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Wczoraj, w trakcie noworocz-
nego spotkania lubelskich nau-
kowcow, poraz trzynasty wr^ce 
wybitnego uczonego pow^dro-
walaprestizowanagroda. Lubel-
skiego Nobla otrzjnnai pracow-
nik Politechniki Lubelsldej, prof. 
Marek tagoda za monografi^ 
..Wzmacnianie konstrukcji mo-
stowych kompozytami polime-
rowymi". 

-Nasze spotkania to juzpew-
na tradycja. Ciesz^ si?, ze tylu 
znakomitychludzinauMiczlon-
kow towarzystwa zaszczycilo 
nas SW0J4 obecnosci^ - mowil 
prof. Artur Korobowicz, prezes 
Lubelskiego Towarzystwa Nau-
kowego. 

LTN liczy okolo 800 czlon-
kow. Na sali w patacu Czartory-
skich zasiadlo wybome grono. 
Wsrod zaproszonych gosci zna-
lezli si? m.in. nowi rektorzy 
lubelskich uczelni. Po krotkim 
wst^pnie muzycznym, przygo-
towanym przez „Trio Lublin 
Baroque", ktory mial zrelakso-
wac zebranych, ogloszono wy-
niki. 

O elitam^ Lubelsk^ Nagrod? 
Naukow^ im. profesora Edmun-
da Prosta staralo si? wielu uczo-
nych i kapitula konkursowa 
mialanieiatwe zadanie. 

- Jestem niezwykle wzruszo-
ny. Ciesz? si?, ze owoc moich 

wieloletnich staraii doczekal 
si? uznania. Mysl?, ze ta nagroda 
b?dzie dla mnie bodzcem do 
pracy, szczegolnie z mlodymi 
naukowcami, ktorzy kontynu-
uJ4 obecnie moje badania- mo
wil prof. Marek Lagoda. 

Laureatpozwolil sobie row-
niez na bardziej osobiste podzi?-
kowania. 

- Nalez^ si? one mojej zonie, 
ktora ogromnie mnie wspierala 
i byla pierwszym recenzentem 
ikorektorem mojej pracy-dodal 
prof, tagoda. 

Ze wzgl?du na wysoki poziom 
wszystkich monografii, ktore 
wzi?ly udzi^ w konkursie, LTN 
postanowilo wyroznic ponad 
700-stronicow4prac?profesora 
UMCS Edwarda Olszewskiego 
„Polacy w Norwegii 1940-2010". 

- Poprzednio w swoich bada-
niach skupilem si? na Polakach 
mieszkaj^cych w Danii. To wy- ^ 
roznienie jest dla mnie dodat-' 
kowym bodzcem do kontynuo-
wania badan. Tym bardziej ze 
w tym momencie Norwegi? za-
mieszkuje az 140 tys. naszych 

rodakow - wyjasnial prof. Ol
szewski. 

Lubelska Nagroda Naukowa 
ma juzbogat^histori?. Przyzna-
wana jest od 13 lat, zawsze na po-
cz^tku roku, za wybitne prace 
naukowe, ksi^ki lub wynalazki. 
W zeszlym roku otrzymal J4 
doktor Waldemar Bednaruk, 
pracownik Wydzialu Zamiejsco-
wego Nauk Prawnych i Ekono-
micznych KUL w Tomaszowie 
Lubelskim. Nagrodzonaksi^z-
ka dotyczyla historii sejmikow 
w okresie stanislawowskim. 


