




ROZMOWA

1
Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)

które owocuj¹ wspólnymi badaniami. To
s¹ olbrzymie korzyœci dla uczelni.

Jak zmienia³o siê œrodowisko
studenckie przez ostatnie osiem lat, od
kiedy uczelnia sta³a siê uniwer-
sytetem?

Kiedyœ student mówi³: bêdê stu-
diowa³ na danym kierunku, a potem zo-
baczê co dalej. Teraz coraz wiêcej m³o-
dych wybiera studia pod k¹tem przysz³ej
pracy zawodowej. Pytaj¹ nas, co bêd¹
mogli robiæ po uzyskaniu dyplomu. Ich
wybory s¹ wiêc bardziej œwiadome i
przemyœlane. My te¿ zabiegamy o to, aby
studenci myœleli o swojej przysz³oœci,
¿eby studiowanie na naszej uczelni by³o
bardziej sprofilowane.

Biuro Karier pomaga studentom
planowaæ ich przysz³oœæ. W ramach

warsztatów mog¹ rozmawiaæ z doradcami zawodowymi,
poznawaæ rynek pracy. W czasie nauki mo¿na te¿ koñczyæ
ró¿ne kursy, a nawet doœæ wczeœnie podj¹æ studia podyp-
lomowe - ju¿ po licencjacie.

Zbieramy informacje o tym, co siê z nimi dzieje. Wy-
nika z nich, ¿e wielu znajduje pracê w zawodzie, czêœæ
natomiast podejmuje dodatkowe studia maj¹ce dostoso-
waæ ich do rynku pracy. Badamy losy absolwentów w ró¿-
nych odstêpach czasu: po roku od ukoñczenia studiów, po
trzech i po piêciu latach. W gronie objêtych badaniami s¹
równie¿ studenci z niepe³nosprawnoœciami. Interesuje nas,
jak nasz program przyczynia siê do tego, ¿eby osoba
niepe³nosprawna nie korzysta³a tylko z pomocy socjalnej,
ale mog³a samodzielnie funkcjonowaæ pracuj¹c.

Studenci, którzy przybywaj¹ do nas zza wschodniej gra-
nicy widz¹ w tym swoj¹ szansê ¿yciow¹ Uzyskanie
dyplomu naszego uniwersytetu otwiera im drogê do pracy i
¿ycia w ca³ej Europie. Oni chêtnie przyje¿d¿aj¹, a my
równie chêtnie przyjmujemy ich na studia.

Od ponad dwudziestu piêciu lat realizujemy program
dla studentów z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami. W edu-
kacji w³¹czaj¹cej nie chodzi o u³atwienia, a raczej udogod-
nienia. Jest to np. dostêp do budynków, dobre warunki w

Czy œledzicie Pañstwo dalsze losy swoich absol-
wentów?

Du¿o macie programów adresowanych do obywateli
pañstw za nasz¹ wschodni¹ granic¹. Co daje im studio-
wanie w UPH w Siedlcach?

Uniwersytet jest jedn¹ z pierwszych w kraju szkó³
wy¿szych, która szeroko otworzy³a siê na osoby
niepe³nosprawne. Jak uczelnia zajmuje siê nimi?

.

Od oœmiu lat uczelnia jest
uniwersytetem. Jak Pani postrzega
ten czas dla UPH, miasta i regionu

Jak uczelnia odnajduje siê w nie-
³atwej rzeczywistoœci „rynku akade-
mickiego”, a tym samym rynku
pracy dla absolwentów?

Czy konsultujecie z innymi uczelniami otwieranie
nowych kierunków studiów?

UPH uczestniczy w programie ERASMUS+. Jakie
korzyœci maj¹ z tego studenci i uczelnia?

?
Powo³anie uniwersytetu da³o

uczelni i miastu szansê rozwoju. Nasz
oœrodek akademicki zapewnia mo¿-
liwoœæ kszta³cenia m³odzie¿y nie tylko
z regionu, ale tak¿e z ca³ej Polski.
Jestem przekonana, ¿e coraz wiêcej
osób docenia mo¿liwoœæ ukoñczenia
studiów w UPH, poniewa¿ kszta³cimy
na bardzo dobrym poziomie.

Dok³adamy starañ, aby nasi absol-
wenci potrafili odnaleŸæ siê na tym
rynku. Tworz¹c nowe kierunki
studiów konsultujemy je ze œrodowiskiem zewnêtrznym.
Najczêœciej s¹ to potencjalni pracodawcy, którzy wyra¿aj¹
opiniê, czy warto uruchomiæ proponowany kierunek
studiów. Podpowiadaj¹ nam, czy rzeczywiœcie potrzebni s¹
specjaliœci w planowanych dziedzinach i jak ich kszta³ciæ,
¿eby byli jak najlepiej przygotowani do póŸniejszej pracy.
W radzeniu sobie na rynku pracy absolwentom pomaga
aktywnie uczelniane Biuro Karier.

To zainteresowanie studentów i rynek warunkuj¹
uruchomienie kierunków studiów. Owszem, interesujemy
siê te¿ propozycjami innych uczelni i obserwujemy, z jakim
spotka³y siê odzewem ze strony maturzystów.

Przyje¿d¿a do nas m³odzie¿ ze œrodowisk akademickich
z ca³ej Europy. Nasi studenci równie¿ mog¹ kszta³ciæ siê
przez jeden lub dwa semestry w wybranym kraju i coraz
chêtniej z tego korzystaj¹. Samodzielnie wybieraj¹ zajêcia,
niejednokrotnie inne ni¿ na macierzystej uczelni. Studenci,
którzy przyje¿d¿aj¹ do nas, czêsto chc¹ poznaæ przedmiot,
z którym wczeœniej nie mieli do czynienia. W czasie tych
studiów zawierane s¹ znajomoœci, tworz¹ siê przyjaŸnie, a
nawet powa¿ne zwi¹zki. Wszystkich przyci¹ga mo¿liwoœæ
zobaczenia, jak wygl¹da nauka za granic¹, doskonalenia
obcego jêzyka, poznania kultury innego kraju.

Wa¿n¹ czêœci¹ programu s¹ wyjazdy naszych pracow-
ników naukowych. Prowadz¹ za granic¹ zajêcia
dydaktyczne ze studentami, nawi¹zuj¹ kontakty naukowe,

Uczelnia przyczyni³a siê do rozwoju regionu
Z Jej Magnificencj¹ prof. dr hab. Tamar¹ Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach,

rozmawia Jaros³aw Skrobecki
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akademikach. W kszta³ceniu zale¿y nam na umo¿liwieniu
pe³nego rozwoju, na wydobyciu potencja³u i takim rozwi-
niêciu go, by student z niepe³nosprawnoœci¹ móg³ osi¹gn¹æ
to, co jego rówieœnicy. Osoba z niepe³nosprawnoœci¹, która
bêdzie poszukiwa³a pracy, winna wykazaæ siê dobrym
przygotowaniem merytorycznym. Musi mieæ takie
umiejêtnoœci, by konkurowaæ na rynku pracy tak¿e z
osobami w pe³ni sprawnymi. Wspiera j¹ w tym Centrum
Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Zajêcia na UPH dla studentów nies³ysz¹cych s¹ t³u-
maczone na jêzyk migowy. Mog¹ oni uczestniczyæ w dys-
kusji dziêki obecnoœci t³umacza tego jêzyka. Mog¹ zada-
waæ pytania, wykonywaæ zadania zlecone przez wyk³a-
dowcê wszystkim uczestnikom æwiczeñ. Mamy te¿ mate-
ria³y dostosowane dla osób niedowidz¹cych czy
niewidomych. Student naszej uczelni nie mo¿e po-
wiedzieæ, ¿e nie przygotowa³ siê do zajêæ, bo ma jak¹œ nie-
pe³nosprawnoœæ. Stworzyliœmy bowiem warunki do tego,
¿eby ka¿dy móg³ studiowaæ korzystaj¹c z udogodnieñ
dostêpnych na uczelni.

W pracy naukowej du¿o uwagi poœwiêcamy dos-
konaleniu systemu i dlatego od piêciu lat organizujemy
Kongres Inkluzji Spo³ecznej. Zapraszamy osoby zaj-
muj¹ce siê problematyk¹ edukacji w³¹czaj¹cej i prze-
ciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. Osi¹gniêcia tego
kongresu s¹ zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.
Przedstawiamy rozwi¹zania jak najlepiej pracowaæ nie
tylko ze studentami, ale tak¿e dzieæmi i m³odzie¿¹ z
niepe³nosprawnoœciami.

?
Mówi¹c krótko: wszyscy studenci na uniwersytecie

s¹ jednakowo traktowani

Podstawowa idea jest taka: ka¿dy powinien mieæ równy
dostêp do edukacji i szansê na swój rozwój z posza-
nowaniem jego godnoœci. Wa¿ne jest, by m³ody cz³owiek,
który przychodzi na uczelniê, znalaz³ tu swoje miejsce. I to
nie on ma siê dostosowaæ do warunków, to my mamy
umo¿liwiæ mu komfortowe studiowanie, uczestniczenie w
pracach kó³ naukowych, swobodne korzystanie z ¿ycia
kulturalnego.

Nasza uczelnia przyczyni³a siê do rozwoju regionu -
kilkadziesi¹t tysiêcy absolwentów zasili³o jego kadry.
Wielu z nich podjê³o pracê, i to czêsto na wysokich
stanowiskach, równie¿ w innych rejonach kraju.

Przez piêædziesi¹t lat dokonaliœmy ogromnego postêpu.
Uniwersytet ma pe³ne prawa akademickie. Nasi
pracownicy naukowi mog¹ uzyskiwaæ stopnie naukowe w
ramach uczelni, w wybranych przez siebie dziedzinach.
Mamy kadrê znakomicie pracuj¹c¹ naukowo, publikuj¹c¹
w najlepszych czasopismach, realizuj¹c¹ ró¿ne granty.
Uczelnia rozwija dzia³ania skierowane na zewn¹trz, do
œrodowiska lokalnego, jak np.: Uniwersytet Dzieciêcy czy
Uniwersytet Otwarty.

Awans do poziomu uniwersytetu jest olbrzymim
osi¹gniêciem moich poprzedników i wszystkich pra-
cowników uczelni; ka¿dy z nich dok³ada³ swoj¹ cegie³kê.
Jesteœmy dumni, a wiem, ¿e miasto i mieszkañcy równie¿,
i¿ uniwersytet jest w Siedlcach i ¿e mo¿emy o nich mówiæ:
miasto uniwersyteckie.

UPH rozpocz¹³ jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci.
Uczelnia przesz³a d³ug¹ drogê od szko³y wy¿szej po
uniwersytet. Jak Pani jako jej absolwentka i obecnie
rektor postrzega tê drogê?

Dziêkujê za rozmowê.
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Pomniki, g³azy, tablice i
krzy¿e upamiêtniaj¹ wyda-
rzenia wielkie, jak bitwa pod
Iganiami i niewielkie, jak
pojedyncze potyczki pow-
stañców, po których pozos-
ta³y ich groby. Czasami te pa-
mi¹tki zwi¹zane s¹ z krótk¹
obecnoœci¹ w naszym re-
gionie najwa¿niejszych ludzi
kszta³tuj¹cych ówczesn¹
rzeczywistoœæ.

W czasie zaborów na
terenie Królestwa Polskiego
mia³y miejsce trzy kampanie
zwi¹zane ze zrywami zbroj-
nymi: insurekcja koœciusz-

kowska 1794 roku, powstanie
listopadowe 1830 i powstanie
styczniowe 1863 roku. Ostat-
nim etapem walk o niepodleg-
³oœæ by³y dzia³ania prowadzone
przez Polaków w czasie pierw-
szej wojny œwiatowej.

W czasie insurekcji 1794
roku przebywa³ dwukrotnie w
Siedlcach, co prawda krótko,
Tadeusz Koœciuszko, g³ówno-
dowodz¹cy dzia³aniami woj-
skowymi w tamtym okresie.
Pierwszy raz, 19 wrzeœnia 1793
roku, goœci³ u ksiê¿nej Ogiñ-

Koœciuszko te¿ tu by³

Przed stu laty, po wielu latach i wysi³kach, nasz kraj odzyska³ niepodleg³oœæ. W ci¹gu 123 lat zaborów Polacy
wielokrotnie walczyli o wolnoœæ. Na ca³ym obszarze Królestwa Polskiego mo¿na znaleŸæ miejsca zwi¹zane z tamtymi
walkami. Jest ich wiele tak¿e w okolicach Siedlec.

Walki o niepodleg³oœæ w rejonie Siedlec

Siedlce, pomnik Koœciuszki
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skiej. W czasie tej wizyty prawdopo-
dobnie prosi³ ksiê¿nê o pomoc finan-
sow¹ i logistyczn¹ przy werbowaniu
miejscowej ludnoœci do powstania. Z
kolei 29 wrzeœnia przeje¿d¿a³ przez
Siedlce przy okazji wizytacji wojsk gen.
Sierakowskiego stacjonuj¹cych w Wiœ-
niewie, gdzie wycofa³y siê po bitwie pod
Terespolem.

W Wiœniewie nie ma dzisiaj œladów
bytnoœci Naczelnika, natomiast w Siedl-
cach, na Placu Koœciuszki (miêdzy „Jac-
kiem” a koœcio³em œw. Stanis³awa),
znajduje siê kolumna z popiersiem Na-
czelnika. Postawiono j¹ w roku 1917, w
setn¹ rocznicê œmierci Koœciuszki, zaœ u
jej do³u wypisano daty naj-
wa¿niejszych bitew, w któ-
rych bra³ udzia³ Naczelnik. W
tym miejscu odbywaj¹ siê
uroczystoœci patriotyczne.

Armaty pod Stoczkiem
zdobywa³a wiara…

Drugim ze zrywów naro-
dowych okresu zaborów by³o
powstanie listopadowe zapo-
cz¹tkowane 29 listopada 1830
roku. W okolicach Siedlec
tym razem dzia³o siê wiêcej.
Tereny w promieniu 30 km od
naszego miasta by³y œwiad-
kami kilku powa¿nych i maj¹-
cych wp³yw na przebieg pow-
stania zdarzeñ. Pierwszym
by³a bitwa pod Stoczkiem £u-
kowskim, rozegrana 14 lutego
1831 roku. W okolicach
Stoczka, a dok³adniej Zgórz-
nicy, gen. Dwernicki, ma-
szeruj¹cy na Wo³yñ, dowie-
dzia³ siê o stacjonowaniu w
okolicy Ró¿y wojsk rosyj-
skich. Podj¹³ decyzjê o zaata-
kowaniu ich, jednak efekt
zaskoczenia nie zadzia³a³,
gdy¿ Rosjanie poznali plan
Dwernickiego z relacji schwy-
tanego polskiego kozaka.

Mimo przewa¿aj¹cej si³y
wroga Polacy wygrali tê bit-
wê. Co prawda, nie mia³a ona
znaczenia strategicznego, ale wywar³a olbrzymi wp³yw
psychologiczny na walcz¹cych w powstaniu. W pieœni
hymnicznej, znanej równie¿ jako “Szlachta w roku 1831”,
w drugiej zwrotce jest mowa o bitwie z 14 lutego:
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list Aleksandry Ogiñskiej
do Tadeusza Koœciuszki

(dziêki uprzejmoœci Artura Ziontka)

Armaty pod Stoczkiem zdobywa³a
wiara, rêkami czarnymi od p³uga….
Magnaci, szlachta i duchowieñstwo
ukazani s¹ w pieœni jako sprawcy utraty
niepodleg³oœci przez Polskê.

W setn¹ rocznicê bitwy na wzgórzu
ko³o Zgórznicy, 10 maja 1931 roku, od-
s³oniêto pomnik upamiêtniaj¹cy zwy-
ciêsk¹ bitwê. Mia³ formê obelisku
zwieñczonego wizerunkiem or³a. Do
pomnika wiod³y od drogi betonowe
schody. Jednak w latach 90. XX wieku
pomnik zniszczono - skradziono pami¹t-
kow¹ tablicê i zdewastowano or³a.
Wzgórze zaros³o krzewami i drzewami.

W 2011 roku przeprowadzono
gruntown¹ rewitalizacjê miej-
sca i pomnika. Obecnie
umieszczony na szczycie orze³
z czerwonego piaskowca to
dzie³o rzeŸbiarza Rafa³a Fran-
kiewicza. Schody wiod¹ce
pod górê do stóp pomnika
wykonano z szarego marmuru.
Umieszczono kilka tablic z in-
formacjami o tym, co dzia³o
siê tu w czasie powstania listo-
padowego. Miejsce odzyska³o
swoj¹ œwietnoœæ.

Pami¹tki po zwyciêst-
wach

Kolejne ciekawe miejsce
zwi¹zane z powstaniem 1831
roku to drewniana kapliczka
k³odowa znajduj¹ca siê w lesie
pomiêdzy miejscowoœciami
Domanice a Czachy. Upa-
miêtnia ona zwyciêsk¹ bitwê
pod Domanicami z 10 kwiet-
nia 1831 roku. To tu rozegra³o
siê swego rodzaju preludium
s³ynnej bitwy pod Iganiami.

W godzinach porannych
przednia stra¿ gen. Pr¹dzyñ-
skiego, w sile dwóch pu³ków
u³anów dowodzonych przez
gen. Kickiego, natknê³a siê na
przewa¿aj¹ce oddzia³y jazdy
rosyjskiej pod dowództwem
gen. Silversa. Atak wojsk
polskich nast¹pi³ bardzo szyb-

ko, co wywo³a³o zamieszanie w oddzia³ach nieprzyjaciel-
skich, które nie zd¹¿y³y nawet przyj¹æ pozycji obronnych.
Wojska rosyjskie ponios³y du¿e straty.

Nowe Iganie, pomnik w miejscu bitwy 10 kwietnia 1831 r.

Stoczek £ukowski, miejsce bitwy 14 lutego 1831 r.
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Oko³o godziny szesnastej 10 kwiet-
nia 1831 roku mia³o miejsce jedno z
wa¿niejszych staræ powstania listopa-
dowego: bitwa pod Iganiami. Genera³
Pr¹dzyñski wykaza³ siê w niej wielkim
kunsztem i znajomoœci¹ rzemios³a
wojennego; mimo niesprzyjaj¹cych
warunków rozgromi³ wojska rosyjskie.

W roku 1931 postawiono pomnik
upamiêtniaj¹cy wydarzenia sprzed stu
lat. Powsta³ ze sk³adek mieszkañców
Siedlec i powiatu siedleckiego, zosta³
ods³oniêty 13 paŸdziernika. Twórc¹
projektu jest architekt Jan Mucharski.
Monument ma kszta³t prostopad³oœ-
cianu, na jego szczycie znajduje siê ku-
la, a na niej orze³ z rozpostartymi
skrzyd³ami. Na frontonie pomnika
umieszczono wizerunek krzy¿a Virtuti
Militari.

Ten pomnik znaj¹ chyba wszyscy
mieszkañcy regionu, ale niewiele osób
wie, ¿e w bliskich Iganiach znajduje siê
jeszcze jedna pami¹tka po bitwie 10
kwietnia 1831 roku. Jest to pomnik - jak
przyjêto - ostatniego poleg³ego w zma-
ganiach tego dnia, kapitana Hipolita
Stokowskiego, który odpoczywaj¹c po
walce zosta³ trafiony w g³owê od³am-
kiem z kartacza.

W okolicach Siedlec mo¿na znaleŸæ
jeszcze wiele miejsc zwi¹zanych z
wydarzeniami 1830-1831 roku - mowa
choæby o Ka³uszynie, Liwie czy Soko-
³owie. Ramy artyku³u nie pozwalaj¹ na
opisanie wszystkich.

Mogi³y i miejsca straceñ

Miejsc nawi¹zuj¹cych do wydarzeñ
zwi¹zanych z kolejnym zrywem nie-
podleg³oœciowym, z lat
1863–1865, jest w okolicy
Siedlec wiêcej. W samym
mieœcie, na terenie szko³y
podstawowej nr 5, piaskowa
kolumna upamiêtnia kaŸñ
uczestników powstania stycz-
niowego: W³adys³awa Rawi-
cza, W³adys³awa Czarkow-
skiego, Karola Moritza, Alek-
sandra Czarneckiego „Boñ-
czy” i wielu innych.

W niedalekim Stoku Lac-
kim znajduje siê kapliczka w
miejscu, gdzie pochowano
¿o³nierzy rosyjskich poleg³ych
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w ataku na koszary 23 stycznia 1863
roku.

Ko³o wsi Wola Wodyñska znaj-
dziemy mogi³ê poleg³ego powstañca.
Tam, 23 marca 1863 r., wojska pow-
stañcze pod dowództwem Walentego
Lewandowskiego stoczy³y potyczkê z
Rosjanami. Mieszkañcy Woli, z w³asnej
inicjatywy, doprowadzili do odkrycia
szcz¹tków powstañca. Koœci przenie-
siono z odpowiednim szacunkiem na
pobliski cmentarz wojenny, a w miejscu
ich wykopania postawiono g³az pami¹t-
kowy i krzy¿ przypominaj¹cy w formie
Virtuti Militari. Mieszkañcy Woli
Wodyñskiej wielokrotnie brali udzia³ w
dzia³aniach zwi¹zanych z odzyskaniem
niepodleg³oœci i do dziœ s¹ nastawieni
bardzo patriotycznie.

W okolicy wsi Za¿elazna ko³o
Domanic znajduje siê tzw. D¹b straceñ.
Podobno na konarach tego drzewa po-
wieszono dwóch, a niektórzy mówi¹, ¿e
trzech powstañców z oddzia³u Rudolfa
Ró¿añskiego. 24 czerwca 1863 roku od-
dzia³ Ró¿añskiego stoczy³ w okolicy wsi
Grêzówka bitwê z wojskami carskimi.
By³a przegrana i to nie bez winy dowo-
dz¹cego oddzia³em, w wyniku czego
Rz¹d Narodowy pozbawi³ go dowództ-
wa. Rozproszonych powstañców wy³a-
pali Rosjanie i skazali na œmieræ przez
powieszenie. Co roku we wrzeœniu odby-
waj¹ siê tutaj uroczystoœci z udzia³em
miejscowych w³adz.

Ciekawym miejscem s¹ rozstaje dróg
we wsi Mroczki, gdzie znajduje siê tzw.
krzy¿ lanca. To drewniany krzy¿ z za-
koñczeniem w formie lancy postawiony
przez mieszkañców wsi Jastrzêbie

wyruszaj¹cych do powstania.
Inicjatorem by³ prawdopo-
dobnie Jan Borkowski, który
dziêki krzy¿owi chcia³ ca³o i
zdrowo wróciæ z powstania,
co siê spe³ni³o. Mieszkañcy tej
wsi od pocz¹tku brali udzia³ w
powstaniu i wielokrotnie po-
magali ugrupowaniu dowo-
dzonemu przez ks. Stanis³awa
Brzóskê. O ksiêdzu Generale
pamiêtali równie¿ leœnicy z
nadleœnictwa £uków. W 1928
roku w lasach Jata wzniesiono
z kamieni pomnik w miejscu,
gdzie znajdowa³a siê kry-

Siedlce - kolumna w miejscu straceñ
powstañców styczniowych

Nowe Iganie, miejsce œmierci
kpt. Hipolita Stokowskiego

Próchenki, cmentarz poleg³ych w I wojnie œwiatowej
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jówka ks. Stanis³awa Brzóski. W œrodku
lasu nad nieco zasypan¹, jednak¿e wi-
doczn¹, jam¹ znajduje siê pomnik ku czci
walecznego ksiêdza. To tu ukrywa³ siê on
wraz ze swymi podopiecznymi w naj-
gorszych chwilach, gdy wojska najeŸ-
dŸcy tropi³y go z zajad³oœci¹. Miejsce
jest bardzo urokliwe i wbrew pozorom
³atwo do niego dotrzeæ.

Czwartym etapem walki o niepod-
leg³oœæ by³y dzia³ania z czasu pierwszej
wojny œwiatowej, a raczej ich efekt.
Wojna miêdzy zaborcami stworzy³a
bowiem dogodn¹ sytuacjê do odzyskania
niepodleg³oœci.

G³ównym aktorem dzia³añ niepod-
leg³oœciowych w roku 1918 by³ Józef
Pi³sudski. W dowód wdziêcznoœci za
odzyskanie niepodleg³oœci postawiono
w Siedlcach pomnik Wolnoœci, który
zburzyli Niemcy w 1941 roku. Autorem projektu by³ Jan
Komar, nauczyciel rysunku w Gimnazjum Podlaskim im.
Hetmana ¯ó³kiewskiego. Kilka lat temu pomnik odbu-
dowano i 11 listopada 2010 roku ods³oniêto ponownie na
siedleckim Placu Wolnoœci.

Na skwerze Niepodleg³oœci równie¿ znajdowa³ siê
monument wykonany z kamieni i zwieñczony wizerun-
kiem or³a z rozpostartymi skrzyd³ami, poœwiêcony pamiêci
Józefa Pi³sudskiego; bry³ê zaprojektowa³ Jan Komar. Tu¿
po II wojnie œwiatowej pomnik rozebrano.

Wreszcie wolni i niepodlegli

Dzisiejszy,
postawiony na tym samym miejscu, wykonano w 1990
roku. Autorem jest siedlecki artysta rzeŸbiarz Waldemar
Sieczka.

Przyk³adem pamiêci i wdziêcznoœci
Polaków za dar niepodleg³oœci jest ko-
piec usypany przy drodze z Mordów do
£osic przez ludnoœæ wsi Majówka i Za-
wady. Sypanie kopca zapocz¹tkowano
12 maja 1936 roku. Jak wskazuj¹ sza-
cunki, u¿yto w tym celu 30 tysiêcy jedno-
konnych wozów. Prace trwa³y oko³o
dwóch lat. Kopiec mia³ 13 metrów wyso-
koœci i 22 metry œrednicy. Na jego szczy-
cie znajduj¹ siê pami¹tkowa tablica i
krzy¿.

*      *      *
W okolicach Siedlec mo¿na znaleŸæ

wiele miejsc zwi¹zanych z walkami o
niepodleg³oœæ. Ka¿de z nich ma w sobie
coœ tajemniczego i wartego zobaczenia.
Z wieloma wi¹¿¹ siê ciekawe opowia-
dania, o które coraz trudniej, bo ubywa
miejscowej ludnoœci pamiêtaj¹cej z
dzieciñstwa lub przekazów przodków
tamte czasy, a œlady zacieraj¹ siê bez
powrotnie.

Dbajmy o takie miejsca, próbujmy o nich pisaæ, nie
pozwólmy zapomnieæ. Czasami dzia³ania naszych ojców
bywaj¹ niezrozumia³e, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e zawsze
myœleli o odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê. Wolna
ojczyzna by³a dla nich najwa¿niejszym celem.

tekst i zdjêcia: Miros³aw Chmielewski

Od red.: W koñcu paŸdziernika otwarto w Siedlcach
(Pu³askiego 7 - galeria “W bramie”) wystawê fotografii
Miros³awa Chmielewskiego poœwiêcon¹ okolicznym
miejscom pamiêci walk o niepodleg³oœæ Polski w latach 1794-
1918; wernisa¿owi towarzyszy³a promocja katalogu-
przewodnika. Wystawa bêdzie czynna do koñca roku.
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Oœwieca³ j¹ talent
Rozmowa z prof. dr hab. Zofi¹ Chyr¹-Rolicz,

autork¹ wznowionej biografii Marii Konopnickiej*, wyk³adowczyni¹ UPH
Pani Profesor, w ostatnich latach Maria Konopnicka

wysz³a ze „strefy milczenia”, zaczêto przywo³ywaæ jej
pogl¹dy, osobliwie czêsto w dyskusjach o równoup-
rawnieniu kobiet. Konopnicka - jak za swojego ¿ycia -
wzbudza silne emocje. Dla jednych jest autorytetem,
idea³em patriotki, matki-Polki i „kobiety niezwyk³ej”,
jak napisa³a Pani w podtytule swojej ksi¹¿ki, dla innych
- „kobiet¹ fataln¹” czy wrêcz „rozwydrzon¹ bezbo¿ni-
c¹”. Jak wyt³umaczyæ te sprzecznoœci?

Konopnicka mia³a bogat¹ osobowoœæ i rozleg³e zainte-
resowania, wielk¹ wra¿liwoœæ na krzywdê spo³eczn¹. Jej
twórczoœæ by³a wykorzystywana przez ró¿ne œrodowiska,
uznawano j¹ wrêcz za swego rodzaju sztandar czy ikonê.
Du¿o by³o w tych okreœleniach racji, choæ - trzeba to powie-
dzieæ - nie by³a ona zwi¹zana z ¿adnym stronnictwem.

W latach 70.-80. XIX wieku, a wiêc po powstaniu
styczniowym, popiera³a dzia³alnoœæ spo³eczn¹ kobiet.
Redagowa³a wtedy pismo „Œwit” dla pañ o horyzontach
szerszych ni¿ mia³y je kobiety okreœlane jako salonowe
lalki. Konopnicka nie by³a jednak zwolenniczk¹ radykal-
nego feminizmu, to ¿ycie nauczy³o j¹ brania w³asnych
spraw w swoje rêce.

Nawet Eliza Orzeszkowa, jej przyjació³ka i emancy-
pantka, wyœmiewa³a panie zmaskulinizowane, czyli upo-
dabniaj¹ce siê do mê¿czyzn. Konopnicka widzia³a kobiety
w spo³ecznie przyjêtych rolach: matek, wychowawczyñ
nios¹cych „kaganek oœwiaty” do dworu, anga¿uj¹cych siê
przeciwko szkole rusyfikuj¹cej i germanizuj¹cej. By³a
zwolenniczk¹ tajnego nauczania po polsku.
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Dzia³a³a wtedy zakonspirowana organizacja kobieca
pod nazw¹ „Ko³a Kobiet Korony i Litwy”. Cz³onkinie mia-
³y kontakty trójzaborowe, szerokie znajomoœci, porozu-
miewa³y siê listownie, spotyka³y na zjazdach. Celem ich
aktywnoœci by³o podtrzymywanie ducha narodowego, wy-
chowanie w nim m³odego pokolenia, ale te¿ pomoc kobie-
tom w samodzielnym utrzymywaniu siê i godziwym zarob-
kowaniu. W³aœnie w latach 70. wybuch³a wœród kobiet tzw.
gor¹czka rzemieœlnicza - wiele pañ poszukiwa³o zajêæ
daj¹cych utrzymanie, jak: modniarstwo, introligatorstwo,
wytwarzanie galanterii, nawet szewstwo.

Kobiety z ni¿szych warstw by³y wte-
dy co najwy¿ej s³u¿¹cymi albo krawco-
wymi - szwaczkami. Pojawi³y siê panie
skutecznie pomagaj¹ce swoim mê¿om -
redaktorom czasopism, t³umaczom, ale
te¿ podejmuj¹ce twórczoœæ artystyczn¹.
Konopnicka zarobkowa³a piórem, co
wtedy by³o rzadkoœci¹, wymaga³o wy-
kszta³cenia, znajomoœci jêzyków, a
przede wszystkim talentu. Warto dodaæ,
¿e ówczeœni mizogini odmawiali
kobietom takich zdolnoœci.

Konopnicka by³a przeciwniczk¹
emancypowania siê kobiet kosztem
domu i rodziny, któr¹ stawia³a na pierw-
szym miejscu. Gdy j¹ pytano, do jakiego
stronnictwa nale¿y, odpowiada³a:
„Stronnictwem, do którego nale¿ê du-
sz¹ i cia³em s¹ moje dzieci”. Po przyjeŸ-
dzie do Warszawy w roku 1878 mia³a ich
przecie¿ na utrzymaniu szeœcioro. To
oznacza³o ogromn¹ odpowiedzialnoœæ
dla kobiety, której pierwszym celem
by³o „wyprowadzenie dzieci na ludzi” i
która jednoczeœnie nie chcia³a ulec zde-
klasowaniu, dba³a o zachowanie pozycji towarzyskiej. Jed-
nak, mimo jej pracowitoœci, udzielania korepetycji, publi-
kowania utworów, rodzina ¿y³a biednie.

Stanis³aw Przybyszewski namówi³ tê doros³¹ ju¿ córkê
pisarki do porzucenia mê¿a, Stanis³awa Henryka Pytliñ-
skiego, notariusza i literata (praktykowa³ nawet w Siedl-
cach), solidnego i spokojnego cz³owieka. Laura Pytliñska
mia³a du¿y talent deklamatorski, a Przybyszewski zawróci³
jej w g³owie, zreszt¹ nie tylko jej… Przekona³ Laurê, ¿e nie
powinna „mordowaæ siê” w domu, tylko pójœæ na scenê.
Konopnicka by³a zdecydowanie temu przeciwna. Laura
próbowa³a debiutowaæ we Lwowie, w Krakowie, a matka
s³a³a listy do dyrektorów teatrów, by jej to uniemo¿liwiæ.
Bola³a nad rozbiciem ma³¿eñstwa córki, choæ by³o bez-
dzietne. W rezultacie Laura nie zrobi³a kariery artys-
tycznej. Urz¹dza³a deklamacje patriotyczne, by³a ozdob¹

Ciekawe, ¿e role, jakie przewidzia³a dla córek, by³y
tradycyjne, wrêcz szablonowe. Zrobi³a bardzo wiele, by
jej utalentowana córka Laura nie zosta³a aktork¹...

salonów, zw³aszcza w czasie rewolucji 1905 r. Pozosta³a
przy matce jako kobieta w separacji z mê¿em, bo do
rozwodu nie dosz³o.

Konopnick¹ oburza³y: przepych Koœcio³a, który
dostrzeg³a w Rzymie oraz zamkniêcie siê duchowieñstwa

Konopnick¹ widzimy jako stra¿niczkê wartoœci
rodzinnych, patriotkê, a z drugiej strony kler odwo³a³
swój udzia³ w jej pogrzebie we Lwowie (1910).
Dlaczego?

we w³asnym krêgu. Z jednej strony byli ksiê¿a-spo-
³ecznicy, skutecznie wykonuj¹cy swo-
je obowi¹zki duszpasterskie, ale byli
te¿ prowincjonalni plebani, którzy
poza praktykami religijnymi intereso-
wali siê g³ównie dobrym sto³em.
Konopnicka pozostawi³a sporo opo-
wiadañ, gdzie roi siê od w³aœciwych
tamtym czasom typów rodem z ma-
³ych miasteczek i wsi. S¹ te¿ przed-
stawiciele ziemiañstwa oraz ma³o
chwalebnie, ale za to prawdziwie nasz-
kicowane postacie duchownych.

O jej niechêtnym stosunku do prze-
pychu koœcielnego œwiadczy³y kores-
pondencje rzymskie. Wtedy ju¿ oko³o
20 lat podró¿owa³a po Europie i sporo
widzia³a. „Obrazy rzymskie” by³y bar-
dzo odleg³e od idei ubogiego Koœcio³a
ewangelicznego, a styl ¿ycia hierarchii
duchownej, jej zdaniem, na pewno nie
prowadzi³ do Boga.

Byæ mo¿e dla jej krytycyzmu Ko-
nopnick¹ uwa¿ano za blisk¹ maso-

nerii. Wspiera³a „Eleuteriê” - stowa-
rzyszenie maj¹ce na celu kszta³towanie
dobrego charakteru m³odzie¿y, wdra-

¿anie jej do ¿ycia moralnego i godnego, zapobieganie
pijañstwu, a tak¿e samokszta³cenie. By³o popularne
zw³aszcza wœród m³odzie¿y rzemieœlniczej i w biedniej-
szych warstwach spo³ecznych. Konopnicka pisa³a wiersze
dla „Eleuterii”, uwa¿ano j¹ nawet za duchow¹ przywód-
czyniê tej organizacji, która - dodajmy - nie by³a lubian¹
przez kler katolicki.

We wra¿liwoœci spo³ecznej Konopnickiej doszukiwano
siê wrêcz akcentów rewolucyjnych. Jeden ze swoich wier-
szy, w których opisuje krzywdê ludzk¹ i cierpienie, poetka
koñczy: „chyba ca³y œwiat podpalisz, Bo¿e, ¿eby osuszyæ
³ez ludzkich morze”. W atmosferze 1905 r. - narastania
rozprawy ze starym œwiatem - odczytywano to na sposób
rewolucyjny. Konopnicka wypowiada³a siê piórem, a wiele
nurtów politycznych próbowa³o wykorzystaæ jej twór-
czoœæ: ruch ludowy, socjalistyczny, „Eleuteria”, masoneria,
œrodowiska samokszta³ceniowe. Jej twórczoœæ by³a tak
uniwersalna, ¿e ró¿ne orientacje znajdowa³y w niej
odpowiednie dla siebie treœci.
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A jak w tê sytuacjê rewolucyjn¹ wpisuje siê tom „Z
przesz³oœci”? Tam s¹ takie dramaty wierszem, jak:

…

A czy nad stosunkiem do Konopnickiej, zw³aszcza
sfer koœcielnych, nie ci¹¿y³o jej odejœcie od mê¿a? Czy
odwaga zabrania dzieci i zdecydowanie siê na ich samo-
dzielne utrzymywanie w odleg³ej Warszawie nie by³o
oceniane jako „z³y przyk³ad” dla innych kobiet?

Hypatia, Galileusz
Mówi³a w nich o problemach wspó³czesnoœci w deko-

racji z przesz³oœci. Z powodu silnej cenzury, obowi¹zuj¹cej
w Królestwie Polskim, poetka pokazywa³a postacie prome-
tejskie, mêczenników postêpu w kontekœcie antycznym.
Tak¹ ikon¹ by³a i pozosta³a do dziœ uczona schy³kowej
staro¿ytnoœci Hypatia z Aleksandrii, któr¹ w roku 415 n.e.
zamordowa³ lud z poduszczenia duchowieñstwa.

W drugiej po³owie XIX w. rozwody siê zdarza³y, choæ
by³y trudne do przeprowadzenia. Odejœcie Konopnickiej
od mê¿a mia³o ca³kiem przyzwoite wyt³umaczenie: nie
widzia³a ju¿ mo¿liwoœci utrzymania siê w Gusinie,
wszystko by³o zad³u¿one, popada³o w ruinê, a dzieci trzeba
by³o wykszta³ciæ. Pojecha³a do ojca, który by³ urzêdnikiem
prokuratorii w Warszawie, po wielu latach wdowieñstwa
o¿eni³ siê ponownie, jednak szybko umar³. Konopnicka
wtedy wróci³a z dzieæmi do Gusina, a do Warszawy przyje-
cha³a na dobre wczesn¹ jesieni¹ 1878 r. To nie szokowa³o,
bo zdarza³y siê ma³¿eñstwa ¿yj¹ce w separacji. Poza tym
¿ycie Konopnickiej nie by³o skandaliczne, choæ doszuki-
wano siê podtekstów. Nie mia³a wieloletniego romansu, jak
Eliza Orzeszkowa czy Gabriela Zapolska. ¯y³a w krêgu
rodziny i jeœli Koœció³ by³ wobec niej niechêtny, to g³ównie
z powodu krytykowania przez ni¹ jego bogactwa i „¿ycia
ponad stan” kosztem ludu. Oskar¿anie Konopnickiej o
zwi¹zki z masoneri¹ nie by³ poparte ¿adnymi dowodami.

Nadaj¹cym stygmatyzuj¹ce etykietki wystarcza³o, ¿e
Konopnicka wiele podró¿owa³a po Europie i mia³a kon-
takty z dzia³aczkami ruchu kobiecego. Podejrzliwie patrzo-
no, jak mobilizowa³a kobiec¹ opiniê w sprawie wydarzeñ
we Wrzeœni. W zwi¹zku z nimi zamieœci³a w gazecie wyda-
wanej w Pradze czeskiej rodzaj listu goñczego za zbieg³ym
szaleñcem. Opis osobnika mêcz¹cego dzieci pasowa³ do
cesarza Wilhelma Hohenzollerna, który prowadzi³ ostr¹,
antypolsk¹ politykê germanizacyjn¹.

Mówi¹c wprost, Maria zmarnia³aby w Gusinie, grzêz-
n¹c w prowincjonalnym ¿yciu. Prze³omem by³a jej wypra-
wa do Szczawnicy - z powodu problemów z gard³em. Wte-
dy zobaczy³a szerszy œwiat, zwiedzi³a Kraków. Wczeœniej
niewiele widzia³a; wychowywa³a siê w Suwa³kach, potem
mieszka³a w Kaliszu. Jej dzieciñstwo i wczesna m³odoœæ

W ówczesnym Królestwie Polskim nie przyjmo-
wano kobiet do ló¿…

Czy mo¿liwa by³aby literacka kariera Konopnickiej,
gdyby pozosta³a w Gusinie? Odejœcie od mê¿a, wyjazd
do Warszawy, wieloletnie podró¿e zagraniczne - to
wszystko s³u¿y³o jej twórczemu rozwojowi…

by³y smutne po œmierci matki, z ojcem wdowcem. W jej
wspomnieniach dom rodzinny pozosta³ ascetyczny, bez
zabaw i radoœci, w otoczeniu powa¿nych lektur z biblioteki
ojca. Gdy zosta³a pani¹ Konopnick¹, wesz³a w œrodowisko
ziemiañskie, pocz¹tkowo ma³¿eñstwo jej siê podoba³o, po-
tem by³o coraz gorzej.

W Kaliszu toczy³o siê bogate ¿ycie towarzyskie. By³a
pann¹ na wydaniu, pojawi³ siê powa¿ny konkurent - zie-
mianin, spodoba³ jej siê, a ojciec - niezbyt zamo¿ny - nie
oponowa³. Jaros³aw Konopnicki wydawa³ siê dobr¹ parti¹,
ale ¿ycie zweryfikowa³o to wra¿enie - nie potrafi³ gospoda-
rowaæ, popada³ w d³ugi, nie zapewnia³ bytu rodzinie.

Konopnick¹, jak wiele jej rówieœnic, wydano za m¹¿,
czy sama wybra³a mê¿a?

Powiedzia³a Pani, ¿e ¿ycie Konopnickiej nie by³o
skandaliczne, a jednak usi³uje siê wyci¹gaæ ró¿ne oko-
licznoœci, maj¹ce Ÿle o niej œwiadczyæ, jak rzekomy ro-
mans z guwernerem jej dzieci, samobójstwo m³odego
Gumplowicza, który chcia³ siê z ni¹ ¿eniæ, a przede
wszystkim wieloletni zwi¹zek z Mari¹ Dulêbiank¹,
malark¹ i feministk¹. Pisarka by³a wiêc, czy nie by³a
skandalistk¹?

Na pewno nie by³a! W polskiej historii literatury i pub-
licystyce modne sta³o siê „odbr¹zawianie” wybitnych pos-
taci, pokazywanie ich w kontekœcie ludzkich s³aboœci. Ro-
mans z Krynickim, guwernerem, nie jest do koñca jasny.
Wœród jej adoratorów wymieniano red. Gawalewicza, na-
le¿¹cego do du¿ego grona autorów, których uda³o siê
Konopnickiej skupiæ wokó³ czasopisma „Œwit”.

Z kolei Maksymilian Gumplowicz mia³ wszelkie obja-
wy manii czy paranoi, poniewa¿ jeŸdzi³ za ni¹, pisa³ do niej,
oœwiadcza³ siê, choæ znacznie starsza od niego Konopnicka
ignorowa³a go. Wreszcie zabi³ siê (1897) na progu miesz-
kania wynajmowanego w Gratzu przez Mariê i jej towa-
rzyszkê. Mówi³o siê nawet o kl¹twie rodu Gumplowiczów
z powodu czêstych przypadków samobójstw w tej rodzinie.

Sugerowanie sk³onnoœci lesbijskich pisarki jest nak³a-
daniem wspó³czesnej nam wra¿liwoœci na drug¹ po³owê
XIX wieku. Dulêbianka, m³odsza od Konopnickiej o ok. 20
lat, pochodzi³a z galicyjskiej ziemiañskiej rodziny i toro-
wa³a Marii drogê do tamtejszych rodów. Prawda, by³a rep-
rezentantk¹ skrajnego nurtu feminizmu, chodzi³a w garni-
turze, nawet czyni³a starania, by zostaæ pos³em kobiecym
do sejmu galicyjskiego, ale zabrak³o jej odpowiedniego
statusu maj¹tkowego. Mia³a za to talent mówcy wiecowe-
go, w przeciwieñstwie do Konopnickiej, która nie lubi³a
wielkiej sceny, wola³a tworzyæ w gabinecie.

Dulêbianka skoñczy³a akademiê artystyczn¹ w Mona-
chium i by³a dobrze zapowiadaj¹c¹ siê malark¹, jednak po-
œwiêci³a swój talent Konopnickiej. Potrzebowa³a przecie¿
du¿ego warsztatu - pracowni, ¿eby malowaæ, o co w podró-
¿ach, przy czêstych przenosinach, by³o trudno. Doœæ egzal-
towana, przylgnê³a do Konopnickiej i pe³ni³a przy niej rolê
damy do towarzystwa. To by³a kwestia konwenansu, bo
wtedy kobiecie samotnej trudno by³o podró¿owaæ, mog³a
byæ nara¿ona na nieprzyjemne sytuacje.

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)

NAUKA



8

W muzeum w ¯arnowcu s¹ prace Dulêbianki, w tym
piêkne narcyzy namalowane na drzwiach farbami olej-
nymi. Jest autork¹ udanych portretów pisarki. Prze¿y³a j¹,
zmar³a na tyfus w koñcu pierwszej wojny œwiatowej
pielêgnuj¹c chorych.

Na pewno starania o zdobycie podstaw bytu mate-
rialnego, mo¿liwoœci zarobkowania. Nie ka¿da kobieta
mog³a przecie¿ liczyæ na posag i tzw. dobr¹ partiê ma³-
¿eñsk¹. Pisarka popiera³a prawo do oœwiaty i nauki, po-
szerzanie horyzontów umys³owych. W 1894 r. m³ode ko-
biety masowo i nieskutecznie sk³ada³y podania o przyjêcie
na Uniwersytet Jagielloñski. Konopnicka doradza³a im
wyjazdy zagraniczne po naukê, jeœli by³o je na to staæ. W
tym czasie wyjecha³a do Pary¿a Maria Sk³odowska, a
wczeœniej jej siostra Helena. Za granic¹ studiowa³a Maria
Szumska, przysz³a D¹browska.

Jakie d¹¿enia kobiet swojej epoki wspiera³a
Konopnicka?

M¹¿ Konopnickiej stale grozi³, ¿e nie zgodzi siê na jej
kolejny wyjazd za granicê, jeœli nie otrzyma
pieniêdzy…

Za co Konopnicka dosta³a dworek w ¯arnowcu?

Konopnicka by³a raczej tradycyjna w sposobie
pisania, przeciwna tzw. modernistom, ale - o czym ju¿
by³a mowa - bardzo wra¿liwa na kwestie spo³eczne. Do
jakiego okresu i stylu literackiego mo¿na zaliczyæ jej
twórczoœæ?

Kiedy pisarka mieszka³a w Warszawie, to by³a poddan¹
Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie kobiety czêsto nie mia³y
w³asnego paszportu, by³y wpisywane do dokumentu mê¿a.
Na w³asnej skórze odczuwa³a, np. p³ac¹c d³ugi Jaros³awa,
jak wa¿ne jest dla kobiety prawo do samostanowienia. Ale
to nie znaczy, ¿e np. chwali³a tzw. woln¹ mi³oœæ, co czyni³a
Zofia Na³kowska, krytykuj¹c podwójn¹ moralnoœæ stoso-
wan¹ wobec kobiet i mê¿czyzn. Sytuacje opisane przez
Gabrielê Zapolsk¹ w „Moralnoœci pani Dulskiej” nikogo
wtedy nie dziwi³y. Przedma³¿eñskie romanse i doœwiad-
czenia seksualne w przypadku mê¿czyzn by³y oczywiste,
zaœ kobiet - niewybaczalne. Konopnicka nie wychodzi³a
poza swoj¹ epokê w ocenach podobnych zachowañ.

Za twórczoœæ. Wczeœniej dworek otrzyma³ Sienkiewicz
w darze od polskiego spo³eczeñstwa. Sprawê z jubileuszem
Konopnickiej i dworkiem dla niej „nakrêci³a” Eliza
Orzeszkowa. Maria - jej wieloletnia przyjació³ka - ponad
20 lat spêdzi³a w podró¿ach, w doœæ biednych warunkach,
w kraju nie mia³a domu. Podró¿owa³a trzeci¹ klas¹, zasta-
wia³a drobne przedmioty w lombardach, czekaj¹c na ho-
noraria. Postanowiono znaleŸæ jej domek w Galicji, gdzie
cenzura nie by³a tak ostra jak w Królestwie Polskim.

Do szko³y realizmu pozytywistycznego. Konopnicka
by³a autork¹ cennych reporta¿y, opowiadañ ze œrodowiska
wiejskiego, ziemiañskiego. Jako redaktorka „Œwitu” napi-
sa³a cykl tekstów „Za krat¹”- to by³ realizm bliski natura-
lizmowi Zoli. Opisywa³a losy ludzi, którzy znaleŸli siê w

wiêzieniu nie tyle z w³asnej winy, co jako ofiary stosunków
spo³ecznych. Jej twórczoœæ nie nale¿a³a do symbolizmu ani
do secesji, która pojawi³a siê w koñcu lat 90. XIX w.
Konopnicka zaczê³a pisaæ wczeœniej, w koñcu lat 70., a
wiêc w okresie pozytywizmu. Pozosta³a przy realizmie i
lapidarnym formu³owaniu dramatycznych problemów.

Romantyzm jest widoczny w „Panu Balcerze w Brazy-
lii”. Twórczoœæ Konopnickiej jest bardzo zró¿nicowana
tak¿e dlatego, ¿e niektóre utwory pisa³a z potrzeby serca, a
inne dla chleba. Na zamówienie powstawa³y np. jej analizy
literackie.

Dla dzieci Konopnicka tworzy³a na pewno z potrzeby
serca. Obserwuj¹c w³asne opisa³a np. jak siê bawi³y w
Bronowie. Po wyprawie do lasu powsta³y „Na jagody”. Te
bajki i wiersze zyska³y ogromn¹ popularnoœæ, mia³y

Mówi siê tak¿e o wp³ywach romantyzmu na jej
twórczoœæ…

Ajak by³o z „Sierotk¹ Marysi¹”?

mnóstwo wydañ i wysokie nak³ady. Na ich podstawie uk³a-
dano s³uchowiska i scenariusze. Historycy i znawcy litera-
tury podkreœlaj¹ nowoczesne treœci zawarte w twórczoœci
Konopnickiej dla dzieci.

Kto z literatów nie pisze, by zarobiæ? To czêœæ tego za-
wodu. Sienkiewicza te¿ krytykowano, np. za „Ogniem i
Mieczem”. Tak¿e ¯eromskiego… Ka¿dy twórca ma lepsze
i s³absze dzie³a i z Konopnick¹ by³o podobnie. Poza tym
utwory ¿yj¹ w³asnym ¿yciem - jedne popadaj¹ w zapom-
nienie, inne s¹ odkrywane, odczytywane na nowo i zach-
wycaj¹ po latach. Twórczoœæ Konopnickiej podlega tym
samym procesom.

Na pewno zosta³a „Rota”, za któr¹ Konopnicka by³a
czczona i która mia³a byæ drugim hymnem; dopisywano do
niej zwrotki, wci¹¿ jest grana i œpiewana. Refren „Tak nam
dopomó¿ Bóg” nie œwiadczy o ateizmie autorki - ¿e nawi¹-
¿ê do wczeœniejszego pytania o nieobecnoœæ biskupów na
jej pogrzebie i etykietkê bezbo¿nicy. Bo czym innym jest
stosunek do hierarchii duchownej, a czym innym do Boga.

Stale wznawia siê twórczoœæ dla dzieci. „Pan Balcer w
Brazylii” to raczej rozdzia³ zamkniêty w dziejach litera-
tury; mo¿e interesuje jeszcze historyków emigracji ch³op-
skiej. „Imagina” pozosta³a niedokoñczonym poematem.
Tomy reporta¿y i opowiadañ maj¹ wartoœæ dokumentaln¹
dla poznania schy³ku XIX w. i ówczesnego spo³eczeñstwa
polskiego; interesuj¹ badaczy, ale chyba ju¿ nie czytel-
ników. Konopnicka ¿yje wiêc dziêki „Rocie” i wierszom
dla dzieci.

Nie ca³a twórczoœæ pisarki by³a chwalona.
Zarzucano jej mia³koœæ i w³aœnie pisanie dla pieniêdzy.
Krytykowa³ j¹ np. Boy-¯eleñski…

Czy i co zosta³o ponadczasowego nie tylko w
twórczoœci Konopnickiej, ale w przes³aniu jej ¿ycia? Co
przemawia do nas, wspó³czesnych?

I chyba dziêki swojemu nietuzinkowemu ¿yciu oraz
odwadze.

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)
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Tylko ¿e wszystkie te drzwi, które by³y zamkniête w
czasach Konopnickiej, zosta³y ju¿ otwarte: kobiety maj¹
dostêp do wykszta³cenia, do pracy zawodowej…Gorzej
wygl¹da sprawa równoœci p³acy.

Konopnicka nie podnosi³a równego podzia³u obowi¹z-
ków w rodzinie miêdzy kobietami a mê¿czyznami. Pewnie
by ze zdziwieniem przyjê³a mo¿liwoœæ wykorzystywania
urlopów tacierzyñskich. W jej czasach taki postulat nikomu
nie przychodzi³ do g³owy.

Zapewne dziêki dobrej organizacji, wielkiej
pracowitoœci i hartowi ducha. Niemniej, to by³o ¿ycie
biedne. W jej listach czytamy, gdzie mo¿na kupiæ taniej
bu³kê albo serdelek. Nie mia³a s³u¿¹cej do prac domowych,
co wtedy nie by³o powszechne, sama sprz¹ta³a. Jej doœæ
smutne ¿ycie oœwieca³ wielki talent.

A obowi¹zki rodzicielskie? Wydaje siê, ¿e wci¹¿ w
wielu œrodowiskach, jak za czasów Konopnickiej, tylko
matki maj¹ dzieci.

W postawie Konopnickiej imponuje to, ¿e dbaj¹c o
potrzeby dzieci nie rezygnowa³a z twórczoœci literackiej
i dzia³alnoœci spo³ecznej. Realizowa³a siê jako cz³owiek.
Dziœ wci¹¿ s³yszymy: albo

Konopnicka umia³a ³¹czyæ
obowi¹zki wobec innych i wobec siebie.

Wci¹¿ przemawia do nas przyk³ad ¿ycia Marii
Konopnickiej?

Nie mogê muszê, bo mam
rodzinê na utrzymaniu.

Jak najbardziej. Chyba Maria D¹browska by³a autork¹
takiego zdania, ¿e jeœli bêdziesz mia³ cel wy¿szy nad sob¹,
to przetrwasz, a jeœli nie, to ugrzêŸniesz w codziennoœci.

Rozmawiali:

*Dodruk (300 egz.) ksi¹¿ki

” (Siedlce 2012) by³ mo¿liwy dziêki
comiesiêcznym kwotom przekazywanym wydaw-
nictwu UPH przez - emerytowan¹
nauczycielkê, polonistkê z Krakowa, która du¿o uwagi
i serca poœwiêca utrwalaniu pamiêci o Marii Konop-
nickiej. Wiele lat dzia³a³a w Towarzystwie im. Marii
Konopnickiej, które dba³o o wznawianie dzie³ swojej
patronki. Uczestniczy w zjazdach szkó³ im. M.K. (jest
ich ok. 300). Udziela siê w festiwalach poezji M.K., z
których jeden (Festiwal poezji œpiewanej Marii Ko-
nopnickiej) odbywa siê w Przedborzu, w okolicach
Bronowa i Gusina, zaœ drugi ma charakter miêdzy-
narodowy i jest adresowany do m³odzie¿y szkolnej, w
tym polonijnej. Ksi¹¿ki z dodruku fundatorka
przeznaczy³a na nagrody w tych imprezach oraz dla
szkó³ imienia Marii Konopnickiej.

Dziêkujemy za to piêkne podsumowanie!

Hanna Œwieszczakowska, Krzysztof Mazur

Zofii Chyry-Rolicz
„Maria Konopnicka. Opowieœæ o niezwyk³ej
kobiecie

Alinê Borowicz

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)

Dowiód³ tego dr
, przedwakacyjny (6 czerwca)

goœæ siedleckiego oddzia³u Pols-
kiego Towarzystwa Filozoficznego,
stawiaj¹c prowokacyjne pytanie:

Jego wywód
obejmowa³ myœl filozoficzn¹ od
Sokratesa do wspó³czesnych inte-
lektualistów amerykañskich i mia³ na
celu wykazanie, ¿e znane dot¹d teorie
wolnoœci zezwalaj¹ na represjono-
wanie tych, którzy swoje prawo do
swobody myœlenia i dzia³ania rozu-
miej¹ inaczej, ni¿ autorzy i zwo-
lennicy tych idei.

Zarówno bowiem stoickie, czy oœwieceniowe
koncepcje wolnoœci, jak i wizje chrzeœcijañsko-
teologiczne, a tak¿e polemizuj¹ce z tymi kierunkami ujêcia
romantyczne, zak³adaj¹ ograniczenia. Ka¿da z nich
przyznaje prawo do wolnoœci tylko tym, którzy mieszcz¹
siê w przyjêtych przez siebie schematach i spe³niaj¹ pewne
warunki. Na przyk³ad daj¹ pierwszeñstwo rozumowi przed

Krzysztof Ko-
waluk

Dlaczego teorie wolnoœci staj¹ siê
teoriami represji?

emocjami, przyjmuj¹ istnienie Boga
i nakazuj¹ d¹¿enie do zbawienia,
rozumiej¹ wolnoœæ jedynie jako
prawo do autokreacji. Uznaj¹cym
zaœ inne systemy etyczne odbieraj¹
prawo do swobodnego ich prak-
tykowania.

Autor wyk³adu podkreœli³, ¿e
rzeczywistoœæ spo³eczna nie jest ho-
mogeniczna - jak chcieliby albo za-
k³adali twórcy teorii filozoficznych.
Przeciwnie, jest pluralistyczna, ró¿-
norodna i wielobarwna. Czy docze-
kamy siê wiêc takiej koncepcji wol-
noœci, która zaakceptuje wieloœæ
ludzkich postaw i aspiracji, i nie bê-

dzie nikogo wykluczaæ? - pyta³ retorycznie. Jeœli nie, to
musielibyœmy uznaæ, ¿e wrogiem wolnoœci jest sama
filozofia…

* * *
Niemniej trudne zadanie postawi³ przed sob¹ dr

, który na pierwszym powakacyjnym
(24 paŸdziernika) spotkaniu PTF próbowa³ zwróciæ uwagê
Krzysztof Mazur

Drog¹ wolnoœci i herezji
Filozofia stawia pytania, na które nie ma gotowych odpowiedzi, ale pasjonuj¹ce jest ich poszukiwanie.

Logo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
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s³uchaczy na pierwotne znaczenie s³owa - wolnego
od “obci¹¿enia” cechami ocennymi. Zgodnie z greckim
Ÿród³os³owem, oznacza osobê, która
dokona³a dobrego (we w³asnym mniemaniu) wyboru, a
wiêc ma wyraziste pogl¹dy, najczêœciej odrêbne od
przewa¿aj¹cych w jej œrodowisku.

heretyk

haireticos/hairesis

Konotacjê negatywn¹ (oceniaj¹c¹ i deprecjonuj¹c¹) na-
dali okreœleniu teologowie i hierarchowie chrzeœ-
cijañscy, chc¹c w ten sposób wskazaæ pogl¹dy (przeko-
nania i egzegezy) niezgodne z „obowi¹zuj¹cym myœleniem
oficjalnym” zwanym Magisterium Ecclesiae.

G³oszenie pogl¹dów odmiennych od „obowi¹zuj¹cych”
( ) - przekonywa³ prelegent - jest i dziœ (mo¿e bar-
dziej ni¿ kiedykolwiek) drog¹ dla nielicznych, bo wymaga
wiedzy, zdolnoœci - pog³êbionego myœlenia, wyci¹gania
wniosków, a przede wszystkim odwagi cywilnej polega-
j¹cej na gotowoœci przeciwstawienia siê inaczej myœl¹cym,
bêd¹cym czêsto w wiêkszoœci.

Dr Mazur przywo³ywa³ przyk³ady wielu w
dziedzinach nauk œcis³ych, historii czy sztuk plastycznych
(omijaj¹c konsekwentnie konteksty religijne), którzy w
swoich czasach byli potêpiani i wyœmiewani, jednak roz-

herezja

herezji

heretyków

wój nauki czy nowe pogl¹dy na to, co rozumiemy jako sztu-
kê przyzna³y im racjê.

Burzliwa dyskusja, jaka wynik³a po wprowadzeniu pre-
legenta, ujawni³a jak bardzo nasze myœlenie jest obci¹¿one
sk³onnoœci¹ do stygmatyzowania tzw. innych, poddaj¹cych
w w¹tpliwoœæ schematy i mity, i przez to zak³ócaj¹cych
dobre samopoczucie tych, którzy nie toleruj¹ zmian.

Rozwój spo³eczny przekonuje jednak, ¿e z i
œwiat jest lepszy, bo to oni daj¹ (w trudnym do przesza-
cowania stopniu) nadziejê na postêp, tak¿e moralny. Nie
chodzi o to, czy zawsze maj¹ racjê, bo kto wie, czym jest
racja? Wa¿ne, ¿e s¹ jednostki, które maj¹ odwagê szukaæ i
g³osiæ swoj¹ prawdê, niejednokrotnie p³ac¹c za to wysok¹
cenê. Bez nich wszyscy bylibyœmy jednakowo nudni. A
jednolitoœæ to brak zmiany i nieuchronny regres.

Mo¿e wiêc prawo do g³oszenia to jedna z
definicji wolnoœci?

Zapraszamy na prelekcje i dyskusje w ramach
, spotkania odbywaj¹

siê
, a dok³adne terminy i tematy mo¿na

œledziæ na stronach UPH.

heretykam

herezji

Pol-
skiego Towarzystwa Filozoficznego

raz w miesi¹cu w œrody o 17 w budynku Wydzia³u
Humanistycznego

Hanna Œwieszczakowska
Ÿród³o ilustracji: strona internetowa PTF
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Dziecko je wszystkimi zmys³ami
¯ywienie niemowl¹t i ma³ych dzieci by³o tematem konferencji naukowej

zorganizowanej w £odzi (22 wrzeœnia b.r.)
przez Ma³gorzatê Jackowsk¹ - dietetyczkê i prezeskê Fundacji Karmienia Piersi¹.

Dyskutowano nad dzieciêca ak-
tywnoœci¹ fizyczn¹, od¿ywianiem
najm³odszych, wp³ywem reklamy
na wybory konsumentów, zagro¿e-
niami wynikaj¹cymi z niew³aœci-
wych przyzwyczajeñ dotycz¹cych
jedzenia. Wœród ponad stu uczest-
ników znaleŸli siê: dietetycy,
lekarze, rodzice, studenci.

z fundacji „Insulinoopornoœæ”
mówi³a o kszta³towaniu nawyków ¿ywieniowych w powi¹-
zaniu z aktywnoœci¹ fizyczn¹. Podkreœli³a, ¿e edukacja sta-
nowi fundament profilaktyki zdrowotnej i zapobiega oty-
³oœci wœród dzieci i m³odzie¿y. Aktywnoœæ fizyczna poma-
ga naprawiaæ drobne grzechy dietetyczne oraz walczyæ z
oty³oœci¹, cukrzyc¹, insulinooporoœci¹, chorobami serca,
nowotworami. Jest œwietn¹ okazj¹, by w ten sposób spê-
dzaæ czas z dzieæmi.

Mgr opowiedzia³a o tym, co
ma wp³yw na dzieci, które „nie chc¹ jeœæ”. Podkreœli³a, ¿e
dziecko je wszystkimi zmys³ami, dlatego wa¿ne jest, aby
mia³o mo¿liwoœæ dotykania, w¹chania, brudzenia siê je-
dzeniem ju¿ od etapu rozszerzania diety.

Atena Stanek-Gonera

Aleksandra Charêziñska

Po pierwsze: nie zmuszaj

Monika ZieliñskaMgr in¿. swoj¹ prezentacjê
poœwiêci³a zagadnieniu . Pojêcie to
oz

Wyniki badañ naukowych wskazuj¹ na koniecznoœæ
edukacji rodziców i opiekunów oraz personelu medyczne-

responsive feeding
nacza karmienie zgodnie z apetytem dziecka, czyli w

oparciu o okazywane przez nie oznaki g³odu i sytoœci.
Kierowanie siê tymi sygna³ami jest istotne zarówno w po-
cz¹tkowym okresie ¿ycia dziecka, kiedy jedynym jego
po¿ywieniem powinno byæ mleko (dotyczy to dzieci kar-
mionych bezpoœrednio z piersi, mlekiem odci¹ganym oraz
mieszank¹ zastêpuj¹c¹ mleko), jak równie¿ w czasie roz-
szerzania diety i ¿ywienia ma³ego dziecka.

Autorka podkreœli³a, ¿e opiekun, odpowiadaj¹c na wer-
baln¹ i niewerbaln¹ komunikacjê z dzieckiem, podaje mu
posi³ki odpowiednie do jego wieku, w sposób i w otoczeniu
sprzyjaj¹cym jedzeniu. Dzieci karmione zgodnie z t¹ zasa-
d¹ rzadziej wykazuj¹ oznaki neofobii ¿ywieniowej, która
objawia siê odmow¹ spróbowania i zjedzenia potrawy ju¿
na sam jej widok, a jej pocz¹tki mo¿na obserwowaæ miêdzy
18 a 24 miesi¹cem ¿ycia malucha. Jeden ze sposobów roz-
szerzania diety - - jest zgodny z
zasad¹ .

BLW (Baby Led Weaning)
responsive feeding

NAUKA
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go w zakresie rozpoznawania oznak g³odu i sytoœci
dziecka. Szczególn¹ uwag¹ powinni zostaæ objêci rodzice i
opiekunowie dzieci karmionych butelk¹, którzy czêsto
poddaj¹ siê presji zjedzenia przez dziecko okreœlonej
porcji.

dziecka”, „Ocena wiedzy rodziców
na temat zaleceñ ¿ywieniowych dla niemowl¹t”, lic.

„Jak ¿ywienie w ci¹gu pierwszych
tysi¹ca dni ¿ycia dziecka wp³ywa na doros³e ¿ycie?
Koncepcja programowania ¿ywieniowego”,

„¯ywienie dzieci i niemowl¹t w praktyce w
oparciu o dostêpne na rynku produkty pochodz¹ce z
kontrolowanych upraw ekologicznych”

W tej czêœci debaty najbardziej zainteresowa³ mnie
wp³yw witaminy B12 na rozwój niemowl¹t i konsekwencje
jej niedoboru. Nale¿¹ do nich w pierwszej kolejnoœci:
niedokrwistoœæ i opóŸnienie rozwoju psychoruchowego.

Jak powiedzia³aAleksandra Majsnerowska, najczêstsz¹
przyczyn¹ niedostatecznego poziomu tej witaminy u nie-
mowl¹t karmionych piersi¹ jest jej niedobór w diecie
kobiety ciê¿arnej i karmi¹cej matki. Pomimo tradycyjnej
diety zawieraj¹cej miêso oraz produkty pochodzenia zwie-

Czy dieta roœlinna szkodzi?

Anny Marii Posadzy

Dagmary WoŸniak

Pauliny
Bartmiñskiej

Mgr in¿. skupi³a siê na stosowaniu diet roœ-
linnych w ¿ywieniu niemowl¹t i ma³ych dzieci. Wegeta-
riañskie diety wci¹¿ budz¹ obawy zwi¹zane z niedoborami,
jakie mog¹ spowodowaæ. Specjaliœci z szeregu instytucji
zajmuj¹cych siê ¿ywieniem na œwiecie zapewniaj¹, ¿e pra-
wid³owo zbilansowane diety roœlinne s¹ odpowiednie dla
wszystkich ludzi na ka¿dym etapie ¿ycia, w tym niemow-
l¹t.

W diecie niemowl¹t i ma³ych dzieci niespo¿ywaj¹cych
produktów pochodzenia zwierzêcego nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na kilka sk³adników od¿ywczych: wapñ,
witaminê B12, kwasy omega-3, ¿elazo i cynk. Zdaniem
autorki, wegetarianie, weganie i ich dzieci powinni byæ pod
sta³¹ opiek¹ dietetyka i lekarza, którzy pomog¹ w rozwi¹-
zywaniu problemów pojawiaj¹cych siê przy stosowaniu
diety roœlinnej.

W czasie sesji prac w³asnych uczestnicy poznali prezen-
tacje nastêpuj¹cych autorek:
„Wp³yw niedoboru witaminy B12 u ciê¿arnych oraz
karmi¹cych piersi¹ kobiet na rozwój niemowlêcia i ma³ego

Iwona Kibil

GroŸne skutki niedoboru B12

Aleksandry Majsnerowskiej

rzêcego takie problemy wystêpuj¹ bardzo czêsto. Niespe-
cyficzne objawy manifestuj¹ siê dolegliwoœciami uk³adu
pokarmowego lub kr¹¿enia.

Niestety, w codziennej praktyce lekarskiej diagnostyka
niedoboru witaminy B12 u doros³ych i dzieci jest rzadko
prowadzona. Autorka pracuje w oœrodku, gdzie pacjentki
objête s¹ ca³oœciow¹ opiek¹ wielu specjalistów, dziêki
czemu ³atwiej jest o prawid³ow¹ diagnozê.

W koñcowym panelu dyskusyjnym próbowano od-
powiedzieæ na pytania: Czy reklama ¿ywnoœci dla dzieci
jest dobrym Ÿród³em wiedzy? Jak dzia³a na konsumentów?
Czy zawsze oznacza dobry wybór? Wnioski okaza³y siê
jednoznaczne: Reklama, szczególnie dla dzieci, jest bardzo
niebezpieczna, poniewa¿ kreuje nieprawdziwy œwiat.
Dzieci do 12 roku ¿ycia nie umiej¹ odró¿niaæ takiego prze-
kazu od innych informacji. Producenci ¿ywnoœci dla dzieci
skupiaj¹ siê jedynie na swoich zyskach, ignoruj¹c zalecenia
specjalistów. Zbyt du¿a iloœæ cukru, konserwanty, barw-
niki, t³uszcze nasycone, to w dalszym ci¹gu podstawowe
sk³adniki wielu „dzieciêcych” produktów.

Konferencja s³u¿y³a wykazaniu, ¿e g³ównie rodzice od-
powiadaj¹ za dietê dziecka, dlatego powinni otrzymaæ ak-
tualn¹ wiedzê oraz wsparcie specjalistów w tym zakresie.

tekst i zdjêcie:

Reklama (nie)prawdê ci powie

Aneta Pisarek

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)

Ma³gorzata Jackowska (z lewej) i autorka tekstu

Okres jesienno-zimowy sprzyja infekcjom i wych-
³adzaniu organizmu. Dobrym sposobem przeciwdzia-
³ania jest zastosowanie w codziennej diecie przypraw i
zió³ o dzia³aniu rozgrzewaj¹cym.

Wzbogacaj¹ one smaki potraw i korzystnie wp³ywaj¹ na
nasze cia³o. Poza w³aœciwoœciami rozgrzewaj¹cymi maj ¹

wiele innych dobrych dzia³añ, np. przeciwzapalne,
przeciwstarzeniowe, poprawiaj¹ parametry metaboliczne.

To korzenna przyprawa otrzymywana z kory drzewa
cynamonowego. Jest stosowana przy niestrawnoœciach,
wzdêciach i biegunce. Badania naukowe dowodz¹, ¿e sup-

Cynamon

Rozgrzej siê przypraw¹!

NAUKA
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lementacja cynamonem zwiêksza
potencja³ antyoksydacyjny i chro-
ni przed wolnymi rodnikami wyt-
warzanymi w czasie intensywne-
go wysi³ku.

Cynamon polecany jest cuk-
rzykom, poniewa¿ podnosi wra¿-
liwoœæ insulinow¹ i poprawia pra-
cê uk³adu sercowo-naczynio-
wego. Poza tym dzia³a przeciw-
zapalnie i antynowotworowo.

Œwietnie smakuje w porannej
owsiance lub kawie.

Dobrze znany jako dodatek do sushi oraz sk³adnik dañ z
kuchni tajskiej i indyjskiej. Kultury Dalekiego Wschodu
ju¿ dawno doceni³y jego prozdrowotne w³aœciwoœci.
Imbir œwietnie ³agodzi nudnoœci, jest polecany kobietom w
ci¹¿y, szczególnie podczas pierwszego (najtrudniejszego)
trymestru. £agodzi stany zapalne, w tym stawów i oskrzeli.

Imbir

Pobudza motorykê przewodu pokarmowego i wy-
dzielanie ¿ó³ci.

Dodatkowo dzia³a przeciwmigrenowo i przeciw-
bólowo. Zamiast kolejnego leku na ból g³owy warto wiêc
wypiæ wodê z imbirem i odrobin¹ soli. Przeciwbakteryjne i
przeciwgrzybicze w³aœciwoœci tej przyprawy maj¹ zasto-
sowanie w leczeniu przeziêbienia, np. u ma³ych dzieci.

Kurkuma

Kardamon

Aneta Pisarek

W Polsce najbardziej jest
znana w postaci sproszkowanej,
ale coraz czêœciej mo¿na kupiæ
œwie¿y korzeñ kurkumy. Udo-
wodniono jej dzia³anie przeciw-
nowotworowe. Powstawanie
nowotworu œciœle wi¹¿e siê z
procesami zapalnymi, a kurkuma
je hamuje. Terapeutyczna dawka
kurkumy wynosi od 500 do 1000
mg dziennie. Stosuje siê j¹
równie¿ w terapii chorób zapal-
nych jelit, trzustki oraz mia¿-

d¿ycy. Dodatkowo jest œwietnym i bezpiecznym
barwnikiem (spróbujcie j¹ dodaæ do roso³u). W celu lepszej
wch³anialnoœci kurkumy warto j¹ ³¹czyæ z pieprzem
cayenne lub chili.

Jest przypraw¹ o cudownym aromacie, szeroko sto-
sowan¹ w cukiernictwie. Œwietna do kawy i ciasteczek
owsianych. Dzia³a ochronnie na przewód pokarmowy,
obni¿a ciœnienie krwi. W okresie s³abszej odpornoœci oraz
czêstych przeziêbieñ œwietnie rozgrzewa organizm,
wspomaga leczenie kaszlu i stanów zapalnych oskrzeli.

Ÿród³o zdjêcia: akhil-chandran-204546-unsplash.jpg

Sk³adniki na 2 porcje:

Sposób przygotowania:

Katarzyna Kowalcze
Ÿród³o zdjêcia

1/2 dyni hokkaido, tj oko³o  200 g (po oczyszczeniu),
1 cebula, 1 marchewka,
50 ml mleka, plasterki szynki dojrzewaj¹cej, 1 ³y¿eczka oleju rzepakowego,
œwie¿y imbir i kurkuma, sól, pieprz, curry  - do smaku,
woda lub odt³uszczony bulion drobiowy

- Cebulê pokroiæ w kosteczkê, podsma¿yæ w garnku na oleju.
- Dodaæ dyniê i marchewkê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê - chwilê podsma¿yæ.
- Dolaæ do garnka tyle wody, aby zakry³a warzywa.
- Gotowaæ do miêkkoœci, ewentualnie uzupe³niaæ wygotowan¹ wodê.
- 2 minuty przed zakoñczeniem gotowania dodaæ imbir - obrany, starty na
bardzo drobnych oczkach tarki. Dodanie imbiru na tym etapie gotowania
sprawi, ¿e nie straci on œwie¿ego smaku.
- Pozostawiæ zupê do lekkiego ostygniêcia, a nastêpnie zmiksowaæ na g³adki
krem z dodatkiem mleka.
- Doprawiæ kurkum¹, sol¹ i œwie¿o mielonym pieprzem.
- Zupê mo¿na podawaæ z pra¿onymi pestkami dyni oraz chipsem z szynki.

Smacznego!

: Internet, ting-tian-1089716-unsplash

Rozgrzewaj¹ca kremowa zupa z dyni
z imbirem, curry i kurkum¹

NAUKA
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Dwa

.

Piêæ

Ludzie ju¿ bardzo dawno uœwiadomili sobie „pod-
wójnoœæ” œwiata: kobieta i mê¿czyzna, S³oñce i Ksiê¿yc,
wnêtrze i zewnêtrze, narodziny i œmieræ, dobro i z³o. Ta
„podwójnoœæ” nie musi byæ przeciwieñstwem, w zasadzie
jest dope³nieniem do ca³oœci. Liczba 2 reprezentuje œwiat

widzialny i niewidzialny, a – co interesuj¹ce
- œwiaty te znajduj¹ siê obok siebie, s¹ po³¹-
czone. Dwójkê przedstawia ko³o podzielone
na dwie równe czêœci, z lew¹ czêœci¹ bia³¹ i
praw¹ czarn¹ „Podwójnoœæ” jest bardzo
wa¿na dla cz³owieka jako istoty - cz³owiek
ma dwoje oczu, uszu, dwie rêce, dwie nogi.

W Biblii wielokrotnie wystêpuj¹ pary: dusza i cia³o, Kain i
Abel, dwa Testamenty, dwie natury Chrystusa – ludzka i

boska, Chrystus i Koœció³.
Oczywiœcie, poza krêgiem kultury ju-

deochrzeœcijañskiej te¿ zauwa¿ono specy-
ficzne w³aœciwoœci dwójki. Chyba najpiêk-
niejszym przedstawieniem magicznoœci tej
liczby jest symbol yin-yang – obraz abso-
lutu, w którym przeciwieñstwa tworz¹ dos-

kona³¹ ca³oœæ. Symbol yin-yang mo¿emy równie¿ odna-
leŸæ w takich „europejskich” znakach zodiaku jak Rak i
Ryby.

Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e czêsto oznaczano ni¹
szpiegów, a okreœlenie „dwójka” sta³o siê w wielu krajach
synonimem wywiadu.

Pi¹tka uwa¿ana by³a za liczbê szczêœliw¹. Sygnalizuje,
¿e chodzi tu o coœ dodatkowego, czêsto w³aœnie to jest
objawem ³aski, daru, jeœli wype³ni siê owo piêæ. WyraŸnym
znakiem tego czegoœ, co jest dodane, darowane, jest piêæ
chlebów dla cudownego nakarmienia piêciu tysiêcy ludzi.

Ze wzglêdu na to, ¿e mamy po piêæ
palców u ka¿dej rêki i nogi, oraz piêæ
zmys³ów do postrzegania œwiata, liczba 5
jest uwa¿ana za liczbê cz³owieka.

W œredniowieczu koœcio³y czêsto zdo-
biono witra¿ami lub rzeŸbami rozety bêd¹-
cej stylizowanym pentagramem – symbo-

lem zarówno mikro- jak i makrokosmosu. Ta
piêcioramienna gwiazda przypomina stoj¹cego cz³owieka
z roz³o¿onymi rêkami i rozstawionymi nogami. Egipskie
hieroglify odpowiadaj¹ce pi¹tej literze alfabetu
hebrajskiego, czyli He (o pokazuj¹
stoj¹cego cz³owieka z nogami w rozkroku i rêkami wznie-
sionymi do nieba. Jest symbolem oddechu – esencji ¿ycia,
œrodkiem i narzêdziem duszy i umys³u.

W magii hoodoo, która jest po³¹czeniem plemiennych
tradycji Afryki i europejskiego folkloru, ale te¿ u S³owian

wartoœci 5 w kabale)

du¿¹ rolê odgrywa³ piêciornik. Piêæ szpiczastych liœci
roœliny symbolizuje dobrobyt finansowy, mi³oœæ, zdrowie,

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)

Magia liczb
Liczby towarzysz¹ nam ca³e ¿ycie i s¹ – ca³kiem jak

motocykliœci – wszêdzie. Maj¹ znaczenie dla tak wielu
dziedzin ¿ycia, ¿e nie sposób je wszystkie wymieniæ.
Jedn¹ z tych dziedzin jest magia, chocia¿ trzeba zazna-
czyæ, ¿e nie chodzi tylko o „czary, mary…”.

Jeden

S³ownik jêzyka polskiego podaje, ¿e liczby magiczne to
nazwa grupy liczb ca³kowitych 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126,
przyjêta ze wzglêdu na to, ¿e j¹dra atomowe zawieraj¹ce
w³aœnie tyle protonów lub neutronów wykazuj¹ specy-
ficzne w³aœciwoœci. Wiêcej o liczbach magicznych mog¹
dziœ powiedzieæ fizycy badaj¹cy modele pow³okowe i in-
formatycy, którym liczby magiczne s³u¿¹ do ustalania ty-
pów plików w systemach unixowych.

Dla matematyka magiczne liczby to takie, które maj¹
szczególne w³aœciwoœci (jedn¹ z nich jest pi, o której ju¿
pisa³am). Dzisiaj zajmê siê jednak praktycznym (powiedz-
my) funkcjonowaniem liczb w szeroko rozumianej kul-
turze, bo liczbom przypisuje siê dodatkow¹ treœæ i znacze-
nie, a numerologia jest jedn¹ z popularniejszych form
zagl¹dania za krawêdŸ poznania. Skrótowo tylko i spo-
radycznie odwo³am siê do symboliki biblijnej, bo Biblia
magów przecie¿ potêpia. Dodam tylko, ¿e wszystkie liczby
z zakresu 1-12 maj¹ swoje „magiczne” w³aœciwoœci, ale ze
wzglêdu na objêtoœæ tekstu wybra³am tylko niektóre z nich
(nie zajmujê siê te¿ liczb¹ Bestii i wieloma innymi
„magicznymi” liczbami), za to do³o¿y³am, doœæ pow-
szechnie uwa¿an¹ za pechow¹,13.

Pitagorejczycy nazywali j¹ doskona³¹,
poniewa¿ by³a nieparzysta, zatem sta³a siê
Ÿród³em i „matk¹” wszystkich pozosta³ych
liczb. W tradycji biblijnej odnosi siê do
Boga, który jest jeden. Dla ezoteryków jest
liczb¹ stworzenia - przyczyn¹ i Ÿród³em
wszelkiej energii; jest pocz¹tkiem i

koñcem. W staro¿ytnoœci przedstawiano tê zasadê jako
kropkê w œrodku ko³a; warto zauwa¿yæ, ¿e w ten sposób
przedstawia siê te¿ S³oñce w astrologii.

Co ciekawe, wodór, najbardziej rozpowszechniony we
wszechœwiecie pierwiastek, z którego powsta³y gwiazdy,
mo¿emy przedstawiæ w ten sam sposób – jako jeden
elektron kr¹¿¹cy wokó³ protonu.

Shrijantra, która dos³ownie oznacza „narzêdzie naj-
wy¿szego”, jest diagramem u¿ywanym przez hinduski
tantryzm, doktrynê religijn¹ wywodz¹c¹ siê z hinduizmu.
Zajmuje siê ona kontrolowaniem prymitywnej energii i ³¹-
czeniem przeciwstawnych si³, stosuje te¿ æwiczenia kunda-
lini - jogê, których celem jest skupienie uwagi na central-
nym punkcie znajduj¹cym siê w sercu Ca³oœci: budzi si³ê
przywracaj¹c¹ ¿ycie i powraca do Jednoœci. Jest to uosa-
biane przez mandalê, symbol wywieraj¹cy magiczny, jed-
nocz¹cy wp³yw na osobê, która jej u¿ywa.

NAUKA
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krotnie w ró¿nych kontekstach jako nakaz boski, a nie
ludzki.

Do siódemki odwo³uje siê objawienie œw. Jana mówi¹c
m.in. o siedmiu pieczêciach, siedmiu anio³ach, siedmiu
znakach, siedmiu plagach, siedmiu g³owach Smoka, sied-
miu g³owach Bestii, siedmiu królach...

Siódemka towarzyszy nam na co dzieñ - mamy 7 nut w
muzyce, siedem kolorów têczy (to symbol przymierza
ludzkoœci z Bogiem zawartego po potopie), z siedmiu
gwiazd sk³adaj¹ siê zarówno Wielka, jak i Ma³a
NiedŸwiedzica…

Dla Egipcjan, Hindusów (równie¿ buddystów), czy kul-
tur jeszcze starszych, cz³owieka tworzy³o siedem elemen-
tów. Staro¿ytnej Mezopotamii i Babilonowi zawdziêczamy
koncepcjê doskona³ej „kopii” ziemi - zodiaku i siedmiu
bogów - gwiazd, które wprawiaj¹ œwiat w ruch i rz¹dz¹
losem dusz.

Islam te¿ szczególn¹ uwagê zwraca na siódemkê -
pielgrzymi musz¹ siedem razy obejœæ Kaabê w Mekce,
siedmiokrotnie wykrzykuj¹c Allah akbar (Allah jest wiel-
ki) oraz trzykrotnie obrzuciæ szatana siedmioma kamie-
niami. Jest równie¿ mowa o siedmiu rajach, piek³ach, grze-
chach g³ównych oraz o siedmiu aspektach Koranu.

Nie sposób tu nie wspomnieæ o zas³ugach siódemki dla
baœni - Tomcio Paluch ma siedmiu braci, niektórzy boha-
terowie nosz¹ siedmiomilowe buty, Królewna Œnie¿ka
znajduje schronienie u siedmiu krasnoludków. W innej
jeszcze baœni siedmiu braci zostaje zaklêtych w kruki, a
chc¹ca zdj¹æ z nich czar siostra musi milczeæ 7 lat, 7 mie-
siêcy, 7 tygodni, 7 dni i 7 godzin.

Trudno te¿ zapomnieæ o siedmiu cudach œwiata.

Jest symbolem nieskoñczonoœci i wiecznoœci, repre-
zentuje energie – zarówno ziemskie, jak i niebiañskie, które
nieprzerwanie przep³ywaj¹c, ponownie stwarzaj¹ same
siebie.

Stoj¹cy wyprostowany cz³owiek, symboli-
zowany przez liczbê 8, oznacza wiecznoœæ, le-
¿¹cy - tak jak poziome przedstawienie liczby 8 -
nieskoñczonoœæ. Stoj¹cy cz³owiek jest materi¹

- rodzi siê, umiera i odradza
ponownie w nieskoñczo-
noœæ, jest wiêŸniem cyklu
¿ycia i œmierci

Mi³oœnicy kultury i filo-
zofii Wschodu z ³atwoœci¹ dostrzeg¹
zwi¹zek ósemki z oœmioma podstawowymi
trygramami ksiêgi I-Ching.

Ósemkê przedstawiaj¹ dwa splecione
wê¿e kaduceusza (laski herolda uwa¿an¹ za
czarodziejsk¹, na której wij¹ siê dwa wê¿e i
patrz¹ sobie w oczy).

Osiem

Dziewiêæ
Uchodzi³a za liczbê szczêœliw¹. Chêtnie pos³ugiwano

siê ni¹ w magii i bajkach.

moc oraz m¹droœæ, a jego energia w tych w³aœnie dzie-
dzinach oddzia³uje najsilniej. To ziele ma siln¹ mêsk¹ ener-
giê i odpowiada ¿ywio³owi ognia, ale równoczeœnie pozos-
taje pod wp³ywem Merkurego i Jowisza oraz ma silne ko-
notacje z Wenus, przez co czêsto u¿ywa siê go w rytua³ach
sprowadzaj¹cych mi³oœæ. Piêciornik po³o¿ony przy ³ó¿ku
zapewni spokojny i niczym niezm¹cony sen.

Piêciornik mo¿na nosiæ jako amulet, je¿eli potrzebuje-
my za³atwiæ jakiœ spór urzêdowy, nawet s¹dowy. Za spraw¹
swojego wygl¹du, który przypomina rozpostart¹ rêkê ha-
muj¹c¹ z³o, czy te¿ tarczê, zawsze by³ kojarzony z bezpie-
czeñstwem, dlatego te¿ czêsto wieszano go nad drzwiami.
Mo¿na go tak¿e rozsypaæ w domu lub umyæ pod³ogê zro-
bionym z niego wywarem. Wed³ug legend samo umycie r¹k
naparem z piêciornika usuwa z³e uroki.

Uwa¿a siê, ¿e jego magiczn¹ moc jako roœliny Jowisza
mo¿na wykorzystaæ w rytua³ach przyci¹gaj¹cych pieni¹-
dze. Sproszkowany mo¿na rozsypaæ w portfelu lub w in-
nym miejscu, w którym przechowujemy pieni¹dze. Zapew-
ni on przep³yw energii pieni¹dza, a osobom rozrzutnym
pomo¿e rozs¹dnie je wydawaæ.

Symbolizuje niedoskona³oœæ,
niepe³noœæ – jest niepe³n¹ siódemk¹,
której coœ brakuje, ale musi siê wy-
pe³niæ, by nasta³o boskie siedem.
Liczba 6 jest liczb¹ Genesis. Jej dwa
symbole, heksagram i pieczêæ Salo-
mona, ³¹cz¹ ¿ywio³y i gwiazdy rz¹-
dz¹ce zodiakiem. Wszystkie ¿ywio³y
i cechy z nimi zwi¹zane s¹ rozmiesz-
czone wokó³ heksagramu. Siedem
planet rz¹dz¹cych zodiakiem równie¿

ma swoje miejsce w heksagramie. podobnie jak
odpowiadaj¹ce im metale: Ksiê¿yc i srebro - na górze w
œrodku, Mars i ¿elazo - w œrodku po lewej stronie, Wenus i
miedŸ - na górze po prawej, Jowisz i cyna - na dole po lewej
stronie, Merkury i rtêæ - na dole po prawej stronie. Saturn i
o³ów - na dole poœrodku. S³oñce i z³oto - w œrodku.

W pieczêci Salomona dwa odwrócone
trójk¹ty, tworz¹ce tê figurê, przeplataj¹ siê
ze sob¹. Symbolizuj¹ tu nie tylko ¿ywio³y i
planety, ale tak¿e kobietê i mê¿czyznê, ich
po³¹czone wzajemnie energie.

Najbardziej interesuj¹ce w symbolice
szóstki i jej przedstawieniu – heksagramie –

wydaje mi siê to, ¿e w Starym Testamencie gwiazda o takim
kszta³cie by³a prawdopodobnie symbolem „wyklêtym”,
w³aœciwym obcemu bo¿kowi, a wspó³czeœnie sta³a siê
znakiem identyfikuj¹cym pañstwo Izrael.

To liczba szczêœliwa i magiczna, oznacza pe³niê,
doprowadzenie czegoœ do koñca. Przys³uguje Bogu i temu,
co nie jest doczesne. Liczba siedem (jako np. siedem pow-

Szeœæ

Siedem

tórzeñ czegoœ) pojawia siê w Starym Testamencie wielo-

Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)
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Dziewi¹tka, koñcz¹c cykl liczb od 1 do 9, zapowiada
jednoczeœnie pojawienie siê czegoœ nowego (³aciñskie 9 –
novem).

Pierwotnym symbolem dziewi¹tki
by³ czêœciowo zwiniêty w¹¿ gryz¹cy
w³asny ogon, tak np. przedstawiano,
zw³aszcza w Egipcie, ¿ydowsk¹ literê
Teith, która odpowiada liczbie 9.

W¹¿ jest symbolem pocz¹tkowego
chaosu, ale tak¿e pierwotnych energii,
które mog¹ wyzwoliæ duszê i umys³ z

w³adzy cia³a i materii.
„Magicznoœæ” dziewi¹tki jawi siê tak¿e w ludowym

nazewnictwie roœliny ( ) – dziewiêæsi³
bez³odygowy. Jest to stara góralska nazwa, która pochodzi
st¹d, ¿e w dawnych czasach przypisywano tej roœlinie
czarodziejsk¹ moc dziewiêciu si³, dziewiêciu tajemnych
mocy (s¹dzono np., ¿e nalewka z dziewiêæsi³u jest zna-
komitym afrodyzjakiem), które powoduj¹ dziewiêcio-
krotnie silniejsze jego lecznicze i magiczne w³aœciwoœci od
jakiegokolwiek innego ziela. W krajach alpejskich i na
Ba³kanach wieszanie dziewiêæsi³u nad drzwiami domów
mia³o chroniæ nie tylko domostwo, ale i jego domowników.
Co ciekawe, inn¹ nazw¹ dziewiêæsi³u jest czartop³och.

Jest symbolem nadmiaru i przesady, nieporz¹dku,
zaburzenia, b³êdu. To pewnie dlatego rzut karny w pi³ce
no¿nej wykonywany jest z 11 metrów. Ciekawe, dlaczego
w tej grze dru¿yna ma na boisku 11 zawodników?

W religii chrzeœcijañskiej niekiedy oznacza grzech,
gdy¿ przekracza 10 (przykazañ).

W numerologii jest liczb¹ doskona³¹.

Jest symbolem zupe³noœci i zorganizowania, mi³oœci,
spokoju, ³aski, dziewictwa, niewinnoœci, skromnoœci. W
wierzeniach ludowych godzina 12 w nocy jest godzin¹
duchów. By³a uwa¿ana za liczbê szczêœliw¹ i œwiêt¹.

W staro¿ytnoœci odgrywa³a olbrzymi¹ rolê - oparto na
niej system liczenia oraz ustanowiono podzia³ czasu: doba
mia³a dwie czêœci po 12 godzin, uznano, ¿e – w zale¿noœci
od pory roku – z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ nastêpuje 12 godzin
d³ugich i 12 krótkich.

Rok ma 12 miesiêcy, 12 znaków ma zodiak, zarówno
wspó³czesny, jak i stare zodiaki oparte na mezopotamskich
Ÿród³ach: egipski, hinduski, chiñski. Z 12 tablic sk³ada siê
Gilgamesz opowiadaj¹cy o powstaniu œwiata.

Carlina acaulis

Jedenaœcie

Dwanaœcie

Trzynaœcie
Oznacza koñczenie czegoœ, pod¹¿anie ku œmierci.

Symbolizuje katastrofê, zdradê i czêsto uznawana jest za
liczbê pechow¹ i z³owró¿bn¹, chocia¿ i za liczbê œwiêt¹. W
czarnej magii wzywano trzynaœcie demonów, a w sabatach
uczestniczy³o dwanaœcie czarownic i szatan. Ma te¿ lepsze
znaczenie: osoba, rzecz lub pojêcie najlepsze, najsilniejsze,
najpiêkniejsze poœród innych (np. Zeus poœród dwunastu
innych bogów lub Ulisses, który jako jedyny spoœród
trzynastu osób wyszed³ ¿ywy ze spotkania z cyklopem).
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Dla jednych pechowa, dla innych szczêœliwa.
Przekonanie o pechowoœci trzynastki ma swoje Ÿród³o ok.
1500 r. p.n.e. u Chaldejczyków – to oni, ¿yj¹cy w rytmie
dwunastu miesiêcy ksiê¿ycowych, dodawali co szeœæ lat
trzynasty miesi¹c. W czasie owego trzynastego miesi¹ca
trzeba by³o wstrzymaæ siê od wszystkich przedsiêwziêæ,
gdy¿ uwa¿ano, ¿e bêd¹ pechowe.

Trzynastka przynosi pecha równie¿ w legendach
nordyckich, a chrzeœcijanie (o ile s¹ przes¹dni) doszukuj¹
siê jej z³owieszczej mocy w wydarzeniach ostatniej wie-
czerzy (by³o 13 osób – Jezus i 12 aposto³ów).

Dla tych, którzy uwa¿aj¹ j¹ za pechow¹ wygl¹da to
jeszcze bardziej ponuro, jeœli mamy do czynienia z pi¹tym
dniem tygodnia, który oka¿e siê tak¿e trzynastym dniem
miesi¹ca. To, niestety, zdarza siê raz, dwa, a nawet trzy razy
do roku, tak jak by³o na przyk³ad w latach 1987 i 1998. Sk¹d
siê wziê³o to przekonanie? Od templariuszy - 13 paŸdzier-
nika, w pi¹tek, 1307 roku aresztowano (na podstawie wy-
myœlonych oskar¿eñ o herezje i czarnoksiêstwo) niemal
wszystkich przebywaj¹cych we Francji rycerzy i braci
zakonu, co – po d³ugim procesie - doprowadzi³o do jego
upadku.

Trzynasty rozdzia³ Apokalipsy wg œw. Jana opisuje An-
tychrysta i Bestiê, kaba³a mówi o trzynastu z³ych duchach,
o pechowym pi¹tku trzynastego by³o wy¿ej...

Ka¿de z imion szatana przedstawionych literowo jest
(wg kaba³y ka¿dej literze odpowiada liczba) podzielne
przez 13. Trzynaœcie razy lud Izraela buntowa³ siê
przeciwko Bogu id¹c przez pustyniê.

Matematycy znaj¹ pojêcie liczb szczêœliwych (jest
wœród nich 13), a prosty sposób ich wy³aniania
zaproponowa³ niemal 70 lat temu polski matematyk ze
s³ynnej szko³y lwowskiej, Stanis³aw Ulam. Oto on:

Korzysta³am m.in. z:
W. Kopaliñski, E. Kofler,

G. Ifrah,

Zdjêcia: wikipedia.org, sadistic.pl, ipsissimi.com

Z ci¹gu liczb naturalnych:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,...
wykreœlamy co drug¹ liczbê; zostaj¹:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ...
Drug¹ nieskreœlon¹ jest 3 i jest ona liczb¹ szczêœliw¹,
szczêœliwa jest te¿ 1, bo ona nigdy nie zostaje wykreœlona.
Z pozosta³ych skreœlamy co trzeci¹; zostaj¹:
1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43...
Trzeci¹ nieskreœlon¹ jest 7 i te¿ jest liczb¹ szczêœliw¹.
Z tych, które zosta³y skreœlamy co siódm¹; zostaj¹:
1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 43, ...
Czwart¹ nieskreœlon¹ jest 9 i jest liczb¹ szczêœliw¹.

W kolejnych powtórzeniach skreœlamy co dziewi¹t¹
liczbê, póŸniej co trzynast¹, nastêpnie co piêtnast¹, póŸniej
co dwudziest¹ pierwsz¹, itd.

Te liczby, które mia³y szczêœcie i nie zosta³y skreœlone,
nazywamy liczbami szczêœliwymi.

Kornelia

S³ownik symboli, Z dziejów
matematyki, Dzieje liczby, czyli historia wielkiego
wynalazku.

NAUKA
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Kryminologia stosowana to naukowe BUM!, które
pojawi³o siê na naszym uniwersytecie cztery lata

temu. Chêtnych do studiowania tej dziedziny wci¹¿
przybywa. Wed³ug statystyki Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach kryminologiê studiuje tutaj
313 osób.

Dlaczego m³odzi podjêli decyzjê o rozpoczêciu nauki
na tym kierunku? Jakie s¹ ich dalsze plany? Zapyta³am o to
studentów pierwszego roku kryminologii pierwszego i
drugiego stopnia. Oto odpowiedzi:

„Od dawna interesowa³y mnie tematy kryminologiczne,
w tym psychologia seryjnych morderców; analizowa³am
ich ¿yciorysy. Kilka lat temu zamarzy³o mi siê, ¿eby zostaæ
policjantk¹. Chcê pomagaæ ludziom, by mogli funkcjo-
nowaæ w spo³eczeñstwie bez niepewnoœci.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Mój tata by³ policjantem i opowiada³ mi czêsto o
swojej s³u¿bie. Zaciekawi³a mnie praca w policji, a z cza-
sem zainteresowa³am siê sprawami dotycz¹cymi seryjnych
zabójców, niewyjaœnionych zagadek kryminalnych; posta-
nowi³am sprawdziæ siê w tej dziedzinie. Moje plany zwi¹-
zane z kryminologi¹ to praca w dziale dochodzeniowym
policji lub w charakterze detektywa we w³asnym biurze
detektywistycznym.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Kryminologi¹ i kryminalistyk¹ interesowa³am siê od
liceum. Zajmuj¹ mnie uwarunkowania psychologiczne
sprawców przestêpstw. Wed³ug mnie, ta dziedzina bêdzie
siê rozwijaæ. Wa¿na jest tak¿e pomoc ofiarom, które doœ-
wiadczy³y przemocy. Moje plany to skoñczenie studiów
magisterskich na kryminologii b¹dŸ psychologii s¹dowej.
Na razie swojego konkretnego zawodu nie jestem w stanie
sprecyzowaæ. Chcê, ¿eby mia³ coœ wspólnego z wykrywa-
niem przestêpstw, poznawaniem motywacji i sposobu dzia-
³ania sprawców, ich zwi¹zków z ofiarami.”

, Kryminologia stosowana I st.

Dominika

Marta

Weronika

„Podjê³am decyzjê o rozpoczêciu nauki na tym
kierunku, poniewa¿ interesuj¹ mnie zagadki kryminalne
oraz psychologiczne aspekty dzia³ania terrorystów,
psychopatów, seryjnych morderców. Zafascynowa³ mnie
serial CSI - Kryminalne zagadki W przysz³oœci chcia³a-
bym pracowaæ w dochodzeniówce i uwa¿am, ¿e ukoñ-
czenie kryminologii pomo¿e mi w spe³nieniu tego
marzenia.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Do podjêcia nauki na kierunku Kryminologia sto-
sowana sk³oni³ mnie mój wujek, który jest emerytowanym
policjantem. Zastanawia³em siê czy wybraæ informatykê,
czy kryminologiê, ale okaza³o siê, ¿e kryminologia wi¹¿e
siê z informatyk¹! Moje dalsze plany: chcia³bym dostaæ siê
do Szko³y Policji w Szczytnie i potem pracowaæ jako
oficer.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Wybra³am ten kierunek, poniewa¿ od liceum siê nim
interesowa³am. Pocz¹tkowo chcia³am studiowaæ prawo,
jednak po znalezieniu oferty dotycz¹cej kryminologii
zmieni³am decyzjê. Fascynuje mnie ta dziedzina i z chêci¹
dowiadujê siê nowych rzeczy. Polecam j¹ kandydatom na
studia. W przysz³oœci chcê pracowaæ w policji, najlepiej w
wydziale zajmuj¹cym siê wykrywaniem przestêpstw.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Podjê³am decyzjê o rozpoczêciu nauki na kierunku
kryminologia, poniewa¿ interesujê siê psychologi¹ dzia-
³ania przestêpców. S¹dzê, ¿e to przysz³oœciowa dziedzina
wiedzy. Du¿¹ rolê w wybraniu przeze mnie kryminologii
odegra³y seriale typu: CSI, Koœci. Planujê dodatkowo pod-
j¹æ studia psychologiczne. Chcia³abym pracowaæ w s³u¿-
bach bezpieczeñstwa.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Podjê³am decyzjê o studiowaniu na kierunku krymi-
nologia, poniewa¿ interesujê siê t¹ dziedzin¹. Wp³yn¹³ na to
mój ojciec, który jest prawnikiem. Chcê

„Wybra³am ten kierunek, poniewa¿ chcia³abym w
przysz³oœci podj¹æ pracê w policji.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Kryminologia jest interdyscyplinarna, ³¹czy w sobie
przedmioty humanistyczne i œcis³e, ka¿dy znajdzie tu coœ
dla siebie. Nie jest powi¹zana tylko z jednym kierunkiem,
wiêc mo¿na zdobyæ umiejêtnoœci z ka¿dej dziedziny.
Kryminologia odpowiada moim zainteresowaniom, po-
cz¹wszy od sposobów pope³niania przestêpstw przez uwa-
runkowania psychiczne zbrodniarzy po metody ustalania
sprawców i udowadniania im winy.”

, Kryminologia stosowana I st.

zakoñczyæ w
Siedlcach pierwszy stopieñ, a na drugi wyjechaæ do

Zuza

Paulina

.

Emilia

Piotr

Dagmara

Joanna

Byæ jak profesor Brunon Ho³yst…
NASZE SPRAWY
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Warszawy lub Krakowa i zrobiæ studia magisterskie z
prawa. W przysz³oœci chcia³abym wyjechaæ doAmeryki.”

, Kryminologia stosowana I st.

„Podj¹³em decyzjê o studiowaniu kierunku krymino-
logia, bo marzê o zostaniu œwiatowej s³awy krymino-
logiem, takim jak prof. dr hab. Brunon Ho³yst.”

, Kryminologia II st.

„Podjê³am studia na kierunku kryminologia, aby zdo-
bywaæ dodatkowe wykszta³cenie, które - mam nadziejê -
przyda siê w wybranym przeze mnie zawodzie. Swoj¹
przysz³oœæ wi¹¿ê z prac¹ w S³u¿bie Wiêziennej.”

Kryminologia II st.

„Podj¹³em decyzjê o studiowaniu kryminologii na II
stopniu, poniewa¿ pragnê pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê z tej
dyscypliny naukowej. Rok temu zacz¹³em studia na kie-
runku Biologia s¹dowa, aby zdobyæ jak najwiêcej wiedzy
na temat szeroko pojêtej kryminologii i kryminalistyki.”

, Kryminologia II st.

Daria Zawadicz

Micha³

Aleksandra,

Mateusz

(nazwisko podajemy na ¿yczenie autorki
wypowiedzi)

„Zdecydowa³am siê na kontynuacjê nauki na kierunku
kryminologia, poniewa¿ interesuje mnie tematyka przes-
têpczoœci i jej zwalczania. Trzy lata studiowania kry-
minologii stosowanej uœwiadomi³y mi, ¿e jest to dziedzina
bardzo interesuj¹ca i chcê pog³êbiæ swoj¹ wiedzê.”

, Kryminologia II st.

„Podjê³am decyzjê o kontynuacji studiów na kierunku
kryminologia, poniewa¿ po obronie licencjatu czu³am nie-
dosyt wiedzy. Chcia³abym pracowaæ w s³u¿bach munduro-
wych.”

, Kryminologia II st.

„Moja decyzja o podjêciu studiów na kierunku kry-
minologia by³a spontaniczna, poniewa¿ po maturze nie
wiedzia³am, co chcê dalej robiæ. Kryminologia ukaza³a mi
du¿e mo¿liwoœci przysz³ej pracy. Moje zainteresowania i
plany dotycz¹ biologii oraz psychologii dzieciêcej.”

, Kryminologia II st.

zebra³a
Ÿród³o zdjêcia: http://www.faithfulclean.com

Kinga

Weronika

Martyna

: Martyna Wójcik

Kryminologia jest now¹ i stale rozwijaj¹c¹ siê nauk¹
interdyscyplinarn¹ o przestêpcy i czynie, którego

dokona³. Bazuje na praktycznym zastosowaniu takich
dziedzin jak psychologia czy socjologia, by lepiej zro-
zumieæ indywidualne predyspozycje sprawcy do pope³-
nienia przez niego okreœlonego przestêpstwa. Poszu-
kiwaniem i wskazywaniem tych cech zajmuje siê profiler
kryminalny.

Profilowanie polega na okreœleniu indywidualnych
cech i charakteru sprawcy. Celem nie jest opisanie przes-
têpcy, ale stworzenie jego wizerunku psychologicznego.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwsze pytanie
brzmi: kim mo¿e byæ sprawca? Nawet najmniejszy szcze-
gó³ znaleziony podczas oglêdzin, niefortunnie pozosta-
wiony œlad, materia³ biologiczny czy skrawek ubrania
mo¿e przybli¿yæ do odpowiedzi. Jednak œlady zebrane na
miejscu zdarzenia nie maj¹ tylko charakteru materialnego.
Mog¹ mieæ one charakter psychologiczny, a materia³em do
badañ s¹ skutki dzia³ania sprawcy.

Œlady psychologiczne dzielimy na:
1. modus operandi: sposób dzia³ania sprawcy przed, w

trakcie i po dokonaniu przestêpstwa;
2.modus vivendi: styl dzia³ania, maj¹cy odbicie w oso-

bowoœci, uwarunkowany poprzednimi doœwiadczeniami;
3.motywacja: cel dzia³ania.
Modus operandi, czyli sposób zachowania siê sprawcy

przed, w trakcie i po pope³nieniu przestêpstwa mo¿e mieæ
Ÿród³a w jego osobowoœci, motywacji, przekonaniach, za-
sadach i fizycznych predyspozycjach. Istotn¹ rolê gra jego
wykszta³cenie i wiedza. Do czynników zewnêtrznych mo-
dus operandi nale¿y zachowanie pokrzywdzonego czy ko-
niecznoœæ dostosowania siê sprawcy do warunków atmos-
ferycznych.

Modus vivendi kszta³tuje siê indywidualnie w zale¿-
noœci od doœwiadczeñ ¿yciowych. Mo¿e byæ wykreowany
przez trudn¹ sytuacjê bytow¹, materialn¹, patologiê, urazy
psychiczne zachowane w pamiêci, obrazy z dzieciñstwa
oraz przekonania o tym „co jest dobre, a co z³e”.
Motywacja napêdza sprawcê do pope³nienia czynu. Celem
przestêpcy mog¹ byæ: chêæ zysku, zemsta, zazdroœæ, satys-
fakcja seksualna.

¯eby dowiedzieæ siê kim jest sprawca, profiler korzysta
z ró¿nych dziedzin nauki: psychologii, psychiatrii, antro-
pologii, kryminologii, kryminalistyki, prawa, medycyny.
Dotarcie do prawdy wymaga uwa¿nej analizy miejsca
przestêpstwa, okreœlenia charakteru czynu, czasu jego
pope³nienia, poznania zwi¹zku miêdzy sprawc¹ a ofiar¹.
Stworzony przez profilera portret psychologiczny pozwala
na szybsze schwytanie podejrzanego.

(studentka kryminologii UPH)
Martyna Wójcik

Zawód: profiler kryminalny
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Czeœæ. Krótko o mnie: nazywam siê
Marcin Paluch, 37 lat, pochodzê z

Siedlec. By³em kiedyœ jednym z Was.
Studiowa³em na Akademii Podlaskiej pe-
dagogikê z p.o. w latach 1999-2004. To by³
wspania³y okres: piwko, pi³ka no¿na (gra-
³em w AZS), dziewczyny, koledzy. Dora-
bia³em w zak³adzie pogrzebowym nosz¹c
trumny na pogrzebach. Sporo moich
kumpli z roku te¿ tak robi³o. Nadszed³
dzieñ obrony magisterki.

By³o mi³o, moim promotorem by³ œp. dr
Stefan Chojnecki, œwietny facet, mól
ksi¹¿kowy. Jak dawa³ wyk³ady z historii
wojskowoœci, to mimo przerw studenci sie-
dzieli przy nim, ¿eby coœ opowiada³. No,
ale ten etap ¿ycia siê skoñczy³. Dyplomy
rozdali, imprezka, szampan, gratulacje i
zdjêcia.Apotem szukanie pracy.

Nie chcia³em wyje¿d¿aæ. By³em w Po-
licji, wyszed³ kadrowiec i mówi: sorry
ch³opie, nie ma miejsc. W wiêzieniu wziêli 15 ch³opaków,
ale maksymalnie brali z matur¹... dziwne, co?! No, ale tak
by³o. Dyplom okaza³ siê przeszkod¹. Tygodnie mija³y, kilka
kolejnych rozczarowañ zaliczy³em. No i decyzja zosta³a
podjêta: Irlandia.

Przez pierwsze trzy miesi¹ce my³em auta na stacji ben-
zynowej w ma³ym miasteczku Athy (Ataj) 100 km od Dub-
lina. Podjechal jeep z napisem Security, facet wyszed³ na
papierosa i zaczêliœmy rozmowê. Mia³ na imiê John, zabra³
mnie na budowê, na stró¿a.

Podoba³o mi siê, bo nie musia³em tyraæ, tylko sobie
siedzia³em w baraku po 12 godzin po nocach i mia³em 7
euro na godzinê za tê pracê. Tak siê zaczê³o z ochron¹

w Irlandii. Mój ³amany angielski nikomu
nie przeszkadza³. Wa¿ne, ¿e nie spa³em i
by-³em 7 dni w tygodniu gotowy do pracy.
Po kilku tygodniach Jacko (John) da³ mi
pracê ochroniarza w night-clubach. Tam to
ju¿ zupe³nie inna ochrona, krótko: od 11 w
nocy do 4 rano, ale intensywnie, czyli szar-
panie siê z pijakami.

Od 2010 roku mieszkam w Dublinie.
Dalej pracujê w ochronie. Piszê do Was, bo
byæ mo¿e niektórzy dostan¹ dyplom w rêkê
i bêd¹ szukaæ pracy. ¯yczê Wam powo-
dzenia, ale jakby coœ siê nie powiod³o, to
miejcie oczy otwarte na ochronê w Irlandii.

Trzeba wzi¹æ z Polski zaœwiadczenie o
niekaralnoœci (z Policji ) i przet³umaczyæ je
na angielski. Trzeba zrobiæ kurs: PSAlicen-
ce. Ten kurs to pic na wodê, ka¿dy go zdaje i
trwa tylko jeden dzieñ. Na stronie

jest og³oszenie, ¿e taki kurs
mo¿na zrobiæ po polsku. Polska obs³uga:),
koszt oko³o 200 euro.

Jak ju¿ siê ma tê PSA licence, to mo¿na szukaæ pracy.
Agencji jest w Dublinie z 50, tak ¿e jest gdzie pukaæ.... Po-
nad po³owa z nich szuka pracowników, podstawowy an-
gielski wystarczy. Tam tylko pytaj¹ o tê licencjê i CV.

Je¿eli ten tekst czyta dziewczyna, to te¿ dla niej.
Dziewczyn - Polek i nie tylko - jest w ochronie setki.

Praca w ochronie jest doœæ ³atwa. Tutaj to zale¿y od tego,
w jakim miejscu siê pracuje. Kasa: 10 euro za godzinê. Wia-
domo, jedna tygodniówka idzie na najem pokoju, oko³o 350
euro. Zawsze to jakiœ pomys³ na ¿ycie.

Pozdrawiam gor¹co studenck¹ braæ.

zdj. z archiwum autora
Marcin Paluch

www.gazeta.ie

Mój pomys³ na ¿ycie w Irlandii

Jak to siê dzieje, ¿e pozornie bliska osoba odchodzi
bez wyjaœnieñ i bez powodu? Wczeœniej spêdzacie

ka¿dy dzieñ ze sob¹, w szkole i poza ni¹. Dzielicie siê
sekretami, problemami, opiniami, ustêpujecie sobie i mo¿e
nawet poszlibyœcie w ogieñ jeden za drugiego. W imiê
przyjaŸni...

W dzieciñstwie nasze kontakty ograniczaj¹ siê do krêgu
s¹siadów, znajomych naszych rodziców, rodziny. Uczymy
siê spo³ecznych kontaktów i ju¿ po przebudzeniu myœlimy,
z kim siê dzisiaj spotkamy. Z biegiem czasu zaczynaj¹ siê
konflikty…

W okresie dojrzewania jest wa¿ne, by mieæ kogoœ blis-
kiego, zaufanego. Nie zawsze umiemy rozpoznaæ jego in-
tencje, ale wierzymy, ¿e to nasz najlepszy przyjaciel. Poz-
najemy osoby niekoniecznie ciekawe i wartoœciowe. Za-
czynamy zauwa¿aæ w³asne b³êdy: czasami za du¿o powie-
dzieliœmy i nie to, co ktoœ powinien wiedzieæ… Czêsto
szukamy wra¿eñ, skaczemy z krêgu w kr¹g. W kryzysie
dowiadujemy siê, kto jest dla nas oparciem. Ale czy¿ nie w
taki sposób dowiadujemy siê wiêcej o sobie i innych?

Czasami przyjacielskie kontakty urywaj¹ siê, mijamy
siê wtedy zwyk³ym czeœæ i idziemy dalej. Jednak trudno
pogodziæ siê z tym, ¿e osoby, które zna³y ciê dobrze, ty je
równie¿, odchodz¹ bez s³owa. Zaczynamy wtedy podej-
rzewaæ, ¿e mia³y nieszczere zamiary. By³y na si³ê, liczy³y
na korzyœci, a nie po to, by wspieraæ. Dziêki rozczaro-
waniom uczymy siê rozpoznawaæ szczeroœæ i udawanie.
Mo¿e przyjaciel, który zawiód³ lub odszed³, mia³ byæ lekcj¹
¿yciow¹?

Wokó³ siebie dostrzegam sporo fa³szu i zazdroœci.
Trudno o przyjaciela, bo inni nie chc¹ kogoœ wspieraæ, licz¹
na korzyœci, obgaduj¹ za plecami. Mo¿e trzeba byæ mniej
ufnym?

Przyjaciel jest szczery, wierzy w siebie i ciebie, po-
maga, potrafi otworzyæ oczy, a przede wszystkim anga¿uje
siê bezwarunkowo w wasz¹ relacjê. Nie mo¿na mieæ kogoœ
w zastêpstwie - za kogoœ, kto zawiód³. Przyjacielem siê
jest, a nie bywa. Gdzie go szukaæ? Nie znam odpowiedzi…

, studentka anglistyki UPHJoanna Kicka

Lekcje przyjaŸni
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Jedna premiera* w roku
akademickim (jeœli nie

liczyæ corocznych pokonkur-
sowych widowisk poetyckich)
nie œwiadczy najlepiej o zain-
teresowaniu teatrem studenc-
kim w UPH. Myœlê zarówno o
czynnym udziale w tworzeniu
spektakli, jak i ogl¹daniu;
wœród widzów studentów
bywa niewielu.

Ale ta po¿a³owania godna
sytuacja to fragment wiêkszej
ca³oœci w œrodowisku studenc-
kim UPH. W ostatnich latach
nie ukaza³by siê ¿aden numer

,
gdyby nie pomoc autorów z
zewn¹trz, którzy nie pytaj¹ za
ile? Studenci mo¿e by i coœ na-
pisali, ale gdy s³ysz¹, ¿e nie
otrzymaj¹ za to punktów
(przeliczanych na inne korzyœ-
ci), to wzruszaj¹ ramionami.

Spotkania siedleckich od-
dzia³ów towarzystw nauko-
wych: literackiego im. Adama
Mickiewicza i filozoficznego,
gromadz¹ od kilku do kilku-
nastu pasjonatów, wœród któ-
rych nie uœwiadczysz stu-
denta. Raz, w ubieg³ym roku,
na spotkaniu TLAM pojawi³a siê studentka polonistyki;
chyba nie z w³asnej woli. Wybra³a miejsce w ostatnim
rzêdzie niedu¿ej sali i ogl¹da³a obrazki w telefonie komór-
kowym. Wysz³a d³ugo przed koñcem oznajmiaj¹c, ¿e
niczego nie s³yszy…

Wœród oko³o dziesiêciu (zazwyczaj) widzów Uniwer-
syteckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego wiêcej bywa
uczniów szkó³ œrednich ni¿ studentów UPH. Wiêkszoœæ
studenckich kó³ naukowych ju¿ chyba umar³a œmierci¹
naturaln¹. W zesz³ym roku akademickim nie odby³y siê

Kuryera Uniwersyteckiego

tra-

dycyjne Jackonalia, podobno
z braku zainteresowanych…

T³umaczenie dwudziesto-
latkom, ¿e czas studiów to
szansa na zdobywanie mo¿li-
wie wszechstronnych umie-
jêtnoœci, które mog¹ procen-
towaæ w przysz³ej aktywnoœci
zawodowej i spo³ecznej, nie
przemawia im do wyobraŸni.
Ale, widaæ, trzeba samemu
doœwiadczyæ, ¿e dziœ tzw. pa-
pierek czyli dyplom ukoñcze-
nia uczelni, bynajmniej nie ot-
wiera wszystkich drzwi. Wy-
pada jeszcze coœ umieæ…

Zdaniem Sylwii Flis, re¿y-
serki spektaklu, jedna premie-
ra w roku akademic-
kim, to i tak powód do zado-
wolenia. Zdajê sobie sprawê,
ile pracy wymaga przygoto-
wanie ka¿dego przedstawie-
nia. Ale jakoœ dziwnie siê
sk³ada, ¿e chêtniej do niej gar-
n¹ siê studenci-obcokrajowcy,
a nawet licealiœci. Co robi
wiêkszoœæ? Z zainteresowa-
niem dowiem siê, jakie mog¹
byæ odpowiedzi na to pytanie.

zdjêcia:

Chwili

Hanna Œwieszczakowska
Agnieszka Kondracka

*Charles Ferdinand Ramuz „O ¿o³nierzu tu³aczu i
diabelskim szczêœciu”, t³umaczenie: Julian Tuwim, muzyka:
Igor Strawiñski, re¿yseria, scenografia i kostiumy: Sylwia
Flis, ¿o³nierz: Konstantin Gornyj, diabe³: Agnieszka R¿ysko,
w pozosta³ych rolach: Aleksandra Kuchta, Aleksandra
Wysokiñska, Kinga Markowicz, Agnieszka Cegie³ka, £ukasz
A. Wawryniuk, spektakle
premierowe: 17 i 22 maja 2018, Uczelniany Oœrodek Kultury

klub peHa

Teatr Studencki Chwila,

Limes -

Pokolenie obojêtnych?

O ¿o³nierzu tu³aczu i diabelskim szczêœciu
powy¿ej - zdj. zbiorowe, poni¿ej

Agnieszka R¿ysko i Konstantin Gornyj

Dziêki marzeniom stawiamy sobie cele i chcemy je
realizowaæ. Kilka lat temu marzy³em, ¿eby prowadziæ w
paradzie harcerzy, umundurowanych, wyszkolonych,
œwietnie wygl¹daj¹cych. Dziœ mogê z czystym sercem
powiedzieæ, ¿e marzenia siê spe³niaj¹. Tutaj, Drogi
Czytelniku, pojawia siê pierwszy powód, dla którego warto
marzyæ i potwierdzenie s³ów piosenki, ¿e „Wa¿ne s¹ w
¿yciu marzenia”.

Spe³nianie marzeñ, choæ czasem trudne, daje przeog-
romn¹ satysfakcjê i poprawia humor. Jak powiedzia³ ame-
rykañski re¿yser Darren Arnofsky: „Kiedy mamy marze-
nia, ale nie próbujemy ich spe³niæ, ¿ycie staje siê
koszmarem.”

„Dobra, dobra, mo¿e masz racjê, ale jeden powód
to za ma³o” - us³ysza³bym pewnie od niejednego z Was.

Rozmarzmy siê trochê
Ka¿dy z nas lubi marzyæ, ale dlaczego jest to wa¿ne?

Po co w ogóle marzyæ, skoro czêœæ z naszych wyobra¿eñ siê nie spe³ni?
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Wróæmy wiêc do wielkich tego œwiata. Zastanówmy siê,
dlaczego s¹ wielcy? Na przyk³ad Thomas Eddison, gdyby
nie by³ wizjonerem, marzycielem, nie stworzy³by tylu
wspania³ych rzeczy, których u¿ywamy do dziœ.

Jeœli chcemy byæ „kimœ”, nawet niekoniecznie wielkim,
musimy marzyæ i mieæ wizjê tego, czego chcemy i do czego
d¹¿ymy. Marzenia s¹ wielkim motywatorem do dzia³ania.

„Marzenia siê nie spe³niaj¹.” „Jestem za stary na zro-
bienie tego, o czym myœla³em i chcia³em zrobiæ kilka lat te-
mu.” Oba te stwierdzenia s¹ nieprawdziwe, a mimo ¿e ¿yjê
dopiero 20 lat, s³ysza³em je wiele razy. Wystarczy chcieæ, a
nasze sny siê spe³ni¹, mo¿e nie teraz, ale za rok, dwa. Nigdy
nie jest siê za starym, ¿eby spe³niaæ swoje marzenia, nawet
te dzieciêce. Wiek to tylko liczba.

S³ynna podró¿niczka i dziennikarka powiedzia³a: „Ale
marzenia nie spe³niaj¹ siê ot tak. W tym ca³a ich magia, ¿e
s¹ wyczekane.” Warto chcieæ i czekaæ na realizacjê swoich
pragnieñ. Marzenia siê nie spe³niaj¹ najczêœciej przez to, ¿e
nad nimi nie pracujemy lub dlatego, ¿e to jeszcze nie ta
chwila, nie ten czas.

Pobawmy siê teraz wyobraŸni¹, bo w marzeniach to
w³aœnie ona odgrywa najwiêksz¹ rolê. WyobraŸmy sobie
drogê: d³ug¹, prost¹, p³ask¹ jak stó³, ale na tej drodze nie
ma nic ciekawego. Ta droga to nasze ¿ycie. Bez marzeñ i -
co za tym idzie - celów jest po prostu nudno i pusto. Tak¹
drogê jakoœ przejedziemy, ale co to za frajda? W³aœnie
dlatego Tabu œpiewa³: „Wa¿ne s¹ w ¿yciu marzenia, wa¿ne,
byœ w ¿yciu mia³ cel.”

Mam nadziejê, ¿e chocia¿ trochê pomog³em Ci,
Drogi Czytelniku, odkryæ rolê marzeñ i ich wagê w co-
dziennym ¿yciu. Wiem, nie napisa³em wszystkiego, ale po
prostu siê nie da, tu pojawia siê Twoja rola. Dziêki marze-
niom znajdujemy cele i chêci, otrzymujemy satysfakcjê.

Kochany Odbiorco, jeœli czegoœ chcesz i œni Ci siê to po
nocach, realizuj to. Mniejsze lub wiêksze marzenia warto
spe³niaæ choæby dlatego, ¿eby nie przejechaæ swojego
¿ycia bez ciekawostek po drodze. Dobrym podsu-
mowaniem bêd¹ s³owa amerykañskiej pisarki i poetki
Margareth Deland: „Trzeba czegoœ pragn¹æ, ¿eby ¿yæ.”

Eryk £ugowski

Mo¿na kochaæ na ró¿ne sposoby, tak jak i okazywaæ
mi³oœæ. Ka¿dy z nas kocha³, kocha i kochaæ kogoœ bêdzie,
wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e mi³oœæ jest nieœmiertelna i tak
samo silna i nieunikniona jak œmieræ. Wed³ug mnie, mi³oœæ
to jeden z sensów ¿ycia, bo jak napisa³ œw. Pawe³ z Tarasu:

„Dobra, dobra, jestem sam i bez mi³oœci sobie radzê” -
zapewne us³ysza³bym z ust niejednego zatwardzia³ego
singla. Nie zaprzeczam, mo¿na bez niej ¿yæ.Ale jak d³ugo?
¯ycie bez mi³oœci jest nudne, bo to ona od wieków
motywuje nas do zdobywania szczytów, tworzenia.
Spójrzmy na rynek muzyczny czy wydawniczy: pewnie 70
proc. piosenek jest o mi³oœci, romanse s¹ jednym z
najbardziej poczytnych gatunków literackich. Ludzie
pragn¹ mi³oœci, choæ czasem nie mówi¹ o tym g³oœno.

O mi³oœæ, jak o wszystko, trzeba dbaæ, ale jak? Proste
pytania sprawiaj¹ najwiêcej problemów z odpowiedzi¹.
Nie ma idealnego przepisu na mi³oœæ. Na pewno uczucie to
mo¿na porównaæ do kwiatka. Trzeba j¹ podlewaæ, ¿eby
ros³a i nie uwiêd³a, to najwa¿niejsze. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w
tak silnym uczuciu nie mo¿e wystêpowaæ „ja”, które
wszystko zniszczy, a tego przecie¿ nie chcemy.

Uczucie, jakim jest mi³oœæ, silnie na nas wp³ywa.
Bardzo ³atwo rozpoznaæ zakochanego: jest radosny,

Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym nie

mia³, sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca albo cymba³

brzmi¹cy. (1 Kor 13-1)

…z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ
Dziœ, Drogi Czytelniku  kilka s³ów o mi³oœci. Temat to tak rozleg³y jak rosyjska tajga.
Mi³oœæ to podstawowe uczucie, które towarzyszy cz³owiekowi od pocz¹tków istnienia.

Od narodzenia do œmierci zawsze kogoœ kochamy.

,

szczêœliwy, lata z g³ow¹ w chmurach.Ach! Gdyby wszyscy
byli zakochani... œwiat by³by piêkny - chcia³oby siê rzec z
uœmiechem. Nie wszystkim jest to jednak dane. Nie ka¿dy
znajdzie swoj¹ drug¹ po³ówkê.

Nie trzeba kochaæ na zabój, czasami wystarczy okazaæ
komuœ trochê uczucia, ¿eby dzieñ sta³ siê ciut lepszy. Drogi
Czytelniku, mam do Ciebie pytanie: czy kochasz swoich
rodziców? „No jasne!” - wiêkszoœæ odpowie z przejêciem.
Przypomnij wiêc sobie, kiedy ostatnio im to okaza³eœ,
kiedy powiedzia³eœ: „kocham was”?

Podsumowuj¹c: wiemy, czym jest mi³oœæ, ale czasami
boimy siê j¹ okazywaæ. Czêsto, jak w przytoczonym
przyk³adzie, zapominamy o niej i nie okazujemy. A
przecie¿ wiemy, jak o ni¹ dbaæ.

Fragment cytatu z tytu³u felietonu pochodzi z Biblii, a
dok³adnie z 1 Listu do Koryntian:

Dlaczego jednak mi³oœæ? Jest w niej coœ, czego opisaæ siê
nie da i wed³ug mnie dlatego to ona jest najwiêksza. Posunê
siê do stwierdzenia, ¿e bez mi³oœci nie ma nic. Tymczasem
wiêc, Drogi Czytelniku, zgaœ komputer, od³ó¿ telefon i idŸ
powiedzieæ komuœ, ¿e go kochasz.

- harcerz, by³y strzelec, w
wolnym czasie lubi podró¿owaæ i „harcerzyæ”, mi³oœnik
herbaty, podlaskich krajobrazów i kultury Wschodu.

Tak wiêc trwaj¹ wiara,

nadzieja, mi³oœæ - te trzy: z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ.

Eryk „£ugi” £ugowski
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- Czy mo¿na pomóc komuœ, kto
brnie w uzale¿nienie, a nie oczekuje
pomocy?

- Trudno wyobraziæ sobie akceptacjê i ¿yczliwoœæ
wobec domownika stosuj¹cego przemoc fizyczn¹ lub
psychiczn¹.

- Co mo¿e zmieniæ akceptacja choæby jednej osoby w
¿yciu uzale¿nionego?

- Uzale¿nienie jest powa¿n¹ chorob¹,
zdecydowanie wymaga fachowej terapii
ze strony psychologa, a czasem równie¿
psychiatry.

Obecnie przyjmuje siê, ¿e pocz¹t-
kowa motywacja do psychoterapii nie
jest warunkiem jej rozpoczêcia. Chory
mo¿e siê zg³osiæ do poradni leczenia
uzale¿nieñ w wyniku presji ze strony
rodziny, s¹du, policji, pracodawcy, du-
chownego.

Jednoczeœnie wa¿ne jest wsparcie ze
strony osób bliskich, a nie ci¹g³e ich
pretensje, wybuchy z³oœci, u¿alanie siê.
Polega ono na zachêcaniu do leczenia i
okazywaniu ¿yczliwoœci przy jedno-
czesnym pamiêtaniu o swoim zdrowiu i
stawianiu granic, np. aby uzale¿niony/a
ponosi³/a skutki swojego zachowania.

Dbanie o w³asne zdrowie mo¿e oz-
naczaæ udzia³ w mityngach rodzinnych
Al-Anon albo w psychoterapii dla
wspó³uzale¿nionych.

- Jeœli mamy do czynienia z regularn¹ przemoc¹ w
rodzinie, to nale¿y wzywaæ Policjê oraz informowaæ o ta-
kim przestêpstwie prokuraturê. Z biegiem czasu przemoc
nasila siê, st¹d najlepiej reagowaæ w jej pocz¹tkowej fazie.
Poza tym poczucie bezkarnoœci i bezsilnoœci ze strony ofiar
zachêca sprawcê do agresji.

- Wed³ug Carla Rogera bezwarunkowa akceptacja jest
fundamentalnym czynnikiem terapeutycznym. Po pierw-
sze, w po³¹czeniu z empati¹ daje choremu sygna³, ¿e w
ciê¿kiej dla niego sytuacji nie jest sam, ¿e komuœ zale¿y na
jego zdrowieniu. Po drugie, daje mu poczucie bezpie-
czeñstwa i wewnêtrznego spokoju, umo¿liwia wgl¹d w
swoje uczucia, z którymi codziennie siê boryka, np. lêkiem,
wstydem, poczuciem winy, gniewem. I odwrotnie -
postawa oceniaj¹ca, krytyczna, prowadzi do zamkniêcia
siê, wewnêtrznego zagubienia, braku gotowoœci do
wspó³pracy, wreszcie do agresji.

-

- Oczywiœcie. Jej moc sprawcz¹ trud-
no przeceniæ. WyraŸnym przyk³adem
dobroczynnego wp³ywu akceptacji na
zdrowie bêdzie postawa wobec osoby
z zaburzeniami psychicznymi, czasem
doznaj¹cej urojeñ i halucynacji. Z
uwagi na dziwaczne wypowiedzi i
zachowania chory jest krytykowany,
¿¹da siê od niego zmiany myœlenia ja-
ko niezgodnego z prawd¹. Zdarza siê,
¿e jest przez rodzinê wyœmiewany.
Tymczasem dziwne dla otoczenia treœ-
ci, z pozoru nieuzasadnione lêki, same
narzucaj¹ siê chorym i absolutnie nie
jest to ich œwiadomy wybór. Po prostu
tak pracuje ich mózg.

Krytyka ze strony otoczenia skut-
kuje poczuciem osamotnienia, bycia
niezrozumianym, co jeszcze bardziej
pog³êbia zaburzenia.

- Tu nie chodzi o zgodê - my tylko na chwilê pozos-
tajemy w œwiecie chorego, jednoczeœnie nie porzucamy
zdrowego rozs¹dku i w³asnego rozeznania.

W tej rozmowie nie ma miejsca na szczegó³owe
wyjaœnienia, ale na pewno mogê doradziæ pytanie
cierpi¹cego czy chorego wprost o to, co on widzi i s³yszy,
czego siê boi, czego oczekuje w przysz³oœci? Ju¿ sama
mo¿liwoœæ wyjawienia swoich uczuæ przynosi du¿¹ ulgê
(„nareszcie ktoœ mnie rozumie i traktuje powa¿nie”).

Kilka lat temu rozmawia³em ze starsz¹ kobiet¹, która
czu³a siê przeœladowana przez krewnych. Wiedzia³em, ¿e
w istocie nie mia³o to miejsca, jednak ona by³a o tym
przekonana. Pomyœla³em, ¿e zaprzeczanie z mojej strony
jeszcze by pog³êbi³o jej frustracjê. Odpowiedzia³em wiêc,
¿e musi jej byæ ciê¿ko z tymi strasznymi prze¿yciami, co
ona zaraz potwierdzi³a. Jeszcze przez parê minut kon-
tynuowa³a swoj¹ opowieœæ, po czym rozpogodzi³a siê i
g³adko przeszliœmy do luŸniejszej rozmowy, nawet z
przeb³yskami humoru.

Kilkanaœcie lat temu mia³em szczêœcie spotkaæ siê w
Warszawie z wybitnym amerykañskim psychologiem
Garry Prouty'm, twórc¹ terapii przeznaczonej dla ludzi z
utrudnionym kontaktem, a nazwanej przez niego pre-

Rozumiem, ¿e mówimy o akcep-
tacji generalnie w stosunkach miêdzy
ludŸmi?

- Czy w takim razie mamy siê
godziæ na niepokoj¹ce zachowania
bliskich lub przyjació³?

O sile rozmowy i akceptacji
Zazwyczaj ludzie, którzy maj¹ powa¿ne problemy, wzbudzaj¹ niechêæ i lêk.

Brak wsparcia pogarsza ich trudn¹ sytuacjê, ale czêsto oni sami odrzucaj¹ ofertê pomocy.
Na nasze pytania i w¹tpliwoœci odpowiada psycholog Tadeusz Paciorek.

Tadeusz Paciorek
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Wœród prac

* zwra-
ca uwagê Ko-
bieta-Ryba. To
rodzaj autoport-
retu nawi¹zuj¹-
cego do obszaru
zainteresowañ
malarki. Pozor-
nie s¹ nim mors-
kie g³êbiny, ale -
jak sama nazwa
wskazuje - kryj¹
w sobie nieocze-
kiwane znacze-
nia.

Zaludniaj¹ te
obrazy przeró¿ne
stwory, rozpro-
szone i ró¿no-

rodne elementy z powtarzaj¹cymi siê motywami: sieci,
rybich szkieletów, obramowañ-ograniczeñ(?). Zwraca
uwagê dekoracyjnoœæ i walor u¿ytkowy kompozycji.
Dobór i sposób ³¹czenia kolorów daj¹ efekty rozœwietlenia,
ciep³a, dobrej energii.

Na tym ró¿nokolorowym tle Kobieta-Ryba jest
wyj¹tkowa, bo szaro-bia³a, z jedynym barwnym ele-
mentem w postaci koralika na szyi. Prawe oko pozostaje

K a l i n y K u r-
czewskiej-Za-
gañczyk
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zamkniête, zaœ
lewe - w kszta³-
cie zarysu ryby -
jest szeroko ot-
warte. Ten dziw-
ny portret ma coœ
z nieruchomoœci
i t a j e m n i c y
sfinksa.

Okazuje siê
jednak - na co
zwraca uwagê
autorka - ¿e nale-
¿y jej prace „czy-
taæ” ³¹cznie, jako
odniesienie siê
do tematyki bib-
lijnej, a zarazem
wyraz troski o
aktualnoœæ przes-
³ania Chrystusa.
Malarkê niepo-
koi zanik wiary, która - jej zdaniem - czerstwieje, wrêcz ka-
mienieje, jak chleb po³o¿ony obok talerza z ryb¹ (sym-
bolem chrzeœcijañstwa) na jednym z obrazów nawi¹-
zuj¹cych do ostatniej wieczerzy.

Kalina Kurczewska podkreœla, ¿e wiara i religia to ró¿ne
pojêcia, bo stworzonych przez ludzi religii jest wiele,
podczas gdy Ÿród³owe wartoœci kultury chrzeœcijañskiej,
jak: prawda, szczeroœæ, bezkompromisowoœæ pozostaj¹

terapi¹. Wprawdzie jest ona doœæ z³o¿ona, jednak ka¿dy
mo¿e wykorzystaæ pewne jej elementy, jak: uwa¿ne s³u-
chanie, niekrytykowanie, okazywanie zainteresowania,
powtarzanie wa¿niejszych wypowiedzi.

- Carl Rogers, oprócz bezwarunkowej akceptacji i em-
patii, podkreœla³ znaczenie trzeciego czynnika terapeutycz-
nego zwanego autentycznoœci¹ (congruence). W naszej
kulturze nie jest ona ³atwa do okazywania - w wyniku od-
dzia³ywania rodziny, szko³y i spo³eczeñstwa mamy niejako
narzucone z zewn¹trz, ale z czasem przyswojone jako
w³asne, ograniczenia mentalne, np. nie wypada okazywaæ
gniewu, zranienia, wstydu, a to z kolei bardzo ogranicza na-
sz¹ spontanicznoœæ wobec innych. Dlatego tak wa¿ne jest
regularne uœwiadamianie otoczeniu swoich uczuæ i apro-
bata z jego strony, bez wzglêdu na to, czy te uczucia s¹ przy-
jemne, czy przykre, ze skrajnie prze¿ywanymi w³¹cznie.

- Co poza akceptacj¹ mo¿na uczyniæ dla chorego lub
cierpi¹cego?

- Jednak regularne wyra¿anie swoich uczuæ i
oczekiwañ mo¿e siê wi¹zaæ z pewnymi stratami, jak
niechêæ ze strony otoczenia czy unikanie kontaktu.

- Znacznie gorsza jest cisza, kiedy nie wiadomo, o co
chodzi i wysy³amy niespójne ze sob¹ sygna³y, trudne do
odczytania. Osoba, która otrzymuje informacje na temat
moich potrzeb, mo¿e na nie zareagowaæ, coœ zrobiæ dla
polepszenia relacji.

- Jawny komunikat z mojej strony wzmacnia poczucie
mojej wartoœci, pewnoœæ siebie. W razie braku reakcji mo-
gê go powtórzyæ, albo te¿ w skrajnym przypadku ogra-
niczyæ kontakty, które przekraczaj¹ granice mojej wytrzy-
ma³oœci psychicznej i nasilaj¹ poczucie bezsilnoœci.

-

- Ludzie s¹ wolni i mog¹ ¿yæ jak chc¹. Trzeba usza-
nowaæ ich prawo do swobody wyboru. Jednak granic¹
akceptacji cudzych zachowañ powinna byæ krzywda in-
nych, którymi najczêœciej s¹ osoby zale¿ne: dzieci, osoby
starsze lub niepe³nosprawne.

zapisa³a:

-Ajeœli nic nie zrobi?

Tak¿e kontakty z osobami, którym próbujemy
nieskutecznie pomagaæ?

Hanna Œwieszczakowska

Zaufanie do intuicji

GALERIA
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niezmienne. Przyznaje te¿, ¿e
bliski jest jej mistycyzm i ¿e ma
zaufanie do intuicji, a twór-
czoœæ pomaga jej wyraziæ za
pomoc¹ koloru i znaku to, co
trudno nazwaæ s³owami.

Malarka na co dzieñ uczy
przedmiotów artystycznych w
Liceum Plastycznym im.
Elwiro Micha³a Andriollego w
Miñsku Mazowieckim. W
2005 roku obroni³a dyplom na
Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie.
Jak sama przyznaje, „ci¹gnie j¹
w stronê projektowania
tkanin”. Dwa lata temu jej praca w tonacji niebieskiej zosta³a
nagrodzona w Szwecji w konkursie na projekt dywanu.

Prezentowane w Agalerii obrazy powsta³y w ³ódzkiej
Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strze-
miñskiego, w pracowni druku na tkaninie prof. Krystyny

Karolina Kurczewska-Zagañczyk
i prof. dr hab. Tomasz Nowak

Czajkowskiej. Kalina Kur-
czewska eksperymentowa³a
tam z drukiem transferowym,
który polega na tym, ¿e pig-
ment nak³adany jest na pod-
³o¿e i przenoszony na inny ma-
teria³ - poliester lub bawe³nê.

Malarka twierdzi, ¿e artys-
t¹ mo¿na byæ w ró¿nych zawo-
dach, a w kszta³ceniu artys-
tycznym wa¿ne jest tak¿e
przygotowanie do odbioru
sztuki. Niestety, w Polsce
wci¹¿ nie docenia siê roli zajêæ
plastycznych w wychowaniu,
nauczaniu i terapii.

zdjêcia:
Hanna Œwieszczakowska

Micha³ Gardziñski
*Agaleria, Wydzia³ Humanistyczny UPH, „Sublimacja

pigmentu”, wernisa¿ 6 kwietnia 2018, kurator: prof. dr hab.
Tomasz Nowak

Przedwakacyjna wystawa prac Moj¿esza Kislinga w
miñskim domu kultury (Galeria MDK ma-
rzec/kwiecieñ 2018) nie spotka³a siê w Siedlcach chyba z
¿adnym odzewem.

A przecie¿ by³o to wydarzenie, jakich w naszym
regionie jak na lekarstwo. Kisling nale¿y bowiem do
najwybitniejszych polskich
malarzy prze³omu XIX i XX
wieku, którzy zyskali miêdzy-
narodow¹ renomê. Jego sztuka
jest rozpoznawalna na pierw-
szy rzut oka, wyró¿nia siê
szczególnym klimatem, czêsto
jaskraw¹, ale i stonowan¹ ko-
lorystyk¹, a niektóre portrety,
zw³aszcza kobiece (ze s³ynn¹
modelk¹ Kiki de Montpar-
nasse na czele), mo¿na zali-
czyæ do klasyki malarstwa.

Wszystkie postacie ³¹czy
charakterystyczna cecha: ma-
j¹ wyraziste, migda³owe, cza-
sami wrêcz nienaturalnie du¿e
oczy. Niektóre s¹ pó³przymk-
niête, inne rozmarzone, melancholijne, smutne; patrz¹
wprost na widza lub jakby w g³¹b siebie. Zarazem
przyci¹gaj¹ i skrywaj¹ jak¹œ tajemnicê. Wiem, ¿e
niektórych widzów ta cecha dra¿ni, mnie - przeciwnie -
urzeka. Poza tym nie s¹ one zmyœlone - to oczy samego
Mistrza. Traktujê je jako swoisty podpis autora na portrecie
i dowód, ¿e ka¿demu wizerunkowi przekaza³ czêœæ swojej
duszy…

Na wystawie zgromadzono obrazy z prywatnych kolek-
cji, przede wszystkim portrety, ale tak¿e martw¹ naturê,
kompozycje kwiatowe, widoki portów. Przewa¿a³y litogra-
fie na papierze, by³o kilka rysunków tuszem i o³ówkiem,
olej na p³ycie. Powie ktoœ, ¿e pokazano tylko margines
twórczoœci artysty i ¿e to zbiór doœæ przypadkowy, nieory-
ginalny, pomijaj¹cy jego najwybitniejsze osi¹gniêcia.

Oczywiœcie, ale nawet tyle to
doœæ, by siêgn¹æ do albumów i
opracowañ poœwiêconych
dorobkowi Kislinga. A nie jest
ich ma³o.

Elementem scenografii,
przypominaj¹cej parysk¹
dzielnicê artystyczn¹, by³y
powiêkszone zdjêcia autor-
stwa Kislinga - pasjonata foto-
grafii. Dziêki ówczesnym ga-
zetom, przymocowanym do
drewnianych wieszaków, ja-
kich u¿ywano w dawnych ka-
wiarniach, mo¿na by³o prze-
czytaæ recenzje z wystaw ma-
larza lub relacje z jego

podró¿y do Kraju

Ekspozycji towarzyszy³ udany katalog (projekt
przedmowa , druk - jedna z

najlepszych siedleckich drukarni, wyd. MDK w Miñsku
Maz.). Otwiera go znamienna wypowiedŸ twórcy: „Wiem,
¿e nie mo¿na wnieœæ do malarstwa nic nowego, poniewa¿
tworzywo jest zawsze to samo a nasze œrodki dzia³ania s¹

w czasie, gdy
mieszka³ na sta³e we Francji. Obrazy rozdziela³y cytaty -
fragmenty wypowiedzi artysty.

Joanna
Wilczak, Artur Winiarski

To ¿ycie komponuje obrazy

Kiki - najs³ynniejsza modelka Kislinga,
obok  portret Adolfa Baslera
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niezmienne, i ¿e malarzowi po-
zostaje tylko jedna droga: natch-
n¹æ te same odwieczne przed-
mioty w³asn¹ uczciwoœci¹ ma-
larsk¹.” Koñczy zaœ równie traf-
na sentencja: „Najpiêkniejsz¹ i
najbardziej naturaln¹ kompo-
zycjê nasuwa nam samo ¿ycie.”

(1891-
1953) urodzi³ siê w Krakowie, w
rodzinie ¿ydowskiego krawca.
Ojciec widzia³ w nim przysz³ego
in¿yniera, jednak syn wybra³
krakowsk¹ Akademiê Sztuk
Piêknych (1907-1911). Jego na-
uczycielem i mistrzem by³ Józef Pankiewicz, którego
zdaniem centrum artystycznego œwiata znajduje siê w Pa-
ry¿u. Zachêca³ wiêc swoich uczniów, by w³aœnie tam uczyli
siê i tworzyli.

O tym, ile zawdziêcza³Akademii i Pankiewiczowi, który
wskaza³ mu drogê ¿yciow¹ i artystyczn¹, malarz pamiêta³
do koñca ¿ycia. Po œmierci swojego mistrza (1940) wdowie
po nim Wandzie wysy³a³ w warunkach wojennych paczki z
¿ywnoœci¹ i odzie¿¹.

Pocz¹tkuj¹cy malarz znalaz³ siê w Pary¿u praktycznie
bez œrodków do ¿ycia. W tym najtrudniejszym momencie
pomóg³ mu pisarz Szalom Asz, zapewniaj¹c prywatne sty-
pendium anonimowego moskiewskiego prawnika. Z cza-
sem Moj¿esz wsi¹k³ w œrodowisko dzielnicy artystycznej
Montparnasse, ca³y czas utrzymuj¹c blis-
kie kontakty z polskimi artystami. Nale¿a³
do Zwi¹zku Zawodowego Malarzy i RzeŸ-
biarzy Polskich w Pary¿u, za³o¿onego w
1922 r., któremu prezesowa³ Pankiewicz.

Kisling mia³ siln¹ osobowoœæ, by³ du-
sz¹ towarzystwa, a zarazem bardzo uczyn-
ny, zyska³ nawet przydomek „Ksi¹¿ê
Montparnasse'u”. Do legendy przeszed³
jego pojedynek z malarzem Leopoldem
Gottliebem na pistolety i szable (1914), w
wyniku którego Moj¿esz zosta³ zraniony w
nos, co skomentowa³ jako „czwarty roz-
biór Polski”. ¯ycie towarzyskie nie przesz-
kadza³o mu jednak w codziennej, inten-
sywnej pracy przy sztaludze. W 1912 r.
uczy³ siê w Akademie la Palette pod kie-
runkiem polskiego malarza Eugeniusza
Zaka.

Gdy wybuch³a wojna œwiatowa, zg³osi³
siê do Legii Cudzoziemskiej, z której zos-
ta³ zwolniony z powodu odniesionej rany w bitwie nad
Somm¹. Za udzia³ w walkach otrzyma³ obywatelstwo
francuskie, dziêki czemu wróci³ do Pary¿a. Na pocz¹tku
drugiej wojny wst¹pi³ do armii francuskiej, ale po poddaniu
siê Francji Niemcom musia³ uciekaæ do USA, sk¹d wróci³ w
1946 r.

Moj¿esz Kisling

Kisling nale¿a³ do formacji
artystycznej okreœlanej jako
Ecole de Paris i by³ najwybit-
niejszym, pochodz¹cym z Pol-
ski, przedstawicielem tego œro-
dowiska. Utrzymywa³ kontakty
tak¿e z innymi artystami tworz¹-
cymi w okresie miêdzywojen-
nym w Pary¿u, w tym z Pablem
Picasso. Do jego najbli¿szych
przyjació³ nale¿a³ Amadeo Mo-
digliani, którym opiekowa³ siê
przed jego œmierci¹ (1920).
Swoje prace czêsto pokazywa³
na wystawach zbiorowych, nie
tylko w Pary¿u, ale w Berlinie,

Monachium, Sztokholmie, Oslo, Krakowie i Warszawie,
tak¿e w USA. To wyrobi³o mu nazwisko.

Jego najwiêksze sukcesy artystyczne, towarzyskie i fi-
nansowe przypadaj¹ na czas miêdzy wojnami. Wtedy te¿
sporo podró¿owa³, zawsze wracaj¹c do ulubionej Prowan-
sji, gdzie mia³ dom i któr¹ uwiecznia³ w pejza¿ach. Po okre-
sach eksperymentów z form¹, np. kubizmem i fowizmem,
nawi¹zaniach do ekspresjonizmu i dawnego malarstwa ho-
lenderskiego, opowiedzia³ siê po stronie tradycji. By³ zwo-
lennikiem „czystego malarstwa”, oderwanego od idei poli-
tycznych, w swoich pracach nigdy nie podejmowa³ tema-
tyki ¿ydowskiej. Jego styl nazywany jest czasami posteks-
presjonizmem lub realizmem magicznym.

W swojej spuœciŸnie zostawi³ ogromn¹ liczbê obrazów,
rysunków i grafik. Do najbardziej rozpoz-
nawalnych prac nale¿¹: M³oda kobieta z
krêconymi w³osami, (olej, p³ótno 74x61),
Jean Cocteau, 1916 (olej, p³ótno 73x60),
Kiki w czerwonej sukience, 1933 (olej,
p³ótno 92x65), portretAdolfa Baslera (pol-
ski krytyk, pierwszy marszand i propa-
gator twórczoœci Kislinga - przyp. H. Œ.),
1914 (olej, p³ótno 92x73), Ingrid, 1932
(olej, p³ótno 110x82,5), Portret ch³opca
1937 (olej, p³ótno 100x73), Autoportret,
1944 (olej, p³ótno 74,5x59). Jest to oczy-
wiœcie wybór subiektywny. Pe³ny spis prac
artysty zawiera dwutomowy (podobno
monumentalny) katalog autorstwa jego
syna Jeana (wydany w latach 1971 i 1982).

zdjêcia:
Hanna Œwieszczakowska

Krzysztof Mazur

Literatura: Barbara Brus-Malinowska,
Jerzy Malinowski, „Kisling i jego przyjaciele,
Wystawa obrazów i rzeŸb z kolekcji Musee du
Petit Palais w Genewie”, Muzeum Narodowe

w Warszawie, 1996, Jerzy Malinowski „O Moj¿eszu Kislingu z
polskiego punktu widzenia” w: Pamiêtnik sztuk piêknych” 2003
nr 4, Anna Wierzbicka, Ecole de Paris. Pojêcie, œrodowisko,
twórczoœæ, Wyd. Neriton, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2004,
Janusz Janowski „Wczesna twórczoœæ Moj¿esza Kislinga” w:
Sztuka lat 1905-1923, Toruñ 2005, Artur Tanikowski, Malarze
¿ydowscy w Polsce, cz. 1, Edipresse Polska S.A. Warszawa 2006

Kisling i jego prace

Autoportret i portret Jeana Cocteau
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Kola¿ to technika znana od II w.
p.n.e. w Chinach, na grunt europejski
przeszczepi³a j¹ awangarda na po-
cz¹tku XX stulecia. Artyœci rzadko
wybieraj¹ ten rodzaj ekspresji jako
wiod¹cy, do elitarnego grona twórców
kola¿u nale¿y Magdalena Tertelis.

Domenico Ghirlandaio

Przy pomocy jêzyka form plas-
tyczno-literackich artystka buduje zas-
kakuj¹ce zwi¹zki znaczeniowe, wyko-
rzystuj¹c elementy na pozór sprzeczne,
wyrwane z ich pierwotnego kontekstu,
bez którego - zdawa³oby siê - zaistnieæ
nie mog¹. Autorka bawi siê przy tym
konwencj¹, ironizuje, porusza i roz-
œmiesza po to, by za chwilê wywo³aæ
dreszcz emocji i sk³oniæ do refleksji.

Ka¿da z jej realizacji jest niczym
brama, za któr¹ kryj¹ siê nieograniczone
mo¿liwoœci w sferze archetypicznych
znaczeñ i nieskrêpowanych skojarzeñ. Tworzywem, z
którego konstruuje swoje wizualne koncepcje s¹ najczêœ-
ciej ilustracje i wycinki z dawnych czasopism, pocztówki,
fotografie, reprodukcje obrazów. Pomiêdzy nimi szeregi
wplecionych zdañ, wyrazów czy pojedynczych przed-
miotów.

Przygl¹daj¹c siê im, dojrzymy echa rozmaitych zjawisk
(kulturowych, spo³ecznych, politycznych) znamionuj¹-
cych w szczególnoœci poprzedni¹ epokê i to, jak dzie³a
wielkich mistrzów wybrzmiewaj¹ innym ni¿ dotychczas
„g³osem”. Czêsto pojawiaj¹ siê sylwetki
artystów i to nietuzinkowych, „jaskra-
wych” postaci. Podziwiamy spotêgo-
wane i utrwalone piêkno krajobrazu,
przypominamy sobie donios³e wydarze-
nia, osobowoœci z popkulturowej sceny,
marki i przedmioty tworz¹ce obraz
wspó³czesnej ikonosfery.

Z³o¿ony repertuar znaków, moty-
wów i tematów powoduje, ¿e kompo-
zycje Magdaleny Tertelis nie³atwo pod-
daj¹ siê interpretacji. Z jednej strony od-
s³aniaj¹ to, co doskonale rozpoznawal-
ne w œwiecie zmys³owym, z drugiej poz-
walaj¹ wkroczyæ w przestrzeñ dot¹d
nam nieznan¹.

M³oda kobieta z portretu Domenica
Ghirlandaio wystêpuje na tle widoków
Warszawy i og³oszenia o zatrudnieniu
fachowców w zak³adach telewizyjnych.

Rozk³ad akcentów, traktowanych
jako plamy barwne œciœle ze sob¹
skorelowane, sprawia wra¿enie, jakby

bohaterka od pocz¹tku by³a przeznaczo-
na do tej w³aœnie kompozycji. Specy-
ficzny humor i groteska decyduj¹, ¿e
przestaje byæ pos¹gow¹, renesansow¹
dam¹, zmieniaj¹c swoje oblicze na po-
godny, uwspó³czeœniony odpowiednik.

Na potrzeby jednej ze swoich naj-
ciekawszych realizacji artystka wy-
korzysta³a reprodukcjê s³ynnego auto-
portretu Albrechta Dürera w p³aszczu.
Zaskakuje sposób rozwi¹zania tej sceny:
okalaj¹c g³owê renesansowego mistrza
nimbem, podkreœli³a chrystologiczny
charakter przedstawienia. Przyjmuj¹c,
¿e autoportret by³ swoistym manifestem
twórcy, który wyobrazi³ siebie na podo-
bieñstwo Chrystusa, jeszcze silniej ten
zamiar uwypukli³a. Spogl¹da na nas
mê¿czyzna o uduchowionym wyrazie

twarzy, pe³en majestatu i powagi godnej najwy¿szej
œwiêtoœci.

A¿ dwukrotnie Magdalena Tertelis wykorzysta³a w
swoich kola¿ach s³ynny wizerunek Lili Brik (najwiêkszej
mi³oœci W³odzimierza Majakowskiego) z plakatu Alek-
sandra Rodczenki, osadzaj¹c go w zmienionych kon-
tekstach. Raz g³owa kobiety, wykrzykuj¹cej s³owo „knigi”,
pojawia siê na tle pejza¿u wysokogórskiego, to znów w

nieco innych okolicznoœciach, jakby
echo komunikatu propaguj¹cego oœ-
wiatê, dobra dostêpnego dla ca³ego naro-
du dziêki w³adzy komunistycznej, mia³o
nieœæ siê na ró¿ne strony œwiata…

Czêstym Ÿród³em inspiracji dla
artystki staje siê sylwetka Vincenta van
Gogha, przybli¿ana za pomoc¹ jego au-
toportretu, choæ nie tylko. W kola¿ach
pojawiaj¹ siê równie¿ postacie z jego ob-
razów i co ciekawsze, bohaterowie
owianego s³aw¹ filmu „Loving Vin-
cent”.

Wysoki kunszt i niezwyk³a precyzja
monta¿owa daj¹ tu o sobie znaæ z wiêk-
sz¹, ni¿ dotychczas intensywnoœci¹.
Wszyscy zostali „rzuceni” w sceneriê
idealnie odpowiadaj¹c¹ im pod
wzglêdem panuj¹cego nastroju, gdzie
ka¿dy, nawet najmniejszy, szczegó³ zos-
ta³ doskonale zgrany: kolor szat, mimika
twarzy, gestykulacja.

Dürer,Autoportret w p³aszczu

Aleksander Rodczenko, Knigi, 1924

Van Gogh

Rozpoznawalne i nieznane w kola¿ach Magdaleny Tertelis

Domenico Ghirlandaio

D rerü
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wskroœ wzrokiem, podczas
gdy jego towarzysze wymie-
niaj¹ siê spojrzeniami miêdzy
sob¹.

Chiny

Kolejny cykl prac wi¹¿e
siê z wieloletnim pobytem ar-
tystki w Chinach. Nie s¹ to ty-
powe migawki z podró¿y, lecz
zapis spojrzenia autorki na
multietniczny i wielokulturo-
wy krajobraz jednego z naj-
wiêkszych pañstw œwiata.
Wyprawa, w jak¹ nas zabiera,
ma wiêc nie tyle charakter

fizyczny i realny, co ponadczasowy i
mentalny.

Tertelis przywo³uje klisze pamiêci o
wspania³ych osi¹gniêciach cesarskich
Chin, w tym sztuki kaligraficznej i mo-
numentalnej architektury. W tym samym
tyglu mieszaj¹ siê reminiscencje naro-
dowoœciowe i religijne.

Pobrzmiewaj¹ tak¿e echa rewolucji
kulturalnej, rozpêtanej w 1966 roku
przez Mao Tze-Tunga. Wizerunek dyk-
tatora, na trwa³e wpisany w pejza¿ kultu-
rowo-historyczny Chin, pojawia siê w
rozmaitych konfiguracjach. Przedsta-
wiany jest w ironiczny, trochê sarkas-
tyczny, a czasami wrêcz zaskakuj¹cy
sposób, np. w po³¹czeniu ze zdjêciami
pin-up girl b¹dŸ w otoczeniu przypad-
kowych osób czy fikcyjnych postaci. Za
ka¿dym razem utrwala œlady propagan-
dy szerzonej podczas sprawowania jego
w³adzy: jest uœmiechniêty lub oficjalny,

ale zawsze sprawia wra¿enie
dobrego gospodarza w pañ-
stwie szczêœliwych ludzi…

* * *
Wizje, jakie roztacza

przed nami Magdalena Terte-
lis s¹ polem do przygody,
eksperymentowania i nieus-
tannego poszukiwania w pa-
miêci zbiorowej i ukrytych
strukturach archetypicznych.
Obcuj¹c z nieco zapomnian¹
i czêsto marginalizowan¹
technik¹ kola¿u, artystka
przywraca mu nale¿yte
miejsce w panteonie sztuk
plastycznych.

Anna Rudnicka
zdjêcia prac z archiwum Artystki
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Frida Kahlo

Andy Warhol

Witkacy, portret zbiorowy i
Autoportret

Do swoich hybrydowych
kompozycji Magdalena Terte-
lis wprowadza wiele ikonicz-
nych postaci, które wyró¿nia³y
siê ponadprzeciêtnoœci¹ i
charyzmatyczn¹ osobowoœci¹.
Nie dziwi wiêc, ¿e na jedn¹ ze
swoich bohaterek wybra³a
Fridê Kahlo.

Zaskakuje sposób, w jaki
podesz³a do tematu, maj¹c do
dyspozycji kilka reprodukcji
jej autoportretów b¹dŸ foto-
grafii. G³owy meksykañskiej
malarki przemyœlnie dopasowa³a do
pozosta³ych elementów obrazowej sce-
nografii. W tak skonstruowanym obsza-
rze rozgrywa siê subtelna gra niuansów
kolorystycznych, form i detali.

Z eskalacj¹ koloru mamy do czy-
nienia tam, gdzie pobrzmiewaj¹ remi-
niscencje sztuki Warhola. Artystka, p³y-
n¹c na fali jego sztuki, adaptuje seriê je-
go najs³ynniejszych stylizowanych port-
retów z Marilyn Monroe. Pod¹¿aj¹c za
tym geniuszem pop-artu oddaje plamy
jaskrawych i jarz¹cych siê kolorów tak,
¿e skondensowana mena¿eria barw ude-
rza z wiêksz¹ ni¿ dot¹d intensywnoœci¹,
przypominaj¹c poniek¹d, ¿e wielkie
gwiazdy tak¿e sta³y siê produktem
kultury masowej.

Inteligentny koncept z dos-
kona³ym wyczuciem artys-
tycznego smaku daj¹ o sobie
znaæ w realizacji ³¹cz¹cej
autoportret Witkacego z wize-
runkiem artysty w towarzyst-
wie Tadeusza Langiera i Bronis-
³awy W³odarskiej. Tertelis, od-
cinaj¹c sylwetki od ich inicjal-
nego t³a, zastêpuje je w³asnym,
uzyskuj¹c efekt znakomicie
rozegranej kolorystycznie ca-
³oœci. Równie kunsztowne i nad
wyraz wyrafinowane jest za-
komponowanie tych postaci, dla
których autorka przewidzia³a
dwie strefy: doln¹ oraz górn¹. Usytuowany na osi pionowej
Witkacy spogl¹da na nas tym samym przeszywaj¹cym na

Frida

Witkacy

Van Gogh
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Wspó³czesny krajobraz w
niczym nie przypomina tego,
jaki znali i uwieczniali na
swoich p³ótnach polscy
malarze w XIX wieku. Na
szczêœcie, mo¿emy go po-
dziwiaæ w formie utrwalonej
na obrazach. Dla twórców
tamtej epoki przyroda by³a
najdoskonalszym dzie³em,
istot¹ prawdy, kwintesencj¹
piêkna. Zachwyceni baœnio-
woœci¹ rodzimych widoków,
jako pierwsi osi¹gali mis-
trzostwo w malowaniu pej-
za¿y.

Wies-
³awy Siejki

Wojciech Gerson

Józef Che³moñski -

Maksymilian Gierymski

Oto kilka osobowoœci twór-
czych, których echa dzia³añ
pobrzmiewaj¹ w pracach
wspó³czesnej artystki,

:

- wielka
indywidualnoœæ twórcza, swo-
im umi³owaniem natury do-
prowadzi³ do rozwoju malar-
stwa pejza¿owego w Polsce.
Niestrudzenie wêdrowa³ po
kraju wykonuj¹c „krajobrazo-
we zapiski” (studia i akwarele), utrzymane w konwencji
realistycznej, które w jego pracowni dawa³y pocz¹tek
dzie³om obrazowym. Czym by³a dla Gersona natura? Zdaje
siê, ¿e Absolutem. Niewyczerpanym Ÿród³em dobra,
prawdy, piêkna, inspiracji oraz wiedzy o wszechœwiecie.

mi³oœnik przyrody, uczeñ Gersona,
od którego przej¹³ sk³onnoœæ do realistycznego przed-
stawiania natury. Pocz¹tkowo malowa³ sceny myœliwskie i
rodzajowe, zaczerpniête z ¿ycia na wsi oraz ekspresyjne
ujêcia koni. Wtedy pejza¿ by³ t³em dla rozgrywaj¹cych siê
na pierwszym planie scen, krytyka bowiem przez d³ugi
czas nie akceptowa³a tzw. czystego pejza¿u, nadaj¹c mu
drugorzêdn¹ rolê. Po zetkniêciu siê z twórczoœci¹ Jana Sta-
nis³awskiego oraz pobycie w Pary¿u, na obrazach Che³-
moñskiego coraz rzadziej pojawia siê cz³owiek. Odt¹d jego
pejza¿e urozmaicaæ bêd¹ g³ównie zwierzêta i ptaki, w
szczególnoœci ¿urawie, czaple, bociany. Dziœ postrzega siê
obrazy Che³moñskiego jako ho³d z³o¿ony wznios³oœci,
piêknu i potêdze niczym nieskrêpowanej natury.

- wspó³twórca polskiego rea-
listycznego malarstwa pejza¿owego XIX wieku. Oprócz
scen batalistycznych, myœliwskich i rodzajowych, utrwala³

klimatyczne widoki z Mazow-
sza i Podlasia. Jego kraj-
obrazy zabarwione by³y ro-
mantyzmem, lecz nigdy nie
stanowi³y wiernego odwzoro-
wania przyrody. To œwiat wi-
dziany oczami artysty, prze-
filtrowany przez pryzmat jego
osobowoœci i wra¿liwoœci.
Najbardziej interesowa³a go
szara polska rzeczywistoœæ,
któr¹ ukazywa³ w lekko zam-
glonych, jakby zadymionych
widokach, unikaj¹c mocnych
kontrastów barwnych i ¿yw-
szej kolorystyki.

obaj
kszta³cili siê w klasie rysun-
kowej Gersona; wyjazd do Pa-
ry¿a zadecydowa³ o tym, ¿e
porzucili konwencjê realis-
tyczn¹ na rzecz impresjonis-
tycznej. Odt¹d skupiali siê na
uchwyceniu ulotnoœci i zmien-
noœci wra¿eñ zale¿nych od
warunków atmosferycznych
oraz pór dnia. Nasta³a d³ugo

wyczekiwana nobilitacja pejza¿u, czyli jego usamodziel-
nienie. Krajobraz sta³ siê pretekstem do rozwi¹zañ czysto
formalnych, zaczêto postrzegaæ go jako temat artystyczny.

twórca „krakowskiej szko³y pejza-
¿owej” i tzw. czystego pejza¿u bez sztafa¿u, tj. pozba-
wionego postaci, zwierz¹t, zabudowañ, elementów zwi¹-
zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka i narracyjnej opisowoœci.
Tak¿e uczeñ Gersona, przez kilka lat kszta³ci³ siê w Pary¿u.
Jego domen¹ by³y ma³e formaty, które odzwierciedla³y sto-
sunek artysty do otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. Ka¿de jego
przedstawienie to wycinek wiêkszego pejza¿u, fragment
boskiego uniwersum; mo¿na by rzec - kropla w niezmie-
rzonym oceanie. Stanis³awski potrafi³ uchwyciæ i wydobyæ
w swoich obrazach duchowy, mistyczny pierwiastek
mikrocz¹stkê wszechœwiata.

wspó³czesna artystka koncentruj¹ca
uwagê na malarstwie pejza¿owym. Szereg jej rozwi¹zañ
twórczych odpowiada tym wprowadzonym przez malarzy
w XIX wieku. Pokusi³am siê o krótk¹ analizê porów-
nawcz¹, maj¹c¹ na celu przybli¿enie jej dokonañ.

Dla artystki, podobnie jak dla Gersona i wiêkszoœci ucz-
niów z jego pracowni, punktem wyjœcia do dzia³añ w sferze

W³adys³aw Podkowiñski
i Józef Pankiewicz -

Jan Stanis³awski -

Wies³awa Siejka -

Pejza¿ystka i jej mistrzowie

18 Zimowe klimaty II, olej-p³ótno, 2014 r.,
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materii sta³a siê rzeczywistoœæ
i wynikaj¹ca z niej obser-
wacja natury. W przeci-
wieñstwie do poprzedników,
swoj¹ inspiracjê czerpie nie
tylko z rodzimego krajobrazu,
lecz tak¿e z zagranicznych
podró¿y. Zasadnicza rozbie¿-
noœæ polega jednak na tym, ¿e
jej malarstwo zdecydowanie
odbiega od realistycznej
konwencji. Co prawda, wy-
wodzi siê ze œwiata realnego,
lecz pod¹¿a w kierunku
abstrakcji.

Stosunek artystki do w³as-
nych d¹¿eñ twórczych najle-
piej oddaj¹ s³owa Picassa:

.
Tak w³aœnie czyni Wies³awa Siejka. Jej obrazy s¹ su-

biektywn¹ interpretacj¹ natury. Pod tym wzglêdem autorka
reprezentuje postawê zbli¿on¹ do Maksymiliana Gierym-
skiego, który w pejza¿ach ka¿dy widok przekszta³ca³ z
w³aœciw¹ sobie swobod¹ twórcz¹. Dziêki temu stworzy³
malarstwo o przejmuj¹cej nastrojowoœci, odpowiadaj¹ce
stanom jego ducha.

Od wiernego naœladownictwa od¿egnywa³ siê tak¿e
sam Che³moñski, który twier-
dzi³, ¿e:

Wies³awa Siejka zg³êbia
jej istotê i daje siê ponieœæ tym
wszystkim stanom ducha i
emocji, jakie kontakt z natur¹
w niej wywo³uje. Zapewne
dlatego koncentruje siê na tzw.
czystym pejza¿u. Chce uch-
wyciæ metafizyczny, transcen-
dentny i nieuchwytny wymiar,
pozostaj¹cy poza granicami
tego, co zmys³owe i realne.

Reprezentuje w tym podej-
œcie wypracowane przez Jana
Stanis³awskiego i analogicz-
nie, jej pejza¿e cechuje œmia³y
oraz impulsywny sposób ma-

Nie

ma sztuki abstrakcyjnej.

Zawsze trzeba od czegoœ za-

cz¹æ. A dopiero potem mo¿na

zacz¹æ usuwaæ wszelkie œlady

rzeczywistoœci

Przy studiowaniu

przyrody, nie wolno jej

powtarzaæ bezmyœlnie, lecz

jak naucza³ Gerson nale¿y

badaæ naturê rzeczy[…].

lowania szerokimi poci¹g-
niêciami pêdzla, synteza
form, próba uchwycenia
ulotnych wra¿eñ, zale¿nych
od zmieniaj¹cych siê warun-
ków

Maluje ona rzeczy nie
takimi, jakimi je widzi, ale jak
o nich myœli [por. Picasso],
postrzega je przez pryzmat
w³asnej emocjonalnoœci

Jej twórczoœæ okreœlam ja-
ko balansuj¹c¹ na granicy
miêdzy realizmem a abstrak-
cj¹, dynamizmem a spokojem,
natomiast sam¹ artystkê jako
wnikliw¹ obserwatorkê natu-
ry, œwiadom¹ jej zbawiennego
wp³ywu na ¿ycie ka¿dego
cz³owieka.

i

klimatycznych oraz
cyklów dnia. G³ównym œrod-
kiem wyrazu w jej realizac-
jach sta³ siê kolor i traktowane
z nim na równi œwiat³o.

Prace artystki cechuje ró¿-
norodnoœæ nie tylko w zak-
resie wykorzystanych œrod-
ków. Raz natura wydaje siê w
nich bardzo ¿ywio³owa, in-
nym razem - jakby nienatu-
ralnie uspokojona. S¹ to
czasami rozleg³e krajobrazy z
zaznaczon¹ lini¹ horyzontu, a
niekiedy „wycinki” bêd¹ce
skromnym fragmentem uni-
wersum, obiektywem, przez
który uwidacznia siê piêkno

wszechœwiata. Czêsto s¹ to rozmyte, „przydymione”, jakby
zamglone widoki.

Artystka nie unika mocnych kontrastów barwnych, ale z
regu³y, w obrêbie danego dzie³a, trzyma siê ograniczonej
palety kolorystycznej, na ogó³ stosuj¹c czerwienie, zie-
lenie, szaroœci lub tony brunatne. Luministyczne poszu-
kiwania w jej wydaniu to intryguj¹ca gra œwiat³ocieni.
Mo¿e dlatego do najciekawszych widoków zaliczam te

zimowe z mnogoœci¹ odcieni
bieli, idealnie zgranej z sza-
roœciami, zieleniami, b³êki-
tami i fioletami w partiach
cieni.

Anna Rudnicka
zdjêcia z archiwum

Wies³awy Siejk

16 Cieñ, olej-p³ótno 50x50, 2014 r.,

image 1(4)
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KLUB FILMOWY

Murarz domy buduje,

krawiec szyje ubrania, ale

gdzie¿by co uszy³, gdyby nie

mia³ mieszkania?

People

Wielu
pamiêta jeszcze ten wiersz
Juliana Tuwima o pracy dla
wspólnego dobra. Przyz-
wyczailiœmy siê, ¿e w rów-
nie¿ w œwiecie filmu panuj¹
podobne zasady - re¿yserzy
re¿yseruj¹, scenografowie
dbaj¹ o scenografiê, a pro-
fesjonalni muzycy zajmuj¹
siê œcie¿k¹ dŸwiêkow¹.

Nie zawsze jednak tak
jest, chyba najmniej dziwi¹ nas aktorzy staj¹cy po drugiej
stronie kamery. Doœæ przypomnieæ Clinta Eastwooda,
który doskonale sobie radzi po obu jej stronach, ba,
niektórzy ceni¹ go bardziej jako re¿ysera ni¿ aktora,
którym jest znacznie d³u¿ej ni¿ re¿yserem i scenarzyst¹.

Za kamer¹ staj¹ równie¿ ludzie z odleg³ego od filmu
œwiata, kszta³ceni do innych ról i zawodów, wczeœniej
maj¹cy z nim najwy¿ej luŸne zwi¹zki. , okreœ-
lony w Wikipedii jako projektant mody, w chwili debiutu
re¿yserskiego mia³ za sob¹ wiele presti¿owych nagród i
wyró¿nieñ w swoim podstawowym zawodzie. Jako
kreator strojów osi¹gn¹³ niemal wszystko - prawdziwy
deszcz nagród i wyró¿nieñ, ba, nawet znalaz³ siê na liœcie
magazynu „50 najpiêkniejszych ludzi na œwiecie”.
Czy warto wiêc by³o ryzykowaæ, stan¹æ za kamer¹ i
zmierzyæ siê z trudn¹ sztuk¹ filmow¹?

„Samotny mê¿czyzna” - tak
zatytu³owany by³ filmowy debiut Toma
Forda, nakrêcony w 2009 roku;
filmowy, a nie re¿yserski, albowiem
artysta zadebiutowa³ tu równie¿ jako
scenarzysta i producent. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e film jest jego dzie³em
autorskim, gdy¿ Ford w swym rêku
skupi³ najwa¿niejsze aspekty produkcji
filmowej. Inspiracj¹ do scenariusza
by³a powieœæ Christophera Isherwooda
z 1962 roku o tym samym, co film
tytule.

Bohaterem opowieœci jest John Car-
lyre Falconer - pracownik naukowy,
wyk³adowca w œrednim wieku, grany
przez Colina Firtha. Johna poznajemy
w okresie kryzysu emocjonalnego
spowodowanego œmierci¹ ukochanej

Tom Ford

osoby. Re¿yser subtelnie
charakteryzuje jego nastrój
poprzez d³ugie ujêcia, grê
œwiate³, a nawet scenografiê.

Film, pomimo tego, ¿e
rozgrywa siê w zaledwie
kilku miejscach z niewielk¹
liczb¹ postaci, jest majster-
sztykiem pod wzglêdem wi-
z u a l n y m . P r a k t y c z n i e
wiêkszoœæ kadrów mo¿na by
powiêkszyæ, wydrukowaæ i
powiesiæ na œcianie jako
obrazy. Smaczku dodaje
pieczo³owite odwzorowanie

klimatu lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku, w szcze-
gólnoœci kostiumów i wnêtrz.

John mieszka w domu, który sam w sobie jest dzie³em
sztuki. Jego zewnêtrzne œciany s¹ szklane, co doskonale
podkreœla delikatnoœæ i wra¿liwoœæ g³ównego bohatera. Z
obrazem wspó³gra muzyka, utrzymana w klimacie
tamtych lat, której autorem jestAbel Korzeniowski.

Ogl¹daj¹c film czujemy, ¿e twórca nie jest sprawnym
rzemieœlnikiem, a artyst¹, który udanie próbuje nowej dla
siebie formy wyrazu. Niewiele w œwiecie filmowym jest
dzie³ tak g³êboko przemyœlanych i dopieszczonych
wizualnie, muzycznie i aktorsko.

Film spotka³ siê z ¿yczliwym przyjêciem krytyki,
zdoby³ kilka wa¿nych nagród i kilkanaœcie nominacji. Tom
Ford œmia³o móg³ ten swój debiut na nowej drodze ar-
tystycznej zaliczyæ do udanych. W 2016 roku do kin

wszed³ jego kolejny obraz „Zwierzêta
nocy” - niejednoznaczny, intryguj¹cy,
potwierdzaj¹cy klasê re¿ysera.

tekst i zdjêcie

Od redakcji: Chêtnych do udzia³u w
projekcjach Uniwersyteckiego Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Uwa¿-
noœæ” prosimy o kontakt mailowy z dr.
Jackiem Jêdrzejewiczem:

artur.jedrzejewicz@uph.edu.pl

Obok: Ok³adka najnowszej ksi¹¿ki
Jacka Jêdrzejewicza „Prze³om wieków
w kinie”, wyd. UPH Siedlce 2018

:Artur Cyruk

Projektant mody re¿yseruje

ok³adka p³yty z muzyk¹ Abla Korzeniowskiego
do filmu "Samotny cz³owiek".
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3. John E. Douglas, Mark Olshaker „Mindhunter”
Ksi¹¿ka opowiada o najwybitniej-

szym profilerze w jednostkach FBI.
Analizuj¹c umys³ i charakter sprawcy
przestêpstwa ustala kolejne kroki
maj¹ce znaczenie dla rozwi¹zania
zagadki morderstwa.

4.

5.

Remigiusz Mróz „Hashtag”

Katarzyna Puzyñska „Polic-
janci. Ulica”

Martyna Wójcik

Krymina³ z wci¹gaj¹c¹ fabu³¹. Ta-
jemnicza paczka otworzona przez bo-
haterkê napêdza spiralê zdarzeñ, które
maj¹ Ÿród³o w przesz³oœci. Obserwo-
wane przez bohaterkê media spo³ecz-
noœciowe nabieraj¹ innego charakteru,
kiedy przy postach online pojawia siê
dziwny hashtag - publikowany przez
osoby uznane za zaginione.

Autorka opowiada o realiach
przestêpczego œwiata, ukazuje zbrod-
niê bez cenzury, przedstawia pracê
funkcjonariuszy policji bez upiêk-szeñ.

zdjêcia ok³adek Policjanci, Profil
mordercy, Trupia farma, Hashtag -

Ÿród³o: swiatksiazki.pl, Mindhunter -
Ÿród³o: empik.com
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CZYTELNIA

1
Interesuj¹ca ksi¹¿ka dla wielbicieli
literatury popularno-naukowej.
Opowiada historiê powstania
„Trupiej farmy” - pierwszej bazy la-
boratoryjnej zajmuj¹cej siê analiz¹
wp³ywu ró¿nych czynników na roz-
k³ad ludzkiego cia³a. Konkretne
przypadki s¹ rozpatrywane przy
wykorzystaniu wiedzy naukowej,
bez której nie moglibyœmy zrozu-
mieæ niektórych zdarzeñ. Ksi¹¿ka
wci¹ga i uczy.

2
„A gdyby tak na chwilê pomyœ-

leæ jak sprawca przestêpstwa? Gdzie
byœ ukry³ cia³o?” Paul Britton,
profiler kryminalistyczny, nie-
w¹tpliwie zadawa³ sobie te pytania
podczas analizy sprawy. Ksi¹¿ka o
tajnikach ludzkiego umys³u, o tym,
do czego jest zdolny cz³owiek i czym
siê kieruje. Co decyduje o tym, ¿e
ktoœ staje siê przestêpc¹ i sk¹d bierze
siê w ludziach z³o i okrucieñstwo?
Tego dowiecie siê z ksi¹¿ki „Profil
mordercy”.

. Bill Bass „Trupia farma”

. Paul Britton „Profil mordercy”

Badania dowodz¹, ¿e Polacy, jeœli siêgaj¹ po ksi¹¿kê, to jest ni¹ najczêœciej krymina³ lub fantastyka. Myœlê, ¿e w
naszym uniwersyteckim gronie równie¿ mamy wielbicieli literatury kryminalnej, a przedstawione nowoœci przypadn¹
Wam do gustu.

Przegl¹d literatury kryminalnej

Medytacja sprzyja uwadze i obni¿a stres
Od pewnego czasu mo¿na zauwa¿yæ wzmo¿one

zainteresowanie medytacj¹, ale potoczna wiedza na
temat jej dzia³ania jest chyba niewielka.

Artyœci i celebryci chwal¹ siê tym, ¿e medytuj¹,
polecaj¹ efekty. Jednoczeœnie mamy do czynienia z ruchem
mindfulness - uwa¿noœæ. Media lubi¹ podkolorowaæ infor-
macje, które przekazuj¹. Osoby medytuj¹ce, opieraj¹c siê
na subiektywnych odczuciach, niekoniecznie s¹ wiary-
godnym Ÿród³em wiedzy. Jak to wiêc jest z medytacj¹?
Dzia³a czy nie?

Mo¿emy te przekazy sprawdziæ dziêki ksi¹¿ce „Trwa³a
Przemiana”* napisanej przez naukowców: Daniela Gole-
mana i Richarda J. Davidsona. Przedstawili w niej szcze-
gó³ow¹ analizê wyników ponad 40-letnich badañ nad
medytacj¹ i jej wp³ywem na dzia³anie i rozwój mózgu.

Autorzy sami praktykuj¹ medytacjê i uczyli siê jej u
Ÿróde³: ju¿ w latach 70. ubieg³ego wieku podró¿owali do
Indii, by tam j¹ poznawaæ. Jako jedni z pierwszych podjêli
siê badañ, które w tamtych czasach zosta³y uznane za

bezsensowne, a promotorzy ich prac doktorskich stwier-
dzili, ¿e zajmowanie siê medytacj¹ to naukowe samobój-
stwo. Niezniechêceni, uparcie wierzyli w swoje przeczu-
cie. I nie zawiedli siê - w ostatnim okresie co roku ukazuje
siê kilka tysiêcy naukowych artyku³ów na ten temat.

„Trwa³a przemiana” jest analiz¹ badañ nad medytacj¹
wykonywanych zarówno przez autorów ksi¹¿ki, jak i
innych badaczy. Aby publikacja by³a na najwy¿szym po-
ziomie naukowym, postawiono im bardzo wysokie
wymagania. Z tysiêcy artyku³ów i opisów badañ wybrano
kilkadziesi¹t spe³niaj¹cych rygorystyczne kryteria.

Badano ró¿ne rodzaje medytacji; ka¿dy z nich wykazuje
inne efekty i w ró¿nym czasie. Brano pod uwagê osoby
pocz¹tkuj¹ce i medytacyjnych „olimpijczyków” -
mnichów tybetañskich, którzy spêdzili wiele lat w odosob-
nieniu, a tak¿e osoby zajmuj¹ce siê praktyk¹ mindfulness.

Przy pomocy nowoczesnej aparatury medycznej obser-
wowano zmiany zachodz¹ce w funkcjonowaniu mózgów
osób medytuj¹cych. Wyniki robi¹ wra¿enie. Oczywiœcie,
s¹ one zale¿ne od liczby godzin spêdzonych na medytacji
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i od jej rodzaju. Zwiêkszenie mo¿liwoœci koncentracji, regulacja emocji, obni¿enie
poziomu stresu, wyostrzenie uwagi, a nawet zmiana charakterystyki fal mózgowych - to
tylko niektóre z efektów, jakie uda³o siê zaobserwowaæ.

Ksi¹¿ka zawiera masê informacji podanych w przystêpny sposób. Dowiemy siê
wiele z zakresu neurobiologii. Poznamy obszary mózgu, które zmieniaj¹ sposób swo-
jego funkcjonowania, a nawet kszta³t i wielkoœæ w wyniku praktykowania medytacji.

By³em zawiedziony, ¿e „Trwa³a Przemiana” ma jedynie oko³o trzystu stron. Czyta
siê j¹ bez znu¿enia, a ka¿dy rozdzia³ przynosi
fascynuj¹c¹ wiedzê.

*„Trwa³a Przemiana”, Daniel Goleman,
Richard J. Davidson, Wyd. Media Rodzina,

2018
Zdjêcie ok³adki Trwa³a przemiana,

Ÿród³o: empik.com

Micha³ Pieñkowski

Wró¿ka z Gwiezdnego Py³u
Lena Wolska to pseudonim absolwentki administracji na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (rocznik 2010-2013) i studiów
magisterskich na Vrije Universiteit Brussel w Belgii, kierunek komunikacja
(nowe media i spo³eczeñstwo w Europie), ukoñczonych w 2014 roku z tytu³em
Master of Science. Pracê dyplomow¹ pisa³a z zakresu prawa autorskiego.

Z zami³owania polonistka, z zawodu bankowiec. Copywriterka, t³umaczka,
autorka artyku³ów i scenariuszy reklam, równie¿ w jêzyku angielskim. Pisze,
odk¹d nauczy³a siê trzymaæ d³ugopis, a bujna wyobraŸnia popchnê³a j¹ w stronê
prozy. Niedawno ukaza³a siê jej debiutancka powieœæ dla dzieci „Wró¿ka z
Gwiezdnego Py³u” (Wyd. Novae Res, Gdynia 2018).

Marta Domañska

Saro, bêdziesz Kazi¹
Poprzednie spektakle w ka³uszyñskim domu kultury z cyklu „Miasteczka dwóch kultur” nawi¹zywa³y do

¿ydowskich œwi¹t, legend i obyczajów. Jubileuszowy dziesi¹ty (7 czerwca br.) by³ wyj¹tkowy tak¿e z powodu
tematyki, bowiem inspiracj¹ dla autorki scenariusza (Teresa Kowalska) by³a biografia Ireny Sendlerowej,
Sprawiedliwej wœród Narodów Œwiata za ratowanie od Zag³ady ¿ydowskich dzieci.

Kiedy zastanawia³em siê nad sposobem napisania tej
relacji przypomnia³ mi siê jakoœ tak „sam z siebie” stareñki
refren stareñkiego przeboju.

- zadŸwiêcza³o mi w uszach… Tylko co
jest tak samo, a co w ka³uszyñskim spektaklu by³o nie tak?

Jest wszystko tak samo, a
jednak nie tak…

Podobnie jak w poprzednich, wziê³o w nim udzia³ kilka
dzieciêcych i m³odzie¿owych ka³uszyñskich zespo³ów
wspieranych przez doros³ych z grupy artystycznej przy do-
mu kultury. Scenariusz przekazywa³ wiedzê historyczn¹
oraz wa¿n¹ naukê. By³a to bowiem opowieœæ o dziejach
najnowszych naszego regionu, a zarazem o… mi³oœci bliŸ-
niego. Mi³oœci, która dziœ jest fatalnie interpretowana i za-
nika w swej pierwotnej formie. Tak, to by³o to „inaczej”!

Poza roztañczonymi i rozœpiewanymi zespo³ami na
scenie obecna by³a te¿ pamiêæ. Pamiêæ od jakiegoœ czasu
relatywizowana. Dlaczego? Z ró¿nych powodów, ale nie tu
miejsce na wywody w tej kwestii.

W pierwszej ods³onie jubileuszowego spektaklu poja-
wia siê kobieta, która nadaje dzieciom nowe imiona:
Moszka nazywa Janem, Sarê - Kazimier¹, Salomona - Je-
rzym i tak dalej, i tak wci¹¿. To scena wielce symboliczna,
choæ prawdziwa, bo nawi¹zuje do postawy Ireny Sendle-
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fot. J. Wojewódzka

-rowej (granej przez Jadwigê Kujawê). Nadaj¹c chrzeœci-
jañskie imiona ¿ydowskim dzieciom, dawa³a im now¹ to¿-
samoœæ, a tym samym „przepustkê na ¿ycie”. Gdyby
zosta³y sob¹, czeka³a je œmieræ.

Korowód dzieci podchodz¹cych do pani Ireny móg³
wydawaæ siê d³u¿yzn¹, jednak ile¿ musia³aby trwaæ ta sce-
na, gdyby w ka³uszyñskim spektaklu faktycznie pojawi³o
siê dwa i pó³ tysi¹ca dzieci, które chcia³a ocaliæ odwa¿na
Polka! Byæ mo¿e jakiœ sceptyk - pamiêtaj¹cy do tego, ¿e nie
wszystkie ratowane dzieci wojnê prze¿y³y - zada pytanie,
czy ta liczba to du¿o, czy ma³o zwa¿ywszy, ¿e podczas Ho-
locaustu niemal doszczêtne wygubiono trzymilionow¹
spo³ecznoœæ polskich ¯ydów?

Nie ma dobrej odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Bo jak „wyceniæ” konkretne ¿ycie ludzkie? Jak oszacowaæ
tragediê i rozpacz? Jak opisaæ lêk przed tymi, którzy mogli
rozpoznawszy ¯yda - ze strachu lub dla korzyœci - osaczyæ
go, ograbiæ, zamordowaæ, wydaæ w rêce policyjnego
patrolu, czy doprowadziæ do lokalnego posterunku
niemieckiej ¿andarmerii? I jak zmierzyæ heroizm tych
nielicznych, którzy ryzykuj¹c w³asnym ¿yciem pomagali
bliŸnim uwa¿anym za ¿ywe trupy, za wsad do komór
gazowych?

Spektakl, w którym przedstawiono tak¿e tradycje i opo-
wieœci chasydzkie nie by³ tylko piêkn¹ form¹ sceniczn¹ ani
swego rodzaju zabaw¹ w ¿ydowski Ka³uszyn. Obecny na

widowni Józef Gelman, pochodz¹cy z tego miasteczka
fundator obelisku (ods³oniêtego 17.09.2017), upamiêt-
niaj¹cego pomordowanych ka³uszyñskich ¯ydów, by³
pe³en podziwu dla prezentacji scenicznej, dla wyczucia i
serca jej twórców i wykonawców.

Bo koncert robi³ wra¿enie. Tym wiêksze, ¿e wpisa³ siê w
emocjonalny dyskurs wywo³any treœci¹ wydanej niewiele
wczeœniej ksi¹¿ki „Dalej jest noc”. Wynika z niej, ¿e w cza-
sie okupacji hitlerowskiej co trzeci ¯yd, który móg³ prze-
¿yæ, zgin¹³ nie z rêki niemieckiego ¿andarma czy policjanta
lecz tych, na których pomoc liczy³…W rezultacie tu i ów-
dzie posuniêto siê do uchwalenia deklaracji, ¿e autorzy ma-
nipuluj¹ dokumentami, by kalaæ „dobr¹ pamiêæ” o Pola-
kach.

Mo¿e dziwiæ, ¿e fakty zbadane naukowo staj¹ siê przed-
miotem debaty historycznych dyletantów. Wa¿ne jednak,
by w miasteczkach, z których zniknê³y spo³ecznoœci ¿y-
dowskie, miejsce na pamiêæ o nich nie zabliŸni³o siê
nikczemnoœci¹.

A nie znam innej podlaskiej miejscowoœci, w której-
jak w Ka³uszynie - tak konsekwentnie i na najwy¿szym
artystycznym poziomie upamiêtnia siê ich dawnych
¿ydowskich mieszkañców. Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e przed-
stawienia przygotowywane od dziesiêciu lat przez pedago-
gów i uczniów ka³uszyñskiej szko³y podstawowej (z dyrek-
torem Markiem Pachnikiem), przy wsparciu rodziców oraz
miejscowego domu kultury, s¹ ukoronowaniem ca³orocz-
nej edukacji historycznej i artystycznej. Sk³adaj¹ siê na ni¹:
wizyty w Teatrze ¯ydowskim i Muzeum Polin, udzia³ w ak-
cji ¯onkil upamiêtniaj¹cej powstanie w getcie warszaw-
skim, wspó³praca z Gmin¹ Wyznaniow¹ ¯ydowsk¹ w War-
szawie i z krakowskimi wykonawcami pieœni orientalnych
(Urszula Makosz i Pawe³ Pierzcha³a), którzy i tym razem
dali recital poprzedzaj¹cy przedstawienie.

Z tym wiêkszym szacunkiem k³aniam siê pomys³o-
dawcom oraz realizatorom cyklu poœwiêconego dawnym
mieszkañcom „Miasteczek dwóch kultur”. Tak ju¿ jest, ¿e
jedni uchwalaj¹ „prawdê”, a inni pokazuj¹, jak by³o...

tekst i zdjêcia: Krzysztof Mazur



„Gdy 25 wrzeœnia 1969 roku rozbrzmia³o pierwsze
w nowo powo³anej Wy¿szej Szkole Nauczy-

cielskiej w Siedlcach rozpoczê³a siê piêkna historia rozwo-
ju uczelni i równoczeœnie naszego miasta jako oœrodka aka-
demickiego” - powiedzia³a Jej Magnificencja Rektor UPH
prof. dr hab. Podkreœli³a wyzwania dla
ca³ego œrodowiska akademickiego, które w ten rok wkracza
„z now¹ ustaw¹ prawo o szkolnictwie wy¿szym, tzw. Us-
taw¹ 2.0, nazywan¹ te¿ konstytucj¹ dla nauki. Ustawa
wymaga kompletnej zmiany sposobu myœlenia o uczelni”.

Inauguracja
nowego roku jest
w a ¿ n y m m o -
mentem dla stu-
dentów rozpo-
czynaj¹cych stu-
dia. Tradycyjnie
w trakcie uro-
czystoœci odby³a
siê immatryku-
lacja. Studenci,
reprezentuj¹cy 27
kierunków, z³o-
¿yli œlubowanie i
po raz pierwszy
na³o¿yli studen-
ckie czapki. Prze-
wodnicz¹ca Par-
lamentu Studen-
tów

po-
wita³a m³odszych

kolegów i zaprosi³a ich do w³¹czenia siê w ¿ycie
akademickie.

Gaudeamus

Tamara Zacharuk.

Adrianna
Sarnowiec

Inauguracja jest tak¿e podnios³¹ chwil¹ dla osób wyró¿-
nionych i odznaczonych. Pracownicy UPH z r¹k I wicewo-
jewody mazowieckiego oraz JM
Rektor prof. dr hab. odebrali

Sylwestra D¹browskiego
Tamary Zacharuk Z³ote,

Srebrne i Br¹zowe Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê.

Medale Komisji Edukacji Narodowej wrêczyli wicemar-
sza³kowie Senatu RP i oraz JM
Rektor prof. .

W trakcie tegorocznej inauguracji uroczyœcie przekaza-
no dla UPH czek obligacji skarbowych na finansowanie
zadañ inwestycyjnych w kwocie 26 816 000 z³. W imieniu
wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego dr.
Jaros³awa Gowina, wspólnie z wicemarsza³kami Senatu RP

i oraz senatorem RP
czek na rêce JM Rektor przekaza³

, szef Gabinetu Politycznego Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maria Koc Adam Bielan
Tamara Zacharuk

Mari¹ Koc Adamem Bielanem
Waldemarem Krask¹,
Micha³ Góras

Niezwyk³y dar przekaza³a uczelni
ordynator Oddzia³u Chirurgii i Traumatologii Dzieciêcej w
Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Z okaz-
ji z³otego jubileuszu uniwersytetu otrzymaliœmy prawdzi-
wego bia³ego kruka, jeden z nielicznych ocala³ych

Wyk³ad inauguracyjny „Gwarancje pañstwa we wspó³-
czesnych systemach emerytalnych” wyg³osi³a prof. dr hab.

, prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a Orkiestra
Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcj¹ dowódcy-kapelmist-
rza kpt. oraz Chór UPH pod kie-
rownictwem prof. dr hab. i mgr.

Magdalena Daniel,

Gertruda Uœciñska

Dariusza Kaczmarskiego
Micha³a Szulika Micha³a

Ho³owni.

tomów z
biblioteki ksiê¿nej Aleksandry Ogiñskiej z jej odrêcznym
podpisem na stronie tytu³owej: „Alex: Oginska Gr: G: de
Lith:”. Jest to siódmy tom „Histoire moderne des Chinois,
des Japonois, des Indiens...” autorstwa Charlesa Rollina,
wydany w 1760 roku w Pary¿u. Egzemplarz jest oprawiony
w skórê ze zdobionym szeœciopolowym grzbietem. W po-
lach wolnych ma z³ocone motywy florystyczne, a pod
oznaczeniem tomu superekslibris - monogram Aleksandry
Ogiñskiej „AO”.

Wœród goœci, którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ uro-
czyst¹ inauguracjê, JM Rektor powita³a m.in.: wicemar-

Inauguracja z now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym
3 paŸdziernika 2018 r. spo³ecznoœæ akademicka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

w obecnoœci goœci, zainaugurowa³a jubileuszowy, 50. rok akademicki.
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sza³ków Senatu RP i , senatora
RP , I wicewojewodê mazowieckiego

reprezentuj¹cego ministra nau-
ki i szkolnictwa wy¿szego oraz wystêpu-
j¹cego w imieniu ministra energii Krzysztofa Tchórzew-
skiego

W gronie goœci reprezentuj¹cych w³adze miasta i regio-
nu JM Rektor przywita³a serdecznie kie-
rownika Delegatury Mazowieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego oraz dyrektor Delegatury w
Siedlcach Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, prezydenta miasta Siedlce

wraz z zastêpcami, przewodnicz¹cego Rady Miasta
i przedstawicieli w³adz lokalnych: dr

starostê powiatu siedleckiego,
, wicestarostê powiatu soko³owskiego oraz

wszystkich przyby³ych przedstawicieli w³adz samo-
rz¹dowych.

Goœciliœmy tak¿e rektorów i przedstawicieli zaprzyjaŸ-
nionych uczelni wy¿szych i instytucji naukowych: prof. dr
hab. , przewodnicz¹cego Komisji ds.
Kszta³cenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich, by³ego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej; prof. dr hab. med.

, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny
ratunkowej, kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej
Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku, prorektor ds.
kszta³cenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

Mariê Koc Adama Bielana
Waldemara Kraskê

Sylwestra D¹browskiego,
Micha³a Górasa

Macieja Nowaka.

Marka Renika,

Magdalenê Sa³atê,

Wojciecha Kudel-
skiego
Henryka Niedzió³kê
Dariusza Stopê, Martê
Sosnowsk¹

Jana £aszczyka

Jerzego
£adnego

prof. dr hab. ; prof.
, prorektora ds. rozwoju Szko³y G³ównej Gospo-

darstwa Wiejskiego w Warszawie, Jego Magnificencjê ks.
dr. rektora Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Siedlcach, Jej Magnificencjê dr

, rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej
Szko³y Wy¿szej w Siedlcach; kierownika Dzia³u Ochrony
Informacji Niejawnych Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie
m³. insp. ; prodziekana ds. stu-
diów o profilu ogólnoakademickim Akademii Wychowania

Barbarê Marcinowsk¹ Kazimierza
Banasika

Piotra Paækowskiego,
Bo¿enê

Piechowicz

Sylwestra Karwowskiego

Fizycznego w Warszawie, filia w Bia³ej Podlaskiej prof. dr
hab. dr. , pro-
r

Inauguracjê poprzedzi³a Msza œw. w katedrze
siedleckiej, któr¹ celebrowa³ Jego Ekscelencja ks. biskup

.

zdjêcia:

Tomasza NiŸnikowskiego; Grzegorza Koca

Kazimierz Gurda
Ewa Nasi³owska
Janusz Mazurek

ektora Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Ciechanowie dr in¿.
dyrektora Wojskowego Instytutu

Techniki Pancernej i Samochodowej, mgr in¿.
, g³ównego specjalistê Wojskowego Instytutu

Techniki Pancernej i Samochodowej oraz doktora
naszego uniwersytetu prof. dr hab.

ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. W sposób szczególny JM Rektor przywita³a
swoich czcigodnych poprzedników rektorów: prof. dr hab.

oraz prof. dr hab.
a tak¿e prof. dr hab. doktora

i prof. dr hab. doktora
.

;
Marka Szudrowicza,

Marka War-
dêckiego

Zbigniewa D¹b-
rowskiego

Antoniego Jówkê Mieczys³awa Forysia,
Jerzego Kuni-

kowskiego Sta-
nis³awa Kalembasê

honoris
causa

honoris causa
honoris causa

Odznaczeni pracownicy UPH
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego odznaczono zas³u¿onych pracowników UPH.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni
zostali:

1. dr hab. Marek Guga³a, prof. UPH
2. dr hab. Jaros³aw Kardas, prof. UPH
3. dr hab. Wojciech Kolanowski, prof. UPH
4. dr Danuta Kroczewska
5. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH
6. dr hab. Przemys³aw Simiñski, prof. UPH
7. prof. dr hab. El¿bieta Smalec
8. drAndrzej Soroka

Z³otym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê odznaczeni
zostali:

1. dr hab. in¿. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH
2. mgr Danuta Protasiuk
3. prof. dr hab. Les³aw Pytka

4. prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
5. Danuta Budniak
6. mgr Ewa Marianna Olender
7. mgr Beata Dorota Gulati
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16 maja w gmachu Wydzia³u Humanistycznego, wraz z
pierwszymi taktami poloneza „Po¿egnanie ojczyzny” Mi-
cha³a Kleofasa Ogiñskiego w wykonaniu Orkiestry Woj-
skowej w Siedlcach, rozpoczê³a siê uroczystoœæ Œwiêta
Uniwersytetu, która zgromadzi³a grono dostojnych goœci.

Jej Magnificencja Rektor, prof. dr hab.
w swoim wyst¹pieniu podkreœli³a koniecznoœæ zmian

zwi¹zanych z zapowiadan¹ ustaw¹ 2.0 „Prawo o Szkol-
nictwie Wy¿szym”, tzw. konstytucj¹ dla nauki. Du¿o uwagi
poœwiêci³a sukcesom studentów uniwersytetu. Zgromadzo-
nym zadedykowa³a s³owa Thomasa Edisona: „Gdybyœmy
robili wszystkie rzeczy, które jesteœmy w stanie zrobiæ,
wprawilibyœmy siê w ogromne zdumienie” i ¿yczy³a
wszystkim, abyœmy i siebie samych, i ca³y œwiat wprawiali
w nieustaj¹ce zdumienie.

W dniu Œwiêta Uniwersytetu tradycyjnie odby³y siê pro-
mocje habilitacyjne i doktorskie oraz wrêczono Medale za
Zas³ugi dla siedleckiej uczelni. W tym roku medale odeb-
rali: dr hab. in¿. , dr in¿.

, dr hab. in¿. , prof. dr hab.
, prof. dr hab. med. , dr

, dr hab. , prof.
UPH, dr

tradycyjnie przyzna-
³o nagrody im. prof. Les³awa Szczerby dla najlepszego stu-
denta oraz dla wybitnego m³odego naukowca UPH w roku

Tamara Zacha-
ruk

Katarzyna Andraszek Wies³aw
Czeluœciñski Alina Janocha
Marian Kaproñ Jerzy £adny Ag-
nieszka Gil-Œwiderska Roman Mnich

Agnieszka Prusiñska.
Stowarzyszenie Przyjació³ Uniwersytetu Przyrodni-

czo-Humanistycznego w Siedlcach

Promocje i nagrody z okazji Œwiêta Uniwersytetu

Akademickim 2017/2018. Prezes stowarzyszenia,
(Ages SA) przedstawi³ sponsorów nagród, a

przewodnicz¹cy Kapitu³y Nagrody,
zaprezentowa³ sylwetki laureatów.

, w³aœciciel Zak³adu Drobiarskie-
go w Stasinie sp. z o.o., sponsor nagrody dla Wybitnego
M³odego Naukowca, wrêczy³ j¹ dr.

z Wydzia³u Przyrodniczego, a czek z r¹k
cz³onka zarz¹du Carsed, sponsora nag-

rody dla najlepszego studenta tegorocznej edycji konkursu,
odebra³a studentka Wydzia³u Przyrodniczego

.

Stanis-
³aw Cieniuch

Krzysztof Harasi-
miuk, Krzysztof
Wawrzyniec Borkowski

Piotrowi Leszczyñ-
skiemu Krzysz-
tofa Lipiñskiego,

Urszula
Ostaszewska

Ewa Nasi³owska

Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê odznaczeni
zostali:

1. dr hab. Wies³awa Barszczewska, prof. UPH
2. dr Barbara Dobrowolska
3. dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH
4. mgr Jolanta Kosieradzka
5. dr in¿. Ma³gorzata Joanna Wyrzykowska

Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê odznaczeni
zostali:

1. mgr Anna Bobryk
2. mgr Ma³gorzata Bednarczyk
3. Agnieszka Grzesiuk
4. dr Malina Kaszuba
5. dr hab. Piotr Senkus, prof. UPH
6. dr Pawe³ Szmitkowski
7. dr Monika Waku³a
8. dr Dawid Jaremko
9. mgr Monika Anna Leœniczuk
10. dr Beata Trêbicka-Postrzygacz
11. dr Grzegorz Wierzbicki

Obrady Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w UPH
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

odby³ siê Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy (18-19 paŸ-
dziernika).

Mate-
usz Morawiecki Stanis³aw Karczew-
ski

Wziêli w nim udzia³ przedsiêbiorcy, dzia³acze gos-
podarczy, samorz¹dowcy, politycy i naukowcy. Patronat
nad obradami objêli m.in.: Prezes Rady Ministrów

i Marsza³ek Senatu
. G³ównymi organizatorami byli: Europejskie Centrum

Biznesu oraz Miasto Siedlce. Nasz uniwersytet wystêpo-
wa³ zarówno w roli gospodarza, jak i wspó³organizatora.

Obradowano pod has³em: „Pañstwo - Gospodarka -
Bezpieczeñstwo: Filary polskiej gospodarki przysz³oœci”.
Skoncentrowano siê na bran¿ach, firmach i instytucjach,

STRONY REKTORSKIE

35
Kuryer Uniwersytecki 80 (2/2018)



Skoncentrowano siê na bran¿ach, firmach i instytucjach,
które swoj¹ dzia³alnoœci¹ i determinacj¹ przyczyniaj¹ siê
do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskutowano na temat
zabezpieczenia polskiej gospodarki przed ryzykiem wyni-
kaj¹cym z sytuacji miêdzynarodowej i otoczenia makroeko-
nomicznego. Obrady dotyczy³y bezpieczeñstwa gospodar-
czego, energetycznego, finansowego oraz potencja³u infra-
strukturalnego i innowacyjnego.

Podczas gali w Centrum Kultury i Sztuki wrêczono statu-
etki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”. Jak podkreœli³a

JM Rektor prof. dr hab. obrady szczytu
w UPH by³y dobr¹ form¹ dyskusji o problemach gospodar-
czych z udzia³em tak¿e przedstawicieli œrodowiska akade-
mickiego, w tym studentów. M³odzie¿ akademicka, która
planuje zwi¹zaæ karierê zawodow¹ z sektorem gospodar-
czym, mog³a skonfrontowaæ swoj¹ wiedzê z doœwiadcze-
niami œrodowiska gospodarczego oraz poznaæ wzajemne za-
le¿noœci miêdzy pañstwem, gospodark¹ i bezpieczeñstwem.
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy umo¿liwi³ powa¿n¹ dys-
kusjê na tematy ekonomiczne i przyczyni³ siê do promocji
naszego regionu.

Tamara Zacharuk,

Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Kalembasa, przez kilkadziesi¹t
lat zwi¹zany z Wydzia³em Przy-
rodniczym UPH, 11 kwietnia ot-
rzyma³ godnoœæ doktora

Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego im. Jana i
Jêdrzeja Œniadeckich w Byd-
goszczy.

Tomasz Topoliñski

Ewa Spychaj-Fabisiak

honoris
causa

Uroczystoœci przewodniczy³
JM Rektor UTP prof. dr hab. in¿.

. Podczas po-
siedzenia Senatu laudacjê zapre-
zentowa³a promotor prof. dr hab.

. Po ot-
rzymaniu dyplomu prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kalembasa
wyg³osi³ wyk³ad „Bia³ko - ¿ycie - œrodowisko”. W uro-
czystoœci wziê³a udzia³ delegacja Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego na czele z prorektorem prof. dr.
hab. , dziekan Wydzia³u Przy-
rodniczego prof. dr hab. dyrektor
InstytutuAgronomii prof. dr hab. .

Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kalembasa jest twórc¹ i wie-
loletnim kierownikiem Katedry Gleboznawstwa i Chemii

Miros³awem Minkin¹
Janin¹ Skrzyczyñsk¹ i

Barbar¹ G¹siorowsk¹

Doktorat dla profesora Kalembasyhonoris causa
Rolniczej. W trakcie pracy w na-
szej uczelni odby³ sta¿e naukowe i
wizyty w wielu oœrodkach akade-
mickich za granic¹, m.in. w:
Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Rosji. Jest wybitnym
specjalist¹ w zakresie badañ gle-
boznawczo-œrodowiskowych nad
procesami fizycznymi i chemicz-
nymi w ekosystemach rolniczych
oraz przyrodniczych. Dziêki jego
pracom naukowym znacz¹co
zosta³a poszerzona wiedza m.in. o
mo¿liwoœciach bezpiecznej dla
œrodowiska glebowego utylizacji

odpadów organicznych.
W swoim dorobku posiada ok. 500 publikacji. Jest

promotorem 14 prac doktorskich, twórc¹ 8 patentów oraz
kilkudziesiêciu recenzji wniosków o tytu³y i stopnie nau-
kowe. Jego dokonania znalaz³y uznanie w krajowym
œrodowisku naukowym i gospodarczym, czego wyrazem
s¹ liczne odznaczenia pañstwowe, resortowe, regionalne i
uczelniane.

Laudacja z okazji nadania prof. dr. hab. Stanis³awowi Kalembasie
tytu³u doktora honoris causa

Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy
Dostojny Beneficjencie!
Magnificencjo Rektorze!
Wysoki Senacie!
Szanowni Pañstwo!

Jest mi niezmiernie mi³o, bowiem przypad³ mi zaszczyt
wyg³oszenia laudacji z okazji nadania tytu³u i godnoœci
Doktora Honoris Causa wybitnemu uczonemu Panu Prof. dr.
hab. - profesorowi zwyczajnemuStanis³awowi Kalembasie
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Nadanie najbardziej zaszczytnej godnoœci akademickiej jest
wyrazem uznania naszego œrodowiska dla wielkiego wk³adu
Profesora Stanis³awa Kalembasy w rozwój dziedziny nauk
rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Tytu³ Doktora Honoris Causa wprowadzono ju¿ w XV
wieku na Uniwersytecie w Oxfordzie w celu uhonorowania

osób, które ciesz¹ siê wielkim autorytetem naukowym i uz-
naniem nie tylko w swoim œrodowisku i kraju, ale tak¿e za
granic¹. Niew¹tpliwie do tego grona nale¿y zaliczyæ czci-
godnego Pana Prof. Stanis³awa Kalembasê.

Dzisiaj wol¹ Uchwa³y Senatu Uniwersytetu Techniczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz jednoczeœnie pozytyw-
nych recenzji przyjêtych przez Wysokie Senaty: Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie w obecnoœci znamienitych
goœci celebrujemy uroczystoœæ, która jest niezwyk³ym wyda-
rzeniem w ¿yciu naszego Uniwersytetu.

Pan Profesor jest dobrze znany wielu osobom spoœród
szanownych goœci dzisiejszej uroczystoœci. Osoby te zapewne
zgodz¹ siê, ¿e przedstawienie wszystkich dokonañ Pana Pro-
fesora w krótkim wyst¹pieniu jest niemo¿liw¹ rzecz¹, zatem
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pozwolê sobie zaprezentowaæ tylko najwa¿niejsze fakty z bo-
gatego ¿yciorysu naukowego, dydaktycznego i organizacyj-
nego Zacnego Doktora Honorowego.

W przygotowaniu laudacji znacz¹c¹ pomoc stanowi³y
opinie przygotowane przez Recenzentów, Panów Profeso-

Pan Profesor od lat 70. ubieg³ego wieku zajmowa³ siê
przemianami w glebie makroelementów z odpadów popro-
dukcyjnych, pochodz¹cych z produkcji zwierzêcej oraz z osa-
dów z gospodarki komunalnej i przemys³u, a dok³adnie mó-
wi¹c - bada³ gnojowice i osady œciekowe. Odpady te zawieraj¹
du¿e iloœci sk³adników biogennych, bardzo przydatnych w
nawo¿eniu roœlin uprawnych. Jednak w warunkach braku
mo¿liwoœci ich wykorzystania w produkcji roœlinnej stanowi¹
one powa¿ne zagro¿enie w uk³adzie gleba-roœlina-œrodo-
wisko. Zagadnienia te w owym czasie okaza³y siê prioryte-
towe w Polsce, kiedy to na szerok¹ skalê do produkcji zwie-
rzêcej wprowadzono przemys³owe technologie chowu byd³a i
trzody chlewnej.

W opinii Recenzenta, prof. Jana £abêtowicza: „Profesor
Kalembasa koordynowa³ kilka projektów badawczych doty-
cz¹cych zagospodarowania gnojowicy z wielkoprzemys³o-
wych ferm tuczu trzody chlewnej i byd³a. Badania te prowa-
dzi³ w Zootechnicznym Zak³adzie Doœwiadczalnym w Ko³ba-
czu. By³y one podstaw¹ wielu publikacji naukowych. Uzyska-
ne wyniki mia³y nie tylko wymiar teoretyczny, ale tak¿e wy-
miar praktyczny, przyczyniaj¹c siê do rozpoznania w skali
kraju zagro¿eñ œrodowiskowych z tytu³u stosowania gnojo-

rów: z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie i z SGGW w Warszawie.

Pan Profesor Stanis³aw Kalembasa to uczony wielkiego
formatu, wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca licz-
nej kadry naukowej. To cz³owiek dialogu, niezwykle ¿yczliwy
ludziom. Wœród specjalistów w dziedzinie nauk rolniczych
zaliczany jest do tego grona badaczy, których badania wnios³y
znacz¹cy wk³ad w rozwój nauki.

Profesor Stanis³aw Kalembasa ukoñczy³ studia w 1965
roku w WSR w Szczecinie na Wydziale Rolniczym, stopieñ
doktora nauk rolniczych uzyska³ w 1971 roku, stopieñ doktora
habilitowanego - w 1978 roku, a tytu³ profesora nauk rolni-
czych - w 1982 roku. W swoich badaniach zawsze podejmo-
wa³ trudne tematy, dotycz¹ce zarówno nauk podstawowych,
jak i aktualnych problemów z zakresu gleboznawstwa, chemii
rolniczej, ochrony œrodowiska i gospodarki nawozowej. Po-
trzeby krajowe oraz wielokrotne wyjazdy na d³ugo- i krótko-
terminowe sta¿e zagraniczne ukszta³towa³y kierunki aktyw-
noœci naukowej prof. dr hab. Stanis³awa Kalembasy. Pocz¹t-
kowo odwiedza³ te oœrodki jako stypendysta, np. pó³ roku
spêdzi³ w Szwecji, a przy nastêpnych wyjazdach - jako visi-
ting professor: piêciokrotnie by³ w Wielkiej Brytanii, trzykrot-
nie w USA, cztery razy w Niemczech, dwa razy w Rosji, raz w
Austrii.

Jak podkreœla w swojej opinii Profesor Florian Gambuœ:
„Profesor dr hab. Stanis³aw Kalembasa jest uznanym i cenio-
nym naukowcem oraz nauczycielem akademickim i mento-
rem wielu specjalistów, nie tylko w zakresie nawo¿enia, ¿yz-
noœci i chemizmu gleby, ale równie¿ znacznie szerzej - nauk o
œrodowisku. Pozycjê tê budowa³ w ci¹gu ca³ej, intensywnej
aktywnoœci zawodowej od pocz¹tku swojego zatrudnienia w
1965 r. w Katedrze Chemii Rolnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Szczecinie. Uzyskanie tego uznania nie by³oby z pewnoœci¹
mo¿liwe bez du¿ego talentu, ciekawoœci uczonego i kon-
sekwencji w d¹¿eniu do wyznaczonych celów”.

Floriana Gambusia
Jana £abêtowicza

wicy. Wraz z innymi badaniami przeprowadzonymi w kraju w
tym zakresie, da³y one podstawy dla opracowania racjonal-
nego systemu zagospodarowania gnojowicy, a tak¿e przyczy-
ni³y siê do opracowania odpowiednich uregulowañ prawnych
w tym zakresie, ograniczaj¹cych tym samym w znacznym
stopniu zagro¿enia œrodowiska przyrodniczego w wyniku
dzia³alnoœci rolniczej. Efektem tych badañ, obok licznych
publikacji krajowych i zagranicznych oraz wyst¹pieñ na kon-
ferencjach i kongresach, by³o wypromowanie piêciu dokto-
ratów. Ponadto, z inspiracji Profesora powsta³y o tej tematyce
trzy rozprawy habilitacyjne. Uzyskane przez Profesora i jego
wspó³pracowników, na przestrzeni kilkunastu lat, wyniki ba-
dañ zosta³y w znacznym stopniu przetworzone na konkretne
rozwi¹zania przyrodniczo-technologiczne, bêd¹c podstaw¹
siedmiu patentów i licznych instrukcji wdro¿eniowych”.

Pan Profesor uzyska³ patenty m.in. na opracowanie:
- sposobu utylizacji osadów œciekowych z biologicznych

oczyszczalni œcieków,
- sposobu otrzymywania nawozu organiczno-

mineralnego z osadów œciekowych powirówkowych,
- sposobu utylizacji zwi¹zków ¿elaza i manganu

wydzielonych przy oczyszczaniu wody,
- sposobu utylizacji odpadów energetycznych i osadów

œciekowych,
- sposobu utylizacji pierza,
- sposobu utylizacji odchodów z ferm lisów

srebrzystych
Ponadto, Pan Profesor Stanis³aw Kalembasa dokona³ op-

racowania zasad rolniczego i przyrodniczego wykorzystania
osadów œciekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania
œcieków komunalnych, przetwórstwa owoców i warzyw oraz
pochodz¹cych z przemys³u miêsnego. Zakres tych badañ pro-
wadzonych pod kierunkiem Profesora by³ bardzo szeroki i
obejmowa³ badania w warunkach kontrolowanych (badania
lizymetryczne i wazonowe) oraz polowych.

Prowadzenie wieloobszarowych badañ o zró¿nicowanej
tematyce by³o m. in. zas³ug¹ kilku grantów aparaturowych,
którymi kierowa³ Pan Profesor, co umo¿liwi³o zakup wysoko-
specjalistycznej aparatury i sprawi³o, ¿e Katedra Gleboznaw-
stwa i Chemii Rolniczej kierowana przez Profesora by³a naj-
lepiej pod tym wzglêdem wyposa¿on¹ jednostk¹ na Wydziale

.

Przyrodniczym, wykazuj¹c jednoczeœnie najwy¿sz¹ aktyw-
noœæ badawcz¹ i trwale zapisuj¹c siê na mapie naukowej
Polski. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e laboratorium zorga-
nizowane przez Profesora, jako jedyne z tego zakresu w Pol-
sce, na podstawie wyników badañ próbek wzorcowych,
przygotowanych przez International Atomic Energy Agency
w Wiedniu, uzyska³o akredytacjê na prowadzenie badañ,
przyznawan¹ przez tê organizacjê.

Profesor £abêtowicz tak charakteryzuje ten aspekt aktyw-
noœci Profesora Kalembasy: „Omawiaj¹c dorobek naukowy
Profesora nie sposób pomin¹æ jego olbrzymiego zaanga¿o-
wania w opracowywanie nowych metod analitycznych. Ce-
ch¹ Jego dorobku naukowego jest, nieczêsto spotykana, umie-
jêtnoœæ twórczego podejœcia do narzêdzi badawczych, tak aby
by³y one jak najbardziej dostosowane do specyfiki rozwi¹zy-
wanego problemu badawczego. Te umiejêtnoœci metodyczne
wynikaj¹ nie tylko z zami³owania do eksperymentowania,
która to cecha jest wyj¹tkowo wyrazista u Profesora, ale prze-
de wszystkim wynikaj¹ z g³êbokiej wiedzy i olbrzymiego doœ-
wiadczenia, jakie naby³ On w tym zakresie w trakcie wielo-
krotnych sta¿y zagranicznych w latach 70. i 90. ubieg³ego
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wieku. Sw¹ wiedzê wykorzysta³ do zorganizowania w uczelni
siedleckiej jednego z najlepiej wyposa¿onego w nowoczesn¹
aparaturê laboratorium chemiczno-rolniczego w Polsce. W
badaniach Profesora element metodyczny jest bardzo mocn¹
stron¹, czêsto decyduj¹c¹ o wysokim wskaŸniku cytowal-
noœci jego publikacji naukowych. W swoich dokonaniach na-
ukowych znaczn¹ czêœæ czasu poœwiêci³ na weryfikacjê ist-
niej¹cych metod badawczych, ich modyfikacjê lub opra-
cowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych”.

Z kolei drugi Recenzent, prof. Florian Gambuœ, w ten spo-
sób charakteryzuje Profesora jako chemika-analityka i meto-
dyka: „D³ugoterminowe i wielokrotne pobyty prof. dr hab.
Stanis³awa Kalembasy w laboratoriach zagranicznych placó-
wek naukowych w latach 70. i 90. ubieg³ego wieku pozwoli³y
na zapoznanie siê z innowacyjnymi metodami analitycznymi,
którym Doktor Honoris Causa poœwiêci³ du¿o uwagi, weryfi-
kuj¹c je, modyfikuj¹c lub opracowuj¹c nowe. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje opracowana przez Pana Profesora metoda
oznaczania ca³kowitej iloœci wêgla w glebowych zwi¹zkach
organicznych, która aktualnie jest wykorzystywana równie¿
w laboratoriach naukowych krajów zachodniej Europy, czego
wyrazem jest wysoka liczba cytowañ osi¹gniêæ Profesora”.

Nale¿y wspomnieæ te¿ o opracowanej w ostatnich latach
nowatorskiej metodzie sekwencyjnego wydzielania frakcji
azotu i wêgla w glebie, wed³ug której wydzielono cztery
frakcje przy zastosowaniu acidolizy z kwasem siarkowym
(VI) o zró¿nicowanym stê¿eniu.

Pan Profesor Kalembasa prowadzi³ równie¿ szerokie
spektrum badañ dotycz¹ce izotopu N jako wskaŸnika do oz-
naczania azotu w uk³adzie gleba-roœlina, tj. do okreœlania
przemian tego sk³adnika w glebie, pobierania go przez roœliny
i wyznaczania wartoœci wspó³czynnika jego wykorzystania z
nawozów mineralnych, a tak¿e okreœlania iloœci azotu biolo-
gicznie zredukowanego przez roœliny bobowate. Efektem
tych badañ jest podrêcznik autorstwa prof. dr hab. Stanis³awa
Kalembasy, pt. „Zastosowanie izotopów N i N w badaniach
gleboznawczych i chemiczno-rolniczych”. Pan Profesor jako
jedyny w jêzyku polskim podj¹³ tê problematykê.

Jak wykaza³ w swej opinii Profesor Florian Gambuœ:
„Oceniaj¹c dorobek naukowy Profesora Stanis³awa Ka-

lembasy nasuwa siê pierwsze spostrze¿enie, ¿e jest on roz-
leg³y tematycznie, bogaty iloœciowo i o du¿ej wartoœci, zarów-
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no pod wzglêdem walorów poznawczych, jak i mo¿liwoœci
aplikacyjnych publikowanych wyników badañ”.

Potwierdza to w ca³ej rozci¹g³oœci Profesor Jan £abê-
towicz, który w swej opinii podkreœla, ¿e najbardziej znacz¹ce
dokonania naukowe Profesora Kalembasy, to: „wykorzysta-
nie izotopu N jako wskaŸnika, pozwalaj¹cego na bardzo pre-
cyzyjne okreœlenie pod wzglêdem iloœciowym, przemian azo-
tu w uk³adzie gleba - roœlina. Efektem tych pionierskich ba-
dañ, prowadzonych na przestrzeni kilkunastu lat w zespole
Pana Profesora, by³o uœciœlenie kierunku przemian azotu na-
wozowego w œrodowisku glebowym oraz precyzyjne okreœle-
nie skali jego wykorzystania w ró¿nych uwarunkowaniach
œrodowiskowych. Znacz¹cym osi¹gniêciem w tym zakresie
badawczym by³o okreœlenie iloœci azotu, zwi¹zanego na dro-
dze biologicznej redukcji, przez roœliny bobowate uprawiane
w Polsce”.

Natomiast w swojej opinii Profesor Gambuœ dodaje: „Tak
bogaty wachlarz zrealizowanych, czêsto kosztownych, badañ
nie by³by mo¿liwy do wykonania, gdyby nie du¿a aktywnoœæ
prof. Stanis³awa Kalembasy nie tylko w zakresie organizacji i
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budowy dobrego zaplecza laboratoryjnego, ale tak¿e starañ o
zewnêtrzne œrodki na prowadzenie badañ. Przygotowywa³ On
wnioski grantowe, a tak¿e kierowa³ lub by³ g³ównym wyko-
nawc¹ w 7 projektach finansowanych przez Komitet Badañ
Naukowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Narodowe Centrum Nauki”.

Dorobek naukowy Pana prof. dr hab. Stanis³awa Kalem-
basy nale¿y uznaæ za imponuj¹cy. Jest autorem lub wspó³auto-
rem ³¹cznie 494 prac, w tym 372 to oryginalne prace twórcze,
opublikowane w czasopismach, w tym równie¿ z listy Journal
Citation Reports, m.in.: Journal of Science of Food and Agri-
culture, Journal of Bacteriology, Plant Soil Environment, Fre-
senius Environmental Bulletin, Journal of Elementology, Jo-
urnal of Soil Science, Polish Journal of Environmental Stu-
dies, oraz w krajowych czasopismach o zasiêgu ogólnopol-
skim (m.in. Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura, Acta
Agrophysica, EJPAU, Archiwum Ochrony Œrodowiska, An-
nales UMCS, Ochrona Œrodowiska i Zasobów Naturalnych).

Dane WEB of SCIENCE z 2016 roku wskazuj¹, ¿e prof. dr
hab. Stanis³aw Kalembasa posiada 538 cytowañ, a wskaŸnik
Hirsha (h-index) wynosi 7.

Profesor Florian Gambuœ dodaje, ¿e: „Odrêbnego pod-
kreœlenia wymaga imponuj¹cy dorobek prof. Stanis³awa Ka-
lembasy w zakresie opracowañ o charakterze ksi¹¿kowym.
£¹cznie w swoim dorobku posiada 19 tzw. Wydawnictw
zwartych: ksi¹¿ek, rozdzia³ów w ksi¹¿kach i monografii. W
monograficznych opracowaniach Kandydat zwykle wyko-
rzystywa³ du¿y ³adunek wyników badañ w³asnych, które uzu-
pe³nione aktualnymi informacjami z literatury czo³owych
zespo³ów badawczych z zagranicy, umo¿liwia³y formu³owa-
nie interesuj¹cych spostrze¿eñ i uogólnieñ. Z tego wzglêdu
by³y i nadal s¹ one czêsto wykorzystywane i cytowane przez
wielu naukowców”.

W dorobku publikacyjnym na szczególn¹ uwagê zas³uguje
udzia³ Profesora jako wspó³autora trzeciego rozdzia³u w pod-
rêczniku pt. „Bioactive compounts in agricultural soil”, opub-
likowanym w 2016 roku przez wydawnictwo Springer oraz
podrêcznik pt. „Chemia i biochemia gleby - zagadnienia wyb-
rane”, pierwsze tego typu opracowanie w Polsce.

Najlepszym dowodem uznania dla dokonañ naukowych
prof. dr hab. Stanis³awa Kalembasy by³o powierzenie mu
przez Rady Wydzia³ów wszystkich Uczelni Rolniczych oraz
Rolniczych Instytutów Naukowych w Polsce, funkcji recen-
zenta w 19 przewodach doktorskich, w 30 habilitacyjnych
oraz w 13 postêpowaniach na tytu³ profesora. Prof. dr hab.
Stanis³aw Kalembasa jest te¿ autorem 102 recenzji projektów
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badawczych wykonanych dla KBN, NCN i NCBiR oraz 49
artyku³ów publikowanych w wydawnictwach zagranicznych i
72 - w krajowych.

Aktywnoœæ dydaktyczna prof. dr hab. Stanis³awa Kalem-
basy stanowi przyk³ad typowej kariery akademickiej, która
rozpoczyna siê od etatu asystenta, a koñczy na stanowisku
profesora zwyczajnego. Prof. dr hab. Stanis³aw Kalembasa
by³ promotorem 127 prac magisterskich, 13 rozpraw doktor-
skich oraz opiekunem naukowym w 4 postêpowaniach habili-
tacyjnych. Jako nauczyciel akademicki realizowa³ zajêcia dy-
daktyczne nie tylko na uczelni macierzystej, ale równie¿ w in-
nych w oœrodkach krajowych, tj. na Politechnice Œl¹skiej
(1995) i w Akademii Rolniczej w Poznaniu (1988) oraz w
zagranicznych: Eastern Illinois University w Chicago (1986,
1991), a tak¿e w Technische Universit t (TUM) w Mona-
chium (1991).

Panowie Recenzenci bardzo wysoko ocenili dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹ Doktora Honoris Causa oraz jego osi¹gniêcia w
kszta³ceniu kadr naukowych. Prof. £abêtowicz w recenzji
napisa³: Profesor jest wspó³autorem dwóch skryptów akade-
mickich do æwiczeñ z gleboznawstwa, a tak¿e wspó³autorem
kilku podrêczników i monografii o du¿ych walorach dydak-
tycznych. Warte podkreœlenia s¹ jego dobre relacje z m³o-
dzie¿¹ akademick¹. Od pocz¹tku swej kariery naukowo-dy-
daktycznej wk³ada³ du¿o trudu i osobistego zaanga¿owania,
organizuj¹c studenckie ko³a naukowe i w³¹czaj¹c studentów
w badania, staraj¹c siê rozbudziæ wœród nich zainteresowania
naukowe problemami gleboznawstwa i chemii rolnej. W pod-
sumowaniu oceny dzia³alnoœci Profesora Stanis³awa Kalem-
basy na rzecz edukacji w uczelni wy¿szej pragnê podkreœliæ
nie tylko jego zaanga¿owanie w pracê dydaktyczn¹ i publi-
kacyjn¹ w œrodowisku akademickim, ale wskazaæ na jego
pasjê i wielkie kompetencje zwi¹zane z przekazywaniem
wiedzy o œrodowisku glebowym i problematyce chemii rolnej,
tak¿e w innych œrodowiskach zawodowych, co czyni³ na za-
proszenie ró¿nych gremiów i instytucji gospodarczych. Dzia-
³alnoœæ dydaktyczno-wychowawcza Profesora Stanis³awa
Kalembasy by³a zawsze wysoko oceniana w œrodowisku ma-
cierzystej uczelni, o czym œwiadcz¹ liczne nagrody JM Rek-
tora, jakie otrzyma³ w ci¹gu swej pracy zawodowej.

ä

„

Z kolei prof. Gambuœ, doceniaj¹c aspekt dydaktyczny ak-
tywnoœci zawodowej Profesora Kalembasy, podkreœla, ¿e:
„Profesor realizowa³ wszystkie formy zajêæ dydaktycz-
nych:od æwiczeñ, poprzez proseminaria, seminaria, wyk³ady
kursowe i wyk³ady monograficzne dla ró¿nych grup s³u-
chaczy. Odpowiednia wiedza merytoryczna, du¿e zdolnoœci i
rozleg³e doœwiadczenia zagraniczne sprawia³y, ¿e Jego
zajêcia dydaktyczne zawsze charakteryzowa³y siê wysokim
poziomem merytorycznym i metodologicznym”.

Profesor Stanis³aw Kalembasa na uczelni siedleckiej
pe³ni³ funkcjê prorektora d/s dydaktyki i nauczania w latach
1978-1981 oraz prorektora d/s nauki w latach 1981-1984,
natomiast w latach 1978-2011 by³ cz³onkiem Senatu Uczelni
siedleckiej. Jednoczeœnie przewodniczy³ kilku komisjom,
m.in. Konwentowi ds. Tytu³u Doctora Honoris Causa.

Na du¿e uznanie zas³uguje zaanga¿owanie Doktora Hono-
rowego w organizacjê nauk rolniczych i jego aktywnoœæ w
centralnych gremiach przedstawicielskich nauki. Pomimo
wielu obowi¹zków i stanowisk na uczelni macierzystej, czyn-
nie uczestniczy³ w ¿yciu naukowym towarzystw naukowych i
innych instytucji naukowych W latach 1982-2015 by³ cz³on-.

kiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, a w la-
tach 2003-2010 - wiceprzewodnicz¹cym Komitetu oraz prze-
wodnicz¹cym Sekcji Chemii Rolnej.

Profesor Florian Gambuœ tak scharakteryzowa³ ten obszar
aktywnoœci Profesora Kalembasy: „Znacz¹cy jest wk³ad Pro-
fesora w prace Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, któ-
rego cz³onkiem jest od 1965 r. W 1982 r. zorganizowa³ Od-
dzia³ Siedlecki PTG i kierowa³ jego pracami przez 25 lat. W
tym czasie pracowa³ tak¿e w Zarz¹dzie G³ównym PTG oraz
by³ przewodnicz¹cym Komisji Chemii Gleb tego Towarzys-
twa, a obecnie w dalszym ci¹gu zarz¹dza jego Dzia³em II obej-
muj¹cym „Procesy i w³aœciwoœci gleb”. Na arenie miêdzyna-
rodowej uczestniczy w pracach International Peatland Society
oraz International Union of Soil Sciences”.

Za wieloletni¹ dzia³alnoœæ i ogromny wk³ad w rozwój
polskiej nauki Profesora Stanis³awa Kalembasê wielokrotnie
wyró¿niano i nagradzano pañstwowymi, krajowymi i regio-
nalnymi odznaczeniami, takimi jak: Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Z³ota Odznaka Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego. Otrzyma³ równie¿ godnoœæ Honorowego
Cz³onka PTGleb., a tak¿e Medal 75-lecia PTGleb., Medal 45-
lecia Wydzia³u Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Byd-
goszczy, Medal „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”, Medal „Za Od-
wagê w Myœleniu i Dzia³aniu”, Medal „Za Zas³ugi dla Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej”, Medal „Za Zas³ugi dla
Siedleckiej Uczelni” oraz statuetkê „Z³otego Jacka” za wybit-
ne osi¹gniêcia naukowe przyznan¹ przez Siedleckie Towa-
rzystwo Naukowe. By³ tak¿e wielokrotnie nagrodzony nag-
rodami JM Rektora UPH.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca Profesora Sta-
nis³awa Kalembasy z Wydzia³em Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgosz-
czy, która rozpoczê³a siê ponad 40 lat temu. Pierwsze lata
wspó³pracy z prof. dr hab. W³odzimierzem £oginowem zao-
wocowa³y wydaniem wspó³autorskiego podrêcznika pt.
„Azot w glebach rolniczych” pod redakcj¹ prof. Teofila Ma-
zura. W póŸniejszych latach Profesor nawi¹za³ wspó³pracê z
katedrami naszego Wydzia³u, takimi jak: Katedra Glebo-
znawstwa, Biochemii, Œrodowiska, Uprawy Ogólnej i Chemii
Rolnej. Z pracownikami tych jednostek ³¹czy³y Pana
Profesora wspólne naukowe zainteresowania naukowe doty-
cz¹ce m. in. przemian wêgla oraz organicznych zwi¹zków
fosforu w glebie, biologicznej redukcji azotu cz¹steczkowego
z wykorzystaniem izotopu N, frakcjonowania bia³ek ziarna
roœlin zbo¿owych, a tak¿e sposobów opracowywania wyni-
ków badañ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Prof. dr hab. Stanis³aw Kalembasa
bardzo aktywnie wspiera³ rozwój naukowy i dydaktyczny
pracowników Wydzia³u Rolnictwa i Biotechnologii UTP, z
wielk¹ ¿yczliwoœci¹ dziel¹c siê swym wieloletnim doœwiad-
czeniem. Dowodem aktywnego uczestnictwa w rozwoju kad-
ry naukowej Wydzia³u jest wykonanie 15 recenzji, w tym:
czterech - na tytu³ profesora, jednej - na stanowisko profesora
zwyczajnego, siedmiu - w przewodach habilitacyjnych i
trzech - w rozprawach doktorskich. Profesor Kalembasa
wspiera³ równie¿ pracowników WRiB UTP w Bydgoszczy w
dzia³aniach poza Uczelni¹, np. w takich instytucjach, jak PAN
i PTGleb.

Szanowni Pañstwo! W ocenie dorobku zawodowego Pro-
fesora Kalembasy Recenzenci podkreœlili nie tylko impo-
nuj¹ce osi¹gniêcia publikatorskie, ale te¿ ponadprzeciêtn¹
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Jego aktywnoœæ naukow¹ wykraczaj¹c¹ poza swoj¹ dyscyp-
linê. Z uwagi na ten fakt, decyzj¹ Rady Wydzia³u Rolnictwa i
Biotechnologii UTP podjêto w dniu 20 stycznia 2017 r. uch-
wa³ê w sprawie nadania prof. dr. hab. Stanis³awowi Kalem-
basie tytu³u Doktora Honoris Causa. Uchwa³a zosta³a przeka-
zana JM Rektorowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrod-
niczego w Bydgoszczy.

Przedstawiaj¹c osi¹gniêcia Profesora Stanis³awa Kalem-
basy w trzech obszarach: naukowym, dydaktycznym i organi-
zacyjnym oraz zas³ugi dla polskiego rolnictwa, wyra¿am g³ê-

bokie przekonanie, ¿e tytu³ Doktora Honoris Causa nadajemy
osobie o wielkich zas³ugach i osi¹gniêciach naukowych, cz³o-
wiekowi niezwyk³emu, o wysokiej kulturze osobistej i ¿ycz-
liwoœci akademickiej.

Wydarzenie to odbieramy równie¿ jako nobilitacjê nasze-
go uniwersytetu. Czcigodny Doktorze Honoris Causa! W tym
uroczystym dniu, wyró¿niaj¹c Ciebie najwy¿sz¹ godnoœci¹
akademick¹, proszê o przyjêcie szczerych i serdecznych
¿yczeñ, zdrowia, stu lat ¿ycia oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w
Siedlcach odby³a siê 11-12 paŸdziernika 2018 r. Kon-
ferencja prorektorów ds. nauki i kierowników dzia³ów
nauki uczelni przyrodniczych i rolniczych (KPUPiR).

( )

Do Siedlec przyjechali przedstawiciele oœmiu czo-
³owych oœrodków naukowych w Polsce z dziedziny nauk
przyrodniczych i rolniczych: Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu War-

miñsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencjê poprowadzili: prof. dr hab.
przewodnicz¹cy KPUPiR (prorektor ds. nauki

UWM w Olsztynie) i prof. dr hab.
prorektor ds. nauki UPH. Pierwszego dnia konferencjê
zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ JM Rektor UPH prof. dr hab.

, która uroczyœcie otworzy³a obrady,
¿ycz¹c owocnych i konstruktywnych dyskusji.

Dwudniowe posiedzenie obejmowa³o zagadnienia z
zakresu nowej ewaluacji jakoœci dzia³alnoœci naukowej,
nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz
perspektyw w pozyskiwaniu œrodków europejskich na
dzia³ania z zakresu bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i zrówno-
wa¿onego rolnictwa. Dyskusja dotyczy³a równie¿ zmian,
jakie wprowadza Ustawa 2.0; wymieniano doœwiadczenia
poszczególnych oœrodków w zakresie wprowadzanych
zmian w strukturach uczelni.

Zewnêtrznymi prelegentami byli: prof. dr hab. n. med.
, cz³onek Komitetu Ewaluacji Jednostek

Naukowych, Grupa Nauk o ¯yciu i przedstawiciele Krajo-
wego Punktu Kontaktowego w Warszawie:

dyrektor KPK, - doradca dyrektora i
- ekspert w dziedzinie bezpieczeñstwa ¿yw-

noœciowego, którzy zaprezentowali koncepcjê programu
Horyzont Europa - mo¿liwoœci dla polskich uczelni.

Jerzy Jaro-
szewski

Miros³aw Minkina

Tamara Zacharuk

Karol Kamiñski

Zygmunt Kra-
siñski Renata Rycerz
Tomasz Mróz

Katarzyna Sobolewska

Konferencja prorektorów ds. nauki

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym,
przed wakacjami, odby³o siê posiedzenie Konferencji
Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Wziêli w nim równie¿
udzia³: dr , generalny inspektor och-
rony danych osobowych, prof. dr hab.

przewodnicz¹cy Rady G³ównej Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, prof. dr hab.

, przewodnicz¹ca Zespo³u Nauk Humanistycznych
Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

zastêpca

Edyta Bielak-Jomaa
Zbigniew Mar-

ciniak,
Bo¿ena Stawoska-Jun-

dzi³³
Anna Dakowicz-Naw-

rocka, dyrektora Departamentu Kszta³cenia
Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obrady dotyczy³y kwestii zwi¹zanych z kszta³ceniem
nauczycieli i ochrony danych osobowych w kontekœcie
dzia³alnoœci szkó³ wy¿szych. Rektorzy zapoznali siê rów-
nie¿ z osi¹gniêciami i baz¹ naukowo-dydaktyczn¹ UPH.
Jak stwierdzi³a JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk,

na konferencji omówiono istotne dla szkolnictwa wy¿szego
kwestie oraz skonfrontowano rozwi¹zania stosowane w
ró¿nych oœrodkach.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych
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W ci¹gu dwóch dni ponad stu nau-
kowców, ekspertów i praktyków z Pol-
ski i zagranicy, zajmuj¹cych siê ró¿ny-
mi aspektami inkluzji spo³ecznej (edu-
kacja, praca i rozwój zawodowy, ¿ycie
kulturalne i spo³eczne, zagadnienia me-
dyczne), obradowa³o pod has³em:

. Celem kongresu by³o ukaza-
nie myœli polskich i zagranicznych
naukowców w trzech obszarach tema-
tycznych:

.
JM Rektor prof. dr. hab. zwróci³a

uwagê na pierwsze s³owo tytu³u tegorocznego kongresu:
. Dlatego najwiêkszy nacisk jest po³o¿ony na

inkluzjê spo³eczn¹ dzieci i m³odzie¿y, bowiem - wed³ug
s³ów Jana Paw³a II - dzieci s¹ nadziej¹, która rozkwita
wci¹¿ na nowo, projektem, który nieustannie siê urze-
czywistnia, przysz³oœci¹, która pozostaje zawsze otwarta.
Celem dzia³añ powinien byæ zatem pe³en rozwój tych,
którzy nas zast¹pi¹.

Dwudniowe obrady i dyskusje podsumowa³ prof.
dyrektor Instytutu Edukacji. JM Rektor

UPH prof. Tamara Zacharuk zapowiedzia³a kontynuacjê
spotkañ w ramach Miêdzynarodowego Kongresu Inkluzji
Spo³ecznej. Efektem jego prac s¹ publikacje poœwiêcone
edukacji inkluzyjnej, wydane przez Wydawnictwo
Naukowe UPH:

Przysz³oœæ inkluzji spo³ecznej - jej
prognozy i zagro¿enia. Ryzyko i
nadzieja

wizja inkluzji w edukacji,
modele inkluzji spo³ecznej, ryzyko i
nadzieja w dzia³aniach inkluzyjnych

Tamara Zacharuk

Przysz³oœæ

Les³aw Pytka,

- Mo¿liwoœci i ograniczenia edukacji inkluzyjnej.
Egzemplifikacje, red. Les³aw Pytka, Tamara Zacharuk,
Siedlce 2018;

- Social inclusion in the special education. Student-
teacher-environement, red. Ewa Jówko, Katarzyna
Marciniak-Paprocka, Siedlce 2018.

Kongres odbywa³ siê pod honorowym patronatem pre-
zydenta miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, ordynariu-
sza diecezji siedleckiej JE ks. biskupa Kazimierza Gurdy,
wójta gminy Siedlce dr. Henryka Brodowskiego oraz
starosty powiatu siedleckiego dr. Dariusza Stopy. Rów-
nolegle trwa³y organizowane przez
Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych. Uczestnicy kongresu wziêli te¿ udzia³ w
koncercie zespo³u BlueAngel.

XVIII Dni Integracji

Ewa Nasi³owska

Inkluzja to tworzenie warunków rozwoju
UPH po raz pi¹ty goœci³ uczestników Miêdzynarodowego Kongresu Inkluzji Spo³ecznej

Pomagaæ te¿ trzeba umieæ
W Uniwersytecie Przyrod-

niczo-Humanistycznym odby-
³y siê XVIII Dni Integracji
zorganizowane przez Centrum
Kszta³cenia i Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych oraz
Stowarzyszenie Popierania
Edukacji Niepe³nosprawnych
„Hefajstos” dzia³aj¹ce przy
UPH.

W festiwalu
wziê³y

udzia³ dzieci z Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego nr
20, grupy: Stokrotki i Mucho-
morki oraz szeœciolatki z Miejskiego Przedszkola nr 21 z
Oddzia³ami Integracyjnymi. Wyst¹pi³y: Zuzanna Mrocz-
kowska z klasy

„Piosenka jest
dobra na wszystko”

VIa Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 6 oraz Anna Krzemiñska z Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.

Goœciliœmy artystów z Domu
Pomocy Spo³ecznej „Dom
nad Stawami” oraz uczest-
ników Warsztatu Terapii Za-
jêciowej w Siedlcach „Ra-
doœni”. Festiwal uœwietni³
wystêp zespo³u „Ch³opaki z
telewizora”.

wziê³o
udzia³ piêæ dru¿yn z: Wy-
dzia³u Nauk Ekonomicznych
i Prawnych, Wydzia³u Hu-
manistycznego, Wydzia³u
Nauk Œcis³ych oraz grupa

studentów z niepe³nosprawnoœci¹ s³uchu (CKiRON).
Swoje mo¿liwoœci fizyczne uczestnicy testowali w
konkurencjach sportowych, które przygotowa³a dr

. Ka¿da dru¿yna dosta³a
upominek za ducha rywalizacji.

W zawodach sporto-
wych „na weso³o”

Ewelina
Gutkowska-Wyrzykowska
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Cz³onkowie zachêcali
studentów do uprawiania sportu. W ramach pokazu szer-
mierki na wózkach chêtni sprawdzali swoje umiejêtnoœci.
Podziwialiœmy wystawê zdjêæ prezentuj¹c¹ aktywnoœæ
sportow¹ osób z niepe³nosprawnoœciami.

Fundacji Aktywnej Integracji

Drugiego dnia studenci, pracownicy i goœcie mogli sko-
rzystaæ z masa¿u, którzy wykonywali uczniowie Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach. W
warsztatach

wziêli udzia³ wyk³adowcy, studenci i goœcie.
Przedstawicielki Fundacji Vis Maior opowiada³y o zasa-
dach zachowania wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ wzro-
ku. Cz³onkowie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z Lublina

Savoir-vivre wobec osób z niepe³nospraw-
noœciami

pokazali, jak prawid³owo pomagaæ niepe³nosprawnym
ruchowo. Prezes Fundacji Promocji Kultury G³uchych
„Kokon” omówi³ zasady postêpowania wobec osób z
niepe³nosprawnoœci¹ s³uchu.

Podczas warsztatów przekazano praktyczn¹ wiedzê o
zasadach zachowania siê wobec osób z niepe³nospraw-
noœciami. Uczestnicy mogli nawet poczuæ siê jak osoba
niewidoma, chodz¹c z opask¹ na oczach i z lask¹, oraz na-
uczyæ siê w³aœciwego prowadzenia wózka inwalidzkiego.
Na koniec uczniowie Centrum Kszta³cenia Zawodowego i
Ustawicznego w Siedlcach przeprowadzili kurs wiza¿u; nie
brakowa³o chêtnych do poddania siê profesjonalnemu
makija¿owi.

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym za-
inicjowany zosta³ cykl wyk³adów otwartych „Nakrêceni na

dzia³anie”. Rozpoczêto je z inicjatywy Biblioteki G³ównej
wraz z Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych oraz Katedr¹ Edukacji Inkluzyjnej Wydzia³u
Humanistycznego.

W pierwszym spotkaniu wziêli udzia³ studenci i pra-
cownicy UPH wraz z JM Rektor prof. dr hab.

. Prelegentami byli absolwenci siedleckiej
uczelni: - pracownik Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Warszawie, radny gminy Sadowne, -
przedsiêbiorczyni, ambasadorka spo³ecznoœci g³uchych,
polska reprezentantka w biegu ze zniczem olimpijskim
przed otwarciem Zimowych Igrzysk Pjongczang 2018,

z organizatorkami grupy PROkobiety.
Celem wyk³adów jest inspirowanie do rozwoju

osobistego i ukazanie dobrych przyk³adów dzia³ania na
rzecz realizacji kariery zawodowej.

Tamar¹
Zacharuk

Marcin Molski
Aga Osytek

Anna Dyñka

Nakrêceni na dzia³anie

-

- Gdy by³am ma³a, jeŸdzi³am
na rehabilitacjê do Centrum
Zdrowia Dziecka. Ci¹gnê³o
mnie do basenu, sz³am i patrzy-
³am z balkonu widokowego, jak
p³ywaj¹ inni. PóŸniej sama za-
czê³am tam p³ywaæ w ramach re-
habilitacji, przep³ywa³am ma³y
basen pod wod¹. Razem z rodzi-
cami zaczêliœmy szukaæ trenera,
który by siê mn¹ zaj¹³. Z czasem
rehabilitacja przerodzi³a siê w
sport.

-

- Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów,
potem drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów.
Najnowsze i wa¿ne osi¹gniêcie rangi œwiatowej to trzecie

Ma³gosiu, jak zaczê³a siê
Twoja przygoda z p³ywaniem?

Jakie jest Twoje najwiêksze
osi¹gniêcie w tej dziedzinie?

miejsce na dystansie 100 m moim ulu-
bionym stylem motylkowym na Mis-
trzostwach Œwiata w Hiszpanii, na
których by³am w ostatnie wakacje.

-

- Najwiêksze wsparcie mam ze
strony rodziców, dziêki nim mog³am
rozpocz¹æ przygodê z p³ywaniem.
Wspieraj¹ mnie tak¿e przyjaciele
oraz masa¿ystka, któr¹ traktujemy jak
cz³onka rodziny, ¿artobliwie nazy-
wam j¹ „drug¹ matk¹”. Mam z ni¹
bardzo dobry kontakt.

-

- Od zawsze ci¹gnê³o mnie do wo-
dy, jednak to dziêki ciê¿kiej pracy i poœwiêceniu mogê
cieszyæ siê sukcesami. By³y chwile ³atwe i trudne. Dziêki
wysi³kowi i determinacji osi¹gnê³am to, co chcia³am, ale

Kto Ciê wspiera i dopinguje w tej
pasji?

Czy Twoje sukcesy to zas³uga
talentu, czy/i ciê¿kiej pracy?

Stale podnoszê sobie poprzeczkê
Z Ma³gorzat¹ Grzegrzó³k¹, br¹zow¹ medalistk¹ na Mistrzostwach Œwiata w p³ywaniu, studentk¹ UPH,

rozmawia Magdalena Burek

Ma³gorzata Grzegrzó³ka
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawar³
umowê z Ministerstwem Zdrowia na realizacjê projektu
„Program rozwojowy dla kierunku pielêgniarstwo UPH w
Siedlcach”.

Tamara Zacharuk S³awomir
Gadomski

Wartoœæ projektu wynosi 5 115 668,74 z³. Œrodki te przez-
naczone s¹ dla studentów oraz absolwentów pielêgniarstwa.
Maj¹ na celu wspieranie ich rozwoju i zatrudnienia. Stypendia
w wysokoœci 800 z³ miesiêcznie mog¹ otrzymywaæ studenci
ostatnich dwóch lat, a 1000 z³ miesiêcznie - absolwenci wcho-
dz¹cy do zawodu przez dwa lata po zakoñczeniu kszta³cenia.

UPH jest jedn¹ z czterech uczelni w województwie
mazowieckim, które uzyska³y w tym roku finansowanie na ten
cel. Umowê na realizacjê projektu podpisali: JM Rektor prof.
dr hab. i wiceminister zdrowia

.
Kwota przekazana przez Ministerstwo Zdrowia dla UPH jest najwiêkszym dofinansowaniem z tego Ÿród³a w naszym

regionie. W ramach dwóch projektów ministerstwo wspar³o ró¿ne instytucje funduszami w wysokoœci 7,9 mln z³otych, z
których 65 proc. przeznaczono dla studentów i absolwentów UPH.

W Rankingu Uczelni Wy¿szych 2018, przy-
gotowanym przez Fundacjê Edukacyjn¹ ,
UPH zanotowa³ awans w porównaniu do ubieg³ego
roku i zajmuje 46 miejsce

Perspektywy

.
W latach 2014-2016 zajmowaliœmy 61 miejsce, a w

zesz³orocznym rankingu - 51. Ranking uwz-
glêdnia 29 wskaŸników zgrupowanych wed³ug kryteriów:
presti¿, absolwenci na rynku pracy, potencja³ naukowy,
efektywnoœæ naukowa, innowacyjnoœæ i umiêdzynaro-
dowienie. Ranking posiada miêdzynarodowy certyfikat
jakoœci.

Perspektyw

ci¹gle siê uczê czegoœ nowego, coœ poprawiam. Chcê byæ
jak najlepsza w tym, co robiê, wiêc ci¹gle trenujê.

-
- Uczê siê i trenujê staraj¹c siê niczego nie zanied-

bywaæ, poniewa¿ wa¿ne s¹: zdrowie, sport i nauka.
-
- Stale podnoszê sobie poprzeczkê. Spe³ni³o siê ma-

rzenie o miejscu medalowym na zawodach rangi œwiatowej
w moim stylu motylkowym. Najwiêkszym jest udzia³ w
paraolimpiadzie i zdobycie tam medalu.

-

Jak ³¹czysz p³ywanie z innymi obowi¹zkami?

Jakie masz marzenia zwi¹zane z p³ywaniem?

Czy jest jakiœ start lub medal, który najbardziej
pamiêtasz?

- Pamiêtam moje pierwsze zawody, stres i nerwy,
pierwszy z³oty medal Mistrzostw Polski Juniorów i srebrny
medal Mistrzostw Polski Seniorów. D³ugo nie zapomnê
br¹zowego medalu z Hiszpanii.

-
- Na nauce lub spotykam siê ze znajomymi, wychodzê

gdzieœ, lubiê te¿ czytaæ ksi¹¿ki.
-
- Ukoñczyæ studia, znaleŸæ dobr¹ pracê, usamodzielniæ

siê, kontynuowaæ p³ywanie i stawaæ siê w nim coraz lepsza.
By³abym szczêœliwa, gdyby te plany siê spe³ni³y.

Jak spêdzasz wolny czas?

Jakie s¹ Twoje najbli¿sze plany?

Dziêkujê za rozmowê.

Stypendia dla studentów pielêgniarstwa

. W pierwszej 50. plasujemy siê w kategorii
- na miejscu, w tym w podkategorii

naukowe na miejscu. W kategorii
na miejscu, w tym wysoko, bo na miejscu,

plasujemy siê w zakresie -
ustêpuj¹c miejsca jedynie politechnikom czy uczelniom
technicznym i technologicznym. W kategorii

w zakresie
znajdujemy siê na

miejscu, a w zakresie na .

efek-
tywnoœæ naukowa 22
publikacje 41 inno-
wacyjnoœæ 43 21

patentów i praw ochronnych

efektywnoœæ
naukowa pozyskiwania zewnêtrznych œrod-
ków finansowych na badania i rozwój
6 cytowañ 16

Ewa Nasi³owska

Awans UPH w rankingu Perspektyw

Uroczyst¹ inauguracj¹ roku akademickiego Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny rozpocz¹³ obchody jubileuszu 50-lecia dzia³alnoœci. W tym czasie
uczelnia bêdzie u¿ywa³a okolicznoœciowego logo, którego autorem jest dr hab.

, prof. UPH.Tomasz Nowak

Logo na Jubileusz
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Czy wiecie, ¿e praca marzeñ istnieje? Trzeba tylko
wiedzieæ, jak i gdzie jej szukaæ i zdecydowanie pomóc
szczêœciu.

Biuro Karier

Ja na rynku pracy:
moje pasje - moje kompetencje.

Zaplanuj z nami swoj¹
zawodow¹ przysz³oœæ - znajdŸ pracê!

VIII Uniwersytecka
Gie³da Pracy,

Studenci pierwszy krok maj¹ za sob¹ - wybór kierunku
studiów. Kolejny to zaplanowanie œcie¿ki kariery. Tym siê
warto zaj¹æ ju¿ od pierwszego roku! A najprostsza droga do
tego wiedzie przez ul. 3 Maja 49, czyli nasze .

W minionym roku akademickim nasi studenci mieli wie-
le mo¿liwoœci uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach,
szkoleniach i spotkaniach podnosz¹cych kompetencje
miêkkie. Zaraz po powrocie z zesz³orocznych wakacji za-
proponowaliœmy œwietny cykl szkoleñ i warsztatów w ra-
mach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018. Treœæ zajêæ
nawi¹zywa³a do has³a przewodniego

W minionym roku akademickim studenci ostatnich
roczników studiów stacjonarnych mogli uczestniczyæ w
dwóch edycjach projektu unijnego

Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ piêæ godzin indywidualnego wsparcia doradcy
zawodowego, maj¹cego podnieœæ szansê na znalezienie
ciekawej, satysfakcjonuj¹cej pracy. Dodatkowo - w ramach
projektu - studenci dostali pakiet szkoleñ i warsztatów przy-
datnych podczas poszukiwania pracy.

Zapraszamy studentów do udzia³u w nastêpnych dwóch
edycjach projektu: jesienno-zimowej i wiosenno-letniej.
Jeœli jesteœ na ostatnim roku studiów stacjonarnych I lub II
stopnia i chcesz zadbaæ o swoj¹ karierê, zastanawiasz siê
nad dalszym kszta³ceniem, nie masz sprecyzowanego planu
i nie wiesz, co chcesz robiæ po studiach, zapisz siê do na-
szego projektu! Nasi doradcy rozwiej¹ twoje w¹tpliwoœci,
pomog¹ zaplanowaæ œcie¿kê rozwoju i kariery. Dostaniesz
do rêki pakiet narzêdzi, które pomog¹ Ci podj¹æ decyzjê.

Jak co roku wiosn¹ odby³a siê
która da³a mo¿liwoœæ poznania lokalnego

rynku pracy. Ponad 30 pracodawców z trzech województw:
mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego zaprezento-
wa³o oferty pracy, sta¿y, praktyk oraz pracy wakacyjnej. W
gie³dzie wziêli udzia³ przedstawiciele s³u¿b mundurowych,

instytucji œwiadcz¹cych us³ugi doradcze i informacyjne, jak
Powiatowe Urzêdy Pracy z Siedlec, Wêgrowa, £ukowa, So-
ko³owa Podlaskiego, £osic oraz Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Warszawie Filia w Siedlcach.

Podczas gie³dy studenci mogli weryfikowaæ swoje
umiejêtnoœci w stosunku do oczekiwañ pracodawców, a
tak¿e zapoznaæ siê z ofert¹ wystawców. By³a to dobra okaz-
ja do zapoznania siê z zapotrzebowaniem na rynku pracy
oraz skorzystania z wiedzy ekspertów. Niektórzy w³aœnie
wtedy znaleŸli pracê.

Semestr letni obfitowa³ w cykliczne konkursy -
oraz

które da³y mo¿liwoœæ w ciekawy
sposób przybli¿yæ zasady funkcjonowania rynku pracy - od
poznania przepisów prawa po symulacje postêpowania rek-
rutacyjnego Mistrzem zmagañ w tegorocznej edycji

i zdobywc¹ statuetki Rektora oraz nagrody
g³ównej w postaci wyjazdu studyjnego do Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli na zaproszenie Julii Pitery zosta³a
dru¿yna „¿ó³tych”, czyli Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i
Prawnych Drugie miejsce zdoby³a dru¿yna Wydzia³u
Humanistycznego, która równie¿ w ramach niespodzianki
od Julii Pitery dosta³a zaproszenie do Brukseli!

Konkurs to sy-
mulacja procesu rekrutacyjnego koñcz¹ca siê Gal¹ Fina³o-
w¹ w formie prezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. W fi-
nale zmierzy³o siê siedmioro najlepszych uczestników. Ko-
misja konkursowa wcieli³a siê w rolê potencjalnych praco-
dawców zadaj¹c pytania, jak na prawdziwej rozmowie
kwalifikacyjnej.

Do dyspozycji studentów jesteœmy ca³y rok od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30-15.30 w naszej siedzi-
bie przy ul. 3 Maja 49 w pok. 18 i 19, a w roku akademickim
raz w miesi¹cu przychodzimy do Was na Wydzia³y w ra-
mach Mobilnego Biura Karier. Zagl¹dajcie na nasz¹ stronê

i koniecznie zarejestrujcie siê
w serwisie bo tam czekaj¹ oferty pracy.
Zapraszamy!

III Miê-
dzywydzia³owe Igrzyska Kariery III edycjê kon-
kursu na najlepsze CV -

. Ig-
rzysk Kariery

.

Daj siê zatrudniæ - twoje najlepsze CV

Joanna Serzysko-Kruk

,
www.biurokarier.uph.edu.pl

biurokarier.edu.pl

Kariera czyli co?

6 paŸdziernika rozpoczêliœmy rok akademicki 2018/2019 w
Uniwersytecie Dzieciêcym przy UPH.

Zbigniew Karczmarzyk Syl-
westrem Ró¿yckim,

Katarzyn¹ Marciniak-Paprock¹

AnnaAdamiak

Uroczystoœæ inauguracji poprowadzi³ prorektor ds. rozwoju prof.
nadzw. dr hab. in¿. , który wspólnie z mgr.

zastêpc¹ dyrektora siedleckiej Delegatury Kura-
torium Oœwiaty w Warszawie oraz dr
wrêczyli œwie¿o upieczonym ¿akom indeksy i birety. Dr Marciniak-
Paprocka wyg³osi³a wyk³ad inauguracyjny „ZaprzyjaŸnijmy siê”.

Uniwersytet Dzieciêcy jest miejscem, gdzie raz w miesi¹cu odkry-
wamy œwiat nauki oraz poszukujemy odpowiedzi na wa¿ne pytania naj-
m³odszych. Dziêkujemy studentom i absolwentom UPH, którzy wspie-
raj¹ nas w organizowaniu zajêæ dla najm³odszych (w trakcie inauguracji
pomaga³a nam mgr - absolwentka kierunku zarz¹dzanie).

Inauguracja nowego roku w Uniwersytecie Dzieciêcym
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Uniwersytet Przy-
rodniczo-Huma-

nistyczny prowadzi³ w ok-
resie wakacji dwie edycje
Letniego Kursu Jêzyka i
Kultury Polskiej. Jak pod-
kreœli³ prorektor UPH prof.
dr hab.

, fakt, ¿e realizacjê
kursu powierzono UPH,
œwiadczy o dobrze przygo-
towanym programie, œwietnych warunkach i tradycyjnie
dobrej atmosferze, gdy¿ co roku otrzymujemy zadanie jego
organizacji. Absolwenci kursu nie tylko podnosz¹ swoje
kompetencje jêzykowe, ale przyczyniaj¹ siê do upow-
szechnienia dobrego wizerunku Polski staj¹c siê swoistymi
ambasadorami naszego kraju.

Nasza uczelnia realizowa³a kurs w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Narodow¹ Agencjê Wymiany

Miros³aw Min-
kina

Akademickiej. UPH po-
wierzono realizacjê dwóch
projektów: czterotygod-
niowego kursu lipcowego
(1-29.07) oraz trzytygod-
niowego kursu sierpniowe-
go (1-22.08). Do Siedlec
przyjecha³o najpierw 57
studentów z 20 krajów:
Gwinei, Azerbejd¿anu, Ar-
menii, Chin, Bia³orusi, Ma-

cedonii, Rumunii, Tajwanu, Rosji, Egiptu, Wêgier, Czech,
Gruzji, Serbii, S³owacji, Tajlandii, Ukrainy, Turcji, Maroka
oraz Francji. W drugiej edycji uczestniczy³o 56 studentów z
23 krajów:Afganistanu,Armenii,Azerbejd¿anu, Bia³orusi,
Bu³garii, Chile, Chin, Czech, Estonii, Francji, Niemiec,
Grecji, Maroka, Mo³dawii, Rosji, Rumunii, Serbii,
S³owenii, Tajwanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Wêgier i W³och.
Kierownikiem i koordynatorem projektów by³a prof. nzw.
dr hab. .Beata Walêciuk-Dejneka

Na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH, 4
paŸdziernika, odby³a siê konferencja i
warsztaty „Soroban - komputer w g³o-
wie”.

.
Kenichi

Ishido

Sugiyama Natsuho
Harumi Hayashi

Wydarzenie przeprowadzono wspól-
nie z Akademi¹ Sorobanu - Japoñsk¹
Szko³¹ Matematyki Ishido-Shiki Wziêli
w nim udzia³ goœcie z Japonii:

- mistrz sorobanu, przewodnicz¹-
cy Soroban Foundation of Japan, twórca
szko³y Ishido-Shiki,
i - nauczyciele japoñ-
skiej szko³y sorobanu Ishido-Shiki.

Goœcie zademonstrowali mo¿liwoœci obliczeniowe, po-
kazali jak wygl¹daj¹ lekcje w japoñskiej szkole matematyki
i opowiedzieli o japoñskich metodach nauczania. S³u-

chacze dowiedzieli siê, jakie efekty mo¿na
osi¹gn¹æ stosuj¹c japoñskie metody roz-
woju zdolnoœci arytmetycznych.

W czêœci warsztatowej mo¿na by³o
spróbowaæ liczenia na sorobanie. Chêt-
nym, którzy przybyli na to wydarzenie:
dzieciom szkó³ ró¿nych szczebli, nauczy-
cielom, rodzicom i studentom zademon-
strowano szybkie obliczenia. Omówiono
wp³yw sorobanu na rozwój umys³owy.

W trakcie konferencji odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczenia pierwszym Polakom
japoñskich certyfikatów potwierdzaj¹-
cych umiejêtnoœæ rachowania na soro-

banie. Patronat nad wydarzeniem ojêli: JM Rektor prof. dr
hab. i Mazowiecki Kurator Oœwiaty

.
Tamara Zacharuk

Aurelia Micha³owska

Letnie Kursy Jêzyka Polskiego

Soroban - komputer w g³owie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
uczestniczy³ w pilota¿owym programie Legii
Akademickiej. To projekt Ministerstwa Obrony

Narodowej ukierunkowany na realizacjê ochotniczego
przeszkolenia wojskowego studentów. Modu³ teoretyczny
ukoñczy³o 104 studentów. Wœród nich za szczególne
zaanga¿owanie wyró¿niono: ,

, ,
i .

JM Rektor prof. dr hab. dziêkuj¹c
za realizacjê przebiegu szkolenia, podkreœli³a jego zna-
czenie dla obronnoœci Polski, kszta³towania postaw pat-
riotycznych i realizacji procesu dydaktycznego. Za szcze-
gólne zaanga¿owanie i pomoc w organizacji zajêæ z mo-

Karolinê Hibowsk¹
Weronikê Si³uszyk Sebastiana £ugowskiego Annê
Wróblewsk¹ Eryka £ugowskiego

Tamara Zacharuk,

du³u teoretycznego wyró¿ni³a: prof. dr. hab.
, dr. hab. , prof. UPH, dr.

hab. prof. UPH, prof. dr. hab.
, pp³k. in¿.

, dr. , dr.
, dr. in¿. , mgr.

, mgr .
UPH, jako jedna z dziesiêciu uczelni w woj. mazowiec-

kim i 59 (w tym 5 wojskowych) w Polsce, uczestniczy³ w
rozpoczêtym w 2017 r. programie pilota¿owym
ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.
Pe³nomocnikiem ds. realizacji tego projektu w siedleckim
oœrodku akademickim by³ dr hab. .

Stanis³awa Ja-
czyñskiego Mariusza Kubiaka

Stanis³awa Topolewskiego
Jerzego Kunikowskiego Micha³a OŸdziñ-
skiego Paw³a Szmitkowskiego Grzegorza Wierz-
bickiego Mateusza Niedba³ê Macieja To³-
wiñskiego Monikê Smulikowsk¹

Stanis³aw Topolewski

Legia Akademicka
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Legia nawi¹zuje do tradycji ochotniczej formacji woj-
skowej utworzonej 11 listopada 1918 r. przez m³odzie¿ stu-
denck¹ uczelni warszawskich, w wiêkszoœci cz³onków
POW. 26 listopada 1918 r. przeformowana zosta³a w regu-
larny oddzia³ Wojska Polskiego, 36 Pu³k Piechoty Legii
Akademickiej. W okresie miêdzywojennym Legia funk-
cjonowa³a jako organizacja przysposobienia wojskowego
s³uchaczy wy¿szych uczelni.

G³ównym celem szkolenia studentów by³o przygotowa-
nie s³uchaczy do zadañ w zakresie dzia³añ piechoty w kor-
pusie szeregowych oraz podoficerów. Szczególnie zwra-
cano uwagê na umo¿liwienie nabycia wiedzy i umiejêt-
noœci niezbêdnych do rozwi¹zywania problemów organi-
zacyjnych, planowania i prowadzenia szkolenia oraz do-
wodzenia dru¿yn¹ piechoty w zakresie taktycznym.

UPH zrealizowa³ czêœæ teoretyczn¹, obejmuj¹c¹ przed-
mioty z zakresu obronnoœci i wiedzy wojskowej (podstawy
wychowania obywatelskiego oraz wojskowego, szkolenie
bojowe, logistyczne, ogólne). Studenci, którzy ukoñczyli
szkolenie, mogli uczestniczyæ w czêœci praktycznej pro-
jektu (22 dni dla szeregowych i 22 dni w przypadku
szkolenia podoficerów). By³a ona realizowana na pod-
stawie karty powo³ania na æwiczenia wojskowe w wytypo-
wanych oœrodkach Si³ Zbrojnych RP. Studenci - ochotnicy
przez ca³y okres byli skoszarowani i otrzymywali 91,20 z³
za ka¿dy dzieñ szkolenia poligonowego. Projekt by³
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego.

Adam Bobryk

W Grodnie na Bia³orusi odby³ siê XXIII Konkurs Histo-
ryczny „Dzieje Polski” organizowany przez Polsk¹ Macierz
Szkoln¹ pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. G³ówn¹ nagrod¹ s¹ studia w UPH.

Andrzej
Raczkowski

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii
Polski wœród m³odzie¿y polskiego pochodzenia na Bia³orusi. Po-
niewa¿ rok 2018 jest szczególny - Rzeczpospolita Polska obcho-
dzi 100. rocznicê odzyskania Niepodleg³oœci - tegoroczne elimi-
nacje odbywa³y siê pod has³em „Dzieje Polski Niepodleg³ej”. W
finale konkursu i uroczystym zakoñczeniu wziêli tak¿e udzia³
nauczyciele, rodzice oraz konsul RP w Grodnie

.

W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego do
fina³u przesz³y 32 osoby. Komisja w sk³adzie: dr hab.

, prof. UPH (przewodnicz¹cy), dr
hab. , prof. UPH (wiceprzewodni-
cz¹cy) oraz doc. dr , po prze-
prowadzeniu testu pisemnego oraz egzaminu ustnego
- wy³oni³a laureatów w dwóch kategoriach. Wœród
uczniów klas maturalnych najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce (Miñsk), II -
(Wo³kowysk) i (Grodno), III -

(S³onim) i (Grod-
no). Zwyciêzcami wœród klas przedmaturalnych
zostali: I miejsce (Grodno), II -

(Mo³odeczno), III -
(Grodno) i (Wo³kowysk).

Jak poinformowa³a „Kuryer” z
PMS, aktualnie na Bia³orusi do szkó³ publicznych,
gdzie jêzyk polski jest wyk³adowym, uczêszcza 895
uczniów, ponadto 421 uczy siê go jako przedmiotu i
5447 chodzi na zajêcia pozalekcyjne. Do szkó³ spo-
³ecznych uczêszcza 6017 uczniów, w których pobie-
raj¹ dodatkow¹ naukê w zakresie jêzyka polskiego,
historii i geografii Polski. £¹cznie, w ró¿nych for-
mach nauczania jêzyka polskiego, bierze udzia³
12815 osób, z czego 7054 w obwodzie grodzieñskim,
2442 - brzeskim, 2189 - miñskim, 706 - witebskim,
375 - mohylewskim i 49 - homelskim.

Jaros³aw Cabaj
Adam Bobryk

Stanis³aw Sienkiewicz

Julia Suprun Micha³ Grebieñ
Denis Torcz Oleg

Józwowicz Jewgienij Mielnikow

Andrzej Gajduk El¿-
bieta Bowbiel Tatiana Rucha-
wiec Jan Gawryluk

Teresa Kryszyñ

XXIII Konkurs Historyczny

Erasmus w Kokkoli
W ramach programu studiowa³em w Kok-

koli (Finlandia) na Centria University. By³o tam
naprawdê ekstra, bardzo mi siê spodoba³a ta uczelnia,
Kokkola i ca³a Finlandia.

Erasmus Mieszka³em w akademiku, trochê daleko od uniwersy-
tetu, ale kupi³em rower i dotarcie na miejsce w zimowych
warunkach (takie s¹ tutaj stale), zajmowa³o ok. 13 minut.
Sam akademik ma fajny standard, mieszka³em w segmen-
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cie z Niemcem. Kuchniê mieliœmy
wspóln¹, a ³azienki oddzielne.

Jeœli chodzi o ¿ycie w Kokkoli, to
nie mam na co narzekaæ. Ewentualnie
na to, ¿e ceny nie bardzo by³y dostoso-
wane do moich mo¿liwoœci, ale to z po-
wodu euro. Kokkola to ma³a miejsco-
woœæ, mniejsza od Siedlec, lecz dla
mnie, jako fana prowincji, to plus. W
Kokkoli s¹: basen, kino, teatr, klub
nocny, kilka pubów, lodowiska, dostêp
do zatoki i morza - ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie.

W odleg³oœci piêciu minut od akademika mia-
³em dwa supermarkety, w ktorych robi³em zakupy. Popu-
larne tutaj s¹ Kirppis, czyli second hand shopy, w których
mo¿na kupiæ praktycznie wszystko po okazyjnych cenach.
Np. kupi³em ³y¿wy w bardzo dobrym stanie za 3�. Co do
¿ycia studenckiego, to dzia³a tutaj organizacja w stylu
parlamentu studentów, która organizuje imprezy, gry i
zabawy. Za uczestnictwo w wiêkszoœci z nich mo¿na
otrzymaæ naszywkê, która œwiadczy o „sta¿u” w spo-
³ecznoœci studenckiej.

Takie naszywki mo¿na przyczepiæ do spodni, które
studenci zak³adaj¹ na imprezy. Po spodniach mo¿na roz-
poznaæ, jaki kierunek dana osoba studiuje, np. studentki
pielêgniarstwa maj¹ je w kolorze bia³ym. Poza imprezami,
studenci mog¹ uczestniczyæ w zajêciach sportowych, jak:
unihokej, koszykówka, pi³ka halowa, siatkówka. Mamy do
dyspozycji za darmo si³owniê dwa razy w tygodniu.

W uczelnianej kantynie mo¿na zjeœæ lunch za 1.50�.
Taki posi³ek sk³ada siê z: g³ównego dania, sa³atki i napojów

(kompot, mleko lub uwaga: podpi-
wek). Jest te¿ wegetariañska opcja
lunchu za tê sam¹ cenê. Chodzi³em
równie¿ do Cafe Backstage - lokalu
ponoæ prowadzonego przez koœció³.
Studenci siê tam zbieraj¹ w ka¿d¹
œrodê i graj¹ w planszówki, maj¹ te¿
do dyspozycji instrumenty muzyczne.

Jeœli chodzi o nauczanie, to g³ów-
nie stawiaj¹ tu na praktykê, mniej na
teoriê. Bardzo du¿o mam laborato-
riów lub zajêæ praktycznych. Fajnym
rozwi¹zaniem jest uczelniany system

informatyczny - udoskonalona wersja
Obecnoœæ na zajêciach jest sprawdzana przez
udostêpniane s¹ tam materia³y do zajêæ oraz notatki i
zadania z laboratoriów. Wyk³adowcy zadaj¹ prace
domowe, a my w okreœlonym czasie musimy za³adowaæ do
tego systemu pliki z rozwi¹zaniami.

Fajne jest to, ¿e wszyscy w pracowni s¹ pod³¹czeni do
sieci, a wyk³adowca z poziomu swojego komputera mo¿e
podejrzeæ, co robimy i w razie problemów lub pytañ udzie-
liæ pomocy. Mia³em dwa przedmioty w formie czysto elek-
tronicznej, czyli dostawa³em na zadania do wyko-
nania i materia³y. Raz na jakiœ czas by³y te¿ organizowane
konferencje g³osowe.

Dziêki uczestnictwie w programie zdoby³em
wa¿ne wiadomoœci, wielu przyjació³ i zyska³em niezapom-
niane prze¿ycia. Zachêcam wszystkich do wyjazdów w
ramach wymiany miêdzynarodowej.

Optima Usosa.
Optimê,

Optimê

Erasmus

Jakub Szczygielski

8 wrzeœnia na terenie
uczelni odby³o siê po raz
czwarty Narodowe Czytanie
zaœ po raz pierwszy organizo-
wane wspólnie z Archiwum
UPH.

Jerzy
Rymanowski

,

W ogrodzie za pa³acem
Ogiñskich, w kwiatowej scene-
rii, czytaliœmy „Przedwioœnie”
Stefana ¯eromskiego oraz
wybrane teksty z Antologii
Niepodleg³oœci. Tym samym
rozpoczêliœmy cykl wydarzeñ
zwi¹zanych ze 100-leciem
odzyskania Niepodleg³oœci.

Na goœci czeka³a niespodzianka - wystêp zespo³u
folklorystycznego , który w piêknym stylu za-
prezentowa³ pieœni ludowe i narodowe. Po raz pierwszy
tak¿e ³¹czyliœmy siê na ¿ywo z Bia³orusi¹ - dziêki temu na-
sze Narodowe Czytanie mogli zobaczyæ i wspólnie z nami
czytaæ konsul generalny RP w Brzeœciu

oraz jego goœcie.

Folk Lacki

Fragmentem o Siedlcach
rozpocz¹³ czytanie prezydent
miasta ,
nastêpnie przy mikrofonie za-
siad³a JM Rektor prof. dr hab.

. Kolejne
fragmenty czytali: kanclerz
UPH dr ,
absolwentka UPH ,
starosta siedlecki dr

, dyrektor WUP w War-
szawie - filia w Siedlcach i rad-
ny Rady Miasta Siedlce

, dyrektor ZUS w Siedl-
cach , dyrek-
tor SP

Wojciech Kudelski

Tamara Zacharuk

Ireneusz Chrz¹œcik
Lidia Œwiæ

Dariusz
Stopa

Piotr
Karaœ

Marek Paczuski
nr 4 w Siedlcach

, dyrektor I KLO w Siedlcach ks.
, mieszkañcy Domu nad Stawami:

i , wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Siedlce , absolwentka UPH

, wójt gminy Siedlce dr

Przemys³aw Anusiewicz
Jacek Œwi¹tek Feliksa
Wy¿ywniak Pawe³ Zakrzewski

Robert Chojecki
Karolina Ga³gan Henryk Bro-

Wspólne czytanie ¯eromskiego
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U c z e l n i a n y
Oœrodek Kultury
UPH w Siedlcach
przeprowadzi³ 21-
2 4 m a j a c y k l
imprez „Jacko-
n a l i o w e I m p -
resje”. Odby³y siê:
„ R o k o t e k a ” ,
„ R o z t a ñ c z o n e
Karaoke”, „Gry
improwizacyjne”,
i m p r e z a s t u -
dencka „Lata 80. i
90.”, „Wiosenna
Gie³da Piosenki”,
w której gwiazd¹
wieczoru by³

z kon-
certem „Sztuk-
mistrz œpiewa”.

Jan
Kondrak

Obejrzeliœmy wystawy fotografii: „Jackonalia 2010-
2017” i „¯ycie codzienne studenta UPH” oraz premierowy
spektakl Studenckiego Teatru „O ¿o³nierzu tu³a-
czu”, w re¿yserii . JM Rektor prof. dr hab.

, po obejrzeniu sztuki, podziêkowa³a
aktorom za wspania³¹ grê. Stwierdzi³a, ¿e praca w teatrze
amatorskim jest przyk³adem, jak mo¿na rozwijaæ swoje
pasje ³¹cz¹c je ze studiowaniem w UPH.

Chwila
Sylwii Flis Ta-

mara Zacharuk

Jackonaliowe Impresje

dowski, sekretarz Rady Powiatu oraz pomys³odawca i
opiekun zespo³u , wójt gminy
Kotuñ , prezes siedleckiego Oddzia³u
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i radny Rady Miasta
Siedlce , dyrektor £ukowskiego
Oœrodka Kultury , pisarka i dzien-
nikarka ,

z Radia Eska, zastêpca kierownika
Dzia³u Penitencjarnego Zak³adu Karnego w Siedlcach.

Folk Lacki

Tygodnika Siedleckiego

Andrzej Rymuza
Grzegorz Góral

Jacek Myszkowski
Grzegorz Skwarek

Mariola Zaczyñska
Monika Pó³bratek

por. , oficer prasowa Komendy Miejskiej
Policji w

Marta KuŸma
Siedlcach kom. , oficer

prasowy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach m³. bryg.
, spadochroniarze

, oraz dr
.

Spotkanie poprowadzili: mgr , kie-
rownik Dzia³u Promocji oraz dr , dyrektor
Archiwum UPH.

Agnieszka Œwierczewska

Pawe³ Kulicki Anna i Adrian Wrób-
lewscy Aneta Abramowicz-Oleszczuk Rafa³
Dmowski

Ewa Nasi³owska
Rafa³ Dmowski

Joanna Serzysko-Kruk

Biblioteka G³ówna UPH
przyst¹pi³a po raz pierwszy
do Ogólnopolskiej Nocy
Bibliotek, która 8 czerwca
odby³a siê (czwarty raz) pod
has³em RzeczpospoCzyta.

Postanowiliœmy pokazaæ
Siedlce z okresu dwudzies-
tolecia miêdzywojennego. W
programie znalaz³y siê quizy:
wiedzy o dawnych Siedlcach i
o Józefie Pi³sudskim.

Odwiedzaj¹cy mogli wzi¹æ
udzia³ w czytaniu tekstów z
epoki, odwiedziæ pracowniê
modystki, przymierzaj¹c kape-
lusze z epoki, wypróbowaæ
kosmetyki sporz¹dzone wed-
³ug receptur z lat 20.

Na goœci czeka³a te¿ fili-
¿anka aromatycznej kawy
przedwojennej marki Pluton, a
tak¿e s³odkie i wytrawne prze-
k¹ski, których motywem by³y
barwy narodowe. Czêœæ pot-
raw przygotowano wg orygi-
nalnych dawnych przepisów.
Wysoka frekwencja i zaintere-
sowanie uczestników przeros-
³y nasze oczekiwania. Spec-
jalne podziêkowania sk³ada-
my: za
wypo¿yczenie kolekcji kape-
luszy i torebek, firmom: Agen-
cji Reklamowej Tekstura Mo-
uton interactive oraz Quill któ-
re wspar³y nasze wydarzenie.

Monice Miko³ajczuk

,
,

Magdalena Chromiñska

RzeczpospoCzyta

Jan Kondrak w klubie peHa
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