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Drodzy Czytelnicy,

ZachęcamyZachęcamy do przeczytania pierwszego w tym 
roku akademickim numeru Kuryera 
Uniwersyteckiego. Po wakacjach kilka osób z 
naszego zespołu redakcyjnego obroniło prace 
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dobrych ocen i życzymy powodzenia w 
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Jak zawsze, czekamy na Wasze prace w formie 
pisanej, malowanej, zdjęciowej... 
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Przedstawiamy nowatorskie technologie, które
sprawiaj¹, ¿e tradycyjne pieni¹dze zaczynaj¹ mieæ kon-
kurencjê. Kryptowaluty zyskuj¹ coraz wiêksze zainte-
resowanie inwestorów, a co za tym idzie - przeciêtnych
ludzi.

Czy jest wyjœcie z tej pu³apki?

Obecnie wiêkszoœæ walut to tak zwany pieni¹dz fiduc-
jarny (ang. fiat currency). Znaczy to, ¿e nie posiada on po-
krycia w ¿adnym dobru materialnym. Emitowany jest
przez banki centralne, w efekcie czego pozostajemy na ³as-
ce ich polityki pieniê¿nej. Jego wartoœæ opiera siê tylko i
wy³¹cznie na zaufaniu do emitenta.

Jest to doœæ nowa koncepcja – tradycyjnie, pieni¹dz
mia³ pokrycie w z³ocie lub innym kruszcu, albo sam go za-
wiera³. Odejœcie od tej zasady doprowadza do absur-
dalnych sytuacji, takich jak d³ug œwiatowy przekraczaj¹cy
wartoœæ istniej¹cych na œwiecie pieniêdzy. Obecny system
monetarny jest wiêc niestabilny, jak pokaza³ kryzys lat
2007-2008.

Z³oto, srebro istniej¹ nadal, jednak powrót do u¿ytku
tych metali jako ogólnoœwiatowego pokrycia pieni¹dza jest
nierealny. Po pierwsze, ich zasób jest skoñczony, o ile nie
zaczniemy wydobycia metali na asteroidach. Po drugie,
system, w którym rozmiar i zdrowie gospodarki zale¿y od
zasobów kruszca, ogranicza wzrost. Kiedy w USApanowa³
jeszcze „parytet z³ota”, czyli to, o czym mówimy, w trakcie
Wielkiego Kryzysu lat 1929-1933 Rezerwa Federalna,
zamiast obni¿aæ stopy procentowe, podwy¿sza³a je, aby
zniechêciæ ludzi do wymiany dolarów na z³oto. Pañstwa
kurczowo trzymaj¹ siê swoich zasobów z³ota. A wiêc i ten
system nie jest doskona³y.

W XXI wieku powsta³a alternatywa dla dotychczaso-
wych rozliczeñ finansowych. S¹ to kryptowaluty, takie jak
Bitcoin, Monero, Ethereum - w skrócie cyfrowe pieni¹dze
maj¹ce pokrycie w matematyce. I w tym przypadku okazu-
je siê, ¿e jest ona królow¹ nauk.

Kryptografia w³ada wytwarzaniem i bezpieczeñ-
stwem tych¿e walut. S¹ niezale¿ne i zdecentralizowane –
nie wytwarza ich ¿adna pojedyncza instytucja, tylko sieæ
u¿ytkowników. Tak zwani „górnicy” czy „kopacze” „ko-
pi¹” kryptowaluty swoimi maszynami, a konkretniej karta-
mi graficznymi b¹dŸ ASIC – zintegrowanymi obwodami
specyficznymi dla danej aplikacji. Kopanie generuje zyski
w formie wydobywanej kryptowaluty; co jakiœ czas wydo-
byty zostanie „blok”, który zawiera transakcje u¿ytkow-
ników przesy³aj¹cych kryptowalutê, a kopacze otrzymuj¹
nagrodê.

od kilku lat nie osobiœcie – poniewa¿ wymogi sieci
rosn¹ wraz z iloœci¹ wykopanych „monet”. Posiadaj¹c
wspó³czesn¹, œredniej klasy kartê graficzn¹ mo¿emy do-

nologii w us³ugach takich jak Uber, dziêki czemu ich

Ka¿dy mo¿e kopaæ, ale…

³¹czyæ do „puli”, czyli zrzeszonych górników staraj¹cych
siê o blok. Przy udanym wydobyciu nagroda rozdzielana
jest przez ca³¹ pulê. Im lepszy sprzêt, tym wiêkszy udzia³ i
lepsze zyski.

Zainteresowani kopaniem musz¹ uwzglêdniæ koszty
pr¹du, gdy¿ nasza koparka bêdzie dzia³aæ bez przerwy -
24/7. Dlatego wielkie firmy zajmuj¹ce siê wydobyciem
rozstawiaj¹ hangary pe³ne ASIC w Mongolii Wewnêtrznej
czy Chinach, gdzie koszty pr¹du s¹ jednymi z naj-
mniejszych na œwiecie.

Wytworzenie kilku monet to - w przypadku Bitcoin -
koszt paru tysiêcy dolarów. Nie ma innego sposobu ni¿ ko-
panie, by je wytworzyæ. Zabezpieczenia kryptograficzne
sprawiaj¹, ¿e ich podrobienie jest niemo¿liwe.

Próby z³amania kryptowalut udaremnia te¿ system
blockchain, na którym one bazuj¹. Jest to ³añcuch bloków,
o których wspomnia³em wczeœniej. Zapewnia on przej-
rzystoœæ transakcji – ka¿da zarejestrowana jest w block-
chain i podstemplowana dat¹. To rozproszona ksiêga g³ów-
na na zasadzie peer-to-peer, gdzie zapisane dane nie mog¹
byæ zmienione bez zmiany ka¿dego nastêpnego bloku, co
wymaga zmowy wiêkszoœci sieci, czyli 51 proc.

S¹ to tak zwane „altcoiny”. Zawieraj¹ one rozsze-
rzon¹ funkcjonalnoœæ, tak¹ jak jeszcze wiêksze bezpie-
czeñstwo, anonimowoœæ, prêdkoœæ transakcji czy inny spo-
sób pozyskiwania, który nie opiera siê na kopaniu. Jak w
przypadku Peercoin, gdzie stosowany jest algorytm proof-
of-concept, zamiast Bitcoinowego „proof-of-work”. Naj-
bardziej obiecuj¹cymi, a tak¿e posiadaj¹cymi najwiêksz¹
wartoœæ za sztukê altcoinami s¹: Ethereum, Monero i
ZCash.

Ethereum oferuje mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych
kryptowalut korzystaj¹cych z g³ównego blockchain g³ów-
nej kryptowaluty, a tak¿e „smart contract” - opcjê zap³aty
pod warunkiem spe³nienia pewnych kryteriów. Mo¿e to
byæ np. wygranie zak³adu o zwyciêstwo jakiejœ dru¿yny w
meczu pi³ki no¿nej. Proponuje siê wykorzystanie tych tech-

Inne kryptowaluty

Kryptowaluty
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koszty zosta³yby zmniejszone. Centrala odbieraj¹ca zamó-
wienia na kursy taksówek, a tak¿e ca³y sztab ksiêgowych,
mog³yby zostaæ zlikwidowane na rzecz serwerów z oprog-
ramowaniem Ethereum.

Monero i ZCash s¹ za to liderami w strze¿eniu pry-
watnoœci swoich u¿ytkowników. Korzystaj¹ z nowoczes-
nych metod kryptograficznych, dziêki czemu transakcje
nie mog¹ byæ œledzone i nie jest wiadome, od kogo po-
chodz¹, inaczej ni¿ w wypadku Bitcoin.

Wiele miejsc akceptuje ju¿ Bitcoin jako formê p³at-
noœci. Mo¿emy kupiæ za niego wszystko to, co za z³otówki,
dolary czy euro. Istniej¹ nawet serwisy, gdzie kupimy
przedmioty taniej, ni¿ po ich cenie rynkowej. Dzia³aj¹ one
jak kantory, gdzie zamiast wymieniaæ jedn¹ walutê na dru-
g¹, jeden u¿ytkownik dokonuje dla drugiego zakupu jakie-
goœ dobra, w zamian czego otrzymuje Bitcoin. O dziwo,
nawet po 20 proc. ceny mo¿e byæ to op³acalne dla ka¿dej ze
stron, poniewa¿ w zwyczajnym kantorze o tyle wiêcej
kosztuje zakup Bitcoin, ni¿ jego aktualna cena.

„Co, jeœli chcê zacz¹æ swoj¹ przygodê z kryptowa-
lutami?”. Mo¿esz je nabyæ w kantorze internetowym, b¹dŸ
kupiæ za gotówkê u sprzedawcy. Serwisy, jak localbit-
coins.com, pozwalaj¹ znaleŸæ nam tak¹ osobê. Niestety,
kupno przez Internet czêsto wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ po-
kazania wielu dokumentów czy wykonania czynnoœci typu
zrobienie selfie z dowodem osobistym. Niektórzy chc¹ na-
wet numeru PESEL! Mo¿e to utrudniæ wejœcie osobom
zainteresowanym w ten œwiat. Jednak¿e, istnieje serwis
bitxpress.pl – rzadkoœæ wœród serwisów Bitcoin (Polska ma
czym siê chwaliæ!), gdzie nie potrzebujemy rejestracji, a
zakup dokonywany jest jak ka¿dy inny zakup w Internecie.

Oczywiœcie, zanim dokonamy zakupu potrzebny bê-
dzie portfel. Jest to swoiste konto, gdzie trzymamy swoje
„koiny” i mamy mo¿liwoœæ wysy³ania pieniêdzy na inne
adresy. Mamy kilka opcji – portfel internetowy, portfel w
formie oprogramowania i portfel fizyczny.

Pierwszy mo¿e byæ za³o¿ony w praktycznie ka¿dym
kantorze, a tak¿e w serwisie blockchain.info. Dzia³a on jak
normalne konto bankowe, tylko nie pobiera ¿adnych op³at
poza op³atami za transakcje. Musimy wiêc zap³aciæ symbo-
liczn¹ sumê - od kilku groszy do kilku z³otych - aby nasze
pieni¹dze przedosta³y siê do docelowego miejsca. Im wiê-
cej zap³acimy, tym szybciej tam bêd¹. Dla Bitcoin to œred-
nio 10 minut przy œredniej sumie.

Mo¿emy nic nie zap³aciæ – ale istnieje wtedy ryzyko,
¿e pieni¹dze dotr¹ do celu dopiero za kilka tygodni. To
najwiêkszy problem Bitcoin, na którego polu zostaje jesz-
cze wiele do zrobienia. Trzeba dogoniæ gigantów takich jak
MasterCard w iloœciach przetwarzanych transakcji, aby lu-
dzie korzystali z Bitcoin w codziennym ¿yciu.

Portfel w formie oprogramowania – mamy tutaj spory
wybór: od portfeli na telefonowe systemy Android i iOS po
wieloplatformowe programy. Electrum zdaje siê byæ tym
najbardziej popularnym. Dzia³a to jak typowa aplikacja

Portfel na „koiny”

bankowa. Co do portfeli fizycznych, robi siê tu ciekawie.
Mo¿emy wydrukowaæ taki portfel! Nie jest to jednak proste

dla nowicjuszy i sugerujê odwo³anie siê do poradników w
Internecie, gdy¿ dok³adny opis zaj¹³by wiele miejsca.

Poza portfelem papierowym mo¿emy zakupiæ portfel
hardware-owy. Istnieje na rynku wiele modeli, jednak bez
w¹tpienia TREZOR jest najbardziej znan¹ mark¹. Jest to
ma³e urz¹dzenie pod³¹czane do portu USB, na którym trzy-
mane s¹ nasze Bitcoiny. Oferuje to najwiêksze bezpieczeñ-
stwo ze wszystkich form portfeli, poniewa¿ inne s¹ podat-
ne na ataki hakerskie. Jednak, jak wspomina³em, same pro-
toko³y kryptowalut s¹ niemal¿e niemo¿liwe do z³amania –
zdecydowanie trudniejsze do podrobienia, ni¿ tradycyjne
pieni¹dze.

Jeœli interesuj¹ nas kryptowaluty inne, ni¿ Bitcoin, to
najlepszym sposobem jest zakup Bitcoin i wymiana jego na
¿¹dan¹ przez nas kryptowalutê w serwisie takim jak shape-
shift.io. Nie s¹ one tak popularne jak Bitcoin, wiêc trudniej
jest o znalezienie sprzedawcy, szczególnie w naszym kraju.
Aczkolwiek, zawsze mo¿na zg³osiæ siê do mnie, gdy¿ jako
jedna z niewielu osób zajmujê siê takimi rzeczami;)

Mam nadziejê, ¿e doœæ wyczerpuj¹co opisa³em kryp-
towaluty i zachêci³em do zg³êbienia wiedzy na ten temat, a
mo¿e nawet ich pozyskania. Czy jest w tym jakaœ przysz-
³oœæ? Cytuj¹c klasyka: „Jeden rabin powie tak, a inny rabin
powie nie”.

Wysokiego szczebla pracownicy giganta finansowe-
go JPMorgan Chase mówi¹, ¿e Bitcoin to piramida finanso-
wa. Inni twierdz¹, ¿e to pieni¹dze przysz³oœci. I ja te¿ tak
uwa¿am. Widzê w tym wielki potencja³ na zwiêkszenie
wolnoœci jednostki i uniezale¿nienie siê od instytucji pañst-
wowych oraz banków.

Korzystam z Bitcoin g³ównie do zakupów – tañszych i
wygodniejszych, ni¿ tradycyjne, przesy³ania pieniêdzy zna-
jomym i wysy³ania darowizn ludziom b¹dŸ organizacjom,
które uwa¿am za godne uwagi.

S¹dzê, ¿e kryptowaluty to coœ, czego w przysz³oœci
ka¿dy bêdzie u¿ywa³ na co dzieñ. Podoba mi siê bycie swo-
im w³asnym bankiem, a tak¿e innowacyjnoœæ ca³ego przed-
siêwziêcia.

student I roku chemii, w³aœciciel
serwisu lichmistress.com

zdjêcia: http://www.istockphoto.com/pl/zdj.../bitcoin...

Byæ w³asnym bankiem

Maciej Borkowski,
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W poprzednim numerze KU ustaliliœmy, ¿e zero jest
liczb¹, i to liczb¹ o nader ciekawych w³aœciwoœciach. Czy
jakaœ liczba mo¿e byæ mniejsza od zera? Z ca³¹ pewnoœci¹
nie mog¹ mieæ wartoœci mniejszej od zera rzeczywiste de-
sygnaty jakichœ pojêæ. Nie mo¿na np. mieæ „mniej ni¿ zero”
krów, szali, samochodów, sto³ów…, chyba ¿e wprowa-
dzimy pojêcia „krów, szali, samochodów, sto³ów… wirtu-
alnych” oznaczaj¹ce te, które jesteœmy komuœ winni.

W ten sposób uzyskujemy naturalne rozszerzenie
pojêcia liczb. Taki zabieg znacznie u³atwia ¿ycie
matematykom i ksiêgowym. Mniejsze od zera liczby te¿
maj¹ ciekawe w³aœciwoœci.

Mamy z nimi do czynienia na co dzieñ,
choæby przy podawaniu temperatury po-
wietrza zim¹.

W szkole dzieci najpierw ucz¹ siê do-
dawania, a potem odejmowania. Oczywis-
tym jest dla nich, ¿e np. wynikiem odejmo-
wania 5-3 jest liczba, która po dodaniu do 3
daje 5. Odejmowanie jest przydatne, ponie-
wa¿ pozwala nam stwierdziæ, ile zosta³o nam
pieniêdzy, jeœli na pocz¹tku mieliœmy 5 z³, a
ju¿ wydaliœmy 3 z³. Odejmowanie mniej-
szych liczb od wiêkszych nie sprawia k³opo-
tów. Co siê jednak stanie, jeœli odejmiemy
wiêksz¹ liczbê od mniejszej? Ile wynosi 3-5?

Jeœli mamy w kieszeni 3 z³, to nie mo-
¿emy (za gotówkê) kupiæ czegoœ, co kosztuje
5 z³. Jednak dziœ, gdy karty kredytowe s¹
powszechne, da siê bez trudu wydaæ pieni¹-
dze, których nie mamy - nie tylko w kieszeni,

ale nawet w banku. Gdy tak siê dzieje, zaci¹gamy
W tym przyk³adzie d³ug wynosi³by 2 z³ (bez ew. od-

setek). Zatem - w pewnym sensie - 3-5 równa siê 2, ale jest
to inny rodzaj liczby 2, oznaczaj¹cy d³ug, a nie gotówkê.
Aby odró¿niæ d³ug od posiadanej gotówki, stawiamy znak
minus przed dan¹ liczb¹. Dziêki zastosowaniu takiej no-
tacji mamy 3 - 5 = -2. I tak oto wymyœliliœmy nowy rodzaj
liczb: liczby ujemne.

Najpierw jednak trochê historii.

Pierwsza znana wzmianka o liczbach ujemnych
znajduje siê w chiñskim dokumencie z okresu dynastii Han
(202 rok p.n.e. - 220 rok n.e.), zatytu³owanym Jiuzhang
Suanshii (Dziewiêæ rozdzia³ów o sztuce matematyki). Jest
to dokonana ok. 179 r. n.e. kompilacja prac, z których czêœæ
istnia³a wczeœniej pod innymi tytu³ami. Opisano w niej, jak
mo¿na sobie u³atwiæ wykonywanie dzia³añ arytmetycz-

Liczby ujemne

Historia liczb ujemnych

d³ug.

nych za pomoc¹ specjalnych patyczków do liczenia, z któ-
rych uk³ada siê wzory odpowiadaj¹ce liczbom. W miejscu
przeznaczonym na „jednoœci” w danej liczbie poziomy pa-

tyk oznacza „jeden”, a pionowy - „piêæ”. Tak samo inter-
pretuje siê u³o¿enie patyczków w miejscu przeznaczonym
dla „setek”. W miejscach dla „dziesi¹tek” i „tysiêcy" u³o¿e-
nie patyczków ulega zmianie: pionowy patyk oznacza ,je-
den”, natomiast poziomy - „piêæ”.

W tym dziele opisuje siê te¿ stosowanie patyczków
do przedstawiania liczb ujemnych z wykorzystaniem bar-
dzo prostego rozwi¹zania: patyczki oznaczaj¹ce liczby
ujemne s¹ pomalowane na czarno, a nie na czerwono.
Zatem

ale

Tym sposobem uk³ad czarnych patyczków oznacza
d³ug, a jego wielkoœæ jest taka sama, jak¹ oznacza³by
identyczny uk³ad czerwonych patyczków.

Liczby ujemne znane by³y równie¿ w Indiach,
tamtejsi matematycy opisali dok³adnie zasady wykonywa-
nia na nich dzia³añ arytmetycznych. W rêkopisie z Bach-
szali (ok. 300 roku n.e.) znajdujemy obliczenia z u¿yciem
liczb ujemnych. W przeciwieñstwie do stosowanych dziœ
oznaczeñ ujemne by³y oznaczane „+”, a dodatnie „-”. Idea
specjalnego oznaczania liczb za poœrednictwem matema-
tyków arabskich trafi³a do Europy, choæ tu a¿ do XVII stu-
lecia matematycy najczêœciej uznawali, ¿e uzyskanie ujem-
nego wyniku jest dowodem nierozwi¹zywalnoœci rozwa-
¿anego problemu. Niemniej np. Fibonacci zdawa³ sobie
sprawê, ¿e liczby ujemne mog¹ oznaczaæ d³ug w obli-
czeniach finansowych, a idea ta szybko siê upowszechni³a

Liczby   naturalne   mo¿na   wygodnie   przedstawiæ,
rozmieszczaj¹c je na linii prostej z lewej strony na praw¹,
zaczynaj¹c od zera, jednak oœ liczbowa - jako prosta - ma

4 czerwone potyczki minus 3 czerwone patyczki daj¹ 1
czerwony patyczek,

3 czerwone patyczki minus 4 czerwone potyczki daj¹ 1
czarny patyczek.

Czym s¹ liczby ujemne?

Mniej ni¿ zero

1            2                3             4         5

3 0 53 5

6               7               8               9

Kierunek u³o¿enia patyczków pozwala odró¿niæ 35 od 305,
ale zauwa¿my, ¿e tam, gdzie „0”, wystêpuje  puste miejsce;

chocia¿ gdyby ci¹g zer by³ d³u¿szy,
to nie by³oby to ca³kiem skuteczne.

Nie, nie zamierzam analizowaæ treœci znanej piosenki, ale zastanowiæ siê, czy coœ mo¿e byæ mniejsze od zera.
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swoje naturalne rozszerzenie równie¿ na lewo od zera. Co
wiêc siê tam znajduje?

Spójrzmy zatem na tê oœ i spróbujmy przeprowadziæ
proste dzia³ania:

Aby na przyk³ad dodaæ 4 do dowolnej liczby, nale¿y
przesun¹æ siê o 4 miejsca w prawo. Aby odj¹æ 3 od
dowolnej liczby, nale¿y przesun¹æ siê o 3 miejsca w lewo.

Ta procedura prowadzi do uzyskania poprawnego wy-
niku zarówno dla liczb dodatnich, jak i ujemnych. Jeœli
zaczniemy, powiedzmy, od -5 i dodamy 3, to po przesuniê-
ciu siê o 3 miejsca w prawo staniemy na liczbie -2. Regu³y
przeprowadzania dzia³añ arytmetycznych na liczbach
ujemnych pokazuj¹ tak¿e, ¿e dodanie lub odjêcie liczby
ujemnej ma taki sam skutek jak odjêcie lub dodanie odpo-
wiadaj¹cej jej liczby dodatniej.

Bardziej interesuj¹ce jest mno¿enie z liczbami ujem-
nymi. Jeœli potraktowaæ mno¿enie jako wielokrotne doda-
wanie to mo¿emy zapisaæ np.

5 x 6 jako 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30
a 6 x -5 jako -5 + -5 + -5 + -5 + -5 + -5 = -30
Co jednak, gdy obie liczby s¹ ujemne? To ju¿ nie jest

tak oczywiste. Nie mo¿emy przecie¿ wypisaæ
wartoœci -5 i dodaæ ich do siebie. Trzeba wiêc pos³u¿yæ

siê sprytem. Podsumujmy, co do tej pory ustaliliœmy:
6 x 5 = 30 6 x -5 = -30 -6 x 5 = -30 -6 x -5 =?
Wydaje siê, ¿e bez obawy b³êdu mo¿emy za³o¿yæ, i¿

brakuj¹ca liczba to 30 albo -30.Ale która?
W pierwszym odruchu ludzie przewa¿nie stwier-

dzaj¹, ¿e -30. Dzia³a tu chyba jakiœ czynnik psycho-
logiczny, bo wydaje siê nam, ¿e skoro ca³e dzia³anie jest
„zanurzone w ujemnoœci”, to wynik te¿ powinien byæ
ujemny. Znaczenie dzia³ania -6 x -5 wynika jednak z przy-
jêtej konwencji, a nie z naszych odczuæ. Z kilku powodów
wartoœæ -30 by³aby niefortunnym wyborem, wiêc wynik
tego dzia³ania powinien byæ przeciwny i wynosiæ 30.
Dlaczego?

1/ Skoro by³oby -6 x -5 = -30 i -6 x 5 = -30, to dziel¹c
oba te wyniki przez -6 otrzymujemy -5 = 5, a to k³óci siê nie
tylko z potoczn¹ logik¹, ale i z tym, co ju¿ wiemy o liczbach
ujemnych.

2/ Wiemy ju¿, i¿ 5 + -5 = 0. Spójrzmy na oœ liczbow¹:
co znajduje siê 5 miejsc na lewo od 5? ZERO! Ustaliliœmy,
¿e wynikiem mno¿enia liczby przez 0 jest 0, i
wydaje siê sensowne, ¿e to samo dotyczy liczb ujemnych.
Mo¿na zatem bezpiecznie za³o¿yæ, ¿e -6 x 0 = 0. Z tego
wynika, ¿e

0 = -6 x 0 = -6 x (5 + -5)
Stosuj¹c standardowe regu³y arytmetyki, stwierdza-

my, ¿e wyra¿enie to jest równe
-6 x 5 + -6 x -5
Gdybyœmy wiêc uznali, ¿e -6 x -5 = -30, uzyskali-

byœmy wynik -30 + -30 = -60. Ostatecznie mamy zatem 0 =
-60, a to nie jest zbyt sensowne stwierdzenie.

minus szeœ-
ciu

dodatniej

Jeœli natomiast wybierzemy -6 x -5 = 30, dostaniemy
0 = -6 x 0 = -6 x (5 + -5) = -6 x 5 + -6 x -5 = -30 + 30 = 0
I wszystko staje siê logiczne.

3/ Wynika to ze struktury osi liczbowej. Mno¿¹c
liczbê dodatni¹ przez -l, zmieniamy j¹ w odpowiadaj¹c¹ jej
liczbê ujemn¹, czyli obracamy ca³¹ dodatni¹ po³owê osi
liczbowej o 180°, tak ¿e zapisane na niej liczby biegn¹ teraz
w lewo. Gdzie powinna siê znaleŸæ ujemna po³owa? Gdyby
zosta³a na miejscu, mielibyœmy podobny problem jak pop-
rzednio, poniewa¿ -l x -l by³oby wówczas równe -l, a tyle
przecie¿ wynosi -l x l, w ten sposób dochodzimy do absur-
dalnego wniosku, ¿e -l = 1.

Jedynym rozs¹dnym wyjœciem jest obrócenie ujem-
nej po³owy osi liczbowej o 180° i zmiana sposobu oznacze-
nia liczb, tak by bieg³y w prawo. To jest bardzo eleganckie
wyjœcie, poniewa¿ teraz mno¿enie przez -l obraca ca³¹ oœ
liczbow¹ i zmienia kierunek przebiegu liczb. Oczywiœcie
ponowne pomno¿enie przez -l wymaga ponownego obró-
cenia osi o 180°. Ta operacja znowu odwraca przebieg liczb
i wszystko jest tak jak na pocz¹tku. Faktycznie, ca³kowity
k¹t obrotu wynosi 180° + 180° = 360°, a wiêc jest to pe³ny
obrót, który sprawia, ¿e wszystko wraca do punktu wyjœcia.
Zatem wynik mno¿enia -l x -l mamy w tym miejscu, do
którego trafia -l po obróceniu osi liczbowej, a to jest war-
toœæ 1. Gdy ju¿ przyjmiemy, ¿e -l x -l = l, bêdziemy musieli
uznaæ, ¿e -6 x -5 = 30.

4/ Wynika to z przyjêcia konwencji, ¿e ujemna kwota
pieniê¿na jest d³ugiem. Wobec tego mno¿enie jakiejœ kwo-
ty przez liczbê ujemn¹ jest tym samym, co mno¿enie jej
przez odpowiedni¹ liczbê dodatni¹ z t¹ ró¿nic¹, ¿e uzyska-
ny wynik staje siê d³ugiem. Odejmowanie d³ugu jest tym
samym, co zmniejszenie przez bank kwoty zad³u¿enia na
naszym koncie. Odjêcie z konta d³ugu wynosz¹cego 10 z³
jest tym samym co wp³ata 10 z³ na konto - suma na naszym
koncie wzrasta o 10 z³. W obu wypadkach wynik koñcowy
jest taki, ¿e saldo na koncie wynosi zero. Z tego wynika, ¿e -
6 x -5 musi mieæ taki sam wp³yw na stan naszego konta jak
szeœciokrotne odjêcie d³ugu wynosz¹cego 5 z³, a zatem
musi zwiêkszyæ jego stan o 30 z³.

To d³ugie rozumowanie prowadzi do wniosku, ¿e
nawet jeœli mo¿emy zdefiniowaæ wynik mno¿enia -6 x -5 w
dowolny sposób, to tylko jeden z mo¿liwych wyników
pozwala na stosowanie standardowych praw arytmetyki do
liczb ujemnych.

Kornelia
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Stephen Hawking, jako jeden z nielicznych umys-
³ów œcis³ych, przez ponad czterdzieœci lat prowadzi³ ba-
dania nad teori¹ i koncepcj¹ powstawania oraz ¿ywot-
noœci czarnych dziur.

Wraz z Rogerem Penrosem przez piêæ lat (1965-70)
tworzy³ pracê, w której wykaza³, ¿e we wnêtrzu czarnych
dziur musi istnieæ osobliwoœæ o nieskoñczonej gêstoœci.
Istnienie tak masywnego cia³a, z którego nawet promieñ
œwiat³a nie jest w stanie uciec, postulowa³ ju¿ w 1783 roku
angielski geolog John Michell. Opieraj¹c siê na teorii gra-
witacji Newtona i terminie prêdkoœci ucieczki rozwa¿a³
istnienie wielu tego typu obiektów we wszechœwiecie.

Podczas Wielkiego Wybuchu osobliwoœæ nada³a po-
cz¹tek pojêciu czasu i jego up³ywu, w przypadku czarnych
dziur jest ona ostatecznym koñcem zapadaj¹cej siê (nik-
n¹cej) gwiazdy. Wnêtrze osobliwoœci, jako ¿e pozbawione
jest jakichkolwiek znanych nam praw i prawd naukowych,
dla obserwatora z zewn¹trz by³oby sta³ym obiektem, na
którym nie dostrzeg³by on ¿adnych zachodz¹cych zmian
wewnêtrznych. Si³a przyci¹gania grawitacyjnego by³aby
bowiem tak silna, ¿e ¿aden sygna³, czy te¿ œwiat³o, nie by³o-
by w stanie wydostaæ siê poza tê strefê.

Penrose wysun¹³ hipotezê kosmicznego cenzora -
przypuœci³, ¿e osobliwoœci powsta³e w wyniku zapaœci gra-
witacyjnej pojawiaj¹ siê tylko w czarnych dziurach, gdzie
s¹ niedostêpne dla oczu zewnêtrznych obserwatorów. Hi-
poteza ta ma dwie formy, okreœlane jako: s³aba hipoteza
kosmicznej cenzury silna hipoteza kosmicznej cen-
zury

oraz
. Ale czym one ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹? Jak je zro-

zumieæ?

W pierwszej hipotezie obserwator znajduj¹cy siê poza
czarn¹ dziur¹ jest chroniony przed nastêpstwami za³amania
siê przewidywalnoœci w punkcie osobliwym. Oznacza to,
¿e wszystko, co dzieje siê w centrum czarnej dziury nie do-
tyczy go w jakimkolwiek stopniu, nie ma na niego wp³ywu.
Druga zaœ hipoteza informuje, ¿e - w realistycznym podejœ-
ciu do sprawy - osobliwoœci znajduj¹ siê ca³kowicie w
przysz³oœci (kolaps grawitacyjny) lub ca³kowicie w przesz-
³oœci (wielki wybuch). Hawking wierzy³, ¿e przynajmniej

jedna z tych hi-
potez jest praw-
dziwa, poniewa¿
w pobli¿u nagich
o s o b l i w o œ c i
(czyli czarnych
dziur, które mo¿-
na obserwowaæ z
zewn¹trz) po-
winna istnieæ
mo¿liwoœæ prze-
mieszczania siê
w przesz³oœæ.

R o k i e m
prze³omowym
dla badañ nad te-
matyk¹ natury
czarnych dziur
by³ 1967, w któ-
rym za spraw¹
publikacji Wer-
nera Israela zaw-
rza³o w œwiecie

nauki. Wykaza³ on, ¿e ka¿da czarna dziura, która nie wiru-
je, nie musi byæ idealnie kulista, a jej kszta³t okreœla wy-
³¹cznie jej masa. Wyniki te by³y interpretowane na wiele
sposobów. Zwolennikami jednej z interpretacji byli Roger
Penrose i John Wheeler. Zgodnie z ni¹ cia³a, z których w
efekcie zapaœci grawitacyjnej (zanikania) mia³yby powstaæ
czarne dziury, nie musia³yby byæ idealnie kuliste.

Wed³ug tej idei czarna dziura mia³aby zachowywaæ
siê jak kropla cieczy, np. wody, czy rtêci. Znaczy to, ¿e kon-
kretne cia³o nie musi mieæ kszta³tu idealnej kuli, dopiero w
trakcie zapadania siê mo¿e przyj¹æ kulisty kontur - dziêki
emisji fal grawitacyjnych. PóŸniejsze obliczenia udowod-
ni³y s³usznoœæ tej interpretacji i w konsekwencji zosta³a ona
powszechnie przyjêta.

W 1963 roku Roy Kerr opracowa³ - dotycz¹cy czar-
nych dziur - zbiór rozwi¹zañ równañ Ogólnej Teorii
Wzglêdnoœci (OTW). Wed³ug niego czarne dziury obracaj¹
siê ze sta³¹ prêdkoœci¹, wiêc na ich rozmiar i kszta³t maj¹
wp³yw wy³¹cznie masa i prêdkoœæ obrotu. Zak³adaj¹c wiêc,
¿e prêdkoœæ rotacji obiektu jest niezerowa, czarna dziura
wybrzuszy³aby siê w okolicy równika. Obiekt wprawiony
w ruch rotacyjny w wyniku zapadania grawitacyjnego two-
rzy czarn¹ dziurê i koñczy swoje istnienie w stanie opi-
sanym przez Kerrego.

Do udowodnienia s³usznoœci tej tezy przyczyni³ siê
Brandon Carter, przyjaciel i wspó³pracownik Hawkinga. W
1970 roku wykaza³, ¿e jeœli stacjonarna, obracaj¹ca siê
czarna dziura ma oœ symetrii, to jej rozmiar i kszta³t uzale¿-
nione s¹ od masy i prêdkoœci obrotu. Rok póŸniej Hawking
udowodni³, ¿e ka¿da stacjonarna czarna dziura posiada oœ
symetrii.

Badanie czarnych dziur nie ma koñca

ok³adka polskiego wydaniaksi¹¿ki S. Hawkinga

czarna dziura
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Prace Cartera i Hawkinga wykorzysta³, w 1973 roku,
David Robinson, który ostatecznie wykaza³, ¿e przypusz-
czenie by³o prawdziwe. Czarna dziura wy³ania siê w mo-
mencie, gdy podczas zapadania grawitacyjnego promieñ
gwiazdy staje siê mniejszy od jej promienia grawita-
cyjnego. Tracimy wtedy wszelkie informacje o gwieŸdzie,
a jej obecnoœæ odczuwamy jedynie za poœrednictwem
potencja³u grawitacyjnego.

Czarne dziury to temat zg³êbiany i rozwijany przez
najwybitniejsze umys³y œwiata nauki od wielu lat.
Wyszukiwanie nowych teorii o ich powstawaniu,

¿ywotnoœci i w³aœciwoœciach jest nadal powszechnie
obecne wœród naukowców. Sam Stephen Hawking nie
zaprzesta³ pracy nad tym zagadnieniem. Stale d¹¿y do
udowadniania nowych teorii, twierdzeñ i praw.

Po co koñczyæ coœ, co nie ma zakoñczenia
logicznego? Hawking pokazuje, ¿e tematyki czarnych
dziur nie da siê zamkn¹æ w okrojonej wersji, wiedzê o nich
nale¿y stale pog³êbiaæ, aby w konsekwencji móc
zaprzeczyæ nawet temu, co siê samemu wykaza³o!

Eurb.zdjêcie czarnej dziury:
https://www.google.pl/search?q=czarne+dziury

Praktyki przewa¿nie wi¹¿¹ siê ze stresem i
niepewnoœci¹: jak to bêdzie, co oni ka¿¹ mi tam robiæ?
Tak te¿ by³o w moim przypadku. Nie wiedzia³am czego
siê spodziewaæ.

Teoretycznie mia³am tylko obserwowaæ pracê
logopedy. Ju¿ pierwszego dnia praktyk okaza³o siê, ¿e
bêdzie inaczej. Na pocz¹tku by³o ³atwo, bawi³am siê z
dzieæmi i przygl¹da³am siê ich æwiczeniom, robi³am
skrzêtnie notatki. Pod koniec dnia opiekun praktyk zrobi³
mi i mojej przyjació³ce niespodziankê - mia³yœmy we dwie
zaj¹æ siê pacjentem. By³ on dla nas nie lada jakim
wyzwaniem: gimnazjalista z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ i jednostronnym niedos³uchem. W g³owie
k³êbi³y siê myœli typu: „Co ja mam robiæ, jak mu pomóc,
przecie¿ ja nic nie umiem”. Ostatecznie poradzi³yœmy
sobie bardzo dobrze, terapeutka by³a zadowolona z naszej
pracy.

Kolejne dwa tygodnie przebiega³y ju¿ bezstresowo,
dni ucieka³y bardzo szybko. Teraz, kiedy mam za sob¹ te

doœwiadczenia, wiem, ¿e nie by³o czego siê obawiaæ,
chêtnie bym je powtórzy³a.

Przede mn¹ kolejne praktyki, tym razem
przygotowuj¹ce do zawodu nauczyciela. Czy siê bojê?
Trochê tak, ale czujê siê nauczycielem z powo³ania, dlatego
uwa¿am, ¿e te praktyki bêd¹ jeszcze przyjemniejsze.

1. Nie stresuj siê. Grunt to pozytywne myœlenie.
2. Jeœli masz tak¹ mo¿liwoœæ, to weŸ ze sob¹

przyjaciela/kolegê, we dwójkê bêdzie raŸniej.
3. Rób notatki i uzupe³niaj dziennik praktyk na

bie¿¹co. Z autopsji wiem, ¿e po d³u¿szym czasie
jest to trudniejsze.

4. Przyk³adaj siê do wykonywanych zajêæ i obserwuj
jak najwiêcej.

5. Nie narzekaj. Sam sobie wybra³eœ ten kierunek. ;)
,

studentka filologii polskiej UPH III rok

Poradnik jak przetrwaæ praktyki:

Magdalena Izdebska

Nie by³o czego siê obawiaæ

Sudoku

Kornelia

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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A co jest mi wstrêtne i nieznoœnie, to jest to robienie
Polski na ka¿dym kroku i codziennie. To manifestowanie
polskoœci. Bo to tak wygl¹da, jakby Polski nie by³o, Po-
laków nie by³o… Jakby ziemi nawet nie by³o polskiej i tylko
trzeba by³o wszystko pokazywaæ, bo wszystkiego zosta³o na
okaz, po trochu; (…) Po co, na co? Bez tych manifestacji
wszystko jest: i ziemia i kraj i ojczyzna i ludzie.

Wyzwoleniu(Konrad w Stanis³awa Wyspiañskiego,
Wyd. im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1970, ss. 103,104)

Urodzi³ siê w Siedlcach (1890) i tu zosta³ pochowany
(1973), jednak w swoim d³ugim ¿yciu uczy³ siê, dzia³a³ i
pracowa³ w wielu miejscach, tak¿e odleg³ych od rodzin-
nego miasta. Kierowa³ siê etyk¹ chrzeœcijañsk¹, wyznawa³
j¹ czynem, mo¿e dlatego nara¿a³ siê i mia³ wrogów? Mo¿e z
tych powodów jego bogate ¿ycie i zas³ugi nie s¹ znane na-
wet siedlczanom, a teczki ze wspomnieniami, rozwa¿ania-
mi, utworami poetyckimi pokrywa py³?

Wybrane fragmenty (pisownia prawie oryginalna),
dotycz¹ce okresu wojny i okupacji w Siedlcach, otwieramy
jednak tym o stosunku autora do jêzyka polskiego: „Lubiê
te polskie wyrazy: wiek, wiekowaæ, sêdziwy i nawet wyraz
staroœæ, mimo ¿e w przys³owiu kojarzy siê z orzecznikiem
„nie radoœæ”, bo on w mem uchu – i wyobra¿eniu – przywo-
³uje wyraz „starosty” weselnego czy „staroœciny”; tak samo
i wyraz „sêdziwoœæ” – to coœ œwiadcz¹cego o dostojnoœci
cz³owieczego s¹du, myœlenia, to konieczna w ¿yciu powa-
ga rozwagi…”

Niech wiêc przewodnikiem nam bêdzie cz³owiek
powa¿ny i rozwa¿ny, mo¿e nawet sêdziwy, który w czasie,
gdy pisa³ swoje wspomnienia mia³ ok. 70 lat.

„Ziemia Siedlecka” w maju 1939 r. pod tym tytu³em
cytowa³a tekst z „Robotnika”, organu PPS. Z artyku³u wy-
nika, ¿e szereg jednostek z tzw. sfer ziemiañskich b¹dŸ w
ogóle nie subskrybowa³o po¿yczki przeciwlotniczej, b¹dŸ
nie w takiej wysokoœci, jak ustalono. Ewald Lodwich ko-
mentuje: A robotnicy sezonowi, nawet zastêpy bezrobot-
nych, oszczêdzaj¹c dos³ownie na chlebie powszednim, na
tê ofiarê siê zdobyli!

O wrzeœniowym pogromie 1939 r.: „Siedlce bombami
nieprzyjacielskimi zgruchotane. Sam widzia³em, jak polic-
janci z rewolwerów strzelali do polatuj¹cych nad g³owami
samolotów wra¿ych, a¿ litoœæ bra³a na tê dziecinn¹ samo-
obronê „w³adzy” patrzeæ – bo tutaj mia³a siê mieœciæ kwate-
ra postojowa Sztabu marsza³ka Rydza-Œmig³ego. Ratusz
miejski, z którego wie¿y rozbrzmiewa³a rota Konopnickiej
„Nie rzucim ziemi…” leg³ w gruzach.”

Ten cytat zamieœci³ Ewald Lodwich na pierwszych
stronach swoich niepublikowanych wspomnieñ.* Nie
bêdzie chyba nadu¿yciem, jeœli stanie siê on mottem
publikacji przypominaj¹cej tego spo³ecznika, nauczy-
ciela, duchownego ewangelickiego, publicystê, a przede
wszystkim patriotê.

O „stuprocentowych patriotach”

O powro-
cie do domu z
wsi podsied-
leckich, w któ-
rych rodzina
L o d w i c h ó w
ukrywa³a siê w
czasie nalotów
niemieckich:
„ B i a ³ y D o -
mek” na No-
wych Siedl-
cach by³ ca³y,
ale „zastaliœmy
w nim opró¿-
niony g¹siorek
po winie po-
rzeczkowym z
kartk¹ od nie-
mieckich wojaków, którzy nam za to „przyjêcie” dziê-
kowali i uwa¿ali za stosowne zaznaczyæ, ¿e gdyby ¿y³
Pi³sudski, to mo¿e by to by³o inaczej. Jak inaczej – tego nikt
nie odgadnie.”

O rozmowie dwóch starszych siedlczan mijaj¹cych
posterunek niemieckiej komendantury w gmachu Banku
Polskiego w roku 1939:

- No co, bracie, skoñczy³a siê Pi³sudczyzna!
- Chwa³a Bogu! Teraz bêdziemy mieli porz¹dek!
O pracy w charakterze t³umacza na niemiecki w

Zarz¹dzie Miejskim w drugiej po³owie 1939 r.: „Zniewoli³”
mnie mec. Œlaski, komisaryczny burmistrz miasta oœwiad-
czaj¹c, ¿e jeœli siê na to stanowisko nie zgodzê, to Niemcy
dadz¹ swojego.”

O udziale w okupacyjnym ruchu oporu: “Mia³em i ja
wœród dawnych Pepesowców i mam swoich przyjació³.
Podczas okupacji mieli oni swoj¹ organizacjê bojow¹ pod
nazw¹ „Gwardji Ludowej”, która walczy³a obok „Armji
Krajowej”, w której by³em czynny, w zgodnej akcji prze-
ciw jednemu wrogowi. A co mnie z nimi i ich ze mn¹ ³¹-
czy³o? Rzecz bardzo prosta: humanizm, po polsku –
cz³owieczeñstwo.”

W AK Lodwich otrzyma³ polecenie œledzenia prasy
niemieckiej, tak¿e „czytania miêdzy wierszami”, a nastêp-
nie referowania i komentowania tej propagandy na ³amach
prasy podziemnej („Znak” i dla m³odzie¿y „Zew”). W
swoim domu przy ul. Rawicza ukrywa³ pod pod³og¹
maszynê do pisania i powielacz, potem ten sprzêt prze-
niesiono w inne miejsce. Autor wspomina tak¿e, ¿e w
koñcu 1939 r. ruszy³o w Siedlcach tajne nauczanie, w któ-
rym on, a zw³aszcza jego ¿ona El¿bieta – nauczycielka brali
udzia³.

Dzieci Lodwichów, Wies³awa (pseud. Barbara Lau-
dañska, ur. 1919, rozpoczê³a studia przed wojn¹, a po jej
wybuchu wróci³a do Siedlec) i Bogdan (pseud. Zucho, ur.

Œwiadek

Ewald Lodwich

HISTORIA
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1923, uczeñ siedleckiego liceum im. hetmana ¯ó³kiew-
skiego) byli zaanga¿owani w dzia³alnoœæ harcersk¹. Po
jednej z rewizji w domu rodziców Bogdan zosta³ aresz-
towany przez gestapo, a nastêpnie wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Auschwitz i tam zamordowany w
maju 1942 r. Po uwiêzieniu Bogdana hitlerowcy wysiedlili
rodzinê Lodwichów na ul. As³anowicza (teren po „ma³ym
getcie”).

Pastor otrzyma³ wiadomoœæ z Radomia, ¿e intereso-
wa³o siê nim gestapo. Pytana osoba mia³a odpowiedzieæ, ¿e
jest poró¿niony ze swoimi w³adzami koœcielnymi, wiêc dla
Niemców niegroŸny. Jestem wdziêczny temu informato-
rowi - napisa³ - bo inaczej podzieli³bym los biskupa Bur-
schego (który jako zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego i patriota zosta³ aresztowany przez hitle-
rowców i zgin¹³ w obozie koncentracyjnym w 1942 r. -
przyp. H. Œ.)

Autor opisuje przyk³ad okupacyjnego myœlenia ¿y-
czeniowego: pewna pani przekonywa³a go, ¿e na czarnej
chor¹gwi umieszczonej nad siedzib¹ gestapo na rogu Ra-
wicza i Prusa (Nowe Siedlce) widzi Mickiewiczowskie 44,
które niew¹tpliwie jest pomyœln¹ dla Polaków przepowied-
ni¹. Nie wiadomo, czy uwierzy³a Lodwichowi, ¿e to na-
szyte dwie b³yskawice ze srebrnej taœmy…

Inny obrazek z ulicy siedleckiej: „By³em œwiadkiem,
jak jeden Niemiec z³apa³ ma³ego ¯ydka i strasznie go zbi³
za to, ¿e przed nim szed³ (zszed³? – H. Œ.) na drug¹ stronê
ulicy. Nasza gawiedŸ na ten widok siê œmia³a. (…) W ma-
gistracie moja opowieœæ o tym zdarzeniu nie zrobi³a szcze-
gólnego wra¿enia. Ale gdy zaczê³y siê „³apanki” niemiec-
kie Polaków na ulicach, przypomnieli ludzie sobie moje
s³owa, ¿e wtedy „hyclerowcy” tylko zaprawiali siê na ¯y-
dach do podobnych bestjalstw z Polakami.”

I dalszy ci¹g owych gorzkich rozwa¿añ: „Ale w
pierwszych miesi¹cach hitlerowskiego „socjalizmu” to
nieludzkie „nicowanie”, a niebawem i „nicestwienie” ¿y-
dostwa (póŸniejsze getto) pewnej czêœci spo³eczeñstwa
mieni¹cego siê chrzeœcijañskiem nawet dogadza³o: kosz-
tem w³aœcicieli ¿ydowskich domów, sklepów, przedsiê-
biorstw i warsztatów mogli siê „ratowaæ” – a niektórzy i
„urz¹dzaæ” wydziedziczeni ze swojego dobra i wytr¹ceni
ze swych stanowisk Polacy. Z tego powodu te¿ mogli ges-
tapowcy, przyznaj¹c siê nawet do klêsk wojennych, butnie
siê przechwalaæ, ¿e co jak co, ale jeszcze Polacy wystawi¹
Hitlerowi pomnik za to, ¿e zlikwidowa³ w Polsce ¯ydów.
Czy z takiem pojêciem chrzeœcijanie nie krzy¿uj¹ sami ju¿
bez ¯ydów swojego Chrystusa?”

Ewald Lodwich, jako pracownik magistratu, dobrze
zna³ okupacyjnych burmistrzów Siedlec. Jednym z pierw-
szych by³ , polski Ukrainiec, który - jak
pisze autor wspomnieñ - „prêdko zyska³ u pracowników
magistrackich mir, bo u¿ywaj¹c swego prawa do zatrud-
niania dla potrzeb miasta osób, jakie uwa¿a³ za w³aœciwe,
tworzy³ dla nich przeró¿ne stanowiska i przyjmowa³ na nie
mnóstwo ludzi, którzy nie mieli o co zaczepiæ r¹k, a co naj-

Imiona w Siedlcach pamiêtne

Kornel Kuszniruk

wa¿niejsze, by w ten sposób uchroniæ ich od wywózek
przez niemiecki „urz¹d pracy” do Rzeszy. Pomaga³ mu w
tym pilnie jego zastêpca socjalista polski

. Gdy by³y jego imieniny wielu biedaczych pracow-
ników otrzymywa³o dodatkowo po kilogramie cukru i m¹-
ki. To samo by³o i na œwiêta uroczyste. W tym celu te¿ by³y
zorganizowane pod przykrywk¹ pomocy i opieki spo³ecz-
nej rozszerzone magazyny ¿ywnoœciowe, oficjalnie zaka-
zane.”

Urzêdowanie burmistrza i jego zastêpcy nie trwa³o
d³ugo: „Kuszniruk i Grabowski z powodu donosu spowo-
dowanego nieuwzglêdnionym obdzia³em miêdzy pewnych
obywateli, w ¿¹daniach bezwzglêdnych, niczyjej – bo tajo-
nej przed okupantami – ¿ywnoœci zostali wywiezieni do
Oœwiêcimia i tam zginêli.

J e d e n z
mych przyjació³
czêsto mi przyci-
na³: dwie rzeczy
s¹ bezgraniczne:
m i ³ o s i e r d z i e
Boskie i ludzka
g³upota; chc¹c w
ten spoób zach-
wiaæ moj¹ wiar¹
w opa t rznoœæ
Bosk¹.Ale gdyby
nie to mi³osier-
dzie, to byœmy z
t¹ g³upot¹ - czyli
pod³oœci¹ - w
ogóle nie wytrzy-
mali…”

Pamiêæ „na-
szego Ukraiñca”
i polskiego „soc-
ja³a” Lodwich
uczci³ w jednym
ze swoich wier-
szy. Ale tych
„Imion w Siedl-
c a c h p a m i ê t -
nych” (jak zaty-
tu³owa³ inny ut-
wór) by³o w czasach próby wiêcej. Uwieczni³ wiêc w
mowie wi¹zanej , by³ego dy-
rektora Banku Polskiego, który jako burmistrz komisa-
ryczny po wkroczeniu Niemców wyda³ odezwê do obywa-
teli miasta, by jako Polacy, bez wzglêdu na wyznanie i ró¿-
nice narodowoœciowe, po³¹czyli siê w obywatelskiej pracy
dla dobra ogólnego.

Wspomnia³ tak¿e pra³ata , wez-
wanego do poœwiêcenia elewatora zbo¿owego na stacji.
Podczas poczêstunku podziêkowa³ „za pomoc przy zbu-
dowaniu tego sk³adu w interesie stanu rolniczego”.

Niemcy, po wkroczeniu do miasta, wysadzili w po-
wietrze znajduj¹c¹ siê w dzielnicy Nowe Siedlce Kolumnê
Niepodleg³oœci (niedawno odbudowan¹). Zostawili jednak

Marjan Gra-
bowski

Wincentego Szacsznajdera

Juliana Rystera

Ewald Lodwich
przy ul. Erasta Chej³y w Siedlcach,

przyjaciela szkolnego
skazanego na �mieræ przez carat
(zdjêcie wklejone do maszynopisu

ze wspomnieniami)
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grób rodziny Lodwichów w Siedlcach

postawiony w centrum Siedlec pomnik Pi³sudskiego (stoi
do dzisiaj). W tym w³aœnie miejscu „m³odzie¿ podziemna
w dni pami¹tek narodowych stale sk³ada³a kwiaty”.
Oczywiœcie, dra¿ni³o to Niemców. W Œwiêto Niepodleg-
³oœci 11 listopada wspomniany ju¿ burmistrz Kuszniruk
mia³ nakazane uprz¹tn¹æ sprzed pomnika z³o¿one tam
kwiaty i bia³o-czerwone chor¹giewki. „Wype³ni³ to pole-
cenie - pisze Lodwich - rozmieszczaj¹c to wszystko po ca-
³ej doro¿ce i tam siedz¹c w tych kwiatach trzyma³ cho-
r¹giewki w rêku obwo¿ony po g³ównych ulicach miasta”.

Na koniec jedna z okupacyjnych „przybajek” jak
autor nazywa³ swoje wierszowane komentarze do rzeczy-
wistoœci podpisuj¹c je pseudonimem Adam Kaszubski.
Nawi¹zuje ona do Ignacego Krasickiego,
lecz sens jej jest odwrotny w porównaniu z orygina³em:

Wstêpu do bajek

By³ literat, co przesz³oœæ narodu splugawi³, -
moralista – co nierz¹d w swych powieœciach s³awi³,-
ateusz, co religjê maj¹c za insekty
stal siê nagle zelantem najciemniejszej sekty, -
poeta, który wiêcej na³ga³ ni¿ potrzeba, -
dziennikarz – sprzedaj¹cy siê za kromkê chleba,-
filozof – zdradzaj¹cy brak myœli w ka¿dej strofie,
nad wszystkie filozofie kochaj¹cy Zofjê,-
Endek – ku realistom puszczaj¹cy oko,-
Pedek – na w¹skim sto³ku siedz¹cy szeroko,-
wydawca, który robi³ grosz z autorskiej nêdzy,-
mnich, który wierz¹c zrzuci³ sutannê coprêdzej,-
autor, co nawet dobrze nie zna³ gramatyki,-
wieszcz, co zdejmowa³ s³oñce z pomoc¹ motyki,-
t³um krytyków, który do ziemi im siê k³ania³,-
ogó³ wreszcie, co na to patrz¹c – oba³wania³.
A có¿ to jest za bajka? – Bieda z tem byæ mo¿e
niema³a, boæ to wszystko miêdzy prawdy w³o¿ê…

(zelant w �przybajce� to zagorza³y wyznawca religijny, endek �zwolennik skrajnie prawicowejNarodowejDemokracji, pedek �zwolennikPostêpowejDemokracji)

*Z podziêkowaniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Siedlcach za udostêpnienie z³o¿onych przez Ewalda Lodwicha
kopiiwspomnieñ

Podobno te komentarze do okupacyjnej rzeczy-
wistoœci m³odzie¿ rozpowszechnia³a w odpisach…

Na ostatniej stronie swoich wspomnieñ z lat wojny i
okupacji w Siedlcach autor wpisa³: „Przyjacio³om, Ziom-
kom z Podlasia, ¯o³nierzom Polski Podziemnej i Towa-
rzyszom Sprawy narodowej w Siedlcach z Armji Krajowej
oraz z ugrupowañ z ni¹ wspó³pracuj¹cych, w stolicy i w
kraju oraz na wygonach Europy, Azji i Afryki /w g³êbokim
zadumaniu/ z myœl¹ o odpowiednim pomniku /z god³em
„Polska walczy”/w mych rodzinnych Siedlcach /przypisujê
/ ks. Ewald Lodwich – Ledwa (A.K.)/ Siedlce, listopad
1960”

Hanna Œwieszczakowska

MojeSiedlce

Ciemnoœæ jest w nas
Uchwa³¹ Sejmu RP Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924),

tworz¹cy w jêzyku angielskim jako Joseph Conrad, zosta³ w³¹czony do grona
patronów roku 2017. Z tej okazji przypominamy jego biografiê i jedno z naj-
bardziej znanych dzie³:

Traumy dzieciñstwa

J¹dro ciemnoœci.*

Imiona Józef Teodor dosta³ po dziadkach, zaœ Konrad po Mickiewiczowskich
, Na³êcz to herb Korzeniowskich. Jako dziecko przedstawia³ siê jako Polak,

katolik, szlachcic, co najpe³niej odzwierciedla wychowanie i atmosferê domow¹. Po
latach, gdy mia³ otrzymaæ szlachectwo brytyjskie wraz z tytu³em , nie przyj¹³ tego
zaszczytu t³umacz¹c, ¿e szlachcicem ju¿ jest.

Conradowi czêsto zarzuca siê rusofobiê, co jest sporym uproszczeniem. Z drugiej
strony mia³ on powody, ¿eby nie lubiæ Rosjan. Jego ojciec, Apollo Na³êcz Korze-
niowski, znany w swoich czasach poeta, t³umacz i wielki patriota, bra³ udzia³ wraz z
¿on¹ w przygotowaniach do powstania styczniowego. Pierwsze wspomnienia ich
szeœcioletniego syna z podró¿y do Warszawy wi¹¿¹ siê z odwiedzinami u ojca uwiê-
zionego w Cytadeli.

Dziadach

sir

Oboje rodzice zostali skazani na zsy³kê do Wo³ogdy, ich maj¹tek skon-
fiskowano. Ewelina Bobrowska, po mê¿u Korzeniowska, zachorowa³a i zmar³a naJózef Conrad Korzeniowski
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zes³aniu, w rezultacie Apollo popad³ w rozpacz i egzaltacjê
religijn¹.

Dziêki staraniom wuja, Tadeusza Bobrowskiego, ma³y
Konrad wraz z ojcem zosta³ œci¹gniêty do Lwowa, do rodzi-
ny Bobrowskich, potem do Krakowa. Apollo chorowa³,
przechodzi³ za³amania nerwowe, wkrótce umar³, jego pog-
rzeb sta³ siê manifestacj¹ patriotyczn¹; dziœ grobem na
cmentarzu Rakowickim opiekuje siê Towarzystwo Conra-
dowskie. Spuœciznê i rêkopisy Apolla przechowuje Biblio-
teka Jagielloñska.

Niechêæ Conrada-Korzeniowskiego do Rosji i Rosjan
by³a wiêc traum¹ dzieciñstwa. Jako m³ody cz³owiek, choæ
mieszka³ w zaborze austro-wêgierskim, pozostawa³ podda-
nym carskim. Wuj Tadeusz czyni³ starania, ¿eby go z tego
poddañstwa uwolniæ, bo jako synowi zes³añców grozi³o mu
wcielenie do armii carskiej. Wysy³a³ wiêc siostrzeñca na
zagraniczne kuracje, ostatecznie do Francji z doœæ pokaŸn¹
sum¹ pieniêdzy.

W Marsylii 17-letni Korzeniowski zaci¹gn¹³ siê na
statek. Jednoczeœnie, pozbawiony opieki i kontroli, naresz-
cie wolny od ¿a³obnych kirów i atmosfery porozbiorowej,
pope³ni³ seriê doœæ standardowych g³upstw: przegra³ pie-
ni¹dze, ryzykowa³ wdaj¹c siê w rozgrywki polityczne po³¹-
czone z handlem broni¹, zakocha³ siê, byæ mo¿e pojedyn-
kowa³, byæ mo¿e usi³owa³ pope³niæ samobójstwo - te kwes-
tie wci¹¿ prowokuj¹ dyskusje badaczy. Tadeusz Bobrowski
potem to wszystko tuszowa³...

Choæ Conrad uczy³ siê francuskiego od dzieciñstwa i
zna³ ten jêzyk niemal jak polski, to jego starania o uzyska-
nie obywatelstwa francuskiego zakoñczy³y siê fiaskiem.
Dziœ Francuzi maj¹ pewne „roszczenia” wobec niego po-
wo³uj¹c siê na to, ¿e do koñca ¿ycia pos³ugiwa³ siê jêzy-
kiem francuskim w listach i w ¿yciu prywatnym, a tak¿e
wielokrotnie nawi¹zywa³ do dzie³ literatury francuskiej w
swoich powieœciach. Józef Konrad zaci¹gn¹³ siê na bry-
tyjski statek handlowy i bez wiêkszego trudu uzyska³ oby-
watelstwo angielskie.

Z wujem po raz ostatni spotka³ siê w 1890 r., gdy na
krótko odwiedzi³ ziemie polskie. Potem, jako marynarz bry-
tyjski, uda³ siê do Konga belgijskiego. Z tego rejsu zostawi³

, jednak nie ma w nim zdania na
temat wra¿eñ, ocen i emocji autora, s¹ wy³¹cznie zapiski do-
tycz¹ce nawigacji i pozycji statku. To jest o tyle sympto-
matyczne, ¿e Conrad nigdy nie zwierza³ siê z tego, co w
Kongu zobaczy³, a móg³ widzieæ rzeczy straszne.

Conrad wyprawê kongijsk¹ pomija³ tak¿e w kores-
pondencji. Jedyne œlady jego prze¿yæ w Afryce znajduj¹ siê
w listach do Marguerite Paradowskiej, wdowy po kuzynie, z
któr¹ siê przyjaŸni³. Jest tam i cynizm, i autoironia, i scep-
tycyzm. Tak¿e lêk przed przysz³oœci¹, gdy pyta: Czemu
nale¿y w ni¹ wierzyæ?

Dziennik podró¿y do Konga

Tragiczne t³o J¹dra ciemnoœci
W 1865 r. królem Belgii zosta³ Leopold II Koburg,

cz³owiek zach³anny i zaœlepiony mani¹ wielkoœci, o szalo-
nych ambicjach podboju i kolonizacji, niecofaj¹cy siê przed
zbrodniami. 11 lat po objêciu rz¹dów, w 1876 r., zwo³a³ miê-
dzynarodow¹ konferencjê geografów i podró¿ników w
Brukseli, gdzie og³osi³ utworzenie protektoratu Wolnego
Królestwa Konga.

W tym czasie inne kraje europejskie mia³y ju¿ du¿e
tradycje kolonizacyjne. David Livingstone, szkocki misjo-
narz protestancki, lekarz i teolog, zamierza³ nieœæ w Afryce
Ewangeliê i oœwiatê medyczn¹. Chcia³ opisaæ nieznane zie-
mie, odkry³ wodospady, które nazwa³ imieniem Królowej
Wiktorii i… znik³ z pola widzenia. Wczeœniej pisa³ kores-
pondencje do prasy brytyjskiej, wiêc jego znikniêcie
spowodowa³o akcjê poszukiwawcz¹, która sta³a siê okazj¹
do zrealizowania w³asnych ambicji przez dziennikarza
Henriego Mortona Stanley. Podj¹³ siê on odnalezienia
pastora, szuka³ sponsorów i od razu pisa³ ksi¹¿kê, któr¹ wy-
da³ pod tytu³em . I rzeczywiœcie,
panowie spotkali siê nad jeziorem Tanganika...

Król Leopold zainteresowa³ siê ¿¹dnym s³awy i pieniê-
dzy dziennikarzem. Morton Stanley rozpozna³ teren pod k¹-
tem tego, co mo¿na pozyskaæ w Afryce i na swój sposób
przyczyni³ siê do panowania Leopolda nad Kongiem, za
którego rz¹dów dochód na mieszkañca Belgii wzrós³ wielo-
krotnie. Dzia³o siê to kosztem trudnego do wyobra¿enia lu-
dobójstwa dokonanego przez wojska podleg³e Leopoldowi,
którego zakres badacze szacuj¹ na kilka milionów istnieñ
ludzkich.

Z Afryki do Belgii wywo¿ono koœæ s³oniow¹, a tak¿e
kauczuk, który sta³ siê niezbêdnym surowcem w produkcji
gumy potrzebnej do opon rowerowych. Te okolicznoœci s¹
t³em opowieœci Conrada. Z jednej strony pokazuje on d¹¿e-
nie Europejczyków do postêpu i rozwoju, z drugiej zmusza
do stawiania pytañ o etykê i moralnoœæ z powodu zbrodni,
które wobec opinii œwiatowej przedstawiano jako „cywili-
zowanie dzikich”.

Morton Stanley, gdy wêdrowa³ po Afryce jako przed-
stawiciel króla Leopolda, zawiera³ kontrakty z tubylcami na
dostarczanie koœci s³oniowej i kauczuku. Ci, którzy nie spe³-
niali oczekiwañ kolonizatorów byli okrutnie karani. Nawi¹-
zuje do tego Conrad, gdy pisze o g³owach wetkniêtych na
pale wokó³ siedziby Kurtza - g³ównej postaci

. Mo¿emy mówiæ, ¿e mia³o to wymiar symbolicz-
ny, magiczny, rytualny, ¿e by³ to pokaz si³y, ale nie jest to
wy³¹cznie kreacja literacka, rzeczywiœcie istnia³y œcie¿ki
utwardzone ludzkimi czaszkami. Znamy zdjêcia dzieci kon-
gijskich z poucinanymi rêkami. Na tym polega³a „misja cy-
wilizacyjna” wys³anników króla Belgów.

Jeœli w którymœ momencie przedstawiciele spó³ek
kontynentalnych zrezygnowali z takich metod, to dlatego,
¿e zdali sobie sprawê z ich nieskutecznoœci. Z tego, ¿e oka-
leczanie tubylców za niedostarczenie koœci s³oniowej czy
kauczuku nie ma sensu.

George Washington Williams, amerykañski ¿o³nierz,
duchowny, polityk, prawnik i pisarz, napisa³ list otwarty do

Jak szuka³em Livingstona

J¹dra
ciemnoœci

króla Leopolda. Wymieni³ w nim kilkanaœcie typów zbrod-
ni pope³nianych w Kongo przez jego przedstawicieli. Pyta³,
jak to siê ma do misji cywilizacyjnej, któr¹ w 1876 r. król
proklamowa³. Williams poinformowa³ o zbrodniach Leo-
polda II tak¿e prezydenta Stanów Zjednoczonych, dziêki
czemu te czyny zosta³y ujawnione i opisane, sta³y siê g³oœne,
choæ jeszcze nie znano ich rozmiaru.

Po opublikowaniu listu Williamsa wypowiada³y siê
inne autorytety tamtych czasów, m.in. Mark Twain, który
napisa³ „Monolog króla Leopolda” (Ksi¹¿ka i Wiedza,
Warszawa 1961), opublikowany jednak dopiero w 1907 r.



Samotni jak
Don Kichot

Stawia j¹c
swoich bohate-
rów w tak wielo-
aspektowej pers-
pektywie Conrad
wpisuje siê w ref-
leksjê o determi-
nizmie, wolnoœ-
ci, o tym, jak ba-
lansujemy miê-
dzy donkicho-
tyzmem a hamle-
tyzmem. Jego
bohaterowie to s¹
figury samotnoœ-
ci – omylne, od-
rzucone, sk³ó-
cone z innymi,
sk³ócone wew-
nêtrznie, same ze
sob¹.

Donkicho-
tyzm pojawia siê
na kartach wielu jego powieœci, jednak autor nie opowiada
siê za tak¹ postaw¹ jednoznacznie. Twierdzi, ¿e jedyne, co
mo¿emy robiæ, to wykonywaæ swoje obowi¹zki -
jakkolwiek bêdziemy w tym zabawni, pocieszni, œwiadomi,
¿e nasze wysi³ki pozostan¹ daremne albo omylne. Jeœli
nawet Ÿle rozpoznamy sytuacjê i zainwestujemy w³asne
¿ycie w coœ, co oka¿e siê fiaskiem – to nie jest wa¿ne, jak nie
by³o istotne dla Don Kichota. Istotny jest sam proces, nasze
decyzje, bo to jedyna stabilnoœæ w tym œwiecie.

Najwiêksz¹ figur¹ hamletyczn¹ Conrada jest Axel
Heyst ze . Andrzej Bobkowski mówi³, ¿e Lena z
tej powieœci jest jedyn¹ pe³nokrwist¹, rzeczywist¹ postaci¹
kobiec¹. Ta historia wielkiej mi³oœci by³a najchêtniej ekrani-
zowana spoœród dzie³ Conrada, po raz pierwszy w 1919 r.
(Potem Conrad marzy³ o podboju Hollywood). W powieœci
Heyst jest pasywny, wycofany, sceptyczny, co ewokuje
wszystkie tragedie.

W¹tkowi samotnoœci towarzysz¹: autoironia, nieuda-
ne relacje z innymi, zmarginalizowanie kobiet. Z mê¿czyz-
nami mo¿na albo rywalizowaæ, albo dzieli od nich dystans
nie do pokonania. Wobec organizacji handlowych czy spó-
³ek pojawia siê poczucie wyzysku, bycia narzêdziem, trybi-
kiem w maszynie. Z drugiej strony wspólnotê budowan¹ na
ideologii autor traktowa³ przeœmiewczo.

W zakoñczeniu pojawia siê do-
mniemany krewny Kurtza i deklaruje, ¿e by³ on skrajnym
cz³owiekiem, móg³by byæ idealnym przywódc¹ skrajnej
partii, niewa¿ne jakiej. Conrad nie wierzy, ¿e mo¿na budo-
waæ wspólnotê, relacjê w odniesieniu do ideologii, bo wte-
dy najczêœciej istotniejsza staje siê kwestia, czy chce siê
pe³niæ rolê przywódcz¹, czy nie i jaka jest cena realizacji
tych ambicji.

Marlow nie by³ obecny bezpoœrednio przy œmierci
Kurtza, ale by³ z nim najd³u¿ej, mia³ uporz¹dkowaæ rzeczy

Zwyciêstwa

J¹dra ciemnoœci
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przez Angielskie Towarzystwo Reformy Konga. Tak¿e
Bertrand Russell, angielski filozof, póŸniejszy noblista,
upomina³ siê o zachowanie godnoœci Europejczyków w
Afryce i o pomoc dla tubylców. Te zdarzenia by³y t³em ¿ycia
i twórczoœci Conrada.

Dyskusja na temat do dziœ pozostaje
otwart¹. Publikacje w wielu jêzykach dotycz¹ce interpre-
tacji tego dzie³a mog³yby zape³niæ œredniej wielkoœci pokój.
Dotycz¹ zarówno formy - sposobu narracji (szkatu³kowej
opowieœci w powieœci), jak i pozbawionej jakiegokolwiek
dydaktyzmu treœci, przez co niektórzy krytycy oskar¿aj¹
Conrada o rasizm.

Tytu³ spotkania nawi¹zuje do sposobu postrzegania
œwiata przez Conrada: ¿yjemy czy œnimy? W krytyce bry-
tyjskiej twórczoœæ tego pisarza jest traktowana jako przyk-
³ad stylu impresjonistycznego w literaturze, on sam tak¿e
jako autor powieœci psychologicznej. Rzeczywiœcie,Afryka
w to mg³y, odbite, czasem rozproszone
œwiat³a, ciemnoœæ, w której pojawiaj¹ siê rozb³yski, ciem-
noœæ, która umo¿liwia dostrze¿enie obiektów, ale i œwiat³o,
które oœlepia. Kontury s¹ niewyraŸnie, nie dowiemy siê
wiêc, jak wygl¹da ten kontynent, bo ca³y proces poznawczy
jest zak³ócony.

Afryka za mg³¹
J¹dra ciemnoœci

J¹drze ciemnoœci

Marlow jako narrator przyznaje, ¿e k³amie, ¿e nie jest
pewien w³asnych s³ów, i ¿e mówi zupe³nie co innego ni¿ za-
mierza³; wykracza to poza poetykê mêskich opowieœci ma-
rynarzy, którzy maj¹ tendencjê do ubarwiania swoich prze-
¿yæ. Marlow sam sobie nie wierzy. Wszyscy znaj¹ jak¹œ
prawdê o œwiecie, o innych, ale zderzenie siê z cudzymi
opowieœciami zamyka dyskusjê i skazuje na samotnoœæ.
Jednym z jej oblicz jest w ironia.

Marlow pod¹¿a w stronê Kurtza, a ¿eglowanie to staje
siê procesem poznawania cz³owieka. Poznaje go z pog³o-
sek, pods³uchiwania, raportów, wreszcie bezpoœrednio, ale
to nie znaczy, ¿e bardziej. Kulminacyjny moment jest przy-
s³oniêty mg³¹, ciemnoœci¹. Wszystko jest tak nierealne, ¿e
staje siê snem. Kurtz przewodniczy jakimœ rytua³om o
pó³nocy. Czy Marlow jest ich œwiadkiem, czy zna je z re-
lacji? Czy widzia³ postacie, czy tylko ich cienie?

O twórczoœci Conrada mówi siê, ¿e nie ma w niej ko-
biet, a gdy siê pojawiaj¹, to s¹ Ÿle traktowane, ich obecnoœæ
nie ma znaczenia dla fabu³y. Trudno zgodziæ siê z tak¹ oce-
n¹. Kobiety Conrada s¹ pokazane realistycznie, w jego cza-
sach nie mia³y wiele do powiedzenia. Nie pytano ich o zda-
nie, nie zasiêgano ich opinii, a nawet jeœli je wyra¿a³y, to nie
by³y one brane pod uwagê.

Dlatego ciotka Marlowa w to tylko
bezimienna figura czytelniczki ówczesnej prasy. Powtarza
wznios³e frazesy o misji cywilizacyjnej. W jej wyobra¿eniu
Charles jedzie jako misjonarz cywilizacji, który ma budo-
waæ lepszy œwiat, przyœwiecaj¹ mu idea³y kultury europej-
skiej i chce je zaszczepiæ na grunt afrykañski. Mo¿e to by³a
jej mrzonka, jej sen o cywilizowaniuAfryki?

Tymczasem Marlow mówi: to nie misja, ale spó³ka
handlowa dla sprowadzania koœci s³oniowej, wiêc przyno-
szenia zysków. Ciotka nie chce o tym s³yszeæ, ma swoj¹
wersjê rzeczywistoœci, chce wierzyæ we wznios³e intencje

J¹drze ciemnoœci

J¹drze ciemnoœci

i
czyny. „Kobiety nie rozumiej¹ œwiata, ale gdyby nie ich
œwiat, to nasz by³by du¿o gorszy” – mówi narrator po-
wieœci.
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po nim, zosta³ mi-
mowolnym prze-
kaŸnikiem jego
dziedzictwa. Wra-
ca do Europy i
spotyka siê z jego
narzeczon¹, ale
nawet nie zna jej
imienia, a to zna-
cz¹ca bezimien-
noœæ. To kolejne
oblicze samot-
noœci – niemo¿-
noœæ autonomicz-
noœci, niemo¿-
noœæ nawi¹zania
relacji z drugim
cz³owiekiem na
równorzêdnych
zasadach, chyba
¿e z pozycji si³y,
jak Kurtz…

Tak¿e œmieræ Kurtza w samotnoœci jest jej szcze-
gólnym obliczem: ¯yjemy tak jak œnimy – samotnie, umie-
ramy tak samo. Nasze poznanie œwiata i siebie samego,
siebie nawzajem jest naznaczone du¿¹ doz¹ niepewnoœci,
¿yczeniowoœci, kreacji. Œwiadomoœæ ograniczonoœci swej
wiedzy jest równie¿ form¹ oswajania siê ze œmierci¹, w
której nikt nie mo¿e nam towarzyszyæ. Œmieræ to tak¿e
kolejny wymiar ¿ycia, w którym myœlenie, ¿e nie jesteœmy
sami pozostaje tylko ¿yczeniem.

Zostaje pytanie o Boga i chrzeœcijañstwo. Conrad nie
szuka³ pocieszenia w religii, choæ by³ katolikiem i jako
katolik zosta³ pochowany. Nie by³ specjalnie religijny, nie
przyjmowa³ nadziei, ¿e mo¿liwe jest zadoœæuczynienie i
rozgrzeszenie. Na tym tle mo¿na patrzeæ na jego spór z
Dostojewskim.

Conrad twierdzi, ¿e ka¿dy postêpek w ¿yciu jest
ostateczny i wywo³uje nieuchronne skutki. Nie ma wiêc od-
pokutowania i odpuszczenia, bo konsekwencje zbrodni po-
zostaj¹. Mêstwem jest staniêcie twarz¹ w twarz z tym, co siê
zrobi³o. Mo¿na dalej czyniæ dobrze, budowaæ od pocz¹tku,
jak Lord Jim, ale to nie jest odpokutowanie. W tym „innym
¿yciu” Lord Jim równie¿ ponosi klêskê, ale walczy i to jest
istotne.

Utwory pisarza by³y chêtnie czytane w czasie II woj-
ny, a Wac³aw Borowy prowadzi³ seminaria z Conrada na
tajnych kompletach. Mo¿e w sytuacjach ostatecznych, gdy
trzeba samemu sobie spojrzeæ w twarz, to surowoœæ i
radykalizm staj¹ siê jedynie s³usznym wyjœciem?

Rozgrzeszenie nie istnieje

Jednak na tym polega³ realizm Conrada. Jego doœ-
wiadczenie samotnoœci mia³o wymiar etyczny: Nikt mnie
nie rozgrzeszy, tylko Bóg, ale Bóg nie zmieni dokonanych
przeze mnie wolnych wyborów. Nikt mnie nie uchroni
przed konsekwencjami, sam muszê siê z tym zmierzyæ. To
maksymalizm aktualny tak¿e w naszych czasach.

CZYTELNIA

Pisarz miêdzykulturowy
Conrad nie daje siê zaklasyfikowaæ jako przedstawi-

ciel jednej szko³y czy narodu. Jest Polakiem i jest pisarzem
brytyjskim. Francuzi podkreœlaj¹ wp³yw na jego twórczoœæ
wielkiej literatury francuskiej XIX w. Polacy odnajduj¹ w
jego dzie³ach w³aœciwe polskiemu romantyzmowi rozu-
mienie patriotyzmu, decyzje na œmieræ i ¿ycie w wielkich
sprawach, kreacje kobiet... Mo¿na powiedzieæ, ¿e Conrad
zuniwersalizowa³ polski romantyzm. Do tych idei roman-
tyczno-conradowskich nawi¹zywa³ powojenny spór o sens
wysy³ania na œmieræ powstañców warszawskich w imiê
przyjêtych przez nich wartoœci. Dyskusjê o odwadze w
kszta³towaniu w³asnego losu przeniesiono potem na prob-
lemy zwi¹zane z emigracj¹. Chodzi³o o to, ¿e nie trzeba
mieszkaæ w Polsce, ¿eby byæ w pe³ni Polakiem, jak Conrad.

Z kolei Rosjanie odnajduj¹ w jego dzie³ach prawdê o
swoich wyborach i postawach. Niedawny festiwal Conra-
dowski w Moskwie by³ czêœci¹ przegl¹du filmów polskich.
Pokazano polskie filmy dokumentalne i fabularne, spek-
takle teatralne, reporta¿e i wywiady nawi¹zuj¹ce do prozy
Conrada. We wspó³czesnej Rosji czyta siê g³ównie

i nie w perspektywie post-
kolonialnej ani dyskusji polsko-polskich, ale w kontekœcie
prozy Dostojewskiego, którego Conrad czyta³ bardzo dok-
³adnie, o czym œwiadcz¹ wspomnienia jego syna Borysa.

by³o inspiracj¹ dla Francisa Forda
Coppoli, gdy krêci³ . W podobny sposób
Conrad pozostawa³ pod wra¿eniem Artura
Rimbaud, gdy pisa³ swoj¹ powieœæ. Trudno uznaæ, ¿e film
jest adaptacj¹ powieœci Conrada, bo on z ni¹ polemizuje.
Bohaterowie Coppoli dokonuj¹ innych wyborów, id¹ swoi-
mi œcie¿kami. Niemniej, re¿yser stworzy³ arcydzie³o sztuki
filmowej, w którym np. œwiat dŸwiêków jest tak samo istot-
ny, jak w .

W Wielkiej Brytanii kilka lat temu odby³a siê premie-
ra opery Tarika O'Regana na podstawie tej opowieœci. Opo-
wiadania Conrada inspiruj¹ tak¿e autorów kreskówek. W
Stanach Zjednoczonych ukaza³a siê monografia wskazuj¹-
ca twórczoœæ Conrada jako fundamentaln¹ dla amerykañ-
skiego modernizmu.

Dobrze jest wiêc patrzeæ na Conrada-Korzeniow-
skiego jako na pisarza transkulturowego, który bierze
udzia³ w dialogu wewn¹trz kultury europejskiej; zna j¹ dos-
konale, pozostaje pod jej wp³ywem, ale i sam j¹ kszta³tuje.
W swoim przekonaniu jest realist¹, a przewodni postulat
moralny, powracaj¹cy w jego twórczoœci, polega na
staniêciu wobec siebie samego w prawdzie.

oprac.

W
oczach zachodu Tajnego agenta;

J¹dro ciemnoœci
Czas Apokalipsy

Sezonu w piekle

J¹drze ciemnoœci

H. Œ.

*Tekst jest streszczeniem wybranych w¹tków z wyk³adu
prof. UKSW dr hab. z Pols-
kiego Towarzystwa Conradowskiego „¯yjemy tak jak œnimy
– samotnie. Refleksja na kanwie Józefa
Conrada-Korzeniowskiego”, wyg³oszonego na spotkaniu
Siedleckiego Oddzia³u Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza (6 czerwca 2017 r., Miejska Biblioteka
Publiczna w Siedlcach). Tytu³ i œródtytu³y pochodz¹ od
redakcji .

Anny Szczepan-Wojnarskiej

J¹dra ciemnoœci

KU
�ród³o zdjêcia Józefa Conrada Korzeniowskiego:

www.bing.com./images/search...conrad+korzeniowski...

prof. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska
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Przeczytaliœmy i co z tego?Wesele

Krzysztof Goszty³a czyta
w siedleckiej

Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wesele

Podobno po premierze tej sztuki
(1901 r.) ca³y Kraków mówi³ cytatami z

. Jak wspomina Tadeusz Boy-
¯eleñski, wystarczy³o w nocy wezwaæ
doro¿karza, by ten odpowiedzia³ s³owa-
mi Chocho³a:

I tak ju¿ zosta³o, tyle ¿e dzisiaj
„skrzydlate s³owa” z rzadko s¹
kojarzone z tym dzie³em, czêœciej z treœ-
ciami kultury masowej. Np.

przywo³uje na myœl seriê wy-
dawnicz¹ i program telewizyjny,

serial i spektakl
teatralny, - tytu³
ksi¹¿ki; niewielu odbiorców pamiêta,
¿e autorzy tych prac pos³u¿yli siê cyta-
tami z Wyspiañskiego.

Do mowy potocznej wesz³y po-
wiedzenia:

,
, ,

a¿ po
koñcowe: Mo¿na w¹tpiæ, czy
powszechnie znane jest ich Ÿród³o.

Wesela

Kto mnie wo³a³, czego
chcia³?

Wesela

A to Polska
w³aœnie

Z bie-
giem lat, z biegiem dni -

B³azen. Wielki m¹¿

Niech na ca³ym œwiecie woj-
na, byle polska wieœ zaciszna, byle pol-
ska wieœ spokojna Ach, pan gada, ga-
da, gada Ch³op potêg¹ jest i basta
Œwiêtoœci nie szargaæ, A tu pospolitoœæ
skrzeczy, Pijê, pijê, bo ja muszê, Chopin
gdyby jeszcze ¿y³, /toby pi³, My do Sasa, wy do lasa,

Mia³eœ, chamie, z³oty róg…

Przypomnia³o o nim Narodowe Czytanie (2
wrzeœnia), zorganizowane w Siedlcach na terenie Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (nastêpnego dnia tak¿e w Za-
k³adzie Karnym). Tej samej, w której w 2001 r., w stulecie
premiery dramatu, otwarto poœwiêcon¹ temu zdarzeniu
wystawê. Teraz t³em dla czytaj¹cych by³y eksponaty „z
epoki” udostêpnione bibliotece przez Muzeum Regio-
nalne.

Relacje lokalnych mediów z Narodowego Czytania
akcentowa³y, ¿e po³¹czy³o ono Polaków, co w kontekœcie
przes³ania i bez odniesienia siê do jego treœci (wyli-
czano pracowicie kto czyta³, a nie co czyta³) wprowadzi³o
nieporozumienie; œwiadczy³a o tym póŸniejsza wymiana
zdañ na forum internetowym. Bo zebranie siê grupy doœæ
przypadkowych osób dla wys³uchania czegokolwiek
trudno uznaæ za wyraz chwilowego nawet „porozumienia
Polaków”. Z kolei dramat Stanis³awa Wyspiañskiego jest
ostatnim, o którym mo¿na by powiedzieæ, ¿e opisuje czy
te¿ wzywa do „zgody narodowej”. Przeciwnie, traktuje o
tym, co dzieli Polaków.

Autor ironizuje na temat modnej w jego czasach
inteligenckiej ch³opomanii. Oto Pan M³ody (poeta Lucjan
Rydel) chwali siê: (…)

Wesela

Wesela

chadzam boso, z go³¹ g³ow¹;/pod
spód wiêcej nic nie wdziewam./od razu siê lepiej miewam.
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Rozs¹dek, a przede wszystkim szacu-
nek dla obyczaju wykazuje Panna M³o-
da „z ludu”, która na propozycjê mê¿a,
by zdjê³a ciasne buty, odpowiada zdecy-
dowanie:
Osobnoœæ, czy wrêcz obcoœæ obu œwia-
tów, wiejskiego i miejskiego, podsumo-
wuje Radczyni:

Akcja dramatu toczy siê w pod-
krakowskim (Bronowice) domu mala-
rza W³odzimierza Tetmajera i jego ¿ony
Hanki - wiejskiej dziewczyny. Z powo-
du owego mezaliansu oboje byli - jak pi-
sze Tadeusz Boy-¯eleñski w „Plotce o

” - „niewyczerpanym przed-
miotem dociekañ kra

Trza byæ w butach na weselu.

Wyœcie sobie, a my so-
bie/Ka¿den sobie rzepkê skrobie.

Weselu
kowskiej sosjety”.

I opisuje, jak pewna ksiê¿niczka, z do-
mu Czetwertyñska, posiadaczka w³oœci
na Ukrainie, zapyta³a matkê Tetmajera,
oczywiœcie po francusku: Po jakiemu
oni mówi¹ ze sob¹? Czy pan W³odzi-
mierz umie po rusku? Zacna dziedziczka
z kresów - komentuje autor - by³a œwiê-
cie przekonana, ¿e ch³opi na ca³ym ob-

szarze ziem polskich mówi¹ po rusku!
Rzeczywiœcie, trudno mówiæ o porozumieniu ró¿nych

stanów czy chocia¿by wzajemnym zrozumieniu wobec
skrajnie odmiennych doœwiadczeñ dziejowych i po³o¿enia
spo³ecznego. Zmory pañskie i ch³opskie nie s¹ te same,
przypomina w Upiór - widmo Jakuba Szeli. W³aœ-
nie z powodu postaci z zaœwiatów nawiedzaj¹cych goœci
weselnych arcydzie³o Wyspiañskiego jest porównywane z
innym: Adama Mickiewicza.

W stulecie premiery dramatu siedlecki oddzia³ Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zorgani-
zowa³ sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ jego symbolice, znacze-
niu i wp³ywom, a nastêpnie wyda³ wyg³oszone tam referaty
(„Wyspiañski”, Siedlce 2001). Zbigniew Lisowski, redak-
tor i wspó³autor tej pracy, zwraca uwagê w swoim tekœcie
(„Symbolika ”) na opisany przez Wyspiañskiego
narodowy charakter Polaków. Profesor nazywa go sk³on-
noœci¹ do narkotyzowania siê marzeniami, które przes³a-
niaj¹ i deformuj¹ rzeczywistoœæ, a tym samym wp³ywaj¹ na
zmienne i tragiczne losy kraju. Dla zilustrowania tej cechy
przywo³uje nastêpuj¹cy fragment utworu:

Jeœli ka¿dy widzi co innego, a przede wszystkim to, co
chce zobaczyæ, to trudno o wspólny jêzyk i wspó³-
dzia³anie…

Weselu

Dziadami

Wesela

My jesteœmy jak
przeklêci,/¿e nas mara, dziwo nêci,/wytwór têsknej wyob-
raŸni/serce bierze, zmys³y dra¿ni;/¿e nam oczy zasz³y mg³a-
mi:/pieœcimy siê jeno snami,/a to, co tu nas otacza, zdol-
noœæ nasza przeinacza(…).

Hanna Œwieszczakowska
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Ze stolika siedleckiego bukinisty
Jeœli ma siê trochê szczêœcia i wytrwa³oœci, to cha-

rakterystyczny stolik z ksi¹¿kami mo¿na spotkaæ w dzieñ
targowy na rynku albo przedpo³udniami obok tzw. ma³ego
rynku przy siedleckiej Hali Targowej. Zanurzenie siê w sto-
sach starszych i nowszych tomów nic nie kosztuje, a wyb-
rane pozycje – jeœli ktoœ zdecyduje siê na kupno - to wy-
datek na ogó³ kilku z³otych.

Przy tym stoliku pasjonat czytania nabiera otuchy, ¿e
jednak papier - nie Internet - jest gwarancj¹ trwa³oœci myœli.
Co wiêcej, ksi¹¿ka wydana w sposób tradycyjny ma swój
charakter i duszê, a ka¿da jest inna - niepowtarzalna. Gdy
tomy stoj¹ na pó³ce, daj¹ poczucie ci¹g³oœci i wiêzi z myœ-
lami, które inni wyra¿ali przed nami, a do dziœ zachowuj¹
wa¿noœæ.

W tym sensie papierowe wydawnictwa, zw³aszcza te
stare, zapewniaj¹ szczególne poczucie bezpieczeñstwa.
Szeregi ksi¹¿ek „mówi¹” nam, ¿e nie jesteœmy sami, lecz w
towarzystwie nauczycieli i doradców, których czêsto ju¿
nie ma wœród ¿ywych, ale których myœli i rady zawsze
mog¹ przyjœæ z pomoc¹, jeœli tylko zechcemy. Trwanie tych
przekazów w œwiadomoœci zbiorowej to rodzaj nieœmier-
telnoœci – autorów, dzie³, ale tak¿e ka¿dego z nas, którzy
siê nimi ¿ywimy, dodajemy coœ od siebie, przekazujemy
dalej...

Oto ma³a ksi¹¿eczka wypatrzona wœród innych na
stoliku bukinisty: Remigjusz Kwiatkowski,

wydanie pi¹te, Nak³ad Ksiêgarni œw. Wojciecha Poznañ-
Warszawa-Wilno. Pisownia i wydawnictwo wskazuj¹ na
miêdzywojnie jako czas publikacji, jednak o przybli¿onej
dacie mówi dedykacja: , wpisana w
paŸdzierniku 1933 roku.

Parasol noœ i
przy pogodzie… Przek³ady aforyzmów wschodnich,

Dla Loli… od El¿biety

Zacytujmy kilka z³otych myœli z tej podrêcznej ksi¹-
¿eczki, która zapewne s³u¿y³a pomoc¹ przy wpisywaniu siê
w tzw. pamiêtnikach. Brzmi¹ znajomo?

*

*

wybra³a:

Im wiêcej kto z nas umie,
tem bardziej wie, jak ma³o,
i ³atwiej to zrozumie,
im wiêcej kto z nas umie…

Bo okruch tylko w t³umie
stanowi wiedzê ca³¹ –
im wiêcej kto z nas umie,
tem bardziej wie, jak ma³o…

Tylko wielcy maj¹ wolê,
inni jeno chêci,
kwiatem pragnieñ sian¹ rolê,
tylko wielcy maj¹ wolê.

Nie pomog¹ ³zy, ni bole,
szloch nic nie uœwiêci –
tylko wielcy maj¹ wolê,
inni jeno chêci.

Kto cudze œledzi b³êdy,
o w³asne ten nie stoi,
dla siebie wci¹¿ ma wzglêdy,
bo cudze œledzi b³êdy.

Gdziekolwiek spojrzeæ, wszêdy
od takich a¿ siê roi –
kto cudze œledzi b³êdy,
o w³asne ten nie stoi.

H. Œ.

Jury w sk³adzie:
1. Wac³aw OSZAJCA – przewodnicz¹cy
2. Krzysztof TOMASZEWSKI
3. Roman BOBRYK
4. Jolanta SZYMCZYK
5. Sylwia FLIS
6. Tadeusz GOC – sekretarz
po rozpatrzeniu nades³anych na Konkurs prac

postanowi³o przyznaæ:

z Wieliczki,
god³o „Demeter”,

z Katowic,
god³o „odt¹ddot¹d”

z Suwa³k,
god³o „Nektarynka”,

Z Warszawy, god³o „Albatros”;

w kategorii poezji:
I nagrodê Annie Piliszewskiej

II nagrodê Magdalenie Dryl

III nagrodê Tadeuszowi Charmuszce

Wyró¿nienie Zbigniewowi Mys³owieckiemu

w kategorii prozy:
I nagrodê Andrzejowi Liczmonikowi

II nagrodê Krzysztofowi Chronowskiemu

z Wroc³awia,
god³o „Apollo”,

z Wroc³awia,
god³o „Marcyn”,
III nagrodê Aleksandrze Caban

Nagrodê Annie Marii Kobyliñskiej
wyró¿nienie

Tadeuszowi Dejneckiemu

z Bielska Bia³ej,
god³o „Popió³”;

z Warszawy, god³o „Fuksja”,
Paulinie Montewce z Siedlec, god³o „Silentium”;

z P³ocka, god³o „Kros”.

Ponadto Jury zwróci³o uwagê na prace opatrzone god³ami: „Sen
Lorelay” (Adam Wierzbicki z ¯yrardowa), „Arwena” (Aleksandra
Biernacik z Bydgoszczy), „Sammar” (Paulina Pawlak z Tucho-
wicza), „Malinowe wspomnienia” (Monika Olszewska z Warsza-
wy), „Sum europejski” (Stanis³aw Wasilewski z ¯yrardowa),
„Ogniwaczek” (Anna P³askowska z Miñska Mazowieckiego) oraz
„Doma” (Dominika Bocian z Siedlec)

w kategorii „Student”:

Nagrodê specjaln¹ za wiersz o Siedlcach

PROTOKÓ£ z posiedzenia Jury XL Konkursu Literackiego LIMESU
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, 19 wrzeœnia 2017 r.

CZYTELNIA
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Czy Pana dzie³a to eksperymenty z kolorem?

Sk¹d Pan wie, ¿e obraz jest skoñczony?

Kolor i zestawienia barw nie maj¹ dla mnie podsta-
wowego znaczenia. Interesuje mnie sam proces tworzenia.
Najwa¿niejsze jest to, co wydarza siê podczas malowania.
Gdy zaczynam malowaæ, nie mam wyraŸnego projektu,
tylko wewnêtrzny impuls, który staram siê realizowaæ nie
wiedz¹c, dok¹d mnie zaprowadzi. To czyni mnie wolnym.
Obraz nabiera kszta³tu w czasie pracy, nie znam jej osta-
tecznego efektu. Czêsto jest to rodzaj walki duchowej. Nie
interesuje mnie planowanie i wymyœlanie obrazów, bo to
nudne i z góry wiadomo, jak obraz mo¿e wygl¹daæ.

„Koñczy” go raczej odbiorca t³umacz¹c sobie to, co
widzi. Ja staram siê wyraziæ stan swojego wnêtrza i uznajê
pracê za wykonan¹, gdy ten cel osi¹gnê. Albo… gdy siê ni¹
zmêczê.

Dlatego na obrazach nie ma Pana podpisu?
On jest na odwrocie, bo uwa¿am, ¿e podpis pod obra-

zem stwarza³by dysonans, przeszkadza³by w odbiorze.
Gdy obserwujemy np. zachód s³oñca, to zachwycamy siê
nim nie pytaj¹c o autora.

Gdyby widz zobaczy³ w obrazie inn¹ treœæ, ni¿ Pan
chcia³ przekazaæ, np. inny stan ducha, to uzna³by Pan to
za twórcz¹ pora¿kê?

Przeciwnie, by³bym zadowolony. Obraz jest taki, ja-
kim go widzi odbiorca. W tym sensie ka¿dy mo¿e kreowaæ

moje dzie³o, stawaæ siê jego wspó³autorem. Ja dajê widzo-
wi mo¿liwoœæ zobaczenia siê w „zwierciadle”, którym jest
obraz.

A czego mog¹ nauczyæ siê obecni na wernisa¿u stu-
denci EdukacjiArtystycznej, patrz¹c na Pana prace?

Obserwuj¹c Pana obrazy, raz mroczne, raz kolo-
rowe i œwietliste, z wyraŸnymi kontrastami lub prze-
ciwnie – zlewaj¹cymi siê liniami, robi¹ce wra¿enie za-
mazanych, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e ta prawda jest
zmienna, nieprzewidywalna, ukryta, a wiêc ciekawa…

H. Œ.
Krzysztof Mazur

Szacunku do twórczoœci plastycznej. Dowiaduj¹ siê,
¿e malowanie to ujawnianie siebie. To proces polegaj¹cy na
poszukiwaniu prawdy o sobie. ¯eby tego uczyæ, ¿eby byæ
wiarygodnym jako nauczyciel, trzeba samemu malowaæ.

rozmawia³a
zdjêcia

Wy s t a w a
malarstwa (ak-
ryl/p³ótno)

,
Galeria Teat-
ralna CKiS im.
A . M e ¿ e r y c -
kiego, Scena Te-
atralna Miasta
Siedlce, werni-
sa¿ 5 paŸdzier-
nika 2017, oprac.
graf. i red. ka-
talogu

Mi-
ko³aja Bielugi

Tomasz
Nowak

Miko³aj Bieluga o swoich obrazach

GALERIA
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Jeœli mo¿esz sobie coœ wymarzyæ, mo¿esz to zrobiæ
Walt Disney

Malarstwo? Pasja, hobby, ucieczka… Odskocznia od
dnia codziennego.

Inspiracja? Natchnienie, pomys³, sugestia… BodŸce,
które motywuj¹.

Detale, którym siê nie przygl¹damy w codziennej
gonitwie za szczêœciem - to w³aœnie one s¹ dla mnie
inspiracj¹.

A Sztuka? Ka¿dy
odbiera j¹ inaczej.

Karolina Stañska
*

Ostatnio byliœmy
œwiadkami debiutu m³o-
dej mistrzyni pêdzla -
Karoliny Stañskiej. Au-
torka wystawy* jest stu-
dentk¹ drugiego roku
Edukacji Artystycznej
oraz pi¹tego roku Za-
rz¹dzania na Uniwer-
sytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym w
Siedlcach.

Prace mo¿na po-
dziwiaæ w klimatycznej
piekarnio-kawiarni .

Wspomnienia, emocje i wizje zatrzymane w malarskim
przekazie przykuwaj¹ uwagê odbiorcy od progu lokalu.
Patrz¹c na ka¿dy obraz osobno i wszystkie razem ma siê
wra¿enie, ¿e opowiadaj¹ dawno skrywan¹ historiê. Zwraca
uwagê kolorystyczne wspó³granie ceglanych œcian i
p³ócien.

Szczególne wra¿enie robi obraz na którym
autorka uchwyci³a sylwetkê nieokie³znanego, ognistego
ogiera przemierzaj¹cego mrok nicoœci. Tylko jego
p³omienny zarys rozœwietla coœ, czego ujawniæ nie
mo¿na…

Koñ,

Nadzieja

* Cafe Ratuszowa

to zie-
leñ wylana z leœ-
nego odmêtu, sku-
piaj¹ca w sobie
wszystkie cechy,
jakich trzeba, by
uspokoiæ z¿eraj¹-
ce nas emocje.
Z a t r z y m u j e s z
wzrok pozornie na
chwilê, a okazuje
siê, ¿e minê³o ¿ycie
- niespe³nione, lecz
pe³ne, wyra¿aj¹ce
coœ w³asnego i nie-
powta rza lnego ,
skupiaj¹ce w sobie
szczególny rodzaj
piêkna.

*
Wiele razy mia³am okazjê ogl¹daæ obrazy Karoliny -

s¹ cudowne, potrafi¹ wywo³aæ mnóstwo emocji... czasami
nie do koñca oczywistych. Posiadam swój portret naryso-
wany przez Karolinê w czasie, gdy podejmowa³a decyzjê o
zdawaniu na studia z edukacji artystycznej. Jestem jej wiel-
k¹ fank¹, wœród jej obrazów mam kilka swoich ulubionych.

Jeden z nich wisi na wystawie, któr¹ niedawno zorga-
nizowa³a w lokalu Piekarni Ratuszowa w Siedlcach. To ob-
raz przedstawiaj¹cy kontury konia na czarnym tle. Nie mo-
gê siê na niego napatrzeæ, bo wydaje siê, ¿e kontury œwiec¹.

Lokal dodaje tej wystawie magii i specyficznego kli-
matu. Karolina chyba wiedzia³a, ¿e w³aœnie w tym miejscu
jej obrazy bêd¹ w stanie o¿yæ i zaczarowaæ ka¿dego, kto je
ogl¹da.

, Siedlce, Pi³sudskiego 12,
Malarstwo akrylowe Karoliny Stañskiej, 27 wrzeœnia - 1
grudnia 2017

Ewa
Urbanek

Weronika Wawer

Trójg³os o debiucie

Karolina Stañska, Koñ,
akryl na p³ótnie,
100 x 80, 2017 r.

autorka i jej obraz
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Muzeum Sue Ryder w Warszawie
Podbi³a tysi¹ce, jeœli nie miliony serc na œwiecie,

choæ w jej w³asnym to Polska zajmowa³a miejsce
szczególne.

I to na tyle, ¿e jako Brytyjka mawia³a: „My Polacy”, a
gdy z r¹k El¿biety II otrzyma³a tytu³ szlachecki, na siedzibê
swej godnoœci wybra³a… Warszawê! W brytyjskiej Izbie
Lordów zasiada³a wiêc dumnie jako Lady Ryder of
Warsaw.

Kilka miesiêcy temu w stolicy oficjalnie otwarto Jej
muzeum. Poznajcie niezwyk³¹ historiê Sue Ryder -
charyzmatycznej filantropki, za³o¿ycielki fundacji w ho³-

dzie ofiarom II wojny œwiatowej, która na ca³ym œwiecie
prowadzi³a dzia³alnoœæ dobroczynn¹. Na terenie samej tyl-
ko Polski powo³a³a do ¿ycia kilkadziesi¹t placówek, w tym
rozliczne domy opieki, szpitale i hospicja.

Prezentowane w muzeum eksponaty, filmy i fotogra-
fie przybli¿aj¹ ¿ycie i pracê tej niesamowitej postaci. W jej
biografii wyodrêbniæ mo¿na trzy zasadnicze etapy: bez-
troskiej m³odoœci, II wojny œwiatowej, póŸniejszej dzia³al-
noœci charytatywnej o miêdzynarodowym zasiêgu. W ka¿-
dym z tych okresów z jednakow¹ intensywnoœci¹ dawa³a
œwiadectwo szczególnej wra¿liwoœci na los drugiego cz³o-
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Ola Lubczyñska
Maluje, rysuje, jest autork¹ tekstów o artystach i wys-

tawach. Przez wiele lat stawa³a w szranki na pêdzle ze swo-
im mistrzem i przyjacielem Boles³awem Polnarem – cenio-
nym grafikiem, malarzem, plakacist¹ oraz pedagogiem.
Wypracowa³a jed-
nak w³asny, niepow-
tarzalny i rozpozna-
walny jêzyk formal-
ny. Jej prace trafiaj¹
do najodleglejszych
zak¹tków œwiata i
staj¹ siê Ÿród³em
inspiracji dla in-
nych. Nie tak dawno
pewien nowojorski
kompozytor i produ-
c e n t m u z y c z n y
skomponowa³ utwór
do obrazów Lub-
czyñskiej, a wizeru-
nek jednego z nich
ozdobi³ ok³adkê p³y-
ty perkusisty z zes-
po³u Dead Can Dan-
ce – Petera Ulricha.

Prace Oli Lub-
czyñskiej bywaj¹
porównywane do
realizacji Tamary
£empickiej. Artyst-
ka jednak nie kubi-

zuje i nie skupia siê na realizmie, siêga natomiast do psy-
chologii g³êbi i z mistrzostwem wydobywa cechy modela.

W centrum ideowych i artystycznych rozwa¿añ posta-
wi³a kobietê – istotê idealn¹, a zarazem mocno niedosko-
na³¹, kruch¹ i pe³n¹ sprzecznoœci, ale bêd¹c¹ ucieleœnie-
niem si³y i harmonii. Dlatego portret sta³ siê form¹ wy-

powiedzi artystki, w
nim najjaskrawiej
uwidacznia siê nie-
zwyk³a mieszanka
czarownoœci z wielo-
wymiarowoœci¹ ko-
biecego œwiata.

Frywolne i za-
myœlone, radosne
lub tajemnicze, nie-
kiedy smutne b¹dŸ
osamotnione - takie
s¹ bohaterki obra-
zów Oli Lubczyñ-
skiej. To kobiety z
krwi i koœci, niepoz-
bawione zalet, ale
p e ³ n e l u d z k i c h
s³aboœci. Uchwyco-
ne w ró¿nych sytu-
acjach, czasem od-
realnionych, odby-
waj¹ fascynuj¹ce
podró¿e w czasie,
tak¿e modowe.

Kobiety w œwiecie sztuki
Przedstawiam trzy wspania³e, charyzmatyczne i utalentowane artystki, które znam i wysoko ceniê

za ich wk³ad w rozwój malarstwa. Choæ ka¿da jest inna, tak jak ró¿ne historie sta³y siê ich udzia³em,
to wszystkie ³¹czy pasja tworzenia i mi³oœæ do sztuki.

Sen w wielkim mieœcie (akryl na p³ótnie 2014)

GALERIA

wieka, ukszta³towanej w domu rodzinnym, gdzie „wszyst-
ko” siê zaczê³o. Bo choæ Susan Margaret Ryder dorasta³a w
zamo¿nej rodzinie, dla g³odnych, ubogich i potrzebuj¹cych
drzwi zawsze sta³y tam otworem.

Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ m³odzieñcz¹
sielankê, lecz wtedy uwidoczni³a siê niezwyk³a si³a i hart
ducha Sue. Niespe³na 16-letnia dziewczyna zaczê³a s³u¿bê
jako pielêgniarka, potem dzia³a³a w polskiej sekcji brytyj-
skiego Zarz¹du Operacji Specjalnych. W sierpniu 1944 zaj-
mowa³a siê wysy³k¹ broni dla walcz¹cej Warszawy. Pozna-
³a Cichociemnych, którzy odt¹d i na zawsze stanowili dla
niej najdoskonalszy wzór bohaterstwa.

Po zakoñczeniu wojny nios³a pomoc jej ofiarom. W
1953 powo³a³a fundacjê organizuj¹c¹ wyjazdy rehabilita-
cyjne dla by³ych wiêŸniów obozów koncentracyjnych. Ze
swoim mê¿em, bohaterem wojennym Leonardem Cheshi-
re, inicjowa³a akcje humanitarne w ró¿nych zak¹tkach
œwiata.

Na wystawie sta³ej muzeum, oprócz rzeczy osobis-
tych Sue, znalaz³y siê podarunki bêd¹ce wyrazem wdziêcz-
noœci za dobroæ i troskê, jak¹ okazywa³a tym, którzy ich pot-
rzebowali najbardziej. W zbiorach zobaczymy popiersie
bohaterki autorstwa Joanny Wyrostkiewicz, rzeŸbiarki i ab-
solwentki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie (pisa³am
ju¿ o jej pracach w ).

Muzeum zlokalizowane jest w Rogatce Mokotow-
skiej przy Placu Unii Lubelskiej 2 i trudno wyobraziæ sobie
lepsze miejsce na jego siedzibê. Kameralne wnêtrze szcze-
gólnie dobrze s³u¿y przedstawieniu tej pe³nej ciep³a i dob-
roci, a przy tym skromnej postaci, która zamiast wygodne-
go ¿ycia wybra³a ciê¿k¹ pracê na rzecz drugiego cz³owieka.

Zachêcam wszystkich do obejrzenia ekspozycji muze-
alnej, czynnej od poniedzia³ku do œrody w godzinach 10.00-
18.00. Przypomina ona, ¿e nawet w przepe³nionych gorycz¹
i okrucieñstwem czasach, kiedy dewaluacji ulegaj¹ funda-
mentalne wartoœci ludzkie, istnieje te¿ dobro. Sue Ryder
ca³ym swoim ¿yciem dawa³a temu œwiadectwo.

KU

Anna Rudnicka



19
Kuryer Uniwersytecki 78 (3/2017)

GALERIA

Ubrane w pow³óczyste suknie i dobrze skrojone kos-
tiumy, francuskie bereciki i finezyjne kapelusze, prezentuj¹
szpilki jakby z nowej kolekcji Louboutina i torebki od Her-
mesa oraz wszystkie te akcesoria, które przypominaj¹ jak to
fajnie byæ Kobiet¹.

Ale to zaledwie dodatki… Istotê kobiecoœci konsty-
tuuj¹ myœli, urok, dusza, wra¿liwoœæ i sposób bycia postaci.
Ola Lubczyñska potrafi œwietnie wydobyæ te cechy z mode-
la. I to wyró¿nia jej obrazy na tle innych oraz sprawia, ¿e
zyskuj¹ rangê i rzesze mi³oœników.

sympati¹ tak ze strony publicznoœci, jak i teoretyków sztuki.
Najlepszym tego dowodem
s¹ liczne nagrody krajowe i
miêdzynarodowe: kilku-
krotna laureatka Premio Fi-
renze, finalistka 12 Biennale
Grafiki i Rysunku na Tajwa-
nie, trzykrotnie Grand Prix w
konkursie „Najlepsza Gra-
fika Miesi¹ca”, Nagroda
Grand Prix IV Ogólnopol-
skiego Konkursu Grafiki im.
Ludwiga Meidnera… Lista
jest o wiele d³u¿sza.

Mira Skoczek-Woj-
nicka, od pocz¹tku zwi¹zana
ze œrodowiskiem krakow-
skim, ukoñczy³a tamtejsz¹
Akademiê Sztuk Piêknych
uzyskuj¹c dyplom w pra-
cowni wklês³odruku i lito-
grafii. Jednak¿e grafika nie
jest jedyn¹ form¹ ekspresji
artystki, która z nie mniej-
szym znawstwem uprawia
malarstwo, rysunek i projek-
towanie graficzne.

Podstawowym œrodkiem wyrazu, za pomoc¹ którego
osi¹ga ten efekt jest kolor i budowany przy jego u¿yciu nas-
trój. Mo¿na zaobserwowaæ dwa znacz¹ce kierunki rozwi¹-
zañ formalnych zmierzaj¹cych do wydobycia cech osobo-
woœci portretowanych osób. G³ówny akcent kolorystyczny
stanowi¹ barwy ciep³e: czerwienie b¹dŸ ¿ó³cie, w drugim
dominuj¹ tonacje zimne: niebieskie, fioletowe, szare.

O ile jedne nios¹ ze sob¹ skondensowan¹ dawkê ener-
gii, uwydatniaj¹c temperament i ¿ywio³owoœæ, to pozosta³e
s¹ znacznie spokojniejsze, wprowadzaj¹ nas w oniryczny,
têtni¹cy ksiê¿ycowym rozrzewnieniem klimat. W obu przy-
padkach kolorystyka jest intensywnie nasycona i wyrazis-
ta, a na pewno nadaje sens prze¿yciom, jakie towarzysz¹
bohaterkom obrazów.

W ka¿dym razie jest „coœ” w tych portretach, co spra-
wia, ¿e choæ na chwilê chcia³abym zamieniæ siê z ich boha-
terkami, przenikn¹æ w strukturê obrazu i poddaæ siê efe-
merycznej chwili utrwalonej na p³ótnie.

Aktywna od ponad trzydziestu lat artystka nale¿y do
w¹skiego grona twórców, których dzia³alnoœæ jest wysoko
oceniana, a prace niezmiennie ciesz¹ siê uznaniem oraz

Mira Skoczek-Wojnicka

Stale przekracza tradycyjne rozumienie tych dys-
cyplin, ³¹cz¹c techniki i wykazuj¹c siê przy tym du¿¹ zrêcz-
noœci¹ oraz bieg³oœci¹ warsztatow¹. Do tego jest niezwykle
pracowita. Jej realizacje wielokrotnie by³y prezentowane w
przestrzeniach wystawienniczych, choæ odnoszê wra¿enie,
¿e wci¹¿ nie doczeka³y siê nale¿nego im opracowania w
literaturze fachowej.

Aniew¹tpliwie jest o czym rozprawiaæ…
W pracach artystki czêsto pobrzmiewaj¹ reminis-

cencje XVI i XVII-wiecznej sztuki w³oskiej b¹dŸ holender-
skiej zestawione z bogatym repertuarem technik i tematów o
wspó³czesnej proweniencji. Wydaje siê, ¿e ten zwrot w kie-
runku renesansu czy baroku nie jest przypadkowy, gdy¿ to
w³aœnie w tamtych stuleciach dokonywa³a siê jedna z naj-
wiêkszych rewolucji, zarówno w kontekœcie malarstwa, jak
i grafiki. Nie wspominaj¹c o rysunku, który odgrywa³ nie
mniejsz¹ rolê, w formie niezale¿nej b¹dŸ jako studium przy-
gotowawcze. Artystka docenia rangê tych przemian z pers-
pektywy twórcy, któremu nieobce s¹ zmagania z materi¹,
wykorzystaniem podobrazia, czy kwestie stricte przedsta-
wieniowe.

Jej obrazy s¹ wiêc niejednokrotnie wyrazem fascyna-
cji osi¹gniêciami historycznych poprzedników, którzy wy-
nieœli sztuki plastyczne do wy¿yn doskona³oœci. I to z nimi
podejmuje osobisty dialog. Œlady tych przemyœleñ znajduj¹
odzwierciedlenie w uk³adach kompozycyjnych i wystudio-
wanych pozach. Momentami cechuje je barokowy rozmach
i precyzja w dopracowaniu nawet najdrobniejszych detali.

Najczêœciej Ÿróde³ inspiracji dopatrzymy siê w twór-
czoœci Velasqueza i Rembrandta, choæ zaznacza siê w nich
tak¿e wp³yw Vermeera. Odnajdziemy równie¿ dzie³a dedy-
kowane Leonardo, Micha³owiAnio³owi czy Caravaggio.

Bohaterami prac s¹ przewa¿nie kobiety, które jawi¹ siê
jako pos¹gowe boginie, dos-
tojne busta ze spojrzeniem
przeszywaj¹cym na wskroœ.
Pró¿no szukaæ na ich obli-
czach oznak emocji, niewiele
tu ekspresji, choæ ka¿dy gest
jest starannie przestudiowa-
ny. Dostrzegalna jest za to
uwaga b¹dŸ skupienie, maj¹-
ca prêdzej swoje ugrunto-
wanie w metafizyce, ni¿ w
realnym œwiecie.

Na ogó³ w realizacjach
Miry Skoczek-Wojnickiej
panuje tajemniczy, przepe³-
niony mistycyzmem nastrój,
który udaje siê osi¹gn¹æ za
pomoc¹ ograniczonej lub
monochromatycznej palety
barw, zdomi

Artystka nie boi siê te-
matów trudnych i z³o¿onych
w swej istocie, a wszech-
obecnych w sztuce od
zarania po wspó³czesnoœæ. W
swojej wieloletniej praktyce

nowanej przez
kolory zimne lub brunatne.

Zwariowana kryza (olej, p³ótno 2017)



bowiem poddawa³a siê ju¿ m.in. rozwa¿aniom o geometrii,
która w nie mniejszym stopniu frapowa³a umys³y staro-
¿ytnych, co awangardowych twórców z Mon

Dla tej artystki nie ma rzeczy niemo¿liwych do zre-
alizowania! Agata Oryszyn chcia³a wzi¹æ udzia³ w mara-
tonie malarskim, wiêc po prostu zorganizowa³a go sama. W
£odzi - mieœcie, z którym najsilniej jest zwi¹zana, a raczej z
tamtejszym œrodowiskiem artystycznym, gdzie ukoñczy³a
Akademiê Sztuk Piêknych (wczeœniej - architekturê kraj-
obrazu w Warszawie).

drianem i Ma-
lewiczem na czele.

Fascynuj¹ce, ¿e nast¹pi³ u niej zwrot od abstrakcji,
uprawianej na pocz¹tku dzia³alnoœci, ku sztuce przed-
stawieniowej, gdy przywrócona zosta³a zasada mimesis -
naœladownictwa Natury.

Agata Oryszyn
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Zyskuj¹cy coraz wiêksz¹ popularnoœæ fanpage na Facebooku, którego spo³ecznoœæ liczy obecnie blisko 10 tys.
internautów.
Anna, autorka profilu, umieszcza teksty poœwiêcone Sztuce i jej zwi¹zkom z ¯yciem, a przy tym okrasza je celnie
dobranymi dzie³ami. Ca³oœæ tworzy interesuj¹c¹ pod wzglêdem merytorycznym i wizualnym formê. Znajdziemy tu
wiadomoœci o wielkich mistrzach malarstwa, jak i wspó³czesnych twórcach. Ka¿dy post udostêpniany jest
kilkadziesi¹t, czasem nawet kilkaset razy i równie chêtnie komentowany. Do³¹czycie?

https://web.facebook.com/Historia-sztuki-jest-kobieta

Historia sztuki jest kobiet¹

Landskejping (akryl, p³ótno 2015)

Natchnienie czêsto czerpie z krajobrazu, lecz - jako
architekt tego kierunku - odrzuca matematyczne regu³y nim
rz¹dz¹ce i sk³ania siê ku syntezie. To zaœ sprawia, ¿e pod¹¿a
w stronê abstrakcji, co wywo³uje pytania o istotê i clou jej
obrazów. Zawsze jednak mo¿na byæ pewnym, ¿e maluj¹c
chce przekazaæ coœ wa¿nego, w ten jedyny wypracowany
przez siebie sposób.

Wra¿enie wizualnej energii i dynamiki osi¹ga w swo-
ich pracach za pomoc¹ odpowiedniego rozk³adu plam barw-
nych, czêsto silnie skontrastowanych. G³ównym œrodkiem
wyrazu jest wiêc kolor, dziêki któremu potrafi stworzyæ
iluzjê g³êbi, czy modelowaæ formy nasuwaj¹ce rozmaite
skojarzenia.

Przypatruj¹c siê twórczoœci Agaty Oryszyn, wci¹¿ od-
noszê wra¿enie, jakby jej to¿samoœæ artystyczna ukszta³to-
wa³a siê pod wp³ywem ekspresjonistów abstrakcyjnych,
którzy zarzucili malarstwo przedstawieniowe po to, by od-
krywaæ coraz to nowsze w nim obszary.

Zw³aszcza kolorowe pola, sprawiaj¹ce wra¿enie pó³-
przezroczystych, zawieszonych w przestrzeni malarskiej,
przywodz¹ na myœl prace Rothki z okresu transformacji
okreœlanej mianem „wieloœci¹ form”. Ta sama wra¿liwoœæ i
nieuchwytny, transcendentny wymiar, który decyduje tak¿e
o wyborze kolorów i narzêdzi do tworzenia obrazu.

Anna Rudnicka
zdjêcia: autorki prac

Wci¹¿ aktywna, niestrudzenie dzia³a na rzecz roz-
woju sztuki i wspierania twórczoœci. Jest autork¹ oraz kura-
tork¹ wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych,
wspó³za³o¿ycielk¹ grupy malarskiej „Kierunek”.

Malarstwo jest dla niej g³ówn¹ form¹ wypowiedzi,
jêzykiem, za pomoc¹ którego oddaje te wszystkie stany
ducha, umys³u i emocji, jakie wynikaj¹ z w³asnych prze¿yæ i
obserwacji otaczaj¹cego œwiata.

Jej prace mo¿na postrzegaæ jako efekt subiektywnych
doznañ, pochodn¹ osobistych doœwiadczeñ, autorskich
projekcji czy te¿ przemyœleñ na ró¿ne tematy. Jak sama
autorka podkreœla, w swoich za³o¿eniach konceptualnych
d¹¿y do zachowania równowagi miedzy form¹ a ekspresj¹.

Wielki b³êkit (olej, p³ótno)
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Andy Warhol i Salvador Dali to artyœci znani ze
swojej nieschematycznoœci. Tworzyli fantazyjne i para-
doksalne prace, którymi karmili zdziwiony œwiat. S¹
symbolami nowej sztuki XX wieku. Wystawê „Dali kont-
ra Warhol” mogliœmy zobaczyæ w Pa³acu Kultury i Nau-
ki w Warszawie miêdzy kwietniem a paŸdziernikiem br.

Ekscentryzm tych ró¿nych osobowoœci s³u¿y³ temu, by
za wszelk¹ cenê zdobyæ s³awê i pieni¹dze. Obaj chcieli wy-
kreowaæ unikatowe dzie³a, które wprawi¹ w os³upienie od-
biorcê, a twórcom zapewni¹ nieœmiertelnoœæ.

Irracjonalizm Warhola i Dalego polega³ na tym, ¿e im
bardziej starali siê stworzyæ coœ nietypowego, nielogicz-
nego, tym bardziej stawali siê czêœci¹ swego dzie³a. Nas-
têpowa³ proces wewnêtrznej przemiany osoby w sztukê.
¯ycie ka¿dego z nich by³o manifestacj¹, performancem. Na
ka¿dym kroku okazywali swoj¹ niezwyk³oœæ, doskona³oœæ i
nietypowoœæ. Ka¿de ich posuniêcie powodowa³o coraz
wiêksze zdziwienie odbiorców.

Salvador Dali swoje surrealistyczne dzie³a opiera³ na
teorii psychoanalizy Freuda dotycz¹cej marzeñ sennych.
By³y to miêdzy innymi: „Trwa³oœæ pamiêci”, „Sen spowo-
dowany lotem pszczo³y”, „S³onie”. Zaprojektowa³ s³ynne
logo Chupa-Chups, które pozosta³o niezmienione do dziœ.
Na wystawie zadziwi³a Œwi¹tynia Zapachów, w której ka¿-
dy móg³ poczuæ woñ perfum stworzonych przez Salvadora.
Mogliœmy równie¿ zobaczyæ rzeŸby i filmy autorstwa
Salvadora Dalego.

Andy Warhol to jeden z g³ównych przedstawicieli pop-
artu. Metod¹ serigrafii (technika druku polegaj¹ca na wy-
konaniu odbitki) projektowa³ opakowania i reklamy pro-
duktów ¿ycia codziennego: bananów, pude³ek proszku Bril-
lo, puszek Coca-Coli, zupy pomidorowej Campbell. Znane
s¹ jego sitodruki najwiêkszych gwiazd po³owy ubieg³ego
wieku: Marilyn Monroe, Elvisa Presleya, Elizabeth Taylor.
Zaprojektowa³ ok³adki p³yt dla s³aw muzyki: Velvet
Underground, Rolling Stones, Diany Ross, The Smiths,
Debbie Harry, Johna Lennona.

Na wystawie mo¿na by³o zobaczyæ kompozycjê
u³o¿on¹ z puszek zupy Campbell oraz instalacjê œwietln¹ ze

s³ynnym powiedzeniem Warhola: „In the future everyone
will be famous for 15 minutes” (W przysz³oœci ka¿dy bêdzie
s³awny przez 15 minut). Zaprezentowano studio, w którym
t w o r z y ³ A n d y o r a z f i l m y j e g o a u t o r s t w a .

Wystawa pokazywa³a podobieñstwa i ró¿nice miêdzy
obu twórcami, a przede wszystkim ich drogê ku s³awie.
Ka¿dy widz otrzymywa³ audioguide, który opowiada³
historiê Dalego i Warhola, a jednoczeœnie nadawa³ tempo
ogl¹daniu. Jednak pojawi³y siê negatywne opinie, które
dotyczy³y problemów technicznych, a konkretnie
ograniczonej funkcjonalnoœci audioguide. Ja jednak
wysz³am z myœl¹: Dla kogoœ, kto ocenia dorobek artystów,
niedoci¹gniêcia techniczne nie maj¹ znaczenia. Nie mia³am
czasu myœleæ o niczym poza tym, co widzia³am.

tekst i zdjêcia prac Andy Warhola Martyna Wójcik

Przepis na nieœmiertelnoœæ?
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Salvador Dali z mrówkojadem,

https://www.google.pl/search?q=salvadore+z+mr%C3%B3...



do tego w¹tpli-
woœci. Odbie-
r a m b o w i e m
omawian¹ postaæ
przez pryzmat jej
zas³ug w dziedzi-
nie sztuki, a nie
jedynie jako ide-
ologicznego opo-
zycjonistê, hero-
sa jaskrawie bun-
tuj¹cego siê wo-
bec rzeczywis-
toœci. Tym bar-
dziej, ¿e w trakcie
f i l m u p a d a j ¹
nazwiska Male-
wicza, Chagalla
oraz Przybosia,
lecz o zwi¹zkach
ich ³¹cz¹cych ju¿

niczego siê nie dowiemy. Wiele szumu uczyniono te¿ wokó³
, a i tak widz pozostaje bez odpowiedzi, co to

takiego.

Byæ mo¿e jestem zbyt wymagaj¹ca, ale… fach do cze-
goœ upowa¿nia. Zdajê sobie sprawê, ¿e dobra ekranizacja
biografii potrafi zainteresowanych porwaæ do czynu, dos-
tarczyæ impulsów do dzia³ania. W koñcu taka jest rola auto-
rytetów w rozmaitych dziedzinach. Jednak tu zabrak³o tego
podstawowego rozwiniêcia i to w wielu obszarach.

Od czego bym zaczê³a? Pewnie od tytu³u, który akurat
okaza³ siê jak najbardziej trafiony. Odnosi siê bowiem do
cyklu obrazów artysty, powsta³ych u schy³ku jego ¿ycia
(1948-1949/50), a wiêc objêtych fabu³¹. Zyska³y one mia-
no solarystycznych, gdy¿ Strzemiñski przeniós³ na p³ótno
obraz wewnêtrzny, powstaj¹cy na siatkówce oka po chwili
patrzenia na s³oñce.

Kilka scen filmowych przedstawia nawet moment
tworzenia jednej z takich kompozycji. Nale¿y jednak pa-
miêtaæ, ¿e po wojnie artysta zajmowa³ siê analiz¹ mecha-
nizmu postrzegania zarówno praktycznie - w malarstwie,
jak i teoretycznie. Swoje spostrze¿enia opisa³ w³aœnie w

.
To nieco wyjaœnia, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e sporo

miejsca poœwiêcono w ekranizacji podgrzaniu atmosfery

Teorii widzenia

Teorii widzenia

Nowator, teoretyk, geniusz

wokó³ tego dzie³a. Bo trzeba przyznaæ, ¿e Strzemiñski by³
naprawdê œwietnym teoretykiem, a do tego równie dobrym
dydaktykiem. Co wnikliwszy widz powinien zwróciæ
uwagê na odtworzenie jednego z jego wyk³adów, gdzie
skupia³ siê na omówieniu obrazu van Gogha. Tam rozbija³
p³aszczyznê kompozycji na czêœci. Próba rekonstrukcji
ruchu w p³aszczyŸnie p³ótna decydowa³a, ¿e obraz w
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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w dobie spotêgowanego
znaczenia indywidualizmu w ¿yciu wspó³czesnego cz³o-
wieka, przybywaæ bêdzie na rodzimym gruncie coraz
lepszych ekranizacji biograficznych. Przekonanie takie
okazuje siê mylne przynajmniej w przypadku filmu
Andrzeja Wajdy, stworzonego dla upamiêtnienia
wybitnego malarza W³adys³awa Strzemiñskiego (1893 -
1952). *

O artyœcie, nie o sztuce…

Nie bêdê rozwodziæ siê nad kunsztem re¿yserskim,
aktorskim etc.; pozostawiam to znawcom. Piszê z pozycji
historyka sztuki oraz przeciêtnego widza. Niech wiêc nikt
nie spodziewa siê „peanów” na czeœæ realizatorów tego ob-
razu, który najzwyczajniej w œwiecie mnie nie zachwyci³…

W zabrak³o mi czegoœ, co powinno
stanowiæ o istocie ca³oœci, a mianowicie konkretów zwi¹-
zanych ze sztuk¹. By³o to dla mnie sporym zaskoczeniem, w
koñcu mówimy o realizacji inspirowanej ¿yciem jednego z
najwybitniejszych polskich artystów ubieg³ego stulecia.

Na temat jego dokonañ twórczych nie dowiemy siê z
filmu wiele. Mo¿e oprócz informacji, ¿e by³ wyk³adowc¹
PWSSP w £odzi, do tego wybitnym pedagogiem, postaci¹
charyzmatyczn¹, wywieraj¹c¹ silny wp³yw na swoich stu-
dentów. I jak siê okaza³o, na niektórych nawet zbyt silny…
Nie zmienia to faktu, ¿e fabu³a, op³ywaj¹ca w w¹tek z zau-
roczon¹ do granic rozs¹dku studentk¹, tr¹ci „Holi³udem” w
polskim wydaniu. Bo choæ czerpanie z zachodnich wzor-
ców mo¿e niekiedy okazaæ siê s³uszne, to nie zawsze ma
racjê bytu. W tym przypadku nie mia³o, a na pewno nie
podwy¿szy³o wartoœci przekazu.

Powidokach

Jedynie ukazany w filmie klimat powojennej rzeczy-
wistoœci, kiedy to po raz kolejny kraj zala³a skondensowana
fala szaroœci, jawi mi siê jako coœ autentycznego. Z jednej
strony by³ to okres reanimacji ¿ycia we wszystkich sferach,
a zarazem czas, w którym wolnoœæ przysz³a tylko pozornie.
Artystów postawiono przed wyborem: poddaæ siê rozka-
zom w³adzy albo „zejœæ do podziemia”, tworzyæ w konspi-
rze. Strzemiñski nale¿a³ ju¿ wtedy do czo³ówki œwiatowej
awangardy. O „zejœciu do podziemia” nie by³o w jego
przypadku mowy.

Mój niedosyt wynika z tego, ¿e fabu³a dotyczy ostat-
nich lat ¿ycia malarza i nazbyt skoncentrowana jest wokó³
dzia³añ w³adz, które postanowi³y brutalnie rozprawiæ siê z
nim za nierespektowanie norm i doktryny realizmu socja-
listycznego. Ktoœ by zapewne pomyœla³: za to
dla pomys³odawców i realizatorów filmu! W koñcu bez-
kompromisowa postawa, bêd¹ca ucieleœnieniem krzewio-
nych przez artystów XX stulecia idei, wolnoœci myœli i au-
tonomii tworzenia sprawi³a, ¿e Strzemiñski uosabia³ ducha
awangardy w najwy¿szym stopniu. Nie ma co do tego
w¹tpliwoœci, ale co z reszt¹?

Czy w³aœciwe jest budowanie szcz¹tkowej wiedzy o
artystach, sytuowanie ich w jednej konkretnej roli? Mam co

chapeau bas

Najpierw artysta potem buntownik
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praktyce Strzemiñskiego stawa³ siê zjawiskiem czysto
wzrokowym, optycznym. I to w podwójnym sensie: jako
przeznaczony wy³¹cznie do patrzenia, ale tak¿e jako proces
patrzenia przedstawiaj¹cy.

jako nazwa serii obrazów maj¹ swój po-
cz¹tek w znacznie wczeœniejszych pracach artysty z pierw-
szej po³owy lat 30. Ich echa utrwali³y siê w cyklu kola¿y

z 1945 roku. W trakcie filmu
pojawia siê motyw z nimi zwi¹zany, kiedy jedna z by³ych
studentek malarza, chc¹c uchroniæ dzie³a przed ewentu-
alnym zniszczeniem, b¹dŸ zaginiêciem, decyduje siê na
zabranie ich do Izraela.

Interesuj¹cy jest fakt, ¿e cykl powojennych prac by³
ostatnim, kulminacyjnym punktem drogi artystycznej
Strzemiñskiego i jednoczeœnie zaprzeczeniem budowanej
przez niego du¿o wczeœniej teorii unizmu w malarstwie.

Kwestiê unizmu przemilczano w filmie. A szkoda, bo
to koncepcja malarstwa artysty bêd¹ca pochodn¹ kierun-
ków plastycznych pierwszej po³owy XX wieku, które d¹-
¿y³y do zerwania z przedstawianiem na obrazie scen z ¿y-
cia Ich twórcy zmierzali w stronê plastyki czystej, tj. do
dzia³ania na widza nie poprzez przedmioty przedstawiane,
lecz wy³¹cznie przez elementy plastyczne, a wiêc kolor,
kszta³t i podzia³ p³aszczyzny obrazu.

Strzemiñskiemu uda³o siê prze³o¿yæ tê koncepcjê na
inne sztuki plastyczne: rzeŸbê, typografiê i architekturê.
Razem z ¿on¹ Katarzyn¹ Kobro (tak¿e wybitn¹ plastyczk¹)
wprowadzili owe za³o¿enia do wieloletniej dzia³alnoœci
edukacyjnej. Nic wiêc dziwnego, ¿e teoria unizmu odcis-
nê³a wp³yw na idee kszta³tuj¹ce siê w innych dziedzinach
twórczoœci artystycznej. Ich sugestiom ulegli m.in. poeta
Julian Przyboœ, którego kilkakrotnie widzimy w scenach
filmowych oraz znacznie m³odszy kompozytor Zygmunt
Krauze.

W filmie przewija siê motyw zwi¹zany z Muzeum
Sztuki w £odzi - przede wszystkim dlatego, ¿e w 1945 roku
Strzemiñski wraz z Katarzyn¹ Kobro przekazali tam swój
dorobek artystyczny. Na tym ich rola siê nie koñczy, albo-
wiem dokonali czegoœ równie wyj¹tkowego. Razem z po-
zosta³ymi cz³onkami grupy „a.r.” (w sk³adzie: Strzemiñski,
Kobro, Sta¿ewski, Przyboœ, Brzêkowski) przyczynili siê
do powstania ³ódzkiej miêdzynarodowej kolekcji dzie³
sztuki wspó³czesnej.

Uwa¿a siê, ¿e to fenomen na skalê œwiatow¹ z kilku
wzglêdów. Po pierwsze, inicjatywa wysz³a od samych
artystów i by³a mo¿liwa dziêki ich szerokim kontaktom,
siêgaj¹cym od Moskwy do Pary¿a. Po drugie, swoje dzie³a
podarowali kolekcji najbardziej progresywni przedstawi-

Powidoki

Moim przyjacio³om ¯ydom

Postaæ barwna i zas³u¿ona

ciele ówczesnej europejskiej awangardy (m.in. Fernand
Leger, Max Ernst, Hans Arp czy Kurt Schwitters), których
nazwiska dopiero kilka lat póŸniej wesz³y do kanonu
historii sztuki.

I w koñcu, wyj¹tkowo otwarta okaza³a siê postawa
ówczesnych (przedwojennych) w³adz miejskich £odzi,
które, mimo obaw, zdecydowa³y o w³¹czeniu rewolucyj-

.

nych w owym czasie prac do powstaj¹cego miejskiego mu-
zeum. Dziêki temu kolekcja, reprezentuj¹ca takie kierunki
jak: kubizm, futuryzm, konstruktywizm, puryzm, neoplas-
tycyzm i surrealizm, zosta³a udostêpniona publicznoœci ju¿
w 1931 roku.

Na tym zas³ugi Strzemiñskiego nie koñcz¹ siê. Po
wojnie zaprojektowa³ Salê Neoplastyczn¹, nawi¹zuj¹c¹ do
kierunku w malarstwie reprezentowanego przez Pieta
Mondriana i Theo van Doenburga. Wówczas mia³ to byæ
manifest niezale¿noœci, ostoja nowej sztuki, wyraz marzeñ
artystów rewolucyjnych. Dlatego w³adzom komunistycz-
nym zale¿a³o, aby miejsce to zlikwidowaæ; w 1950 roku ca-
³oœæ przemalowano na bia³o. Oryginalny wygl¹d sali od-
tworzy³ na pocz¹tku lat 60. uczeñ malarza - Boles³aw
Utkin.

Równie cenny wk³ad Strzemiñskiego zaznaczy³ siê w
organizacji Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycz-
nych w £odzi. Artysta nie tylko w niej naucza³ (1945-
1950), ale jego sztuka i koncepcja dydaktyczna okreœli³y
ówczesny charakter szko³y. Co wiêcej, wykorzystywa³ me-
tody dydaktyczne Kazimierza Malewicza, któremu asysto-
wa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Witebsku, mieœcie rodzin-
nym Chagalla. St¹d zwi¹zki miêdzy artystami.

Warto nadmieniæ, ¿e Strzemiñski, przebywaj¹c na ob-
czyŸnie, w ci¹gu zaledwie kilku lat znalaz³ siê w czo³ówce
rosyjskiej awangardy, wspó³pracuj¹c m.in. z El Lissickim i
Aleksandrem Rodczenk¹.A kiedy w 1922 powróci³ do kra-
ju i osiad³ wraz z ¿on¹ na prowincji, zacz¹³ nawi¹zywaæ
kontakty z przedstawicielami rodz¹cej siê w Polsce awan-
gardy. Z czasem zawi¹za³y siê ugrupowania Blok, a potem
Praesens.

Po zerwaniu kontaktów z cz³onkami ostatniej grupy
Strzemiñski i jego ma³¿onka za³o¿yli w 1928 formacjê o
nazwie „a.r.”, do której przyst¹pi³ tak¿e Julian Przyboœ. Tak
zaczê³a siê wieloletnia przyjaŸñ miêdzy artystami, któr¹ co
prawda ukazano w filmie, ale nie przybli¿ono szczegó³ów
dotycz¹cych jej narodzin

Konkrety tutaj przedstawione pozwalaj¹ lepiej zrozu-
mieæ fabu³ê, a przede wszystkim sam¹ postaæ bohatera

. Warto wiêc przed obejrzeniem filmu poznaæ
je, bo to one nadaj¹ sens kolejnym epizodom czy scenom.
Bez tej wiedzy widz mo¿e poczuæ siê zagubiony, nie poj¹æ,
na czym polega³a wielkoœæ dokonañ W³adys³awa
Strzemiñskiego.

Powidoków

Anna Rudnicka

*Powidoki, film fabularny, Polska 2016, re¿yseria
Andrzej Wajda, scenariusz Andrzej Mularczyk, muzyka
Andrzej Panufnik, operator Pawe³ Edelman, w roli
W³adys³awa Strzemiñskiego Bogus³aw Linda, jego córki Niki
- Bronis³awa Zamachowska

Autorka tekstu otrzyma nagrodê za
najciekawsz¹ recenzjê filmow¹ opublikowan¹ w tym
numerze. Jest ni¹ ksi¹¿ka dr. Jacka Jêdrzejewicza

, wyd. UPH, Siedlce 2016,
wraz z dedykacj¹ od autora.

Od redakcji:

Luis Bunuel.
Paradoksy uduchowionego ateisty

.
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Luda mieszka na wsi, wiêc kontrola spo³eczna dzia³a.
Wszystkie oczy obrócone s¹ na tych dwoje, tym bardziej ¿e
ona rozsta³a siê z mê¿em. Jest pe³na wahañ, chcia³aby,
ale… stawia warunki. Jegor demonstruje niezale¿noœæ, ale
tak bardzo zale¿y mu na gruncie pod nogami, ¿e gotów jest
zacz¹æ pracê… Czy szczêœliwe zakoñczenie tej historii jest
mo¿liwe? Jeœli nie, to dlaczego?

Po 45 latach od powstania filmu wydaje siê, ¿e cie-
kawsza by³aby odpowiedŸ na inne pytanie: Dlaczego wci¹¿
uwodzi widza? Andrzej Stasiuk przyzna³ - jeœli dobrze
pamiêtam na spotkaniu z czytelnikami w Siedlcach w
kwietniu 2015 r. - ¿e ogl¹da³ wielokrot-
nie. W Rosji bezapelacyjnie ten film nale¿y do tzw. kulto-
wych. Od pierwszych pokazów przyci¹ga³ t³umy. Od tego
obrazu - ostatniego autorskiego w krótkim ¿yciu twórcy -
rozpoczê³a siê nieprzemijaj¹ca legenda Wasilija Szuk-
szyna. Od g³ównej kobiecej roli w … zaczê³a siê
miêdzynarodowa kariera aktorska jego ¿ony - Lidii Fiedo-
siejewy Szukszyny (przypomnê kreacjê w polskim filmie

).
Badacze wszechstronnej twórczoœci Szukszyna (by³

nie tylko re¿yserem, scenarzyst¹, aktorem teatralnym i fil-
mowym - koleg¹ ze studiów Andrieja Tarkowskiego i
uczniem Michai³a Romma - ale pisarzem) wytykaj¹

… niedoróbki techniczne i niekonsekwencje, lecz
przyznaj¹, ¿e nie podlega ona jednej interpretacji. Mo¿na w
tym filmie zobaczyæ wiele warstw, t³umaczyæ zamys³ twór-
cy na ró¿ne sposoby, a przede wszystkim chyba ka¿dy widz
znajdzie tam coœ „w³asnego”.

Kalinê czerwon¹

Kalinie

Ballada o Januszku

Kali-
nie

Wychodzi cz³owiek na wolnoœæ i co ma z ni¹ zro-
biæ? Bawiæ siê, piæ, kochaæ, mo¿e odwiedziæ samotn¹
matkê? Pracowaæ, czy ¿yæ z przestêpstwa? Bohater

* najpierw spotyka siê z kobiet¹, do
której pisa³ listy z wiêzienia...
Kaliny czerwonej

O Szukszynie mówi siê jako o przedstawicielu tzw.
nurtu wiejskiego w kinie i literaturze radzieckiej. Rzeczy-
wiœcie, pochodzi³ ze wsi syberyjskiej, pisa³ o jej mieszkañ-
cach (niemal jak Gogol, nie zmieniaj¹c nawet ich imion),
do koñca têskni³ za ni¹. W … dostrzega siê przede
wszystkim zderzenie „pozbawionego norm” miasta ze spo-
³ecznoœci¹ wiejsk¹, która chroni i broni tzw. tradycyjnych
wartoœci.

Sam Szukszyn, gdy tym filmem - jak mówiono -
zaczarowa³ Rosjê, tak t³umaczy³ w jednym z wywiadów
swój twórczy zamiar: „Dawna wieœ wyludnia siê, zanika,
odchodzi (…), widzê w tym tylko stratê. (…) Ale ku czemu
ona zmierza i dok¹d ostatecznie dojdzie? Oto pytanie i
problem, który najbardziej mnie niepokoi.”. Przyzna³, ¿e w
historii Jegora porusza go los cz³owieka, w którego ¿y³ach
p³ynie ch³opska krew, a który opuszczaj¹c wieœ „straci³
wszystko, ¿ycie rzuci³o nim jak wiatr z³aman¹ ga³êzi¹”.**

Ale w … mo¿na wyczuæ i drugie dno (zape-
wne jest wiêcej tych g³êbi). Temat, który i Szukszyna, i tak
wielu rosyjskich twórców interesuje najbardziej, to ludzka
dusza, która stale czegoœ pragnie, do czegoœ têskni, nie za-
dowala siê osi¹gniêtym. W tym wyra¿a siê te¿ rozumienie
wolnoœci jako stanu ducha, niezale¿nego od czynników
zewnêtrznych.

W jaki sposób Szukszyn osi¹ga swój g³ówny cel,
którym jest dotarcie do duszy? - pyta Swiet³ana So-
³odskich.*** I odpowiada: Mówi¹c prawdê o ludziach, bo
zna ich ¿ycie (prze¿y³ straszne rzeczy ju¿ jako dziecko).
Rozumie tym samym i lubi swoich bohaterów, a wiêc „nas
z wami” - czytelników.

W widzowie tak¿e poczuli ten autentyzm.
Film zawdziêcza to w du¿ej mierze sztuce aktorskiej od-
twórców g³ównych ról: Wasilij Szukszyn nie gra Jegora, a
Lidia Fiedosiejewa nie udaje Ludy - oni s¹ nimi.

Andrzej Stasiuk opowiada³ w Siedlcach o swoich
podró¿ach na wschód - na Syberiê, do Mongolii… Bo „jak
ktoœ urodzi³ siê nad Bugiem, to go nie ci¹gnie nad Sekwa-
nê” (rodzina A. S. pochodzi z po³udniowego Podlasia -
przyp. aut.) Powiedzia³ jeszcze: „Wschód zaczyna siê w
duszy. To wa¿ny sk³adnik naszej to¿samoœci. To stan
umys³u, temperament, wybór”.

Mi³o pomyœleæ, ¿e wiêcej jest u nas takich, co czytaj¹
Szukszyna i ogl¹daj¹ . I ¿e to dobre
towarzystwo…

Kalinie

Kalinie

Kalinie…

Kalinê czerwon¹

Hanna Œwieszczakowska

* , prod. Mosfilm 1972, dramat, scena-
riusz i re¿yseriaWasilij Szukszyn (1929-1974), zdjêciaAnato-
lij Zabo³ockij, muzyka Pawe³ Czeka³ow, obsada:Wasilij Szuk-
szyn, Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna, Georgij Burkow, Iwan
Ry¿ow,LiewDurow,ArturMakarow

**Alieksiej War³amow, , Wyd. Mo³odaja
Gwardija, Moskwa 2015, ss. 316-317

*** � �,
, 4 sierpnia 2009 r., za:

Kalina czerwona

Szukszyn

Russkaja ideja Wasilija Szukszyna Stawropol-
skaja prawda http://w-
ww.stapravda.ru/litera/prose/russkaya ideya vasilija shuksh-
ina 45412.html

Dobre towarzystwo

Kadr z filmu : Wasilij Szukszyn jako Jegor,
Lidia Fiedosiejewa Szukszyna jako Luda,

(z ksi¹¿ki A. War³amowa, …)

Kalina czerwona

Szukszyn
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chce przej¹æ maj¹tek zostawiony przez rodziców bohaterów
filmu.

Serial wydaje siê byæ przeznaczony dla dzieci i m³o-
dzie¿y, jednak ogl¹dany œwiat nie do koñca nas o tym prze-
konuje. Dominuj¹ w nim ciemne, gotyckie tony, postacie
wydaj¹ siê surrealistyczne, zaœ sytuacje, gesty i treœæ - eks-
centryczne. Po obejrzeniu pierwszego odcinka wpad³am w
os³upienie.

Mimo to serial promieniuje oryginalnoœci¹, z cieka-
woœci¹ siê go ogl¹da. Ka¿dy odcinek ci¹gnie za sob¹ ko-
lejny, a ukryta w nim symbolika zachêca do odkrycia, co
wydarzy siê dalej.

Martyna Wójcik

„Seria niefortunnych zdarzeñ” to serial, który plat-
forma Netflix wyemitowa³a na pocz¹tku 2017 roku. Bazuje
on na 13-tomowej serii ksi¹¿ek Daniela Handlera. Czy¿by
liczba 13 by³a przypadkowa? Dlaczego serial jest tak nie-
typowy i zagadkowy?

Do pierwszego odcinka wprowadza nas piosenka:

W ten sposób twórcy radz¹ nam, byœmy nie ogl¹dali
„Serii niefortunnych zdarzeñ”. Zadziwiaj¹ce jest dzia³anie
psychologii: Jeœli ktoœ nam mówi nie, my mówimy TAK! No
to zaczynamy ogl¹daæ.

Do odcinka wprowadza nas autor ksi¹¿ki, który jest
narratorem u¿ywaj¹cym pseudonimu Lemony Snicket. On
te¿ ostrzega nas przed tym serialem mówi¹c, ¿e „z przyk-
roœci¹ przedstawi nam historiê dzieci Baudelaire'ów”. Ma-
my nie spodziewaæ siê szczêœliwego zakoñczenia.

Serial opowiada o trójce dzieci: Wioletce, Klausie i
S³oneczku, którzy podczas pobytu na pla¿y otrzymuj¹ wia-
domoœæ o po¿arze domu i œmierci rodziców. Zgodnie z ich
testamentem musz¹ udaæ siê do najbli¿szego krewnego. Nie-

Nie patrz siê, nie patrz siê
To serial, co zatruje ¿ycie Ci i dzieñ
Ka¿dy jego odcinek rzuca smutku cieñ
Nie patrz siê wiêc, nie patrz siê
Bo tylko strach i zawód tu czekaj¹ Ciê
Ka¿dy kogo spytasz, powie stanowczo wiêc
Nie patrz siê, nie patrz siê.

fortunnie trafiaj¹ do Hrabiego Olafa, który za wszelk¹ cenê

Film „Chce siê ¿yæ”* autorstwa Macieja Pieprzycy
opowiada historiê chorego na pora¿enie mózgowe
Mateusza i jest oparty na faktach.

Ch³opca mia³a czekaæ wegetacja porównywalna do
trwania roœliny - tak stwierdzi³a lekarka w czasie badania
rozpoczynaj¹cego opowieœæ. On jednak, choæ nie mówi i nie
chodzi, to rozumie i czuje jak inni. Nie godzi siê na biernoœæ,
zamkniêcie we w³asnym ciele, ma ogromn¹ wolê ¿ycia.

Mateusz (Dawid Ogrodnik) mieszka z rodzicami, bra-
tem i siostr¹ w typowym blokowisku. Jego ojciec (Arka-
diusz Jakubik) przedstawiony jest w filmie jako cz³owiek
twardy, niepoddaj¹cy siê trudnoœciom, który uczy syna tego
samego. Matka z kolei (Dorota Kolak) jest delikatna i wra¿-
liwa, ale walczy o prawo syna do godnego ¿ycia.

Pomimo choroby Mateusz rozwija siê normalnie, ma
bystry umys³, a co najwa¿niejsze - takie same potrzeby jak
ka¿dy cz³owiek, tak¿e do mi³oœci i przyjaŸni. Gdy poznaje
swoj¹ pierwsz¹ mi³oœæ - s¹siadkê Aniê, jej ojciec naœmiewa
siê z niego i przedrzeŸnia. W obronie Mateusza staje znajo-
my policjant.

Gdy umiera ojciec ch³opaka, matka nie radzi sobie z
dŸwiganiem i przenoszeniem go. Umieszcza wiêc syna w
domu opieki wiele kilometrów od ich miejsca zamieszka-
nia. Znajduj¹ siê tam osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹…

W oœrodku ch³opak poznaje m³od¹ wolontariuszkê Mag-
dê (Katarzyna Zawadzka), w której siê zakochuje. I tym ra-
zem w ¿ycie dwojga m³odych wtr¹ca siê ojciec dziewczyny.
Mateusz bardzo to prze¿ywa i gdy matka odwiedza go,

on wybucha p³aczem. Z pomoc¹ przychodzi pani Jola (Anna
Nehrebecka), która uczy Mateusza porozumiewania siê za
pomoc¹ znaków - tzw. jêzyka Blissa. To w du¿ym stopniu
dziêki niej bohater mo¿e powiedzieæ na koñcu filmu: „Chce
siê ¿yæ”. Na przekór wszystkiemu i wszystkim.

W filmie, tak¿e dziêki œwietnie graj¹cym aktorom, dos-
konale pokazana jest codziennoœæ ludzi zmagaj¹cych siê z
trudnoœciami, niezbyt zamo¿nych. Potrafi¹ doceniæ to
zw³aszcza widzowie, którzy wiele lat ¿yj¹ z podobnymi
problemami, doœwiadczaj¹c cierpienia i bólu.

Sebastian Baran

*�Chce siê ¿yæ�, scenariusz i re¿yseria Maciej Pieprzyca, w
roli g³ównej Dawid Ogrodnik, dramat prod. polskiej, 2013, nag-
rody: Polska Nagroda Filmowa Orze³ w kat. Nagroda Publicz-
no�ci, Grand Prix wMontrealu, Srebrne Lwy w Gdyni, Srebrny
HugowChicago i inne.

Na przekór losowi

kadr z filmu Chce siê ¿yæ

kadr z filmu Seria niefortunnych zdarzeñ,

Niefortunny serial?
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Emiraty to zderzenie niesamo-
witych kontrastów. Niezwyk³e, piêkne
miasta, do których powstania i rozwoju
wykorzystywane s¹ najnowsze tech-
nologie. I nadal dzika natura - bezkresne
wydmy piaszczystej pustyni.

W Emiratach mo¿na obejrzeæ
zarówno zawody Formu³y I, jak i wyœ-
cigi wielb³¹dów. Kraj wart poznania!

O pañstwie
2 grudnia Zjednoczone Emiraty

Arabskie (ZEA) œwiêtuj¹ 46 rocznicê
powstania niepodleg³ego pañstwa.

Ten niewielki kraj mu-
zu³mañski liczy oko³o 10 mi-
lionów mieszkañców i ich
liczba stale roœnie. 42 proc. to
Arabowie i Persowie, reszta -
przybysze przede wszystkim
z subkontynentu indyjskiego i
Azji po³udniowo-wschodniej,
g³ównie z Filipin. Ale zaled-
wie oko³o 20 proc. populacji
posiada obywatelstwo ZEA -
obowi¹zuje tu „prawo krwi”;
obywatelstwo dziedzicz¹
dzieci po ojcu. Dopiero od
niedawna ten przywilej uzys-
ka³y dzieci z mieszanych ma³-
¿eñstw, w których obywatel-
stwo posiada matka.

Ma
ono unikatowy ustrój polityczny: to fe-
deracja siedmiu emiratów, po³o¿onych
na skrawku pustyni Ar-Rab Al-Khalil
nad Zatok¹ Persk¹ i Omañsk¹. G³ow¹
pañstwa jest prezydent szejk, a szefem
rz¹du premier szejk. Poszczególnymi
emiratami rz¹dz¹ emirowie, a ich w³a-
dza przekazywana jest z ojca na syna.

W³adcy emiratów utworzyli Radê
Najwy¿sz¹, do kompetencji której nale-
¿¹ sprawy polityki zagranicznej, obrony
i kluczowe decyzje gospodarcze. Organem ustawodaw-
czym zosta³o Zgromadzenie Doradcze z³o¿one z delegatów
wybieranych przez poszczególne emiraty proporcjonalnie
do liczby ludnoœci.

W Emiratach, jak w
wiêkszoœci pañstw regionu Zatoki Perskiej, przez d³u¿szy
czas najwiêcej dochodów przynosi³a ropa naftowa. Jej
wydobycie na szersz¹ skalê i eksport rozpoczê³o siê w
emiracie Abu Dhabi w 1962 roku. Niemniej, prognozy
przewiduj¹ wyczerpanie tam z³ó¿ za ok. 10 lat, a w emiracie
Dubaju z³o¿a s¹ ju¿ prawie wyczerpane od lat 90. XX

wieku. Lecz dziêki m¹drej polityce
gospodarczej obecnie najwiêksze do-
chody przynosi sektor bankowo-finan-
sowy oraz... turystyka. To przede
wszystkim Dubaj zyska³ miano pre-
tendenta do miana jednego ze œwia-
towych centrów handlu, finansów i
turystyki.

Na narty w Dubaju?
Jest czerwiec, upa³, temperatura

oko³o +40C! Spotykam siê ze znajom¹
w olbrzymim centrum handlowym
Dubai Mall. Jej 11-letni syn chce...
pozje¿d¿aæ na sankach i ulepiæ ba³wana!
Tak! Jest to mo¿liwe wbrew pogodzie!
W wielkiej, klimatyzowanej hali zbudo-
wano tor saneczkowy i narciarski oraz
plac zabaw z prawdziwym œniegiem!
Ch³opiec wykupuje bilet, zak³ada ciep³e
ubranie i rusza poszaleæ na œniegu, a my
ogl¹damy go z góry przez przeszklon¹
œcianê.

Wraca zmarzniêty, ale szczêœliwy i
ruszamy obejrzeæ kolejn¹ atrakcjê. W

innej czêœci centrum za kilkupiêtrow¹ szyb¹ znajduje siê...
akwarium! Obserwujemy z zachwytem ró¿nobarwne ryby i
inne morskie „stwory”.

Najnowsze osi¹gniêcia
techniki zosta³y wykorzystane
te¿ w budownictwie. W cent-
rum miasta wyrastaj¹ wie-
¿owce o spektakularnych
kszta³tach, a miêdzy nimi je-
den z najwy¿szych na œwiecie
- Burj Khalifa. Z tarasu wido-
kowego na 148 piêtrze, z wy-
sokoœci 555m, rozci¹ga siê
niesamowity widok na miasto.
U jego podnó¿a znajduje siê
wielki staw z fontannami bij¹-
cymi na kilkanaœcie metrów.
Po zachodzie s³oñca odbywa
siê tam co godzina piêkny
spektakl „œwiat³o i dŸwiêk”.

Zaawansowane, najnow-
sze technologie umo¿liwi³y
budowê tzw. palmowych

wysp - sztucznych wysp w kszta³cie palm otoczonych
falochronami. Na najstarszej umieszczono ogromny komp-
leks hotelowy Atlantis, gdzie w jeszcze wiêkszym akwa-
rium, te¿ za przeszklon¹ œcian¹, mo¿na pop³ywaæ wœród
ryb w aparacie tlenowym, pod opiek¹ profesjonalnego
nurka.

Kwiaty na pustyni
Spêdzi³am w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oko³o trzech lat

i wspominam pobyt w tym kraju z wielkim sentymentem.

Dubai - stok narciarski w galerii handlowej

Burj Halifa - najwy¿szy budynek -
œwiat³o i dŸwiêk przy fontannie
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wnêtrzu. Bia³e œciany intarsjowane s¹ w
kwieciste wzory kolorowymi marmu-
rami i mas¹ per³ow¹. Pod³ogê wyœciela
najwiêkszy na œwiecie(!) kwiecisty we³-
niany dywan, rêcznie utkany w Iranie.
Ca³oœæ oœwietlaj¹ olbrzymie, krysz-
ta³owe ¿yrandole.

„

suk-
niach, z rozpuszczonymi, czarnymi w³osami; tancerki po-

Innego rodzaju atrakcj¹ jest wyspa
Yas, gdzie znajduje siê tor wyœcigów
Formu³y I. Wyœcigów nie ogl¹da³am, z
powodu choæby zaporowej” ceny bile-
tów, ale by³am na stadionie, gdzie jest
meta corocznego triathlonu z udzia³em
setek uczestników, w wiêkszoœci cudzo-
ziemców.

Obserwowa³am za to inne zawody,
dla mnie ciekawsze: wyœcigi wielb³¹-
dów, odbywaj¹ce siê na podmiejskim
torze. Jest to tradycyjny i lubiany sport,
po³¹czony z targami i konkursami
„piêknoœci” wielb³¹dów. W³aœciciele
stad wystawiaj¹ do zawodów swoje

najszybsze zwierzêta, dosiadane przez ch³opców nale-
¿¹cych do ich klanu.

Jeszcze do lat 80. XX wieku jeŸdŸcami byli ch³opcy
zaledwie 5-6-letni, a ¿e to sport niebezpieczny, wiêc nie
brakowa³o wypadków œmiertelnych. Rozwija³ siê wiêc
proceder kupowania maluchów do szkolenia od biednych
rodzin w pañstwach oœciennych, przede wszystkim w

Pakistanie. W koñcu jed-
nak informacje o tym prze-
ciek³y do miêdzynarodo-
wej prasy i pod naciskiem
opinii publicznej ustano-
wiono minimalny wiek
zawodnika na lat 12. A tak-
¿e, co ciekawsze, skonstru-
owano jeŸdŸca-robota(!) i
wiele wyœcigów odbywa
siê bez udzia³u ludzi. Ja
takiego wyœcigu nie wi-
dzia³am, a szkoda!

Zawody mnie nie
zachwyci³y; biegn¹cy
wielb³¹d, w przeciwieñ-
stwie do pe³nego gracji

konia, wygl¹da doœæ œmiesznie... Ale publicznoœæ bardzo
siê nimi pasjonowa³a - niektórzy towarzyszyli biegn¹cym
zwierzêtom samochodami, po drodze wzd³u¿ toru.

Po wyœcigach obejrza³am wystêpy muzyczno-ta-
neczne zakorzenione w kulturze plemion nomadzkich. W
czasie parady zwyciêskich zawodników przed trybun¹ po-
jawi³o siê kilkunastu mê¿czyzn w tradycyjnych strojach z
wielkimi bêbnami i odegrali mo¿e trochê monotonne, ale
jednak porywaj¹ce melodie. Towarzyszy³a im druga grupa
z laskami - kijami pasterskimi, poruszaj¹ca siê w rytm mu-
zyki i wykonuj¹ca ewolucje z kijami. Na koniec przed
bêbniarzy wkroczy³o kilkanaœcie kobiet w d³ugich
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A jednoczeœnie pieczo³owicie za-
chowano star¹ dzielnicê miasta nad
w¹sk¹ zatok¹ wrzynaj¹c¹ siê g³êboko w
l¹d, tzw. Dubai Creek. Tam, wœród
w¹skich uliczek pomiêdzy niskimi
domkami, znajduje siê bazar, tzw. souq,
gdzie mo¿na kupiæ m.in. miejscowe
przyprawy czy z³ot¹ bi¿uteriê. Mo¿na
te¿ przep³yn¹æ na drug¹ stronê „tram-
wajem wodnym” - drewnian¹ ³odzi¹ -
lub wykupiæ wieczorn¹ przeja¿d¿kê tra-
dycyjn¹ ³odzi¹ „arba”, po³¹czon¹ z
degustacj¹ lokalnych potraw.

Takich potraw mo¿na te¿ popróbo-
waæ w czasie festynów i targów organi-
zowanych na nabrze¿u zatoki. Wtedy
kobiety w tradycyjnych strojach przy-
rz¹dzaj¹ je na poczekaniu; próbowa³am
- pyszne!

Abu Dhabi, mimo swojej sto-
³ecznoœci, jest miastem mniej widowiskowym i spo-
kojniejszym. Jest bezpieczne - bez obawy wraca³am ze
spotkañ towarzyskich czy koncertów póŸno w nocy ko-
munikacj¹ miejsk¹. Bardzo dobr¹ zreszt¹ - autobusy je¿d¿¹
zgodnie z wywieszonym rozk³adem, a wiêkszoœæ przys-
tanków to klimatyzowane(!) szklane wiaty. Czyœciutkie,
szerokie ulice s¹ bogato ukwiecone przez ca³y rok.
Trawniki, klomby i skwery
pokrywaj¹ wzorzyste
dywany z tysiêcy ró¿noko-
lorowych surfinii i petunii
- kwiatów wymagaj¹cych
specjalnego, bogatego
pod³o¿a i ci¹g³ego podle-
wania. Ile¿ starañ wymaga
ich hodowla na pustynnym
piasku, na którym pow-
sta³o miasto! Oczywiœcie,
umo¿liwia to dostatek pit-
nej wody, pozyskiwanej
najnowszymi technolo-
giami z wody morskiej.

Wie¿owców jest spo-
ro, ale nie tak futurys-
tycznych jak w Dubaju. W
czasie mojego pobytu dopiero powstawa³y dwa niezwyk³e
budynki - muzea; jedno wspó³pracuj¹ce z paryskim
Luwrem, a drugie z nowojorskim muzeum Guggenheima.
Ciekawie wygl¹da hotel Emirates Palace, zbudowany w
tradycyjnym stylu arabskim. Mo¿na tam w holu, w auto-
macie - jak nasze do sprzeda¿y biletów czy napojów -
kupiæ... sztabkê z³ota!

Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na mnie Wielki Meczet
Sheikh Zayed, przy którym mieœci siê mauzoleum pierw-
szego prezydenta Emiratów. Baœniowy, szczególnie w

Kwiaty i wielb³¹dy

nocy, gdy jego bia³e marmurowe kopu³y lœni¹ podœwietlone
delikatnie lampami. I znów kwiaty - na trawnikach i we

Meczet w Abu Dhabi

Wyœcigi wielb³¹dów
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rusza³y siê w rytm muzyki i wy-
machiwa³y burz¹ w³osów. By³ to
ekscytuj¹cy i zupe³nie mi
nieznany taniec!

Zdradliwe piaski
Przysz³a pora, by zobaczyæ

prawdziw¹, piaszczyst¹ pustyniê
i jedn¹ z najwy¿szych wydm
œwiata, zwan¹ Moreeb (wys. 287
m), po³o¿on¹ obok miasteczka
Liwa, kilkadziesi¹t kilometrów
od Abu Dhabi. Moi przyjaciele
zaproponowali, ¿e wybierzemy
siê tam ich ma³¹ toyot¹.

W³aœnie ksiê¿yc mia³ byæ w
pe³ni, wiêc postanowiliœmy, ¿e
zatrzymamy siê w pobli¿u i z
jakiejœ mniejszej wydmy po-
patrzymy na wschód ksiê¿yca i
pustyniê.

Wyruszyliœmy póŸnym popo³udniem. Droga by³a
doskona³a - szeroka, obsadzona palmami (podlewanymi!) i
prawie pusta. Powoli tereny wzd³u¿ drogi, zaroœniête
jakimiœ krzewami i traw¹, robi³y siê coraz bardziej suche,
pokryte ³achami piasku. Wreszcie na horyzoncie ukaza³y
siê wydmy, które podchodzi³y coraz bli¿ej drogi.
Zbli¿aliœmy siê do Liwy i na jej peryferiach skrêciliœmy w
boczn¹ drogê prowadz¹c¹ do celu.

Po kilku kilometrach roœlinnoœæ ca³kiem zniknê³a.
Wydmy wznosi³y siê tu¿ obok drogi, a na asfaltow¹ na-
wierzchniê wpe³za³y jêzory piachu - raz, drugi i trzeci
przejechaliœmy bokiem, a¿ wreszcie piach przedzieli³ dro-
gê w poprzek. Jego warstwa wydawa³a siê niezbyt gruba,
nie wygl¹da³a groŸnie… Nasz ma³y, miejski samochód
wjecha³ w ni¹ ca³ym rozpêdem i... zabuksowa³y ko³a, silnik
zawy³ z wysi³ku i zgas³. Stanêliœmy poœrodku ³achy piasku!

Kiedyœ, w Libii, widzia³am jak miejscowi kierowcy
wyci¹gali ciê¿arówkê, która utknê³a na ¿wirowo-piasz-
czystej drodze. Mieli d³ugie, choæ w¹skie, metalowe jakby
drabinki - tzw. szyny piaskowe, które pod³o¿yli pod ko³a i
samochód bez trudu wyjecha³. Ale my, oczywiœcie, nic
podobnego nie mieliœmy... Pod³o¿yliœmy pod ko³a dywani-
ki samochodowe i popychaliœmy samochód z ca³ych si³ -
nie pomog³o.

Szosa by³a pusta, nie pozostawa³o nic innego, jak
wróciæ kilka kilometrów do miasta i prosiæ o pomoc. Ju¿
zbieraliœmy siê do drogi, gdy nagle zza szczytu wydmy
wyskoczy³ pojazd i zjecha³ po jej zboczu. Zaczêliœmy
gwa³townie wymachiwaæ rêkami i pojazd do nas podjecha³.
By³ to quad, specjalnie przystosowany do jazdy po piasku,
a na nim dwóch m³odych ch³opaków. Zatrzymali siê i po
angielsku zaproponowali pomoc. Podczepili nasz samo-
chodzik lin¹ do swojego i w ci¹gu kilkunastu minut wy-
ci¹gnêli nas na asfalt i odholowali na bezpieczny, nie
zasypany odcinek drogi.

Usiedliœmy w cieniu, aby chwilê odpocz¹æ, wyci¹g-
nêliœmy napoje i zaczêliœmy pogawêdkê. Okaza³o siê, ¿e

obaj ch³opcy pochodz¹ z okolicy.
Starszy ju¿ studiowa³ - w Abu
Dhabi, m³odszy ukoñczy³ szko³ê
œredni¹ i zastanawia³ siê, gdzie
kontynuowaæ naukê. Mieszka³ z
rodzicami i na razie pasjonowa³
siê zawodami motorowymi na
wydmach. Zachêca³ nas, by przy-
jechaæ do Liwy w czasie wyœ-
cigów quadów.

Ch³opcy zauwa¿yli nasze
zainteresowanie ich pojazdem i
zaproponowali przeja¿d¿kê na
wydmy. Schwyci³am aparat foto-
graficzny i pierwsza wsiad³am na
quada. Prowadzi³ m³odszy ch³o-
pak i, jak podejrzewam, chcia³
pochwaliæ siê umiejêtnoœciami:
hamowa³ i przyspiesza³, robi³
gwa³towne zwroty i zakrêty, a¿ i

mnie zakrêci³o siê w g³owie! Ale jazda by³a rewelacyjna!
Po kilku minutach dotarliœmy na szczyt wydmy, z której
roztacza³ siê wspania³y widok na pozosta³e, ci¹gn¹ce siê po
horyzont, oœwietlone nisko ju¿ wisz¹cym s³oñcem.
Uwieczni³am to na zdjêciach, z fasonem zjechaliœmy na dó³
i nastêpny pasa¿er zaj¹³ moje miejsce.

Postanowiliœmy czekaæ na ksiê¿yc ju¿ w tym samym
miejscu, wiêc wybraliœmy naj³adniejsz¹, naszym zdaniem,
wydmê, zabraliœmy kosz piknikowy i ruszyliœmy w górê.
Wdrapaliœmy siê na grzbiet, co wcale nie by³o ³atwe, po
osuwaj¹cym siê i stromym zboczu... Usiedliœmy na nagrza-
nym piasku, wyci¹gnêliœmy wiktua³y, leniwie pogadywa-
liœmy obserwuj¹c s³oñce zni¿aj¹ce siê za horyzont i wyd³u-
¿aj¹ce siê cienie s¹siednich wydm.

W koñcu s³oñce zniknê³o, pozostawiaj¹c po sobie
czerwono-z³ot¹ poœwiatê, gasn¹c¹ z wolna. Zerwa³ siê le-
ciutki wiaterek, niebo ciemnia³o, b³ysnê³y pierwsze gwiaz-
dy. Nagle na horyzoncie pojawi³ siê jasny poblask, coraz
silniejszy i silniejszy, i zza wydm wyp³yn¹³ ON - olbrzymi,
srebrzysty ksiê¿yc w pe³ni. Wznosi³ siê majestatycznie jak
bajkowy, wielki balon czy rozœwietlony statek kosmiczny z
„Gwiezdnych wojen”... Lœni¹ca poœwiata wydobywa³a z
cienia ostre grzbiety wydm, spiêtrzone jak fale morskie.
Widok zapiera³ dech! Przez wiele minut w absolutnej ciszy
ch³onêliœmy ten fascynuj¹cy spektakl...

Pustynia pokaza³a nam swoj¹ nieobliczaln¹ si³ê i de-
likatnie nas ostrzeg³a, zatrzymuj¹c samochód cienk¹ warst-
w¹ piasku na asfalcie. A jednoczeœnie pokaza³a nam swoje
piêkno.

Choæ widujê pe³ny ksiê¿yc nad nadbu¿añskimi
³¹kami czy rozgwie¿d¿one, styczniowe niebo w górach, to
jednak chcia³abym znowu popatrzeæ na wysrebrzone
wydmy.... I pospacerowaæ ruchliwymi ulicami miast,
wzd³u¿ których wyrastaj¹ kolorowe wie¿owce o fan-
tazyjnych kszta³tach, jak kwiaty rozkwit³e na piasku!

tekst i zdjêcia

Ksiê¿yc nad wydmami

Agnieszka Kondracka

Pustynia
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RÓ¯NORODNOŒÆ WZBOGACA

Osiem poprzednich spektakli osnutych by³o wokó³
tradycji najwa¿niejszych œwi¹t mozaizmu, co mnie - z po-
wodów profesjonalnych - niezwykle interesowa³o. Teraz
tak¿e intrygowa³o, gdy¿ tego czerwcowego popo³udnia ci,
którzy zechcieli przyjœæ do sali widowiskowej ka³uszyñ-
skiego GOK mieli zostaæ zabrani w podró¿ do œwiata ¿y-
dowskich legend.

Nie mam siê za znawcê legend ¿ydowskich, jednak
wiele z nich pozna³em przy okazji czytania ksi¹¿ek autor-
stwa (choæby) I. B. Singera, G. Kanowicza, czy Sz. Asza.
Kto zaœ nie zna³ ich twórczoœci, kto nie zna³ specyfiki ¿y-
dowskich klechd, ten mia³ prawo spodziewaæ siê, ¿e na
scenie zaroi siê od wró¿ek, ksiê¿niczek, czarowników, bo-
ginek, b¹dŸ (z³ych i dobrych) duszków. Bo czy¿ nie takie
postacie trwaj¹ w baœniowych œwiatach, które znamy z lek-
tur wczesnoszkolnych?

Tymczasem tego typu bohaterów i zjawisk nadzwy-
czajnych (czary) w legendach Narodu Wybranego w³aœ-
ciwie nie ma! Bo one (co wyró¿nia te opowieœci) osadzone
s¹ w tzw. prozie ¿ycia. ¯ycia, podkreœlê, nie³atwego,
jakiego doœwiadczali nie doœæ, ¿e biedacy, to jeszcze maj¹-
cy obowi¹zek wychowania i wykarmienia licznej gro-
madki dzieci.

Choæ w ¿ydowskich legendach obecne s¹ tzw. cu-
downoœci, to maj¹ one (przede wszystkim!) potwierdzaæ
szczególn¹ mi³oœæ Boga do ufaj¹cych Mu ludzi, gdy¿ opo-
wieœci ¿ydowskie nie odwo³ywa³y siê do mocy „dobrych
wró¿ek”, czy czarowników, ale w³aœnie do jedynego Boga!
Dlaczego? Bo klechdy ¿ydowskie mia³y za najpierwszy cel
wpoiæ s³uchaczom przekonanie, ¿e wiernoœæ religii i w³as-
nej tradycji jest jedynym Ÿród³em pewnoœci swego bez-
pieczeñstwa w œwiecie. ¯e postêpowanie w zgodzie z zasa-
dami wiary wy³¹cznie w ¿yciu pomaga, a bywa, ¿e chroni
przed z³ymi przygodami.

Legendy te s¹ czêsto opisami zdarzeñ tak osobliwych,
tak nadzwyczajnych, ¿e nie sposób nie uznaæ je za cu-
downe. Tyle ¿e przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ tych opowieœci
jest absolutnie na serio. Nie ma w nich dzielnych rycerzy i
œpi¹cych królewien. Nie ma szklanych gór i smoków. S¹
zaœ - zawsze i przede wszystkim - mêdrcy (duchowi
przewodnicy) oraz rzesze zwyk³ych ludzi.

Co mo¿na pomyœleæ œledz¹c (w tekœcie, czy - jak w
Ka³uszynie - na scenie) dzieje ch³opaka i dziewczyny, któ-
rzy - choæ gor¹co siê kochali - a jednak nie mogli siê „po-

- Oj, wêdrowaliœmy  po ca³ym œwiecie.
Szukaæ swojego miejsca chcemy.

Podobno w Polsce takie znajdziemy
- No w³aœnie w Polsce jesteœcie!

- W Polsce? Czyli u kresu wêdrówki, nareszcie!
[fragment dialogu z inscenizacji „Z karnawa³em w tle ¿ydowskich legend”]

Miasteczka dwóch kultur…
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Znowu odwiedzi³em Ka³uszyn, by obejrzeæ kolejny (dziewi¹ty ju¿) spektakl z cyklu
.Miasteczka dwóch kultur



Po-lin Tutaj odpoczniesz -
powiedzia³ g³os z nieba ¯ydowi - Wiecznemu Tu³aczowi

(z wystawy rysunków ka³uszyñskich uczennic:
Mileny Kusy, Marii Berskiej, Julii Cembrowskiej)
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prostu” pobraæ, gdy¿ jedno
by³o z biednej, a drugie z
boga

Szczególne wra¿enie zrobi³
na mnie wystêp duetu m³odziut-
kich aktorów w scenie zaœlubin,
gdy „narzeczeni” - pokonawszy w
iœcie cudowny sposób mnogoœæ
przeciwnoœci - stanêli jednak pod

, czyli (w tradycji ¯ydów
wschodnioeuropejskich tzw.

) baldachimem roz-
poœcieranym nad g³owami nowo-
¿eñców. Jeœli powiem, ¿e dzieci
(osobliwie dziewczynka) nie tyle
gra³y, co „by³y” postaciami z le-
gendy, to chyba dobrze oddam to,
co czu³em patrz¹c na scenê…

Ten spektakl by³ dla mnie
kolejnym wa¿nym doœwiadcze-
niem. Prawda, innym od tych, jakie
prze¿y³em podczas ogl¹dania

tej rodziny… Czy to tak
mocno wydumany, ¿e a¿ baœ-
niowy   przypadek?   Przecie¿
nie! Lecz ta opowieœæ o tyle
mieœci siê w baœniowej kon-
wencji, ¿e - zaiste cudownym
zrz¹dzeniem losu - przesz-
kody do realizacji dobra,
piêkna i mi³oœci zostaj¹ jakoœ
zniesione. Znosi je (uo-
gólniam) wiara w to, ¿e jeœli
d¹¿y siê do celu dobrego i
szlachetnego, to uporem i wy-
rzeczeniami mo¿na go osi¹g-
n¹æ. Zawsze bowiem mo¿e siê
staæ jakiœ „cud”! W przypadku
opowieœci o tej mi³oœci cudem
by³a decyzja rodziców kochaj¹cych siê m³odych ludzi, by
„odpuœciæ”. Albowiem istot¹ ¿ydowskich legend jest
d¹¿enie do tego, by ludzie kieruj¹cy swoim ¿yciem, b¹dŸ
odpowiadaj¹cy za ¿ycie innych, kierowali siê m¹droœci¹, a
nie emocjami.

Najwy¿sza ju¿ pora, abym wyjawi³ zachwyt, który
wzbudzi³ we mnie ka³uszyñski spektakl. Przede wszystkim
chcia³bym pochwaliæ grê dzieci, które nie doœæ ¿e (co by³o
widaæ) bardzo siê stara³y, by
„wszystko dobrze wysz³o”, to jesz-
cze œwietnie bawi³y siê swym
udzia³em w inscenizacji. Ale by³o
coœ jeszcze. One gra³y tak, jakby
doskonale rozumia³y ukryty sens
ról, w jakich je obsadzono oraz
scen wymyœlonych przez re¿y-
serkê.

hupp¹
asz-

kenazyjskich

poprzednich przedstawieñ z
cyklu

. I choæ nie wiem, czym
uraczy widzów znakomity ka-
³uszyñski tandem g³ównych
animatorów i twórców tych
wydarzeñ (myœlê o p. Teresie
Kowalskiej i p. Marku Pach-
niku), ale ju¿ dziœ - jak to siê
mówi - przebieram nogami
myœl¹c o przysz³orocznym
(jubileuszowym!) spektaklu w
Ka³uszynie.

Choæ z drugiej strony…
Ale o tym potem…

*

Pozornie by³a bliska pomys³owi ka³uszyñskiemu, ale
jedynie w sferze myœli przewodniej. Obie imprezy mia³y
bowiem przybli¿yæ wspó³czesnym mieszkañcom daw-
nych ¿ydowskich (miasteczek) œwiat tradycji tej czêœ-
ci ich mieszkañców, którzy (nie z

mieœlników. By³a to
wizja na pewno weso³a, ale - na
mój gust - nadto ,
czyli karykaturalna.

Wyznam, ¿e dla mnie o wiele
bardziej przekonywaj¹cy i ko-
rzystniejszy poznawczo (od wo-
dewilu) by³ wyk³ad p. Artura

Miasteczka dwóch kul-
tur

sztetl

szmoncesowa

Byli wœród nas - taki
tytu³ nosi³a impreza w
Kosowie Lackim (lipiec).

w³asnej woli) je opuœcili,
by nigdy do nich nie wróciæ. Jednak prezentacja i sposób
realizacji tego zamys³u w Ka³uszynie i Kosowie Lackim

by³y zasadniczo ró¿ne.
W tle kosowskiej sceny (wy-

darzenie dzia³o siê na wolnym
powietrzu) umieszczono napis:

. A jak
bywa³o? Tego nie sposób siê by³o
dowiedzieæ, choæ grupa teatralna z
Wêgrowa bez w¹tpienia (du¿e bra-
wa!) „przy³o¿y³a” siê do stwo-
rzenia noœnego scenariusza oraz
opanowania ról. Wysz³o coœ poœ-
redniego pomiêdzy wodewilem, a
kabaretem. Dlaczego wybrano tê
formê? Myœlê, ¿e dlatego, bo
ludziska lubi¹ siê poœmiaæ. W koñ-
cu po to przyszli na plac przed do-
mem kultury, by zapomnieæ o tzw.
szarej codziennoœci. Tak i obejrzeli
kilka scen z jarmarku zdomino-
wanego przez ¿ydowskich prze-
kupniów i rze

Jak
to ongiœ w Kosowie bywa³o

Kosów Lacki- wystawa w MGOK
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Ziontka, którego wys³u-
cha³em podczas ogl¹dania
(w hallu MGOK) wys-
tawy poœwiêconej przesz-
³oœci kosowskich ¯ydów.
Pan Artur (chylê g³owê z
nale¿nym szacunkiem) nie
tylko ma wielk¹ wiedzê o
dziejach regionu, ponadto
jest elokwentny. Przyczy-
ni³ siê te¿ do napisania i
wydania ksi¹¿ki poœwiê-
conej specyfice i losom lo-
k a l n e j s p o ³ e c z n o œ c i
¿ydowskiej.*

Uczestnictwo w ko-
sowskiej imprezie
postrzegam jako zderzenie dwu
œwiatów. Tego „na pokaz” („lekko-
strawnego”), który mo¿na by³o
obejrzeæ na scenie. I œwiata innego,
rzeczywistego, w którym ¿ydow-
skie ¿ony zmaga³y siê z codzien-
noœci¹, by dobrze („po Bo¿emu”)
wychowaæ i wykarmiæ gromadkê
dzieci oraz zadbaæ o mê¿a. Ten zaœ,
jak przysta³o na ¿ywiciela rodziny,
np. œlêcza³ po kilkanaœcie godzin
przy maszynie do szycia.Ale te¿ bra³
udzia³ w obrzêdach religijnych,
znajdowa³ czas na studiowanie
œwiêtych ksi¹g mozaizmu, na zasta-
nawianie siê (tak¿e wspólne) nad
sposobami przek³adania na co-
dziennoœæ przes³añ zawartych w Torze,
Talmudzie i innych ksiêgach…

*
Nie jest moim zamiarem porównywanie wydarzeñ

ka³uszyñskiego i kosowskiego. A ju¿ na pewno nie zale¿y
mi na przyznawaniu „pal-
my pierwszeñstwa”, albo-
wiem ka¿de z nich mia³o
swój w³asnym rytm i zu-
pe³nie inne pomys³y reali-
zacyjne.

Moj¹ uwagê zwróci³a
tak¿e widownia w obu
spektaklach. W ka³uszyñ-
skim GOK-u widzami byli
rodzice i krewni, przede
wszystkim mamy, ciocie i
babcie m³odziutkich akto-
rów. Gdy patrzy³em na pe³-
ne napiêcia i zachwytu

Byli wœród nas

twarze niewieœcie przy-
pomnia³em sobie plakat
promuj¹cy akcjê zatytu³o-
wan¹ (jeœli dobrze pamiê-
tam)

. W Ka³uszynie poœród
widzów naliczy³em ledwie
kilku dojrza³ych mê¿-
czyzn...

Ju¿ po spektaklu ty-
le¿ pods³ucha³em, co us³y-
sza³em od bior¹cych
udzia³ w poczêstunku, ¿e
spektakl nie budzi wielkie-
go zainteresowania w lo-
kalnym œrodowisku, bo

jest wœród mieszkañców jakiœ dys-
tans do (uogólniam) tematyki ¿y-
dowskiej. Myœl, by organizowaæ
„¿ydowskie przedstawienia” nie od
razu zyska³a aprobatê ogó³u. Czêœæ
doros³ych mia³a opory przed tym, by
ich dzieci i wnuki „odgrywa³y
¯ydów i ¯ydówki”...

Koncerty w Ka³uszynie i Ko-
sowie Lackim nie mog³y spe³niaæ ce-
lów integracyjnych, bo nie ma „in-
nych”, z którymi mo¿na by siê dziœ
integrowaæ lub których do tego mo¿-
na zachêcaæ. Za to jest wielki lêk
przed nimi. Lêk rozniecany i utrwa-
lany na wiele sposobów.

Jeœli nie mo¿na zintegrowaæ siê
z „innymi” (kimkolwiek by oni mieli

byæ), to uwa¿am, ¿e takie imprezy po-
winny sprzyjaæ duchowemu ³¹czeniu siê z tymi, których ju¿
nie ma, kultywowaniu pamiêci o nich, o ich wk³adzie w
rozwój wspólnej ma³ej ojczyzny. Przy okazji mog³yby

pomóc porozumieæ siê ze
sob¹ nawzajem w lokal-
nych spo³ecznoœciach. Bo
mo¿e nadszed³ ju¿ czas na
nawi¹zanie spontanicz-
nego, oddolnego dialogu
polsko-polskiego?

Tekst i zdjêcia:

Mój tata, mój boha-
ter

Krzysztof Mazur

*¯ydzi Kosowa
Lackiego, red. Artur

Ziontek, wyd. Miejsko-
Gminny Oœrodek Kultury
w Kosowie Lackim, 2016
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3 paŸdziernika 2017 r. spo³ecznoœæ Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zainaugu-
rowa³a kolejny rok akademicki. Przyœwiecaæ mu bêd¹
przywo³ane w wyst¹pieniu JM Rektor prof. dr hab. Ta-
mary Zacharuk s³owa Marii Sk³odowskiej-Curie: „Trze-
ba mieæ wytrwa³oœæ i wiarê w siebie. Trzeba wierzyæ, ¿e
cz³owiek jest do czegoœ zdolny i osi¹gn¹æ to za wszelk¹
cenê”.

Kazi-
mierz Gurda

Da-
riusz Krzêcio,

„Wspó³praca miêdzynarodowa samorz¹dów terytorial-
nych” Stanis³aw Faliñski

Kazimierz Gurda,
Micha³ Wypij

Waldemar Kraska,
Robert Œnitko

Krzysztofa Tchórzewskiego Sylwester D¹browski
Woj-

ciech Kudelski Ann¹ Sochack¹ i Ja-
ros³awem G³owackim
Henrykiem Niedzió³k¹, Dariusz Stopa

Krzysztof Kryszczuk
Marta Sosnowska

Micha³ Zasada

Katarzyna
Potyra³a

Zygmunt B¹k
Jerzy Sadowski

Bo¿e-

Inauguracjê poprzedzi³a Msza œw. w katedrze siedlec-
kiej, któr¹ celebrowa³ Jego Ekscelencja ks. Biskup

, ordynariusz diecezji siedleckiej.
Pocz¹tek nowego roku jest szczególnie wa¿ny dla roz-

poczynaj¹cych naukê na uczelni. Tradycyjnie w trakcie uro-
czystoœci odby³a siê immatrykulacja studentów I roku. Z³o-
¿yli oni uroczyste œlubowanie i po raz pierwszy na³o¿yli stu-
denckie czapki. Przedstawiciel Parlamentu Studentów

zwracaj¹c siê do m³odszych kolegów, powi-
ta³ ich w murach Uniwersytetu i zaprosi³ do aktywnego
udzia³u w ¿yciu akademickim. Wyk³ad inauguracyjny

wyg³osi³ prof. dr hab. z Wydzia-
³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Uroczystoœæ by³a
tak¿e okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ dla pracowników i
nagród dla studentów.

Wœród goœci, którzy zaszczycili uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ byli m.in.: JE ks. biskup

, doradca wiceprezesa Rady Ministrów, mi-
nistra nauki i szkolnictwa wy¿szego,
senator RP, reprezentuj¹cy ministra energii

, I wi-
cewojewoda mazowiecki, Prezydent Miasta Siedlce

wraz z zastêpcami
oraz przewodnicz¹cym Rady Miasta

dr starosta powia-
tu siedleckiego, wójt gminy Wiœ-
niew, wicestarosta powiatu soko³ow-
skiego.

Licznie reprezentowane by³o œrodowisko naukowe.
Do UPH przybyli: prof. dr hab. prorektor ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej Szko³y G³ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab.

prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
prof. dr hab. prorektor Akademii im. Jana
D³ugosza w Czêstochowie, prof. dr hab.
prorektor ds. filii w Bia³ej Podlaskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego J. Pi³sudskiego w Warszawie, JM dr

na Piechowicz
Piotr Paækowski

,
Tadeusz Syczewski

Grze-
gorz Koc,

rektor Collegium Mazovia Innowacyjna
Szko³a Wy¿sza w Siedlcach, JM ks. dr
rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego w Siedlcach
JM ks. prof. dr hab. rektor Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Drohiczynie, dr in¿.

prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Ciechanowie, p³k dr hab. dziekan
Wydzia³u Zarz¹dzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wo-
jennej w Warszawie, p³k. rez. mgr in¿.

doradca i pe³nomocnik dyrektora Centrum Nauko-
wo-Badawczego Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie.

Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a Orkiestra
Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcj¹ dowódcy - kapel-
mistrza kpt. oraz chór pod
kierownictwem ks. prof. dr hab. i mgr.

.

Tadeusz Zieliñski

Krzysztof Cy-
gañczuk

Dariusza Kaczmarskiego
Micha³a Szulika

Micha³a Ho³owni
Ewa Nasi³owska

Inauguracja roku akademickiego

Wyst¹pienie JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk
wyg³oszone podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  3 paŸdziernika 2017 roku
Jego Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie
Magnificencje
Dostojni Goœcie
Wysoki Senacie
Szanowni Pañstwo
Droga Spo³ecznoœciAkademicka

dziœ, kiedy kolejne Gaudeamus inauguruje nowy rok aka-
demicki naszej Alma Mater szczególnie brzmi¹ s³owa Marii
Sk³odowskiej-Curie, która powiedzia³a, ¿e „Trzeba mieæ
wytrwa³oœæ i wiarê w siebie. Trzeba wierzyæ, ¿e cz³owiek
jest do czegoœ zdolny i osi¹gn¹æ to za wszelk¹ cenê”.

STRONY REKTORSKIE
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Ten nowy rok akademicki bêdzie stawia³ przed nami ko-
lejne wyzwania oraz wymaga³ wytrwa³oœci i wytê¿onej pra-
cy.

Najistotniejszym za³o¿eniem planowanej reformy jest
zmiana systemu ewaluacji jednostek naukowych. Zgodnie z
zapowiedziami wicepremiera „rola kategoryzacji jednostek
naukowych zdecydowanie wzroœnie”. Uprawnienia do na-
dawania stopni w danej dyscyplinie czy mo¿liwoœæ prowa-
dzenia kierunków studiów maj¹ byæ zale¿ne w³aœnie od
uzyskanej kategorii w poszczególnych dyscyplinach nau-
kowych.

W bie¿¹cym roku, zgodnie z ustaw¹ „Prawo o Szkolnic-
twie Wy¿szym”, zosta³a przeprowadzona kompleksowa
ocena jakoœci dzia³alnoœci naukowej wydzia³ów. Oceny za
ostatnie lata dokona³ Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych w oparciu o ankiety z³o¿one przez jednostki. Na pod-
stawie tej oceny wydzia³om przyznane zostan¹ kategorie na-
ukowe. Tegoroczna ocena parametryczna bêdzie dla nas
wskazówk¹ okreœlaj¹c¹, w jakim miejscu - tak¿e w kontekœ-
cie zapowiadanych zmian - znajdujemy siê obecnie i jakie
zmiany bêd¹ niezbêdne w najbli¿szym czasie.

inauguracja roku akademickiego to czas bilansu osi¹g-
niêæ minionego roku i doskona³y moment prezentacji zamie-
rzeñ i planów na przysz³oœæ. W roku akademickim 2016/
2017 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w
Siedlcach na 23 kierunkach studiów pierwszego

Szanowni Pañstwo,

stopnia i 15
kierunkach studiów drugiego studiowa³o ³¹cznie blisko 6 ty-
siêcy studentów. Optymistyczny jest fakt, ¿e studia w naszej
Uczelni ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród
obcokrajowców. W wyniku rekrutacji na rok akademicki
2017/2018 przyjêliœmy kolejnych studentów z Ukrainy,
Bia³orusi, Rosji i Litwy.

Z dum¹ pragnê podkreœliæ, ¿e od nowego roku akade-
mickiego znacznie poszerzyliœmy ofertê edukacyjn¹ naszej
Uczelni. Decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów
poprzedzona jest wnikliw¹ analiz¹ i ocen¹ nie tylko akade-
mick¹. Istotny jest tu g³os œrodowiska interesariuszy zew-
nêtrznych, czyli pracodawców, którzy realnie oceniaj¹ pot-
rzeby kszta³cenia specjalistów w konkretnych profesjach.
Logopedia z audiologi¹, pielêgniarstwo, gastronomia i hote-
larstwo, biologia s¹dowa, bezpieczeñstwo wewnêtrzne to
nowe kierunki, które s¹ odpowiedzi¹ z jednej strony na za-
potrzebowanie rynku pracy, a z drugiej na zainteresowania
m³odych, którzy zdaj¹c maturê i podejmuj¹c pierwsze de-
cyzje zawodowe szukaj¹ rozwi¹zañ ciekawych i przysz-
³oœciowych.

Istotnym uzupe³nieniem ubieg³orocznej propozycji edu-
kacyjnej naszej Uczelni by³a szeroka gama studiów podyp-
lomowych. Ponad 40 studiów podyplomowych prowadzo-
nych na wszystkich wydzia³ach naszego Uniwersytetu cie-

Podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odby³ siê
19-20 wrzeœnia tego roku, wicepremier, minister nauki i
szkolnictwa wy¿szego przedstawi³ szcze-
gó³y projektu nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym i nau-
ce, tzw. „Ustawy 2.0”, nazywanej te¿ „Konstytucj¹ dla nau-
ki”. Ta zapowiadana od wielu miesiêcy i konsultowana w
œrodowisku akademickim ustawa zak³ada miêdzy innymi
poszerzenie autonomii uczelni, ich podzia³ na akademickie i
zawodowe, mo¿liwoœæ organizowania egzaminów wstêp-
nych, nowy model kszta³cenia doktorantów.

Jaros³aw Gowin

szy³o siê du¿ym zainteresowaniem, gdy¿ odpowiadaj¹ one
oczekiwaniom dotycz¹cym podnoszenia posiadanych lub
uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych. Z dum¹
mogê poinformowaæ, ¿e studia doktoranckie prowadzone w
naszym Uniwersytecie w piêciu dyscyplinach naukowych
œci¹gaj¹ co roku m³odych adeptów nauki. £¹cznie na stu-
diach doktoranckich w roku 2016/2017 studiowa³y a¿
osoby.

O rozwoju naszego Uniwersytetu œwiadczy fakt, ¿e w
og³oszonym w czerwcu corocznym Rankingu Uczelni Wy¿-
szych, przygotowanym przez Fundacjê Edukacyjn¹ Pers-
pektywy, UPH znalaz³ siê o 10 miejsc wy¿ej w porównaniu
do ubieg³ego roku. I choæ nale¿y cieszyæ siê z awansu, to jes-
tem przekonana, ¿e staæ nas na jeszcze lepsze miejsce.
Umiêdzynarodowienie czy studia w jêzykach obcych s¹ po-
lami, na których mo¿emy w kolejnych ocenach znacznie
zyskaæ. Prace w tym zakresie zosta³y podjête.

Studenci naszego Uniwersytetu korzystaj¹ z ró¿nego ro-
dzajów stypendiów. Najwy¿szym uznaniem dla pracy stu-
denta jest przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego. Za wybitne osi¹gniêcia w roku akademic-
kim 2016/2017 takie stypendium otrzyma³o a¿ 10 studentów
UPH. Z dum¹ pragnê podkreœliæ, ¿e nasi studenci niez-
miennie znajduj¹ siê w gronie najlepszych. Gratulujê Wam
raz jeszcze, drodzy studenci, jesteœcie fantastycznymi am-
basadorami naszego Uniwersytetu.

s³owem odmienianym na wszelkie sposoby w œrodo-
wisku akademickim jest niew¹tpliwie: UMIÊDZYNARO-
DOWIENIE. Od 1 paŸdziernika rozpoczê³a dzia³alnoœæ no-
wa instytucja: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
zwana NAWA. Celem agencji jest zwiêkszenie umiêdzyna-
rodowienia polskiego szkolnictwa wy¿szego. Nie jest ta-
jemnic¹ w œrodowisku naukowym, ¿e istnieje koniecznoœæ
zwiêkszenia umiêdzynarodowienia polskiej nauki. Misj¹
NAWY jest, aby „polska nauka sta³a siê mark¹ znan¹ w
œwiecie”. NAWA jest wzorowana na instytucjach, które od
dawna i z sukcesami funkcjonuj¹ w innych krajach europej-
skich. Te przyk³ady wskazuj¹, ¿e programy mobilnoœciowe
s¹ skutecznym narzêdziem starañ o najlepszych studentów i
naukowców.

St¹d wa¿nym aspektem dzia³alnoœci naszej Uczelni
jest rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej, która owocuje
sta¿ami naukowymi pracowników i wymian¹ studentów.
Cieszy mnie, ¿e nasz Uniwersytet prowadzi wspó³pracê na-
ukowo-dydaktyczn¹ z 60 oœrodkami naukowymi z zagrani-
cy. W minionym roku akademickim podpisano 13 umów z
uczelniami, w tym po raz pierwszy w historii naszej Uczelni
z uniwersytetem w Chinach - Zhejiang (Zi-jang) Normal
University. W lipcu tego roku studentka naszej Uczelni - kie-
runku filologia angielska na Wydziale Humanistycznym -
wziê³a udzia³ w Letniej Szkole Jêzyka i Kultury Chiñskiej w
Szanghaju. Podpisana rok temu umowa z Uniwersytetem w
Finlandii o podwójnym dyplomowaniu studentów informa-
tyki owocuje rozpoczêtymi procedurami uzyskania podwój-
nych dyplomów.

Globalizacja sprawia, ¿e œwiat siê kurczy, zmniejszaj¹
siê dystanse i to, co kiedyœ wydawa³o siê niedostêpne lub eli-
tarne, teraz jest czêsto na wyciagniêcie rêki. Jestem g³êboko
przekonana, ¿e coraz wiêcej studentów, ale tak¿e pracow-
ników bêdzie odwa¿nie korzysta³o z tych mo¿liwoœci.

254

Szanowni Pañstwo,
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Pierwszym krokiem na tej drodze mo¿e byæ udzia³ w
miêdzynarodowym i od lat znanym programie wymiany
zagranicznej Erasmus+. W roku akademickim 2016/2017 w
ramach programu Erasmus+ nasi studenci wyje¿d¿ali na stu-
dia i praktyki zagraniczne do: W³och, S³owenii, Bu³garii,
Czech, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii i na £otwê.
A do naszego Uniwersytetu przyje¿d¿ali studenci g³ównie z
Turcji i Hiszpanii. Program Erasmus + to tak¿e szansa, któr¹
- dbaj¹c o rozwój naukowy i zawodowy - coraz chêtniej i
liczniej wykorzystuj¹ pracownicy naszej Uczelni. W minio-
nym roku ponad 60 naszych wyk³adowców wyjecha³o do
zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajêæ i odby³o
zagraniczne sta¿e. W naszych murach goœciliœmy w ramach
programu Erasmus+ wyk³adowców z partnerskich uczelni, a
status profesora wizytuj¹cego nadaliœmy 10 zaproszonym
pracownikom naukowym z zagranicznych oœrodków
akademickich.

aby zapewniæ absolwentom naszej Uczelni konkuren-
cyjnoœæ na rynku pracy konieczne jest stworzenie atrak-
cyjnej oferty edukacyjnej oraz utrzymanie wysokiej jakoœci
kszta³cenia. S³u¿¹ temu: intensywny rozwój kadry nauko-
wo-dydaktycznej oraz prowadzenie ambitnych, nowoczes-
nych, innowacyjnych projektów naukowo-badawczych. Is-
totnym elementem tego procesu jest pozyskiwanie œrodków
zewnêtrznych na dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹.

Unia Europejska wdro¿y³a program „Horyzont 2020”;
dok³adamy starañ, by nasza Uczelnia mia³a jak najwiêkszy
wk³ad w wykorzystaniu tych œrodków. Ju¿ dziœ mam przy-
jemnoœæ przekazaæ Pañstwu, ¿e w ramach programu „Hory-
zont 2020 - Wiod¹ca pozycja w przemyœle” nasza Uczelnia
jest partnerem projektu „Metalizacja tekstyliów w celu
uczynienia ¿ycia miejskiego osób starszych bardziej nieza-
le¿nym i stylowym”. Liderem jest COVENTRY UNIVER-
SITY, a zadanie UPH dotyczy „Oceny cyklu ¿ycia produk-
tów” i opiewa na 70 912,50 euro.

Potencja³ intelektualny pracowników UPH sprawi³, ¿e
mo¿emy pochwaliæ siê kolejnymi realizowanymi projekta-
mi w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W os-
tatnim czasie dofinasowanie otrzyma³y trzy projekty: „Pod-
noszenie kompetencji nauczycieli akademickich w UPH w
Siedlcach”, „Zaplanuj z nami swoj¹ zawodow¹ przysz³oœæ -
znajdŸ pracê!”, „Masz sta¿! Humaniœci na wspó³czesnym
rynku pracy”. W Uczelni realizowanych jest obecnie 10 pro-
jektów o ³¹cznej wartoœci ponad 9 mln z³otych.

Uczelnia pozyskuje nie tylko œrodki na rozwój nauko-
wy, lecz równie¿ na inwestycje poprawiaj¹ce stan infra-
struktury. Uzyskane dziêki naszym staraniom œrodki z
MNiSW ju¿ w tym roku pozwol¹ na d³ugo oczekiwan¹ bu-
dowê wielofunkcyjnego parkingu przy Wydziale Przy-
rodniczym.

pragnê podkreœliæ, ¿e wsparcie i ¿yczliwoœæ wielu na-
szych partnerów towarzyszy³o nam przez ca³y poprzedni
rok. Jestem niezwykle dumna, ¿e dziêki œcis³ej wspó³pracy z
przedsiêbiorcami, instytucjami, szko³ami i innymi przedsta-
wicielami lokalnego œrodowiska realizujemy przedsiêwziê-
cia naukowe, projektujemy nowe kierunki studiów, podno-
simy skutecznoœæ wykorzystania wiedzy i innowacyjnych
rozwi¹zañ.

Szanowni Pañstwo,

Szanowni Pañstwo,

14 grudnia 2016 roku powo³ane zosta³o w Uniwersy-
tecie Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Nauki i Przed-
siêbiorczoœci. Jego celem jest wykorzystanie i rozwijanie
potencja³u kompetencyjnego œrodowiska akademickiego w
synergii z potrzebami i wyzwaniami œrodowiska biznesu
oraz jego otoczenia, wzmacnianie kompetencji UPH w
zakresie dzia³alnoœci badawczorozwojowej i racjonalizator-
skiej, aktywnoœci przedsiêbiorczej œrodowiska akademic-
kiego - pracowników i studentów - oraz wspó³praca z
biznesem i jego otoczeniem.

Nasza spo³ecznoœæ akademicka jest dumna, ¿e od 19 do
20 paŸdziernika w murach Uniwersytetu odbêdzie siê III
edycja

. Temat przewodni tegorocznego szczytu brzmi: „Pañ-
stwo - Gospodarka - Bezpieczeñstwo: Filary polskiej gospo-
darki przysz³oœci”. Przedstawiciele œwiata polityki, gospo-
darki, nauki i biznesu dyskutowaæ bêd¹ o rozwoju gospo-
darczym naszego kraju i bezpieczeñstwie polskiej gospo-
darki. Z punktu widzenia uczelni szczególnie interesuj¹cy
bêdzie panel dotycz¹cy powi¹zañ nauki i biznesu.

,
za nieocenione wsparcie pragnê z³o¿yæ podziêkowania

na rêce obecnych tu partnerów, czy mo¿e raczej przyjació³
naszego Uniwersytetu. Podkreœlê równie¿, jak du¿e znacze-
nie dla dzia³alnoœci naszej Uczelni ma wspó³praca ze Sto-
warzyszeniem Przyjació³ Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach. Przyjmijcie Pañstwo moje nie-
ustaj¹ce wyrazy wdziêcznoœci za zaanga¿owanie w ¿ycie
naszej Uczelni.

doceniam, ¿e wybraliœcie nasz¹ Uczelniê. Ciesz¹ nas
Wasze wyniki naukowe i sportowe, dum¹ napawaj¹ Wasze
sukcesy, zaanga¿owanie w ¿ycie i rozwój Uczelni. Szcze-
gólnie ciep³e s³owa kierujê do Was - studenci I roku. £¹czy
mnie, absolwentkê naszej Uczelni, z Wami szczególnie blis-
ka wiêŸ, bo kiedyœ ja, tak jak Wy dzisiaj, stawia³am tu pierw-
sze kroki w swoim doros³ym ¿yciu. Dziêkujê, ¿e wybraliœ-
cie nasz¹ Uczelniê i obiecujê, ¿e Was nie rozczarujemy.
Jestem pewna, ¿e tak jak mnie kiedyœ, tak i Wam nasz
Uniwersytet zapewni doskona³y start w interesuj¹ce i pe³ne
sukcesów ¿ycie zawodowe. Serdecznie Was witam w spo-
³ecznoœci akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. ¯yczê, aby spe³ni³y siê Wasze
najbardziej ambitne plany, abyœcie znaleŸli tu nie tylko
wiedzê, ale te¿ realizowali swoje pasje.

rozpoczynaj¹c nowy rok akademicki chcia³abym ser-
decznie podziêkowaæ ca³ej spo³ecznoœci akademickiej
Uczelni za zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ naukow¹, dydak-
tyczn¹, administracyjn¹, kulturaln¹ i spo³eczn¹ na rzecz
naszego Uniwersytetu. ¯yczê wszystkim wytrwa³oœci i
dalszych sukcesów w roku akademickim 2017/2018.

„Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro…” napisa³ Jan
Pawe³ II. ¯yczê wiêc nam wszystkim, abyœmy w rozpo-
czynaj¹cym siê roku akademickim dobrze wykorzystali
ka¿dy nowy dzieñ. Z optymizmem i pe³ni nadziei na przysz-
³oœæ rozpocznijmy rok akademicki 2017/2018 w Uniwer-
sytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG
2017

Szanowni Pañstwo

Drodzy Studenci i Doktoranci,

Szanowni Pañstwo,

Drodzy Pañstwo,
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Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Z³otym Medalem za D³ugoletni¹

S³u¿bê

Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê

Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê

otrzyma³a JM Rektor prof. dr
hab. .

odznaczeni zostali: , dr
, mgr , mgr

, mgr , mgr
, mgr , mgr

, prof. dr hab. , dr
, , mgr

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

odznaczeni
zostali: dr , dr in¿. ,
dr , prof. dr hab. , dr

, dr , prof. dr hab.
, dr in¿. .

nagrodzeni zostali: dr in¿. , dr
, dr in¿. , mgr
, dr , mgr

, dr in¿.
, dr in¿. , dr in¿.

Tamara Zacharuk
Stanis³awa Bogatek

Ireneusz Chrz¹œcik Barbara Grzegorczyk
Beata Gulati Longina Matwiejczuk Jadwiga
Miszkiewicz Ewa Olender Ma³gorzata
Perkowska Zofia Rzymowska Jolanta
Sachanowicz Krystyna Struk Jaros³aw
Szynkarczyk Danuta Waszczak Krzysztof
Wojciechowski Jan Woliñski

AlicjaAntas-Jaszczuk Anna Cybulska
Krzysztof Górski Joanna Kuæ Renata

Matysiuk Anna Rak Katarzyna
Rymuza Ma³gorzata Wyrzykowska

El¿bieta Horoszewicz
Krzysztof Kapela Dorota Ko³odziejczyk
Gra¿yna Krycka Robert Krzy¿anowski
Monika Leœniczuk Anna Majchrowska-
Safaryan Anna Milczarek Ewa

Salamoñczyk Tomasz Stefaniuk
Andrzej Zybert

, dr in¿. , prof. dr hab.
.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni
zostali: prof. dr hab. , prof. dr hab.

, dr ,
dr , dr , dr

, dr .

Teresa Banaszkiewicz
Barbara Biesiada-Drzazga Barbara Dobrowolska

Ewa Jówko Rafa³ Roguski Sabina
Wieruszewska-Duraj Krystyna Wojciechowska

Odznaczenia dla pracowników UPH
Podczas inauguracji nowego roku akademickiego

odznaczono zas³u¿onych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Podczas Œwiêta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
odby³y siê promocje doktorów i doktorów habilitowanych.

Dyplomy odebrali:
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Frankowska-Maciejewska
Aneta

Choiñska Justyna

Paluszkiewicz Jacek

Tarczyñski Krystian

Dêbska Marzena

Grabowski Tomasz
Wojciech

Kaczorek Anna

Kalinowska-Dohojda
Agnieszka

Cyrta Monika

Ordon Magdalena

Imiê i nazwiskoPromotor Promotor

prof. Marian Kaproñ

prof. Bogumi³ Leszczyñski

prof. Marian Kaproñ

prof. Krzysztof M³ynek

prof. Gra¿yna Niedzia³ek

prof. Cezary Tkaczuk

prof. Cezary Mitrus

prof. Janina Skrzyczyñska

prof. Barbara Symanowicz

prof. Barbara Biesiada-
Drzazga

prof. Barbara Kot

prof. Krzêcio-Nieczyporuk

prof. Janina Skrzyczyñska

prof. Halina Sieczkowska

prof. Alina Górska

prof. Henryk Æwiek

prof. Kazimierz Jankowski

prof. Teresa Banaszkiewicz

prof. Wies³aw Go³êbiewski

prof. Miros³awa
Ossowska-Chruœciel

Sidorowicz Katarzyna

Kozak Agnieszka

Malec Edyta Beata

Paprocka Agata

Zowczak Michalina

Krzyczkowski Tomasz

Haman Andrzej

Rekiel Ma³gorzata

Skorupka Zenon

Paczuska (Brodzik)
Urszula

Imiê i nazwisko
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HABILITACJE

Œwiêto UPH 2017

17 maja 2017 odby³o siê uroczyste posiedzenie Se-
natu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach z okazji Œwiêta Uniwersytetu.

W gmachu Wydzia³u Humanistycznego wraz z pierw-
szymi taktami poloneza „Po¿egnanie ojczyzny” Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w
Siedlcach pod dyrekcj¹ dowódcy - kapelmistrza kapitana

rozpoczê³a siê uroczystoœæ,
która zgromadzi³a grono dostojnych goœci.
Dariusza Kaczmarskiego

W swoim wyst¹pieniu Jej Magnificencja

zaznaczy³a koniecznoœæ podejmowania dzia³añ
zwi¹zanych z zapowiadan¹ ustaw¹ Prawo o
Szkolnictwie Wy¿szym i podkreœli³a, ¿e uczelnia
jest gotowa do nowych wyzwañ. Zadedykowa³a
wszystkim s³owa Johanna Wolfganga von Goethe:
„Cokolwiek potrafisz lub myœlisz, ¿e potrafisz,
rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potêgê i
magiê” i ¿yczy³a wszystkim wiary we w³asne
mo¿liwoœci oraz odwagi podejmowania wyzwañ.

Rektor, prof. dr hab. Tamara Zacharuk

Œwiêto Uniwersytetu by³o okazj¹ do
wrêczenia Medali za Zas³ugi dla Siedleckiej
Uczelni. W tym roku przyznano je: dr. hab.

prof. dr. hab.
mgr

dr hab. in¿. dr dr
dr. hab. in¿.

mgr. dr. hab.
mgr. dr

dr. hab. in¿.
mgr.

mgr

Stanis³awowi Ambroszkiewiczowi,
Antoniemu Bombikowi, Magdalenie Chromiñ-skiej,

Gra¿ynie Ciepieli, Beacie Ga³ek,
Agnieszce Gil-Œwiderskiej, Markowi Guga-
le, Krzysztofowi Harasimiukowi, Krzyszto-
fowi Iskrze, Dariuszowi Izdebskiemu, Martynie
Jurzyk, Zbigniewowi Karczmarzykowi,
Zbigniewowi Karwowskiemu, Marcinowi Kulic-
kiemu, mgr. Miros³awowi Leœkowiczowi, Annie

Kuryer Uniwersytecki 78 (3/2017)

Imiê i nazwiskoPromotor PromotorImiê i nazwisko

Paprocka Sylwia Agata

Sikorska Agata

Gajownik-£azuga
Katarzyna

Mróz Emilia

Krzewniak Daria

Niedba³a Mateusz

Laskowski Stanis³aw

Szwed Magdalena

Iwan Rafa³

Wieremiej Wies³aw

Majkowski Patryk

prof. Agata Gru¿ewska

prof. Guga³a Marek

prof. Gra¿yna Niedzia³ek

prof. Artur Go³awski

prof. Tamara Zacharuk

prof. Barbara Symanowicz

prof. Teresa Banaszkiewicz

prof. Marcin Horbowicz

prof. Katarzyna Antosik

prof. Beata Kuziemska

prof. Barbara Biesiada-
Drzezga

Imiê i nazwisko

Banaszewska Dorota

Pytlewski Jaros³aw

Koziñski Mieczys³aw

Marciniuk Pawe³

Zybert Andrzej

Sytykiewicz Hubert

Piwowarski Juliusz

Filipek Agnieszka

Wróblewski Dariusz
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Mielczarek, dr. hab. Romanowi Mnichowi,
Bogus³awowi Olkowskiemu, Wojciechowi
Penczkowi, Agnieszce Prusiñskiej, Ceza-
remu Tkaczukowi, Beacie Walêciuk-Dejneka,

Ryszardowi Wróblewskiemu,
Krystynie Zarzeckiej.

Stowarzyszenie Przyjació³ Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach

Piotr Œliwowski

, Dariusz
Wróblewski

dr. hab. in¿.
prof. dr. hab.

dr dr. hab. in¿.
dr hab.

prof. dr. hab. prof. dr hab.

tradycyjnie

Oddzia³ w
Siedlcach, dyrektor Departamentu Pro-
mocji i Informacji Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych bryg. dr hab. in¿.

dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego

przyz-
na³o nagrody im. prof. Les³awa Szczerby dla najlepszego
studenta oraz dla wybitnego m³odego naukowca UPH w ro-
ku akademickim 2016/2017. Prezes Stowarzyszenia,

(Ages SA) przedstawi³ sponsorów nagród,
a przewodnicz¹cy Kapitu³y Nagrody,

przedstawi³ sylwetki laureatów.
, prezes M3 Przedsiêbiorstwa Budownictwa Mieszka-

niowego - sponsor nagrody dla Wybitnego M³odego Nau-
kowca - wrêczy³ nagrody dwóm laureatom: dr.

z Wydzia³u Nauk Œcis³ych i dr.
z Wydzia³u Humanistycznego. Czek z r¹k

w imieniu Fundacji
PRO BONO, sponsora nagrody, w wysokoœci 5.000 z³otych
dla najlepszego studenta tegorocznej edycji konkursu,
odebra³a z Wydzia³u Nauk Œcis³ych

Goœcie, na rêce Jej Magnificencji, sk³adali ¿yczenia z
okazji Œwiêta Uniwersytetu podkreœlaj¹c znaczenie uczelni
dla rozwoju miasta i regionu. Wœród zaproszonych, którzy
zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹, byli m.in.: dr

pose³ na Sejm RP, , pos³anka na
Sejm RP poprzednich kadencji, doradca
wicemarsza³ka Senatu Marii Koc, cz³onek
Zarz¹du Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab.

, przewodnicz¹cy Komisji Kszta³cenia Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich,

mazowiecki kurator oœwiaty i
wicekurator mazowiecki, dyrektor
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

Sta-
nis³aw Cieniuch

Krzysztof Harasi-
miuk, Zdzis³aw Skorup-
ka

Paw³owi
Piszczowi Mateuszowi
Niedbale Krys-
tyny Lesiuk iAndrzeja Jastrzêbskiego

Paulina Czubaj .

Marek Sa-
wicki Stanis³awa Prz¹dka

Micha³ Jaworski
El¿bieta Lanc

Jan
£aszczyk

Aurelia Mi-
cha³owska Dorota Skrzypek

Urszula Gadomska

Ochrony Przeciwpo¿arowej, Prezy-
dent Miasta Siedlce, dr starosta powiatu
siedleckiego i przewodnicz¹cy Ra-
dy Powiatu oraz dr , wójt gminy
Siedlce.

Wojciech Kudelski
Dariusz Stopa

Zygmunt Wielogórski
Henryk Brodowski

Wœród rektorów i przedstawicieli zaprzyjaŸnionych
uczelni wy¿szych JM Rektor powita³a Jej Magnificencjê
prof. dr hab. , rektora Akade-
mii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, Jej Magnificencjê
dr Rektora Collegium Mazovia Inno-
wacyjnej Szko³y Wy¿szej w Siedlcach, prof. dr. hab.

prorektora ds. nauki, I zastêpcê Rektora Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr
hab. prorektor ds. kszta³cenia
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie, prof. dr. hab.
prorektora ds. filii w Bia³ej Podlaskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego J. Pi³sudskiego w Warszawie, prof. dr. hab.
in¿. prorektora ds. naukowych Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie, dr. in¿.

, prorektora Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Ciechanowie, Jego Magnificencjê ks. dr.

Rektora Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Siedlcach oraz prof. dr. hab.

, doktora honoris causa naszego
Uniwersytetu.

Annê Wypych-Gawroñsk¹

Bo¿enê Piechowicz
Ma-

riana Binka

Barbarê Marcinkowsk¹

Jerzego Sadowskiego

Jaros³awa Kozubê

Grzegorza Koca

Piotra Paækowskiego
Zbigniewa Ta-

deusza D¹browskiego

Ewa Nasi³owska

Premier Rzeczypospolitej Polskiej , 25
paŸdziernika z³o¿y³a wizytê w Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym.

Po przywitaniu w Pa³acu Ogiñskich przez JM Rektor
prof. dr hab. i Prezydenta Siedlec

, Prezes Rady Ministrów uda³a siê
na spotkanie z przedstawicielami œrodowiska
akademickiego, w³adz samorz¹dowych i przedsiêbiorców.
Rozmowy dotyczy³y aktualnych wydarzeñ oraz reform w
nauce i gospodarce. JM Rektor prof. dr hab. Tamara
Zacharuk przedstawi³a równie¿ Premier Beacie Szyd³o
historiê, osi¹gniêcia i plany rozwoju Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego.

Beata Szyd³o

Tamarê Zacharuk
Wojciecha Kudelskiego

Wizyta Premier Beaty Szyd³o w UPH

Kuryer Uniwersytecki 78 (3/2017)
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Jury Kapitu³y „Z³otego Jacka”, w sk³ad, której wcho-
dz¹ przedstawiciele Siedleckiego Towarzystwa Nauko-
wego, Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego „Brama” i
Muzeum Regionalnego w Siedlcach, przyzna³o nagrody za
2017 rok.

„Z³otym Jackiem” w kategorii osi¹gniêcia naukowe
nagrodzono prof. dr hab. zRyszarda Wróblewskiego

z Instytutu Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa UPH, w
kategorii popularyzacja nauki dr z
Instytutu Matematyki i Fizyki UPH, w kategorii osi¹g-
niêcia artystyczne mgr. , który w
przesz³oœci pracowa³ m.in. w naszej Uczelni. Uroczystoœæ
wrêczenia nagród odby³a siê 20 paŸdziernika w Muzeum
Regionalnym w Siedlcach.

Agnieszkê Prusiñsk¹

Andrzeja So³tysiuka

Z³ote Jacki 2017

XL lat zootechniki w UPH
W bie¿¹cym roku obchodzimy piêkny jubileusz 40

lat dzia³alnoœci kierunku zootechnika w naszym Uni-
wersytecie.

Tamara
Zacharuk Janina Skrzyczyñska

Adam Struzik
Wojciech Kudelski

Dariusz Stopa
Henryk Brodowski

Zygmunt Litwiñczuk

Bo¿ena Piechowicz
Joanna

Bar³owska

Wies³aw Szeliga
Barbara Klocek Janusz Górski
Krystyna Piotrowska Aleksander Walkie-
wicz Henryk Lis Leon Saba

. El¿bieta Smalec Bogus³aw
Olkowski.

Piotr Guliñski

Instytut Bioin¿ynierii i Hodowli Zwierz¹t z tej okazji
11 maja 2017 r. zorganizowa³ konferencjê nt. „XL lat dzia-
³alnoœci kierunku i dyscypliny zootechnika na Wydziale
Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach (1977-2017)” po³¹czon¹ ze zjazdem ab-
solwentów kierunku zootechnika.

Konferencja by³a wspó³organizowana przez Polskie
Towarzystwo Zootechniczne. Patronat honorowy nad kon-
ferencj¹ objêli: JM Rektor UPH prof. nzw. dr hab.

, prof. dr hab. dziekan Wy-
dzia³u Przyrodniczego, marsza³ek woje-
wództwa mazowieckiego, Prezydent
Miasta Siedlce, dr starosta powiatu siedlec-
kiego i dr wójt gminy Siedlce.

Goœciem honorowym by³ doktor honoris causa prof.
zw. dr hab. Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto zaproszenie przyjêli:
dr Rektor Collegium Mazovia Inno-
wacyjna Szko³a Wy¿sza w Siedlcach, prof. dr hab.

dziekan Wydzia³u Biologii, Nauk o Zwierzêtach
i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Szczególnymi goœæmi byli emerytowani i pracuj¹cy dyrek-
torzy IBiHZ: prof. dr hab. , prof. dr hab.

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

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

Prof. dr hab. przedstawi³ rys histo-
ryczny „XL dzia³alnoœci kierunku i dyscypliny zootechnika
na Wydziale Przyrodniczym w Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym w Siedlcach”. Profesor podkreœli³, ¿e
kierunek obecnie posiada pe³ne uprawnienia akademickie.
W okresie czterdziestolecia mury uczelni opuœci³o ponad
2500 magistrów in¿ynierów zootechniki. W tym czasie wy-
promowanych zosta³o kilkudziesiêciu doktorów in¿ynierów
zootechniki, a dalszych 30 ma wszczête procedury. „Jesteœ-
my szczególnie dumni z faktu nadawania tytu³u doktora
habilitowanego, który uzyska³o ju¿ kilkanaœcie osób i które
zasili³y nasz Instytut. Tak¿e kadrê do kszta³cenia na kierun-
ku zootechnika mamy na wysokim poziomie - 3/4 kadry to
samodzielni pracownicy naukowi z tytu³em profesora i
doktora habilitowanego”.

Profesor Guliñski zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, i¿
wielu pracowników Instytutu pe³ni³o funkcje kierownicze w
Uczelni. Byli to: prorektorzy ds. nauki (prof. dr hab.

prof. dr hab. ), prorektor ds.
rozwoju (prof. dr hab. prof. dr hab.

), pierwszy dziekan Wydzia³u Rolnicze-
go - zootechnik (doc. ), dziekan (prof. dr
hab. ).

Podczas uroczystoœci wyg³oszony zosta³ przez prof. dr.
hab. wyk³ad „Rola zwierz¹t w
¿yciu cz³owieka”, który wzbudzi³ zainteresowanie oraz zos-
ta³ nagrodzony brawami. Nastêpnie ods³oniêto tablicê pa-
mi¹tkow¹ w gmachu przy ul. Prusa 14. Dokonali tego: pro-
rektor ds. nauki prof. nzw. reprezentu-
j¹cy JM Rektor prof. nzw. dr hab. i senio-
rzy naszego instytutu - prof. dr hab. , prof.
dr hab. , prof. dr hab. , prof. dr
hab. Na zakoñczenie wrêczono szczególnie
zas³u¿onym pracownikom i goœciom pami¹tkow¹ monogra-
fiê oraz medale okolicznoœciowe „40 lat Siedleckiej Zoo-
techniki” oraz niklowane podkowy oprawione w granicie.

Siedlecka zootechnika jest dobrze postrzegana w œro-
dowisku naukowym, co podkreœli³ prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lub-
linie. Pogratulowa³ te¿ dynamicznego rozwoju kierunku i
¿yczy³ dalszych sukcesów.

Mo¿na siê pokusiæ o stwierdzenie, ¿e miar¹ jakoœci
kszta³cenia jest absolwent, który œwiadczy o tym zdobyt¹
wiedz¹ i pozyskanymi w czasie studiów umiejêtnoœciami.
Obserwuj¹c naszych absolwentów - prezydentów federacji,
prezesów, dyrektorów, cz³onków zarz¹du oraz czasami pro-
ducentów ¿ywnoœci wykorzystuj¹cych zaawansowane tech-
nologie, mo¿na byæ przekonanym, ¿e s¹ oni dobrze przygo-
towani do zawodu zootechnika - stale poszukiwanego na
rynku pracy.

Janusz
Maciejowski, Barbara Klocek

Marian Wójciak, Sta-
nis³aw Kondracki

Janusz Skolasiñski
Piotr Guliñski

Stanis³awa Kondrackiego

Miros³aw Minkina
Tamarê Zacharuk

Barbara Klocek
Wies³aw Szeliga Henryk Lis

Janusz Górski.

Zygmunt
Litwiñczuk
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*4 paŸdziernika 2017 roku spo³ecznoœæ akademicka
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych spotka³a siê z
w³adzami i pracownikami.

Dziekan prof. dr hab. przedstawi³ stra-
tegiê funkcjonowania kierowanego przez siebie wydzia³u.
¯akom na ich nowej drodze ¿yczy³ powodzenia, zapew-
niaj¹c o pomocy, jak¹ mog¹ uzyskaæ od pracowników wy-
dzia³u.

Szczegó³owej prezentacji wydzia³u dokona³a mgr
. Przedstawi³a studentom

kadrê oraz pracowników dziekanatu, poinformowa³a o pra-
wach i obowi¹zkach studentów, przedstawi³a ofertê kó³
naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych. Zachêci³a studentów do aktywnego
w³¹czania siê w ¿ycie spo³ecznoœci akademickiej.

Marek Cisek

Maryla Karczewska-Czapska

* Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych or-
ganizowanych jest szereg konferencji naukowych, semi-
nariów i warsztatów. W paŸdzierniku odby³a siê, przygo-
towana wspólnie z Towarzystwem Naukowym Myœli Poli-
tycznej i Prawnej, konferencja „Przestêpstwo i kara w myœli
prawnej i ekonomicznej”. Celem by³o po³¹czenie perspek-
tyw myœli prawnej i ekonomicznej, umo¿liwienie spotkania
i dyskusji badaczom doktryn prawnych i politycznych ze
specjalistami prawa karnego oraz ekonomii.

* Ko³o Naukowe Ekonomiczne przygotowa³o w listo-
padzie warsztaty „ZUS dla studenta. Ubezpieczenia spo-
³eczne w praktyce”. W grudniu Ko³o Naukowe Logistyków
zorganizuje IV Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ „Eko-
logia, logistyka i transport”.

Monika Waku³a

Wieœci z Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
odby³ siê Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy „Pañstwo -
Gospodarka - Spo³eczeñstwo. Filary polskiej gospo-
darki przysz³oœci”.

Beata Szyd³o

Piotrem Gliñskim
Krzysztofem Tchórzewskim

Janem Szyszko And-
rzejem Adamczykiem,

Tamara
Zacharuk

Woj-
ciech Kudelski

Krzysztof Karaœ

Honorowy patronat nad nim objê³a Prezes Rady Mi-
nistrów . Bra³o w nim udzia³ ponad 1000 osób.
Wœród nich byli przedstawiciele rz¹du na czele z wicepre-
mierem prof. dr. hab. i ministrami:
energii , œrodowiska prof. dr.
hab. , infrastruktury i budownictwa

parlamentarzyœci, samorz¹dowcy,
przedsiêbiorcy, naukowcy.

Jak podkreœli³a JM Rektor UPH prof. dr hab.
jest to niezwykle wa¿ne wydarzenie nie tylko dla

gospodarki, ale tak¿e dla wielu innych dziedzin naszego ¿y-
cia. WyraŸnie zaznacza równie¿ nasz Uniwersytet na akade-
mickiej mapie Polski. Natomiast Prezydent Siedlec

zwróci³ uwagê, i¿ Szczyt przyczyni³ siê do
promocji naszego miasta, które na dwa dni sta³o siê swoist¹
gospodarcz¹ stolic¹ kraju.

Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu oraz
Miasto Siedlce. Jak stwierdzi³ , prezes
ECB, w ramach tegorocznej, ju¿ trzeciej edycji Szczytu,
skoncentrowano siê na filarach polskiej gospodarki przysz-
³oœci, czyli bran¿ach, firmach i instytucjach, które swoj¹
dzia³alnoœci¹ i determinacj¹ przyczyniaj¹ siê do rozwoju
gospodarczego kraju.

W ramach debat przeprowadzono dyskusje ukierunko-
wane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod k¹tem
ryzyk wynikaj¹cych z niepewnoœci inwestycyjnej, sytuacji
miêdzynarodowej, bezpieczeñstwa (gospodarczego, ener-
getycznego, finansowego), jak równie¿ potencja³u infra-
strukturalnego i innowacyjnego.

Po plenarnych obradach nt. „Filary polskiej gospodar-
ki przysz³oœci: biznes, nauka, samorz¹d” odby³y siê posie-
dzenia w ramach poszczególnych sesji. Ich tematyka to:
„Gospodarka”, „Innowacyjnoœæ”, „Bezpieczeñstwo”, „Sa-
morz¹d”, „Case study - innowacyjnoœæ w praktyce”. Odby-
³a siê te¿ konferencja „Z energi¹ na ty”.

Obrady Szczytu by³y okazj¹ do wrêczenia nagród
„Bursztyny polskiej gospodarki”. Laureatami zostali:

, minister infrastruktury i budownictwa,
, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,

, prezes Zarz¹du Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,

, prezes Zarz¹du Grupy Azoty S.A.,
, prezes Zarz¹du Polimex Mostostal S.A.; przyznano

jedno wyró¿nienie dla

And-
rzej Adamczyk Je-
rzy Kwieciñski
Kazimierz Kujda

Wojciech War-
dacki Antoni Józwo-
wicz

Veolia Energia Polska S.A.
Adam Bobryk

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w UPH
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25-26 wrzeœnia odby³ siê I Kongres Polskiego To-
warzystwa Nauk o Bezpieczeñstwie. Powsta³o ono w
2013 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa UPH.

Jak stwierdzi³ dotychczasowy przewodnicz¹cy prof.
dr hab. , „Miniony okres funkcjono-
wania Towarzystwa, to czas pog³êbionej refleksji nad
naukami o bezpieczeñstwie, g³ównie ich to¿samoœci¹ me-
todologiczn¹ - na ile podstawy metodologiczne nauk o bez-
pieczeñstwie utrwalaj¹ ich aspekt poznawczy i utylitarny.
Nauki o bezpieczeñstwie jako najm³odsza dyscyplina nau-
kowa funkcjonuj¹ w nauce polskiej od 2011 roku. Szeœ-
cioletni okres budowania to¿samoœci naukowej tej dyscyp-
liny w warunkach transdyscyplinarnoœci wiedzy i interdys-
cyplinarnego podejœcia badawczego do identyfikacji pod-
stawowych problemów bezpieczeñstwa oraz ich deskryp-
cji, eksplanacji, diagnozy, prognozy, systematyzacji pojêæ i
budowania to¿samoœci metodologicznej wydaje siê byæ
stosunkowo krótki, jednak wystarczaj¹cy do refleksji nad

Marian Cieœlarczyk

dokonaniami nauk o bezpieczeñstwie i ich przysz³oœci w
nauce polskiej”.

Celem I Kongresu PTNB w czêœci statutowo-organi-
zacyjnej, w ramach Walnego Zebrania Cz³onków, by³o do-
konanie podsumowania i oceny dotychczasowej dzia³al-
noœci oraz wybranie jego w³adz naczelnych na kolejn¹ ka-
dencjê, a tak¿e okreœlenie za³o¿eñ programowych i organi-
zacyjnych funkcjonowania Towarzystwa na kolejne lata.

W czêœci drugiej Kongresu, podczas konferencji nau-
kowej, dokonano swoistego bilansu dotychczasowego do-
robku nauk o bezpieczeñstwie w sferze teoretyczno-meto-
dologicznej, edukacyjnej i praktycznej, a tak¿e obradowa-
no na temat przysz³oœci nauk o bezpieczeñstwie w Polsce.
Obrady prowadzone by³y w trzech panelach: „Nauki o bez-
pieczeñstwie jako dyscyplina naukowa” (moderator prof.
dr hab. ), „Problemy metodologiczne
nauk o bezpieczeñstwie” (moderator dr hab.

, prof. UPH), „Wyzwania dla nauk o bezpie-
czeñstwie” (moderator prof. dr hab.

).

Marian Cieœlarczyk
Andrzej

Czupryñski
Romuald Kali-

nowski

I Kongres
Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeñstwie

I Kongres dokona³ wyboru w³adz na kadencjê 2017-
2021. Wy³oniono Zarz¹d G³ówny w sk³adzie: prezes - prof.
dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny), wiceprezes - dr hab. , prof.
AP (Akademia Pomorska w S³upsku), wiceprezes - dr hab.

, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny), sekretarz - dr hab.

, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanis-
tyczny), skarbnik - dr hab. , prof. UPH
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), cz³onkowie -
dr hab. , prof. UPH (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny), dr
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny).

W sk³ad G³ównej Komisji Rewizyjnej weszli: prze-
wodnicz¹cy - dr , zastêp-
ca przewodnicz¹cego - dr (Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny), sekretarz - dr

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), dr
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanis-

tyczny), pp³k dr (Wy¿sza Szko³a Ofi-
cerska Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu).

Do S¹du Kole¿eñskiego wybrani zostali: przewodni-
cz¹cy - dr hab. (Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny), zastêpca przewodnicz¹cego -
dr (Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa
Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”), zastêpca
przewodnicz¹cego - dr
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), sekretarz - dr

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanis-
tyczny), cz³onkowie - dr hab.

, prof. P.Cz. (Politechnika Czêstochowska), p³k. dr hab.
, prof. AP (Akademia Pomorska w

S³upsku), dr hab. (Uniwersytet Warmiñ-

Andrzej Glen
Andrzej Urbanek

Mariusz Kubiak
Arkadiusz Indrasz-

czyk
Henryk Wyrêbek

Stanis³aw Jarmoszko
Daria Krzewniak

Andrzej Wawrzyniec Œwiderski
Joanna Wa¿niewska

Beata
Ga³ek
Malina Kaszuba

Marek Bodziany

Agnieszka Filipek

Wojciech Czajkowski

Ma³gorzata Lipiñska-Rzeszutek

Maryla Fa³kowska
Magdalena Bsoul-Kopow-

ska
Mieczys³aw Koziñski

Piotr Bogdalski
sko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab.
(Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych we Wroc-
³awiu), p³k rez. in¿. (Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Koninie).

W sk³ad Komitetu Organizacyjnego Kongresu wcho-
dzili: dr hab. , prof. UPH - przewod-
nicz¹cy, dr hab. , prof. UPH - zastêp-
ca przewodnicz¹cego, dr hab. - zastêp-
ca przewodnicz¹cego, dr hab. , prof. UPH,
dr hab. , dr

, dr , dr , dr
. Sekretariat Kongresu prowadzili: dr
- kierownik, mgr - zas-

têpca kierownika, mgr , mgr
, mgr , mgr .

Do Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeñstwie
nale¿¹ 223 osoby, reprezentuj¹ce oœrodki akademickie z
terenu ca³ego kraju.

Wojciech Horyñ

Marian Lutostañski

Henryk Wyrêbek
Andrzej Czupryñski

Agnieszka Filipek
Adam Bobryk

Magdalena Bsoul-Kopowska Maryla Fa³kow-
ska Renata Tarasiuk Andrzej W. Œwiderski Jo-
anna Wa¿niewska
Daria Krzewniak Piotr Kiesner

Damian Jarnicki Sylwia Jan-
czewska Anna Lasota Patryk Szyndler
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Od 11 do 12 wrzeœnia 2017 r. w Uniwersytecie Przy-
rodniczo-Humanistycznym obradowa³a XVI Konfe-
rencja Studenckich i Doktoranckich Kó³ Naukowych
„Nauka m³odych - osi¹gniêcia i perspektywy”.

Anna Charuta,

Miros³aw Minkina,

Monika Jasiñska Maryla
Karczewska-Czapska

Adam Bobryk,
Jacek Sos-

nowski,
Agnieszka Prusiñska

Pau-
lina Pydyniak

Obejmowa³a cztery sekcje tematyczne: nauki ekono-
miczne i nauki o zarz¹dzaniu, nauki humanistyczne i nauki
spo³eczne, nauki przyrodnicze i nauki o zdrowiu oraz nauki
œcis³e i nauki techniczne. Uczestniczy³o w niej ponad 50 stu-
dentów i doktorantów z 15 oœrodków akademickich.

Konferencjê otworzy³a prorektor ds. studiów dr hab.
prof. UPH. Wyk³ad na temat: „Wspó³czes-

ne s³u¿by specjalne” wyg³osi³ prorektor ds. nauki dr hab.
prof. UPH. Podczas obrad w sekcjach

uczestnicy prezentowali swój dorobek badawczy oraz wy-
mieniali pogl¹dy i doœwiadczenia z dzia³alnoœci swoich kó³.

Obradom przewodniczyli opiekunowie naukowi
poszczególnych sekcji: sekcj¹ nauk ekonomicznych i nauk o
zarz¹dzaniu kierowa³y dr i mgr

, sekcj¹ nauk humanistycznych i na-
uk spo³ecznych - dr hab. prof. UPH, sekcj¹
nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu - dr hab.

prof. UPH, sekcj¹ nauk œcis³ych i nauk technicz-
nych - dr . Prace zg³oszone na konfe-
rencjê zostan¹ opublikowane.

W konkursie na najlepszy artyku³ zaprezentowany
podczas obrad wyró¿nieni zostali nastêpuj¹cy autorzy:

za pracê „Pracoholizm i jego konsekwen-
cje” (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w P³ocku) -

sekcja nauk ekonomicznych i nauk o zarz¹dzaniu, Dorota
Chmielak

Justyna Mazur Marcelina
Smolarczyk Maria Fr¹czek

Daniel Ko-
rycki Patryk Matusiak

Tadeusza Goca

za pracê
(Uniwersytet Przyrod-

niczo-Humanistyczny w Siedlcach) - sekcja nauk humanis-
tycznych i nauk spo³ecznych, ,

, za pracê „Zieleñ wertykalna
na budynkach jako element zwiêkszaj¹cy zielon¹ po-
wierzchniê aktywn¹ w mieœcie” (Politechnika Krakowska) -
sekcja nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu,

, za pracê „Manipulator antropo-
morficzny sterowany za pomoc¹ sterownika serwomecha-
nizmów opartego o mikrokontroler MSP430-G2553” (Po-
litechnika Warszawska) - sekcja nauk œcis³ych i nauk tech-
nicznych.

W drugim dniu uczestnicy konferencji pod przewod-
nictwem mgr. zwiedzili zabytki Siedlec i
inne ciekawe miejsca w mieœcie.

�(Íå)äåòñêîå b òâîð÷åñòâå, èëè ïîý-
òè÷åñêèé ìèð Hèêè Tóðáèíîé�

XVI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kó³ Naukowych

Studenci z Wydzia³u Przyrodniczego: (bioin¿ynieria
produkcji ¿ywnoœci) oraz (zootechnika) zostali finalistami IX
edycji Konkursu Studencki Nobel w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka
organizowanego przez Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów.

Konkurs ten ma na celu wy³onienie najbardziej wszechstronnych i utalen-
towanych cz³onków spo³ecznoœci akademickiej, a tak¿e promowanie aktywnej
dzia³alnoœci studenckiej. Brane pod uwagê s¹ nie tylko wyniki w kszta³ceniu, ale
równie¿ dzia³alnoœæ naukowa, spo³eczna, sportowa oraz artystyczna studentów.

Urszula Ostaszewska
Daniel Radzikowski

Studencki Nobel

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach zawar³ umowê o wspó³pracy z Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr
hab. i prezes ZUS prof. dr hab.

.
W ramach wspó³pracy bêdzie realizowany projekt

„Ubezpieczenia spo³eczne - edukacja z ZUS”, skierowany
do studentów oraz pracowników. Studia w UPH bêd¹ te¿
nagrod¹ dla laureatów trzech pierwszych miejsc olimpiady

Tamara Zacharuk Gert-
ruda Uœciñska

Umowa
o wspó³pracy UPH z ZUS
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organizowanej przez ZUS o nazwie „Warto wiedzieæ wiê-
cej o ubezpieczeniach spo³ecznych”. Podjêtych zostanie
równie¿ szereg innych inicjatyw z zakresu dzia³alnoœci
dydaktycznej, naukowej i badawczej.

Ze strony UPH odpowiedzialnymi za realizacjê umo-
wy s¹: prof. dr hab. - prorektor do spraw stu-
diów, prof. dr hab. in¿. - prorektor
do spraw rozwoju, prof. dr hab. - dziekan Wy-
dzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych. W Zak³adzie

Anna Charuta
Zbigniew Karczmarzyk

Marek Cisek

Ubezpieczeñ Spo³ecznych wspó³pracê bêd¹ koordynowaæ:
- dyrektor Oddzia³u ZUS w Siedlcach,

- naczelnik Wydzia³u Organizacji i Analiz,
- koordynator ds. komunikacji

spo³ecznej i edukacji.
Na zakoñczenie pobytu w UPH prof. Gertruda Uœciñ-

ska, wyg³osi³a dla œrodowiska akademickiego wyk³ad
„Gwarancje pañstwa we wspó³czesnych systemach
emerytalnych”.

Marek Paczuski
Elwira Duczek
Agnieszka Drzewowska

ERASMUS+ OPEN DAY 2017

9 paŸdziernika w Sali Senatu rozpocz¹³ siê ERAS-
MUS+ OPEN DAY 2017 - dzieñ integracji studentów z
wymiany Erasmus+ ze spo³ecznoœci¹ akademick¹ i
lokaln¹.

Spotkanie, organizowane jak co roku przez Biuro Eras-
mus+ w Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹, pozwoli³o
na przedstawienie studentom zagranicznym naszej uczelni,
pracowników zaanga¿owanych w realizacjê programu
Erasmus+, a tak¿e proponowanych podczas ca³ego pobytu
aktywnoœci.

W semestrze zimowym 2017/2018 przyjecha³o do nas
23 studentek/-tów z Turcji, Hiszpanii, S³owacji i £otwy, aby
studiowaæ na wydzia³ach: Humanistycznym, Nauk Eko-

nomicznych i Prawnych oraz Przyrodniczym. Kierownik
Dzia³u Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ mgr

serdecznie powita³a m³odzie¿ i przedstawi³a pra-
cowników wchodz¹cych w sk³ad biura Erasmus+ oraz koor-
dynatorów wydzia³owych. Studenci zagraniczni mieli okaz-
jê powiedzieæ kilka s³ów o sobie.

Realizacjê programu wymiany Erasmus+, jako opie-
kunowie, wspieraj¹ równie¿ studenci polscy, którzy posia-
daj¹ doœwiadczenia z uczestnictwa w Erasmusie. Poprzez
kontakt e-mailowy lub bezpoœredni udzielaj¹ rad dotycz¹-
cych organizacji ¿ycia i funkcjonowania w nowym miejscu.

Imprezê uœwietni³ wystêp muzyczno-wokalny dr hab.
prof. UPH i mgr.

którzy zaprezentowali kilka aran¿acji polskich pio-
senek, by przybli¿yæ polsk¹ kulturê i zachêciæ do dalszego
jej poznawania. Dziêki mgr oprowa-
dzaj¹cej goœci, m³odzie¿ dowiedzia³a siê ciekawostek z his-
torii pa³acu i rodziny arystokratycznej, której by³
w³asnoœci¹.

Ka¿dy uczestnik ERASMUS+ OPEN DAY 2017/2018
otrzyma³ praktyczny prezent - gad¿ety Erasmus+, które po-
winny przydaæ siê zarówno na zajêciach, jak i w codziennym
¿yciu. Spotkanie zakoñczy³o siê w restauracji „Kuchnia
Ogiñskiej”, w podziemiach pa³acu. Wspólny posi³ek sk³ada³
siê wy³¹cznie z polskich potraw. By³ œwietn¹ okazj¹ do dal-
szej integracji, poznawania polskich zwyczajów i kultury.

Katarzyna So-
bolewska

Beaty Walêciuk-Dejneki, Tadeusza
Goca,

Ewie Nasi³owskiej,

Monika Osieca

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w
Siedlcach odby³a siê XVIII Szko³a Letnia Jêzyka Polskiego i
Kultury Polskiej.

Zorganizowana zosta³a przez Instytut Filologii Pols-
kiej i Logopedii, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego oraz Biura Uznawalnoœci Wykszta³cenia i
Wymiany Miêdzynarodowej. W zajêciach Szko³y Letniej
uczestniczyli cudzoziemcy, studenci polonistyk lub lekto-
ratów jêzyka polskiego, funkcjonuj¹cych poza granicami
naszego kraju.

W tym roku do Siedlec przyjecha³y 62 osoby z Brazy-
lii, Bia³orusi, Bu³garii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Irlandii,
Macedonii, Rosji, Serbii, S³owacji, Tajwanu, Ukrainy, Uz-
bekistanu, Wielkiej Brytanii. W trakcie miesi¹ca zajêæ uczy-
li siê oni nie tylko jêzyka polskiego, ale te¿ poznawali nasz¹
kulturê i historiê. Kierownikiem Szko³y Letniej by³a dr hab.

, prof. UPH.Beata Walêciuk-Dejneka

XVIII Szko³a Letnia Jêzyka Polskiego i Kultury Polskiej
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Do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
przyjecha³o z Bia³orusi 360 uczniów, którzy maj¹ polskie
pochodzenie. Uczestniczyli oni w egzaminach kwalifika-
cyjnych na studia w Polsce, ze stypendium rz¹dowym.
Egzaminy zosta³y po raz pierwszy zorganizowane w sied-
leckiej uczelni przez Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i
Wymiany Miêdzynarodowej.

M³odzie¿ z Bia³orusi mia³a okazjê wzi¹æ udzia³ w
szeregu wyk³adach, zajêciach i wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez UPH.

Ogólnopolskie egzaminy w UPH dla m³odzie¿y z Bia³orusi

Przed wakacjami w UPH goœci³a grupa 6 stu-
dentów wraz z opiekunem z partnerskiego Delaware
Valley University. Przyjechali w ramach programu wy-
miany Piszka/Evansa/Diamonda.

By³a to kolejna wizyta goœci z amerykañskiej
uczelni w ramach wspó³pracy, która trwa nieprzerwanie
od 10 lat. Delegacjê z USAprzywita³ prorektor ds. nauki
prof. dr hab. . W powitalnym
spotkaniu uczestniczyli równie¿: prof. dr hab.

i dr z Wydzia³u Przy-
rodniczego - koordynator wymiany ze strony UPH oraz
dyrektor Fundacji Kopernikañskiej w Polsce - fundatora
programu, .

Amerykañscy studenci brali udzia³ w zajêciach na
Wydziale Przyrodniczym oraz zwiedzali nasze miasto i
region.

Miros³aw Minkina
Kazi-

mierz Jankowski Milena Truba

Jerzy Bystrowski
By³o to dla nich równie¿ doœwiadczenie integracyjne, gdy¿ przez
ca³y pobyt mieszkali w domach swoich kole¿anek i kolegów z
UPH.

Studenci z Delaware Valley University w UPH

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
wizytê z³o¿y³a delegacja z rejonu dubieñskiego na
Ukrainie.

Yuri Parfenyuk
Leonid Svyatoslavovych Kychatyy

Jurij Ivaschenko
Witalij Semenyuk

Steaponovych

Dariusz Stopa Marek Plichta

Tamar¹ Zacharuk
Miros³awem Minkin¹

W jej sk³adzie byli: (starosta),
(dyrektor Depar-

tamentu Ochrony Dziedzictwa Historycznego i Kultu-
rowego), (przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Pracodawców Dubieñszczyzny),

(dyrektor Oœrodka Realizacji Programów
UNESCO w obwodzie tarnopolskim). Wraz z delegacj¹
ukraiñsk¹ przybyli przedstawiciele powiatu siedleckiego:
dr (starosta), dr (wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu). Spotkali siê oni z JM
Rektor prof. dr hab. i prorektorem prof.
dr hab. .

Goœcie interesowali siê ofert¹ edukacyjn¹ UPH,
warunkami kszta³cenia, mo¿liwymi sferami wspó³pracy.
Wykazali szczególne zainteresowanie perspektyw¹
wspó³dzia³ania miêdzy uczelniami regionu i Uniwer-

sytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, wymian¹ m³o-
dzie¿y, badaniami dotycz¹cymi kwestii historycznych oraz
z obszaru turystyki i rekreacji.

Ukraiñscy i polscy samorz¹dowcy z wizyt¹ w UPH
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Grant z NCN dla Rafa³a Roguskiego
Wa¿n¹ instytucj¹ przyznaj¹ca granty badawcze jest

Narodowe Centrum Nauki z siedzib¹ w Krakowie. Jednym z
konkursów og³oszonych przez NCN jest Miniatura 1. W tym
roku zosta³a og³oszona jej pierwsza edycja, której celem jest
finansowanie pojedynczych dzia³añ naukowych s³u¿¹cych
realizacji badañ podstawowych.

Laureatem Miniatury 1 zosta³ m.in. dr -
adiunkt w Zak³adzie Historii XIX i XX wieku Instytutu His-
torii i Stosunków Miêdzynarodowych UPH. Prowadzi on
badania nad organizacj¹ s³u¿b Wojska Polskiego w latach
1918-1921, stanem bezpieczeñstwa wewnêtrznego woje-
wództw po³udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospoli-

Rafa³ Roguski

tej oraz dziejów Polskich Si³ Zbrojnych w okresie II wojny
œwiatowej.

W ramach uzyskanego grantu zostan¹ przeprowadzo-
ne kwerendy archiwalne i biblioteczne we Lwowie, Tarno-
polu oraz Iwano-Frankowsku. Ich zakres chronologiczny
obejmie czas od 1 listopada 1918 roku (pocz¹tek walk o
Lwów) do 15 marca 1923 (ustalenie granicy wschodniej II
Rzeczypospolitej, w tym ostateczne przy³¹czenie Galicji
Wschodniej do Polski). Zadaniem kwerendy bêdzie pozys-
kanie materia³ów zwi¹zanych z ¿yciem codziennym, poli-
tycznym i spo³ecznym Ma³opolski Wschodniej - obszarem
pogranicza nie tylko dwóch pañstw, ale i przeciwnych
systemów politycznych.

Pracownicy Wydzia³u Przyrodniczego uzyskali nowe
granty z Narodowego Centrum Nauki.

Zespó³ w sk³adzie: dr (Instytut
Biologii), mgr (Instytut Biologii), dr hab.
in¿. prof. UPH (Instytut Agronomii) i dr
hab. prof. UPH (Instytut Biologii), dzia³aj¹c
jako partner konsorcjum UAM w Poznaniu i UPH w
Siedlcach, uzyska³ grant NCN w konkursie OPUS 12.

Projekt Rola roœlinnoœci wodnej w wi¹zaniu wêgla i
jego depozycji w osadzie dennym: analiza porównaw-

Ma³gorzata Strza³ek
El¿bieta Bardzka

Marcin Becher,
Lech Kufel,

„

cza roœlinnoœci ramienicowej i naczyniowej” bêdzie rea-
lizowany równolegle na 6 jeziorach Pojezierza Lubuskiego
(UAM) i 6 jeziorach Pojezierza Mazurskiego (UPH). Koszt
trzyletnich badañ zespo³u siedleckiego finansowanych
przez NCN wynosi 275115 z³otych.

Ponadto dr hab. , prof. UPH (Instytut
Biologii), uzyska³ grant na projekt Ewolucyjne znaczenie
sk³adowania ofiar u dzierzb na przyk³adzie g¹siorka Lanius
collurio” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
(program Miniatura 1, Lista rankingowa nr 9).

Artur Go³awski
„

Granty NCN na Wydziale Przyrodniczym

W dniach 18-22 paŸdziernika w Instytucie Matematyki
i Fizyki Wydzia³u Nauk Œcis³ych UPH odby³a siê dziewi¹ta
Miêdzynarodowa Konferencja „The 9th International Work-
shop on Computer Algebra Systems in Teaching and Rese-
arch (CASTR'2017)”.

Poœwiêcona by³a zastosowaniom w nauczaniu i w ba-
daniach naukowych pakietów komputerowych zawieraj¹-
cych zestaw algorytmów do operacji symbolicznych. Do
CAS nale¿¹ pakiety takie jak: Mathematica, Maple, Math-
cad, MATLAB.

W obradach wziê³o udzia³ czterdziestu uczestników z
krajowych i zagranicznych oœrodków naukowych, w tym z
Bia³orusi, Japonii, Finlandii, Kazachstanu, Mo³dawii, Nie-
miec, Ukrainy, Serbii i Rosji.

CASTR'2017

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach uzyska³ finansowanie Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na badania podstawowe na rzecz postêpu biolo-
gicznego w produkcji zwierzêcej.

Projekt polega na analizie zró¿nicowania hodowla-
nych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech
u¿ytkowych i reprodukcyjnych oraz jakoœci jaj wylêgo-
wych na przyk³adzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin
krajowy (P-11), 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22), 750
sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin
krajowy (P-55). £¹czna dotacja w 2017 r. wynosi 775 000 z³.

G³ównym celem prac badawczych jest indywidualne
szacowanie w wychowie poziomu u¿ytkowoœci cech miês-
nych osobników p³ci mêskiej i ¿eñskiej rodów kaczek oraz
cech reprodukcyjnych umo¿liwiaj¹cych analizê zró¿nico-
wania obu populacji kaczek pod wzglêdem cech u¿ytko-
wych i reprodukcyjnych. Projekt przyczyni siê równie¿ do
popularyzacji informacji o badanych rodach kaczek poprzez
publikacjê dostêpn¹ dla wszystkich podmiotów zaintereso-
wanych ich chowem. Kierownikiem projektu jest prof. dr
hab. z Instytutu Bioin¿ynierii i
Hodowli Zwierz¹t.

Barbara Biesiada-Drzazga

Katarzyna Sobolewska

Nowy projekt badawczy - wybrane rody kaczek
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W trakcie inauguracji nowego roku akademickiego
2017/2018 odby³o siê wrêczenie nagród dla „Top
Managera”. Laureatami tegorocznej edycji konkursu s¹: I
miejsce , II miejsce ,
III miejsce . Nagrody ufundowa³a
firma Asaj Sp. z o.o. Studenci odebrali czeki z r¹k
wiceprezesa firmy, oraz Dziekana
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. dr hab.

.

Micha³ Chwedczuk Milena Gêsina
Monika Zdanowska

Marleny Kuran

Marka Ciska

Top Manager 2017

2 wrzeœnia w UPH oby³o siê Narodowe Czytanie
„Wesela” Stanis³awa Wyspiañskiego. Nasze wydarzenie
wpisane zosta³o w oficjalne obchody Dni Siedlec.

Ewa Jagie³³o
Mariusz

Cudny Ireneusz Chrz¹œcik
Stanis³awa Prz¹dka

Pawe³ Zakrzewski Krzysztof Radzicki
dr Dariusz Stopa Janusz

Wojciech Kowalski

Iwona Siepracka Tadeusz Goc
, Dawid Paniak

Iwona Sierant

Ewa Marchel
Magdalena Chromiñska

Narodowe Czytanie zainaugurowa³ prof. dr hab.
, prorektor ds. rozwoju UPH. Za-

raz potem na scenê wkroczyli goœcie z miasta Dasing z Ba-
warii w Niemczech, którzy z podzia³em na role w swoim
ojczystym jêzyku odczytali jedn¹ scenê. Mieliœmy okazjê
wys³uchaæ interpretacji dzie³a Wyspiañskiego w wykonaniu

- burmistrza miasta,
oraz

wiceprezes Towarzystwa Wspó³pracy Pol-

Zbigniew Karczmarzyk

Ericha Nagla Evy Nagl, Waltraud
Arnold, Hildegard Neusiedl AndreiAnkner.

Jerzy Smoliñski

Nastêpnie miejsce za mikrofonem zajêli:
IV LO im. Hetmana ¯ó³kiewskiego w Siedlcach,

Skoda, dr kanclerz UPH,
pose³ na Sejm RP poprzednich ka-

dencji, i z Domu
nad Stawami, starosta siedlecki ,

z TVP Warszawa, absolwentka naszej
uczelni, by³a przewodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady Miasta
Siedlce , kierownik Uczel-
nianego Oœrodka Kultury z Hufca Podlasie
ZHP, t³umacz jêzyka francuskiego, nau-
czycielka LO im. œw. Królowej Jadwigi w Siedlcach, dyrek-
tor Powiatowego Urzêdu Pracy w Siedlcach ,

z Biblioteki G³ownej UPH, dr

Narodowe Czytanie „Wesela” w Pa³acu Ogiñskich

ska-Wschód, by³y sekretarzAmbasady RP w Moskwie wraz
z ma³¿onk¹ , wicewójt gminy Siedlce

prof. dr hab. dyrektor
Instytutu Agronomii na Wydziale Przyrodniczym UPH,

kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
w Siedlcach, komendant miejski Policji w Siedlcach pod-
insp. mgr , by³y wicewo-
jewoda siedlecki, ppor. z Zak³adu Kar-
nego w Siedlcach, Poczta Polska,

nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach,
ekspert ds. rynku azjatyckiego z Moskwy,
dyrektor ZUS w Siedlcach, wice-
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4 w Siedlcach,

student III roku kryminologii stosowanej,
pose³ na Sejm RP V kadencji,

i nauczyciele Szko³y
Podstawowej nr 4 w Siedlcach.

Zupe³nie niespodziewanie w trakcie czytania goœciliœ-
my tak¿e parê m³od¹, która tu¿ przed œlubem na swoj¹ sesjê
zdjêciow¹ wybra³a ogrody i wnêtrza pa³acowe. Wszyscy
goœcie Narodowego Czytania ¿yczyli im wiele szczêœcia i
powodzenia na nowej drodze ¿ycia.

Wand¹ Smoliñsk¹
Jan Osiej, Barbara G¹siorowska

Andrzej Leszkowicz

Andrzej Dziewulski Marek Bia³y
Zbigniew Œpiewak

Edyta Chaciñska Anna
Algawam

Surana Radnajeva
Marek Paczuski

Agnieszka Szymani
Dariusz

Krzêcio Grze-
gorz Skwierczyñski Jolanta
Niewêg³owska Micha³ WoŸniak

Ewa Nasi³owska
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Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH
odby³a siê obrona pracy magisterskiej , któ-
ry ukoñczy³ studia na kierunku zarz¹dzanie.

W swoim dorobku ma on wiele sukcesów spor-
towych. Zdoby³ m.in. br¹zowy medal w szpadzie dru¿y-
nowej mê¿czyzn podczas Paraolimpiady w Rio de Janeiro
w 2016 r. Aktywnoœæ sportow¹ ³¹czy³ ze studiami w Uni-
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Pracê magis-
tersk¹ nt. „Zarz¹dzanie w sporcie na przyk³adzie Polskiego
Zwi¹zku Szermierczego” przygotowa³ pod kierunkiem
prof. dr. hab. . Przewodnicz¹cym
komisji egzaminacyjnej by³ dziekan WNEiP prof. dr hab.

, a recenzentem dr .
Jak podkreœli³ Kamil Rz¹sa, studia w UPH by³y dla

niego dobrym doœwiadczeniem i bêdzie bardzo mile
wspomina³ czas spêdzony w Siedlcach.

Kamila Rz¹sy

Janusza Toruñskiego

Marek Cisek Marcin Chrz¹œcik

Paraolimpijczyk Kamil Rz¹sa absolwentem UPH

Student pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego, Mateusz Borowski, zdoby³ tytu³
Mistera Œwiata G³uchych. Uroczysta koronacja odby³a siê
w Pary¿u. Serdecznie gratulujemy.

Sukces
Mateusza Borowskiego

Inauguracja nowego roku
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy TWP

Wyk³adem „Globalizacja jako wyzwanie cywi-
lizacyjne”, wyg³oszonym przez dr. hab. ,
prof. UPH z Instytutu Nauk Spo³ecznych i Bezpie-
czeñstwa, zainaugurowa³ nowy rok akademicki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Wiedzy Pow-
szechnej w Siedlcach.

Jak powiedzia³ „Kuryerowi” prezes Oddzia³u
Regionalnego TWPdr in¿. , s³uchacze UTW
wysoko oceniaj¹ wspó³pracê z uczelni¹. „Wyk³adowcy
Uniwersytetu prowadz¹ wiele ciekawych zajêæ i inspiruj¹
naszych studentów, którzy s¹ ju¿ na emeryturze, do coraz
nowszych poszukiwañ naukowych”.
podkreœli³, ¿e „oferta zajêæ na UTW jest bardzo szeroka,
jednak¿e szczególne wra¿enie zrobi³y na nas te
przeprowadzone na terenie UPH”.

Adama Bobryka

Jerzy ¯¹de³ek

Teodor Woliñski
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12 paŸdziernika, w Rektoracie Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego, ju¿ po raz czwarty, odby³o siê
spotkanie popularyzuj¹ce historiê z cyklu „Herbatka u
Ogiñskiej”.

Wydarzenie uœwietni³ program s³owno-muzyczny
„Naszemu Miastu Seniorzy”, przygotowany przez Stowa-
rzyszenie Zespó³ Artystyczny „Seniorynki” pod dyrekcj¹

oraz wyk³ad
, przewodnika PTTK, pt. „Dawne Siedlce”.

Po czêœci oficjalnej goœcie zwiedzali Pa³ac Ogiñskich
oraz degustowali rozmaite rodzaje herbat o oryginalnych
smakach i nazwach m.in.: „Ogiñskiego”, „Ziemiañska”,
„Mistrzowska”, „Ambrozja”, które zosta³y skompo-
nowane i przygotowane przez mgr z
Biblioteki G³ównej UPH.

Jadwigi Stachowskiej Eugeniusza
Skorupki

Teresê Czerepiñsk¹

Herbatka u Ogiñskiej

Na Wydziale Humanistycznym
UPH odby³o siê spotkanie z

, który jest jednym z g³ównych
bohaterów ksi¹¿ki „Kalifat albo
œmieræ”. Spotkanie dotyczy³o przeœla-
dowañ chrzeœcijan na pó³nocy Nigerii
przez islamistyczn¹ sektê Boko Haram.

Habila Adamu odwiedzi³ Polskê
na zaproszenie Wydawnictwa Œwiêtego
Wojciecha oraz Stowarzyszenia G³os
Przeœladowanych Chrzeœcijan. Opiekê
medialn¹ sprawowali: Katolicka Agen-
cja Informacyjna, „Goœæ Niedzielny”,
„Przewodnik Katolicki” oraz portal
Aleteia. W siedleckim spotkaniu
uczestniczyli ci, którym los przeœlado-
wanych nie jest obojêtny.

Habila
Adamu

Informacjê na temat ogólnej sytuacji
przeœladowanych chrzeœcijan w Nigerii
przedstawi³ pastor
prezes stowarzyszenia G³os Przeœla-
dowanych Chrzeœcijan. Habila Adamu
opowiedzia³ o ataku na niego i jego
rodzinê oraz o cudownym wrêcz
uzdrowieniu. Zwróci³ uwagê na
koniecznoœæ zjednoczenia siê wszystkich
chrzeœcijan i na kwestiê przebaczenia.
Wa¿ne jest równie¿ wsparcie w rozwoju
gospodarczo-spo³ecznym tych obszarów.

Maciej Wilkosz,

Nasz goœæ o swoim losie i wspówyz-
nawców z Nigerii opowiada³ ju¿
wczeœniej w Kongresie Stanów Zjed-
noczonych oraz w Parlamencie
Europejskim.

Adriana Pogoda-Ko³odziejak

Spotkanie z Habila Adamu

Pocz¹tek roku w Uniwersytecie Dzieciêcym

7 paŸdziernika uroczyœcie rozpoczêliœmy rok akade-
micki 2017/2018 w Uniwersytecie Dzieciêcym przy Uni-
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.

Uroczystoœæ inauguracji poprowadzi³ prorektor ds.
rozwoju prof. dr hab. in¿. Wspól-
nie z zastêpc¹ orezydenta Miasta Siedlce
oraz dyrektorem Mazowieckiego Ku-
ratorium Oœwiaty Delegatura w Siedlcach wrêczyli œwie¿o
upieczonym ¿akom indeksy, birety oraz teczki.

Uniwersytet Dzieciêcy jest miejscem, gdzie najm³odsi
odkrywaj¹ œwiat nauki oraz poszukuj¹ odpowiedzi na
wa¿ne pytania. Dziêkujemy studentom, którzy wspieraj¹
nas przy organizacji zajêæ dla najm³odszych.

W trakcie inauguracji pomagali nam studenci peda-
gogiki: i . Zapra-
szamy te¿ studentów innych kierunków. Uniwersytet Dzie-
ciêcy to wspania³a przygoda!

Zbigniew Karczmarzyk.
Ann¹ Sochack¹ -
Adamem Skupem -

Dorota Poloczek Cezary Pietrachowicz
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Myœlê, ¿e ka¿dy kiedyœ zwiedza³ jakiœ pa³ac i - byæ
mo¿e - przy tej okazji zwróci³ uwagê na to, po czym chodzi:
piêkne, oryginalne, o bogatej ornamentyce posadzki. Re-
gularnie powtarzaj¹ce siê, idealnie dopasowane drewniane
czy kamienne „klocki” dawa³y wra¿enie nieprzebranego
bogactwa kszta³tów.

Ten specyficzny sposób zdobienia matematycy nazy-
waj¹ tesselacj¹. Samo to s³owo pochodzi z ³aciny („tessela”
oznacza „ma³y kwadrat”) i jest stosowane jako opis wype³-
nienia powierzchni za pomoc¹ powtarzaj¹cego siê motywu.
Pocz¹tkowo by³y to proste mozaiki z ma³ych kwadrato-
wych p³ytek, ale szybko zaczêto stosowaæ inne wielok¹ty
foremne. Chodzi o to, ¿eby maj¹c do dyspozycji kilka tylko
rodzajów obiektów o takim samym kszta³cie (p³ytek) wy-
pe³niæ szczelnie (bez „dziur”) ca³¹, niekiedy “nieskoñcze-
nie” wielk¹, powierzchniê. I tu, bo przecie¿ mamy do czy-
nienia z nieskoñczonoœci¹, pojawiaj¹ siê (wrrr!) matema-
tycy.

Dzisiaj, niemal wszêdzie „atakuj¹” nas powtarzalne
wzory- kostka Bauma na chodnikach, podjazdach, par-
kingach… pepitka, kratka Vichy, szkocka kratka … na
ubraniach, galanterii, gad¿etach…, Przemyœlnie uk³adane
kafelki na pod³ogach czy œcianach - wszêdzie to samo:
tesselacje, w jêzyku polskim nazywane parkieta¿ami.

Tesselacje mo¿emy
podzieliæ na regularne i
nieregularne, a póŸniej
na podgrupy.

Tesselacje regularne
to takie, które sk³adaj¹
siê z form tworz¹cych
powtarzalny wzór, a ich
szczególnym przypad-
kiem s¹ tesselacje fo-

remne (platoñskie) - ta-
kie, w których po-
wierzchniê wype³niaj¹
figury o takim samym
kszta³cie i wielkoœci,
przy czym (co dotyczy
wszystkich tesselacji)
figury te nie mog¹ po-
krywaæ siê, a jedyn¹ ich
czêœci¹ wspóln¹ maj¹ byæ
boki.

Wynika to z oczywistego faktu, ¿e
ka¿dy k¹t wewnêtrzny wielok¹tów szczelnie wype³nia-
j¹cych powierzchniê musi mieæ miarê bêd¹c¹ dzielnikiem
360 stopni. Wspania³ym przyk³adem takiego dopasowania
w naturze jest plaster miodu.

Regularne s¹ równie¿ tesselacje pó³foremne (archime-
desowskie) - sk³adaj¹ce siê z ró¿nych typów wielok¹tów fo-
remnych, w których wszystkie wierzcho³ki s¹ przystaj¹ce.

Tu maj¹ zastosowanie wielok¹ty foremne - na
p³aszczyŸnie euklidesowej tylko trzy z nich: trójk¹ty rów-
noboczne, kwadraty i szeœciok¹ty foremne - mog¹ utworzyæ
regularne tessellacje.

Jeden ma k¹ty 36 , 36 ,
108 , drugi 72 , 72 , 36 . Gdy
w tym drugim (typu A)
poprowadzimy dwusieczn¹
przy wierzcho³ku k¹ta 72 , to
rozetnie ona ten trójk¹t na
dwa trójk¹ty: typuAi B.

0 0
0 0 0 0

0

Z trójk¹tów Penrose’a mo¿na zbudowaæ dwa romby -
jak na rys. wy¿ej - a nimi da siê zape³niæ ca³¹ p³aszczyznê.
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Wœród tesse-
lacji nieregular-
nych - okreso-
wych i nieokreso-
wych - znajdzie-
my pó³foremne
nieregularne jak
parkieta¿

(parkieta¿ fo-
remnoœciowy -
rys. obok), który
ma dwa rodzaje
wie rzcho ³ków
oraz okresowe
parkieta¿e niere-
gularne.

Przyk³adem
tesselacji nieok-
resowej jest

zbudowany z dwóch rodzajów deltoidów.
Parkieta¿ami tego typu

s¹ tak¿e parkieta¿e Penro-
se’a, który - wbrew przeko-
naniu, ¿e nie da siê zape³niæ
p³aszczyzny figurami o sy-
metrii piêciok¹ta foremnego
- wykaza³, ¿e jest to mo¿-
liwe. Figury te, zwane “trój-

k¹tami Penrose’a”, wywodz¹ siê z piêciok¹ta foremnego.

Johns-
ona

par-
kieta¿ Pearsona

CIEKAWOSTKA

Idea³ siêgn¹³ bruku

Tesselacje mo¿liwe s¹ tak¿e przy wykorzystaniu figur
nawet mocno nieregularnych. Uzyskane efekty czêsto s¹ tak
skomplikowane, ¿e ogl¹daj¹cy musi siê skupiæ, aby wyizo-
lowaæ i zidentyfikowaæ poszczególne figury. Zaintereso-
wani mog¹ obejrzeæ w internecie prace M.C. Eschera.

Kornelia
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