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2 KO£A NAUKOWE

Zorganizowano j¹ w Centrum Edukacyjnym Instytutu
Pamiêci Narodowej „Przystanek Historia” im. Janusza
Kurtyki w Warszawie w ramach obchodów Œwiatowego Dnia
Dziedzictwa Audiowizualnego. Zosta³a objêta honorowym
patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Obrady
otworzyli: dr £ukasz Kamiñski, prezes IPN oraz prof. dr hab.
Andrzej Rottermund, przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu
ds. UNESCO.

By³a to szósta debata zorganizowana przez Sekcjê
Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Biura
Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.
Organizatorem dorocznych konferencji poœwiêconych
dokumentacji pozaaktowej jest dr hab. Jacek Sawicki, prof.
nadzw. KUL, kierownik Sekcji.

Cz³onkowie naszego Ko³a wys³uchali dyskusji archi-
wistów z ró¿nych krajów o zasadach przechowywania i udos-
têpniania materia³ów audiowizualnych wytworzonych przez
komunistyczne organy bezpieczeñstwa. Has³o ubieg³orocz-
nego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego „Archiwa w za-
gro¿eniu” uczula³o na ich dostêpnoœæ dla badaczy i opinii
publicznej.

„Zasoby, którym poœwiêcona jest ta konferencja, maj¹
szczególne znaczenie, gdy¿ stanowi¹ tzw. trudne dzie-
dzictwo. Zawieraj¹ dane wra¿liwe osób czêsto ¿yj¹cych,
stanowi¹ te¿ swoisty materia³ dowodowy opresyjnej,
niesuwerennej w³adzy i antydemokratycznego systemu. Po-
siadaj¹ du¿¹ wagê i wartoœæ dokumentacyjn¹ i s¹ œwiadec-
twem trudnego okresu w naszej historii” - podkreœli³ prof.
Rottermund.

Dr hab. Jacek Sawicki z IPN powiedzia³: „Do zadañ
IPN nale¿y zachowanie pamiêci o ogromie ofiar i szkód
poniesionych przez naród polski podczas II wojny i po jej
zakoñczeniu, obowi¹zek œcigania zbrodni przeciwko
pokojowi, ludzkoœci i zbrodni wojennych oraz powinnoœæ
zadoœæuczynienia pokrzywdzonym przez pañstwo ³ami¹ce
prawa cz³owieka.” W archiwum znajduj¹ siê dokumenty
wytworzone przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeñ-

stwa pañstwa oraz aparaty represji III Rzeszy i ZSRR. Czêœæ
z nich stanowi¹ materia³y audiowizualne. “Wiêkszoœæ to na-
grania na potrzeby S³u¿by Bezpieczeñstwa, czêœæ stanowi¹
materia³y operacyjne wykonane podczas inwigilacji w spo-
sób tajny lub rzadziej jawny, które pokazuj¹ konkretne
osoby i ich dzia³alnoœæ”- podkreœli³ mówca.

Goœæ z Niemiec przedstawi³ krótkie filmy szkoleniowe
dla m³odych funkcjonariuszy Stasi oraz ich dzia³alnoœæ in-
wigilacyjn¹. Mówi³ o bezwzglêdnoœci aparatu bezpieczeñ-
stwa NRD, który stara³ siê kontrolowaæ ka¿dy aspekt ¿ycia
prywatnego obywateli.

W Gruzji podczas konfliktu z lat 1991-1992 znisz-
czeniu uleg³o 80 proc. archiwum sowieckiego aparatu bez-
pieczeñstwa. Jednak, jak zapewni³ referent, najwa¿niejsza
czêœæ dokumentów zachowa³a siê i jest troskliwie zabez-
pieczana i przechowywana.

Czesi posiadaj¹ 19 km materia³ów archiwalnych s³u¿b
specjalnych. Najcenniejszym zbiorem, wed³ug przedsta-
wicielki z Czech, s¹ nagrania wydarzeñ z tzw. praskiej
wiosny 1968 roku.

W konferencji wziêli udzia³ równie¿ goœcie ze
S³owacji, Rumunii oraz Bu³garii.

tekst i zdj. Piotr Warowny

Œwiatowy Dzieñ Dziedzictwa Audiowizualnego
Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków UPH

uczestniczyli jesieni¹ ub. r. w miêdzynarodowej konferencja naukowej
„Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych s³u¿b specjalnych”.
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Transport w ³añcuchu dostaw
Studenckie Ko³o Naukowe Logistyków, dzia³aj¹ce

przy Instytucie Zarz¹dzania i Marketingu Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH,

zorganizowa³o w grudniu ub.r. seminarium naukowe
.Transport jako istotny element ³añcucha dostaw

Celem by³a wymiana doœwiadczeñ i informacji oraz
dyskusja nad problemami firm z bran¿y transportowej.
Obrady otworzy³ prof. dr hab. Jaros³aw Kardas - dziekan
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Dzia³alnoœæ
Ko³a zaprezentowa³a Paulina W³osiñska, zaœ seminarium
prowadzili: Grzegorz Czapski, prezes oraz Adrianna Lipka
wiceprezes.

Waldemar Jaszczur, prezes Zarz¹du Ogólnokra-
jowego Stowarzyszenia Miêdzynarodowych PrzewoŸ-
ników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach,
zwróci³ uwagê na problemy przewoŸników realizuj¹cych
transport w kierunku wschodnim. Wskaza³ na trudnoœci
firm z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej i regulowaniem
zobowi¹zañ.

Rafa³ Rusjan, prezes przedsiêbiorstwa trans-
portowego Soko³ów-Logistyka, mówi³ o transporcie
³adunków bran¿y spo¿ywczej. Podkreœli³, ¿e istotnym
Ÿród³em przewagi konkurencyjnej prowadzonej przez
niego firmy jest dywersyfikacja dzia³alnoœci. Polega ona na
realizowaniu transportu w ró¿nych kierunkach,
utrzymywaniu w³asnego serwisu, stacji paliw oraz zlecaniu
wielu czynnoœci firmom zewnêtrznym.

Micha³ Wereszczyñski, wspó³w³aœciciel Grupy
Transportowej MARWER, omówi³ uwarunkowania
zwi¹zane z miêdzynarodowym transportem ¿ywych
zwierz¹t. Najwa¿niejsze jest œcis³e przestrzeganie norm
i przepisów, poniewa¿ kary nak³adane przez organy
kontrolne mog¹ zachwiaæ sytuacj¹ finansow¹ firm,
szczególnie ma³ych.

Dziêki doœwiadczeniu i wiedzy prelegentów studenci
mogli zapoznaæ siê z praktycznymi aspektami dzia³alnoœci
w transporcie krajowym i miêdzynarodowym.

Grzegorz Czapski
(prezes Studenckiego Ko³a Naukowego Logistyków,

I rok zarz¹dzania)

Jesteœmy cz³onkami Studenckiego Ko³a
Naukowego Bezpieczeñstwa Narodowego dzia³aj¹cego
przy Instytucie Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa
Wydzia³u Humanistycznego UPH w Siedlcach.

Z pocz¹tkiem 2014 roku przyjêliœmy za swojego
patrona majora Henryka Dobrzañskiego pseud. Hubal,
który bra³ udzia³ w wojnie obronnej Polski 1939 r. i mimo
klêski kontynuowa³ walkê z hitlerowcami jako dowódca
oddzia³u partyzanckiego; poleg³ w 1940 r. Hubalczycy i ich
dowódca s¹ dla nas synonimem szlachetnoœci i odwagi.

Pragniemy realizowaæ zainteresowania studentów
w zakresie obronnoœci, bezpieczeñstwa narodowego i miê-
dzynarodowego. A oto nasze cele: poszerzanie wiedzy,
wymiana informacji i doœwiadczeñ, rozwijanie oso-
bowoœci, u³atwianie startu zawodowego, wspó³praca z in-
nymi ko³ami i organizacjami UPH, integrowanie naszego
œrodowiska.

Ko³o wspó³organizuje konferencje naukowe, pro-
wadzi spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria z zapro-
szonymi goœæmi, organizuje wyjazdy studyjne do instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pañstwa. Spotka-
liœmy siê m.in. z prof. Przemys³awem Grudziñskim, b. am-
basadorem RP w Waszyngtonie, sta³ym przedstawicielem

RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, p³k.
Vincentem V. Severskim (pseudonim literacki), oficerem
wywiadu RP i autorem powieœci sensacyjnych, Jego
Ekscelencj¹ ambasadorem Iranu Samadem Ali
Lakizadehem.

Ko³o liczy 36 osób, przewodniczy mu Rafa³ £êczycki,
student Bezpieczeñstwa Narodowego (II rok studiów
magisterskich). Wspieraj¹ go: zastêpczyni Katarzyna
Gembalska oraz sekretarz Marcin Wawrzyniak. Naszym
opiekunem jest dr Ma³gorzata Lipiñska-Rzeszutek,
kierownik Pracowni Systemów Bezpieczeñstwa w Zak³a-
dzie Polityki i Systemów Bezpieczeñstwa. W pracach Ko³a
mo¿e uczestniczyæ ka¿dy student UPH wykazuj¹cy
zainteresowania naukowe oraz gotowy wspó³dzia³aæ z po-
zosta³ymi cz³onkami.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹
o r a z s t r o n ê n a f a c e b o o k u

, z przewodnicz¹cym mo¿na
kontaktowaæ siê za poœrednictwem e-mai la :

Katarzyna Gembalska
(wiceprezes Studenckiego Ko³a
Bezpieczeñstwa Narodowego)

w w w. s k n b n . p l
www.facebook.com/SKNBN

leczyckirafal@gmail.com

Hubal naszym patronem
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Od prawie roku jesteœmy animatorkami w jednym z podwarszawskich hoteli - restauracji.
Postanowi³yœmy opisaæ, na czym polega nasza praca czyli organizowanie czasu wolnego dzieciom.

Hotel

4
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Propozycja dla kreatywnych

Przy Instytucie
P e d a g o g i c z n y m w
u b i e g ³ y m r o k u
rozpoczê³o dzia³alnoœæ
K o ³ o N a u k o w e
Pedagogów Plastyków.

Jego opiekunem jest dr Robert Szymani - artysta
malarz oraz adiunkt.

W Kole mog¹ rozwijaæ zainteresowania i zdobywaæ
doœwiadczenie nie tylko studenci kierunku Pedagogika
z Plastyk¹, ale ka¿dy, kto chcia³by pracowaæ z dzieæmi,
uczestniczyæ w spotkaniach i wyjazdach naukowo-
dydaktycznych oraz projektach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
artystyczn¹.

Organizujemy i prowadzimy warsztaty dla dzieci
z przedszkoli i szkó³ podstawowych. Rozwijaj¹ tam zdol-
noœci manualne, poznaj¹ techniki i materia³y plastyczne
oraz mo¿liwoœci pos³ugiwania siê nimi, ucz¹ siê twór-
czego myœlenia. Dla nas to lekcja pracy z najm³odszymi;
poznajemy potrzeby i mo¿liwoœci. Ka¿dy student mo¿e
napisaæ w³asny program takiego spotkania. W ubieg³ym
roku za warsztat „DŸwiêki miasta” otrzymaliœmy wyró¿-
nienie w postaci publikacji w katalogu 13 Miêdzynaro-
dowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeñ
Vincenta.

Przeprowadziliœmy tak¿e aukcjê charytatywn¹ z o-
kazji Œwiatowego Dnia Autyzmu we wspó³pracy z Fun-
dacj¹ , której misj¹ jest pomaganie dzieciom
i doros³ym z autyzmem. W planach jest zrealizowanie
abstrakcyjnej instalacji, która ozdobi korytarz budynku
Wydzia³u Humanistycznego. Zostali do tego za-
anga¿owani wszyscy cz³onkowie Ko³a. Projekt sk³ada
siê z czterech etapów, a koñczy badaniami naukowymi na
temat zainteresowañ studentów sztuk¹ nowoczesn¹.
Chcemy te¿ goœciæ ludzi kultury i sztuki, jednym z za-
proszonych jest prof. dr hab. Pius Czes³aw Ciapa³o, artysta
i by³y wyk³adowcaAkademii Podlaskiej.

Na Wydziale Humanistycznym dzia³a otwarta
pracownia malarstwa, tam spotykamy siê najczêœciej.
Wspólne rozmowy i dzia³ania plastyczne pozwalaj¹
rozwijaæ nasze umiejêtnoœci. Ja pokocha³am malarstwo
i rysunek, moja kole¿anka fotografiê, ty te¿ mo¿esz znaleŸæ
coœ dla siebie, mo¿e bêdzie to grafika lub prowadzenie
animacji dla dzieci? By do nas do³¹czyæ nie potrzebujesz
szczególnych umiejêtnoœci malarskich czy rysunkowych.
Wystarcz¹ chêci, otwartoœæ na nowe doœwiadczenia i kre-
atywne podejœcie.

¯ó³ty Latawiec

Katarzyna Malewicz
(studentka III roku pedagogiki z plastyk¹,

prezeska Ko³a Naukowego Pedagogów Plastyków,
https://www.facebook.com/KNPePla ,

tel. 516 998 094 )
malewiczkat@gmail.com

Do pracy zak³adamy identyczne sukienki oraz
identyfikatory, tak aby rodzice, którzy chc¹ powierzyæ nam

materia³y, narzêdzia i sprzêty zapewnia administracja
hotelu, kieruj¹c siê sporz¹dzon¹ przez nas list¹.

Mamy pod opiek¹ dzieci od dwóch do dwunastu lat,
nasze scenariusze musz¹ wiêc uwzglêdniaæ ich bardzo

swoje pociechy, mogli ³atwo nas zauwa¿yæ. Zajêcia
prowadzimy w niedziele, kiedy w restauracji odbywaj¹ siê
tzw. brunche rodzinne, czyli obiady organizowane z myœl¹
o rodzinach z dzieæmi. Zdarza nam siê równie¿ pracowaæ
na weselach.

Od maja do wrzeœnia organizujemy zabawy na
wolnym powietrzu. Wtedy oferujemy dzieciom zamek
dmuchany, trampolinê, plac zabaw oraz stó³ animacyjny,
przy którym mo¿na rysowaæ, malowaæ, kolorowaæ.
Chêtnie malujemy twarze dzieciom. Od paŸdziernika do
kwietnia pracujemy w budynku. Potrzebne do zajêæ

ró¿ny wiek. Na trzecim roku studiów licencjackich
(edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przed-
szkolnym) ukoñczy³yœmy kurs pracy z chust¹ animacyjn¹
Klanzy. Jest to œwietna zabawa, która uczy i integruje gru-
pê, nawet jeœli z³o¿ona jest z dzieci starszych i m³odszych.

Przygotowanie sto³u animacyjnego, przy którym nasi
podopieczni maj¹ spêdziæ kilka godzin, nale¿y dobrze
rozplanowaæ. Do ich dyspozycji znajduj¹ siê kolorowanki,
farby, kredki oraz zestawy do kreatywnego dzia³ania.
Korzystamy z ró¿norodnych technik plastycznych, od
rysowania po malowanie na p³ótnie, a nawet origami.
Sztuka ta polega na uk³adaniu barwnych bukietów z bibu³y,
dzieci mog¹ zabraæ je do domu.

Prowadzimy zabawy ruchowe przy muzyce, z wy-
korzystaniem gimnastyki korekcyjnej b¹dŸ relaksacyjne.
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Urz¹dzamy równie¿ karaoke i recytacjê wierszy. Na
przyhotelowym placu od maja do sierpnia organizujemy
zawody: wyœcigi w workach, przeci¹ganie liny, biegi,
konkurencje na szybkoœæ i zwinnoœæ.

Ka¿de dziecko traktujemy indywidualnie - tak by
czu³o, ¿e zajêcia s¹ przeznaczone specjalnie dla niego.
Bywaj¹ dni, kiedy mamy pod opiek¹ nawet trzydzieœcioro
dzieci, jednak patrz¹c na ich uœmiech i radoœæ przybywa
nam si³ i pomys³ów. Praca animatorek daje du¿o
satysfakcji, jednak jest to bardzo odpowiedzialne zajêcie.
Rodzice powierzaj¹ nam przecie¿ swoje najwiêksze
skarby, dlatego oprócz kreatywnoœci i pozytywnego
nastawienia wymagana jest od nas cierpliwoœæ, sta-
nowczoœæ i odpowiedzialnoœæ.

Joanna Szczepañska

Aleksandra S³umiñska

(przewodnicz¹ca  SKN Edukacji Elementarnej, sekretarz
SKN EdB)

(zastêpca przewodnicz¹cej SKN Edukacji Elementarnej)

przyjazny dziecku

ERGO WORK - wspó³praca uczelni z biznesem
w celu otwierania nowych mo¿liwoœci dla tworzenia
ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK
places) - jest projektem europejskim realizowanym w ra-
mach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus).
Nasza uczelnia bierze udzia³ w tym projekcie.

Celem jest lepsze i zgodne z zasadami ergonomii
projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych. Projekt promuje wiedzê, umiejêtnoœci
i „spo³eczn¹ spójnoœæ” (Social Cohesion), które maj¹
pomagaæ pracownikom, w tym osobom niepe³nosprawnym
(Persons with Disabilities - PWD), adaptowaæ siê do pracy.

Multidyscyplinarna grupa (MG1) projektu ErgoWork
spotka³a siê w grudniu ub.r. z przedstawicielami firmy
£uksja (Daniel Bojanek, Jolanta Kudrycka, Jacek Jurek) na
terenie fabryki w £azach (okolice £ukowa).
Zaprezentowano nam firmê i jej historiê oraz stanowiska
pracy. 70 proc. pracowników £uksji stanowi¹ osoby z ró¿-
nymi typami niepe³nosprawnoœci. Ich potrzeby
uwzglêdnia³y nowe technologie, wprowadzone przez firmê
i s³u¿¹ce udoskonaleniu miejsc pracy. Zadanie grupy MG1
polega³o na analizie wytypowanych stanowisk i za-
proponowaniu usprawnieñ spe³niaj¹cych warunki
uniwersalnego miejsca pracy.

W czasie drugiego spotkania, w lutym b.r.,
przedstawiono grupie realia starego zak³adu: przestarza³y
sprzêt, trudne warunki lokalowe, problemy z dostawami.
Zak³ad potrzebowa³ równie¿ nowej, lepszej krojowni,
która stanowi serce zak³adu. Firmie uda³o siê pozyskaæ
œrodki na inwestycje.

Cz³onkowie grupy zapoznali siê z warunkami pracy
w tym zupe³nie nowym zak³adzie. Niemal¿e idealne
mie j sca pracy uwzglêdn ia ³y po t rzeby osób
niepe³nosprawnych, jednak i tutaj grupa doszuka³a siê
mo¿liwoœci dalszych usprawnieñ.

Maciej Wysocki,
dr Marzena Wójcik-Augustyniak

Ergonomiczne usprawnienia w £uksji
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Student studentowi nierówny
Doskonale wiemy, jak wygl¹daj¹ zajêcia w pierw-

szym tygodniu po inauguracji roku akademickiego.
Wyk³adowcy informuj¹ studentów o swoich wy-
maganiach, formach zaliczenia przedmiotu oraz liczbie
mo¿liwych nieobecnoœci podczas zajêæ. I w³aœnie
stosowanie tego ostatniego wymogu budzi sporo
kontrowersji.

Teoretycznie wszyscy studenci powinni byæ równi
i ka¿dy wyk³adowca ma traktowaæ ich jednakowo. Nie-
wa¿ne, czy ktoœ jest synem ministra, czy ciecia - obaj mog¹
opuœciæ ustalon¹ wczeœniej liczbê zajêæ, a ka¿da kolejna
nieobecnoœæ powinna zostaæ odrobiona w ramach
konsultacji. Dlaczego wiêc, gdy zbli¿a siê koniec semestru,
niewielu pedagogów stosuje siê do tej zasady? Niby czemu
ktoœ, kto nie opuœci³ ani jednego wyk³adu oraz notorycznie
je bagatelizuj¹cy student imprezowicz maj¹ byæ
traktowani jednakowo (nie)sprawiedliwie? Przecie¿ osoba,
która by³a np. tylko na jednej z piêtnastu obowi¹zuj¹cych
godzin nie powinna w ogóle zostaæ dopuszczona do
egzaminu lub w najlepszym przypadku winna mieæ prawo
przyst¹piæ do niego pod pewnymi warunkami. Ka¿dy mo¿e
czasami odpuœciæ sobie jedn¹ - dwie godziny zajêæ
akademickich, ale miesiêczne wagary to ju¿ przesada.

Nie rozumiem postawy sporej czêœci wyk³adowców,
którzy czêsto udaj¹ naiwnych, ¿eby nie powiedzieæ

g³upich. Wystarczy, ¿e cierpi¹cy na wstrêt do uczelni de-
likwent przyjdzie tu¿ przed sesj¹ do takiego dobro-
dusznego pedagoga, opowie mu tkliw¹ bajeczkê o przeby-
tej kilka tygodni temu ,,strasznej” chorobie i bez przeszkód
mo¿e zaliczyæ dany przedmiot. Taki ktoœ nie musi nawet
przedstawiaæ zwolnienia lekarskiego, bo i po co?

Co najgorsze, wyk³adowcy zdaj¹ sobie sprawê ze
studenckich k³amstw, ale wol¹ to ukrywaæ. Takie udawanie
szkodzi wszystkim: solidnym studentom, którzy œciœle
trzymaj¹ siê regulaminu, ich nieuczciwym kolegom, gdy¿
bierna postawa nauczycieli uczy ich bezkarnoœci, a przede
wszystkim samym wyk³adowcom, którzy trac¹ swój
autorytet. Po co ich szanowaæ i chodziæ dzieñ w dzieñ na
zajêcia, skoro przed sesj¹ mo¿na do nich przyjœæ ze smutn¹
min¹ i zrobiæ z nich (za przeproszeniem) frajerów?

Mo¿e gdyby któryœ z profesorów spróbowa³, mówi¹c
kolokwialnie, oblaæ wiecznie ,,chorego” studenta, pozosta-
li przestraszyliby siê, ¿e spotka ich coœ podobnego i wziê-
liby siê ostro do roboty. Tego w³aœnie ¿yczê sobie oraz
moim normalnym, obecnym zazwyczaj na zajêciach, kole-
gom, bo jakaœ sprawiedliwoœæ jednak musi byæ, choæby
najmniejsza.

Adrian Kowalski
(II rok filologii polskiej)

Od czego zale¿y sukces
Po latach interesowania siê rozwojem osobistym i du-

chowoœci¹ zrozumia³em, czym jest sukces i jak siê go
osi¹ga. Dojrza³o we mnie to swego rodzaju zrozumienie,
choæ nie jestem prê¿nie dzia³aj¹cym biznesmenem ani
nawet ciesz¹cym siê powodzeniem u kobiet playboyem.
Przeciwnie, wci¹¿ mam cechy przeciêtnego cz³owieka.

Doradcy ucz¹cy jak rozwijaæ siê i osi¹gaæ sukcesy
zazwyczaj operuj¹ prostymi twierdzeniami. Mówi¹ nam to,
o czym w g³êbi serca wiemy. Nierzadko powtarzaj¹ ludowe
m¹droœci, jednak na tyle atrakcyjnie, ¿e chcemy ich
s³uchaæ. Gdy mówili nam o tym rodzice lub dziadkowie
brzmia³o to nudnie i przestarzale. Tymczasem wspó³czeœni
coachowie - trenerzy nie wymyœlaj¹ niczego nowego,
przeciwnie - czêsto odwo³uj¹ siê do s³ów ludzi, którzy ¿yli
setki, a nawet tysi¹ce lat temu. Oto niektóre z ich rad:

· Z kim przestajesz takim siê stajesz.
· Kto wierzy w swój sukces, osi¹ga go.
· Skupiaj siê na mo¿liwoœciach, nie przeszkodach.
· Szukaj w sobie mi³oœci, a nie strachu.
· IdŸ ma³ymi krokami, ale idŸ.
· Przede wszystkim b¹dŸ wytrwa³y i nie rezygnuj.
· Talent to mit: zazwyczaj chodzi o pracê.
Jak widaæ, s¹ to najprostsze twierdzenia. Bo praw-

dziwe ¿ycie bywa w³aœnie banalne. To my sami niepotrzeb-

nie wszystko komplikujemy. Potem szukamy mistrza - tre-
nera, który mówi nam to, co sami wiemy. W³aœnie dlatego
oœmielam siê twierdziæ, ¿e wiem, czym jest sukces i jak go
osi¹gn¹æ; bo zrozumia³em proste zasady.

Mo¿na sprowadziæ je do stwierdzenia, ¿e nale¿y ¿yæ
aktywnie, bez ¿alu i z energi¹, jak¹ daje mi³oœæ. W³aœnie
ona w pierwszej kolejnoœci. Na co dzieñ doœwiadczamy
przecie¿, ¿e gdy czujemy strach - kurczymy siê. Nasze
dzia³ania s¹ wtedy bojaŸliwe, za wszelk¹ cenê szukamy
ubezpieczenia. Gdy jesteœmy radoœni, zadowoleni, szczêœ-
liwi, gdy czujemy, ¿e idziemy dobrym tropem eskalujemy
swoje dzia³ania. Pragniemy swoj¹ radoœci¹ podzieliæ siê ze
œwiatem z dobrze znanym okrzykiem: „³a³!”. Jednak to tyl-
ko moment i znów wkraczamy na drogê znudzenia i zw¹t-
pienia.

Chcê unikaæ takich z³ych stanów i dlatego ka¿dego
dnia szukam w sobie spokoju i zadowolenia. Uczê siê
traktowaæ problemy jako nic nieznacz¹ce, a nawet
rozwijaj¹ce mnie. Pragnê dostrzegaæ postêpy, które
osi¹gam; po prostu patrzeæ na s³oneczn¹ stronê ¿ycia i pra-
cowaæ, by ta jasna przestrzeñ powiêksza³a siê. To zadania
banalnie proste, a zarazem skuteczne i praktyczne.

Metoda, do której przekonujê, nie jest newsem na
pierwsz¹ stronê gazety. Przeciwnie, jest bana³em, o którym
jednak czêsto siê zapomina. Ja równie¿ zapomnia³em.

Maciej Wysocki
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Dynamiczny rozwój technologii dopad³ równie¿
studentów! Dla wielu z nich proces studiowania jest
nieroz³¹cznie zwi¹zany z u¿ywaniem urz¹dzeñ
elektronicznych. Komputery, telefony komórkowe,
laptopy, tablety... Do tego portale spo³ecznoœciowe, fora,
strony internetowe, internetowe Ÿród³a wiedzy. Jak siê w
tym wszystkim odnaleŸæ i „z czym to siê je”? Czy
elektronika to tylko gad¿ety, a mo¿e wa¿ne pomoce
naukowe?

Ka¿dy nowy student dowiaduje siê, ¿e powinien
u¿ywaæ wspólnego adresu e-mail, na który wyk³adowcy
przesy³aj¹ informacje i materia³y. Koniecznie wiêc musi
mieæ dostêp do Internetu. Do tego dochodzi korzystanie z
systemów internetowych, których dostarcza uczelnia
pocz¹wszy od rejestracji, po szkolenie biblioteczne i inne
tego typu us³ugi. Ponownie wiêc jesteœmy uzale¿nieni od
komputera oraz Internetu. Jak widaæ, technologia jest tak
wpleciona w nasz¹ codziennoœæ, ¿e trudno siê bez niej
obyæ.

Studenci lubi¹ wyjœæ krok do przodu. Co z tego, ¿e
uczelnia wymaga od nich, aby mieli jedynie dostêp do
komputera i Internetu? Nie oznacza to, ¿e powinni posiadaæ
taki sprzêt na w³asnoœæ, bo mog¹ korzystaæ z uczelnianego.
Studenci jednak lubi¹ zaopatrywaæ siê w gad¿ety
elektroniczne. Po co? Najczêœciej dla u³atwienia sobie
studiowania.

Koniecznoœæ

Nie tylko koniecznoœæ

* Bo przecie¿, po co przepisywaæ ca³y slajd wy-
œwietlany przez wyk³adowcê, je¿eli mo¿na zrobiæ
zdjêcie? Dowolnie: telefonem, tabletem...

* Czy ³atwiej Ci siê pisze na laptopie ni¿ d³ugopisem?
Je¿eli tak, to pewnie siêgniesz po laptop i bê-
dziesz w nim notowa³ s³owa wyk³adowcy. Spryt-
nie...

* Jak skutecznie wymieniaæ siê informacjami z oso-
bami z jednego roku? Mo¿e dzwoniæ do ka¿de-
go z osobna? To ju¿ dawno wysz³o z mody. Teraz
ka¿dy rok tworzy w³asn¹ grupê w portalu Facebook,
ewentualnie inne forum spo³ecznoœciowe. W³aœnie
tam mo¿na zamieszczaæ wszelkie wa¿ne kwestie. To
wiêcej ni¿ moda, to koniecznoœæ i nowy standard
œwiata studentów.

* Co zrobiæ, jeœli potrzebujesz ksi¹¿kê, której nie ma
w lokalnych bibliotekach i ksiêgarniach? - Z pomoc¹
przyjdzie Internet. Za pomoc¹ komputera, telefonu,
tabletu... bêdziesz móg³ œci¹gn¹æ dowolny tytu³.
Szybko, ³atwo, tanio i z ca³ej Polski.

£ukasz, III rok filologii polskiej:
- Od trzech lat korzystam z opartego o technologiê e-at-
ramentu czytnika ebooków. Jako student polonistyki
zg³êbiam wiele tekstów literackich i nie ukrywam, ¿e po-
siadanie takiego urz¹dzenia bardzo u³atwia mi ¿ycie. Czy-
tam na nim nie tylko ksi¹¿ki, jeœli dana pozycja jest dos-
têpna w formie cyfrowej, ale te¿ przegl¹dam wykonane
skany. Czytnik doskonale sprawdza siê jako noœnik prze-
pisanych na komputer notatek. Dziêki niemu wygodnie
przyswaja siê du¿e iloœci wiedzy. Oczywiœcie, na moim
urz¹dzeniu posiadam te¿ ksi¹¿ki typowo rozrywkowe,
wiêc nie s³u¿y mi ono wy³¹cznie do spraw naukowych.
Tego typu czytnik mogê poleciæ ka¿demu, kto ceni sobie
komfort, wygodê i lubi obcowaæ z technologicznymi
nowinkami. Jeœli ktoœ uwielbia ksi¹¿ki, to jest to œwietne
udogodnienie. S³yszy siê o przypadkach, gdy w³aœnie takie
urz¹dzenie nak³oni³o kogoœ do siêgania po lektury. Nie
ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e w procesie studiowania
czytnik ebooków okazuje siê bardzo przydatny.

Ale róbcie to m¹drze. Komputer, telefon, tablet nie
musz¹ s³u¿yæ do „g³upich gier”. To s¹ doskona³e narzêdzia
naukowe, b¹dŸ m¹dry i wykorzystaj je na studiach. Trzeba
tylko chcieæ.

Ju¿ czas wylogowaæ siê z tego artyku³u, czeœæ!

Co mówi¹ studenci?

Korzystajcie z technologii!

Maciej Wysocki

Gad¿ety elektroniczne studentów

7

Kuryer Uniwersytecki 70 (1/2015)



NASZE SPRAWY

Dobry zwyczaj - zapo¿yczaj?
„ rzeci raz na teczkê pani ”

niby po polsku, ale jednak nie do koñca. W podanym zdaniu
a¿ trzy razy pos³u¿ono siê s³owami pochodz¹cymi z innych
jêzyków. Jednak¿e, jest to tylko namiastka tego, z czym
spotykamy siê na co dzieñ. Przecie¿ id¹c ulic¹ widzimy

, rozpowszechniony jest , podziwiamy
dziewczynê w i mamy , sk¹d naprawdê
w naszym ojczystym jêzyku wziê³y siê te s³owa.

Wszystkie one s¹ zapo¿yczeniami, które œwiadomie
lub nie, coraz czêœciej przenosimy do systemu lek-
sykalnego jêzyka polskiego. Przyczyny s¹ ró¿ne,
zaczynaj¹c od chêci zaimponowania innym, przez
szukanie wspólnego jêzyka, po tradycjê histo-
rycznojêzykow¹. Do tej ostatniej zaliczamy wiêkszoœæ
zapo¿yczeñ z jêzyka niemieckiego i rosyjskiego, co
niew¹tpliwie wi¹¿e siê tak¿e z bliskim s¹siedztwem
Niemiec i Rosji.

Wp³ywy tych jêzyków na nasz by³y nieuniknione,
dlatego do dziœ mówimy: (ros.) zamiast

, (ros.) zamiast , czy te¿
(niem.) zamiast . Oprócz tego, czêstym

zjawiskiem by³o zapo¿yczanie wyrazów, które nie mia³y
swojego odpowiednika w jêzyku polskim: (ros.),

niem.). Wspó³czeœnie jednak jêzyki naszych
s¹siadów coraz rzadziej stanowi¹ Ÿród³o zapo¿yczeñ,
poniewa¿ ich wp³yw zdominowa³y anglicyzmy.

pod rz¹d lukam kanclerz

billboardy gender
shortach zagwozdkê

z wielkiej litery
wielk¹ liter¹ pod rz¹d z rzêdu
majster mistrz

ko³choz
kanclerz (

T S¹ to zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego, które w ró¿-
ny sposób zadomowi³y siê w naszym. Jedne zachowa³y
oryginaln¹ pisowniê, jak np. , ,

, inne natomiast uleg³y spolszczeniu:
(match), (to define). Zapo¿yczenia z jêzyka
angielskiego tak szeroko rozpowszechni³y siê w naszym
jêzyku, ¿e pos³ugujemy siê nimi w niemal ka¿dej sferze
¿ycia. Odnajdujemy je w sporcie ( ),
kuchni ( ), modzie ( ), przy
okazywaniu swoich emocji ( ) i w wielu innych
dziedzinach (

Jêzyk polski wrêcz nasi¹ka anglicyzmami, które w os-
tatnich latach z wyj¹tkow¹ ³atwoœci¹ s¹ przyswajane przez
m³odzie¿. Dlaczego tak siê dzieje? Czy jeœli zatrudnimy

, a nie to bêdzie mieæ ona mniejsze
predyspozycje do opieki nad dzieæmi? Czy jeœli zjemy

zamiast , to bêdzie on mniej wykwintny?
Wypowiedzi m³odych Polaków staj¹ siê coraz

sztuczniejsze, bo zaczynaj¹ przypominaæ zlepek obco-
jêzycznych wariantów polskich s³ów. Jest to skutek na-
gminnego i czêsto nieuzasadnionego u¿ywania zapo-
¿yczeñ, które ostatnio s¹ bardzo „w modzie”. Profesor Jan
Miodek przekonuje: „

”. Pamiêtajmy
o tym, kiedy znów pójdziemy na , kupiæ
lub zatrudnimy .

manager baby-sitter
weekend mecz

definiowaæ

faul, tie break, fitness
ketchup, tost top, mini, kardigan

wow!
leasing, dieta, design).

opiekunkê baby-sitter,

obiad lunchu

Nie ma s³ów niepotrzebnych
jêzykowi, s¹ tylko te stanowczo nadu¿ywane

shopping adidasy
baby-sitter

Karolina W.
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NIE MA TYCH UPARTYCH SPO£ECZNIKÓW
Autor wspomnieñ, przes³anych w ubieg³ym roku na Konkurs Literacki „Limesu”, w czasie opisywanych

wydarzeñ mia³ 23 lata. Zwróci³y nasz¹ uwagê, poniewa¿ pokazuj¹, ¿e pasje m³odoœci s¹ kapita³em,
którego nie mo¿na policzyæ w ¿adnej walucie, nie sposób ich kupiæ ani sprzedaæ, a jednak to one po latach

niejednokrotnie stanowi¹ o tym, czy mo¿emy w³asne ¿ycie oceniæ jako barwne, spe³nione, udane.

Od wiosny 1964 r. minê³o ju¿ pó³ wieku! W Siedlcach
rozwija³ siê wtedy przemys³ i budownictwo mieszkaniowe.
Kwit³o tak¿e ¿ycie kulturalne, jak w œwietlicy na osiedlu
robotniczym przy ul. Wi¹zowej.

Ochotnicy czyœcili pod³ogi, palili w piecach, myli
okna - tak wysokie, ¿e trzeba by³o wchodziæ po drabinie.
Przed zabawami wspólnie dekorowano œwietlicê. Do tañca
gra³y lepsze lub gorsze zespo³y z tr¹bk¹, saksofonami,
skrzypcami, niezast¹pionym akordeonem i perkusj¹. Przy
wejœciu sta³ „biletowy” - Tadeusz Protasiuk, a na sali
dy¿urowa³o kilku porz¹dkowych, których dzisiaj
nazwalibyœmy ochron¹. Plakaty informuj¹ce o imprezach
malowano tuszem na brystolu i rozwieszano na terenie
miasta.

Kiedyœ nie by³o baloników na bal sylwestrowy,
kupiliœmy wiêc artyku³y zastêpcze - w aptece. Kolega
dostarczy³ tusz, stosowany do znakowania miêsa w rzeŸni,
którym piêknie pomalowaliœmy balony. Jednak pod
wp³ywem ciep³a zaczê³y z nich skapywaæ kolorowe krople;
niektórzy próbowali zmyæ alkoholem plamy na d³oniach.
Sprz¹taj¹c salê po zabawie œmialiœmy siê z tego
zamieszania, zw³aszcza z ekwilibrystyki niektórych
podchmielonych goœci.

Do œwietlicy sprowadzaliœmy tak¿e kino objazdowe.
Na scenie rozwijano ekran, a zza stanowiska filmowego
dochodzi³ dŸwiêk przewijanych na szpulach taœm.
Przewa¿nie ogl¹dano filmy radzieckie o tematyce
wojennej.



Fot. Jaros³aw Kurzawa

KONKURS LITERACKI

Po co mi to?
Powodzeniem cieszy³y siê spektakle teatru

amatorskiego, prowadzonego pocz¹tkowo przez Halinê
Rokitê, nauczycielkê. Inicjatywê tê wspiera³ niezmor-
dowany Stefan Sysik, przewodnicz¹cy Komitetu Osied-
lowego, z zawodu kolejarz. W 1964 r. kierownictwo teatru
objê³a Alicja Siwkiewicz z Powiatowego Domu

Po przeczytaniu tekstu przyj¹³em rolê. Moj¹
partnerk¹, teatraln¹ wdow¹, by³a Lucyna Kordecka. Od

Kultury.
Ta sama, która wspólnie z Konstantym Domaga³¹ organi-
zowa³a Zespó³ Pieœni i Tañca „Chodowiacy”. W teatrze
rozpoczê³a od kompletowania zespo³u do dwóch jedno-
aktówek oraz do inscenizacji „Pana Tadeusza”. Oto w jaki
sposób zosta³em wkrêcony w m³yn pracy trupy teatralnej.

Edek Wolski pracowa³ w Szpitalu Miejskim jako
magazynier ¿ywnoœciowy, a ja w administracji. Spotyka-
³em go w magazynie lub na szpitalnym placu. Pewnego
dnia zapyta³ mnie, czy nie chcia³bym zostaæ cz³onkiem zes-
po³u teatralnego na jego osiedlu. By³o ono po³o¿one na
koñcu miasta, ale po namowach zgodzi³em siê. W g³owie
mia³em jedn¹ myœl: „Czy podo³am? Po co mi to?”

Gdy wysiad³em z autobusu na ostatnim przystanku, na
niebie tworzy³y siê czarne chmury, s³ychaæ by³o pomruki
burzy. Z³e wra¿enie minê³o, gdy w œwietlicy zobaczy³em
salê widowiskow¹ ze scen¹ i drewnian¹ pod³og¹, a naprze-
ciw - spory balkon. Na piêtrze zebra³o siê kilkanaœcie osób,
które przywita³y mnie ¿yczliwie: - Wreszcie pan jest, cze-
kaliœmy!

- Czy ju¿ siê pan zdecydowa³? - spyta³a uœmiechniêta
Ala Siwkiewicz. - Widzê pana w jednoaktówce Czechowa
„NiedŸwiedŸ”, w roli emerytowanego porucznika armii
rosyjskiej!

- Czy nie jestem zbyt m³ody? - spyta³em.
- Wszystko poprawi charakteryzacja - uspokoi³a

mnie.

NIE MA TYCH UPARTYCH SPO£ECZNIKÓW
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razu wpad³a mi w oko: m³odziutka czarnulka o niebieskich
oczach i piêknym uœmiechu. Robi³a wra¿enie osoby pe³nej
werwy, z artystyczn¹ dusz¹. Moje emocje opad³y, gdy
ujrza³em na jej rêku obr¹czkê; wobec mê¿atek czu³em
respekt…

Pierwsze próby polega³y na czytaniu tekstu, najpierw
w œwietlicy, potem na scenie. Nie mo¿na by³o wtedy roz-
mawiaæ, wchodziæ ani wychodziæ. Pocz¹tkowo sz³o opor-
nie: „Chyba nie podo³am - myœla³em - tyle tekstu w ka¿dej
scenie!” Przygotowywano równolegle dwie jednoaktówki:
oprócz „NiedŸwiedzia”, tak¿e - „Z jakim przestajesz, takim
siê stajesz” Fredry. Nale¿a³o opanowaæ rolê pamiêcio-
wo i wczuæ siê w ni¹ tak, by grana postaæ by³a wiarygodna.
Z przejêcia zasycha³o nam w gard³ach. Dobrze, ¿e w czasie
prób mo¿na by³o napiæ siê oran¿ady albo gor¹cej herbaty.

Mama pyta³a, dlaczego mówiê do siebie

Gdy powtarza³em tekst w domu, mama pyta³a, dlaczego
mówiê do siebie? T³umaczy³em, ¿e uczê siê roli.

- Czego? - pyta³a. - Roli? Jakiej znów roli?
Odpowiada³em, ¿e bêdê emerytowanym porucznikiem
carskim…

Do œwietlicy czêsto wêdrowa³em pieszo - trzy
kilometry drog¹ brukow¹ i zwyk³¹ gruntówk¹, bo autobusy
jeŸdzi³y rzadko. Próby trwa³y d³ugo, æwiczyliœmy zarówno
tekst, jak i dykcjê, g³oœnoœæ oraz sposób wypowiedzi. Nie
mieliœmy mikrofonów… Wraca³em do domu po ciemku,
omijaj¹c do³y z brudn¹ wod¹. Na drzewach wrony pro-
wadzi³y za¿arte dyskusje, ale kto by je zrozumia³?

Piln¹ potrzeb¹ sta³o siê zdobycie rekwizytów. Sk¹d
wzi¹æ ma³y, mosiê¿ny dzwonek, niezbêdny do przywo³y-
wania lokaja? No i jest! - znaleziono taki u kogoœ na stry-
chu. A klej do przylepiania w¹sów i bokobrodów? Kolega
zajmuj¹cy siê dostaw¹ sprzêtu medycznego do szpitala

Próba generalna sztuki Aleksandra Fredry „Z jakim przestajesz,
takim siê stajesz”, trzecia od lewej Alicja Siwkiewicz.

Antoni Czechow „NiedŸwiedŸ”- porucznik Smirnow
(Henryk Szomko) upomina siê u wdowy (Lucyna Kordecka)

o zwrot d³ugu.
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NIE MA TYCH UPARTYCH SPO£ECZNIKÓW
podpowiedzia³: „Znasz szefow¹ apteki - to porozmawiaj!”
I rzeczywiœcie, kierowniczka szpitalnej apteki da³a mi bu-
teleczkê tajemniczej substancji; po dodaniu do niej kalafo-
nii powstawa³ wspania³y klej, który nie ci¹gn¹³ skóry i dob-
rze trzyma³ doklejane akcesoria. Niejeden chcia³by z niego
skorzystaæ, wiêc pilnowa³em go jak oka w g³owie, klejem
dzieli³em siê tylko ze scenicznym lokajem, któremu tak¿e
trzeba by³o przytwierdzaæ w¹sy.

A stroje do sztuki? Ala przynios³a je z garderobiarni
Domu Kultury, sukniê wdowy po¿yczy³a pani Kobyliñska,
s¹siadka z osiedla. Znaleziono nawet portret mê¿a wdowy,
który mia³ wisieæ na œcianie. Okno wykonano z kartonu, ale
brakowa³o stylowych mebli z epoki oraz repliki pistoletu. Z
broni¹ do pojedynku poradziliœmy sobie, z meblami,
niestety, nie.

Niezapomniany smak ogórków
Na pocz¹tku zimy ruszyliœmy w teren. Spektakle

odby³y siê w oœmiu podsiedleckich miejscowoœciach, w
ogrzewanych œwietlicach - to by³ warunek. JeŸdziliœmy
samochodem terenowym marki Willis, z wojskowym
kierowc¹. Zawdziêczaliœmy ten transport mê¿owi Ali,
który pracowa³ w sztabie jednostki. Silne opady œniegu
utrudnia³y dojazdy, niejednokrotnie trzeba by³o wypychaæ
samochód z zaspy. Drogi przecie¿ by³y wiejskie, nie
zawsze bite, s³abo oœwietlone. Œwiate³ka domostw
migota³y z oddali i tylko ksiê¿yc przygl¹da³ siê naszym
zmaganiom z bia³ym puchem.

W ten sposób odwiedziliœmy: Domanice, Wiœniew,
Golice, Krzesk, Czepielin, Strza³ê, Sucho¿ebry, Œmiary. Za
scen¹, z tekstami w rêku, czuwa³ niezawodny sufler - Edek
Wolski. Brawa i œmiech w czasie przedstawienia œwiad-
czy³y o tym, ¿e widzowie dobrze siê bawili.

Po wystêpach w Strzale i Golicach goœci³o nas Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, a uroczysty charakter przyjêcia
podkreœla³y stroje ludowe, w jakie by³y ubrane. Falbanki,
koronki, kolorowe tasiemki, czerwone korale, a tak¿e
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„NiedŸwiedŸ”  Smirnow uczy wdowê trzymania broni
do pojedynku, który ma siê odbyæ miêdzy nimi.

pomalowane na czerwono usta dodawa³y uroku ka¿dej
twarzy. W tradycyjnych, podlaskich ubiorach
podziwialiœmy ka¿dy szczegó³: wst¹¿ki, aplikacje,
marszczenia, nawet guziki.

A czego nie by³o na stole! Wspania³e ciasta, pierogi
z miêsem, z kapust¹ i grzybami, racuszki z jab³kami, œwie-
¿utki chleb z pieca, a¿ para lecia³a, kwas chlebowy i podpi-
wek. Podano wspania³e flaki, smalec z chrupi¹cymi skwa-
reczkami i pachn¹cym kiszonym ogórkiem. W podziêce
sypaliœmy dowcipami, ilustruj¹c je œmiesznymi scenkami.
Wspólnie œpiewaliœmy piosenki z naszego regionu, spoœ-
ród wielu pamiêtam „Polkê Wiœniewsk¹”. Okaza³o siê, ¿e
byliœmy nieŸli nawet w tañcach; jak aktorzy, to aktorzy!

Kiedyœ wpad³ do œwietlicy jeden z kolegów, wo³aj¹c:
„Jest o nas w gazecie!” Ktoœ popêdzi³ rowerem do centrum
miasta, bo w pobli¿u nie by³o kiosku z gazetami. Jest!
Nasze zmagania ze scen¹ opisa³a w

, w grudniu 1964 r., dziennikarka Leonarda
Michalczuk. Artyku³ by³ zatytu³owany „Nikt im tego nie
da³”. Faktycznie, nie da³, bo wszystko przygotowaliœmy
w³asnym wysi³kiem i z pomoc¹ Alicji Siwkiewicz , która
nam towarzyszy³a we wszystkich wyjazdach.

W czasie spektakli zdarza³y siê œmieszne i niespo-
dziewane sytuacje. W „NiedŸwiedziu” jest scena, w której
ja, czyli nieokrzesany carski porucznik, ¿¹daj¹cy od wdo-
wy natychmiastowego zwrotu d³ugu zaci¹gniêtego przez
jej mê¿a, jestem przez ni¹ tak wyprowadzony z równowagi,
¿e dwukrotnie proszê lokaja o wodê. Kiedyœ, za drugim
razem, otrzyma³em w kryszta³owym kieliszku… wódkê!
Straci³em oddech, a za kotar¹ koledzy k³adli siê ze œmiechu.

Zdejmowano dekoracjê i trzeba by³o wracaæ do domu.
Willis zatrzymywa³ siê w Siedlcach na rogu 3 Maja i Ki-
liñskiego, przy budce telefonicznej, sk¹d ju¿ mia³em blisko
do siebie. W g³owie t³uk³y siê myœli dotycz¹ce treœci sztuki:
Czy Czechow myœla³ tylko o zwrocie d³ugu, czy by³ on
pretekstem, by porucznik móg³ zalecaæ siê do wdowy?

Minê³y lata, zosta³y wspomnienia i jakiœ nieopisany
¿al. Œwietlica przy Wi¹zowej zamkniêta na cztery spusty,
cicho, g³ucho, budynek marnieje, nie ma tych upartych
twardzieli - spo³eczników, którzy kiedyœ wprowadzili do
niego ¿ycie. Jak dawniej szumi¹ tylko wi¹zy... A wieczo-
rami, w œwietle latarni widaæ cienie ludzi wracaj¹cych z na-
bo¿eñstw w pobliskim koœciele...

Trybunie
Mazowieckiej

Po zejœciu ze sceny siadaliœmy do kolacji,
przygotowanej zazwyczaj przez nieocenionego Bro-
nis³awa Biardê, naszego zaopatrzeniowca. Otwiera³
walizeczkê wype³nion¹ kanapkami z szynk¹ lub polêd-
wic¹ domowej produkcji, kiszonymi ogórkami i termosami
z gor¹c¹ herbat¹. Smak tych ogórków, pochodz¹cych
z dzia³ki pañstwa Biardów, pamiêtam do dzisiaj.

Henryk Szomko

zdjêcia z archiwum autora i Lucyny Kordeckiej
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KONKURS LITERACKI

W ubieg³orocznym, 37. Konkursie Literackim
„Limesu” wziê³o udzia³ dwudziestu dziewiêciu autorów,
z których wiêkszoœæ przys³a³a po kilka utworów. Dla po-
równania, rok wczeœniej by³o o trzech uczestników wiêcej,
zaœ w 33. edycji konkursu - piêædziesiêciu piêciu.

Niewielka liczba zg³oszeñ wp³ywa na obni¿enie rangi
konkursu. Powoduje tak¿e, ¿e kolejny raz nieprzyznawane
s¹ pierwsze nagrody w kategoriach poezji i prozy oraz na-
grody w kategorii „Student” i za najlepszy wiersz o Siedl-
cach.

Konkurs ma swoich wiernych uczestników, których
prace - tak siê sk³ada - s¹ najczêœciej dostrzegane przez
jury. Ci autorzy nie pochodz¹ jednak z Siedlec ani z regionu
siedleckiego, a raczej z odleg³ych miejscowoœci (Miastko,
Wieliczka, ¯agañ); tutejsze œrodowisko literackie z trud-
nych do zrozumienia przyczyn od d³u¿szego czasu omija
konkurs. W rezultacie nie widaæ dop³ywu „œwie¿ej
krwi”, a im mniejszy wybór, tym mniejsza szansa na
wy³owienie poetyckich czy prozatorskich pere³.

Jak podkreœla W³odzimierz Paw³owski, wieloletni
przewodnicz¹cy jury, nieprzysy³anie swoich utworów na
konkursy literackie, niechêæ do poddawania siê ocenom
p o c h o d z ¹ c y m s p o z a
w³asnego œrodowiska, to
skazywanie siê na twórczy
niebyt.

Z kolei Sylwia Flis,
cz³onek jury, a jednoczeœ-
nie opiekunka studenckie-
go teatru „Chwila”, z któ-
rym tradycyjnie przygo-
towuje spektakle na pod-
stawie konkursowych ut-
worów, upatruje s³abego
zainteresowania pisaniem
(tak¿e udzia³em w teatrze
amatorskim) w niechêci
do… czytania. Ta niechêæ,
zdaniem aktorki i re¿yser-
ki, ma swoje Ÿród³o w ze-
pchniêciu na margines
lektur szkolnych, w tym
poezji. Jeœli ktoœ nie do-
cenia i nie zna literatury
piêknej, to ma tak¿e trud-
noœci z poprawnym wypo-
wiadaniem siê i pisaniem,
nie mówi¹c ju¿ o innych
brakach - podkreœla.

Tadeusz Goc, który towarzyszy konkursowi od jego
pocz¹tków, podkreœla, ¿e autor utworu powinien mieæ
przede wszystkim coœ istotnego i niebanalnego do prze-
kazania. Sekretarz jury przyznaje, ¿e wœród nadsy³anych
utworów zdarzaj¹ siê takie, w których naiwna treœæ ³¹czy
siê ze sztampow¹ lub przerastaj¹c¹ j¹ form¹, brakuje
jednego w¹tku, razi nagromadzenie symboli i przenoœni.

Dawid Pó³rolniczak przekonuje, ¿e nieprzyznawanie
pierwszych nagród w konkursie wynika w³aœnie z troski
o podtrzymanie jego wysokiego poziomu. A oceniana jest
w równej mierze forma i treœæ utworu. Zdaniem tego
cz³onka jury, wielu autorów potrzebuje pomocy w postaci
warsztatów literackich, i to prowadzonych przez wysokiej
klasy polonistów, najlepiej uniwersyteckich. Jeœli czynni
profesorowie s¹ zbyt obci¹¿eni obowi¹zkami, to mo¿na
by³oby poprosiæ o ni¹ emerytowanych nauczycieli
akademickich - proponuje.

W utworach prozatorskich nades³anych w ubieg³ym
roku nieobecna by³a tematyka wspó³czesna, autorzy siêgali
do w¹tków historycznych (nawet bardzo odleg³ych),
fantastycznych albo do w³asnych wspomnieñ. Poezja - to
w³aœciwoœæ nie tylko tego konkursu - dotyka³a g³ównie
sfery uczuæ. Nie czyniê z tego zarzutu, przeciwnie,

wspomnienia by-
waj¹ pasjonuj¹c¹
lektur¹. Trudno
jednak oprzeæ siê
refleksji, ¿e czy-
telnik, który zechce
po latach siêgn¹æ
do tomiku* z nag-
rodzonymi i wy-
ró¿nionymi utwo-
rami, niewiele do-
wie siê o czasach,
w jakich ¿yjemy.

Hanna
Œwieszczakowska

*37 Konkurs
Literacki LIMESU,
wyd. Uniwersytet
P r z y r o d n i c z o -
Humanistyczny w
S i e d l c a c h ,
Uczelniany Oœrodek
Kul tury, Siedlce
2014

Dobrze pisaæ to znaczy du¿o czytaæ
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Teatr “Chwila” w
na podstawie utworów konkursowych,

re¿. Sylwia Flis

Bajce o spadaj¹cych w niebo duszach
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ROK EL GRECO

Autorka w ten sposób napisa³a o sobie:
„Moja przygoda z El Greco trwa od czasu studiów -

ukoñczy³am malarstwo w PWSSP w Gdañsku (obecnie
ASP). El Greco odkry³am dawno, zwiedzaj¹c National Mu-
zeum w Budapeszcie (maj¹ fantastyczne zbiory). W ma-
larstwie El Greco fascynuje mnie pó³nocny koloryt obra-
zów i niepokoj¹ca metafizyka: po³¹czenie ciszy z pod-
skórn¹ nerwowoœci¹ - w monumentalnej tajemnicy.

Poetk¹ zosta³am trochê przypadkiem. Opiekuj¹c siê
ciê¿ko chor¹ mam¹, nie mog³am malowaæ. (…)Pisanie
wierszy by³o relaksem i terapi¹, a poza tym to czysta praca -
³atwiej zgarn¹æ papiery i d³ugopisy, ni¿ p³ótna, farby,
rozpuszczalniki i pêdzle. No i w ka¿dej chwili mog³am wró-
ciæ do wiersza, „³apaæ” s³owa i myœli, zapisuj¹c je gdzie-
kolwiek: na karteczkach, ulotkach, starych rachunkach,
gazetach.

Pierwszy wiersz, który zosta³ publicznie zaprezento-
wany, to „Gdy nadchodzi staroœæ” - o samotnoœci, cierpie-
niu i bezsilnoœci wobec up³ywaj¹cego czasu. Odczytany na
pogrzebie Mamy wzruszy³ ¿a³obników, którzy po uro-
czystoœci prosili mnie o maile i ksero. (…) Nigdy przedtem
nie pisa³am wierszy… By³am konsumentem poezji, szcze-
gólnie w liceum, kiedy zdobycie tomiku Baczyñskiego,
Gajcego czy Mi³osza graniczy³o czêsto z cudem.

Skoncentrowa³am siê na malarstwie i ceramice, to
mnie poch³onê³o na resztê ¿ycia (dyplom z wyró¿nieniem,
wystawy w kraju i za granic¹). Myœlê, ¿e du¿y wp³yw na
moje pisanie mieli nie tylko wy¿ej wymienieni poeci, ale
równie¿ Urszula Kozio³, Wis³awa Szymborska, ks. Jan
Twardowski, Tadeusz Ró¿ewicz, Josif Brodski, Zbigniew
Herbert, W. B.Yeats,AnnaAchmatowa.

Kiedy otrzyma³am III Nagrodê w konkursie literackim
„El Greco - Przystanek Siedlce” by³am zaskoczona i bardzo
szczêœliwa. Kokieteri¹ by³oby twierdziæ, ¿e na nic nie li-
czy³am (jak wysy³a siê na konkurs, to siê liczy); czu³am, ¿e
to jest TEN wiersz. Wiedzia³am, ¿e konkurs jest wyj¹tkowy,
wiêc i konkurencja bêdzie du¿a (wp³ynê³y 333 utwory),
w naszym kraju jest tylu poetów...

Moja praca nad wierszem by³a d³uga, stara³am siê, aby
nie by³ przegadany. Pisz¹c wyobra¿a³am sobie emocje,
jakie targa³y El Greco, gdy malowa³ œw. Franciszka; naj-
trudniej by³o oddaæ religijnoœæ i mi³oœæ Franciszka do
Stwórcy. Wiersz zaprezentowa³am kilku osobom - podoba³
siê… Wys³a³am go w ostatniej chwili, z nocnej poczty. A
potem...

Pierwszy raz znalaz³am siê w Siedlcach... Pobyt by³
dla mnie du¿ym odkryciem - przede wszystkim
architektury, która kojarzy³a mi siê z carsk¹ Rosj¹.
Zaskoczona by³am jej innoœci¹ od architektury Gdañska,
Elbl¹ga czy Malborka. W ten sposób zosta³am orêdow-

Na zakoñczenie Miêdzynarodowego Roku
El Greco pragniemy przypomnieæ wiersz Danuty

Hajdas z Gdañska, poœwiêcony jedynemu
w Polsce obrazowi tego malarza, znajduj¹cemu siê w

siedleckim Muzeum Diecezjalnym.
Utwór zdoby³ trzeci¹ nagrodê w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „El Greco - Przystanek

Siedlce” w czerwcu ub. roku.

niczk¹ Waszego piêknego miasta, które mnie autentycznie
zachwyci³o. Czêsto opowiadam o swoim pobycie w Siedl-
cach, jak wspaniale zosta³am przyjêta i jak wygl¹da³a
uroczystoœæ wrêczenia nagród.

Co dalej z pisaniem poezji? Mam kilka zaczêtych
wierszy, chcia³abym w przysz³oœci wydaæ tomik. Bardzo
d³ugo podejmujê decyzjê, zastanawiam siê czy jest ju¿ ok.
W pisaniu najbardziej podoba mi siê odkrywanie jak trudny,
a zarazem piêkny jest jêzyk polski.”

(s¹ to obszerne fragmenty listu Danuty Hajdas do Hanny
Œwieszczakowskiej)

(wiersz, za zgod¹ Autorki, przedrukowujemy z czasopisma
nr 2/2014)Autograf

W pisaniu odkrywam jêzyk polski

Ekstaza œw. Franciszka
wed³ug El Greco

Mistrz nag³ym ruchem rozdar³ chmury
które stoj¹c szybuj¹ w ciemnoœci nocy
czaszka przycupnê³a
w niewidzialnym s³owie o marnoœci rzeczy
Franciszek
okryty p³aszczem ziemskiej szaroœci
w modlitwie
gdzie s³owa przysiad³y na ustach
unosi oczy z odciskiem wzruszenia
w smudze ksiê¿ycowych tonów
w ciszy z kosmosu
otwiera ramiona
na wys³uchanie Pana Boga

Danuta Hajdas
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Ch³opiec w³¹czaj¹cy telefon  - Ewa Nowacka  - I nagroda
w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim EL GRECO
w kat. Gimnazja
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GALERIA 13

Jakub Jakubowski (z prawej) w towarzystwie prof. dr. hab.
Tomasza Nowaka, kuratora wystawy

Wernisa¿ wAgalerii 20 lutego 2015 r.

Prace Jakuba Jakubowskiego z cyklu , 2013 r.,
olej/p³ótno, 200x140 cm

K³ajery - Chóry

Umrzeæ dla siebie, by tworzyæ wspólnie

Kuryer Uniwersytecki 70 (1/2015)

W lutym, w A ga-
lerii, pojawi³y siê pra-
ce Jakuba Jakubow-
skiego. Artysta po-
chodzi z Czêstochowy,
a obrazy, które ze sob¹
przywióz³ s¹ czêœci¹
cyklu „K³ajery - Chóry”.

Do podjêcia tej
tematyki sk³oni³ autora
pobyt w Kolonii, w
N i e m c z e c h , g d z i e
uczestniczy³ w warszta-
tach chóralnych.

Oczarowa³o go
przeistaczanie siê cz³on-
ków chóru ze zbioru
indywidualnoœci w je-
den organizm, tworz¹cy
now¹ jakoœæ, i to zjawis-
ko zapragn¹³ uwieczniæ
na p³ótnie.

Jakubowski zdefi-
niowa³ chór jako ¿yw¹
istotê, zdoln¹ do samo-
dzielnego istnienia, z³o-
¿on¹ z jednostek, które
straci³y swoje ego, by
uzyskaæ wspólny efekt.
Zdaniem artysty, ka¿-
da osoba uczestnicz¹ca
w tego rodzaju zespo-
³owym przedsiêwziêciu
jest zmuszona do rezyg-
nacji z definiowania
siebie jako jednostki.
Chórzyœci podporz¹d-
kowuj¹ siê nadrzêd-
nemu celowi, by stwo-
rzyæ zespó³, czyli har-
moniê, a w efekcie
osi¹gn¹æ odpowiednie
brzmienie i wyj¹tkowy
styl.

W pracach artysty
dostrzegamy wspólne
cechy. Granaty i czer-
nie oraz wy³aniaj¹ce
siê z nich jaskrawe
plamy uk³adaj¹ siê
w coraz to inne twarze,
postacie lub przed-
mioty po³¹czone ze
sob¹ w muzyce. S¹
niczym ona delikatne,
drgaj¹ce, ulotne, roz-
marzone, przesycone
dŸwiêkiem. W ten
sposób Jakubowski
mówi, ¿e nie sposób
staæ siê czêœci¹ ca³oœci
nie rezygnuj¹c z siebie,
nie „umieraj¹c dla
siebie”.

Moim zdaniem
jest to jedna z lepszych
wystaw na terenie
naszej uczelni. Mis-
tyczny œwiat, który
ogl¹damy, jest wy-
j¹tkowym, intymnym
prze¿yciem autora.
Ukazuj¹c na jednym
z obrazów swoj¹ ro-
dzinê podczas mod-
litwy otwiera siê przed
nami, dzieli swoimi
emocjami . Jedno-
czeœnie udowadnia, ¿e
nasze w³asne prze-
¿ycia, skrywane nawet
bardzo g³êboko, nie
pozostaj¹ tajemnic¹ na
zawsze.

Katarzyna Malewicz
(Ko³o Naukowe

Pedagogów Plastyków)

zdj. Krzysztof Mazur
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Lutowy wieczór, ludowe przyœpiewki, godziny pe³ne
rozmów w otoczeniu ponad czterdziestu prac malar-
skich…Starannie dobrane warstwy kolorów, forma i treœæ
obrazów zachwyci³y goœci przyby³ych do budynku
biblioteki UPH na poplenerowy wernisa¿ wystawy
„Œladami BazylegoAlbiczuka - natura moj¹ mi³oœci¹”.

Jej zorganizowanie w Galerii „Przestrzeñ Sztuk” by³o
czêœci¹ mojej pracy dyplomowej.Autorzy prezentowanych
obrazów skupili siê wokó³ malowniczego bogactwa przy-
rody i jego wp³ywu na odbiorcê. Inspirowa³a ich twórczoœæ
BazylegoAlbiczuka, wszechstronnie uzdolnionego niepro-
fesjonalnego artysty, wybitnego malarza natury.

¯y³ w latach 1909-1995 w D¹browicy Ma³ej na Pod-
lasiu. Swoje ¿ycie poœwiêci³ niewielkiemu ogrodowi, który
przez lata by³ Ÿród³em jego inspiracji malarskich. Szcze-
góln¹ s³awê przyniós³ mu cykl obrazów „Ogrody”. Ele-
mentom natury nada³ znaczenie moralne i uto¿samia³ z ni-
mi sens swego istnienia.

W 1989 r. zosta³ laureatem nagrody im. Oskara
Kolberga za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury ludo-
wej oraz ca³okszta³t dzia³alnoœci. Docenili go krytycy i ko-
neserzy sztuki nieprofesjonalnej. Dla zachowania pamiêci
o tym wybitnym artyœcie co roku organizowany jest plener
malarski. Sta³ siê on wydarzeniem miêdzynarodowym, zaœ
Polski Zwi¹zek Artystów Plastyków Okrêgu Warszaw-
skiego obj¹³ go honorowym patronatem.

W ubieg³orocznym plenerze wziê³o udzia³ wielu
wykszta³conych artystów z Polski i zagranicy

. Ich obrazy przywo³uj¹
elementy portretu, architekturê, zabytki kultury sakralnej
oraz pejza¿e podlaskiej wsi. „Przedstawiaj¹ otaczaj¹c¹
przyrodê bardzo realistycznie, innym razem oddaj¹c siê
nieograniczonej fantazji tworz¹ j¹ na nowo. Jednak
wszyscy artyœci podkreœlaj¹ ³ad i harmoniê w przyrodzie,
cechy, których czêsto brakuje w ¿yciu” - powiedzia³aAlicja
Mironiuk-Nikolska z Pañstwowego Muzeum Etno-
graficznego w Warszawie.

Dziêki mo¿liwoœci obcowania z tymi pracami umac-
niam siê w przekonaniu, ¿e natura w twórczoœci Bazylego
Albiczuka oraz innych malarzy wp³ywa na postrzeganie
przez nas œwiata, uwra¿liwia i uczy pokory.

(Janusz
Maksymiuk, Jan Bonaventura Ostrowski, Lech Pawlak, Antoni
Omiotek, Robert Berlin, Piotr Solis, Grzegorz Ma³owiejski,
Bo¿ena Micewicz, Eliza Pawlak, Olga Kiepas, Ewa Kurowska,
Julia Spirowska, Ma³gorzata Popek-Jobczyk, Arianna Gorgul,
Dariusz Buczyñski, Zurab Phagawa)

(Kurator wystawy, studentka trzeciego roku pedagogiki
Z plastyk¹ i pierwszego roku zarz¹dzania studiów

magisterskich UPH)

Mariola Michalska

Natura moim mistrzem

W A galerii

Miko³aja Bielugi.

na Wydziale Humanistycznym UPH
w Siedlcach odby³ siê (3 grudnia 2014) wernisa¿ malarstwa
prof.

Autora i goœci powita³ prodziekan ds. kszta³cenia
prof. . Wystawê otworzy³a JM Rektor
UPH prof. a wernisa¿ uœwietnili
ponadto swoj¹ obecnoœci¹: prorektor ds. rozwoju prof.

, dyrektor Instytutu Pedagogiki
prof. , zastêpca dyrektora ds. dydaktyki
IP dr oraz studenci i absolwenci
kierunku pedagogicznego. Kuratorem wystawy by³ prof. dr
hab. .

Miko³aj Bieluga studiowa³ (1983-988) Wychowa-
nie Plastyczne w Instytucie Wychowania Artystyczne-
go UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa obroni³
w pracowni prof. Mariana Stelmasika. W 1990 r. roz-
pocz¹³ pracê jako asystent w siedleckiej uczelni. Prze-
wody kwalifikacyjne przeprowadza³ na Wydziale

S³awomir Sobieraj
Tamara Zacharuk,

Zbigniew Karczmarzyk
S³awomir Sobczak
Aneta Niewêg³owska

Tomasz Nowak

Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie,
pierwszy w 1995 r., habilitacyjny w 2008 r. Jako profesor
nadzwyczajny UPH kieruje Katedr¹ Edukacji
Artystycznej.

Malarstwo Miko³aja Bielugi
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- Jakim typem fotografii siê zajmujesz?
- Staram siê byæ wszechstronny. Pasjonuje mnie

makrofotografia, czyli np. œwiat owadów, krople rosy. Poza
tym portrety, fotografie uliczne, krajobrazy. Utrwalam te¿
ciekawe wydarzenia, jak np. imprezy kulturalne.

- Wspomnia³eœ o swoim dziadku i tacie. Czy
mo¿esz powiedzieæ o nich wiêcej?

- Dziadek, Franciszek G³ówka (1910-2006), „syn Zie-
mi Sterdyñskiej”, swój pierwszy aparat skonstruowa³ w³as-
norêcznie. Drugi, Ercona, dosta³ za promowanie sztuki
ludowej. Tym aparatem robi³ zdjêcia w latach 50. i 60. ub.
wieku. Jego fotografie maj¹ zazwyczaj charakter kro-
nikarski. Uwiecznia³ na nich modernizacjê wsi, ludzi
pracuj¹cych w polu, ich codzienne zmagania, a tak¿e ich
pogodê ducha. Fotografowanie by³o dodatkiem do innych
pasji dziadka: poezji i muzyki. Interesowa³a go szeroko
rozumiana kultura ludowa.

Aojciec?

Czy w czasie Twoich polowañ z aparatem
fotograficznym zdarzaj¹ Ci siê jakieœ ciekawe sytuacje?

-

- Dziêkujê za rozmowê

zdjêcia: Karol Domarecki i Franciszek G³ówka

- Tata, S³awomir, fotografi¹ zainteresowa³ siê w latach
80., mia³o to zwi¹zek z moimi narodzinami. Chcia³
dokumentowaæ dorastanie moje i mojej siostry. Foto-
grafowa³ aparatem analogowym marki Zenit z obiektywem
Helios, czêsto u¿ywanym tak¿e dzisiaj w fotografii
cyfrowej.

-

Przy okazji robienia zdjêæ krajobrazowych
spotykam czasami fotografów i wymieniam siê z nimi
spostrze¿eniami i pogl¹dami na ten temat. Innym razem,
jak ostatnio w siedleckim parku, towarzyszy mi tylko
przypadkowo spotkany pies.

Mój œwiat fotografii
Z Karolem Domareckim rozmawia Maciej Wysocki

Wróbel: pocz¹tek wiosny

- d kilku lat zajmujesz siê fotografowaniem. Co
daje Ci ta pasja?

Czy zawsze masz przy sobie aparat?
-

- Lubiê uchwyciæ ciekawy moment, sytuacjê,
ilustrowaæ wa¿ne problemy. Zami³owaniem do robienia
zdjêæ zarazili mnie dziadek i tata. Fotografia by³a obec-
na w moim ¿yciu od wczesnego dzieciñstwa, pamiêtam, jak
tata wywo³ywa³ klisze.

-
Zabieram go, gdy pojawiaj¹ siê warunki

atmosferyczne, jak chocia¿by mg³a, dziêki którym mogê
uzyskaæ ciekawe efekty. Fotografujê g³ównie w Siedlcach,
ale jak wyje¿d¿am, to te¿ biorê ze sob¹ aparat.

O

- Uwa¿am, ¿e Twoje fotografie wyró¿niaj¹ siê
wysokim poziomem. Z jakimi opiniami spotykasz siê na
ich temat? Jak dzielisz siê swoimi zdjêciami ze
œwiatem?

- Opinie bywaj¹ ró¿ne, bo ka¿dego interesuje inny
rodzaj fotografii. Jeden lubi street foto, inni wol¹ portrety
albo makro. Ale generalnie oceny s¹ przychylne.
Szczególnie wa¿ne s¹ dla mnie opinie fachowców. Swoje
zdjêcia umieszczam g³ównie w serwisie internetowym
plfoto.com oraz na Facebooku.

¯niwa

Dzieciarnia z kolekcji dziadka Franka
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Jeœli ktoœ rok temu powiedzia³by mi, ¿e pojadê do
Rosji, to bym go wyœmia³. A jednak pojawi³a siê okazja,
z której nie skorzystaæ by³oby grzechem. Krótko
mówi¹c, pojecha³em na sta¿ jêzykowy do Petersburga.

Przynajmniej po³owê kosztów op³aca³o rosyjskie mi-
nisterstwo edukacji; gospodarze zapewniali zakwate-
rowanie oraz wyk³adowców. Za podró¿ oraz utrzymanie
p³aciliœmy sami. W porównaniu do studentów z Niemiec,
Francji i Portugalii, Polacy byli uprzywilejowani, bo tamci
musieli zap³aciæ pe³n¹ sumê.

Mia³em wyjechaæ w sierpniu. Zacz¹³em siê dener-
wowaæ, bo przecie¿ czeka³a mnie podró¿ do Rosji! Mimo
¿e studiujê filologiê rosyjsk¹, to gor¹czkowo powtarza³em
s³ownictwo ze wszystkich dziedzin, które uzna³em za
niezbêdne, by jakoœ siê dogadaæ. Wci¹¿ mia³em nieroz-
wi¹zany problem: Jak siê tam dostanê?

Mog³em jechaæ autobusem przez Litwê, £otwê i Es-
toniê, kolej¹ - dro¿ej, z przesiadkami i wiz¹ tranzytow¹
przez Bia³oruœ albo polecieæ samolotem - najszybciej i naj-
dro¿ej. Ba³em siê tego, bo nigdy nie lata³em, poza tym
w g³êbi duszy jestem skner¹, wiêc rodzicom powiedzia³em,
¿e wybieram autobus. Ale oni postanowili zagraæ ze mn¹
w otwarte karty, a w³aœciwie w bilety. Ojciec rzuci³ je na
stó³ - do Petersburga mia³em polecieæ dwa dni przed
wymaganym terminem.

Na lotnisko Pulkovo dotar³em po pó³torej godzinie
lotu. Dla mnie, który nigdy nie podró¿owa³ w taki sposób,
by³o to b³yskawiczne. Rosyjska ziemia powita³a mnie
ciep³o i s³onecznie. Nie wiedzia³em jak siê dostaæ do akade-
mika, wiêc zamówi³em taksówkê; lotnisko posiada w³asn¹
,

korporacjê taksówkow¹ i p³aci siê na miejscu. Kwota za-
le¿y od dzielnicy, do której chcemy jechaæ. Potem wystar-
czy poczekaæ na samochód i w drogê. Moim zdaniem, to
znacznie bezpieczniejsze rozwi¹zanie ni¿ wybieranie
taksówki przed hal¹ przylotów.

W aucie mia³em pierwsz¹ okazjê, by porozma-
wiaæ z Rosjaninem, ale kierowca wola³ mówiæ o polityce
ni¿ o atrakcjach turystycznych. Wa¿ne jednak, ¿e zawióz³
mnie dok³adnie tam, gdzie mia³em mieszkaæ przez
najbli¿szy miesi¹c.

By³ to akademik dla zagranicznych studentów Pañ-
stwowego Uniwersytetu im. Hercena. Zajmowa³ wiêksz¹
czêœæ starej kamienicy, która pamiêta³a jeszcze dzie-
wiêtnasty wiek. Chcia³em siê zakwaterowaæ jak naj-
szybciej. Czu³em, ¿e to miasto dos³ownie wzywa mnie,
bym przeszed³ siê jego ulicami. Zap³aci³em za dwa nad-
programowe dni oraz symboliczne piêædziesi¹t rubli za
sierpieñ.

Mia³em dzieliæ pokój z innym Polakiem z naszej
grupy. PóŸniej okaza³o siê, ¿e innych polskich studentów
zakwaterowano z obcokrajowcami. Mieszkaliœmy w poko-
jach dwuosobowych z ³azienk¹, lodówk¹ i telewizorem.
By³ to typowy akademik, ale brakowa³o w nim kuchni.
Zawiod³em siê, bo mia³em nadziejê, ¿e bêdê móg³
ugotowaæ chocia¿ makaron czy ry¿.

Pierwszy dzieñ spêdzi³em na d³ugim spacerze po
mieœcie. O jedzenie siê nie martwi³em, bo przywioz³em
prowiant, by przetrwaæ kilka pierwszych dni zanim
zaznajomiê siê z warunkami. Szybko okaza³o siê, ¿e mo¿na
liczyæ na supermarkety, bary mleczne i sto³ówki.

Petersburg jest przepiêkny. I to nie tylko centrum;
pozosta³e dzielnice te¿ maj¹ swój urok. Zw³aszcza sobo-
ry i cerkwie robi¹ du¿e wra¿enie. W Ermita¿u - s³ynnej
galerii obrazów - by³em trzy razy. Uniwersytet umo¿liwi³
nam wyrobienie legitymacji studenckich, dziêki czemu
zwiedza³em zabytki i muzea bezp³atnie lub korzysta³em ze
zni¿ek. Podoba³y mi siê muzea znanych pisarzy, zw³aszcza

Mój sta¿ jêzykowy w Rosji

Petersburg - cerkiew Na Krowi
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Dlaczego  warto uczyæ siê jêzyka rosyjskiego?
O wyborze jêzyka obcego decy-

duj¹: jego popularnoœæ, przydatnoœæ i ³at-
woœæ w nauce. Pierwsze miejsce w ran-
kingach nale¿y do jêzyka angielskiego,
nastêpne zajmuj¹: niemiecki, hiszpañski,
francuski, a ostatnio coraz popular-
niejszy staje siê chiñski. Nieco dalej
znajduje siê jêzyk naszych wschodnich
s¹siadów: rosyjski. Wbrew pozorom, ten
ostatni okazuje siê coraz istotniejszy,
coraz czêœciej poszukiwane s¹ osoby ze
znajomoœci¹ w³aœnie tego jêzyka.

Dziœ jêzykiem rosyjskim jako
ojczystym i drugim pos³uguje siê ok. 8
proc. ludnoœci œwiata. Wzrasta zainte-
resowanie kultur¹ rosyjsk¹. W Polsce
tak¿e roœnie popularnoœæ tego jêzyka.
Pojawiaj¹ siê oferty kursów, coraz wiêcej
studentów wybiera studia filologiczne,
na których wiod¹cym jêzykiem jest
rosyjski.

Czêsto spêdzamy wakacje poza
granicami kraju, jesteœmy ciekawi
œwiata. Zwiedzamy, robimy zdjêcia,
chcemy porozumieæ siê z obcokra-
jowcami, oczekujemy, ¿e oni zrozumiej¹
nas. W hotelach czy innych miejscach
potrzebna staje siê znajomoœæ jêzyka
obcego. Na Zachodzie, oprócz angielskiego, spotykamy
i rosyjski, na Wschodzie zaœ - rosyjski i angielski.

Nauka jêzyka rosyjskiego nie jest zbyt du¿ym
wyzwaniem dla Polaków, gdy¿ pochodzi on z tej samej
grupy jêzykowej, co nasz: wschodnios³owiañskiej. Aby

nauczyæ siê p³ynnie mówiæ po
rosyjsku trzeba du¿o s³uchaæ
wypowiedzi w tym jêzyku,
rozmawiaæ, g³oœno czytaæ.

Potrzeba motywacji i szcze-
rych chêci do nauki, a tak¿e
systematycznoœci.

Panuje, niestety, prze-
œwiadczenie, ¿e skoro nasze jê-
zyki s¹ tak podobne, to nie ma
potrzeby uczyæ siê rosyjskiego,
bo przecie¿ zawsze zdo³amy siê
porozumieæ. Nie zdajemy sobie
jednak sprawy, ¿e chocia¿
brzmienie wielu s³ów rosyjskich
jest ³udz¹co podobne do pol-
skich, to ich znaczenie jest zu-
pe³nie inne, np. ros. czaszka -
pol. fili¿anka, ros. diwan - pol.
kanapa, ros. lustro - pol. ¿y-
randol itd. Nieznajomoœæ zna-
czeñ s³ów mo¿e prowadziæ do
wielu nieporozumieñ, nie zaw-
sze zabawnych, a na poziomie
biznesowym - do niepo-
¿¹danych konsekwencji.

Konkluduj¹c, w œwiecie
globalnej informacji i znoszenia
granic warto otworzyæ siê nie

tylko na Zachód, ale i na Wschód. Znajomoœæ jêzyka
rosyjskiego u³atwi nam szerokie kontakty i da wiele
mo¿liwoœci rozwoju.

(filologia rosyjska)
Magdalena Zagrodzka
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Mój sta¿ jêzykowy w Rosji - cd.
Dostojewskiego i Puszkina. W pobli¿u miasta najwiêk-
szymi atrakcjami s¹ carskie rezydencje: Peterhof i Carskie
Sio³o. Uda³o mi siê tak¿e pojechaæ do Pskowa, w ramach
wycieczki pracownic biblioteki im. Hercena.

Zajêcia by³y prowadzone w instytucie jêzyka
rosyjskiego (od poniedzia³ku do czwartku) przez wyk³a-
dowców uniwersyteckich z doœwiadczeniem w nauczaniu
obcokrajowców. Wszyscy Polacy i jedna Portugalka (która
okaza³a siê pó³ Rosjank¹) uczyli siê na poziomie
zaawansowanym, Niemcy i Austriacy - na œrednio za-
awansowanym, zaœ pozostali, czyli Portugalczycy i Fran-
cuzi, zaczynali od podstaw. Uczyliœmy siê u¿ywania jêzyka
rosyjskiego w praktyce, w mowie i w piœmie, a tak¿e
gra=matyki, leksyki i literatury.

Poza nauk¹ mieliœmy sporo czasu dla siebie.
Próbowa³em nawi¹zaæ kontakty z Rosjanami, bo chcia³em
lepiej ich poznaæ i spojrzeæ na niektóre sprawy z ich punktu
widzenia. Uda³o mi siê spotkaæ ciekawych ludzi. W naszej
studenckiej grupie najsympatyczniejsi byli Portugal-

czycy i Niemcy. Mo¿na siê by³o z nimi dogadaæ jeœli nie po
rosyjsku, to po angielsku, razem czêsto zwiedzaliœmy mias-
to. Z Francuzami by³o gorzej: siedzieli we w³asnym sosie,
nie chcieli rozmawiaæ, a nauka jêzyka te¿ podobno sz³a im
s³abo.

Do domu wróci³em na pocz¹tku wrzeœnia. Niezbyt ob-
³adowany, bo ksi¹¿ki, które kupi³em lub dosta³em, musia-
³em wys³aæ poczt¹, by nie p³aciæ za nadbaga¿. Pobyt w Pe-
tersburgu oceniam jako bardzo udany. Zobaczy³em napraw-
dê du¿o i sporo siê nauczy³em. Nie tylko jêzyka, ale te¿ od-
dzielania polityki od zwyk³ych ludzi, Rosjan, którzy okazali
siê goœcinni i sympatyczni.

Co trzeba zrobiæ, ¿eby wyjechaæ na sta¿ jêzykowy do
Rosji? Zajrzeæ na stronê Rosyjskiego Instytutu Nauki i Kul-
tury w Warszawie, gdzie s¹ informacje o letnich kursach.
Radzê siê spieszyæ, bo w zesz³ym roku zg³oszenia
przyjmowano do 1 kwietnia.

(filologia rosyjska)
Grzegorz Czapski

Kuryer Uniwersytecki 70 (1/2015)
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Ob³êdny œwiat Lovecrafta

Samotnik z Providence, jak go
nazywano, ujawnia³ talent literacki
od dzieciñstwa. Ponoæ jako trzylatek
recytowa³ wiersze, a sam je pisa³, gdy
mia³ lat szeœæ. By³ oczytany i za-
g³êbia³ siê w ró¿ne dziedziny nauk,
zw³aszcza astronomiê. Fascynowa-
³y go opowiadania innego amery-
kañskiego prekursora fantastyki - Edgara Allana Poe.
W póŸniejszym okresie sam zaj¹³ siê pisaniem grozy, do
tego ¿ywo zajmowa³ siê publicystyk¹. Mia³ wyraziste
pogl¹dy, niektóre typowe dla swojego œrodowiska lat dwu-
dziestych ubieg³ego wieku. By³ wiêc rasist¹, autoryta-
ryst¹ i ateist¹, chocia¿ po licznych podró¿ach i kontaktach
z ludŸmi z³agodzi³ swój punkt widzenia.Ale co sprawi³o, ¿e
spod jego pióra wydosta³y siê takie koszmary jak

?
Z jednej strony, mog³a na to wp³yn¹æ choroba ojca,

który popad³ w psychozê i wiele lat spêdzi³ w szpitalu.
Bardziej prawdopodobnym Ÿród³em pomys³ów Lovecrafta
by³y jego w³asne zaburzenia umys³owe. Pisarz uwa¿a³, ¿e

Cthulhu,
Dagon czy Yog-Sothoth

cierpi na parasomiê: wydawa³o mu siê, ¿e we œnie jest
atakowany przez ró¿ne zmory. Byæ mo¿e dlatego wiele
jego prac by³o inspirowanych problemami ze snem.
Przechodzi³ równie¿ za³amania nerwowe, z tego powodu
nie móg³ przyst¹piæ do matury w 1908 roku.

Wiêkszoœæ prac odnosi³a siê do - jak to okreœli³ inny
pisarz August Derleth „Mitologii Cthulhu”. Tworzy j¹
panteon niewyobra¿alnych istot, czêsto o wrêcz boskich
mocach, przyby³ych na ziemiê z innych œwiatów przed
powstaniem ludzkoœci. Sam Lovecraft wola³ nazywaæ swo-
j¹ twórczoœæ „kosmicznym horrorem”, w którym dominuje
nieracjonalny strach, zaœ cz³owiek mierzy siê z niepojêtymi
dla niego zjawiskami.

Akcja utworów Lovecrafta dzieje siê przewa¿nie
w Nowej Anglii; jego rodzinnych stronach. Opisywa³ je
czêsto jako krainê dzik¹ i nie-zbadan¹, gdzie tajemnicze

gêstwiny ukrywaj¹ pradawne
kulty praktykowane przez cza-
rownice. Mo¿emy tam natkn¹æ
siê na fikcyjne miasto Arkham
z równie fantastycznym uni-
wersytetem Miscatonic.

Czy dzie³a Lovecrafta s¹
tylko wytworem schorowa-
nego i zlêknionego umys³u?
Czy mo¿e kryje siê w nich
wiêkszy sens? Przejawia siê on
w sztandarowym utworze
pisarza: „Zew Cthulhu”. Wiel-
ki Przedwieczny jest tam sym-
bolem niewypowiedzianej gro-
zy, jednego z najwiêkszych lê-
ków ludzkoœci, którego nie
mo¿na obj¹æ umys³em. Jest uo-
sobieniem braku kontroli nad
otaczaj¹cym nas œwiatem.

Zastanówmy siê, co byœ-
my zrobili, gdyby nagle og³o-
szono, ¿e na dnie morza œpi

pradawna istota o boskiej wrêcz mocy, zdolna zniewo-
liæ i zniszczyæ niemal ca³¹ ludzkoœæ, kiedy tylko siê
obudzi? I nie mo¿emy obroniæ siê przed tym, bo stwór jest
nieœmiertelny i niezniszczalny. WyobraŸcie sobie tê panikê
na ulicach i ca³kowity kryzys wiary! Ludzkoœæ prêdzej
sama by siê wyniszczy³a ni¿ pozwoli³a unicestwiæ jakie-
muœ potworowi.

Co prawda, moglibyœmy uciec z naszej planety, jed-
nak w zimnym kosmosie czyhaj¹ inne plugawe istoty. Jak
sobie radz¹ ludzie w tak potwornym œwiecie, gdy tylko ktoœ
uchyla r¹bka strasznej tajemnicy? Odpowiedzi¹ jest igno-
rancja. Lepiej ¿yæ nie wiedz¹c lub ignoruj¹c ten fakt ni¿
sprawiæ, by ca³¹ planetê ogarnê³a panika. Bohaterowie Lo-
vecrafta czuj¹ siê osamotnieni, bo musz¹ byæ powiernikami
mrocznych tajemnic œwiata. Czêsto popadaj¹ w szaleñstwo
lub umieraj¹ z ulg¹, ¿e koszmar wreszcie siê skoñczy³.

Samotnik z Providence zmar³ na raka 78 lat temu, ale
wykreowana przez niego (nie)rzeczywistoœæ wci¹¿ fas-
cynuje. Kolejni autorzy wzbogacaj¹ „Mitologiê Cthulhu”,
powstaj¹ filmy i gry komputerowe na jej podstawie, a fani
twórczoœci Lovecrafta chêtnie zag³êbiaj¹ siê w jego œwiat
strachu i ob³êdu.

Grzegorz CzapskiGrafoman

M.P. Lovecraft

Koszmar czaj¹cy siê na lu-
dzi z ka¿dego k¹ta, staro¿ytna
ksiêga z najplugawszymi ta-
jemnicami œwiata, potê¿na,
przedwieczna istota œpi¹ca w za-
topionym mieœcie na dnie
Pacyfiku... Owe okropieñstwa
mo¿na znaleŸæ w opowiadaniach
i powieœciach Howarda Phillipsa
Lovecrafta (1890 - 1937), które
fascynuj¹ fanów horroru na
ca³ym œwiecie.

(Klub Grafomanów
spotyka siê w ka¿d¹ œrodê o godz. 19.oo

w klubie peHa, ul. 3 Maja 49)
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Zdrowa dieta
Co oznacza okreœlenie: dieta zdrowego cz³owieka?

Czy mog¹ j¹ tak¿e stosowaæ osoby chore?
Taka dieta to nic innego jak racjonalne, zdrowe

od¿ywianie: spo¿ywanie odpowiedniej liczby posi³ków
w regularnych odstêpach czasu, wypijanie prawid³owej
iloœci p³ynów w ci¹gu doby (30ml/kg masy cia³a),
ograniczanie t³uszczów zwierzêcych, szczególnie po-
chodz¹cych od zwierz¹t rzeŸnych, oraz cukrów prostych.
Przestrzeganie tych kilku zasad pomaga tak¿e utrzymaæ
w³aœciw¹ wagê cia³a.

Zdrowe, smaczne i bezpieczne od¿ywianie siê za-
pewnia stosowanie . Mo¿e ona
pomóc tak¿e osobom z cukrzyc¹, nadciœnieniem têtniczym,
mia¿d¿yc¹, podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu.

Codzienny jad³ospis wyró¿nia siê du¿¹ zawartoœci¹
warzyw, obecnoœci¹ ryb i owoców morza, a tak¿e produk-
tów pe³noziarnistych i chudego nabia³u. Ograniczane jest
natomiast spo¿ywanie miêsa czerwonego, tzn. wieprzowi-
ny i wo³owiny. Wa¿nymi sk³adnikami diety s¹: oliwa z oli-
wek, orzechy, ziarna zbó¿, czosnek i cebula. U¿ywa siê wie-
lu przypraw, np. kminku, tymianku, sza³wi, bazylii, ore-
gano, za to ma³ych iloœci soli. Nale¿y piæ du¿o wody.

diety œródziemnomorskiej

O pozytywnym dzia³aniu kuchni œródziemnomorskiej
decyduj¹ antyoksydanty, witaminy, flawonoidy i b³onnik,
w które obfituj¹ jej dania. S¹ one niskokaloryczne, ale za-
wartoœæ b³onnika szybko daje uczucie sytoœci, zaœ uroz-
maicenie potraw zapobiega niedoborom witaminowym.
Okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ sk³adników tej diety ma niski
indeks glikemiczny, co jest istotne dla chorych na cukrzycê.

Wad¹ diety œródziemnomorskiej mo¿e byæ sto-
sunkowo wysoka cena i ograniczona dostêpnoœæ niektórych
produktów, ale ³atwo je zast¹piæ odpowiednikami, np. ser
feta chudym twarogiem lub serem typu feta. Wa¿ne, by jako
t³uszczu u¿ywaæ oliwê z oliwek lub olej rzepakowy, z wy-
robów mlecznych wybieraæ jogurty, szczególnie naturalne,
kefiry, mleko acidofilne, by „soliæ” zio³ami i czosnkiem, zaœ
s³odycze zamieniaæ na orzechy, migda³y i suszone owoce.

Skutecznoœæ diety zale¿y nie tylko od zjadanych
potraw, ale tak¿e od praktykowanego przez nas stylu ¿ycia.
Równie wa¿na jest wiêc aktywnoœæ fizyczna oraz
korzystanie z promieni s³onecznych.

(dietetyka, studia magisterskie, I rok,
Ko³o Naukowe Dietetyków)

Lena Replin

Dziœ, w naszym krêgu kulturowym, trudno mówiæ
o tym, ¿e samotnoœæ ma p³eæ; ona ma twarz cz³owieka. Mó-
wi¹ o tym chocia¿by statystyki samobójstw i depresji. Przy-
bywa samotnoœci zwi¹zanej ze starzeniem siê, d³ugo-
trwa³ymi chorobami, a tak¿e zmianami obyczajowymi, jak
wzrost liczby rozwodów, zanik wiêzi rodzinnych i wspól-
notowych. Nale¿y wiêc mówiæ nie o samotnoœci kobiet,
jako jakiejœ mitycznej wrêcz grupy, ale o samotnoœci
cz³owieka na ró¿nych etapach jego ¿ycia i w ró¿nych
sytuacjach. Bardziej twórcze, ni¿ podtrzymywanie mitu
o samotnoœci kobiet, by³oby wiêc œledzenie i badanie, co
sprzyja (tak¿e: jakie cechy cz³owieka) wychodzeniu z po-
czucia samotnoœci i ³agodzeniu zwi¹zanego z nim
cierpienia.

Nie jest przecie¿ tak, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa, po-
siadanie dzieci czy licznej rodziny chroni¹ przed samot-
noœci¹ w niepowodzeniu, chorobie, staroœci. Jeœli cokol-
wiek procentuje z biegiem czasu, to ¿ycie wœród ludzi i dla
ludzi. Na koniec zostajemy z tym, co daliœmy sobie i innym,
i to wcale nie w wymiarze materialnym. P³eæ nie ma tu wiele
do rzeczy.

A co z bohaterami Czechowa? Dlaczego, mimo epo-
kowych zmian, ci¹gle chcemy prze¿ywaæ ich „duszne” roz-
terki i dramaty? Chyba dla genialnego talentu autora do
opisywania wszelkich stanów cz³owieka, który przecie¿
nigdy nie bêdzie zadowolony z siebie i swojej sytuacji.

Hanna Œwieszczakowska
PS.1) Do napisania tych rozwa¿añ sprowokowa³o mnie

wys³uchanie wyst¹pieñ w ramach seminarium naukowego
„Niezamê¿ne, owdowia³e, rozwiedzione… - kategorie kobiecej
samotnoœci” (UPH, 2-3 grudnia 2014)

PS.2) Niedawno obejrza³am film „Lewiatan” (re¿. Andriej
Zwiagincew) o samotnoœci cz³owieka wobec z³a. Opo-
wiedziana historia nie pozostawia ¿adnej nadziei. Nadzieja jest
poza fabu³¹; polega na tym, ¿e powstaj¹ podobne filmy i do-
cieraj¹ do masowej widowni…

Dama z pieskiem, bohaterka opowiadania Antoniego
Czechowa i filmu pod tym samym tytu³em, przekonuje
ukochanego: - „Nigdy nie bêdê szczêœliwa!” Czy nale¿y jej
wspó³czuæ? Pewnie tak, bo wiek XIX, nie tylko w Rosji,
„wychowywa³” kobiety do ¿ycia dla innych - nie dla siebie.
One nie mia³y byæ szczêœliwe, poniewa¿ powinny
poœwiêcaæ siê ma³¿eñstwu i rodzinie, czyli ¿yæ tak, by
dziêki nim innym by³o wygodnie.

W tym schemacie prawa kobiet by³y w³aœciwie ¿adne
w stosunku do ich obowi¹zków; a na pewno nie
uwzglêdnia³y prawa do osobistego szczêœcia. Mi³oœæ by³a
domen¹ poetów, w ¿yciu przyzwoitej kobiety nie powinna
siê zdarzaæ, traktowano to uczucie w najlepszym razie jak
fanaberiê, w najgorszym wykroczenie przeciw zasadom
moralnym, wœród których pierwszym by³ nakaz
pos³uszeñstwa najpierw rodzicom, potem mê¿owi.

W ka¿dym razie za m¹¿ nie wychodzi³o siê z mi³oœci.
Z tego bra³a siê samotnoœæ w ma³¿eñstwach zarówno
kobiet, jak i mê¿czyzn,. Tylko ¿e mê¿czyŸni mieli prawo
sobie z t¹ samotnoœci¹ w ró¿ny sposób radziæ, poniewa¿ nie
byli - jak kobiety - stworzeni do cierpienia.

W ubieg³ym roku up³ynê³o 110 lat od œmierci
Czechowa (kto o tym pamiêta³?) i co siê zmieni³o? W sferze
obyczajowej bardzo wiele, co wynika przede wszystkim ze
zmiany w sytuacji kobiet. Jeœli odczuwaj¹ one samotnoœæ
z powodu swojej p³ci, to w du¿ym stopniu na w³asne ¿y-
czenie, bo szans na ¿ycie w zgodzie ze sob¹, z w³asnymi
uczuciami i pragnieniami, maj¹ coraz wiêcej. Za to
przybywa mê¿czyzn cierpi¹cych na samotnoœæ, tak¿e w ro-
dzinie i w ma³¿eñstwach, bo nie zawsze staæ ich na wysi³ek
w sprawach, które w poprzednich epokach by³y gwa-
rantowane, nale¿a³y siê mê¿czyŸnie z urzêdu, jak swoisty
tytu³ w³asnoœci do ¿ony.

Samotnoœæ nie ma p³ci
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NAUKOWO O JEDZENIU

Wiosenna porcja energii

Koktajl z cytrusami

Koktajl bananowo-ananasowy z mlekiem

Sk³adniki jedna mandarynka, jedno kiwi,
pó³ banana, pó³ pomarañczy, æwieræ grapefruita,
³y¿eczka p³ynnego miodu, dwie ³y¿ki p³atków
owsianych.

Przygotowanie Owoce obraæ ze skórki,
podzieliæ na cz¹stki, zmiksowaæ, pod koniec
dodaæ miód i p³atki owsiane, wymieszaæ.

Sk³adniki pó³ banana, dwa plastry ananasa,
pó³ szklanki chudego mleka.

Przygotowanie Owoce obraæ i pokroiæ w
kostkê, zmiksowaæ z mlekiem.

:

:

:

:

Koktajl buraczany

Koktajl broku³owy

Sk³adniki: jeden ugotowany burak, jedna
szklanka domowego kefiru natka pietruszki,
odrobina soli i czarny pieprz.

Przygotowanie: Ugotowanego buraka
(mo¿e byæ kupiony gotowy w sklepie) œcieramy
na tarce i miksujmy razem z kefirem, dodajemy
posiekan¹ natkê pietruszki, szczyptê soli i pieprz.

Sk³adniki: Porcja broku³a, z¹bek czosnku,
150 ml jogurtu naturalnego, pieprz.

Przygotowanie: Ugotowanego i wystudzo-
nego broku³a miksujmy razem z jogurtem i po-
szatkowanym z¹bkiem czosnku, dodajemy
szczyptê pieprzu.

,

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr… - œpiewali kiedyœ
Skaldowie, ale niestety, nie ka¿dy tak radoœnie wita wiosnê.
Objawy „wiosennego przesilenia” to: ból g³owy, brak
energii do pracy i nauki, problemy z koncentracj¹,
podatnoœæ na infekcje. Bierzemy wtedy tabletki myœl¹c, ¿e
to panaceum na nasze wszystkie bol¹czki.

Aprzecie¿ czêsto wystarczy zmieniæ sposób ¿ywienia,
dostarczyæ sobie wiêcej witamin i sk³adników mineralnych
z warzyw i owoców. Dziêki „zastrzykowi” z witamin C, A,
z grupy B oraz cynku, ¿elaza czy magnezu mo¿emy poczuæ
siê znacznie lepiej.

Szczególnie wartoœciowa jest kapusta, dostêpna ca³¹
zimê, poniewa¿ zawiera witaminy z grupy B, witaminy C,
A, E, a ponadto rutynê, któr¹ przyjmujemy w postaci
tabletki, gdy „czujemy siê niewyraŸnie”. Kapusta bogata
jest tak¿e w wapñ, magnez i potas. Bliscy jej krewni, godni
w³¹czenia do sta³ego menu, to broku³y, kalafior, brukselka,
kalarepa.

Wœród cytrusów na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹
grapefruity, które przede wszystkim s¹ Ÿród³em witaminy
C, dzia³aj¹ bakteriobójczo i antyseptycznie. Tak¿e kiwi
zawiera du¿e iloœci witaminy C, witamin z grupy B, kwas
foliowy oraz magnez. Nie zapominajmy i o naszych
pysznych jab³kach, które obfituj¹ w witaminê C, witaminy
z grupy B, E, K i beta karoten, zawieraj¹ potas, cynk, ¿elazo
i magnez.

Z owoców godne polecenia s¹ jeszcze: banany,
ananasy, gruszki, zaœ spoœród warzyw: buraki, cebula,
szpinak, ziemniaki, seler. Dobrym Ÿród³em energii s¹
koktajle; nie bójmy siê ³¹czenia ró¿nych warzyw i owoców,
eksperymentujmy i szukajmy w³asnych idealnych smaków.

Nale¿y dbaæ o to, by ka¿dy sezon jesienno-zimowy
przetrwaæ w jak najlepszej kondycji, jeœæ urozmaicone
posi³ki, przebywaæ na œwie¿ym powietrzu. Nie za-
pominajmy o aktywnoœci fizycznej, która zwiêksza
odpornoœæ, poprawia nastrój i utrzymuje masê cia³a na
odpowiednim poziomie.

(dietetyka, studia magisterskie, I rok,
Ko³o Naukowe Dietetyków)

Anna Izydorczak
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WIEŒCI Z WYDZIA£U PRZYRODNICZEGO

Kuryer Uniwersytecki 70 (1/2015)

Postanowieniami Prezydenta RP

pracownikom Wydzia³u Przyrodniczego zosta³y
nadane

.

Bronis³awa Komorowskiego

tytu³y profesorów

W dziedzinie nominacje otrzymali:
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.

w dziedzinie :
prof. dr hab.

Stopnie w dziedzinie
uzyskali nastêpuj¹cy pracownicy

Wydzia³u,

w dyscyplinie
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.

w dyscyplinie :
dr hab.

W dziedzinie , w dyscyplinie
, stopnie otrzymali:

dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.

nauk rolniczych
Barbara G¹siorowska,
Anna P³aza,
Anna Zaniewicz-Bajkowska,
Teresa Banaszkiewicz,

nauk biologicznych
Ma³gorzata Witeska.

doktora habilitowanego nauk
rolniczych

agronomia:
Marcin Becher,
Andrzej Wysokiñski,
Zofia Rzymowska,
Krzysztof Paku³a,
Jolanta Jankowska,
Beata Wiœniewska-Kad¿ajan,

technologia ¿ywnoœci i ¿ywienia
KatarzynaAntosik.

nauk biologicznych
biologia doktora habilitowanego

Anna Charuta,
Iwona £ukasik,
Sylwia Go³awska,
Iwona Sprawka.

Nagrodzeni studenci i doktoranci
nam poinformowaæ, ¿e w konkursach

organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zootech-
niczne studenci i doktoranci naszego Wydzia³u zdobyli
liczne nagrody:

W XXXI edycji Konkursu na najlepsz¹ pracê
magistersk¹ z zakresu nauk zootechnicznych

otrzyma³a II nagrodê, zaœ
w tym samym konkursie uzyska³a wy-

ró¿nienie.
W ramach Konkursu M³odych Naukowców, zorga-

nizowanego podczas 79. Zjazdu Naukowego PTZ w Siedl-
cach, doktorantka mgr zdoby³a II
miejsce za prezentacjê ustn¹ w jêzyku angielskim, zaœ
doktorantka mgr otrzyma³a
II miejsce w sesji posterowej.

Magdalena
Czubaszek Julia Agnieszka
Stachowicz

Michalina Zowczak

Katarzyna Gajownik-£azuga

Mi³o

Stypendyœci Spó³dzielczej Mleczarni Spomlek
tym roku siedmiu studentów otrzyma³o stypendia

. Wrêczenie pa-
mi¹tkowych dyplomów odby³o siê podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej 28 listopada 2014 r. Stypendia przyznano
na rok akademicki 2014/15, bêd¹ wyp³acane przez 9 mie-
siêcy. Otrzymali je studenci kierunków zwi¹zanych z rol-
nictwem i przemys³em spo¿ywczym, których rodzice s¹
cz³onkami spó³dzielni.

Spoœród kandydatów, którzy nades³ali dokumenty, a¿
czworo to studenci troje
studiuje na kierunku zootechnika, a jedna osoba na kierunku
bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci. S¹ to:
- studentka I stopnia, kierunek bioin¿ynieria produkcji
¿ywnoœci, - studentka II stopnia, kierunek
zootechnika, - student I stopnia,
kierunek zootechnika, - student I
stopnia, kierunek zootechnika.

Stypendystom serdecznie gratulujemy.

Spó³dzielczej Mleczarni Spomlek

Wydzia³u Przyrodniczego;

Karolina Cichosz

Monika Kot
Daniel Radzikowski

Micha³ Wi¹ckiewicz

W

Ekologia po¿arów
badania Katedry Zoologii

w wypalonych lasach Szwecji

Na prze³omie lipca i sierpnia ubieg³ego roku
w Szwecji odnotowano najwiêkszy od 180 lat w ca³ej
Skandynawii po¿ar lasu. W ci¹gu zaledwie kilku
dni w prowincji Västmanland sp³onê³o ok. 15 tys. ha
drzewostanów.

Stworzy³o to niezwyk³¹ okazjê do zbadania
krótko- i d³ugoterminowych skutków po¿aru dla ¿ycia
zwierz¹t w ekosystemach leœnych. W celu szybkiego
uchwycenia sukcesyjnych zmian dr. Grzegorz

STRONY REKTORSKIE
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Mikusiñski ( -

Dorot¹ Czeszczewik
Wies³awem Walankiewiczem

, assoc. prof. Swedish
University ofAgricultural Sciences, Uppsala)
wraz z dr hab. i dr hab.

(Katedra
Zoologii, Instytut Biologii UPH) ju¿ w
listopadzie rozpoczêli intensywne badania na
po¿arzyskach leœnych.

W bardzo trudnych warunkach wyko-
nano 16 trzykilometrowych transektów, pod-
czas których notowano obserwowane ptaki,
ssaki, œlady ich ¿erowania, tropy, odchody
itd. Badacze zbierali te¿ dane o m³odych ¿y-
wych œwierkach i roœlinnoœci zielonej, która
prze¿y³a po¿ar. Niekiedy ca³y dzieñ zaj-
mowa³o przejœcie zaledwie trzech kilo-
metrów powalonego lasu. Teren badañ to lasy
œwierkowo-sosnowe oraz ogromne torfo-
wiska wysokie, na których sp³onê³y sosny lub
obumar³y z powodu wysokiej temperatury.
Wstêpne badania terenowe zakoñczy³y siê
w lutym b.r.

Pomimo zupe³nego zniszczenia lasu
(spalenia i powalenia hektarów drzewosta-
nów) z zaskoczeniem stwierdzono wystêpo-
wanie a¿ 22 gatunków ptaków (m.in. sikory,
cietrzewie, g³uszce, niektóre dziêcio³y) i sied-
miu gatunków ssaków (wilk, ³oœ, zaj¹c bielak,
wiewiórka, dzik, sarna, jeleñ). Planowana jest
publikacja pracy o zimowym u¿ytkowaniu
spalonego lasu przez ptaki, a byæ mo¿e i ssaki.

Za kilka lat, gdy las zacznie siê na tym
terenie odnawiaæ, badania maj¹ byæ
powtórzone.

Edyta ¯ydak
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Zaproszenie
Zapraszamy do udzia³u w „

”! W
Wydzia³ Nauk Œcis³ych UPH organizuje „Pierw-

szy Dzieñ Wiosny” (Dzieñ Otwarty Wydzia³u). Program
obejmuje: wys³uchanie krótkiego, interdyscyplinarnego
wyk³adu z zakresu nauk œcis³ych, spotkanie ze studentami
Wydzia³u oraz udzia³ w pokazach doœwiadczeñ w pra-
cowniach instytutów: Chemii, Matematyki, Fizyki oraz
Informatyki.

Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, w szcze-
gólnoœci maturzyœci i ich opiekunowie, którzy nas od-
wiedz¹, otrzymaj¹ pami¹tkowe „Certyfikaty Wagaro-
wicza”. Szczegó³y spotkania na stronie WNŒ:

W ostatnich miesi¹cach laboratorium Instytutu
Informatyki wzbogaci³o siê o nowy sprzêt. Do robotów
Pioneer 3 do³¹czono: QUADCOPTER X525, dwa roboty
LEGO MINDSTORMS EV3, dwie drukarki 3D (model
K8200 firmy Velleman), a tak¿e tablety i smartfony.

Zakupiony sprzêt s³u¿y prowadzeniu badañ nau-
kowych, w których uczestniczy wielu studentów Instytutu,
nie tylko zrzeszonych w Kole Naukowym Informatyków
Genbit. Ponadto sprzêt wykorzystywany jest podczas za-
jêæ, w trakcie których studenci tworz¹ przestrzenne modele
przedmiotów i drukuj¹ je na drukarkach 3D oraz progra-
muj¹ aplikacje mobilne, które testuj¹ na tym sprzêcie.

Pierwszym Dniu Wios-
ny z Wydzia³em Nauk Œcis³ych pi¹tek, 20 marca
2014 r.,

http://www.wns.uph.edu.pl/

Wieœci z Instytutu Informatyki

Awanse naukowe

Praktyka najlepsza taktyka

Lidia Obojska

Beata Medak
Janina Kopyra Anna

Kamecka

Jerzy Tchórzewski, Marek Pilski
-

Grzegorzowi Mêdzy Sylwii Ostrysz Paw³owi
Piszczowi

Ewa Szczepanik
Marek Si³uszyk

Ag-
nieszka Gil-Œwiderska

I. Usos-
kina

Marek Si³u-
szyk

uzyska³a stopieñ doktora habi-
litowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
matematyki, a uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk matematycznych. oraz

z Instytutu Chemii uzyska³y stopieñ doktora
habilitowanego nauk chemicznych. Stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
informatyki otrzyma³ a

stopieñ naukowy doktora. Rada Wydzia³u Nauk Œcis³ych
nada³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych

, oraz
.

W 2014 r. pracownicy Wydzia³u Nauk Œcis³ych sku-
tecznie aplikowali o sta¿e w firmach w ramach VI edycji
TEKLA Stolica Sta¿y. Odbyli 6-miesiêczne sta¿e w fir-
mach przekuwaj¹c swoj¹ wiedzê na umiejêtnoœci prak-
tyczne. Transfer wiedzy jest wa¿nym elementem wspó³-
pracy miêdzy uczelniami a biznesem.

Dr (II) projekt: Innowacyjny Model
Badania Efektywnoœci Pracy Zespo³u, dr
(IMiF)) projekt: Innowacyjny Model Optymalizacji
Inwestycji Budowlanych.

Ogromnym sukcesem mo¿e siê pochwaliæ dr
, która odbêdzie 4-miesiêczny sta¿

w Uniwersytecie w Oulu w Finlandii. Sta¿ jest wspó³-
finansowany przez Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej, w ra-
mach projektu SKILLS, programu Praxis. Dr Gil-Œwi-
derska bêdzie pracowaæ naukowo pod opiek¹ prof.

, dyrektora monitora neutronowego w Oulu oraz
wicedyrektora Centrum Doskona³oœci ReSoLVE. Podczas
sta¿u zapozna siê równie¿ z tematyk¹ dotycz¹c¹ zarz¹-
dzania zespo³ami naukowymi oraz badaniami naukowymi.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej og³osi³a konkurs
eNgage, którego celem jest rozwój umiejêtnoœci z zakresu
popularyzacji nauki dla ró¿nych grup odbiorców niebê-
d¹cych naukowcami, przede wszystkim m³odzie¿y i stu-
dentów. W ramach Konkursu finansowany bêdzie inno-
wacyjny pomys³ o charakterze popularyzatorskim.

Laureatem II edycji Konkursu zosta³ dr
, który ma realizowaæ na Wydziale Nauk Œcis³ych pro-

jekt „Praktyka - najlepsza taktyka!”. Termin realizacji pro-
jektu to semestr letni 2015 r. Beneficjentami jest m³odzie¿
szkó³ ponadgimnazjalnych (I i II klas).

W ramach projektu odbêdzie siê miêdzy innymi cykl
szeœciu interdyscyplinarnych warsztatów (MIF=Matema-
tyka+Informatyka+Fizyka). M³odzie¿ (przyszli nasi
studenci) bêdzie pracowaæ w czterech 12-osobowych gru-
pach; stawiaæ problemy, przeprowadzaæ doœwiadczenia,
analizowaæ wyniki i wyci¹gaæ wnioski.

Sta¿e

Wieœci z Wydzia³u Nauk Œcis³ych
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Wieœci z Wydzia³u Nauk Œcis³ych - cd.

Badania prowadzone w Instytucie Informatyki UPH
maj¹ na celu opracowanie mechanizmów wspó³dzia³ania
w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym
w oparciu o paradygmat SOA. Obecnie w instytucie dostêp-
ne s¹ dwa roboty Pioneer 3-DX, które poruszaj¹ siê na ko-
³ach. Ogranicza to ich zasiêg praktycznie do jednego piêtra.
Aby rozwi¹zaæ ten problem, zosta³ zakupiony quadcopter.

Urz¹dzenie lataj¹ce umo¿liwia testowanie ró¿nych me-
chanizmów w pe³nym trójwymiarze. W domyœlnej konfigu-
racji sterowanie quadcopterem odbywa siê przez cz³owieka
za pomoc¹ odpowiedniej aparatury nadawczej. Docelowo
quadcopter powinien byæ urz¹dzeniem autonomicznym. Do
tego celu zosta³ zakupiony minikomputer Raspberry Pi wraz
z potrzebn¹ aparatur¹.

Raspberry Pi wyposa¿ony jest w procesor ARM
o czêstotliwo

od wersji). Obraz i dŸwiêk udos-
têpniany jest poprzez z³¹cze HDMI. Noœnikiem danych
jest karta SD. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu komputer jest
lekki i zu¿ywa znacznie mniej energii.

Poprzez kartê instalowany jest system operacyjny
(najczêœciej odpowiednio przygotowana dystrybucja linuk-
sa), s³u¿y ona tak¿e jako miejsce do przechowywania da-
nych. Raspberry posiada podstawowe interfejsy komunika-
cyjne, które spotkaæ mo¿na w komputerach biurowych kla-
sy PC: dwa z³¹cza USB, pod które mo¿na pod³¹czyæ np.
myszkê, klawiaturê lub pendrive, gniazdo Ethernet, czyli
mo¿liwoœæ bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci LAN, sieæ
Wi-Fi - dziêki bezprzewodowej karcie sieciowej do³¹cza-
nej przez USB.

Dodatkowo, uk³ad wyposa¿ony zosta³ w interfejsy ty-
powe dla systemów opartych na mikrokontrolerach, m.in.
GPIO - wyjœcia/wejœcia ogólnego przeznaczenia, które mo-
g¹ s³u¿yæ do obs³ugi diod LED, przycisków, sterowników
silników, obs³ugi czujników itp. W ramach dodatkowej apa-
ratury zakupione zosta³y trzy czujniki odleg³oœci, a tak¿e
kamera. Pozwoli to na orientacjê tego lataj¹cego robota
w przestrzeni, autonomiczne poruszanie i omijanie przesz-
kód. Komunikacja z systemem wielorobotowym bêdzie
odbywaæ siê przez sieæ Wi-Fi.

œci taktowania 700 MHz i 256 MB lub 512
MB pamiêci (zale¿nie

Istotnym zakupem jest drukarka 3D. Jest to model
K8200 firmy Velleman. Umo¿liwia drukowanie przed-
miotów o maksymalnych wymiarach 20 x 20 x 20 cm przy
u¿yciu drutuABS lub PLA(3mm plastikowy surowiec). Jest
szybka, niezawodna oraz precyzyjna. K8200 jest kom-
patybilna z bezp³atnym oprogramowaniem RepRap.

Drukarkê mo¿na udoskonalaæ poprzez samodzielne
tworzenie i drukowanie czêœci i komponentów do niej. Jest
ona wykorzystywana do drukowania czêœci zamiennych,
a tak¿e dodatkowych elementów robotów i innych urz¹-
dzeñ, np. os³ony œmigie³ quadcoptera i obudowy dla Rasp-
berry Pi (komputera, kamery i innych elementów).

Ka¿dy z zestawów umo¿liwia zbudowanie robota
w kilkunastu wersjach, ale oczywiœcie nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby wymyœliæ w³asne projekty. W sk³ad zestawu
wchodz¹ trzy motory (dwa du¿e, jeden œredni) oraz trzy
czujniki (podczerwieni, kolorów oraz dotyku), które mo¿na
pod³¹czyæ do najwa¿niejszego klocka stanowi¹cego cent-
rum sterowania i Ÿród³o zasilania robota.

Centralny klocek zawiera procesor ARM9 pracuj¹cy
pod kontrol¹ systemu operacyjnego Linux, 64 MB RAM, 16
MB pamiêci flash, port USB oraz micro SD, wbudowany
g³oœnik, przyciski i ekran ciek³okrystaliczny, obs³uga blue-
tooth. Robot mo¿e byæ programowany za pomoc¹ bardzo
prostego, graficznego jêzyka programowania lub z poziomu
jêzyka C#.

Roboty bêd¹ dostêpne dla pracowników i studentów
do prac badawczych oraz dydaktycznych. Planujemy wyko-
rzystaæ je do planowania dzia³añ robotów przy wykorzys-
taniu opracowywanego przez nas systemu PlanICS, w bada-
niach zwi¹zanych z automatyczn¹ weryfikacj¹ oraz syste-
mami wieloagentowymi, do nauki programowania (w bar-
dzo prosty sposób, za pomoc¹ edytora graficznego, mo¿na
tworzyæ naprawdê ciekawe programy, a przy tym jest to
wielka frajda!), w projektach zespo³owych i pracach dyplo-
mowych. Byæ mo¿e powstanie sekcja LEGO w ramach Ko³a
Naukowego Genbit.

Wszystkich chêtnych do pracy z opisanym sprzêtem
zapraszamy na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe
w Instytucie Informatyki.

Beata Ciok
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Podczas posiedzenia Senatu UPH (25 lutego)
wrêczono stypendia ministra nauki i szkolnictwa
wy¿szego. W bie¿¹cym roku akademickim wyró¿niono
nimi 14 studentów z trzech wydzia³ów i 8 kierunków.

Stypendia otrzymali studenci studiów I stopnia:
(informatyka),

(zootechnika) oraz studiów II stopnia:
Marcin Kowalczyk Kamil Porowski

Edyta Biardzka

(administracja), (administracja),
(administracja),

(zarz¹dzanie), (zarz¹dzanie),
(zarz¹dzanie), (zarz¹-

dzanie), (zarz¹dzanie),
(chemia), (matematyka),

(biologia (rolnictwo).
Wrêczenia decyzji ministra dokona³a JM Rektor prof.

dr hab. w asyœcie prorektor ds. studiów
prof. dr hab. i dziekanów: prof. dr
hab. z Wydzia³u Nauk Ekono-
micznych i Prawnych, prof. dr hab.

z Wydzia³u Nauk Œcis³ych oraz prof. dr hab.
z Wydzia³u Przyrodniczego.

Grzegorz Czapski Syl-
wia Daniluk Agnieszka Ko³odziejczyk

Katarzyna Ochnik Patrycja
Ró¿a Ruciñska Agnieszka Szmur³o

Dagmara Trejda Monika Zaj¹c
£ukasz Cegie³ka Katarzyna

Popijantus ), Marek Dmitrowicz

Tamara Zacharuk
Barbary G¹siorowskiej

Jaros³awa Kardasa
Wies³awy Barsz-

czewskiej
Janiny Skrzyczyñskiej

Gratuluj¹c stypendystom Rektor podkreœli³a, ¿e to
wielkie wyró¿nienie i wyraz docenienia ich wysi³ku w pro-
cesie kszta³cenia oraz podejmowaniu dodatkowych
obowi¹zków. Przyznanie stypendiów powinno byæ zachêt¹
dla innych studentów, by d¹¿yli do jak najlepszych
wyników, te zaœ powinny procentowaæ tak¿e w przysz³ej
pracy zawodowej.

tekst i zdjêcie Adam Bobryk

Nagrodzono najlepszych studentów

Warto zakochaæ siê w nauce

g³ównie na dzia³aniu uczniów i studentów. Goœcie opusz-
czali Instytut zadowoleni, zapowiadaj¹c przybycie na ko-
lejne spotkania.

Drzwi naszego Instytutu s¹ zawsze otwarte dla sprag-
nionych wiedzy. Dziêkujemy m³odzie¿y oraz nauczy-
cielom i opiekunom za chêæ spotkania siê z nami. Dziê-
kujemy pracownikom Instytutu za ciekawe propozycje
æwiczeñ i wyk³adów oraz ich przeprowadzenie. Nauka jest
pasjonuj¹ca, rozwijaj¹ca, piêkna! Naprawdê mo¿na i warto
siê w niej zakochaæ!

dyrekcja Instytutu Biologii
dr hab. , prof. UPH,Barbara Kot dr Ryszard Kowalski

Na naukowe walentynki, zorganizowane w Instytucie
Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH, przybyli nie
tylko mieszkañcy Siedlec, ale i Wo³omina, Soko³owa Pod-
laskiego, Wêgrowa, £ukowa. Chcieli z pomoc¹ pracow-
ników nauki pog³êbiæ swoj¹ przyrodnicz¹ wiedzê.

Oznaczali antyoksydanty w ¿ywnoœci, badali w³asne
DNA, œledzili pod mikroskopami ruch chromosomów, za-
poznawali siê z technik¹ in vitro i ró¿norodnoœci¹ mikro-
organizmów pochodz¹cych nie tylko z powietrza, oznaczali
sk³ad wody z w³asnego kranu, poznawali tajemnice dzia³a-
nia ludzkiego organizmu, w tym uk³adu krwionoœnego (po-
równanego przez prowadz¹cych zajêcia do rzeki ¿ycia),
zg³êbiali anatomiê cia³a w stanie zdrowia i choroby.

Niektórzy wybrali spotkania z arachnologami i pozna-
wali ciekawy i barwny œwiat paj¹ków, innych zaintereso-
wa³o paso¿ytnictwo wœród roœlin albo tajemnice ptasich
wêd-rówek, odbywanych precyzyjnie i zgodnie z w³asnym
biologicznym GPS-em. Czêœæ m³odzie¿y chcia³a porozma-
wiaæ o zbli¿aj¹cej siê maturze i skorzystaæ z uwag doœwiad-
czonego egzaminatora.Oferta edukacyjna, przygotowana przez pracow-
ników Instytutu, by³a ró¿norodna i ciekawa. Poza wyk³a-
dem prof. na temat przyrodniczej podró¿y po
Australii (pe³na aula s³uchaczy z dostawkami), zajêcia
mia³y charakter warsztatowy; m³odzie¿ wykonywa³a æwi-
czenia pod kierunkiem kadry naukowej Instytutu Biologii.
Uczestnicy wykazywali zainteresowanie i chêæ samo-
dzielnej pracy w naszych laboratoriach.

I nie ma siê co dziwiæ, takie powinno byæ nauczanie -
uczenie siê biologii, chemii, fizyki - tzn. pogl¹dowe, oparte

Marka ¯abki
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Nawi¹zaniem do ubieg³orocznych polonistycznych
wyk³adów otwartych s¹ cotygodniowe „spotkania
czwartkowe” pracowników naukowo-dydaktycznych
Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej z ucz-
niami, studentami oraz wielbicielami literatury, kultury
i jêzyka (zob. http://www.ifp.uph.edu.pl).

Spotkania rozpoczynaj¹ siê o 10.00 przy ul. ¯ytniej 39
(sala 1.11) w nowoczesnym gmachu Wydzia³u Hu-
manistycznego UPH w Siedlcach. Wstêp na wyk³ady jest
wolny, tzn. nie trzeba wczeœniej siê zapisywaæ ani wnosiæ
jakichkolwiek op³at. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla goœci przy-
by³ych spoza UPH jest mo¿liwoœæ zwiedzania budynku
pod przewodnictwem pracowników IFPiLS.

Nauczyciele akademiccy z siedleckiej polonistyki
bywaj¹ równie¿ zapraszani do szkó³ w Siedlcach i po-
bliskich miejscowoœciach, gdzie spotykaj¹ siê z m³odzie¿¹
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tego typu kon-
takty pozwalaj¹ uczniom zetkn¹æ siê ze sposobem pracy
„belfrów” uczelnianych, wczuæ siê w rolê doros³ego i sa-
modzielnego ¿aka, nauczycielom zaœ - podzieliæ siê pasja-
mi naukowymi ze s³uchaczami nieco m³odszymi ni¿
studenci.

W styczniu
wraz z goœci³y w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bia³ej
Podlaskiej. Prof. Machnicka zaprezentowa³a wyk³ad z po-
granicza dialektologii i socjolingwistyki pt.

. Prelekcja spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem
oko³o 60 uczniów z dwóch klas licealnych o profilu
dziennikarsko-historycznym.

Inicjatork¹ spotkania by³a , nauczy-
cielka jêzyka polskiego, dla której wykonywana praca jest -
jak sama stwierdzi³a - przede wszystkim Ÿród³em radoœci,
pozwalaj¹cym realizowaæ ciekawe pomys³y i przybli¿aæ
uczniom dobra kultury w sposób dla nich najbardziej
przystêpny, zachêcaj¹cy do nauki.

zdj.: ,

prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka
dr Barbar¹ Stelingowsk¹

El¿bieta Mojsa

Violetta Machnicka
El¿bieta Szczepañska

Jestem z mias-
ta… Rozwa¿ania o specyfice mowy ludnoœci wiejskiej i miej-
skiej

uczennica kl. IIIa

Polonistyczne wyk³ady otwarte

Wyk³ad prowadzi prof. Violetta Machnicka

S³uchacze - uczniowie liceum ogólnokszta³c¹cego
w Bia³ej Podlaskiej

Zarz¹dzeniem Jej Magnificencji Rektor UPH prof. dr
hab. powsta³a Studencka Poradnia
Logopedyczna (SPL), która dzia³a przy Instytucie Filologii
Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Jeœli potrzebujesz
pomocy logopedycznej lub jeœli wymaga jej ktoœ z Twoich
bliskich - zapraszamy!

Ofertê SPL kierujemy do osób z wadami wymowy,
trudnoœciami w czytaniu i pisaniu oraz innymi problemami
z zakresu emisji g³osu. S³u¿ymy pomoc¹: rodzicom, którzy
pragn¹ zadbaæ o prawid³owy rozwój mowy swojego
dziecka, dzieciom - niemal¿e od urodzenia, m³odzie¿y
szkolnej i studentom, doros³ym oraz wszystkim, którzy
pragn¹ podnieœæ swoje kompetencje jêzykowe.

Tamary Zacharuk

Zajêcia prowadz¹ absolwentki studiów licencjackich
o specjalnoœci: jêzyk polski z logopedi¹, pod nadzorem
doœwiadczonych logopedów (pracowników Oœrodka
Logopedycznego). Proponujemy bezp³atne porady, diag-
nozê oraz zajêcia terapeutyczne raz w tygodniu. Terapia
odbywa siê w Oœrodku Logopedycznym wyposa¿onym
w nowoczesny sprzêt i pomoce dydaktyczne. Zajêcia mog¹
odbywaæ siê równie¿ w domu osoby zainteresowanej.

Gwarantujemy profesjonalizm, indywidualne podej-
œcie, zaanga¿owanie i ochronê danych osobowych. Do pra-
cy podchodzimy z odpowiedzialnoœci¹ i wielkim sercem!
Jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to odwiedŸ nas lub napisz:
Oœrodek Logopedyczny, Wydzia³ Humanistyczny UPH, ul.
¯ytnia 39, pokój 3.15, 08-110 Siedlce.

Marlena Furman

Oferujemy pomoc logopedyczn¹
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Raz w roku wszyscy cz³onkowie
mog¹ spotkaæ siê podczas

Walnego Zgromadzenia. Ostatnie odby³o siê 10 grudnia
2014 r. w gmachu Wydzia³u Humanistycznego UPH.
Poprowadzi³a je prezes STN, prof. nzw. dr hab.

wraz z wiceprezesem, dr. .
Omówiono inicjatywy podjête przez cz³onków
Towarzystwa (g³ównie Zarz¹d) w ci¹gu minionego roku
oraz zaprezentowano plany na kolejne miesi¹ce.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele w³adz
dziekañskich Wydzia³u Humanistycznego: prof. nzw. dr
hab. (dziekan), prof. dr hab.

(prodziekan ds. nauki), prof. nzw. dr hab.
(prodziekan ds. kszta³cenia). Obecni

byli tak¿e pracownicy innych wydzia³ów UPH.

Siedleckiego
Towarzystwa Naukowego

Violetta
Machnicka Tadeuszem Borut¹

Stanis³aw Jaczyñski Romuald
Kalinowski
S³awomir Sobieraj

Prezes Violetta Machnicka wyst¹pi³a o nadanie
godnoœci cz³onków honorowych STN prof. dr. hab.

i prof. dr. hab.
inicjatorom oraz wieloletnim prezesom

STN. Wnioski przyjêto jednog³oœnie, w jawnym

Edwardowi Paw³owskiemu Piotrowi
Matusakowi -

g³osowaniu. Z kolei wiceprezes Tadeusz Boruta dokona³
prezentacji nowej strony internetowej Towarzystwa

, zawieraj¹cej informacje na temat
publikacji STN, corocznie przyznawanej Nagrody Z³otego
Jacka, wspó³organizowanych konferencji i seminariów
naukowych oraz innych dzia³añ. Dr Boruta zaapelowa³ do
cz³onków STN o wspólne tworzenie powstaj¹cej witryny
tak, by uwzglêdnia³a wszystkie formy dzia³alnoœci
Towarzystwa.

Wiceprezes poinformowa³ o zamiarze wznowienia od
roku 2015 cyklu
prelekcjê styczniow¹ wyg³osi³a dr hab. ,

adiunkt z Instytutu Historii i Stosunków Miêdzy-
narodowych UPH). Na wniosek prof. dr. hab.

i dr. jednog³oœnie
powo³ano . Zebranie zakoñczy³a
dyskusja na temat modyfikacji wydawanego przez STN
rocznika „Szkice Podlaskie”.

Siedleckich Spotkañ Historycznych
( Dorota Wereda

Marka
Micha³a ¯abki Ryszarda Kowalskiego

Sekcjê Przyrodnicz¹

www.stn.uph.edu.pl

Inicjatywy Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Id¹c za przyk³adem oœrodków akademickich na œwie-
cie, postanowiliœmy nawi¹zaæ trwa³e i satysfakcjonuj¹ce
relacje z otoczeniem spo³ecznym, instytucjonalnym i gos-
podarczym. Ma temu s³u¿yæ powo³anie (15 stycznia br.)

Do grona
jej cz³onków za³o¿ycieli zaproszono przedstawicieli
instytucji oraz przedsiêbiorstw mog¹cych stanowiæ
potencjalne miejsce pracy dla absolwentów studiów
prowadzonych w INSiB.

W spotkaniu z ramienia instytutu uczestniczyli: prof.
nadzw. dr hab dyrektor INSiB, dr
Beata Ga³ek - wicedyrektor INSiB oraz mgr in¿.

. Pracodawców reprezentowali:
dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki

Bud¿etowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy,

Spo³ecznej Rady Pracodawców przy INSiB.

. Miros³aw Minkina -
Mateusz

Niedba³a Andrzej
Bie¿uñski -

Ewa Marchel -
Andrzej Grzywacz -

naczelnik Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-

sowego miasta Siedlce, bryg. - komen-
dant miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Siedlcach,
podinsp. z Komendy Miejskiej Policji
w Siedlcach, mjr - dyrektor Zak³adu
Karnego w Siedlcach, kpt. -
przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Siedl-
cach.

Spodziewamy siê, ¿e wspó³praca bêdzie s³u¿yæ wy-
mianie informacji pomiêdzy teoretykami a praktykami, co
pozwoli na dostosowanie programu studiów do potrzeb
zarówno pracodawców, jak i studentów. Przebieg obrad
pozwala mieæ nadziejê, ¿e inicjatywa zaowocuje zwiêk-
szeniem atrakcyjnoœci kierunków prowadzonych przez
INSiB oraz u³atwi naszym absolwentom znalezienie
zatrudnienia w instytucjach bezpieczeñstwa pañstwa.

Andrzej Celiñski

Jerzy D³ugosz
Marek Suwiñski

Andrzej Chojnacki

Beata Ga³ek
zastêpca dyrektora INSiB

Z myœl¹ o zatrudnieniu absolwentów

W imieniu UPH JM Rektor prof. dr hab.
podpisa³a (10 lutego) umowê o wspó³pracy z

Samorz¹dowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Siedlcach reprezentowanym przez dr

. W spotkaniu uczestniczyli
tak¿e: prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. in¿.

, kanclerz dr , kwestor
mgr .

Umowa ma sprzyjaæ doskonaleniu nauczycieli oraz
kandydatów do tego zawodu. Strony przewiduj¹ wspólne
organizowanie kursów kwalifikacyjnych, studiów
podyplomowych, seminariów i konferencji.

tekst i zdjêcie:

Tamara
Zacharuk

Ur-
szulê Wyrzykowsk¹-Dudek

Zbigniew
Karczmarzyk Ireneusz Chrz¹œcik

Andrzej Krasuski

Adam Bobryk

Uczelnia nauczycielom
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Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH
w Siedlcach wspólnie ze Wschodni¹ Izb¹ Gospodarcz¹
zorganizowa³ konferencjê Sukces w budowaniu re-
lacji biznesowych z partnerami zagranicznymi - nauka
i praktyka

„

”.
By³a to siódma edycja „Spotkañ z biznesem”, których

celem jest ³¹czenie teorii z praktyk¹. Zaproszono kadrê
mened¿ersk¹ i pracowników przedsiêbiorstw z Siedlec i re-
gionu siedleckiego oraz goœci zagranicznych. Z honorami
przywitano prof. Gerda Mühlenbecka z University of
Applied Science z Nordhausen w Niemczech, który zosta³
odznaczony za wieloletni¹ wspó³pracê z Wydzia³em Nauk
Ekonomicznych i Prawnych UPH.

Poprzednie spotkania dotyczy³y spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu, benchmarkingu, PR, rozwoju za-
sobów ludzkich, innowacji i wyzwañ w biznesie. Tym ra-
zem naukowcy i praktycy dyskutowali o wspó³pracy zagra-
nicznej. Ocena warunków wewnêtrznych i miêdzy-
narodowych, w jakich dzia³a polski biznes, sta³a siê punk-
tem wyjœcia do poszukiwañ rozwi¹zañ praktycznych.

Przedstawiciele izb gospodarczych z Niemiec i Fran-
cji przedstawili specyfikê i procedury uruchamiania dzia-
³alnoœci gospodarczej na rynkach zagranicznych. Uczest-
nicy spotkañ mogli nawi¹zaæ kontakty s³u¿¹ce bezpoœred-
niej wspó³pracy z partnerami zagranicznymi.

Konferencji towarzyszy³y warsztaty biznesowe,
dotycz¹ce pozyskiwania, rozwoju i wykorzystania kapita³u
ludzkiego. Warsztat „Dobór i adaptacja pracowników”,
prowadzony przez prof. nzw. dr. hab. Jaros³awa Kardasa,
dziekana Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych,
uczy³ zarz¹dzania kapita³em ludzkim w organizacji,
szczególnie nowymi pracownikami. Warsztat „Kreatyw-
noœæ w organizacji - wyzwania i zagro¿enia”, przygoto-
wany przez mgr Marylê Karczewsk¹-Czapsk¹, by³ poœwiê-
cony rozwijaniu i wykorzystaniu kreatywnoœci pracow-
ników.

Redaktor Rafa³ Ziemkiewicz poprowadzi³ dyskusjê
na temat wp³ywu polityki na gospodarkê. W czasie spot-
kania autorskiego zaprezentowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê
„Jakie piêkne samobójstwo”.

Hanna Trojanowska
Edyta Bombiak

Biznesmeni ucz¹ siê wspó³pracy

Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny bêdzie wspó³pra-
cowa³ z Urzêdem Celnym w Siedl-
cach w ramach kampanii „Nie daj
siê uzale¿niæ od hazardu”.

W imieniu UPH dokument
podpisa³a (29 grudnia 2014) JM
Rektor prof. dr hab. T

, zaœ UC - naczelnik sied-
leckiego Urzêdu Celnego, podinsp.

. W uro-
czystoœci wziêli tak¿e udzia³ pro-
rektorzy UPH: prof. dr hab.

, prof. dr hab.
, prof. dr

hab. in¿. ,
kanclerz dr

amara Za-
charuk

Barbara Chromiñska

Kazimierz Jankowski
Barbara G¹siorowska

Zbigniew Karczmarzyk
Ireneusz Chrz¹œcik

oraz funkcjonariusze Urzêdu
Celnego: podinsp. i
podkom.

Piotr Ta³a³aj
Mariusz Barancewicz.

Porozumienie dotyczy wspól-
nego przeciwdzia³ania uzale¿nie-
niom od hazardu. W szczególnoœci:
realizacji kampanii antyhazardowej
i wymiany doœwiadczeñ z ni¹ zwi¹-
zanych, organizowania i uczestni-
czenia w konferencjach, sympoz-
jach, seminariach naukowych na ten
temat, wymiany informacji nauko-
wych i materia³ów dydaktycznych,
udzia³u studentów i pracowników
w kampanii oraz innych form
wspó³pracy.

Z Urzêdem Celnym przeciw hazardowi

JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk
i podinsp. Barbara Chromiñska,

naczelnik Urzêdu Celnego w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawar³
porozumienie o wspó³pracy z Mazowieckim Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego. Umowê podpisali JM Rektor prof.
dr hab. oraz dyrektor MODR

. W ramach porozumienia strony bêd¹ wspólnie
realizowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Wspieranie rozwoju rolnictwa, agrobiznesu i obszarów

wiejskich;

Tamara Zacharuk Andrzej
Kamasa

2.prowadzenie badañ naukowych, z mo¿liwoœci¹ wyko-
rzystania ich wyników przez pracowników obu stron w
artyku³ach naukowych i pracach dyplomowych stu-
dentów;

3. organizowanie i wzajemne uczestnictwo w konfe-
rencjach i sympozjach naukowych;

Wspólnie z oœrodkiem
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Na zaproszenie prorektor ds. studiów prof. dr hab.
Barbary G¹siorowskiej po raz kolejny goœci³a w
naszym Uniwersytecie grupa studentów i pracowników
Pañstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w
Melitopolu (Ukraina).

W ramach wizyty (23 luty - 5 marca 2015) i dziêki
uprzejmoœci mgr Beaty Gulati, dyrektor Centrum
Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
goœcie z Ukrainy zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹
w UPH na rzecz studentów niepe³nosprawnych oraz
samodzielnie, jako wolontariusze, uczestniczyli w
dzia³aniach zorganizowanych przez pracowników
Centrum.

W Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki G³ównej
UPH odby³o siê spotkanie z mgr. Micha³em Boratyñskim,
pracownikiem Biura Karier UPH, mgr Agnieszk¹
Andrzejewsk¹ i mgr. Mariuszem Podpor¹. Ukraiñscy
goœcie uczestniczyli w zajêciach z psychologii z dr Joann¹
Zienkiewicz, brali udzia³ w warsztacie jêzyka miganego,
prowadzonym przez mgr Halinê Grzeszczuk oraz
warsztacie PJP (polski jêzyk migowy) i SJM (systemowy
jêzyk migany) kierowanym przez dr Sylwiê
Wojciechowsk¹. Byli równie¿ goœæmi mgr. Micha³a
Gardziñskiego w Pracowni RzeŸby UPH, gdzie
obserwowali proces powstawania prac artystycznych.

Z³o¿yli wizytê w Oœrodku Diagnostyczno-
Terapeutycznym oraz prowadzonym przez
tê fundacjê przedszkolu i szkole dla dzieci autystycznych.
Podczas zajêæ zorganizowanych przez Oœrodek mgr
Barbara Sienkiewicz, prezes Zarz¹du Fundacji

, zapozna³a ukraiñskich studentów ze specyfik¹
pracy z dzieæmi autystycznymi, w tym organizacj¹ opieki,
edukacji i terapii oraz umo¿liwi³a uczestnictwo w zajêciach
z dzieæmi autystycznymi prowadzonymi w Oœrodku.

Pracownicy i studenci Pañstwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego w Melitopolu spotkali siê z prof. dr hab.
S³awomirem Sobczakiem, dyrektorem Instytutu
Pedagogiki oraz pracownikami i studentami Ko³a
Pedagogów Kreatywnych pod opiek¹ dr Agnieszki
Roguskiej. Rozmawiano o wymianie studentów w ramach
studiów drugiego stopnia, praktykach studenckich, udziale
w projektach badawczych krajowych i miêdzyna-
rodowych, wspó³pracy studenckich kó³ naukowych.

Bezpoœrednimi inicjatorami wizyty pracowników
i studentów z Uniwersytetu w Melitopolu, czuwaj¹cymi
tak¿e nad jej przebiegiem, byli: dr Sergiusz Nikitin, dr
Alicja Antas-Jaszczuk, dr Agnieszka Roguska i dr Urszula
Tyluœ.

¯ó³ty Latawiec

¯ó³ty
Latawiec

Alicja Antas-Jaszczuk, Agnieszka Roguska

Studenci z Melitopolu w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawar³
umowê o wspó³pracy z Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Siedlcach.

W imieniu uczelni dokument podpisa³a (10 grudnia
2014) JM Rektor prof. dr hab. , a PSP
reprezentowa³ komendant miejski, bryg. mgr in¿.

. Umowa dotyczy wspó³pracy naukowej,
badawczej i edukacyjnej, w szczególnoœci bezpieczeñstwa
po¿arowego, zagro¿eñ dla ludzi i œrodowiska naturalnego
oraz zarz¹dzania kryzysowego.

Strony umowy zamierzaj¹ wspólnie organizowaæ
praktyki i sta¿e dla studentów i absolwentów UPH oraz wy-
korzystywaæ potencja³ kadrowy uczelni w procesie szko-
lenia funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i cz³on-
ków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Tamara Zacharuk
Andrzej

Celiñski

Wspó³praca uczelni ze stra¿¹ po¿arn¹

Rektor Tamara Zacharuk i komendant Andrzej Celiñski

doradztwa rolniczego
4. publikowanie wybranych artyku³ów pracowników na-

ukowych Uniwersytetu oraz wyników badañ prow-dzo-
nych na Wydziale Przyrodniczym UPH w miesiêczniku
„Wieœ Mazowiecka”, wydawanym przez Oœrodek;

5. Wzajemne promowanie swojej dzia³alnoœci.
W ramach wspó³pracy Uniwersytet bêdzie tworzy³ do-
datkowe œcie¿ki programowe kszta³cenia, przygotowuj¹-

ce przysz³ych absolwentów Uczelni do ewentualnej pracy
doradczej w Oœrodku. Realizacja œcie¿ek programowych
odbywaæ siê bêdzie na podstawie odrêbnie zawieranych
umów, okreœlaj¹cych w szczególnoœci zasady ich finan-
sowania. Oœrodek umo¿liwi odbywanie studenckich prak-
tyk zawodowych przez studentów kierunków rolnictwo
i zootechnika UPH. Ze strony Uniwersytetu porozumienie
realizowaæ bêdzie Wydzia³ Przyrodniczy.

Adam Bobryk
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Wzajemne wsparcie i wspó³dzia³anie

Umowê podpisali JM Rektor UPH prof. dr hab.
oraz dyrektor SPZOZ

. Na uroczystym podpisaniu obecni byli: pro-
rektor ds. rozwoju prof. dr hab. in¿.

, prorektor ds. studiów prof. dr hab.
, dziekan Wydzia³u Przyrodniczego prof. dr hab.

, kanclerz dr ,
kwestor mgr . Celem umowy jest
doskonalenie procesu kszta³cenia, podnoszenie jego
jakoœci, popularyzacja osi¹gniêæ nauki, a tak¿e rozwijanie
wspó³pracy.

Tamara Zacharuk Miros³aw
Leœkowicz

Zbigniew Karcz-
marzyk Barbara G¹-
siorowska
Janina Skrzyczyñska Ireneusz Chrz¹œcik

Andrzej Krasuski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanis-
tyczny zawar³ porozumienie o wspó³pracy z Sa-
modzielnym Publicznym Zak³adem Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach.

Na mocy porozumienia Uniwersytet zobowi¹zuje siê
do: merytorycznego wspierania SPZOZ w ramach swoich
mo¿liwoœci i œrodków, przeprowadzania badañ i ekspertyz,
udzia³u w konsultacjach, udzielania pomocy w organi-
zowaniu spotkañ informacyjnych, promocyjnych i szkoleñ,
nawi¹zywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki, orga-
nizacyjnej i dydaktycznej w zakresie podnoszenia kwali-
fikacji przez pracowników SPZOZ.

Z kolei SPZOZ zobowi¹zuje siê do: wspó³dzia³ania
w organizowanych przez Uniwersytet przedsiêwziêciach,
konferencjach naukowych, seminariach itp., opiniowa-
nia przed³o¿onych przez Uniwersytet projektów progra-
mów studiów i innych form kszta³cenia, udzielania wspar-
cia w pozyskiwaniu œrodków finansowych na organizacjê
wspólnych przedsiêwziêæ, pomocy w nawi¹zywaniu kon-
taktów z przedstawicielami s³u¿by zdrowia i œrodowiska
lekarskiego.

SPZOZ umo¿liwi studentom UPH odbywanie prak-
tyk studenckich w Zak³adzie Opieki Zdrowotnej. Liczba
praktykantów, terminy praktyk oraz zakres prac wyko-
nywanych przez studentów zostan¹ okreœlone w odrêbnych
umowach.

Na koordynatorów, odpowiedzialnych za realizacjê
postanowieñ, wyznaczono

- ze strony Uniwersytetu: prof. dr hab. in¿.
prorektora ds. rozwoju;

- ze strony SPZOZ: naczeln¹
pielêgniarkê.

tekst i zdjêcie

Zbigniewa
Karczmarzyka,

Ma³gorzatê Medak,

Adam Bobryk

1. Stowarzyszenie Przyjació³ Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach og³asza konkurs o na-
grody im. prof. Les³awa Szczerby:
· dla najlepszego studenta UPH;
· dla wybitnego m³odego naukowca UPH.

2. Nagrody g³ówne wynosz¹:
· dla najlepszego studenta
· dla wybitnego m³odego naukowca

3. Laureatów wy³oni Kapitu³a Nagrody w nastêpuj¹cym
sk³adzie:
· dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjació³

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach;

5.000 z³
10.000 z³

brutto;

brutto.

· trzech prorektorów UPH;
· przedstawiciel/przedstawiciele fundatora/

fundatorów.
4. Szczegó³owe zasady konkursu wraz z odpowiednimi

formularzami do pobrania znajduj¹ siê na stronie
.

5. Zg³oszenia konkursowe nale¿y sk³adaæ
w Dziale Organizacyjno-Prawnym,

pok. nr 9 w Pa³acu Ogiñskich.
6. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w pierwszej po³owie

maja bie¿¹cego roku.
7. Nagrody bêd¹ wrêczane w maju 2015 roku w trakcie

uroczystoœci z okazji Œwiêta Uniwersytetu.

do 15 kwietnia
2015 roku

www.nagroda.uph.edu.pl

V edycja konkursu o nagrody im. prof. Les³awa Szczerby
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ROZRYWKA

Ka¿da liczba okreœla d³ugoœæ grupy zamalowanych pól w danym rzêdzie (kolumnie).
Pomiêdzy grupami zamalowanych pól musi byæ co najmniej jedno pole puste.

Kolejnoœæ liczb mówi o kolejnoœci grup zamalowanych pól.
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