dr hab. , prof. nzw. dr hab.

, prof. nzw. dr hab. , dr
, dr , dr

, dr , dr ,
mgr , mgr , mgr

, mgr in¿. .

W³odzi-
mierz Fehler,

W³odzimierz Fehler
Arkadiusz Indrasz-

czyk Joanna Wa¿niewska
Mariusz Kubiak Adam

Bobryk Jacek Zieliñski Andrzej
Dana Agnieszka Filipek Ma³gorzata Lipiñska-
Rzeszutek Pawe³ Szmitowski Renata Tarasiuk

Anna Czubaj Krystian Kiszka Anna
Lasota Mateusz Niedba³a

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³
stypendia na rok akademicki 2016/2017. Za wybitne osi¹g-

niêcia nagrodzonych zosta³o 709 studentów studiów I i II
stopnia z ca³ej Polski. W gronie tym znalaz³o siê a¿ 10 osób
z UPH w Siedlcach.

Stypendium otrzymali: (pedago-
gika II rok, studia pierwszego stopnia),
(matematyka III rok, studia pierwszego stopnia),

(matematyka II rok, studia pierwsze-
go stopnia), (matematyka II rok,
studia pierwszego stopnia), (gospo-
darka przestrzenna IV rok, studia drugiego stopnia),

(rolnictwo IV rok, studia drugiego stopnia),
(bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci

IV rok, studia drugiego stopnia),
(zootechnika IV rok, studia drugiego stopnia),

Mateusz Borowski
Paulina Czubaj

Martyna
Maria Sieczkiewicz

Anna Maria Zab³ocka
Magdalena Kalicka

Sebas-
tian Krasuski
Urszula Ostaszewska

Daniel Radzikowski
Damian

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

Stypendyœci ministra
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prof. dr hab. JM Rektor
podkreœli³a, ¿e tak du¿a grupa studentów UPH wœród
wyró¿nionych potwierdza wysok¹ jakoœæ kszta³cenia na
naszym uniwersytecie. Okazuje siê, ¿e uczelnia zapewnia
dobre warunki rozwoju m³odzie¿y akademickiej. Stanowi
to zachêtê do aktywnoœci dla innych, gdy¿ stypendium mi-
nistra to nie tylko znacz¹ce wyró¿nienie, ale równie¿ wa¿-
ne wsparcie materialne.

Barbary Biesiady-Drzazgi.Sawczuk
Paulina Stempnik

Tamary Zacharuk
Stanis³awa Jaczyñskiego

Wies³awy
Barszczewskiej

(gospodarka przestrzenna IV rok, studia dru-
giego stopnia), (gospodarka
przestrzenna IV rok, studia drugiego stopnia).

Decyzje o przyznaniu stypendiów ministra odebrali
oni podczas posiedzenia Senatu UPH z r¹k: JM Rektor
prof. dr hab. , dziekana Wydzia³u
Humanistycznego prof. dr hab. ,
dziekan Wydzia³u Nauk Œcis³ych prof. dr hab.

i prodziekan Wydzia³u Przyrodniczego

W bie¿¹cym roku akademickim ju¿ 23 studentów
UPH wyjecha³o na studia w ramach programu

, z czego 9 osób w semestrze zimowym, a w letnim
a¿ 14.

Eras-
mus+

Najodwa¿niejsi w tym pó³roczu okazali siê studenci
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych, stanowi¹cy
po³owê wspomnianej grupy. Na kolejnym miejscu plasuj¹
siê studenci Wydzia³u Humanistycznego, których wyje-
cha³o piêcioro. Owe grono dope³niaj¹ dwie osoby z Wy-
dzia³u Przyrodniczego. Studenci Wydzia³u Nauk Œcis³ych
w bie¿¹cym roku akademickim preferowali wyjazdy w se-
mestrze zimowym.

Najwiêkszym zainteresowaniem wœród wyje¿d¿aj¹-
cych cieszy³y siê uczelnie hiszpañskie – szeœæ osób, po
dwie osoby wyjecha³y do Bu³garii i S³owenii, zaœ po jednej
- do Finlandii, Niemiec, Czech i na £otwê. M³odzi œwietnie
zaaklimatyzowali siê w nowych œrodowiskach i oœrodkach
akademickich. Studiuj¹, podró¿uj¹, zwiedzaj¹, nawi¹zuj¹
nowe znajomoœci i przyjaŸnie. Mówi¹, ¿e zg³oszenie siê na

to najlepsza decyzja w ich ¿yciu.Erasmusa+

Z przyjemnoœci¹ obserwujemy, jak dobrze sobie
radz¹ z wyzwaniami, których taki wyjazd dostarcza.
Pozdrawiamy ich serdecznie i dziêkujemy za przes³ane
zdjêcia. Trzymamy kciuki, czekamy na relacje po
powrocie.

Monika Ociesa

W bie¿¹cym roku akademickim w ramach prog-
ramu na Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny przyjecha³o 19 studentów zagranicznych,
g³ównie z Turcji i Hiszpanii, ale tak¿e z Danii, Zambii,
RPA i Albanii. Studiuj¹ na Wydziale Przyrodniczym
oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Erasmus+

Poza zajêciami kierunkowymi mog¹ uczestniczyæ w
atrakcjach organizowanych przez biuro UPH.
Ka¿dy semestr rozpoczyna siê od dnia otwartego -

, kiedy studenci dowiaduj¹ siê wiêcej o naszej uczelni
oraz poznaj¹ pracowników biura i koordy-
natorów wydzia³owych.

Polscy studenci, w ramach wolontariatu, podjêli siê
obowi¹zków tzw. – opiekunów pomagaj¹cych w
codziennych problemach. Ich zadaniem jest tak¿e integ-
rowanie ze œrodowiskiem akademickim i za-
poznawanie ich z miejskimi atrakcjami. Na pocz¹tku se-
mestru ka¿da grupa bra³a udzia³ w wycieczce po Siedlcach,
gdzie pod okiem przewodnika poznawa³a ciekawe miejsca,
zabytki i fakty z historii miasta.

Erasmus+
open

day
Erasmus+

buddies

erasmusów
W klubie studenckim peha zagraniczni goœcie uczyli

siê polskich piosenek i tañców ludowych z zespo³em „Cho-
dowiacy” oraz brali udzia³ w spotkaniach karaoke. Podczas
semestru zimowego m³odzie¿ wyjecha³a na ca³odniow¹
wycieczkê z przewodnikiem, prof.
do Bia³owieskiego Parku Narodowego. W ramach ka¿dego

Dorot¹ Czeszczewik,

Studenci UPH na erasmusowych wyjazdach

Erasmusi w Siedlcach

STRONY REKTORSKIE
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semestru prowadzony by³ kurs podstaw jêzyka polskiego i
kultury polskiej.

Studenci zagraniczni chêtnie dziel¹ siê wra¿eniami z
pobytu w Polsce. Najczêœciej wskazuj¹ na sympatyczn¹ at-
mosferê i ciep³e przyjêcie, a tak¿e niskie koszty utrzyma-
nia. Dla osób z Turcji nasz kraj, dziêki po³o¿eniu geogra-
ficznemu, stanowi idealn¹ bazê wypadow¹ do wycieczek
po Europie, któr¹ zwiedzali w czasie wolnym od zajêæ. Naj-
wiêkszym zaskoczeniem okaza³a siê zima ze swoj¹ mroŸn¹
pogod¹ oraz godziny posi³ków.

Restauracje zamykane wieczorem to dla Hiszpanów
ca³kowicie niezrozumia³e zjawisko, czemu da³ wyraz

Nicklas Kolodnicki

Irene Navarro-
Ceballos

Katarzyna Sobolewska

mówi¹c: „Zaskoczy³o mnie, ¿e gdy o
22:00 chcieliœmy pójœæ na kolacjê, to lokale by³y zamk-
niête. W Hiszpanii o tej porze wszystkie restauracje s¹
otwarte!”. To uroki ¿ycia w innym kraju, gdzie trzeba przy-
stosowaæ siê do lokalnych zwyczajów.

Nierzadko studia zagraniczne to pierwsza okazja dla
m³odych ludzi do nauki samodzielnego ¿ycia, bez trosk-
liwej opieki rodziców. Podkreœli³a to

, która pomimo roz³¹ki z rodzin¹ doceni³a wspól-
ne mieszkanie z kole¿ank¹ i radzenie sobie z codzien-
noœci¹.

Sk¹d pomys³, aby studiowaæ
bioin¿ynieriê?

Jak te zainteresowania wi¹¿¹ siê z
produkcj¹ ¿ywnoœci?

Czy w tym wachlarzu jest w¹ski
zakres, który szczególnie Pani¹ zaj-
muje?

Zosta³a Pani wyró¿niona tytu³em „Ksiê¿niczka
mleka” w konkursie Fundacji PROCIBUS pod patro-
natem ministra rolnictwa. Jaka jest idea konkursu i z
czym wi¹¿e siê posiadanie owego tytu³u?

Jest Pani stypendystk¹ ministra nauki i szkol-
nictwa wy¿szego. Przyznaj¹c stypendium brano pod

To kierunek interdyscyplinarny -
³¹czy wiedzê z zootechniki, rolnictwa i
nauk œcis³ych, a wiêc dziedzin, które mnie
pasjonuj¹.

Specjalista, wbrew pozorom, powi-
nien mieæ wiedzê bardzo szerok¹, by osi¹-
gaæ cele badawcze i praktyczne. Nale¿y
przecie¿ wiedzieæ, jakie przemiany che-
miczne zachodz¹ na poszczególnych eta-
pach produkcji ¿ywnoœci, jak je policzyæ,
gdzie zastosowaæ itp. To naprawdê
rozleg³e spektrum wiedzy z ró¿nych dzie-
dzin.

Interesujê siê g³ównie kszta³towaniem jakoœci
produktów zwierzêcych, a wiêc mleka i miêsa - obecnych
w naszej codziennej diecie.

Chcê propagowaæ zdrowy styl od¿ywiania. Szcze-
gólnie wa¿ny jest udzia³ produktów mlecznych w diecie.
Zachêcam do ich codziennego spo¿ywania, bo zawieraj¹
t³uszcze i wapñ, których niedobór mo¿e skoñczyæ siê Ÿle
dla organizmu. Formy uœwiadamiania s¹ ró¿ne: zabawy,
gry, prelekcje. Uczestniczê w wielu festynach, gdzie mo¿na
dotrzeæ do du¿ej grupy odbiorców. Zwracam uwagê
odpowiednim strojem z koron¹ i szarf¹…

uwagê nie tylko znakomite wyniki w
nauce, ale równie¿ udzia³ w zajêciach
nieobjêtych programem studiów...

Jakimi dzia³aniami mo¿e siê Pani
pochwaliæ?

Co Pani da³ udzia³ w programie ?

Czy na potrzeby wyjazdu musia³a Pani podszkoliæ
siê pod wzglêdem jêzykowym?

Nie jest ³atwo dostaæ stypendium
ministra. Ja, mimo licznych osi¹gniêæ,
zdoby³am je dopiero na czwartym roku.
Niezbêdne s¹ wytrwa³oœæ, upór i determi-
nacja, a czasem rezygnowanie z ¿ycia to-
warzyskiego. Wyniki w nauce to czêœæ
wymagañ. G³ównie licz¹ siê zajêcia, zain-
teresowania i osi¹gniêcia dodatkowe,
czyli badania naukowe, udzia³ w konfe-
rencjach, sympozjach oraz publikacje.

By³am wolontariuszk¹ w projekcie
polsko-szwajcarskim na naszym uniwer-
sytecie. Pozyskiwa³am zbiory biolo-
giczne województwa lubelskiego z za-
chowaniem bioró¿norodnoœci gatunko-
wej – by³y to g³ównie paj¹ki. Projektów,

w których uczestniczy³am i które liczy³y siê w zdobyciu
stypendium ministra, by³o znacznie wiêcej.

Przez jeden semestr studiowa³am in¿ynieriê rolnicz¹
na politechnice w Cartagenie w Hiszpanii. Mia³am tam du-
¿o przedmiotów w jêzyku angielskim, ale równie¿ w hisz-
pañskim. Ka¿demu mogê poleciæ taki wyjazd. Przynosi
doœwiadczenia i niezapomniane chwile, które procentuj¹ w
przysz³oœci.

Zosta³am rzucona na g³êbok¹ wodê, poniewa¿
przedmiot, który tam wybra³am, nie by³ wyk³adany w jê-
zyku angielskim, musia³am wiêc uczyæ siê po hiszpañsku.
Poprzedzi³ to oczywiœcie odpowiedni kurs. By³y osoby,
które pomaga³y mi w nauce, ale decydowa³a chêæ i umie-
jêtnoœæ szybkiego dostosowania siê do warunków.
Zaliczenia posz³y mi ca³kiem dobrze.

Erasmus

Chcê propagowaæ zdrowe od¿ywianie
Z – studentk¹ czwartego roku bioin¿ynierii produkcji ¿ywnoœci UPH,

stypendystk¹ ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego, zdobywczyni¹ tytu³u „Ksiê¿niczka Mleka 2017” –
rozmawia

Urszul¹ Ostaszewsk¹

Jaros³aw Skrobecki.
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Pojecha³a Pani do amerykañskiego Delaware
Valley University, w ramach wspó³pracy UPH z t¹
uczelni¹…

Gdybyœmy mieli porównaæ system kszta³cenia w
Polsce z tym w Hiszpanii, to jak wypad³oby
porównanie?

Jakie jest podejœcie wyk³adowców do studentów i
jak wygl¹da baza naukowa w tamtych krajach w
porównaniu z warunkami u nas?

By³am tam dwa tygodnie. Przez kilka dni braliœmy
udzia³ w wyk³adach, a resztê czasu zajê³o nam poznawanie
rolnictwa i sposobu jego funkcjonowania w USA.

W Hiszpanii by³o o tyle trudniej, ¿e studiowa³am na
politechnice. Mia³am wiêc wiêcej przedmiotów i
kierunków technicznych oraz politechnicznych, czyli
obliczeñ, badañ, pomiarów. Mog³am prowadziæ swój
program badawczy w laboratorium, a ¿e by³y to kultury

, musia³am zachowaæ bezwzglêdn¹ sterylnoœæ i
bezpieczeñstwo. Przekona³am siê, ¿e trzeba mieæ du¿¹
wiedzê, by móc j¹ stosowaæ w praktyce.

Jednym s³owem, by³o doœæ ciê¿ko, tym bardziej, ¿e
by³am jedyn¹ uczestniczk¹ z naszej uczelni. Lepiej jechaæ z
kimœ znajomym. Trzeba ponadto mieæ opanowany jêzyk
obcy, g³ównie angielski i w moim przypadku hiszpañski,
którego musia³am siê douczyæ.

Podejœcie na tych uczelniach by³o równie dobre, jak
na naszym uniwersytecie. Do tego by³am studentk¹ z
zagranicy, wiêc wyk³adowcy wiedzieli, ¿e czasami trzeba
wszystko powtórzyæ dwa razy, szczególnie w jêzyku
hiszpañskim. Zawsze jednak spotyka³am siê z du¿¹
pomoc¹. Laboratoria s¹ równie dobrze wyposa¿one jak u
nas. By³am bardzo zadowolona z tych wyjazdów.

in
vitro

W Stanach Zjednoczonych student jest ukierunko-
wany na samorozwój i podejmowanie samodzielnych de-
cyzji. Np. mo¿na, studiuj¹c kierunek rolniczy, nie reali-
zowaæ programu z matematyki czy fizyki. Mo¿na wybraæ
przedmioty, które bardziej nas interesuj¹, a inne pomin¹æ.
To, moim zdaniem, nie jest dobre, bo ka¿dy powinien mieæ
wiedzê ogóln¹, szersz¹ ni¿ wybrana, w¹ska specjalizacja.

U nas otrzymujemy szerok¹ podstawê i dopiero
póŸniej, na okreœlonym etapie, specjalizujemy siê, a w USA
od razu idzie siê w jednym kierunku. Powiedzia³abym, ¿e
na UPH obowi¹zuje europejski model kszta³cenia, bo w
Cartagenie by³o podobnie, czyli najpierw podstawa, a
potem specjalizacja.

Pocz¹tkowo myœla³am tylko o studiach trzeciego
stopnia, ale teraz planujê po³¹czyæ je z praktyk¹, choæby
odbyæ sta¿ w firmie, która zajmuje siê produkcj¹ ¿ywnoœci.
Chcê zobaczyæ, w jaki sposób wiedza, któr¹ posiadam,
przek³ada siê na praktykê.

Jest to zarówno pocz¹tek kariery, poznawanie
ró¿nych dziedzin nauki, jak i ¿ycie towarzyskie oraz
zdobywanie doœwiadczeñ. Wa¿ne s¹ znajomoœci i
przyjaŸnie, które zawi¹zujemy w³aœnie teraz.

Mówi¹c krótko, ka¿demu polecam studia na UPH.
Jeœli to, co siê studiuje, zgadza siê z naszymi
zainteresowaniami, to przysz³a praca powinna byæ sam¹
przyjemnoœci¹.

Co chce Pani wybraæ po zakoñczeniu studiów:
pracê naukow¹, czy sprawdzanie swojej wiedzy w
praktyce?

Czym dla Pani s¹ studia: etapem ¿ycia czy
pocz¹tkiem kariery?

JM Rektor prof. dr hab.
podpisa³a umowê o wspó³pracy pomiêdzy Uniwer-
sytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedl-
cach a Pañstwowym Uniwersytetem im. Janki Ku-
pa³y w Grodnie (Bia³oruœ).

Celem porozumienia jest wspó³dzia³anie w za-
kresie edukacji, dydaktyki i nauki. Ma to siê przy-
czyniæ do rozwoju potencja³u naukowego i podno-
szenia kwalifikacji pracowników. Strony wyrazi³y
zainteresowanie organizowaniem wspólnych kon-
ferencji, konsultacji, seminariów oraz wypracowa-
niem rozwi¹zañ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Umowa dotyczy szcze-
gólnie wspó³pracy przy realizacji projektów i badañ.

Rektor Pañstwowego Uniwersytetu im. Janki Kupa³y
w Grodnie prof. dr hab. wyrazi³ nadziejê, ¿e
zawarte porozumienie pozwoli rozszerzyæ mo¿liwoœci
odbywania sta¿y naukowych pomiêdzy uniwersytetami.
Dotyczy to tak¿e realizacji programu . Strona

Tamara Zacharuk

Andriej Korol

Erasmus+
bia³oruska ju¿ zaproponowa³a studentom i nauczycielom

akademickim mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w Letniej szkole
jêzyka rosyjskiego, organizowanej przez Uniwersytet w
Grodnie.

Odpowiedzialnymi za realizacjê umowy zostali: dr
(Pañstwowy Uniwersytet im.

Janki Kupa³y w Grodnie) i dr (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Ludmila Vilchynskaja
Ewa Jówko

Wspó³praca z uniwersytetem grodzieñskim
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawar³
kolejne umowy o wspó³pracy. JM Rektor prof. dr hab.

wraz zTamara Zacharuk mgr. i
mgr. podpisa³a porozumienie o
wspó³dzia³aniu z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku oraz
Niepublicznym Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Stoczku.

W ramach wspó³pracy uczelnia m.in. obejmie opiekê
nad klasami o profilu wojskowym. Jednostkami
realizuj¹cymi umowê ze strony uniwersytetu bêd¹: Instytut
Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa oraz Instytut Nauk o
Zdrowiu. Odpowiedzialnymi za wspó³pracê ze strony UPH
zostali: dr i dr .

Andrzejem Kosiñskim
Marcinem Ilczukiem

Pawe³ Szmitowski Piotr Leszczyñski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach zawar³ porozumienie o wspó³pracy z Samodzielnym
Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej w Siemia-
tyczach.

Dokument podpisali JM Rektor prof. dr hab.
oraz dyrektor mgr i zastêp-

ca dyrektora dr . W uroczystoœci z tym
zwi¹zanej udzia³ wziêli m.in.: prorektorzy UPH prof. dr
hab. , prof. dr hab.

, prof. dr hab. , dziekan Wydzia³u
Przyrodniczego prof. dr hab. ,
starosta powiatu siemiatyckiego mgr , wice-
starosta mgr i wójt Gminy Siedlce dr

.
G³ównym celem porozumienia jest doskonalenie

procesu kszta³cenia, podnoszenie jego jakoœci, populary-
zacja osi¹gniêæ nauki oraz rozwijanie wzajemnie korzyst-
nego wspó³dzia³ania (m.in. prowadzenie praktyk studenc-
kich). Jednostk¹ na bie¿¹co realizuj¹c¹ wspó³pracê ze
strony UPH bêdzie Wydzia³ Przyrodniczy.

Tamara
Zacharuk Andrzej Szewczuk

Lech Hackiewicz

Zbigniew Karczmarzyk Miros³aw
Minkina Anna Charuta

Janina Skrzyczyñska
Jan Zalewski

Marek Bobel Hen-
ryk Brodowski

Umowa o wspó³pracy z SPZOZ w Siemiatyczach

Nowe umowy o wspó³pracy

Odby³a siê kolejna edycja
konkursu „Daj siê zatrudniæ – czy-
li twoje wyj¹tkowe CV”. Laure-
atów wy³oni³o jury w sk³adzie:
prorektor ds. rozwoju prof. dr hab.
in¿. ,
dyrektor siedleckiej Filii WUP w
Warszawie , kierow-
nik Zespo³u ds. Regionalnej Poli-
tyki Rynku Pracy i EFS

, kierownik Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP filia w Siedl-
cach ,
pracownik Powiatowego Urzêdu Pracy w Siedlcach

, reprezentuj¹ca Salus Rehmedica
oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy

M³odzie¿y OHPw Siedlcach .

Zbigniew Karczmarzyk

Piotr Karaœ

Pawe³
Trojanowski

Ireneusz Sobiczewski

Magdalena Waldziñska
Zofia Denysiuk

Edyta Œlubowska

W œ r ó d p o n a d 3 0
uczestników najlepszymi
okazali siê:

, studentka kierunku
dietetyka - I miejsce,

, stu-
dent kierunku bezpieczeñ-
stwo narodowe - II miejsce,

, stu-
dent kierunku zarz¹dzanie -
III miejsce.

Paulina Cybul-
ska

Prze-
mys³aw Mazurczak

Przemys³aw Sergiej

Nagrodê pub-
licznoœci zdoby³a

. Zwyciêzcy otrzy-
mali cenne nagrody oraz mo¿liwoœæ wyjazdu do Parlamentu
Europejskiego na zaproszenie europose³

Paulina
Cybulska

Julii Pitery.

Micha³ Boratyñski

Konkurs na najlepsze CV

STRONY REKTORSKIE
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29 marca odby³ siê werni-
sa¿ wystawy Fotopo³owy 2017 –
ogólnopolskiego konkursu foto-
graficznego dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, organizo-
wanego przez UPH w Siedlcach.

Wystawê otworzy³a JM
Rektor prof. dr hab.

w obecnoœci: prorek-
tora ds. rozwoju UPH, prof. dr
hab. in¿.

, dyrektora Wojewódz-
kiego Urzêdu Pracy – filia w Siedlcach ,
regionalnego asystenta europose³ Julii Pitery

, prof. z Uniwersytetu So-
fijskiego, a tak¿e studentów i pracowników naszego uni-
wersytetu. O stronie artystycznej i fotograficznej wystawy
opowiedzia³ dr z Zak³adu Sztuki UPH.

Tamara
Zacharuk

Zbigniewa Karczma-
rzyka

Piotra Karasia
Paw³a Tro-

janowskiego Emilii Rangielovej

Robert Szymani

Tegoroczna, VII edycja
konkursu odbywa³a siê pod
has³em „Mistrz drugiego pla-
nu”. Spoœród zg³oszonych prac
komisja w sk³adzie:

, ,
,

wskaza³a trójkê zwy-
ciêzców. I miejsce zajê³a

(Siedlce),
II miejsce -

(Miñsk Mazowiecki),
III miejsce - (Garwolin). W g³oso-
waniu internautów zwyciê¿y³o zdjêcie

(Ostro³êka). Nagrody dla zwyciêzców konkursu –
wycieczkê do Parlamentu Europejskiego w Brukseli –
ufundowa³a europose³ . Kuratorem wystawy
Fotopo³owy 2017 by³ prof. nzw. dr hab. .

Marcin
Babicz Kamila Grabowska
Zbigniew M³ynarski Marcin
Sutryk

Do-
minika Kucharuk

Luiza Aleksandra
Zwierz

Paulina Odziemczyk
Natalii D¹brow-

skiej

Julia Pitera
Tomasz Nowak

Ewa Nasi³owska

U
VII Dyk-

tando Siedleckie

MOG-ê
Haliny Grzeszczuk

Violetta Machnicka

roczyœcie podsumo-
wano (11 kwietnia)

. To kolejna
edycja, któr¹ UPH zorgani-
zowa³o wspólnie ze Szko³¹
Podstawow¹ nr 4, Publicznym
Gimnazjum nr 2, II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym oraz Sa-
morz¹dowym Centrum Do-
radztwa i Doskonalenia Nau-
czycieli w Siedlcach. Uro-
czystoœæ uœwietni³ wystêp
naszych studentów z grupy

pod opiek¹ mgr
, którzy

wykonuj¹ piosenki w polskim
jêzyku migowym.

W tym roku tekst dyktanda przygotowa³a prof. nzw. dr
hab. (Instytut Filologii Polskiej i Lo-

gopedii). Prace sprawdza³y dr
oraz dr

(Instytut Filologii
Polskiej i Logopedii).

W tej edycji mistrzami
ortografii w kategorii studen-
tów zosta³y: I miejsce –

(pedagogika), II
miejsce –
(bezpieczeñstwo narodowe),
III miejsce –

(zarz¹dzanie). W gru

Renata Bryzek Ewa
Borkowska

Marta
Fr¹ckiewicz

Marlena Derlicka

Aneta W¹sie-
wicz pie
absolwentów i pracowników
UPH najlepsze wyniki uzyska-
³y: I miejsce – dr in¿.

(Studium Jêzyków
Obcych), II miejsce – dr (Instytut
Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa), III miejsce – mgr

(Dzia³ Promocji).

Marzena
Lisowska

Joanna Wa¿niewska

Anna Bobryk

Fotopo³owy 2017

Mistrzynie ortografii

Damian Kruk
Pawe³ Lew-

czuk Katarzyna Misiewicz
Zbigniew Czarnocki

. Wyst¹pienia
ocenia³o jury:

, ,
. Jak

z g o d n i e s t w i e r d z a n o ,
wszystkie dru¿yny by³y
znakomicie przygotowane, a
rywalizacja wyrównana.
Uczestnikom gratulujemy
odwagi, ogromnego zasobu
wiedzy i zaanga¿owania.

Mistrzem tegorocznych
Miêdzywydzia³owych Ig-
rzysk Kariery i zdobywc¹
nagrody g³ównej w postaci
wyjazdu studyjnego do Par-
lamentu Europejskiego na
zaproszenie europos³anki

zosta³a dru¿yna
Wydzia³u Humanistycznego
UPH w sk³adzie:

, ,
o raz

Julii Pitery

Izabela
Bojko Marlena Derlicka
Karol ina Sówka

II Miêdzywydzia³owe Igrzyska Kariery



44
Kuryer Uniwersytecki 77 (2/2017)

Imprezy towarzysz¹ce
9 i 11 maja

22 maja

23 maja
21.00

25 maja

26 maja

Bilety pln studenci, pln œwiata

19.00

20.00

14.00-18.00

Wiosenna Gie³da Piosenki -
7.00

19.30

– Teatr studencki CHWILA – „Dekameron”  -

- Ballady i Romanse -

alka czyli karaoke i kalambury

-  Dzieñ cz.II - Turniej rekreacyjne sportowy Turniej pi³ki no¿nej -

-  Eliminacje do studenckiego festiwalu piosenki   Kraków 2017
-  Goœæ wieczoru Jan Kondrak Lubelska Federacja Bardów z programem Jan Kondrak

KABARETOWO  -

K

Lodowisko ul. Prusa klub Limes peHa Maja 49 sportu rekreacji aja

Klub Limes peHa

klub Limes PeHa

Klub Limes peHa-

Kontakt: el. 601220576

centrum sportu
I rekreacji UPH

sportu

-
1

t

Klub Limes peHa
6 3 centrum i 3 |M 54

limes@uph.edu.pl

10 20 reszta

24 maja
14.00-18.00 Dzieñ sportu cz.I

16.30

24.00

Turniej pi³ki siatkowej -  centrum sportu UPH
Turniej tenisa sto³owego -  DS. 4
Turniej strzelecki centrum sportu UPH

Klub szachowy Klub Limes peHa
Koncert jackonaliowy oraz ceremonie jackonaliowe.

oraz
-  Lodowisko

After party biesiada studenck - klub Limes peHa

T

a

19.00 -
Pokaz ratownictwa medycznego (studenckie ko³o ratownictwa medycznego)
Zespo³y Mix Dance (Piotr Nowak), Hot Air i –

adeusz Goc i grupa muzyczna UOK,
Dariusz Krzêcio z zespo³em Otherside

Natalia Nykiel gwiazda wieczoru

-
-

-

24.00

OGÓLNY PROGRAM JACKONALIÓW 2017

W Grodnie na Bia³orusi odby³ siê XXII Konkurs Historyczny
„Dzieje Polski”, organizowany przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹ przy
wspó³pracy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. G³ówn¹
nagrod¹ by³y studia w UPH. W trzech etapach konkursu uczestniczy³o
w nim ponad 100 uczniów z ca³ej republiki. Prace pisemne i odpo-
wiedzi ustne ocenia³o jury w sk³adzie: prof. nzw. dr hab.

(przewodnicz¹cy), prof. nzw. dr hab. (wiceprze-
wodnicz¹cy) i doc. dr . Wy³oniono kilkunastu
laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Wœród uczniów klas
maturalnych najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce –

(Brzeœæ), II miejsce – (Lida),
(Grodno), (Brzeœæ),

(Lida), III miejsce – (Grodno),
(Brzozówka). W kategorii klas przedmaturalnych wygrali:

I miejsce – (Miñsk), II miejsce –
(Dziat³owo), III miejsce – (S³onim),

(Baranowicze), (Dziat³owo).
Aktualnie na Bia³orusi jêzyk polski jest nauczany w 202 szko³ach, do których uczêszcza 11228 uczniów. Zajêcia z nimi

prowadzi 274 nauczycieli jêzyka polskiego. Jednoczeœnie tylko 7,7% uczniów uczêszcza do placówek, gdzie polski jest
jêzykiem wyk³adowym, pozostali ucz¹ siê go w innych formach. Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”, jest wiêc wa¿n¹
inspiracj¹ do zainteresowania siê dziejami Rzeczpospolitej i poszerzenia swojej wiedzy wykraczaj¹c tak¿e poza program
nauczania. To równie¿ pewna forma popularyzacji nauki w placówkach z polskim jêzykiem nauczania oraz zachêta do
utrzymywania kontaktów z Macierz¹.

Jaros³aw Ca-
baj Adam Bobryk

Stanis³aw Sienkiewicz

Krystyna Sie-
liwonik Juliana Bardadyn Karyna
Dziemidzik El¿bieta Miniuk Edward Bukato

Polina Apanowicz Konstanty Barta-
szewicz

Julia Suprun Paulina Makarewicz
Anastazja Woronowicz Alek-

sandra Gordziej Nadzieja Kapkowicz

Studia w UPH g³ówn¹ nagrod¹ konkursu na Bia³orusi

STRONY REKTORSKIE
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