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SZANOWNI PAŃSTWO

Aby uchronić od zapomnienia pamięć  
o ludziach, którzy często w trudnych warun-
kach prowadzili badania naukowe i wywiera-
li duży wpływ wychowawczy na swoich studen-
tów, kontynuujemy wątek historyczny. Z okazji 
60-lecia samodzielnego funkcjonowania naszej 
Uczelni publikujemy wspomnienia osób two-
rzących mocne podstawy dzisiejszego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Obchodzimy w tym roku jubileusz 45-lecia 
Wydziału Inżynierii Produkcji, który powstał  
1 września 1970 r. O jego historii, ludziach zwią-
zanych z Wydziałem, strukturze i organizacji 
badań pisze dziekan, prof. Andrzej Marczuk. 

Praca doktorska Macieja Combrzyńskie-
go została w marcu tego roku wyróżniona w ra-
mach The 9th European PhD Workshop on Food 
Engineering and Technology jako jedna z 16 
najlepszych prac doktorskich w Europie z za-
kresu inżynierii chemicznej i procesowej. Wy-
niki badań zaprezentowano w firmie Bühler  
w Uzwil w Szwajcarii. W ramach rozprawy dok-
torskiej młody naukowiec podjął próbę opraco-
wania technologii produkcji za pomocą techni-
ki ekstruzji przyjaznych dla środowiska materia-
łów spienionych na bazie skrobi różnego pocho-
dzenia botanicznego.

O prowadzonych przez siebie badaniach pi-
szą także inni doktoranci UP. Okazuje się, że 
grzyby to organizmy z potencjałem, o czym 
przekonuje w swoim artykule Elwira Komoń-
Janczara. Stanowią one dobre źródło witamin  
i są wykorzystywane m.in. w leczeniu stward-
nienia rozsianego, dzięki dobroczynnemu dzia-
łaniu kwasu fumarowego. 

Skiełkowane ziarno zbóż zawiera pełny ze-
staw witamin, które są bardzo dobrze przyswa-
jalne. Spożywanie kiełków może być pomocne 
w profilaktyce chorób układu krążenia czy ukła-
du nerwowego oraz leczeniu otyłości.

Nagietek lekarski, roślina lecznicza mają-
ca walory dekoracyjne, ma również zastosowa-
nie w gastronomii. Warto poczytać o wykorzy-
staniu jego właściwości w lecznictwie czy prze-
myśle kosmetycznym. 

Wymiana w programie Erasmus daje stu-
dentom możliwość zdobycia doświadcze-
nia międzynarodowego. Dzięki temu mają oni 
większe szanse na rynku pracy. Absolwentka UP 
dzieli się swoim doświadczeniem, które zmieni-
ło jej życie o 180 stopni. 

Nasi sportowcy trzymają formę. Z Akade-
mickich Mistrzostw Polski w trójboju siłowym 
przywieźli złoto, srebro i brąz. Tenisiści stoło-
wi, startując w półfinale Mistrzostw Polski strefa 
C, zdobyli brązowy medal, a w badmintonie się-
gnęli po złoto, o czym piszą ich trenerzy. 

W czasie 6. Warszawskich Targów Ksią-
żek odbyło się spotkanie poświęcone wynikom 
przeprowadzonych na studentach badań nt. ko-
piowania materiałów do nauki. Na pytanie do-
tyczące nielegalnego kserowania i kopiowania  
64 proc. biorących udział w badaniu odpowie-
działo, że jest to absurdalne prawo. Zachęcam 
do przeczytania tego artykułu. 

Na ostatnich stronach kwartalnika pre-
zentujemy malarstwo Elżbiety Osypiuk pracu-
jącej w Katedrze Zastosowań Matematyki i In-
formatyki. 

W numerze znajdą Państwo także sta-
łe działy: wiadomości o minionych konferen-
cjach, informacje dotyczące uzyskania stopni 
naukowych oraz prezentacje studenckich kół 
naukowych. 

Monika Jaskowiak
redaktor naczelny

I strona okładki
Fot. Zofia Wypychowska
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Wkład Wydziału Inżynierii Produkcji w rozwój kadry  
naukowej inżynierii rolniczej w Polsce 

 ❚ Pomieszczenia Zakładu Maszynoznawstwa Rolniczego przy ul. Lubartowskiej 

 ❚ Budynek główny Katedry Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Głębokiej 28, oddany w 1962 r.

Historia Wydziału
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie 

rozpoczął funkcjonowanie 1 września 1970 r. 
jako Wydział Techniki Rolniczej Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Lublinie. Jego historia związana jest 
z Wydziałem Rolnym UMCS, w ramach którego 
5 listopada 1946 r. utworzono Zakład Maszyno-
znawstwa Rolniczego. W 1950 r. zakład awanso-
wał do rangi Katedry Maszynoznawstwa Rolni-
czego. Z chwilą utworzenia w roku 1955 WSR w 
Lublinie, Katedra stała się jednostką Wydz. Rol-
niczego. Stosownie do rosnących zadań nauko-
wo-dydaktycznych zmieniono jej nazwę w 1960 
r. na Kat. Mechanizacji Rolnictwa. 

W roku 1962 Katedra otrzymała uprawnie-
nia do prowadzenia studiów doktoranckich i za-
trudniała 17 osób. Natomiast w roku 1964 za-
trudnienie wzrosło do 34 pracowników, a w ra-
mach katedry działały już 3 zakłady.

W 1961 r. powołana została specjalizacja na-
uczania mechanizacji rolnictwa, która w roku 
1968 przekształciła się w Oddział Mechaniza-
cji Rolnictwa. Katedra Mechanizacji Rolnictwa 
uzyskała status instytutu na prawach wydziału, 
który otrzymał nazwę Instytut Techniki Rolni-
czej. 

Szczególnym w historii jest rok 1970, w któ-
rym powstał Wydział Techniki Rolniczej, do 
którego włączono szereg jednostek, a dotychcza-
sową nazwę Instytutu Techniki Rolniczej zmie-
niono na Inst. Mechanizacji Rolnictwa. Rok 
później Wydział uzyskał prawo przeprowadza-
nia przewodów habilitacyjnych. Miał więc pełne 
prawa akademickie i kształcił specjalistów me-
chanizacji rolnictwa. W 1975 r. powstała dru-
ga specjalność – eksploatacja maszyn i urządzeń 
przemysłu rolno-spożywczego oraz nowe jed-
nostki wydzielane sukcesywnie z Inst. Mechani-
zacji Rolnictwa. Natomiast w 1989 r. powołano 
Oddział Techniki Rolno-Spożywczej. 

Ludzie związani z WTR
Swój dynamiczny rozwój Wydział zawdzię-

cza ludziom, którzy się z nim związali. W latach 
1950–1952 funkcję kuratora Katedry Maszyno-
znawstwa Rolniczego pełnił prof. Stefan Ziem-
nicki, a w latach 1952–1954 prof. Gabriel Brzęk, 
natomiast mgr Roman Fąfara i mgr Stefan Gą-
siewski pełnili funkcje kierowników Katedry. 

W 1953 r. przybył do Lublina mgr inż. Ja-
nusz Haman, absolwent studiów technicznych 
AGH w Krakowie oraz studiów rolniczych w 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecny członek 
rzecz. PAN i doktor h.c. akademii rolniczych w 
Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie, był 
już wówczas cenionym pracownikiem nauko-
wym i świetnym organizatorem. Jego duże zaan-
gażowanie, pasja tworzenia i nieprzeciętne zdol-
ności organizacyjne miały niewątpliwie decydu-
jący wpływ na tempo przemian i rozwój Kate-

dry oraz działalność badawczą młodej kadry na-
ukowej. Prof. Janusz Haman jest dla pracowni-
ków naszego Wydziału wzorem badacza i wy-
chowawcą większości samodzielnych pracow-
ników, którzy przez wiele lat nadawali kierunek 
rozwojowi Wydziału. Profesorowie: Janusz Ha-
man, Jacek Orzechowski, Tomasz Otmianowski, 
Jan Furtak stanowili od początku istnienia Ka-
tedry trzon kadry naukowej i kierowali Ins. Me-
chanizacji Rolnictwa, który stanowił przez dłu-
gie lata podstawowy człon struktury Wydziału 
(ostatnim dyrektorem był prof. Jan Gieroba). 

W 1979 r. powstał Inst. Zastosowań Ma-
tematyki, którego kolejnymi dyrektorami byli 
profesorowie: Wiktor Oktaba i Tadeusz Przy-
bysz. W 1980 r. powołano Inst. Eksploatacji Ma-
szyn Przemysłu Rolno-Spożywczego (pierw-
szym dyrektorem został prof. Józef Grochowicz), w 

1982 r. Inst. Podstaw Techniki (kolejni dyrekto-
rzy – profesorowie: Tomasz Otmianowski, Wik-
tor Pietrzyk i Andrzej Kusz). W 1982 r. powo-
łano Inst. Melioracji i Budownictwa Rolnicze-
go (dyrektorzy – profesorowie: Zygmunt Mazur, 
Stanisław Pałys). 

W latach 90. ub. wieku, w związku z dyna-
micznym rozwojem badań naukowych i dydak-
tyki, Wydział zaczął ulegać przekształceniom. 
Powstały nowe struktury organizacyjne, insty-
tuty zaczęły się dzielić i powstawały samodziel-
ne katedry. Na kierowników tych jednostek poza 
wymienionymi zostali powołani ówcześni lub 
późniejsi profesorowie: Roman Koper, Janusz 
Laskowski, Andrzej Kwieciński, Eugeniusz Kra-
sowski, Kazimierz Tomaszewski, Mieczysław 
Szpryngiel, Kazimierz Dreszer, Józef Kowal-
czuk, Helena Lis, Franciszek Kluza, Tadeusz Lis. 



3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydarzenia

Baza lokalowa Wydziału
Baza lokalowa Wydziału Inżynierii Produk-

cji UP w Lublinie jest rozproszona, gdyż bu-
dynki Wydziału znajdują się w kilku częściach 
miasta. Główny obiekt – Centrum Innowacyj-
no-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technolo-
gii w Inżynierii Rolniczej – położony jest przy 
ul. Głębokiej 28. Mieści się w nim obecnie 9 ka-
tedr, Centralne Laboratorium Badawcze oraz 
dziekanat Wydziału. 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowi-
ska i Geodezji zajmuje pomieszczenia przy ul. 
Króla Leszczyńskiego 7, Kat. Zastosowań Mate-
matyki i Informatyki mieści się częściowo w bu-
dynku przy ul. Akademickiej 15, Katedra Fizyki 
– przy ul. Akademickiej 13, część Katedry Pod-
staw Techniki – w zaadaptowanym dla potrzeb 
naukowo-badawczych domu studenckim przy 
ul. Doświadczalnej 50 A. Katedry związane ze 
specjalnościami rolno-spożywczymi mają swoją 
bazę lokalową w budynku przy ul. Doświadczal-
nej 44 w dzielnicy Felin. 

Warunki, w jakich pracują nasi pracowni-
cy, nie zawsze były tak dobre jak obecnie. W 
przeszłości w skromnym baraku przy ul. Lu-

bartowskiej mieścił się Zakład Maszynoznaw-
stwa Rolniczego. 

W 1962 r. na potrzeby Kat. Mechanizacji 
Rolnictwa został przekazany nowo wybudowa-
ny bardzo nowoczesny jak na owe czasy kom-
pleks przy ul. Głębokiej 28. Obiekt składał się z 
gmachu głównego, w którym znalazło się miej-
sce dla laboratoriów, sal wykładowych, bardzo 
nowoczesnej auli i pokoi dla pracowników. Bu-
dynek połączony był z dużą przeszkloną halą 
maszyn. W ramach kompleksu znajdował się 
dobrze wyposażony warsztat mechaniczny, ga-
raże – laboratoria, pawilony, w których mieści-
ły się sale wykładowe oraz budynek mieszkalny. 

Po upływie pół wieku przy ogromnym po-
stępie cywilizacyjnym, jaki się w tym czasie do-
konał, nadeszła pora, aby w miejscu obiektu, 
który był nowoczesny w początku lat 60. ub. stu-
lecia, wybudować gmach odpowiadający wyma-
ganiom drugiej dekady XXI w. Dziś wizytówką 
WIP w Lublinie jest budynek Centrum Innowa-
cyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Tech-
nologii w Inżynierii Rolniczej. Projekt został w 
większości sfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013.

Wkład w rozwój kadry naukowej  
inżynierii rolniczej

Wydział Techniki Rolniczej, mając upraw-
nienia do prowadzenia studiów doktoranckich, 
a także przeprowadzania przewodów habilita-
cyjnych, miał obowiązek budowy kadry nauko-
wej inżynierii rolniczej nie tyko dla potrzeb wła-
snych, ale także dla innych ośrodków nauko-
wo-dydaktycznych i naukowych w kraju. 

Na WIP UP w Lublinie przeprowadzono 309 
przewodów doktorskich, 121 przewodów habili-
tacyjnych oraz 52 postępowania o tytuł nauko-
wy profesora nauk rolniczych. Dla Politechniki 
Lubelskiej przeprowadzono 12 przewodów dok-
torskich, 4 postępowania habilitacyjne oraz 1 o 
tytuł profesora, dla UWM w Olsztynie 11 prze-
wodów doktorskich, 6 postępowań habilitacyj-
nych oraz 3 o tytuł profesora, dla SGGW w War-
szawie 6 przewodów doktorskich, 8 postępowań 
habilitacyjnych oraz 2 o tytuł profesora.

Struktura Wydziału i organizacja  
badań 

Obecnie w skład Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji wchodzi 16 katedr. Tematyka prowa-
dzonych badań naukowych w dużym stopniu 
wiąże się z działalnością dydaktyczną prowa-
dzoną przez poszczególne jednostki. W ostat-
nich latach obserwuje się powstawanie zespo-
łów badawczych złożonych z pracowników róż-
nych katedr, wydziałów, a nawet uczelni i ośrod-
ków naukowych oraz przedstawicieli przemysłu. 
Taki sposób postępowania daje większe szan-
se na osiągnięcie wartościowych wyników ba-
dań i pozyskanie funduszy zewnętrznych. Pro-
wadzeniu zaawansowanych badań sprzyja-
ją poczynione ostatnio zakupy sprzętu badaw-
czego do poszczególnych katedr oraz Central-
nego Laboratorium Badawczego. Stało się to 
możliwe dzięki budowie Centrum Innowacyj-
no-Wdrożeniowego Nowych Technik i Tech-
nologii w Inżynierii Rolniczej. Inwestycja obję-
ła budowę i wyposażenie łącznie 25 wysoko wy-
specjalizowanych laboratoriów i pracowni ba-
dawczych stanowiących rozbudowę istniejącego 
infrastrukturalnego zaplecza uczelni. 

Podstawowym zadaniem jest teraz wykorzy-
stanie potencjału powstającej bazy naukowo-dy-
daktycznej oraz dalsze jej doposażenie w nowo-
czesną aparaturę. W tym celu będą podejmo-
wane starania o nowe środki finansowe z fun-
duszy strukturalnych czy projektów naukowych. 
będzie obejmowała elastyczne dostosowanie  
i wykorzystanie infrastruktury zawierającej nie-
zbędne pomieszczenia i wyposażenie w zależno-
ści od potrzeb doraźnie organizowanych zespo-
łów badawczych. 

Wśród katedr mieszczących się w obiekcie 
przy ul. Głębokiej Katedra Zastosowań Mate-
matyki i Informatyki jest kierowana przez dr 
hab. Izabelę Kunę-Broniowską. W skład jed-
nostki wchodzą Zakłady: Matematyki, Statysty-

 ❚ Obecny budynek przy ul. Głębokiej 28

 ❚ Aula Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Produkcji
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W skład Katedry Inżynierii Kształtowania 
Środowiska i Geodezji wchodzą Zakłady: Inży-
nierii Wiejskiej i Geodezji, Melioracji i Kształ-
towania Środowiska oraz Laboratorium Anali-
tyki Wód i Ścieków. Kierownikiem jest dr hab. 
Krzysztof Jóźwiakowski, a badania prowadzone 
w jednostce dotyczą: zastosowania technik geo-
dezyjnych i technologii pomiarowych w moni-
torowaniu i kształtowaniu środowiska przyrod-
niczego, wykorzystania kartograficznych metod 
w analizie przestrzennego zróżnicowania ryn-
ku nieruchomości rolnych i leśnych, gospodar-
ki wodno-ściekowej.

Katedrą Fizyki, w skład której wchodzą Za-
kład Biofizyki i Zakład Fizyki Stosowanej, kie-
ruje prof. Bożena Gładyszewska, a realizowane 
zagadnienia badawcze dotyczą: fizyki i biofizy-
ki, fizyki stosowanej, spektrometrii masowej i 
chromatografii, spektroskopii, mikrokaloryme-
trii skaningowej, badań strukturalnych techniką 
krystalografii rentgenowskiej, organizacji mole-
kularnej związków biologicznie czynnych tech-
niką monowarstw, dyfrakcji powierzchniowej.

W budynku położonym w dzielnicy Felin 
ma swoją siedzibę 5 katedr Wydziału Inżynie-
rii Produkcji UP w Lublinie. Katedrą Inżynierii 
i Maszyn Spożywczych kieruje prof. Kazimierz 
Zawiślak. Badania dotyczą technik przetwarza-
nia surowców przy zastosowaniu ultradźwię-
ków, mikrofal i obróbki mechanicznej, maszyn, 
linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle 
rolno-spożywczym, zjawisk występujących pod-
czas składowania materiałów sypkich i ziarni-
stych, technik obróbki wstępnej i przetwórstwa 
zbóż, nasion i ziół, technik aglomeracji ciśnie-
niowych i bezciśnieniowych w przemyśle, ma-
szyn i procesów technologicznych stosowanych 
w gastronomii i produkcji cukierniczo-ciastkar-
skiej, obróbki termicznej i hydrotermicznej ma-
teriałów pochodzenia roślinnego.

Prof. Leszek Mościcki jest kierownikiem Ka-
tedry Inżynierii Procesowej, której zespół ba-
dawczy realizuje tematy dotyczące opakowań i 
biopolimerów biodegradowalnych, aglomeracji 
ciśnieniowej surowców pochodzenia rolniczego.

Katedra Chłodnictwa i Energetyki Prze-
mysłu Spożywczego zarządzana przez prof. 
Franciszka Kluzę zajmuje się tematyką związa-
ną z chłodnictwem i zamrażalnictwem produk-
tów rolniczych i żywności oraz energetyką prze-
mysłu spożywczego, a Katedra Techniki Ciepl-
nej, której kierownikiem jest prof. Dariusz Dziki, 
realizuje badania związane z inżynierią cieplną w 
przemyśle spożywczym.

Podsumowanie
W ostatnim okresie bardzo wyraźnie wzrósł 

potencjał naukowo-kadrowy Wydziału Inżynie-
rii Produkcji UP w Lublinie poprzez zwiększe-
nie liczby samodzielnych pracowników oraz na-
ukowo-badawczy (wyposażenie laboratoriów 
oraz rozszerzona i uatrakcyjniona oferta eduka-
cyjna).

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji UP w 
Lublinie składa się z 88 osób. Aktualnie zasia-
da w niej 56 samodzielnych pracowników nauki, 

w tym 23 osoby z tytułem profesora. Dynamicz-
ny rozwój i sprawne funkcjonowanie Wydzia-
łu jest zasługą wszystkich pracowników, pra-
cownic dziekanatu, a także dziekanów. W histo-
rii Wydziału funkcję dziekana sprawowali: prof. 
dr hab. Jacek Orzechowski (1970–1972), doc. 
dr hab. Tadeusz Przybysz (1972–1975), prof. dr 
hab. Zygmunt Mazur (1975–1981), doc. dr hab. 
Helena Lis (1981–1982), doc. dr hab. Andrzej 
Kwieciński (1982–1990), prof. dr hab. Stanisław 
Pałys (1990–1993), prof. dr hab. Andrzej Kusz 
(1993–1999), prof. dr hab. Mieczysław Szpryn-
giel (1999–2005), prof. dr hab. Wiesław Piekar-
ski (2005–2011). Od 2012 r. dziekanem jest prof. 
dr hab. Andrzej Marczuk. 

Nadrzędnym celem działalności władz jest 
dynamiczny rozwój Wydziału zmierzający do 
wzrostu znaczenia i potencjału jednostki w 
przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospo-
darczej regionu i kraju. Najważniejsze cele dzia-
łalności WIP to kształcenie i rozwijanie umie-
jętności wysoko kwalifikowanej kadry inży-
nierskiej dla gospodarki, m.in. dla takich dzia-
łów jak – rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, 
transport, energetyka; prowadzenie badań na-
ukowych w obszarze inżynierii rolniczej, inży-
nierii produkcji, energetyki, logistyki, zarządza-
nia produkcją, a także szeroko pojętych stosowa-
nych nauk technicznych; upowszechnianie wie-
dzy, postępu technicznego i technologicznego w 
zakresie prowadzonych badań i dydaktyki; roz-
wój nauki i dydaktyki ukierunkowany na gospo-
darkę innowacyjno-wdrożeniową; prowadzenie 
i rozwijanie współpracy z podmiotami gospo-
darczymi w zakresie wdrażania efektów prac ba-
dawczych; prowadzenie ścisłej współpracy z jed-
nostkami naukowymi w kraju i za granicą w ob-
szarze prowadzonych badań naukowych. Dlate-
go też priorytetem jest ukierunkowany rozwój 
pracowników naukowych i studentów, aby po-
szerzać wiedzę i rozwijać nowoczesne technolo-
gie w obszarach prowadzonych badań. 

Andrzej Marczuk
Fot. Szwajgier (s. 3–4)

Wykorzystano materiały z ksiąg pamiątkowych 
wydanych na 25-lecie, 35-lecie i 40-lecie WIP oraz 
Strategię Wydziału Inżynierii Produkcji na lata 2013–
2020 i materiały prof. W. Piekarskiego.

ki Matematycznej, Teorii Eksperymentu i Bio-
metrii oraz Pracownia Informatyki. W Katedrze 
prowadzone są badania dotyczące modelowa-
nia matematycznego i statystycznego oraz sta-
tystycznego sterowania procesami przemysło-
wymi.

Katedrą Energetyki i Pojazdów kieru-
je prof. Wiesław Piekarski. W ramach jednost-
ki wydzielony jest Zakład Logistyki i Zarządza-
nia Przedsiębiorstwem, a podstawowe kierunki 
badań katedry dotyczą: diagnostyki technicznej, 
utrzymania i odnowy maszyn; elektrotechniki 
i mechatroniki pojazdów; parametrów użytko-
wych, energetycznych i ekologicznych silników 
spalinowych, a zwłaszcza układów zasilania; pa-
liw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych; 
odnawialnych źródeł energii. 

Kierownikiem Katedry Eksploatacji Ma-
szyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi 
jest dr hab. Stanisław Parafiniuk. W skład kate-
dry wchodzi Zakład Zarządzania Jakością w In-
żynierii Rolniczej, Zakład Eksploatacji Maszyn 
Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych  oraz 
Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemika-
liów. Podstawowymi kierunkami badań reali-
zowanych w Katedrze są techniki ochrony ro-
ślin i nawożenia mineralnego oraz zagadnienia 
ekonomiczne związane z modernizacją gospo-
darstw rolniczych. 

W skład Katedry Podstaw Techniki wcho-
dzą Zakłady: Elektrotechniki, Systemów Pomia-
rowych i Ergonomii, Modelowania i Systemów 
Informacyjnych oraz Pracownia Inżynierii Ma-
triałowej. Kierownikiem katedry jest prof. Ma-
rek Kuna-Broniowski, a realizowana tematyka 
badawcza to: komputerowe wspomaganie pro-
jektowania, bezpieczeństwo procesów przemy-
słowych, ergonomia rolnictwa i przemysłu spo-
żywczego, materiałoznawstwo i towaroznaw-
stwo.

Katedrą Maszynoznawstwa Rolniczego 
kieruje prof. Wojciech Tanaś, a główny kierunek 
badań prowadzonych w katedrze dotyczy okre-
ślania oporów roboczych maszyn rolniczych. 

W Katedrze Maszyn Ogrodniczych i Le-
śnych kierowanej przez prof. Józefa Kowalczu-
ka rozwiązywane są problemy maszynoznaw-
stwa rolniczego, ogrodniczego i leśnego, a w Ka-
tedrze Maszyn Rolniczych i Transportowych 
kierowanej przez prof. Andrzeja Marczuka re-
alizowane są badania związane z optymalizacją 
pracy środków transportu oraz mechanizacją 
produkcji zwierzęcej.

Kierownikiem Katedry Biologicznych Pod-
staw Technologii Żywności i Pasz jest prof. Da-
riusz Andrejko. W katedrze prowadzone są ba-
dania właściwości wytrzymałościowych i reolo-
gicznych materiałów biologicznych oraz właści-
wości użytkowych i przetwórczych materiałów 
biologicznych i produktów rolniczych.

Prof. Krzysztof Gołacki kieruje Katedrą In-
żynierii Mechanicznej i Automatyki, w której 
prowadzone są badania właściwości wytrzyma-
łościowych materiałów biologicznych oraz ana-
liza cech materiałowych na poziomach mikro i 
nano pod kątem polepszania jakości żywności.

 ❚ Korytarz w nowym Centrum
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Większa populacja ludzi to większe 
zapotrzebowanie na różnego 
rodzaju wyroby. Od kilku już dekad 
zaobserwować można rosnące tempo 
produkcji przedmiotów niezbędnych  
w wielu dziedzinach życia człowieka. 

Większa produkcja wiąże się także ze wzro-
stem zużycia materiałów i tworzyw opakowa-
niowych, które nie ulegają szybkiemu rozkła-
dowi i są szkodliwe dla środowiska naturalnego. 
Proces rozkładu można zapoczątkować jedynie 
dokonując modyfikacji samego tworzywa lub w 
wyniku wprowadzenia do jego struktur dodat-
ków funkcjonalnych. 

Na rynku dostępnych jest wiele wyrobów, 
które są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia 
mechaniczne, np. podczas transportu. W celu 
ochrony produktów przed zniszczeniem sto-
suje się różnego rodzaju wkładki, zakładki i 
tzw. luźne wypełniacze opakowaniowe, czy-
li tworzywa spienione. Materiały spienione 
(pianki) są szeroko stosowane w trakcie trans-
portu i użytkowania produktów delikatnych. 
Podstawową wadą tych tworzyw, obok wielu 
zalet funkcjonalnych, jest to, że są najczęściej 
wytwarzane z tworzyw sztucznych i stanowią 
narastający problem ekologiczny. Stąd poszu-
kiwanie innych, alternatywnych zarówno pod 
względem ekonomicznym, jak i użytkowym 
surowców mogących choć w niewielkim stop-
niu zastąpić popularne syntetyczne materiały 
opakowaniowe. 

Obecnie nie ma jednak możliwości, by 
otrzymać w pełni funkcjonalne opakowania tyl-
ko z surowców naturalnych. Najczęściej w pro-
dukcji biotworzyw stosuje się skrobie, jednak jej 
udział w gotowym materiale nie jest większy niż 
50%. Skrobia stanowi naturalny dodatek, któ-
ry nadaje opakowaniu miano ekologicznego. W 
wyniku rozkładu skrobi do CO2 i wody następu-
je zjawisko zanikania tworzywa, które rozpada 
się na mniejsze kawałki. 

Koniec XX w. przyniósł wyraźny wzrost 
tempa badań nad opracowaniem nowych two-
rzyw przyjaznych dla środowiska. Zdano sobie 
sprawę, że w produkcji biomateriałów można 
stosować różne techniki, znane np. z przetwór-
stwa żywności. Jedną z nich jest technika ekstru-
zji, czyli proces wytłaczania materiału sypkiego 
pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperatu-
rze. Technikę ekstruzji stosuje się w przetwór-
stwie rolno-spożywczym do wytwarzania nowej 
generacji środków żywnościowych oraz pasz. 

W ramach realizowanej w Katedrze Inży-
nierii Procesowej UP w Lublinie rozprawy dok-
torskiej podjęto próbę opracowania technologii 
produkcji za pomocą techniki ekstruzji przyja-
znych dla środowiska materiałów spienionych 
na bazie skrobi różnego pochodzenia botanicz-
nego. Podczas wielu prób korzystano z aparatu-
ry będącej na wyposażeniu jednostki naukowej 

– do produkcji wykorzystano ekstruder jedno-
ślimakowy TS-45, który szeroko stosowany jest 
w produkcji żywności przez drobnych wytwór-
ców. Zadaniem było otrzymanie produktu re-
latywnie taniego, łatwego w aplikacji i, co naj-
ważniejsze, ulegającego szybkiemu rozkładowi. 
W badaniach stosowano różnego rodzaju do-
datki funkcjonalne, by uzyskać materiały o wła-
ściwościach fizycznych i mechanicznych zbliżo-
nych do tradycyjnych, polimerowych tworzyw 
spienionych. 

Podjęty cel naukowy udało się zrealizo-
wać. Otrzymane rezultaty badań prowadzo-
nych w Katedrze Inżynierii Procesowej potwier-
dzają przydatność techniki ekstruzji w produk-
cji przyjaznych dla środowiska materiałów opa-

Przyjazne dla środowiska skrobiowe materiały spienione

kowaniowych. Badania muszą być kontynuowa-
ne z uwagi na już osiągnięty postęp w tej dzie-
dzinie. Skrobiowe materiały spienione to kolej-
ny krok ku czystszej przyszłości.

Podjęta tematyka i realizowane badania zo-
stały w marcu tego roku wyróżnione w ramach 
The 9th European PhD Workshop on Food En-
gineering and Technology, jako jedna z 16 naj-
lepszych prac doktorskich w Europie z zakresu 
inżynierii chemicznej i procesowej. Wyniki ba-
dań zaprezentowano w firmie Bühler w Uzwil w 
Szwajcarii.

Maciej Combrzyński
Katedra Inżynierii Procesowej

 ❚ Ekstruder jednoślimakowy typu TS-45 firmy Z. M. Ch. Metalchem z Gliwic
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Sesje Naukowe KNoŻ PAN odbywają się co 
2 lata i stanowią największe w skali kraju forum 
prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
nauk o żywności. Również tegoroczna Sesja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, gdyż wzię-
ło w niej udział 345 uczestników reprezentują-
cych 38 uczelni, instytutów i zakładów przemy-
słowych. 

W przededniu Sesji, w Bibliotece Głów-
nej – Regionalnym Ośrodku Rolniczej Informa-
cji Naukowej UP w Lublinie, odbyło się zebra-
nie członków Komitetu Nauk o Żywności Wy-
działu II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. 
W trakcie posiedzenia wykład „Zmiany bioak-
tywności jako efekt interakcji związków feno-
lowych ze składnikami matrycy żywności” wy-
głosiła dr hab. Urszula Gawlik-Dziki z Kat. Bio-
chemii i Chemii Żywności WNoŻiB UP w Lu-
blinie. Po zakończeniu zebrania dyrektor dr Ma-
rian Butkiewicz oprowadził gości po budynku 
Biblioteki.

Obrady Sesji poprzedził jubileusz gospoda-
rza – Wydziału Nauk o Żywności i Biotechno-
logii, który w bieżącym roku obchodzi 10-lecie 
działalności*. W trakcie uroczystości, którym 
przewodniczyło kolegium dziekańskie, dziekan 
Wydziału prof. Izabella Jackowska przedstawiła 
historię Wydziału w prezentacji „10 lat doświad-
czeń”. 

W swoim przemówieniu JM Rektor UP w 
Lublinie prof. Marian Wesołowski pogratulował 
pracownikom Wydziału dotychczasowych osią-
gnięć i pozycji, jaką ma Wydział wśród krajo-
wych jednostek zajmujących się naukami o żyw-
ności. Wspomniał prof. dr. dr. h.c. multi Stani-
sława Bujaka, który był pierwszym orędowni-
kiem powstania w ówczesnej Akademii Rolni-
czej Wydziału zajmującego się dyscypliną na-
ukową technologia żywności i żywienia. 

Prof. Zdzisław Targoński przedstawił głów-
ne kierunki badawcze prowadzone na Wydziale, 
związane z szeroko pojętymi naukami o żywno-
ści i żywieniu oraz biotechnologią. Na ręce kole-
gium dziekańskiego przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych oraz instytucji na-
ukowych złożyli gratulacje i wyrazy uznania. 
Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych był 
występ lubelskiego zespołu Berberys, nawiązu-
jącego swoją muzyką do tradycji klezmerskiej.

Z okazji 10-lecia Wydziału Nauk o Żywno-
ści i Biotechnologii UP w Lublinie została wyda-
na Księga Pamiątkowa, w której przedstawiono 
historię i osiągnięcia Wydziału (wcześniej Od-
działu Technologii Żywności), działalność jed-

nostek naukowo-badawczych i studenckich kół 
naukowych. Księga zawiera także wykaz stopni 
naukowych nadanych przez Radę Wydziału oraz 
wykaz absolwentów z lat 1995–2015. 

W ramach obchodów jubileuszowych uka-
zało się również pięć monografii autorstwa pra-
cowników Wydziału, których tematyka nawią-
zuje do kierunków badawczych aktualnie reali-
zowanych na Wydziale: Bioaktywne składniki 
żywności; Innowacyjne procesy technologiczne 
w kształtowaniu jakości żywności; Odżywcze i 
funkcjonalne właściwości żywności; Tłuszcze w 
technologii i żywieniu; Żywienie a rozwój dziec-
ka.

Obrady XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN 
zainaugurowała dziekan WNoŻiB prof. Iza-
bella Jackowska, serdecznie witając wszystkich 
uczestników. Następnie głos zabrał przewod-
niczący Komitetu Nauk o Żywności PAN prof. 
Andrzej Lenart, życząc wszystkim owocnych 
obrad. W trakcie pierwszej Sesji plenarnej, któ-
rej przewodniczyli prof. Andrzej Lenart i prof. 
Barbara Baraniak, wielowątkowy wykład „Food 
science and technology from a Japanese per-
spective” wygłosił prof. Katsuyoshi Nishinari, 
Prezydent The Japanese Society for Food Scien-
ce and Technology.

Pierwszy dzień Sesji upłynął pod znakiem 
jubileuszy jej organizatorów, gdyż oprócz WNo-
ŻiB swoją rocznicę powstania obchodziło rów-
nież Polskie Tow. Technologów Żywności. W 
prezentacji podsumowującej 25-lecie działalno-
ści prezes PTTŻ prof. Edward Pospiech przed-
stawił najważniejsze wydarzenia z historii To-

warzystwa. Zasłużonym członkom Towarzystwa 
i członkom wspierającym wręczono jubileuszo-
we medale oraz dyplomy. Szczególnego wymia-
ru uroczystościom rocznicowym Towarzystwa 
nadała obecność jego założyciela prof. dr. dr. h.c. 
multi Antoniego Rutkowskiego. 

Po uroczystościach jubileuszowych PTTŻ 
odbyła się sesja referatowa, w trakcie której wy-
głoszono 23 komunikaty w trzech równoległych 
sekcjach: „Procesy technologiczne i biotechno-
logiczne w produkcji żywności (I)”, „Bezpie-
czeństwo zdrowotne żywności” oraz „Żywienie 
człowieka”. Tematyka wystąpień koncentrowa-
ła się zarówno na doskonaleniu procesów prze-
twarzania żywności, jak i opracowywaniu no-
wych produktów, zagrożeniach bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności wynikających z jej za-
nieczyszczenia lub niewłaściwego oznakowania 
oraz zagadnieniach związanych z szeroko poję-
tym żywieniem człowieka.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Sesji była 
uroczysta kolacja w Centrum Kongresowym 
UP w Lublinie, będąca okazją do towarzyskich 
spotkań i nawiązywania nowych znajomości  
w gronie osób związanych zawodowo z naukami  
o żywności.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od se-
sji plenarnej, której przewodniczyli prof. dr hab. 
Edward Pospiech i prof. dr hab. Zdzisław Tar-
goński. W jej trakcie uczestnicy wysłuchali wy-
kładu „Związki zapachowe żywności – wyzwa-
nia analityczne”, który przedstawił prof. Henryk 
Jeleń z UP w Poznaniu. Kolejny wykład „Pro-
biotyczne bakterie Lactobacillus rhamnosus E/N 
jako źródło biotechnologicznie użytecznego eg-
zopolisacharydu” wygłosiła dr hab. Magdalena 
Polak-Berecka z UP w Lublinie. 

W trakcie piątkowej sesji referatowej wygło-
szono 24 komunikaty w trzech równoległych sek-
cjach tematycznych: „Procesy technologiczne  
i biotechnologiczne w produkcji żywności (II)”, 
„Jakość mikrobiologiczna żywności” oraz „Bio-
aktywne składniki żywności”. Prezentowane pra-
ce dotyczyły optymalizacji procesów technologicz-
nych i modyfikacji właściwości produktów spo-
żywczych, bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

Żywność – Zdrowie – Przyszłość 
W dniach 25–26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyła się 
XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN pod hasłem „Żywność – Zdrowie 
– Przyszłość”. Jej organizatorami byli: Komitet Nauk o Żywności PAN, Wydz. Nauk 
o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Technologów 
Żywności. Honorowy patronat nad Sesją objął JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. 
Marian Wesołowski oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. 
Patronem medialnym było Radio Lublin, zaś patronat prasowy sprawowało czasopismo 
branżowe „Przemysł Spożywczy”.

 ❚ Jubileusz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
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żywności i oceny towaroznawczej rynkowych pro-
duktów spożywczych oraz żywności funkcjonalnej 
i wzbogaconej w związki bioaktywne.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu 
Sesji odbywały się sesje posterowe, w trakcie 
których zaprezentowano łącznie 167 komunika-
tów naukowych w 6 sekcjach tematycznych.

Na zakończenie konferencji przewodniczą-
cy Sesji referatowych i posterowych przedstawili 
krótkie podsumowania prezentowanych komu-
nikatów i wnioski płynące z dyskusji. W imie-
niu Prezydium KNoŻ PAN głos zabrała sekre-
tarz naukowy prof. Dorota Witrowa-Rajchert, 
która podziękowała gospodarzom za trud wło-
żony w organizację konferencji oraz zaprosi-
ła wszystkich do udziału w XLIII Sesji Nauko-
wej KNoŻ PAN, która odbędzie się w 2017 r. w 
UP we Wrocławiu. Obrady XLII Sesji Nauko-
wej KNoŻ PAN uroczyście zakończyła dziekan 
WNoŻiB UP w Lublinie prof. Izabella Jackow-
ska, dziękując wszystkim uczestnikom za aktyw-
ny udział w Sesji.

Pokłosie konferencji stanowią materiały 
konferencyjne oraz monografie zawierające peł-
ne teksty prac prezentowanych podczas sesji, 
wydane przez Wyd. Nauk. PTTŻ: Bezpieczeń-
stwo zdrowotne żywności: Aspekty mikrobiolo-
giczne, chemiczne i ocena towaroznawcza, red. 
Joanna Stadnik i Izabella Jackowska; Technolo-
giczne kształtowanie jakości żywności, red. Karo-
lina M. Wójciak i Zbigniew J. Dolatowski; Tren-
dy w żywieniu człowieka, red. Małgorzata Kar-
wowska i Waldemar Gustaw.

Organizację sesji dofinansowało Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działal-
ności upowszechniającej naukę. Wsparcia rze-
czowego i finansowego udzieliło szereg firm: Eu-
rocontrol Sp. z o.o., Spółdz. Pszczelarska APIS, 
Bank BGŻ S.A., Spółdz. Mleczarska BIELUCH, 
Wyd. CABI, Stow. Partnerstwo Producentów Ce-
bularza Lubelskiego, Chemagra Sp. z o.o., ZL Nałę-
czów Zdrój Sp. z o.o. Sp. k., Producent Cydru Lu-
belskiego AMBRA S.A., Cukiernia Staropolska To-
masz Machoń, EUROPIEK Sp. z o.o., GEOMAX 
Misztal-Stateczny Sp. j., Cukiernia Grela, Indykpol 
Brand Management Sp. z o.o. Sp. k., Zakład Mię-
sny „Jasiołka”, Konica Minolta Sensing Europe B.V. 
Sp. z o.o., Okręgowa Spółdz. Mleczarska w Kra-
snymstawie, Lingal Chemicals Sp. z o.o., Makaro-
ny Polskie S.A., Okręgowa Spółdz. Mleczarska w 
Piaskach, POL-MAK S.A., RADWAG Wagi Elek-
troniczne, SHIM-POL A.M. Borzymowski Sp. j., 
Stoczek Natura, Kompania Piwowska S.A., Piekar-
nia Cukiernia MIELNIK, Lubelski Rynek Hurto-
wy S.A., którym składamy serdeczne podziękowa-
nia za przychylność i zaangażowanie w przygoto-
wanie tak ważnego dla środowiska naukowego wy-
darzenia.

*Artykuł prezentujący historię Wydzia-
łu ukazał się w nr 1(73)/2015 „Aktualności UP  
w Lublinie”

Joanna Stadnik
Izabella Jackowska

Fot. Dominik Szwajgier, Biuro Promocji Uczelni

 ❚ Wystąpienie JM Rektora Mariana Wesołowskiego

 ❚ Od lewej: prof. prof. Zbigniew Dolatowski, Izabella Jackowska, Waldemar Gustaw

 ❚ Obrady Sesji
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Wydarzenia

Wręczenie dyplomów lekarza weterynarii 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w 
Lublinie odbyło się 27 czerwca br. 
Ślubowanie złożyło 151 absolwentów z 
rocznika 2009–2015. 

Prof. Stanisław Winiarczyk, dziekan Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej, powitał  go-
ści i wygłosił przemówienie do obecnych na sali 
młodych lekarzy weterynarii. 

Prof. Andrzej Borowy, prorektor, wręczył 
najlepszym absolwentom Odznakę Honorową 
UP. Otrzymali ją: Izabela Margowska, Zuzanna 
Rosmus, Milena Jabłońska, Jakub Grzyb. 

Liczne nagrody wręczyli ich fundatorzy: 
Krajowa i Lubelska Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjna prorektor prof. Krzysztof Gołacki, prof. 
Marta Kankofer, prof. Krzysztof Szkucik, prof. 
Piotr Silmanowicz, SKN Medyków Weterynaryj-
nych, Firma Royal Canin, Wydawnictwo Galak-

tyka, Wydawnictwo Elamed i Firma AniMedica.
Wykład pt. „Immunomodulacja w tera-

pii chorób skóry psów” wygłosiła dr hab. Iwo-
na Taszkun. 

W imieniu absolwentów głos zabrał Jakub 
Grzyb. Wystąpiła też starościna piątego roku 
Martyna Macko. 

MJ 
Fot. Biuro Promocji Uczelni

Dyplomy

 ❚ Absolwenci otrzymują dyplomy od SKN Medyków Weterynaryjnych

 ❚ Nagrody wręcza prorektor Andrzej Borowy

 ❚ Przysięga młodych lekarzy weterynarii
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Grzyby to ciekawe i złożone organizmy. 
Naukowcy mieli poważny dylemat  
z umiejscowieniem ich w systematyce or-
ganizmów żywych. 

I choć pierwsze próby wydawały się być sa-
tysfakcjonujące, to ostatecznie te kłopotliwe or-
ganizmy znalazły się w trzeciej osobnej linii 
ewolucyjnej, gdzieś pomiędzy królestwem ro-
ślin i zwierząt, ponieważ wykazują cechy cha-
rakteryzujące jednocześnie oba te królestwa. 
Jako organizmy eukariotyczne grzyby stanowią 
również łącznik pomiędzy roślinami i zwierzę-
tami a światem mikroorganizmów. Mają zdecy-
dowanie bardziej złożoną budowę niż bakterie, 
ale funkcjonują w ich, niewidzialnym dla ludz-
kiego oka, świecie. W królestwie grzybów pa-
nuje ogromna różnorodność. I nie chodzi tu o 
obecność czy też brak kapelusza. Właściwie zde-
cydowana większość ich nie wytwarza i w ciągu 
całego naszego życia zapewne częściej mamy do 
czynienia z tymi przynależącymi do świata mi-
kro. W obrębie królestwa grzybów, oprócz tych 
kapeluszowych i pleśniowych, sklasyfikowano 
również drożdże. Cała ta różnorodna zbierani-
na organizmów zasiedla wszystkie możliwe śro-
dowiska, głównie na lądzie. W 1991 r. szacowało 
się, że królestwo grzybów obejmuje 5,1 mln ga-
tunków. Jak donosi najnowsza literatura, liczba 
ta powinna zostać skorygowana do ok. 2,5–3,5 
mln. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ich na-
prawdę dużo. Z każdym rokiem przybywa no-
wych, choć stale dokonuje się zmian w przyna-
leżności do gatunku, opierając się na badaniach 
z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. 
Grzyby zostały podzielone na podstawie róż-
nych kryteriów, np. pod kątem wyglądu grzyb-
ni, sposobu rozmnażania, strategii pozyskiwania 
pokarmu, czy też sposobów wykorzystania. Oto 
wybrane aspekty życia codziennego, w których 
grzyby mają znaczenie dla człowieka.

GRZYBY NA TALERZU
Dawniej sądzono, że grzyby nie posiadają 

żadnych znaczących wartości odżywczych. Dziś 
już wiadomo, że stanowią one dobre źródło nie-
których witamin, jak A, B1, B2, D, PP, a nawet 
C (choć w niewielkiej ilości). Grzyby pleśnio-
we podobnie dużo wnoszą do naszej diety. Bia-
ła skórka sera camembert to właśnie efekt dzia-
łania Penicillium camemberti. Nadaje on temu 
serowi specyficzny smak i aromat. Wiele gatun-
ków grzybów pleśniowych jest wykorzystywa-
nych w produkcji nie tylko serów. Ciekawym 
przykładem są grzyby z rodzaju Rhizopus, znane 
od setek lat jako startery do otrzymywania żyw-
ności fermentowanej. Dzięki wytwarzaniu spe-
cjalnych enzymów rozkładających celulozę i li-
gnocelulozę, są w stanie wstępnie rozłożyć tkan-
ki roślinne (np. soi, roślin strączkowych i nasion 
zbóż), a następnie, z pomocą innych mikroor-
ganizmów, przeprowadzić proces fermenta-

cji uwolnionych cukrów. Potrawy fermentowa-
ne mają długą tradycję w krajach Azji i Afryki. 
Występuje wiele rodzajów tego typu żywności. 
Mogą być to produkty stałe, zupy, a także napoje 
alkoholowe. Najbardziej znany jest tempeh, wy-
twarzany głównie z soi i zyskujący coraz większą 
popularność w Polsce, przede wszystkim wśród 
wegetarian i wegan. Przygotowanie tempehu w 
warunkach domowych nie stanowi problemu. 
Zarodniki grzyba Rhizopus oligosporus z odpo-
wiednio dobranymi gatunkami bakterii i droż-
dży są dostępne komercyjnie w postaci goto-
wych starterów. 

Niestety, oprócz tych dobrych gatunków 
grzybów możemy spotkać również takie, któ-
rych toksyny zanieczyszczają nasze pożywie-
nie. Przykładem są grzyby z rodzaju Fusarium 
i Aspergillus występujące na roślinach zbożo-
wych. W warunkach podwyższonej temperatu-
ry i dużej wilgotności mogą one produkować 
substancje siejące spustoszenie w naszym orga-
nizmie. Mykotoksyny, takie jak zearalenon, de-
oxynivalenol czy ochratoksyna, spożywane wraz 
z nasionami zbóż i ich przetworami, mogą ku-
mulować się w wątrobie, mózgu i innych narzą-
dach, powodując bezpłodność, a nawet nowo-
twory. Co ciekawe, zboża to nie jedyne źródło 
mykotoksyn. Mogą one występować również w 
kawie, mleku, owocach, warzywach, roślinach 
oleistych, orzechach i w przyprawach. Ważnym 
aspektem jest prawidłowe przechowywanie pro-
duktów spożywczych i kontrola produkcji żyw-
ności na wszystkich jej etapach. 

GRZYBOWE MEDYKAMENTY
Grzyby to nie tylko przysmaki, ale również 

ciekawy materiał do pozyskania wartościowych 
substancji leczniczych. Pierwszą taką była peni-
cylina – antybiotyk odkryty zupełnie przypad-
kiem, produkowany przez grzyby z rodzaju Pe-
nicillium. To wydarzenie dało początek poszuki-
waniom u grzybów innych związków o charak-
terze leczniczym. Jednym z nich jest kwas fuma-
rowy, produkowany m.in. przez wspomniane już 
wcześniej grzyby z rodzaju Rhizopus. Substancja 
ta, powszechna we wszystkich organizmach ży-
wych, a produkowana w nadmiarze przez nie-
które gatunki tych grzybów, jest stosowana jako 
lek na łuszczycę. Ostatnie badania wskazują 
również na dobroczynne działanie kwasu fuma-
rowego w leczeniu stwardnienia rozsianego. Sto-
sowanie leków zawierających ten kwas spowal-
nia i osłabia rzuty tej choroby. Badania są na-
dal w fazie testów. Drugi ciekawy przykład lecz-
niczego działania grzybów zaczerpniemy z me-
dycyny niekonwencjonalnej. Maczużnik chiń-
ski (Cordyceps sinensis) to egzotyczny „kuzyn” 
występującego w Polsce maczużnika bojowego, 
grzyba atakującego gąsienice. Substancja zawar-
ta w tym pasożytniczym grzybie nosi nazwę kor-
dycepina i posiada stwierdzone właściwości an-
tynowotworowe. Wszystko zaczęło się, gdy po-

nad 1500 lat temu himalajscy pasterze, wypasa-
jąc swoją trzodę, zauważyli, że po spożyciu tego 
grzyba ich zwierzęta wykazywały więcej wigo-
ru. Właściwości tego grzyba, znane od lat w me-
dycynie chińskiej, reszta świata poznała dopiero  
w XX w. Spożywanie naparu z maczużnika mia-
ło m.in. obniżać poziom cholesterolu i gluko-
zy we krwi, wzmacniać układ odpornościowy 
i działać przeciwutleniająco. Badania potwier-
dzają dobroczynny wpływ kordycepiny na orga-
nizm ludzi i zwierząt. Jedyne co może martwić, 
to kwestia ceny. Produkty zawierające ten grzyb 
są stosunkowo drogie. Wynika to z faktu, iż ma-
czużnik chiński występuje w wysokich partiach 
masywów Himalajów, a jego zbieranie wiąże się 
z niebezpieczną wyprawą, której podejmują się 
tylko miejscowi.

Wiele badań prowadzonych obecnie na 
grzybach jest ukierunkowanych na pozyskiwa-
nie ciekawych związków mogących pomóc w le-
czeniu chorób, które dotykają naszą cywilizację.

MULTIFUNKCYJNE „GRZYBOWE”  
FABRYKI

Zdolność rozkładu tkanek roślinnych  
i zwierzęcych, jaką mogą pochwalić się grzy-
by, to podstawa działania każdego ekosyste-
mu. Bez grzybów utonęlibyśmy w obumarłej 
materii organicznej. Grzyby są tym ważnym 
ogniwem łańcucha, który uwalnia związki wę-
gla, azotu i innych pierwiastków, udostępnia-
jąc je innym organizmom. Mikroorganizmy te 
są w stanie produkować szeroką gamę enzy-
mów hydrolitycznych, które znajdują zastoso-
wanie w przemyśle. Przetwarzanie dużych ilo-
ści biomasy roślinnej na wartościowe substan-
cje, takie jak bioetanol czy metan, nie może 
odbyć się z pominięciem enzymów produko-
wanych przez grzyby. Biotechnologia chętnie 
korzysta z nich jako producentów kwasów or-
ganicznych i alkoholi. Są one również w służ-
bie inżynierii i ochrony środowiska, gdzie wy-
korzystuje się ich zdolność do bioremediacji 
metali ciężkich i ksenobiotyków. Przełomo-
wym odkryciem w tej dziedzinie jest wyizo-
lowanie przez badaczy w Uniwersytetu Yale 
pewnego ciekawego okazu grzyba. Pestalo-
tiopsis microspora, bo o nim mowa, został od-
kryty w 2012 r. w Amazonii, a dokładniej na 
wysypisku śmieci, gdzie w dolnych jego po-
kładach, w warunkach beztlenowych „spoży-
wał” plastik! To pierwszy organizm, który jest 
w stanie wykorzystywać poliuretan jako źró-
dło pokarmu. Jest nadzieja, że gdy zostanie 
skrupulatnie przebadany, użyjemy go w wal-
ce z tonami zalegających odpadów.

Grzyby to szalenie liczna grupa, a ich właści-
wości stanowią ciekawy materiał do badań. To  
z pewnością jeszcze nie koniec tego, czym mogą 
nas zaskoczyć.

Elwira Komoń-Janczara

Grzyby – mikroorganizmy z potencjałem
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Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.) 
jest cenioną rośliną leczniczą o dużych walorach 
dekoracyjnych. Koszyczki nagietka zawierają 
m.in. triterpeny, flawonoidy, karotenoidy i ole-
jek eteryczny. Stanowią wartościowy surowiec w 
przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. 
Gatunek ten pochodzi z rejonu śródziemno-
morskiego. Pierwsze wzmianki o zastosowaniu 
nagietka w medycynie pochodzą z czasów staro-
żytnej Mezopotamii około 3000 lat p.n.e. W sta-
rożytnym Egipcie nagietek był wykorzystywany 
do barwienia tkanin. W Polsce nagietek lekar-
ski znany jest od XV w. Został sklasyfikowany 
w pierwszych podręcznikach o roślinach leczni-
czych, które zawierały opis rośliny, zastosowa-
nie, sposoby leczenia. 

Obecnie nagietek wykorzystywany jest do 
produkcji preparatów ziołowych i jako rośli-
na ozdobna. Dzięki atrakcyjnej barwie i warto-
ściom leczniczym kwiatów stał się rośliną po-
wszechnie uprawianą. W uprawach zielarskich 
przeważają odmiany o pomarańczowych kwia-
tach i pełnych kwiatostanach. Odmiany nagiet-
ka o ciemnopomarańczowych kwiatach uzna-
wane są za najbogatsze w niektóre związki karo-
tenoidowe. Rynek roślin ozdobnych oferuje na-
tomiast liczne odmiany o bardzo zróżnicowanej 
barwie kwiatów, od brunatnych, poprzez zielo-
ne, łososiowe, żółte i mieszane. 

Nagietek jest rośliną jednoroczną należą-
cą do rodziny astrowatych (Asteraceae). Do-
rasta do 70 cm wysokości, tworzy rozgałęzio-
ny korzeń palowy i łamliwe, wzniesione, mięk-
ko owłosione, żebrowane łodygi o charaktery-
stycznym zapachu. Na szczytach rozgałęzień ło-
dyg rozwijają się duże koszyczki kwiatostanowe 
o licznych kwiatach języczkowatych i rurkowa-
tych, o różnej barwie. Zapach kwiatów jest przy-
jemny, balsamiczny. Nagietek kwitnie długo i 
obficie, od końca czerwca do pierwszych przy-

mrozków. Owocem rośliny jest sierpowato wy-
gięta niełupka, o różnym kształcie i wielkości. 

Nagietek jest rośliną ciepłolubną i powinien 
być uprawiany na stanowisku dobrze nasłonecz-
nionym. Rośliny rosnące w miejscach zacie-
nionych słabo rozgałęziają się, tworzą mniejsze 
kwiatostany i mniej obficie kwitną. Gatunek ten 
nie ma dużych wymagań glebowych, może być 
uprawiany nawet na słabych glebach, po wszyst-
kich roślinach pozostawiających glebę w dobrej 
strukturze, niezachwaszczoną. Nasiona nagietka 
wysiewa się od kwietnia do czerwca, wprost w 
pole, przy czym wyższe plony uzyskuje się z sie-
wu wczesnowiosennego niż późniejszego.  

Surowcem nagietka jest kwiat (Calendulae 
flos) lub całe koszyczki kwiatowe (Calendulae 
anthodium). Kwiaty nagietka zawierają: karote-
noidy (1,5–3%), olejek eteryczny (0,024–0,64%), 
flawonoidy – całe kwiatostany (0,33%), kwiaty 
języczkowe (0,88%), żywice (3,44%), kalendu-
lozydy (2–10%), garbniki (7,2–10,5%) i związki 
śluzowe (2,5%). Ponadto w mniejszych ilościach 
występują: triterpeny, poliacetyleny, fenolokwa-
sy, polisacharydy, kwas salicylowy, witamina C, 
saponiny, związki mineralne. 

Koszyczki nagietka mają szerokie zastoso-
wanie w leczeniu chorób i stanów zapalnych 
skóry, ponadto mają właściwości przeciwzapal-
ne, przeciwgrzybiczne i przyśpieszające gojenie 
się ran. Nagietek posiada właściwości hamują-
ce wzrost nowotworów przez zdolność wiąza-
nia toksycznych związków przemiany materii. 
Napar z kwiatów stosuje się wewnętrznie przy 
schorzeniach przewodu pokarmowego. Kwiaty 
nagietka aplikuje się w postaci irygacji, maści, 
wyciągów, plastrów, herbatek, mieszanek zioło-
wych oraz doustnie jako napary. Ekstrakty kwia-
towe są używane do leczenia chorób zapalnych 
i zakaźnych, w procesie gojenia ran, a nawet  
w leczeniu raka. Poprzez stymulację proliferacji  

i migracji fibroblastów zwiększają zarówno stę-
żenie kolagenu i niekolagenowych białek, jak  
i organizację kolagenu w początkowej fazie go-
jenia. 

Olejek eteryczny nagietka używany jest  
w aromatoterapii ze względu na właściwości li-
kwidujące dolegliwości skórne. Po podaniu do-
ustnym ekstrakt z nagietka pobudza czynności 
wydzielnicze żołądka. Zmniejsza przepuszczal-
ność ścian naczyń włosowatych w błonach ślu-
zowych i przeciwdziała nadmiernemu ich roz-
szerzaniu, wykazuje też działanie przeciwbakte-
ryjne, grzybobójcze oraz odtruwające. 

Ekstrakty z wysuszonych kwiatów nagiet-
ka lekarskiego posiadają właściwości hamujące 
rozwój ludzkiego wirusa niedoboru odporności 
typu 1 (HIV-1). Nagietek jest skuteczny w zapo-
bieganiu ostremu zapaleniu klasy 2 występują-
cemu przy radioterapii. Pacjenci stosujący leki 
z nagietka odczuwają zmniejszenie bólu popro-
miennego, ograniczone jest także ryzyko wystę-
powania stanów zapalnych. 

Związki glikozydowe, triterpenowe i związ-
ki glikozydowe fenolowe wyizolowane z kwia-
tów nagietka lekarskiego mają hamujący wpływ 
na komórki nowotworowe. Glikozydy triterpe-
nowe wykazują działanie cytotoksyczne wobec 
raka okrężnicy, białaczki i komórek czerniaka. 
Glikozydy fenolowe mają działanie przeciwza-
palne i cytotoksycznie na linii komórek nowo-
tworowych in vitro i aktywności przeciwnowo-
tworowej in vivo. Kwercetyna, jeden z aktyw-
nych składników nagietka, wykazuje hamujące 
działanie metaloproteinazy i zmniejsza ekspre-
sję czynnika martwicy nowotworu. 

Ekstrakt z nagietka lekarskiego może mieć 
zastosowanie terapeutyczne w ograniczeniu po-
wikłań cukrzycy i procesu starzenia się organi-
zmu dzięki hamowaniu reakcji Maillarda. Fla-
wonoidy nagietka są odpowiedzialne za szyb-

Nagietek lekarski - roślina lecznicza  
o walorach dekoracyjnych
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sze usuwanie wolnych rodników i chronią przed 
stresem oksydacyjnym indukowanym przez wy-
soki poziom reaktywnych form tlenu. 

Wykazano ponadto, że nagietek lekarski 
może z powodzeniem być stosowany jako do-
datek uzupełniający skład pasty do zębów. Eks-
trakt z surowca skutecznie zmniejsza krwawie-
nie z dziąseł, a także wykazuje działanie prze-
ciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwbólowe. 
Częste stosowanie „nagietkowej pasty” pomaga 
zmniejszyć kamień nazębny i przeciwdziała pro-
blemom z parodontozą. 

Przemysł kosmetyczny od dawna wysoko ceni 
sobie kwiaty nagietka. Kremy z nagietka używane są 
do leczenia problemów skórnych u dzieci i dorosłych, 
dzięki zdolności wychwytywania wolnych rodników. 
Kwiaty nagietka zawierają bioaktywne związki, które 
znacząco chronią przed stresem oksydacyjnym ludz-
ką skórę. Preparaty kosmetyczne zawierające wycią-
gi z nagietka przeznaczone są głównie do pielęgna-
cji cery łuszczącej się i przesuszonej, skłonnej do pę-
kania. Wyciągi z kwiatów są też składnikami szampo-
nów i odżywek wzmacniających włosy.

Nagietek ma także zastosowanie w gastro-
nomii. Dawniej jadane były jako jarzyna liście 

nagietka, obecnie użytkowane są przede wszyst-
kim kwiaty. Świeże lub wysuszone kwiaty dodaje 
się do różnych potraw i sałatek dla korzystnych 
właściwości leczniczych oraz zwiększenia este-
tyki wyglądu żywności. Sok ze świeżych kwia-
tów nagietka wykorzystywany jest do barwienia 
masła i sera. Masło nagietkowe jest środkiem 
stosowanym przy bólach mięśni i stawów. Olej 
nagietkowy produkowany ze świeżych kwiatów 
nagietka służy do wzbogacania różnych potraw. 
Może tez być stosowany do zmiękczania skóry, 
oczyszczania i łagodzenia podrażnień. 

Nalewka z kwiatów wchodzi w skład her-
batek napotnych. Systematyczne spożywanie 
przetworów z nagietka pobudza produkcję żół-
ci i chroni żołądek przed wrzodami. Stosowanie 
naparów i herbatek jest doskonałym środkiem 
profilaktycznym w okresie rekonwalescencji, 
zwłaszcza po leczeniu operacyjnym nowotworu 
lub przebytym wirusowym zapaleniu wątroby. 
Jadalne kwiaty nagietka lekarskiego mogą być 
nowym źródłem środków odżywczych ze wzglę-
du na wartość odżywczą i chemoprotekcyjną.

Renata Nurzyńska-Wierdak, Michał Pacek

Pierwsze kredyty dla studentów odbywają-
cych studia magisterskie za granicą są obecnie 
w ramach programu gwarancji kredytowych dla 
studentów studiów magisterskich Erasmus+. 
MicroBank i Europejski Fundusz Inwestycyj-
ny podpiszą porozumienie, które zapewni kre-
dyty o wartości do 30 mln euro, objęte gwaran-
cją Komisji Europejskiej za pośrednictwem pro-
gramu „Erasmus+”. To porozumienie zapewni 
wsparcie finansowe studentom hiszpańskim od-
bywającym studia magisterskie w jednym z 33 
krajów biorących udział w programie Erasmus+ 
oraz studentom tych krajów odbywającym stu-
dia magisterskie w Hiszpanii.

Ogłaszając w pierwszej połowie br. zapro-
szenie banków do rejestracji Komisja Europej-
ska iEFI uruchomiły program gwarancji kre-
dytowych dla studentów studiów magisterskich 
w ramach Erasmus+. Na program przeznaczo-
na zostanie kwota 500 mln euro z budżetu Era-
smus+, co pozwoli na pozyskanie do 3 mld euro 
na kredyty dla młodych utalentowanych Euro-
pejczyków. Ogólnie program ma służyć wspar-
ciem dla 200 tys. studentów, którzy pragną uzy-
skać dyplom magistra za granicą.

W ramach programu na roczne studia ma-
gisterskie przeznaczone zostanie do 12 tys. euro,  
a na studia w trybie dwuletnim – do 18 tys. euro. 
Komisja Europejska dopilnowała, aby kredyty 
te oferowane były na korzystnych warunkach. 
Na przykład nie będzie wymagane złożenie za-
bezpieczenia przez studentów lub ich rodziców,  
a ponadto kredyty będą charakteryzować się 
niską stopą procentową i przedłużonym okre-
sem spłaty. Więcej informacji na temat progra-
mu znajduje się na stronach internetowych Era-
smus+ Kredyty dla studentów studiów magister-
skich i MicroBank.

Wszyscy studenci, którzy korzystają z do-
tacji, stypendiów lub kredytów w ramach pro-
gramu Erasmus+, będą teraz mogli otrzymy-
wać wsparcie i wskazówki od nowego Stowa-
rzyszenia studentów i absolwentów Erasmus+ 
(ESAA). Nowe stowarzyszenie będzie reprezen-
tować ponad 3 mln studentów, którzy wezmą 
udział w programie Erasmus+ do 2020 r. i sku-
piać będzie cztery istniejące stowarzyszenia i ich 
sieci lokalne (Stowarzyszenie studentów i absol-
wentów Erasmus Mundus, Erasmus Student Ne-
twork, garagErasmus (gE) i OCEANS).

W badaniu dotyczącym skutków unijnego 
programu wymiany studentów Erasmus potwier-
dzono korzyści płynące z mobilności studentów: 
absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym 
mają o wiele większe szanse na rynku pracy i za-
zwyczaj charakteryzują się solidnymi umiejętno-
ściami przekrojowymi, które są wysoce cenione 
przez pracodawców.                                  

KE

Studia magisterskie  
Erasmus+
nowy program kredytów  
studenckich i wsparcie absolwentów
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Studenckie koła naukowe

SKN Biologów i Hodowców Zwierząt 
WBiHZ corocznie organizuje Seminarium 
Studenckich Kół Naukowych nt. 
„Środowisko – Zwierzę – Produkt”.  
14 kwietnia br. odbyła się już XII 
konferencja pod honorowym patronatem 
JM Rektora UP i dziekana Wydziału. 
Ponadto zorganizowano wspólnie z 
Radą Doktorantów naszej uczelni II 
Ogólnopolską Konferencję Doktorantów.

Mimo wielu wysłanych zaproszeń nie udało 
się gościć studentów zagranicznych, natomiast 
krajowi sympatycy UP w Lublinie nie zawiedli. 
W tym roku gościliśmy studentów z 10 ośrod-
ków akademickich: UTP Bydgoszcz, UR Kra-
ków, UWM Olsztyn, UP Poznań, UR Rzeszów, 
UPH Siedlce, ZUT Szczecin, SGGW Warszawa, 
UP Wrocław, UP Lublin. 

Zaprezentowano rekordową jak dotychczas 
liczbę 116 ciekawych opracowań naukowych w 
formie referatów i posterów. Były one prezen-
towane w 3 sesjach: biologii i hodowli zwie-
rząt, ochrony środowiska i posterowej. Jury Se-
minarium stanowili profesorowie WBiHZ na-
szej uczelni w następującym składzie: Tomasz 
Gruszecki, Antoni Brodacki, Jan Matras, Leszek 
Drozd, Jacek Łętowski i Leszek Tymczyna.

Tematyka prac prezentowanych w sesji refe-
ratowej „Biologia i hodowla zwierząt” dotyczyła 
różnych aspektów hodowli i produkcji podsta-
wowych gatunków zwierząt gospodarskich, ich 
żywienia, treningu i zachowania. 

Jury najwyżej oceniło pracę pt. „Wpływ 
nanocząstek srebra wytwarzanego metodą 
chemiczną na wyniki produkcyjne oraz ob-
raz histologiczny i profil mikrobiologiczny 
jelita czczego kurcząt”, którą wykonali: Ewe-
lina Cholewińska, Emilia Bykowska i Fau-

styna Pintal z Sekcji Chemii Fizjologicznej i 
Toksykologii SKNBiHZ UP w Lublinie (opie-
ka nauk. dr hab. Katarzyna Ognik). Autorzy 
w doświadczeniu żywieniowym na materia-
le 60 sztuk kurcząt brojlerów wykazali, że su-
plementacja obydwoma dodatkami nie wpły-
wała na liczebność grzybów w treści pokar-
mowej jelita czczego, jednakże ogólna liczba 
bakterii tlenowych w obu grupach brojlerów 
otrzymujących nanocząstki srebra była znacz-
nie wyższa niż w grupie kontrolnej. Zastoso-
wanie nanosrebra, zwłaszcza otoczkowanego 
lipidem powodowało także niewielki spadek 
liczby bakterii z grupy coli. Badania histolo-
giczne wykazały, że w grupie AgL-nano śred-
nia długość kosmków jelitowych oraz głębo-
kość krypt jelita czczego była większa w po-
równaniu z grupą kontrolną. W grupie Ag-nano 
wystąpiło natomiast nieznaczne skrócenie ko-
smków jelitowych, które pociągało za sobą kom-
pensacyjny przyrost krypt, a ich średnia głębokość 
uległa zwiększeniu. 

Drugie miejsce przyznano pracy Magda-
leny Skibickiej i Wojciecha Majsakowskiego z 
ZUT Szczecin pt. „Wpływ preparatu typu drink 
poporodowy na występowanie hipokalcemii u 
starszych krów po porodzie”, a trzecie zespoło-
wi autorów (Damian Iwon, Elwira Cybul, Edy-
ta Cybul, Przemysław Kutera) z Sekcji Hodowli 
i Biotechnologii Świń SKNBiHZ UP w Lublinie 
za opracowanie nt. „Wpływ systemu utrzymania 
na behawior świń rosnących” (opieka nauk. dr. 
hab. Marek Babicz). Z uwagi na wysoki poziom 
prezentowanych prac jury przyznało aż 7 wy-
różnień: P. Sroka z UTP Bydgoszcz, K. Kowalik 
z UR Kraków, A. Zapała i wsp. z UP Lublin, D. 
Han i wsp. z UP Lublin, A. Widz i wsp. z UP Lu-
blin, D. Drożdżowska z UP Lublin, M. Dymec-
ka z ZUT Szczecin.

W sesji referatowej „Ochrona środowiska” 
pierwsze miejsce przyznano pracy pt. „Charak-
terystyka populacji zagrożonego gatunku relik-
towego Salix lapponum L. (wierzby lapońskiej) 
wybranych torfowisk wschodniej Polski”, wyko-
nanej przez zespół autorów (Agnieszka Sawecka, 
Radosław Kopeć) w SKN Ekologów UP Lublin 
pod kier. dr inż. Magdaleny Pogorzelec. W wy-
niku przeprowadzonych analiz autorzy stwier-
dzili, że mając na celu zachowanie zagrożone-
go gatunku S. lapponum i utrzymanie prawidło-
wego funkcjonowania jego populacji na torfo-
wiskach, należy w szczególności zadbać o sie-
dlisko, w jakim egzystuje (m.in. przez ochro-
nę czynną ograniczającą procesy sukcesji eko-
logicznej i poprawę stosunków wodnych). Na-
leży również prowadzić monitoring pod kątem 
liczebności, ale także struktury płciowej i wie-
kowej populacji, by w razie jakichkolwiek zabu-
rzeń zareagować ochroną czynną in situ lub ex 
situ. 

Drugie miejsce zajęli także studenci z Lu-
blina (Mateusz Ossowski, Martyna Kasela, Ju-
styna Gierczyk, Patrycja Korniak, Anna An-
drzejuk), którzy przedstawili opracowanie nt. 
„Ocena sanitarna wody w fontannach miej-
skich na terenie Lublina”, wykonane w SKN 
Ochrony Środowiska, pod kier. prof. Bożeny 
Nowakowicz-Dębek. 

Trzecią lokatę przyznano młodym bada-
czom również z Lublina (Karolina Mazurek, Pa-
trycja Ogórek, Monika Łukaszczyk) za referat 
pt. „Ocena stanu populacji piskorza (Misgurinus 
fossilis) i kozy (Cobitis taenia) jako przedmiotów 
ochrony w obszarze Natura 2000 Poleska Doli-
na Bugu”, wykonany w Sekcji Rybackiej i Akwa-
rystycznej SKNBiHZ UP, pod nauk. kier. dr. inż. 
Jacka Rechulicza. Wyróżnienie w tej sesji otrzy-
mała Agnieszka Parapura z UPH Siedlce. 

Studenckie konferencje naukowe 

 ❚ Uczestnicy konferencji
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W sesji posterowej zaprezentowano 25 inte-
resujących pod względem merytorycznym, ale 
także graficznym opracowań, a I miejsce przy-
znano zespołowi autorów: Damian Iwon, Prze-
mysław Kutera, Eryk Dymel z Sekcji Hodowli i 
Biotechnologii Świń SKNBiHZ UP w Lublinie 
za plakat pt. „Efekt ekonomiczny tuczu świń w 
aspekcie modyfikacji żywienia białkowego”, wy-
konany pod kier. dr hab. Marka Babicza. Dru-
gie miejsce przypadło Magdalenie Jabłońskiej 
z Uniw. Rzeszowskiego za poster pt. „Konie 
użytkowane w dyscyplinie jeździeckiej. Sporto-
we rajdy konne w Polsce w 2014 roku”, a trze-
cie zespołowi autorskiemu (Agata Marcinkie-
wicz, Michał Marcinkiewicz) z ZUT Szczecin za 
pracę „Wybrane parametry ruchliwości plemni-
ków ryb z gatunku Chromobotia macracanthus 
(Cypriniformes, Cobitidae)”. Wyróżnienia z ko-
lei otrzymali następujący studenci UP w Lubli-
nie: P. Kutera i wsp., M. Kasela i wsp. oraz D. Ra-
dzikowski z UPH Siedlce.

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji 
Doktorantów zaprezentowano 12 doniesień 
naukowych w formie referatów oraz 31 po-
sterów. W sesji referatowej przyznano pierw-
sze miejsce Marcelinie Olszak za opracowa-
nie „Izolacja i identyfikacja bakterii Lactoba-
cillus z mleka krowiego”, wykonane pod opie-
ką nauk. prof. Ewy Solarskiej na Wydz. Nauk 
o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, a 
drugie także tej autorce wespół z Izabelą Pod-
górską za pracę „Identyfikacja gatunku Fusa-
rium graminearum metodą PCR w próbkach 
pszenicy ozimej”. Wyróżnienia otrzymali:  
B. Dzięgiel i wsp., M. Dobrowolska i E. Zieliń-
ska, wszyscy z UP Lublin. 

W sesji posterowej jurorzy przyznali 
pierwsze miejsce: Magdalenie Surdyce i Syl-
wii Nisztuk-Pacek za plakat pt. „Mutacje i po-
limorfizmy w obrębie pierwszego fragmen-
tu mitochondrialnej pętli D w nowotworach 
psów”, wykonany pod opieką nauk. dr hab. 
Brygidy Ślaskiej na WBiHZ UP w Lublinie. 
Wyróżnienia natomiast otrzymali: A. Kobyłka 
i wsp., M. Wójcik i wsp., Ł. Sęczyk i wsp. z UP 
Lublin oraz M. Marcinkiewicz i wsp. z ZUT w 
Szczecinie.

Seminarium uroczyście podsumowali dzie-
kan WBiHZ prof. Eugeniusz Grela, jurorzy 
oraz opiekun nauk. SKN Biologów i Hodow-
ców Zwierząt prof. Sławomir Pietrzak, podkre-
ślając wysoki poziom naukowy zaprezentowa-
nych prac, ogromne zaangażowanie studentów 
i opiekunów poszczególnych Kół Naukowych 
oraz Sekcji. Skierowano również słowa podzię-
kowania do władz uczelni za umożliwienie i do-
finansowanie organizacji tej ważnej dla braci 
studenckiej konferencji.

Warto podkreślić, że SKN Biologów i Ho-
dowców Zwierząt jest aktualnie najstarszym  
i największym kołem naukowym działającym 
w UP w Lublinie (aktualnie zrzesza 24 sekcje,  
w których udziela się ok. 400 studentów). 

Sławomir Pietrzak
Fot. Jacek Piasecki

 ❚ Przemawia prof. Eugeniusz Grela

 ❚ Autorzy nagrodzonych prac

 ❚ Sesja posterowa
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Wokół nauki

Kiełki bądź skiełkowane nasiona to 
naturalne i bogate źródło nie tylko 
witamin, substancji mineralnych, ale 
także przeciwutleniaczy. Dlatego też 
zyskują coraz większe zainteresowanie 
zarówno na rynku krajowym, jak i 
europejskim. Kiełkowanie jest procesem 
szybkim i prostym w wykonaniu, nawet 
w warunkach domowych. Z tego też 
względu skiełkowane nasiona mogą być 
tanim źródłem uzupełniającym żywność 
o szereg cennych substancji. 

Niemalże wszystkie nasiona można spoży-
wać po skiełkowaniu. Jednakże niektóre z nich 
mają specyficzny smak i dlatego w zależno-
ści od gustu i upodobań konsumenci wybiera-
ją swoje ulubione. Kiełkuje się najczęściej ziar-
niaki zbóż, nasiona roślin krzyżowych i strącz-
kowych oraz nasiona roślin oleistych. Kiełki zia-
ren zbóż z reguły są słodkie, gdyż zawierają cu-
kry proste. Najbardziej popularnymi kiełkami 
zbożowymi są kiełki pszenne i gryczane. Kiełki 
roślin strączkowych mają łagodny, orzechowy, 
słodkawy smak. Z kolei kiełki nasion rzeżuchy i 
rzodkiewki są w smaku ostre i pikantne. Można 
spożywać zarówno kiełki, jak i skiełkowane na-
siona. Trzeba jednak pamiętać, że chcąc spoży-
wać świeże kiełki fasoli i innych nasion strącz-
kowych oraz lucerny konieczna jest ich wstępna 
krótkotrwała obróbka termiczna (obgotowanie 
lub blanszowanie). Pozostałe kiełki można spo-
żywać na surowo.

Zaznaczyć należy, że skiełkowane ziarna 
zbóż zawierają pełny zestaw witamin, które są 
bardzo dobrze przyswajalne. Ponadto kiełkowa-
nie znacznie zwiększa poziom tokoferoli, nia-
cyny, ryboflawiny, a także wolnych i związa-
nych związków fenolowych, poprawia to war-
tość odżywczą i zdolność przeciwutleniającą 
zbóż i mąki. Spożywanie kiełków i skiełkowa-
nego ziarna może być pomocne w profilaktyce 
chorób układu krążenia czy układu nerwowego 
oraz leczeniu otyłości. Szczególnie bogatym źró-
dłem wielokierunkowo działających przeciw- 
utleniaczy jest skiełkowane ziarno pszenicy. 
Udokumentowano jego zdolność do ochrony 
DNA przed uszkodzeniami, zdolność do neu-
tralizacji wolnych rodników (w tym rodnika po-
nadtlenkowego), a także wysoką zdolność do re-
dukcji często określaną jako miara całkowitej 
pojemności przeciwutleniającej. Ponadto węglo-
wodany w mące uzyskanej z porośniętego ziarna 
znajdują się głównie w formie dekstryn i malto-
zy, co korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową 
i pozwala na wyprodukowanie wyrobów szcze-
gólnie zalecanych w diecie dzieci. 

Skiełkowane ziarno zbóż to trudny surowiec 
do produkcji klasycznych wyrobów zbożowych, 
takich jak pieczywo czy makarony. Surowiec taki 
wykazuje bardzo dużą aktywność enzymatyczną, 

przy czym aktywne są szczególnie enzymy amy-
lolityczne, proteolityczne, lipolityczne, co nieko-
rzystnie oddziałuje na jakość wyrobów. Trudny 
jest również klasyczny przemiał skiełkowanego su-
rowca. Jednak produkcja mąki razowej ze skieł-
kowanego i wysuszonego ziarna zbóż jest proce-
sem nieskomplikowanym, a zmiany struktury ziarna 
podczas kiełkowania powodują osłabienie okrywy i 
bielma, co skutkuje mniejszą energochłonnością pro-
cesu i drobniejszą granulacją mąki. Ponadto walory 
odżywcze i prozdrowotne takiego surowca skłaniają 
do poszukiwań możliwości jego wykorzystania jako 
dodatku do żywności. 

Chociaż istnieją doniesienia literaturowe na 
temat możliwości wykorzystanie skiełkowane-
go ziarna jako głównego składnika do produk-
cji niektórych przetworów zbożowych, to jed-
nak znacznie większe możliwości daje wyko-
rzystanie go jako częściowego zamiennika mąki 
pszennej. Można również stosować pewne mo-

Skiełkowane ziarno zbóż jako źródło  
cennych składników odżywczych i prozdrowotnych

dyfikacje technologiczne pozwalające na uzy-
skanie wyrobów dobrej jakości. Przykładowo w 
procesie wypieku pieczywa zaleca się stosowanie 
wyższych początkowych temperatur i obniżenie 
ich w fazie dopiekania, wydłużając czas wypie-
ku. Można również mąkę ze skiełkowanego ziar-
na zbóż poddać obróbce termicznej w celu inak-
tywacji enzymów. Zalecane jest także mieszanie 
mąki o wysokiej aktywności enzymatycznej z 
mąką zdrową. Z kolei przy produkcji chleba żyt-
niego i mieszanego należy sporządzać gęściej-
sze kwasy i ciasta oraz stosować większe ukwa-
szenie, które jest czynnikiem hamującym nad-
mierną działalność enzymów. Ponadto mąka ze 
skiełkowanego ziarna zbóż może znaleźć zasto-
sowanie jako dodatek do szeregu innych pro-
duktów zbożowych.

Justyna Tomiło, Dariusz Dziki
Katedra Techniki Cieplnej UP w Lublinie

Fot. J. Tomiło

 ❚ Kiełki gryki zwyczajnej

 ❚ Kiełki pszenicy

 ❚ Kiełki rzeżuchy
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Jubileusz

Jubileusze skłaniają do wspomnień. Przypominamy pierwsze lata 
poprzedzające utworzenie Wyższej Szkoły Rolniczej w 1955 r.  
i migawki z lat 60. XX w. we wspomnieniach prof. Gabriela 
Brzęka. Na pierwszego Rektora WSR Bohdana Dobrzańskiego 
i profesorów budujących podwaliny Uniwersytetu spojrzymy 
oczami uczniów, którzy sami zostali profesorami i pracowali 
nie tylko na naszej uczelni, ale także w różnych placówkach 
naukowych w kraju. 
Kontynuujemy prezentację utrwalonych na fotografiach 
obiektów i wydarzeń w cyklu „Wczoraj i dziś – spojrzenie na 
uczelnię”. 
Do wspomnień będziemy wracać w kolejnych numerach 
„Aktualności UP”.  

[...] Wróciwszy jako podporucznik i adiutant Inspektoratu z akcji „Bu-
rza”, zostałem w pierwszych tygodniach naszej niepodległości aresztowa-
ny przez UB-NKWD, osadzony w znanym z okrucieństwa więzieniu rze-
szowskim i byłbym niewątpliwie podzielił los wielu moich kolegów, tj. do-
stałbym wyrok śmierci lub wywozu do łagrów, gdyby nie zachowane w za-
kamarkach ubrania pisemko od znanego mi sprzed wojny zoologa, prof. 
dra Henryka Raabego, zachęcające mnie do przyjęcia współpracy w świe-
żo organizowanym przez niego Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Dzięki temu pisemku zostałem zwolniony z więzienia, pod wa-
runkiem, że natychmiast zamelduję się u rektora i podejmę pracę w tej 
pierwszej na skrawku wyzwolonej Ojczyzny wyższej uczelni. [...] 

15 grudnia 1944 roku objąłem w UMCS funkcję adiunkta – wykła-
dowcy zoologii na Wydziale Rolnym, a po habilitacji, jako docent, zosta-
łem 1 maja 1945 roku kierownikiem Zakładu, a potem Katedry Zoolo-
gii Wydziału Rolnego. Funkcję tę pełniłem przez 33 lata, tj. do przejścia w 
1978 roku na emeryturę, awansując w międzyczasie w roku 1946 na pro-
fesora nadzwyczajnego, a w 1958 na profesora zwyczajnego. W 1953 roku 
Katedra została przeniesiona na świeżo powstały Wydział Zootechnicz-
ny, lecz mój uczuciowy związek z Wydziałem Rolniczym bynajmniej nie 
uległ osłabieniu. 

W latach 1947–1956 pełniłem funkcję prodziekana i dziekana, a w la-
tach 1956–1962 funkcję prorektora. W 1984 roku otrzymałem godność 
doktora honoris causa lubelskiej Akademii Rolniczej. Nie będzie mi chy-
ba poczytane za samochwalstwo, jeśli dodam, że jestem uważany przez 
niektórych Kolegów za współorganizatora Wydziałów Rolnego i Zootech-
nicznego. [...]

Przełomowe miesiące lat 1944/1945, kiedy powstał Uniwersytet, były 
bardzo brzemienne w wydarzenia w kraju. Był to bowiem okres, gdy jesz-
cze prawie ¾ ziem polskich znajdowało się pod hitlerowską okupacją, gdy 
w bohaterskiej Warszawie zbrodniarze wysadzali w powietrze lub palili 
bezcenne zabytki rodzimej kultury i sztuki, gdy z krematoryjnych komi-
nów kilkudziesięciu w pełni jeszcze działających obozów koncentracyj-
nych ulatywał swąd spalonych ciał. Wielkim niepokojem napawały też po-
czynania „przybranego brata oddanego przyjaciela”, Związku Radzieckie-
go. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej, która niosła na swych sztan-
darach i bagnetach władzę PKWN oraz wielkie przeobrażenia społeczne 
i narodowe, rozpoczęły się masowe aresztowania patriotów polskich, wy-
wożenie ich do łagrów na „nieludzkiej ziemi” oraz liczne egzekucje. Za-
mek Lubelski był zapełniony więźniami politycznymi. 

Warunki panujące w Lublinie na przełomie lat 1944/45 absolutnie nie 
sprzyjały tworzeniu uczelni wyższej. Miasto w tym okresie czyniło wra-
żenie przyfrontowego obozowiska i było przeludnione do ostatecznych 
granic. […] Lublin ze względu na swój awans do roli tymczasowej stoli-
cy kraju stał się przystanią, do której, oprócz władz centralnych PKWN, 
zjeżdżali różni interesanci z całego kraju. Stał się też pierwszym miejscem 

schronienia dla tysięcy warszawiaków po upadku powstania oraz pierw-
szym miejscem oparcia dla licznych rzesz przesiedleńców z Wileńszczy-
zny, Lwowa oraz tzw. ludzi zza Buga. 

Poza tym w Lublinie organizowały się nieistniejące przed wojną insty-
tucje, jak Uniwersytet MCS, Politechnika Warszawska, Okręgowa Dyrek-
cja Kolei Państwowych, Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych i wiele 
innych społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i oświato-
wych placówek, wśród nich nawet Morski Instytut Rybactwa. Ściągali też 
do Lublina licznie naukowcy, pisarze, plastycy i aktorzy. O ich aktywności 
świadczy fakt, że już w sierpniu 1944 roku Teatr I Armii Wojska Polskie-
go wystawił „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, a wkrótce „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego, ruszył też Teatr II Dywizji Wojska Polskiego i Teatr 
Miejski. 10 sierpnia odezwała się również pierwsza w kraju Rozgłośnia Pol-
skiego Radia. 

Chociaż Lublin został zniszczony wskutek działań wojennych 1939 
i 1944 roku tylko w 15% (zbombardowane było głównie Stare Miasto), 
to na przełomie lat 1944/1945 był miastem bardzo zaniedbanym. Głów-
ne ulice i place były pokryte gruzem, śmieciami, korony drzew na skwe-
rach i w Ogrodzie Saskim były pokaleczone pociskami, w kilku miejscach, 
m.in także wśród klombów otaczających gmach Gimnazjum im. Staszica, 
gdzie znajdowała się główna siedziba rodzącego się Uniwersytetu, znajdo-
wały się mogiłki żołnierskie, zaznaczone czerwonymi wieżyczkami z de-
sek i gwiazdą na szczycie. Gdzieniegdzie straszyły roztrzaskane lub spa-
lone wraki niemieckich pojazdów i broni pancernej. Do połowy stycznia 
1945 roku z nadwiślańskiego frontu dochodziły odgłosy artyleryjskiej ka-
nonady, a częste naloty nieprzyjacielskich samolotów oraz huk dział ra-
dzieckiej artylerii przeciwlotniczej, zlokalizowanej gęsto wokół miasta na 
placach i w parkach, stwarzały nastrój grozy i zdenerwowania. Na dachach 
budynków  zajmowanych przez dowództwa wojskowe, jak również na da-

Takie były początki

 ❚ Plakat propagandowy z 1945 r. (autor W. Zakrzewski),  
ze zbiorów G. Brzęka
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chu Gimnazjum im. Staszica, w dzień i w nocy czuwały przy karabinach 
maszynowych i działkach oraz reflektorach patrole obserwacyjne. Cho-
dzenie po ulicach wieczorem było bardzo niebezpieczne, gdyż rozzuchwa-
leni frontowi żołnierze radzieccy oraz miejscowi chuligani napadali, bili i 
grabili. Panował więc nastrój wojenny. [...]

Trzeba było mieć rzeczywiście wiele hartu ducha, odporności i opty-
mizmu, aby w takich warunkach tworzyć tak wielką instytucję, jaką miał 
być Uniwersytet. […] Wydziały rolnicze w Krakowie, Warszawie i Pozna-
niu zaczęły się odradzać kilka miesięcy później, na bazie starych trady-
cji swych macierzystych uczelni, w oparciu o w większym lub mniejszym 
stopniu ocalały po pożodze wojennej personel naukowy, częściowo oca-
lałe budynki, pomoce naukowe, laboratoria i majątki doświadczalne. [...]

W tym pełnym niepokojów okresie były również radosne wydarze-
nia. Spośród tych, które wiązały się z narodzinami Uczelni, szczególnie 
dwa głęboko utkwiły mi w pamięci. Pierwszym było otwarcie Uniwersyte-
tu, drugim mój wykład dla Wydziału Rolnego 12 stycznia. Otwarcie Uni-
wersytetu, czyli pierwsza inauguracja roku akademickiego, odbyło się 14 
stycznia 1945 roku o godz. 10 w auli Gimnazjum im. Staszica […]. W auli, 
a potem na ulicach śpiewano „Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus”. No-
tabene przyczyniłem się do tej pieśni w czasie uroczystości, bo jednym z 
moich zadań podczas przygotowań było przepisanie na maszynie w kilku-
dziesięciu egzemplarzach jej tekstu i rozdanie młodzieży. [...]

W roku 1945 powstała pierwsza organizacja studencka „Bratnia Po-
moc”. Wiosną „Bratniak” zorganizował pierwszą stołówkę studencką, do 
której wyposażenie, jak również poważne zapasy mąki i kaszy darowało 
wojsko polskie ze zdobyczy wojennych. Pierwszym prezesem „Bratniaka” 
był student weterynarii – Marian Kargol, drugim z kolei również student 
weterynarii Edmund Prost, późniejszy rektor Akademii Rolniczej. [...]

W początkowym okresie warunki pracy dydaktycznej w nowej Uczel-
ni były niezwykle trudne. W przeludnionym i wyniszczonym wojną Lu-
blinie brak było przede wszystkim lokali na pomieszczenia zakładów na-
ukowych. [...] W salach wykładowych brak było szyb, oświetlenia, tablic, 
a nawet kredy. [...]

Wobec ciasnoty pomieszczeń, ćwiczenia i wykłady odbywały się w po-
czątkowych latach w warunkach urągających niekiedy elementarnym zasa-
dom dydaktyki. Tak więc np. ćwiczenia z zoologii, na które trzeba było gro-
madzić większą liczbę mikroskopów, odbywały się nawet w niedzielę od rana 
do wieczora. Na pewne zajęcia, np. z żywienia zwierząt, chemii rolnej oraz ho-
dowli, studenci wyjeżdżali kilka razy w trymestrze na 2–3 dni odkrytym sa-
mochodem ciężarowym lub koleją do Puław, gdzie odbywali ćwiczenia w la-
boratorium Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, 
nocując przeważnie w pomieszczeniach Instytutu na słomie. 

Również pierwsze moje wykłady z zoologii dla Wydziałów Rolnego 
i Weterynaryjnego, a z biologii z parazytologią dla Wydziału Farmaceu-
tycznego, odbywające się w auli Gimnazjum im. Staszica, miały charak-
ter nietypowy. Ponieważ brak było podręczników zoologii, przeto główną 
podstawą w przygotowaniu do egzaminu były wykłady, na które studenci 
co najmniej w 90% uczęszczali, a treść wykładów skrzętnie notowali. Aula 
bywała wypełniona studentami po brzegi, jednakże tylko nieliczni mieli 
możliwość zajęcia miejsca na kilku ławkach zbitych z nieheblowanych de-

sek. Większość oblegała parapety okien, bądź też słuchała wykładu stojąc 
na środku auli i opierając zeszyty na plecach kolegów robiła notatki. [...].

Gabriel Brzęk, Wspomnienia sprzed pół wieku w: Księga Pamiątkowa 50-lecia 
Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyd. AR, Lublin 1994, s. 7–14.

[...] W czasie mojej pracy interesowałem się także Studium Wojsko-
wym, w którym pragnąłem widzieć nie tylko instytucję wychowującą do-
wódców wojskowych w duchu obronności kraju i patriotyzmu, ale rów-
nież jednostkę dopomagającą nam w zdyscyplinowaniu młodzieży, wyra-
bianiu w niej szacunku do przełożonych oraz umiejętności ustnego przed-
stawiania swych spraw wobec przełożonych w formie treściwego i zwięzłe-
go meldunku. Kierownictwo Studium Wojskowego było wówczas wspólne 
dla Uniwersytetu MCS i Wyższej Szkoły Rolniczej.

W początkowych kilkunastu latach powojennych uczęszczanie na Stu-
dium Wojskowe obowiązywało również dziewczęta i dopiero w latach 
sześćdziesiątych zostało zastąpione dla nich Kursem Gospodarstwa Do-
mowego. Warto również zaznaczyć, że w początkowych latach z powodu 
braku oficerów instruktorami w Studium Wojskowym bywali też zwalnia-
ni ze służby wojskowej podchorążowie lub podporucznicy, będący równo-
cześnie studentami. 

[...] W nowym roku akademickim zahuczało w środowisku studenc-
kim, pojawili się bowiem studenci w czerwonych beretach wojsk po-
wietrzno-desantowych, którzy obudzili wielką sympatię dziewcząt, a za-
zdrość u starszych kolegów, spośród których wielu, pomimo ukończenia 
już Studium Wojskowego, zabiegało o przyjęcie na ten kurs. [...]

Po przeprowadzeniu egzaminów teoretycznych oraz skokach prób-
nych w dniach od 3 do 16 maja uroczystość zakończenia kursu połączoną 
ze skokami pokazowymi z samolotu ćwiczebnego wyznaczono na niedzie-
lę dnia 24 maja 1962 r. w Motyczu. [...]

Skoczkowie, których do lotu stanęło stu czterech, ubrani byli w jed-
nakowe wojskowe drelichy i czerwone berety. Prezentowali się bardzo 
korzystnie. [...] Mieli skakać w czterech grupach, w każdej po dwudzie-
stu sześciu skoczków. Jako widz leciałem w grupie pierwszej, a potem w 
czwartej. [...] Z przyjemnością przez okienko samolotu obserwowałem, 
jak chłopcy jeden za drugim, bez żadnego wahania, skakali, jak planowo 
przy pięknej pogodzie rozwijały się ich spadochrony, a rozrzut lądowania 
od wyznaczonego punktu sięgał najwyżej kilkunastu metrów. [...] Chłop-
cy okazali się być tak dobrze wyćwiczeni, że tylko jeden z nich doznał przy 
lądowaniu naciągnięcia ścięgna Achillesa.

Gabriel Brzęk, Z Błażowej ku źródłom wiedzy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1992, 
s. 392–397

Wybór i oprac. Ewa Zawadzka-Mazurek, Monika Jaskowiak  

 ❚ Zaproszenie na pierwszą inaugurację UMCS w 1945 r.

 ❚ Żołnierski obiad podczas uroczystości promocji naszych studentów na 
poligonie w Dęblinie. Od prawej G. Brzęk, płk. Tadeusz Cynkin
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Nasi pierwsi profesorowie

GABRIEL BRZĘK 

Zasadę verba docent, exempla trahunt wypełniał w każdym swoim 
działaniu jako uczony i pedagog. Do wykładów przygotowywał się bar-
dzo starannie, były one klarowne, wygłaszane piękną polszczyzną. Studen-
ci pilnie na nie uczęszczali, a egzaminy odbywały się w atmosferze powa-
gi i wyrozumiałości. Nieprawdą jest, że gdy student niewiele umiał, nasz 
Profesor, jak gdyby usprawiedliwiając się, miał mawiać: „nic pani (pan) 
nie umie, jestem zmuszony dać pani (panu) trójkę”. Prawdą jest natomiast, 
że lubił stawiać oceny bardzo dobre. Lubił młodzież, a swą do niej sympa-
tię okazywał i jako wykładowca, i jako dziekan, i jako prorektor. Ta sympa-
tia trwa do dziś. Chętnie uczestniczy w rocznicowych spotkaniach różnych 
pokoleń swoich studentów, na które jest zawsze zapraszany. Cieszą Go wy-
stępy zespołów artystycznych naszej młodzieży, urozmaicające inaugura-
cje i inne uroczystości odbywające się w Uczelni. 

W trosce o właściwy poziom prowadzonych przez nas, młodych nie-
gdyś asystentów, zajęć, Profesor często, choćby na krótko, wizytował je.  
A było tych zajęć bardzo dużo, co zmuszało nas do pracy w Zakładzie nie-
mal od rana do wieczora przez cały tydzień. Oddany bez reszty sprawom 
Zakładu i Uczelni nasz Profesor, przebywający zawsze w Zakładzie, dziwił 
się, gdy czasem nie zjawiłem się w niedzielę. 

Rozpoczęcie badań terenowych ożywiło atmosferę w Zakładzie. Nasz 
Mistrz okazał się nie tylko doskonałym i przewidującym organizatorem 
ekspedycji badawczych, ale także dzielnym towarzyszem, znoszącym wraz 
z nami wszelkie trudy i niewygody po to, by przekazywać nam swoje bo-
gate doświadczenia badacza-hydrobiologa. Były to badania prowadzone w 
cyklu całorocznym. Odbywały się w różnych warunkach pogodowych, w 
terenie wprawdzie uroczym i wpół dziewiczym, ale i niebezpiecznym. To-
warzyszyły nam czasem i deszcz, i skwar, i siarczysty mróz, groziło załama-
nie się lodu na środku jeziora lub zatopienie łodzi. Towarzyszył też wiel-
ki całodzienny wysiłek fizyczny. Nasz Mistrz znosił to wszystko dzielnie 
– wszak w latach młodzieńczych był harcerzem. Z nami dźwigał nad jezio-
ra ciężką aparaturę, z nami wiosłował i z pomocą kołowrotu wyciągał z głę-
bin jeziora próby planktonowe i bentosowe (z dna)! A wieczorem, na wo-
łanie z brzegu: „Zupa stygnie”, powracaliśmy do bazy. Po obiadokolacji ga-
wędziliśmy jeszcze długo, długo... Były to, jak mawiał nasz Profesor, „noc-
ne Polaków rozmowy”. 

Włodzimierz Zwolski, s. 16

BOHDAN DOBRZAŃSKI 

Profesor cieszył się sukcesami swoich uczniów. […]  Miał ponad 30 
doktorów i kilkunastu habilitantów. Jako kontynuator szkoły profesora 
Musierowicza stworzył własną szkołę gleboznawczą. 

Profesor wykazywał niezwykłą sprawność organizacyjną i administra-
cyjną, nie zajmował się drobiazgami, lecz skupiał na sprawach najważniej-
szych, potrafił też egzekwować polecenia. Miał umiejętność dobierania lu-
dzi i obsadzania stanowisk na uczelni, a także współpracowników. Odniósł 
sukcesy jako rektor, zarówno w UMCS, jak i w WSR, choć lata 50. były 
szczególnie trudne. Zapewne mało kto wie, że przed powołaniem na stano-
wisko rektora nigdy przedtem nie uczestniczył w posiedzeniach senatu. Po 
raz pierwszy był na senacie jako jego przewodniczący, tj. rektor. 

Profesor nie był małostkowy. Nie zapomnę Jego pełnego godności za-
chowania, gdy wrócił po 3 miesiącach z USA jako urzędujący jeszcze rek-
tor, a rektorem w tym czasie został wybrany prorektor (zgodnie z ustalo-
nym wcześniej terminem wyborów). Wybory odbyły się pod presją sekre-
tarza komitetu uczelnianego partii i z bardzo ostrą nagonką na Profesora. 
Nie bez znaczenia była też wtedy postawa niektórych profesorów, tym bar-
dziej zaskakująca, że wybory odbywały się zaledwie w 3 lata po tzw. odno-
wie październikowej 1956 roku. […]

Stanisław Uziak, s 28

Profesor Bohdan Dobrzański był realistą, umiejącym znakomicie 
przewidywać bieg zdarzeń. 

Szalenie dynamiczny, nie znosił zastoju, jako „duch niespokojny” 
(nasz laborant Bronisław Szewczyk nazywał Profesora żartobliwie „Do-
kuczajew” od nazwiska słynnego gleboznawcy rosyjskiego) występował z 
licznymi inicjatywami, z których wiele zostało pomyślnie zrealizowanych. 
Wymienię kilka, moim zdaniem, najistotniejszych: 

– Zorganizował w 1949 roku w Lublinie Sekcję, przemianowaną na 
Oddział Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, któremu przez wiele lat 
przewodniczył, a następnie patronował jego działalności. 

– Opracował program i zorganizował w 1955 roku na Wydziale Bio-
logii i Nauk o Ziemi UMCS Katedrę Gleboznawstwa, którą przez wiele lat 
kierował, a następnie przekazał swemu uczniowi Stanisławowi Uziakowi. 

– Przyczynił się do utworzenia w 1957 roku w Lublinie Oddziału In-
stytutu Melioracji i Użytków Zielonych, użyczając w początkowym okre-
sie organizacji lokalu i kierując do pracy w Oddziale swego ucznia (piszą-
cego te zdania). 

– Zainicjował i doprowadził do powołania w połowie lat sześćdzie-
siątych czasopisma Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN „Po-
lish Journal of Soil Science”, publikującego w języku angielskim oryginal-
ne prace z dziedziny szeroko rozumianego gleboznawstwa, chemii rolnej i 
mikrobiologii gleb. Był przez wiele lat jego redaktorem naczelnym. 

– W roku 1967 zorganizował w Lublinie Zakład Agrofizyki Polskiej 
Akademii Nauk. Przez wiele lat sprawował obowiązki jego dyrektora, a po 
przejściu na emeryturę przewodniczył radzie naukowej. Zakład, będący 
oczkiem w głowie Profesora, pięknie się rozwijał i na krótko przed śmier-
cią swego twórcy został awansowany do rangi Instytutu, uzyskując następ-
nie uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich, a od roku 
1992 – również przewodów habilitacyjnych. Obecnie placówka nosi imię 
Bohdana Dobrzańskiego. 

Każda z inicjatyw angażowała licznych uczniów i współpracowników 
Profesora, szczerze Mu oddanych. Po prostu wierzyliśmy, że „Stary” (jak 
nazywaliśmy Profesora między sobą) to, co bierze w swoje ręce, potrafi do-
prowadzić do pozytywnego zakończenia. 

Saturnin Zawadzki, s. 33

Z Profesorem pierwszy raz zetknąłem się na wykładach z gleboznaw-
stwa na pierwszym roku studiów rolniczych UMCS w 1951/1952 roku. 
Wówczas też w trakcie jednego z wykładów zgłosiłem się do odpowiedzi 
na pytanie Profesora (miał je zwyczaj zadawać w czasie wykładów) i zosta-

 ❚ Katedra Gleboznawstwa 12 kwietnia 1964 r. Od lewej Saturnin Zawadzki 
(bokiem), Stanisław Nawrocki, Ryszard Turski, Bohdan Dobrzański, Jan 
Gliński, Adam Szember
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Wczoraj i dziś – 

 ❚ „Ursus” C-45 – pierwszy po II wojnie ciągnik produkcji polskiej. Zakład 
Maszynoznawstwa Rolniczego Wydziału Rolnego, 1948 r., zbiory  
M. Szwajgier

 ❚ Hrebenne (lipiec 1964 r.). Praktyka po I roku WSR Wydz. Rolniczy  
i Weterynaryjny. „Hotel” – spanie na materacach na podłodze.  
W drzwiach stoją Mieczysław Szpryngiel i Marek Szwajgier

 ❚ Hol w domu studenckim ok. 1970 r., fot. Z. Siemaszko

 ❚ Nowoczesna konstrukcja maszyny do zbioru ziemiopłodów, 2015 r.,  
fot. Archiwum WIP

 ❚ Podwody w czasie badań terenowych, 1950 r., fot. Archiwum WUP  ❚ Pokazy koni roboczych w lubelskim skansenie organizowane przez prof. 
Ewalda Sasimowskiego, 2004 r., fot. W. Mazurek

 ❚ Hol w DS Cebion, 2015 r., fot. BPU

 ❚ Praktyka na farmie „Coletta & Tysin” w hrabstwie Yorkshire w Anglii 
(2004 r.)
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spojrzenie na uczelnię, cz. 2

 ❚ Duża Aula w Collegium Agronomicum, 1970 r., fot. Z. Siemaszko

 ❚ Zajęcia z wychowania fizycznego, 1970 r., fot. Z. Siemaszko

 ❚ Budynek starej kotłowni przebudowano na ośrodek sportu i siedzibę 
Pracowni Poligraficznej, widok od ul. Głębokiej w czasie prowadzenia 
prac adaptacyjnych, 1994 r., fot. Archiwum WUP

 ❚ Nowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP oddane do użytku w 2008 r. 
widok od ul. Raabego, fot. Szwajgier

 ❚ Chromatograf gazowy z detekcją masową na Wydziale Nauk  
o Żywności i Biotechnologii, 2015 r., fot. Szwajgier

 ❚ Aula w Centrum Kongresowym UP, 2015 r., fot. BPU

 ❚ Zawody na basenie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, 2009 r.,  
fot. J. Piasecki

 ❚ Laboratorium w Instytucie Żywienia i Higieny Zwierząt, 1970 r.,
 ❚ fot.  Z. Siemaszko  

Wybór fot. i podpisy Ewa Zawadzka-Mazurek, Monika Jaskowiak
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łem „odnotowany” jako godny zainteresowania. Pytanie dotyczyło teorii 
Williamsa i jej znaczenia dla gleboznawstwa. 

[Przypominam sobie] sposób werbowania współpracowników przez 
Profesora i kształtowania ich kariery naukowej. „Werbunek” był z reguły 
trafny i, jak to się zwykło mówić, „na nos” Profesora, który, mając ugrun-
towane własne zdanie, nie omieszkiwał konsultować się ze swymi młody-
mi pracownikami – wówczas doktorami, a potem profesorami J. Piszcz-
kiem, S. Uziakiem, S. Zawadzkim. 

Profesor miał zwyczaj dawać początkującym pracownikom ambitne i 
trudne zadania, zarówno kameralne, jak i terenowe, według zasady „rzu-
cania” delikwenta na głęboką wodę. Taką „głęboką wodą” było np. powie-
rzenie nam, kilku młodym asystentom, prac kartograficznych na wówczas 
dziewiczych terenach Jaworek w Pieninach. Innymi zadaniami, oprócz dy-
daktyki, były samodzielne opracowania wyników badań i pisanie publi-
kacji, kontakty z gośćmi zagranicznymi i wyjazdy za granicę, co zmusza-
ło nas do intensywnej nauki języków obcych. Profesor, prowadząc sprawy 
wydawnicze, wciągał nas do ich technicznej realizacji. 

Jan Gliński, s. 20

Profesor miał swój rytuał wykładowcy. Zaczynał zawsze z kwadran-
sem akademickim, dociągając równo 45 minut do najbliższej godziny, ro-
bił przerwę, znowu na kwadrans, i wykładał do następnej równej godziny. 
Podczas przerwy nie wychodził, lecz rozmawiał z nami ganz privat. […] w 
listopadzie 1952, UB zabrało mi ojca. [...] Moje studia, dopiero wszak roz-
poczęte, stanęły pod znakiem zapytania. Miałem chorą, niepracującą mat-
kę i młodsze dwie siostry. Musiałem podjąć pracę, a studia […] stały się 
nagle zbędnym luksusem. 

Poszedłem do dziekana profesora Stefana Ziemnickiego. Wysłuchał 
w skupieniu i przyrzekł poparcie w uzyskaniu stypendium. W tym cza-
sie grywałem w chwilach wolnych w szachy z panem magistrem Mie-
czysławem Dąbrowskim, asystentem profesora Władysława Matusz-
kiewicza, europejskiej […] sławy botanika. Udało mi się zdać u nie-
go jako pierwszemu z roku botanikę na piątkę i Mieczysław Dąbrow-
ski dopuścił mnie do szachowej komitywy. […] Okazało się potem, że 
o sprawie ojca powiadomił profesora Matuszkiewicza, a ten profesora 
Bohdana Dobrzańskiego. Profesor zawezwał mnie i zaproponował mi 
doraźną pracę wieczorami w Zakładzie Gleboznawstwa jako laboran-
towi. Obecny przy rozmowie ówczesny mgr Saturnin Zawadzki, dzi-
siaj profesor zwyczajny doktor habilitowany i członek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Nauk, ustalił formy płatności – około  600 zł miesięcz-
nie. […] Byłem szczęśliwy.

Adam Kołątaj, s. 22

LAURA KAUFMAN 

Po wybuchu drugiej wojny światowej profesor Kaufman ukrywała 
się, początkowo u profesor Ziemięckiej, w skrzydle pałacu puławskie-
go. Ale mimo kenkarty wyrobionej na nazwisko Ludwiki Kamińskiej, 
nie było to bezpieczne, o czym profesor Ziemięcką uprzedził nowy dy-
rektor Instytutu, Niemiec. Profesor znalazła schronienie w Szkole Rol-
niczej w Zduńskiej Woli koło Łowicza, gdzie brała udział w tajnym na-
uczaniu maturzystów. Kiedy i ten pobyt stał się niebezpieczny, Ludwi-
ka Kamińska przeniosła się w Miechowskie. Tu również brała udział w 
tajnym nauczaniu i tajnych egzaminach szkoły rolniczej, gdzie uczy-
li m.in. oboje Kraszewscy i profesor Sondel. Narażając się bardziej niż 
inni, została członkiem AK. […] 

Przyjmowała każdego człowieka z ciekawością i szacunkiem. Kiedyś 
pewna niezbyt wykształcona hrabina, nie wiedząc, z kim siedzi przy sto-
le, zwierzyła się jej, że nie jada nigdy mięsa króliczego, ponieważ króliki 
krzyżują się ze szczurami. Na nieśmiały protest wybitnego biologa skoń-
czyła rozmowę apodyktycznie: – Moja panno Ludwiko! Już ja się na tym 
znam!! […]

W kwietniu 1945 roku wróciła do Puław, gdzie czekała na nią Jej 
asystentka, a obecna profesor Helena Bączkowska, która przechowy-
wała przez całą wojnę Jej rzeczy i odwiedzała Ją czasami w latach tu-
łaczki. 

Profesor Kaufman zaczęła odbudowywać Dział Biologii Hodowlanej 
PINGW, a jednocześnie tworzyła na powstającym Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej Katedrę Genetyki i Drobiarstwa Wydziału Rolnego. 
Po odejściu profesora Prawocheńskiego do Krakowa i likwidacji „wrogiej 
ideologicznie” Katedry Genetyki objęła Katedrę Hodowli Ogólnej, która 
od 1955 roku aż do przejścia na emeryturę stała się Jej głównym miejscem 
pracy naukowej. Wzruszająca jest powojenna pomoc naukowców z całe-
go świata, nadsyłających podręczniki, odbitki prac, serdeczne listy, m.in. 
prof. Greenwooda z Anglii, Lernera z USA i Forre-Fremiet z Francji. Ten 
ostatni – mistrz Profesor z okresu stypendium we Francji w początkach Jej 
kariery naukowej – przybył w wiele lat później (w r. 1964) w dzień otrzy-
mywania przez Nią doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Lu-
blinie. 

[…] Napisała też kilka podręczników i skryptów. Kiedy skończyłam 
bibliografię Jej dorobku, powiedziałam: – Skończyłam zbierać dorobek 
pani Profesor. Ma pani 115 publikacji. – Coś podobnego! Naprawdę? Ni-
gdy bym nie przypuszczała! – ucieszyła się szczerze. 

Profesor Kaufman współorganizowała Lubelskie Towarzystwo Nauko-
we i była jego pierwszym urzędującym, a następnie honorowym prezesem. 
Była też honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego i 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Przez wiele kadencji przewod-
niczyła polskiej filii Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej, była 
członkiem wielu rad naukowych. Służyła pomocą w organizowaniu kra-
jowego drobiarstwa i była wielokrotną przewodniczącą komisji naukowej 
ds. drobiarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa. 

Profesor prowadziła zajęcia na wszystkich wydziałach WSR i na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Kiedy na uczelniach w Polsce za-
broniono wykładania genetyki, zastępując ten przedmiot obłędną „gene-
tyką miczurinowską”, Profesor ani na jotę nie zmieniła swoich wykładów: 
tylko rozpoczynała je wówczas od słów: „Żeby wrogą teorię zwalczać, trze-
ba ją najpierw poznać”. […]

Bohdana Kraszewska-Domańska, s. 49, 50

 ❚ Przed budynkiem Collegium Zootechnicum w 1984 r. posadzono trzy 
drzewa dla upamiętnienia znamienitych profesorów: Laury Kaufman 
(lipa), Stefana Lewickiego (dąb) i Alfreda Trawińskiego (dąb), ze zbiorów  
F. Pawłowskiego 
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Tak więc od l lipca 1956 roku stałem się asystentem Kaufmanki i wsze-
dłem w skład ogromnie sympatycznego Zespołu tej Katedry. Zastępcą Sze-
fa (a właściwie rzeczywistym kierownikiem organizacyjnym Katedry) był 
mgr Witold Głuchowski, z tego samego pierwszego rocznika lubelskich 
absolwentów była mgr Bohdana Kraszewska-Domańska, zdecydowanie 
młodsi to mgr Józef Zięba, mgr Adam Kołątaj, mgr Maria Lorkiewicz – 
doktorantka Katedry i późniejsza asystentka oraz autor wspomnień jako 
stażem najmłodszy, chociaż wiekiem nieco starszy od dwojga wymienio-
nych. W niedalekiej przyszłości z rąk Pani Profesor otrzymaliśmy promo-
cje na doktorów nauk rolniczych. Miała szczęśliwą rękę, spośród 14 wy-
promowanych osób 10 otrzymało tytuły profesorskie. 

Stan osobowy Katedry w kilka lat później nieco się zmienił. Pani Do-
mańska przeszła do Szczegółowej Hodowli Zwierząt, A. Kołątaj przeniósł 
się do Akademii Medycznej. Pozostali wytrwali w tym samym zespo-
le znacznie dłużej. Profesor W. Głuchowski i dr M. Lorkiewicz odeszli w 
1990 roku na emeryturę. Profesor Zięba zmarł w roku 1992. Zespół pra-
cowników znacznie się powiększył o ludzi młodszych. 

Janusz Maciejowski, s. 54

STEFAN LEWICKI 

Profesor Lewicki był entuzjastą motoryzacji i myślistwa. Z demobi-
lu uzyskał motocykl służbowy Harley Davidson, później przesiadł się na 
BMW 350, a następnie zakupił Jawę 250. Motocyklami jeździł w uszytym 
na zamówienie zielonym kombinezonie z płótna żaglowego, na głowę za-
kładał „pilotkę” i lotnicze okulary. Tak ubrany wizytował doświadczenia 
w terenie oraz jeździł na polowania (zielony kolor ułatwiał maskowanie). 

Znacznie większe osiągnięcia miał profesor S. Lewicki jako myśli-
wy. Trofea w postaci spreparowanych głuszców i cietrzewi stanowiły Jego 
dumę […]. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Lubelskiej Rady Ło-
wieckiej, wykazywał niezwykłą dbałość o etykę członków Związku. Za-
mieścił wiele interesujących publikacji w „Łowcu Polskim”. Kiedy wracał 
z polowania, najczęściej późnym wieczorem, najpierw dokładnie czyścił i 
konserwował osobiście strzelbę (Merkel-bock, kaliber 16). O zamiłowa-
niach myśliwskich Profesora dobrze wiedziała brać studencka, czego do-
wodzi reprodukcja primaaprilisowej karykatury, autorstwa ówczesnego 
studenta a późniejszego profesora Franciszka Pawłowskiego.

Stanisław Berbeć, s. 67, 68 

Rocznice ważnych wydarzeń historycznych skłaniają do refleksji, do 
podsumowania dokonań, do przypomnienia ludzi szczególnie zasłużo-
nych. Do takich znaczących rocznic należy zaliczyć 50-lecie powołania 
Wydziału Rolnego UMCS, a do ludzi wybitnych niestrudzonego organi-

zatora tego Wydziału – dziekana (od l kwietnia 1945 do 31 stycznia 1950 
r.) profesora Stefana Lewickiego. Była to postać pod wieloma względami 
niezwykła. Wspaniały organizator, wybitny uczony, pionier w wielu dzie-
dzinach nauk rolniczych, bezkompromisowy w każdym calu, zasłynął jako 
pierwszy sprawiedliwy w walce z bzdurnymi teoriami Łysenki. Był rów-
nież doskonałym (w treści) wykładowcą, mimo wady głosu. Nie ukrywam, 
że pozostawałem pod urokiem. 

Marian Milczak, s. 68

WITOLD SŁAWIŃSKI 

[…] Profesor mówił dość prędko, śpiewnym wileńskim akcentem, ale 
tak sugestywnie, że niemal widziało się poszczególne rośliny i całe zespoły. 
Wykładał, stojąc z zamkniętymi oczami przy pulpicie, na którym miał no-
tatki. Mówił jakby w natchnieniu, a równocześnie przewracał kartki nota-
tek, nie zaglądając wcale do nich. Oczy otwierał, kiedy coś objaśniał na ta-
blicach rysunkowych oraz gdy treść wykładu przerywał żartem lub dow-
cipnym powiedzeniem i był ciekaw reakcji słuchaczy. Wyraźnie cieszył się, 
gdy rozśmieszył studentów. 

Na ćwiczeniach laboratoryjnych Profesor pokazywał się rzadko, na-
tomiast nawiązywał bliskie kontakty ze studentami podczas ćwiczeń te-
renowych. Ćwiczenia te z powodu braku finansów i środków transpor-
tu odbywały się w miejscach nieodległych. Najczęściej były to łąki zembo-
rzyckie, gdzie obecnie jest zalew. Zbieraliśmy się przed budynkiem, w któ-
rym mieściła się Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin na placu Litewskim i 
stąd autobusem miejskim jechaliśmy w pobliże miejsca przeznaczenia. W 
ćwiczeniach tych powinni uczestniczyć studenci całego roku (ponad 100 
osób), ale nikt nie sprawdzał listy i praktycznie brał w nich udział ten, kto 
chciał. Punktualnie co do minuty wyruszaliśmy, aby po przybyciu na miej-
sce rozpocząć od miłego pikniku. Wówczas tę łąkę przecinała mała rzecz-
ka, nad którą wszyscy się rozsiadali (niektórzy nawet kąpali się), jedliśmy 
przygotowane „zapasy”, panowała pełna swoboda. W pewnym momencie 
Profesor podrywał się z miejsca i z grupką osób Mu towarzyszących od-
dalał się, rozpoczynając prawdziwe ćwiczenia. Ze studentami, którzy Go 
otaczali, szedł powoli, objaśniając budowę poszczególnych gatunków ro-
ślin, omawiał ekologiczne warunki ich rozmieszczenia, odpowiadał bar-
dzo wyczerpująco na każde pytanie. Natomiast na nasze uwagi, że należy 
zawiadomić pozostałych o rozpoczęciu ćwiczeń, odpowiadał, iż nie jest to 
konieczne: „Im jest was mniej, tym więcej skorzystacie, a jeśli oni sami do 
nas nie dołączają, to widocznie ich to nie interesuje”. […]

Pytanie odbywało się w specyficznej atmosferze, ze względu na nie-
zwykłą porę dnia. Były to bardzo wczesne godziny ranne, w lecie najpóź-
niej 6, a w zimie 7. Podczas pierwszych zaliczeń w listopadzie lub grudniu 
o tej porze roku na dworze było zupełnie ciemno (w tym okresie nie wpro-
wadzano czasu zimowego). Przed pierwszym zaliczeniem myśleliśmy, że 
Profesor żartuje. Tymczasem punktualnie o oznaczonej godzinie Profe-
sor rozpoczynał pytanie, przy czym wszyscy zapisani na dany dzień i go-
dzinę powinni już czekać. Miało to również znaczenie praktyczne. Kate-
dra zajmowała tylko 2 pokoje, z których jeden był równocześnie mieszka-
niem Profesora i jego żony. Zatem to wczesnoranne pytanie mogło się od-
bywać w drugim pomieszczeniu, miejscu pracy pozostałych pracowników 
Katedry.  […]

W Katedrze pracowały same kobiety: starsza asystentka mgr Janina 
Szyczewska i trzy studentki. Nie był to jednak przypadek, Profesor lubił i 
cenił pracę kobiet. Uważał, że teraz jest era kobiet, które są dokładniejsze 
i pracowitsze od mężczyzn, a tylko mniej mają inwencji własnej, ale na to 
rzutuje znacznie dłuższy okres pracy zawodowej mężczyzn w porówna-
niu z kobietami. 

Profesor miał wszechstronne zainteresowania, zwłaszcza pasjonowała 
go architektura. Dlatego naszej pracy towarzyszyło zawsze poznawanie za-
bytków. Szczególnie uczestnictwo w zjazdach naukowych kojarzy mi się ze 
zwiedzaniem. Profesor, nigdy niezmęczony, po posiedzeniach i referatach 
do późnych godzin wieczornych oprowadzał nas po zabytkach i kościo-

 ❚ Rysunek Franciszka Pawłowskiego z 1 kwietnia 1949 roku 
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łach Krakowa, Warszawy, cerkwi w Białowieży (która w kilka lat później 
spłonęła). W normalnym toku pracy w Lublinie nie było czasu na spacery 
po mieście. Natomiast w dni przedświąteczne, takie jak np. Wielki Piątek, 
wolne od zajęć, wyruszał z nami na zwiedzanie lubelskich kościołów i Sta-
rego Miasta. Prawdopodobnie gdybym wtedy miała własne życie rodzin-
ne, wolałabym mieć ten czas wolny. Jednak wówczas jako młoda dziew-
czyna z przyjemnością towarzyszyłam Profesorowi w zwiedzaniu, zwłasz-
cza, że jako lublinianka od kilku pokoleń byłam ciceronem. Wędrówki te 
zawsze kończyły się w kawiarni. […]

Zofia Trejgel-Uziakowa, s. 104, 105, 108 

JADWlGA MARSZEWSKA-ZIEMIĘCKA 

Profesor Marszewska-Ziemięcka była twórcą dyscypliny naukowej 
mikrobiologia gleby i wysokiej klasy pracownikiem nauki oraz wycho-
wawcą licznej kadry pracowników naukowych i dydaktycznych dla tej 
dyscypliny. Była współtwórcą czasopisma „Acta Microbiologica Polonica” 
i pierwszym redaktorem tego czasopisma. […]

Egzaminy dyplomowe również wieńczyła lampka wina. Pewnego 
roku, podczas takiej uroczystości, Profesor dowiedziała się, że dyploman-
ci profesora Zabielskiego są już po kilku lampkach, poleciła zaprosić Pro-
fesora do naszej katedry. Profesor po wypiciu i u nas lampki wina dekla-
mował „Iliadę” w języku greckim, był bowiem absolwentem gimnazjum 
klasycznego. 

Profesor Ziemięcka była surowym egzaminatorem, jej poważny wyraz 
twarzy budził strach wśród studentów, ale nie zapisywała „celnych odpo-
wiedzi”, jak to czynił, na przykład profesor Witold Sławiński. 

Stanisław Bujak, s. 128, 130 

[…] W czasie okupacji wierna patriotycznym tradycjom rodzinnym 
brała profesor Ziemięcka udział w ruchu oporu (pseudonim „Stanisław”). 
Z odwagą i poświęceniem niosła pomoc potrzebującym, często narażając 
swe życie. Przyczyniła się też m.in. do ocalenia profesor Laury Kaufman, 
ukrywając ją przez pewien czas w swoim mieszkaniu w Instytucie. 

Zaraz po wyzwoleniu Profesor przystąpiła do organizowania nauki 
polskiej i kształcenia młodzieży. […] 

Wielką Jej troską było nauczenie młodych pracowników poprawne-
go redagowania prac naukowych, jasności wyrażania myśli, dobrego sty-
lu, a w szczególności czystości języka polskiego. Ogromnie Ją raziło nad-
używanie wyrazów obcych. W związku z tym napisała nawet komiczny 
utwór, ośmieszający zapał do używania niepolskich wyrazów. Podaję tylko 
jego tytuł: „Dla elewów i elewek kulinarnych przepis wyrobu ciastek – in-
wencja aranżacyjna”. 

Nie szczędziła nigdy trudu i czasu na wielokrotne (często kilkanaście 
razy ku rozpaczy autorów) poprawianie prac uczniów. […]

Wanda Maliszewska, s. 131–133 

[…] Z biegiem lat nasze warunki lokalowe uległy poprawie. Począt-
kowo przydzielono nam pomieszczenia na pracownię mikrobiologiczną 
i salę ćwiczeń w baraku przy ul. Lubartowskiej. Profesor Ziemięcka mia-
ła wówczas do swojej dyspozycji „gabinet” – mały pokoik z drewnianym 
łóżkiem z siennikiem wypchanym słomą. Później już, w gmachu przy ul. 
Króla Leszczyńskiego, gdzie uzyskaliśmy przyzwoite pomieszczenia na 
nasz Zakład, Profesor miała dobry gabinet z umywalką i, niestety, z roz-
kładanym fotelem do spania, tzw. amerykanką. Fotel ten z biegiem lat tak 
się zdezelował, że trzeba go było na noc podpierać taboretami, aby Pro-
fesor podczas snu nie spadła na podłogę. Tak więc przez wiele lat znosiła 
ona wszelkie niewygody, uciążliwość dojazdów z Puław do Lublina, często 
oczekiwanie w zimie na spóźniający się pociąg w brudnych i zimnych po-
czekalniach. To przybliżony obraz tamtych czasów i poświęceń, jakie po-
nosiła podobnie jak wszyscy profesorowie dojeżdżający do Lublina. 

Od początku działalności naukowo-dydaktycznej w Lublinie wspoma-
gały dzielnie profesor Ziemięcką jej puławskie asystentki – przede wszyst-
kim Julia Gołębiowska i Wanda Maliszewska, jak również zaangażowany 
w Lublinie, ówczesny pracownik drożdżowni Stanisław Bujak. 

Wykłady z mikrobiologii profesor Ziemięcka prowadziła bardzo spo-
kojnie, głosem monotonnym, zawsze ze smutnym wyrazem twarzy, tak 
jakby wykładowczyni była stale zmartwiona; Profesor nawet kiedy się 
uśmiechała – sprawiała wrażenie zmartwionej. Jej wykłady stały zawsze 
na wysokim poziomie naukowym, były systematyczne i uporządkowane. 

Profesor Ziemięcka nigdy nie używała i ostro zwalczała używanie przez 
swoich współpracowników nie tylko obcych naleciałości językowych, ale i 
niekiedy czysto polskich wyrażeń. I tak, np. gdy któreś z nas napisało: „Bakte-
rie posiadają rzęski, co warunkuje ich ruch w środowisku”, natychmiast to wy-
kreślała z uwagą, że posiadać można żonę, a bakterie mają rzęski. Nie lubiła 
też wyrażenia „tym niemniej”, uważając, że jest to rusycyzm. Zwalczała nad-
używanie strony biernej, twierdząc, że to typowy germanizm. Usilnie starała 
się wpoić w asystentów i współpracowników zamiłowanie do prostych, nie-
wyszukanych i czysto polskich wyrażeń i określeń. Zwalczała nieuzasadnio-
ne nadużywanie określeń łacińskich, o które w mikrobiologii bardzo łatwo. 
Nie chciała też czytać naszych rękopisów, domagając się, aby opracowania na-
ukowe przedstawiać jej w maszynopisie. Wtenczas dopiero przystępowała do 
lektury, dokonując wielokrotnie poprawek i zmuszając nas do kolejnych prze-
pisywań. W ten sposób w końcu poprawiała już właściwie samą siebie. Toteż 
niekiedy proponowaliśmy jej współautorstwo. Nigdy się na to nie zgodziła, co 
dobitnie świadczy o jej nadzwyczajnej uczciwości. Oczywiście, wymóg przed-
stawiania Profesor naszych opracowań naukowych i różnych sprawozdań w 
formie maszynopisów był dla nas bardzo uciążliwy. Nieraz też narzekaliśmy 
na to, ale w konsekwencji nauczyliśmy się pisać na maszynie, czego nie można 
powiedzieć o dzisiejszych asystentach. […]

Profesor Ziemięcka była bardzo wymagającym i surowym szefem i 
często narzekaliśmy na swój los. Jednak niezwykle dbała o rozwój nauko-
wy a nawet o materialny byt asystentów i współpracowników. Dzięki Jej 
pomocy i znajomościom odbyłem 15-miesięczny staż naukowy w Holan-
dii (u profesorów F. C. Gerretsena i G. W. Harmsena w Groningen). Nic 
dziwnego, że przy takim stosunku szefa do asystentów prawie wszyscy Jej 
podopieczni w przyszłości zostali profesorami. […]

Adam Szember, s. 136, 137

Wykorzystano fragmenty tekstów zawartych w książce Profesorowie Wydzia-
łu Rolnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1944–1955  
we wspomnieniach uczniów, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 1994.

Wybór i oprac. Ewa Zawadzka-Mazurek, Monika Jaskowiak

http://zgb.biol.uw.edu.pl/pjm.html
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W Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym 
UP w Lublinie 27 czerwca br. odbyła się 
konferencja ogólnopolska pt. „Drugie 
Forum Młodych Przyrodników Rolnictwo 
– Żywność – Zdrowie”. 

Organizatorami konferencji były Stowarzy-
szenie Studentów Nauk Przyrodniczych, Zakład 
Genetyki Klinicznej UM w Lublinie, doktoran-
ci Wydz. Medycyny Weterynaryjnej oraz Sa-
morząd Doktorantów UP w Lublinie. W trakcie 
konferencji młodzi naukowcy wygłosili 34 refe-
raty w języku polskim i angielskim. Równocze-
śnie z sesją referatową odbyła się sesja postero-
wa, w trakcie której zaprezentowano 40 prac. 

Młodzi naukowcy z ośrodków akademic-
kich z całej Polski prezentowali wyniki swoich 
badań naukowych. Przedstawiane prace charak-
teryzowały się wysokim poziomem naukowym, 
na co zwrócili uwagę organizatorzy konferencji. 
Znaczna liczba prac prezentowana była w języ-
ku angielskim.

Komitet Naukowy konferencji pod prze-
wodnictwem prof. Renaty Nurzyńskiej-Wier-
dak (UP Lublin) w składzie: prof. Wanda Ma-
łek (UM Lublin), dr hab. n. farm Anna Boguc-
ka-Kocka (UM Lublin), prof. Tadeusz Kęsik 
(PAN Lublin), prof. Janusz Kocki (UM Lublin) 
oraz mgr Mateusz Gortat (UP Lublin) i lek med. 
Lidia Kotuła (UM Lublin) postanowił uhonoro-
wać nagrodami następujące wystąpienia:

I miejsce: Karolina Dudziak, UP Lublin za 
pracę pt. „Using transgenic plants in production 
of recombinant proteins”,

II miejsce: Monika Sachadyn-Król, UP Lu-
blin za pracę pt. „Jakość i bezpieczeństwo ziarna 
kukurydzy poddanego ozonowaniu”,

III miejsce: Dariusz Wolski, UP Lublin za 
pracę pt. „The effects of lipoic acid (LA) on the 
bone densitometry in osteopenic Wistar rats”. 

Komitet Naukowy przyznał również kilka 
wyróżnień. W imieniu organizatorów serdecz-
nie gratulujemy autorom najlepszych prac i za-
chęcamy do udziału w trzeciej edycji konferen-
cji, która odbędzie się za rok w Lublinie. 

Książka abstraktów Drugiego Forum Mło-
dych Przyrodników udostępniona jest w wersji 
elektronicznej na stronie Stowarzyszenia http://
ssnp.org.pl/news.php

Mateusz Gortat

Rolnictwo – Żywność – Zdrowie  
w badaniach młodych naukowców
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Po obronie pracy inżynierskiej rozpoczę-
łam studia magisterskie na kierunku technolo-
gia żywności i żywienie człowieka na UP w Lu-
blinie. Minął pierwszy rok, ostatnia prosta była 
tuż przede mną. W głowie krążyły niespokojne 
myśli, czy po studiach uda się znaleźć pracę, ba, 
chociażby płatny staż. Wszyscy dobrze wiedzie-
liśmy, jaka sytuacja panuje na obecnym rynku 
pracy. 

Pewnego dnia nasz rocznik został zapro-
szony na spotkanie z dwiema koordynatorka-
mi z Francji. Jana Strilkova, pracownik Biu-
ra Wymiany Międzynarodowej uczelni ISA 

w Lille, przedstawiła nam program wymiany 
studenckiej programu Erasmus prowadzony w 
języku angielskim. Fiona Casey, koordynator-
ka z uczelni ESA w Angers, zdradziła nam de-
tale programu opierającego się na współpra-
cy uczelni i firmy Lactalis, o który można się 
ubiegać po uzyskaniu tytułu magistra. Lacta-
lis jest numerem 1 przemysłu mleczarskiego 
w Europie, który swoje korzenie ma w Laval 
we Francji. W Polsce firma posiada 3 ogrom-
ne fabryki, zajmujące się produkcją nabia-
łu marki President, Jovi czy Galbani. 2,5-let-
ni pobyt we Francji jest pewnego rodzaju tre-
ningiem, który ma przygotować kandydatów 
do stanowiska menagera sektora jakości, pro-
dukcji lub R&D.

Oba programy wydawały się być niezwy-
kle interesujące, ale jednocześnie bardzo trud-
ne, wymagające nie tylko dobrej znajomości ję-
zyków obcych, ale i sporej dozy odwagi. 

Pierwsza myśl – to nie dla mnie, od zawsze 
byłam umysłem ścisłym, a nauka języków nie 
za bardzo mi wychodziła. Potem jednak zdałam 
sobie sprawę, że to ostatni dzwonek i może war-
to byłoby zaryzykować. Taki wyjazd jest przecież 
dodatkową perełką w CV.

Rozpoczęłam proces aplikowania, okupio-
ny nieprzespanymi nocami i stresem, wszystko, 
by zdążyć na czas. Ale udało się i mogłam roz-
począć przygotowania. Zrezygnowałam z wa-
kacyjnych wyjazdów, a czas poświęciłam pracy. 
Chciałam zgromadzić trochę oszczędności, bo 
mimo wielkiego wsparcia uczelni, jechałam do 
Francji – kraju innego obszaru płatniczego.

Lekcja odwagi 
czyli krótka historia o tym, jak w ciągu jednego roku moje życie się zmieniło 

 ❚ Grupa ESA–Lactis 2014 r.

 ❚ Wykonywanie analizy sensorycznej

 ❚ Kolejna ocena organoleptyczna
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Po przyjeździe na miejsce przywitali mnie 
sami uprzejmi ludzie. Doprawdy długo zasta-
nawiałam się, gdzie jest ten stereotypowy fran-
cuski snobizm. Oczywiście niedługo po rozpo-
częciu studiów pojawiły się nowe „administra-
cyjne wyzwania”, czyli zmiany w „Porozumieniu 
o programie studiów”. Jednakże, jak mówi sta-
re powiedzenie – koniec języka za przewodni-
ka. Po wielu rozmowach i negocjacjach udało mi 
się skompletować punkty ECTS i tym sposobem 
zostałam studentką nie jednego, a trzech kierun-
ków. Nie było łatwo, zdarzało się, że z uczelni 
wychodziłam o godzinie 23 albo musiałam zdać 
3 egzaminy w jeden dzień. Ale nie żałuję nicze-
go. Dzięki temu można sobie jedynie uświado-
mić, że nie ma sytuacji nie do rozwiązania. 

Pobyt w Lille dał mi coś o wiele cenniejszego 
niż dodatkową wiedzę. Mam teraz potężną gru-
pę przyjaciół i znajomych niemalże w każdym 
zakątku świata, podszkoliłam język i po powro-
cie zdałam egzamin, uzyskując międzynarodo-
wy certyfikat, zwiedziłam pół Europy. Ten wy-
jazd zostawił mi mnóstwo niesamowitych prze-
żyć i wspomnień, ale co najważniejsze, dał bar-
dzo dużo odwagi. 

Na tyle dużo, że po powrocie i jeszcze przed 
obroną tytułu magistra, postanowiłam starać się 
o pracę. Rozpoczęła się prawdziwa fala rozmów 
kwalifikacyjnych w każdym zakątku kraju. Apli-
kowałam również o wspomniany już wcześniej 
program ESA – Lactalis. Program, który obej-
muje półroczny, intensywny kurs języka francu-
skiego, następnie 2 lata studiów i staży na kie-
runku technologia żywności, a po powrocie do 
ojczyzny 2-letni kontrakt na wysokim stanowi-
sku. Wizja programu wydawała się być nie tyl-
ko wspaniała i obiecująca, ale także nieosiągal-
na. 43 kandydatów i tylko 1 miejsce. Ale w myśl 
powiedzenia „kto nie ryzykuje ten nie ma”, wy-
słałam CV. Po niezwykle długim i intensywnym 
procesie rekrutacyjnym udało się! To ja zosta-
łam wybrana na to stanowisko. 

Nie był to jedyny sukces, cudem można by 
nazwać otrzymanie aż 6 innych propozycji pra-
cy. Po chwili refleksji wybrałam ofertę Lactalis, 
która gwarantuje biegłą znajomość nowego ję-
zyka, uzyskanie tytułu magistra uczelni ESA, 
staże w prężnie rozwijającej się firmie i gwa-
rancję pracy. Oczywiście byłoby to wielkim nie-
dopowiedzeniem, gdybym nie wspomniała o 
ogromnej pomocy ze strony mojej wspaniałej 
mamy oraz pana dziekana i wykładowców. Bez 
nich nie byłabym tu, gdzie się obecnie znajduję.

Od blisko 4 miesięcy mieszkam w Angers 
i uczęszczam na intensywny kurs języka, któ-
ry zakłada uzyskanie poziomu B2 w przeciągu 
pół roku. Francuski nie należy do łatwych języ-
ków. Codziennie wkładam dużo pracy i czasu 
w jego naukę. Bywały i nieprzespane noce. Jed-
nak wiem, że cel jest tego wart i mogę obiecać, że 
każdego dnia dam z siebie jak najwięcej, by roz-
wijać własne umiejętności i budować moją ka-
rierę. Karierę, do której drzwi otworzył mi pro-
gram Erasmus.

Joanna Sułek

 ❚ W Betises de Cambrai

 ❚ Wizyta w fabryce

 ❚ Lekcja dla przedszkolaków
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Działające przy Wydziale Nauk o Żywności 
i Biotechnologii Studenckie Koło Naukowe 
Biotechnologów „Biom” w bieżącym roku 
obchodzi swoje 10-lecie. 

Od początku istnienia nadrzędnym celem 
działalności Koła jest umożliwienie studen-
tom doskonalenia swoich pasji i zainteresowań 
związanych z szeroko pojętą biotechnologią. 
Ze względu na badania wykonywane w ramach 
działalności Koła jego struktura została podzie-
lona na trzy sekcje: roślin, zwierząt, żywności i 
leków, w których członkowie mogą doskonalić 
się w ściśle określonym kierunku. 

Projekty naukowe
Członkowie SKN Biotechnologów „Biom” 

uczestniczą w licznych projektach naukowych 

realizowanych na uczelni, a także w kooperacji 
z firmami z branży biotechnologicznej. Jednym 
z większych przedsięwzięć był trwający prawie 2 
lata projekt, prowadzony we współpracy z firmą 
Sumi-Agro Poland Sp. z o.o. – liderem na krajo-
wym rynku środków ochrony roślin.

Badania, w które byli zaangażowani studen-
ci polegały na określeniu obecności patogenów 
pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) za 
pomocą technik biologii molekularnej. Kieru-
nek badań podyktowany był dużymi stratami 
ekonomicznymi w uprawie zbóż drobnoziarni-
stych w Polsce. Straty te były spowodowane my-
kotoksynami, formowanymi przez patogeniczne 
gatunki grzybów. Konwencjonalna identyfikacja 
patogenów grzybowych odbywa się zwykle na 
drodze oceny objawów występujących na pora-
żonych tkankach roślin. Ten rodzaj identyfikacji 

jest możliwy, kiedy infekcja jest już zaawanso-
wana, a jej skutki mają wpływ na wysokość plo-
nu oraz parametry jakościowe ziarna zbóż. Za-
stosowanie narzędzi bioinformatycznych oraz 
technik molekularnych i technik sekwencjono-
wania DNA do identyfikacji patogenów wystę-
pujących na pszenicy zwyczajnej umożliwiło ich 
wykrycie we wczesnych stadium choroby. Wy-
niki analiz pozwoliły na wprowadzenie w od-
powiednim czasie środków zaradczych, które 
zahamowały dalszy rozwój infekcji i w znaczą-
cy sposób przyczyniły się do obniżenia jej ne-
gatywnych skutków oraz poprawy bezpieczeń-
stwa żywności. 

Podczas trwania projektu członkowie Koła 
byli odpowiedzialni za prowadzenie analiz mo-
lekularnych, tj. prowadzenie izolacji DNA z liści 
oraz podstaw pędów roślin, specyficzną gatun-
kowo amplifikację PCR z wykorzystaniem wy-
branych par oligonukleotydów oraz elektrofore-
tyczny rozdział uzyskanych w wyniku przepro-
wadzonej reakcji PCR amplikonów.

Wyniki uzyskane w ramach prowadzenia pro-
jektu zaowocowały dwiema publikacjami nauko-
wymi w czasopismach znajdujących się na liście fi-
ladelfijskiej, a także sekwencjami DNA mikroorga-
nizmów, które zostały zdeponowane w międzyna-
rodowej bazie danych NCBI GenBank.

Szkolenie zorganizowane w trakcie trwa-
nia projektu przez opiekuna koła dr. inż. Adama 
Kuzdralińskiego umożliwiło także poszerzenie 
wiedzy zespołu badawczego na temat określa-
nia zasobów genetycznych wybranego mikroor-
ganizmu, zdeponowanych w ogólnodostępnych 
bazach bioinformatycznych. Kurs dotyczył także 
metod projektowania oligonukleotydów do re-
akcji PCR, genotypowania oraz analiz filogene-
tycznych wybranych mikroorganizmów.

Działalność popularnonaukowa
Popularyzacja nauki przez czynne uczest-

nictwo w konferencjach i sympozjach nauko-
wych umożliwia członkom SKN „Biom” zdoby-
cie cennego doświadczenia. To doskonała okazja 
do zaprezentowania szerszemu gronu wyników 
badań i nawiązania dyskusji nad ich słusznością. 

W roku akad. 2014/15 członkowie Koła 
uczestniczyli w 10 konferencjach naukowych, 
na których zdobywali liczne nagrody. Wystąpie-
nie Huberta Szczerby pt. „Określenie zasobów 
genetycznych Fusarium avenaceum oraz zapro-
jektowanie metod jego identyfikacji z wykorzy-
staniem techniki PCR” zajęło II miejsce w sesji 
referatowej na XX Międzynarodowej Konferen-
cji SKN we Wrocławiu. Ponadto Ewelina Huk, 
Paulina Milaniuk oraz Magdalena Michalak i 
Agata Sulowska zajęły odpowiednio 3 miejsce i 
wyróżnienie w sesji posterowej, prezentując pra-
ce pt. „Wzrost drożdży z rodzaju Rhodothorula 
na podłożach z D-ksylozą i L-arabinozą oraz ich 
zdolność do zakwaszania lub alkalizacji środo-
wiska” oraz „Ocena zdolności wybranych gatun-
ków bakterii z rodzaju Lactobacillus do biosorp-
cji jonów kadmu”.

2 czerwca br. członek SKN Biotechnolo-
gów „Biom” wziął udział w sympozjum „Grani-

Biom – Koło Naukowe Biotechnologów

 ❚ Na zdjęciu: Hubert Szczerba, Paulina Milaniuk, Kinga Ożga, Sylwia Milczarska, Monika Padyjasek

 ❚ Stoisko podczas Dni Otwartych UP
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ce medycyny regeneracyjnej” z udziałem świa-
towej sławy eksperta w zakresie medycyny rege-
neracyjnej PhD MD Stephena Badylaka z USA, 
twórcy rewolucyjnej metody regeneracji mięśni 
za pomocą macierzy pozakomórkowej (ECM). 
W komitecie naukowym sympozjum zasiedli 
wybitni polscy eksperci zajmujący się wykorzy-
staniem komórek macierzystych w regeneracji 
mięśni. Była to niepowtarzalna okazja do posze-
rzenia wiedzy z zakresu zastosowania komórek 
macierzystych, ale także biotechnologicznego 
wykorzystania mikroorganizmów do produkcji 
biopreparatów używanych podczas przeszcze-
pów skóry oraz narządów wewnętrznych. 

Bardzo ważnym aspektem działalności Koła 
jest także popularyzacja nauki wśród najmłod-

szych. 11 marca br., w ramach akcji „Tropem 
nauki”, członkowie SKN „Biom” przeprowadzi-
li warsztaty naukowe dla dzieci w wieku 6–10 
lat. Celem warsztatów było przybliżenie uczest-
nikom, jak interesująca i ciekawa jest praca na-
ukowca. Przygotowane doświadczenia, tj. „Na 
tropie witaminy C”, „Językowa mapa smaków”, 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W ra-
mach wydarzenia każdy uczestnik miał możli-
wość wykonania własnego doświadczenia pod 
okiem prowadzącego.

20 września 2015 r. SKN Biotechnologów 
„Biom” będzie brało udział w Lubelskim Festi-
walu Nauki, którego tegoroczne hasło to „Nauka 
drogą do Nobla”. W ramach stoiska SKN „Biom” 
będzie można zapoznać się z posterami nauko-

wymi przygotowanymi przez członków Koła 
oraz przeprowadzić dyskusje na temat wyni-
ków badań. Członkowie Koła postarają się tak-
że przybliżyć zainteresowanym tematykę z któ-
rą mają do czynienia na co dzień i odpowiedzieć 
na zadane pytania. Mikroskop świetlny umożli-
wi odwiedzającym obejrzenie komórek bakterii 
oraz grzybów, które będą także przygotowane w 
formie posiewów na szalkach Petriego. W pro-
gramie pokazów znajdą się również magiczne 
reakcje barwne oraz rośliny hodowane na synte-
tycznych pożywkach. Odwiedzający będą mieli 
możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzy-
stywanym podczas analiz molekularnych kwa-
sów nukleinowych.

Hubert Szczerba. Fot. Aneta Rokosz

Nadane stopnie naukowe doktora

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

lek. wet. Marta Giergiel 
Wpływ płci i wieku na aktywność dysmutazy ponadtlen-
kowej w tkankach bydła

Promotor: prof. dr hab. Marta Kankofer
24 kwietnia 2014 r.

mgr Jacek Wawrzykowski 
Charakterystyka i znaczenie biologiczne dysmutazy po-
nadtlenkowej z jaj kurzych

Promotor: prof. dr hab. Marta Kankofer
24 kwietnia 2014 r.

lek. wet. Łukasz Adamek 
Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia 
pachydermatis u psów z atypowym zapaleniem skóry

Promotor : prof. dr hab. Zbigniew Pomorski
29 maja 2014 r.

lek. wet. Monika Ziomek  
Wartość odżywcza mięsa ślimaków z rodzaju Cornu 
pozyskiwanych w Polsce

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
26 czerwca 2014 r.

lek. wet. Marcin Bojarski 
Analiza wybranych wskaźników homeostazy we-
wnątrzustrojowej świni w przebiegu uogólnionej odpo-
wiedzi zapalnej (SIRS) wywołanej oparzeniem

Promotor: dr hab. Krzysztof Lutnicki
26 czerwca 2014 r.

lek. wet. Marta Staniec 
Badania epidemiologiczne bydła w kierunku babeszjo-
zy – choroby transmisyjnej przenoszonej przez kleszcze

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
26 lutego 2015 r.

lek. wet. Paweł Kulik 
Ekspresja wybranych neurotransmiterów i neuropepty-

dów w grasicy świni oraz lokalizacja projektujących do 
grasicy współczulnych neuronów eferentnych

Promotor: dr hab. Marcin Arciszewski
Promotor pomocniczy: dr Anna Zacharko-Siembida
30 kwietnia 2015 r.

lek. wet. Aleksandra Krawczyk  
Immunohistochemiczna ocena astrocytów hipokam-
pa i jądra łukowatego oraz gleju satelitarnego zwojów 
rdzeniowych szczurów po podaniu glutaminianu sodu

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
28 maja 2015 r.

lek. wet. Artur Chełmiński 
Efekty leczenia plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej 
u kotów ze szczególnym uwzględnieniem terapii sto-
matologicznej

Promotor: dr hab. Izabela Polkowska
22 czerwca 2015 r.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

mgr inż. Izabela Natalia Jośko 
Toksyczność wybranych nanocząsteczek (ZnO, TiO2, 
Ni) w różnych matrycach środowiskowych

Promotor: dr hab. Patryk Oleszczuk, UMCS Lublin
21 stycznia 2015 r. 

mgr inż. Magda Drabowicz-Żybura  
Plonochronna funkcja wybranych herbicydów w zasie-
wach prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.)

Promotor: dr hab. Cezary Kwiatkowski, prof. nadzw. UP
18 lutego  2015 r.

mgr inż. Romuald Artur Domański  
Ekonomiczno-środowiskowe uwarunkowania działal-
ności agroturystycznej wybranych gospodarstw w rejo-
nie Puszczy Białowieskiej

Promotor: dr hab. Cezary Kwiatkowski prof. nadzw. UP
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Haliniarz
24 czerwca 2015 r.

Nominacje / Habilitacje  / Doktoraty
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Studenckie koła naukowe

Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń 
została założona w 1967 r. Początkowo, 
jej opiekunem była dr Krystyna Lecyk. 
W 1999 r. opieką nad Sekcją zajął się 
dr hab. Marek Babicz, prof. nadzw. UP. 
Zarówno lista członków czynnych, 
jak i sympatyków Sekcji z roku na rok 
sukcesywnie rośnie.

Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń jest 
jedną z najprężniej działających sekcji kół na-
ukowych na UP w Lublinie. Jej członkowie bar-
dzo chętnie występują na różnego rodzaju sym-
pozjach i sejmikach naukowych krajowych i 
międzynarodowych, gdzie prezentują wyniki 
swoich badań. Duża część wystąpień podczas 
takich wyjazdów otrzymuje wyróżnienia, a tak-
że nagrody. Sekcja brała udział w sympozjach 
organizowanych m.in. przez: SGGW w War-
szawie, UP we Wrocławiu, UWM w Olsztynie, 
PWSZ w Białej Podlaskiej, KUL oraz Politech-
nikę Lubelską i UMCS. Oczywiście, jak zgodnie 
twierdzą działacze Sekcji – to jeszcze nie koniec.

Poczynania Sekcji nie ograniczają się jed-
nak tylko do działań naukowych – ochotnicy 
bowiem bardzo aktywnie biorą udział w życiu 
studenckim. Corocznie reprezentują Wydział 
na Dniach Otwartych UP, gdzie coraz bardziej 
pomysłowe stoiska zachwycają zainteresowa-
ną młodzież. Ponadto Sekcja nie boi się wy-
stąpień artystycznych – przedstawienie ku-
kiełkowe „Trzy świnki” zainteresowało dzie-
ci zwiedzające Uniwersytet w trakcie Dni Bi-
blioteki UP. Członkowie Sekcji bardzo chęt-
nie współpracują również podczas organizo-
wanych przez RUSS wydarzeniach, takich jak 
Feliniada 2015 czy Dzień Otwarty Wydziału 
Biologii i Hodowli Zwierząt UP. 

Sekcja może pochwalić się dorobkiem 6 sty-
pendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, 2 stypendiów Marszałka Województwa Lubel-
skiego, Studenckiego Nobla, Stypendium Prezy-
denta Miasta Lublin oraz kilkoma corocznie przy-
znawanymi stypendiami Rektora UP w Lubli-
nie za osiągnięcia naukowe. Liczba osób chęt-
nych do aktywnej pracy regularnie rośnie, a co 
za tym idzie mamy do czynienia z coraz ciekaw-
szymi pomysłami mogącymi poprawić zarówno 
jakość naukową, jak i promocyjną Sekcji.

Nie tylko powyższe argumenty motywują 
działaczy do aktywnej pracy. Najważniejszym 
elementem są bowiem ludzie – wesoła i luźna 
atmosfera potrafi poprawić humor nawet w naj-
bardziej pracowite dni. Regularnie organizowa-
ne spotkania przedświąteczne gromadzą stu-
dentów, absolwentów, a także sympatyków sek-
cji, co pozwala wspólnie spędzić czas. Ponadto 
spotkania integracyjne i wyjazdy dają szansę do 
aktywnego wypoczynku po jeszcze bardziej ak-
tywnej pracy studenckiej.

Marcin Hałabis, Kinga Kropiwiec
Fot. Archiwum SHiBŚ

Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt

 ❚ Wyróżnieni podczas jednej z konferencji

 ❚ Przedstawienie dla dzieci

 ❚ Sekcja podczas wyjazdu na kajaki
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W Katowicach w dniach 8–10 maja 2015 r. 
odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w 
trójboju siłowym. Nasi studenci od lat należą do 
ścisłej czołówki, zdobywają medale w klasyfika-
cji generalnej i typach uczelni.

W mistrzostwach startowało 50 zespołów. 
Według opinii startujących, kadry trenerskiej i 
sędziowskiej poziom zawodów był bardzo wyso-
ki. Wystartowało wielu medalistów mistrzostw 
Europy i świata. Różnice w klasyfikacji gene-
ralnej między pierwszym a czwartym zespołem 
były minimalne, a końcowy rezultat był niezna-
ny do ostatniej kategorii wagowej. 

O czwartym miejscu naszej uczelni w kla-
syfikacji generalnej i drugim miejscu w typach 
uczelni zadecydował brak Dawida Pelca w zawo-
dach, kontuzja w czasie zawodów studenta Ma-
teusza Bałeckiego oraz odmłodzony skład repre-
zentacji.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Michał 
Daniluk (WIP), zwycięzca w klasyfikacji gene-
ralnej i typach uczelni w wadze 93 kg, a w mar-
twym ciągu osiągnął 290 kg i ustanowił nowy re-
kord Polski. Stanisław Wróbel (WMW) zdobył 
srebrny medal w klasyfikacji generalnej oraz zło-
ty w typach uczelni, a w martwym ciągu był bli-
ski ustanowienia rekordu Polski. Łukasz Fornal 
(WA) w wadze 74 kg zdobył IV miejsce, a w ty-
pach uczelni srebrny medal. Próbował również 
ustanowić rekord Polski w martwym ciągu. Kon-
rad Gałka (WIP) zdobył V miejsce w klasyfikacji 
generalnej oraz srebrny medal w typach uczelni. 
Próbował ustanowić rekord Polski w martwym 
ciągu w wadze 83 kg. Łukasz Gajowy (WIP) zdo-
był VII miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 
brązowy medal w typach uczelni. Startował w 
wadze 74 kg. 

Tomasz Patyra (WA) startował w wadze 
105 kg i zdobył brązowy medal w typach uczel-
ni. Mateusz Bałecki (WMW) startował w wadze 
120 kg, nie ukończył zawodów z powodu kon-
tuzji.

Tenisiści stołowi powracają do rywalizacji
Tenisiści stołowi startowali w półfinale Mi-

strzostw Polski strefa C w Rzeszowie, gdzie za-

27–29 marca br. na kortach Uniwersytetu 
Opolskiego odbył się półfinał B (Południe) Aka-
demickich Mistrzostw Polski w badmintonie. W 
zaciętej walce drużyna Uniwersytetu Przyrodni-
czego jako jedyna z lubelskich uczelni awanso-
wała do ósemki, zapewniając sobie start w tur-
nieju finałowym. 

Podczas finałów AMP w badmintonie Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie sięgnął po zło-
ty medal w klasyfikacji uczelni społeczno-przy-
rodniczych. Turniej finałowy został rozegrany 
w dniach 25–26 kwietnia br. w Warszawie. Wy-
startowało w nim 16 najlepszych uczelni z całej 
Polski wyłonionych w eliminacjach strefowych. 
Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wywalczył 
Uniwersytet Opolski, natomiast reprezentanci 
UP Lublin uplasowali się na miejscu 9. Zespół 
grał w finałach w składzie: Agnieszka Kowalska, 
Emil Działoszyński, Anna Bojanek, Kamil Nie-
ścioruk, Adrian Kawalec, Katarzyna Borys, Pa-
trycja Pochwatka, Jakub Fornal i Błażej Białek, 
trener Marzena Bracław.

Marzena Bracław
 trener

Medale trójboistów  
i tenisistów

jęli V miejsce. Ten sukces dał naszym tenisi-
stom studentom brązowy medal w klasyfikacji 
AMP w typach uczelni społeczno-przyrodni-
czych. Skład reprezentacji UP: Bartłomiej Szy-
manek (WA), Marek Zięba (WA), Patryk Ko-
stecki (WA), Łukasz Bernat (WA). 

Mieczysław Antoszek 
trener

Akademickie Mistrzostwa Polski  
w badmintonie

 ❚ Zdobywcy medali w trójboju siłowym w klasyfikacji 
generalnej i uczelni społeczno-przyrodniczych

 ❚ Michał Daniluk ustanawia rekord Polski w martwym ciągu 290 kg

Trójboiści
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Z historii

Jest taka wieś w gminie Krasnystaw, która się 
Czarnoziem nazywa. 

Nie wiadomo, kto ją tak „ochrzcił”, ale fakt, 
że ziemia tu urodzajna i czarna miejscami. Jej 
mieszkańcy mówią, że „nazwa wioski z tego się 
wywodzi, iż na czarnej ziemi wszystko się rodzi”. 
Badania gleboznawcze wskazują na to, że taka 
gleba faktycznie powstała w obniżeniu, w któ-
rym ongiś znajdowała się woda, a bogata roślin-
ność podmokłego terenu z biegiem czasu wy-
tworzyła płat czarnej, próchnicznej ziemi.

Już przed I wojną światową tutejsi rolni-
cy, wykorzystując walory tej gleby, uprawiają na 
niej pszenicę, koniczynę i buraki cukrowe. Bu-
raki cukrowe udawały się tu znakomicie. Z tego 
też względu wprowadzano do uprawy najnow-
sze odmiany, m.in. słynną wówczas AJ, z której 
najbardziej był zadowolony Józefat Jakub Budny, 
właściciel cukrowni w pobliskim Rejowcu, da-
wała bowiem wysoki procent cukru, jak to się 
dzisiaj określa – miała dużą polaryzację. Jej na-
siona J. Budny sprowadzał aż z Podola.

Firmy Aleksandra Janasza i K. Buszczyń-
skiego już od 1885 r., aż do czasu upaństwo-
wienia w roku 1958, prowadziły hodowlę i na-
siennictwo buraka cukrowego. Odmiany AJ  
i KBS były szeroko znane także w świecie i eks-
portowane do wielu krajów. Znali je też rolnicy 
z Czarnoziemi. 

Plonowały bardzo dobrze, z wyjątkiem 1921 r., 
kiedy to większość upraw rolnych zniszczyła po-
tężna burza gradowa, nie oszczędzając pokryć 
dachowych ani sadów, które ucierpiały najbar-
dziej.

W okresie II Rzeczypospolitej gospodarstwo 
Józefa i Antoniny Berbeciów należało do przo-

dujących w uprawie buraka cukrowego. Już 
wówczas osiągano tu rekordowe plony, docho-
dzące do 35 t/ha. 

W pracach polowych, które cechowa-
ły się dużą pracochłonnością, z chęcią po-
magał najmłodszy brat Józefa – Edward. Po 

Czarnoziem w rodowodzie II wojnie światowej stał się sławnym uczo-
nym z zakresu uprawy tej rośliny. Jako profe-
sor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
w Bydgoszczy prowadził badania nad uprawą  
i ochroną polskich odmian buraka cukrowe-
go w Chinach (1957–1959), Libii (1966–1967)  
i na Ukrainie w latach 80. XX w. Profesor Edward 
Berbeć, będąc członkiem wielu międzynarodo-
wych towarzystw naukowych, został odznaczo-

 ❚ Antonina i Józef Berbeciowie z synami Stasiem 
i Heniem (1937 r.)

 ❚ Stanisław i Jan ze studentami na doświadczalnej plantacji tytoniu w Puławach (1972 r.)

 ❚ Wycinek mapy w skali 1: 25 000
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ny Chińskim Orderem Przyjaźni i wieloma in-
nymi odznaczeniami w różnych krajach świata.

Na tej ziemi drugi brat Józefa – Jan pozna-
wał tajniki uprawy tytoniu. Ta zarówno trudna, 
jak i ciekawa kultura tak bardzo go zafascyno-
wała, że poświęcił jej prawie całe życie zawodo-
we. Po ukończeniu studiów rolniczych w Lubli-
nie osiedlił się w Puławach, gdzie w 1950 r. roz-
począł pracę naukową w Instytucie Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa. Miał duże osiągnię-
cia w zakresie uprawy i hodowli tytoniu, m.in. 
uzyskał kilkanaście wartościowych odmian, któ-
re na dużą skalę były uprawiane nie tylko na Lu-
belszczyźnie, ale także w innych rejonach kraju. 
Pełnił kierownicze funkcje w Instytucie, m.in. 
był kierownikiem Pracowni (później Zakładu) 
Uprawy i Hodowli Tytoniu oraz Zakładu Roślin 
Specjalnych. W 1977 r. otrzymał nominację pro-
fesorską. Zmarł przedwcześnie w pełni sił twór-
czych w 1983 r. Pasję tytoniową przejął i z po-
wodzeniem kontynuuje jego syn – Apoloniusz, 
również absolwent lubelskiej uczelni, obecnie 
profesor w puławskim Instytucie.

Natomiast syn Józefa – Stanisław to wybitny 
specjalista z zakresu roślin zielarskich i agrotech-
niki tytoniu. Wieloletni profesor Akademii Rolni-
czej w Lublinie. W 1977 r. ukończył 2-letnie Po-
dyplomowe Studium Afrykanistyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim przeznaczone dla na-
ukowców ubiegających się o pracę w krajach roz-
wijających się. W 1978 r. za pośrednictwem Pol-
service wyjechał na 4-letni kontrakt (jako wykła-
dowca z zakresu produkcji roślinnej) na Wydziale 
Rolniczym Garyounis University w Benghazi (Li-
bia). Po powrocie do kraju ponownie podjął pra-
cę w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin Insty-
tutu Uprawy Roli i Roślin AR w Lublinie. Do cza-
su przejścia na emeryturę w 2006 r. pełnił funk-
cję kierownika Katedry Roślin Przemysłowych  
i Leczniczych, a jeszcze wcześniej dziekana Wy-
działu Rolniczego i prorektora AR ds. badań na-
ukowych i współpracy z zagranicą – przez pełne 
dwie kadencje.

Warto dodać, że brat Stanisława – Hen-
ryk (obecnie na emeryturze) przez wiele lat był 
czynnym profesorem lubelskiej Akademii Me-
dycznej. Ma także epizod libijski – w latach 
1980–83 wykładał biochemię  na uniwersytecie 
w Trypolisie. 

Po gospodarstwie rodziców profesora Sta-
nisława Berbecia nie ma już śladu. Urodzajna 
ziemia dawno przeszła w inne ręce. Tylko mała 
kępa starych drzew zdaje się mówić, że tu kiedyś 
musiały być zabudowania gospodarcze, ale kon-
kretnie do kogo należały, to już nie każdy może 
powiedzieć. 

Niewiele też osób wie, skąd pochodzą nazwy 
małych przysiółków Karczunek i Zosinek wcho-
dzących w skład sołectwa Czarnoziem. 

Starzy pamiętają, młodych w ogóle to nie in-
teresuje. W dobie Internetu, podróży kosmicz-
nych i wszechwładnego pieniądza inne sprawy 
mają na głowie. 

I tak mijają ludzkie pokolenia, jak fale, gdy 
wiatr morzem zamąci…

Lucjan Cimek

W każdej porze życia inaczej biegnie czas, 
inne są jego miary. Dla nas teraz miarę czasu 
wyznaczają zjazdy. Rok liczy się od zjazdu do 
zjazdu i dzieli się na oczekiwanie, przygotowa-
nie, sam zjazd i wspominanie. 

Nikt z nas nie podejrzewał, jak bardzo waż-
ne są te nasze spotkania. Krótkie, bo właściwie 
dwudniowe, ale działanie mają długotrwałe. 

W tym roku z inicjatywy koleżanki Hani 
Starachowskiej zjazd odbył się w Kałkowie w 
województwie świętokrzyskim. Całą organizację 
Hania wzięła na swoje barki i wywiązała się zna-
komicie, wzbudzając naszą serdeczną wdzięcz-
ność. Na zjazd przybyło trzydzieści jeden osób.

Zjazd rozpoczął się mszą świętą w sank-
tuarium w Kałkowie. Wieczorem grill, śpiew  

Po Zjeździe 2015 
i wspominanie. W drugim dniu wycieczka auto-
karowa ciekawą trasą Bodzentyn – Święty Krzyż 
– Święta Katarzyna. Zwiedzanie zabytków i po-
dziwianie świętokrzyskich krajobrazów. Po po-
wrocie uroczysta kolacja ze śpiewem i tańcami. 

W przyszłym roku wypada zjazd jubileuszo-
wy – pięćdziesięciolecie ukończenia studiów. 
Wszyscy oczekujemy na ten uroczysty zjazd, 
który obiecał zorganizować nasz kolega profe-
sor Jan Kapeluszny, za co mu serdecznie dzię-
kujemy.

Z sentymentem i tęsknotą wspominamy 
Majowy Zjazd Świętokrzyski. 

Irena Molenda
Fot. Andrzej Kuźniar

 ❚ Uczestnicy spotkania w Bodzentynie 26 maja 2015 r. 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W GOSPODARCE  
WODNEJ I WODNO-ŚCIEKOWEJ

15–16 października 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowo-tech-
niczna odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Lublinie i na terenie Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego, i będzie połączona z jubileuszem 
80-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Tadeusza Orli-
ka, wieloletniego kierownika Zakładu Melioracji i 
Kształtowania Środowiska UP w Lublinie.

Tematyka konferencji będzie obejmowa-
ła zagadnienia dotyczące innowacyjnych tech-
nologii oczyszczania wód i ścieków, gospodar-
ki wodnej, ochrony zasobów wodnych, rekulty-
wacji zbiorników wodnych, odnawialnych źró-
deł energii oraz ochrony i kształtowania środo-
wiska wodnego.

Organizatorami są Katedra Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lu-
blinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Lublinie, Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych 
Zarząd Oddziału w Lublinie, Polskie Towarzy-

stwo Hydrobiologiczne, Roztoczański Park Na-
rodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

HERBARIA I ZIELARSTWO 
22–24 października 2015 r. 

Temat konferencji powstał w wyniku ro-
snącego zainteresowania przyrodą wśród spo-
łeczeństwa, ze szczególnym upodobaniem ota-
czających nas roślin i ich właściwości. Może to 
świadczyć o ich roli w lansowanej formie eko-
logicznego stylu życia. Motywem przewodnim 
konferencji jest próba dokonania przeglądu ist-
niejących zielników w formie naturalnej i dru-
kowanej, które znajdują się w bibliotekach, mu-
zeach i ośrodkach naukowych. 

Omawiane będą następujące bloki tematycz-
ne: zioła w badaniach naukowych, zielarstwo na 
przestrzeni wieków, herbaria w Polsce i za granicą, 
technologia upraw zielarskich i przemysł zielarski. 

Organizatorem jest Biblioteka Główna UP  
w Lublinie oraz Wydziały Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu i Agrobioinżynierii, Cen-
trum Edukacji Zielarskiej w Fajsławicach. 

Zapowiedzi konferencji



32 Aktualności 3/75/2015

Wydarzenia

Podczas 6. Warszawskich Targów 
Książki odbyło się spotkanie, na 
którym zaprezentowano wyniki badań 
przeprowadzonych przez studentów 
wśród studentów nt. kopiowania 
materiałów do nauki. Szukano odpowiedzi 
na pytania: Z czego uczą się polscy 
studenci? Czy ksero naprawdę pustoszy 
studenckie kieszenie? Co studenci sądzą 
o legalności swoich działań? Jakie miejsce 
w studenckim życiu zajmuje ściąganie 
materiałów elektronicznych? A może  
w dobie Internetu kserowanie 
podręczników to już przeżytek?

Marta Stypuła dyr. ds. sprzedaży i marketin-
gu Wydawnictw Grupy PWN stwiedziła, że Wy-
dawnictwo PWN od kilku lat stara się zapobie-
gać zjawisku kserowania książek i podręczni-
ków oraz dalszemu rozpowszechnianiu sksero-
wanych książek/nielegalnie skopiowanych tre-
ści. Organizowało m.in. akcje wśród studentów: 
„Ksero to zero” czy „Taniej niż ksero”. 

Aleksandra Wołoszczuk, menadżer zarzą-
dzający IBUK Libra, zainteresowała się wyni-
kami badań prowadzonych pod kierunkiem 
dr. Piotra Celińskiego z UMCS. Autorami ba-
dania „Kserowanie podręczników – studenci 
mają głos” są Karolina Błaziak i Jarosław Haj-
duk (absolwenci z 2014 r.). W tym badaniu osobą 
współpracującą była dr Agnieszka Ziętek, socjolog  
z UMCS, a od początku wspierało ich Stowarzy-
szenie Wydawców i Autorów Copyright Polska. 

Karolina Błaziak i Jarosław Hajduk:
Od lat obserwujemy spadek czytelnictwa w 

Polsce. Z badań Biblioteki Narodowej wynika, 
że 15 mln Polaków nie przeczytało żadnej książ-
ki, a ponad 6 mln nie czyta absolutnie nic, nawet 
informacji w Internecie czy w gazecie. Kultura 
czytania zanika. Szczególnie widać to na ryn-
ku wydawniczym, który przeżywa kryzys. Tutaj 
książki naukowe nie będą na pierwszym miej-
scu, jeśli mówimy o problemach wydawnictw, 
ponieważ zostały zastąpione przez stos kseró-
wek, a kserowanie stało się elementem kultury 
studenckiej. 

Nasze pierwsze badania odbyły się na Wy-
dziale Politologii UMCS. Zajęliśmy się kosztami 
życia studenckiego w Lublinie. Posłużyliśmy się 
ankietą internetową – grupy studenckie ośrod-
ków akademickich w całej Polsce — ponieważ 
uznaliśmy, że w ten sposób łatwiej będzie do-
trzeć do grupy docelowej, jaką są studenci. 

Wypowiedzi w ankiecie miały charakter do-
wolny, anonimowy. Obszar badawczy, jaki nas 
interesował, to ksero i pliki elektroniczne, legal-
ny wydruk, nielegalność kopii i kupowanie ksią-
żek. Uzyskaliśmy 1510 odpowiedzi, co jest grupą 
reprezentatywną. Wśród naszych respondentów 

najwięcej osób studiuje na II roku. Dominowały 
kierunki humanistyczne. 91 proc. studentów za 
główne źródło uznaje ksero, 83 proc. wskazuje 
Internet (również przygotowanie się do zajęć za 
pośrednictwem Internetu, nie tylko gotowe pli-
ki), 56 proc. z nich korzysta z biblioteki, połowa 
pożycza od znajomych, natomiast 27 proc. ku-
puje potrzebne materiały, nie tylko książki, ale 
również skrypty. 

Studenci najczęściej kserują notatki kolegów 
oraz fragmenty i rozdziały książek. Wolą uczyć 
się przede wszystkim z notatek własnych oraz 
kserówek, zaznaczając najważniejsze fragmenty. 
Najczęściej i najwięcej kserują na bieżąco, co jest 
dla nas zaskakujące, bo spodziewaliśmy się, że 
tuż przed sesją. Wynika z tego, że studenci gro-
madzą materiały dużo wcześniej. 

Ile miesięcznie stron kseruje student? Oka-
zuje się, że ok. 50. Jest to uzależnione od kie-
runku studiów. Są to fragmenty oraz rozdziały, a 
nie całe publikacje. Kryterium wyboru punktów 
ksero to bliskość lokalizacji. Drugim kryterium 
jest cena. Miesięczne wydatki ok. 20 zł., w ska-
li semestru to daje ok. 100 zł. Oczywiście są tacy, 
którzy kserują więcej. 

Skąd biorą materiały do ksero? Najwięcej 
osób pożycza od znajomych, 47 proc. pożycza z 
biblioteki (wypożyczają, by zaraz oddać po skse-
rowaniu danego fragmentu), 41 proc. pożycza 
od starszych roczników. To są te krążące między 
studentami materiały. I tutaj może zaskakiwać 
18 proc. osób, które korzystają z gotowców. 80 
proc. respondentów kseruje tylko to, czego wy-
maga prowadzący zajęcia. 

Jarosław Hajduk:
Ilu studentów kupuje książki? 53 proc. de-

klaruje, że kupuje książki potrzebne do nauki. 
Nie jesteśmy w stanie stwierdzić. W ciągu seme-
stru wydają średnio 20–49 zł oraz od 50–99 zł. 
Średnio kupują jedną książkę, góra dwie. Oczy-
wiście zdarzają się osoby, które przeznacza-
ją większe kwoty na zakup książek. Ponadto 96 
proc. korzysta z plików elektronicznych. 

Skąd biorą te pliki? Okazuje się, że 39 proc.  
z nich ściąga je z Internetu lub z nielegalnych 
źródeł. Coraz popularniejszą formą korzystania 
z takich właśnie plików jest rozpowszechnianie 
ich przez grupy studenckie, np. Facebook. Jed-
na osoba kopiuje dany materiał na zajęcia edu-
kacyjne, a następnie wrzuca je na portal i wszy-
scy mają ten plik i mogą z niego korzystać. To 
łatwy sposób dotarcia do zaliczenia przedmiotu. 
Najczęstszą formą są pliki pdf i zdjęcia wrzuca-
ne bezpośrednio. 

Okazuje się, że aż 81 proc. studentów nie ku-
puje dóbr kultury przez sieć. Kupują jedynie fil-
my, muzykę i przeznaczają na to mniej niż 20 zł 
miesięcznie. 9 proc. wykupuje dostęp do serwi-
sów tematycznych związanych z zainteresowa-
niami, np. studenci prawa publikacje prawnicze, 
medycyny medyczne.

Karolina Błaziak: 
Na pytanie dotyczące nielegalnego kserowa-

nia i kopiowania 64 proc. biorących udział w ba-
daniu odpowiedziało, że jest to absurdalne pra-
wo, bo i tak wszyscy kserują. Zwracano uwagę, 
że materiały do nauki powinny być bezpłatne 
lub za małą opłatą. Zdarzali się tacy, którzy nie 
wiedzieli o istnieniu takiego przepisu – 2 proc. 
7 proc. z ankietowanych popiera przepis stwier-
dzając, że jest to kradzież własności intelektual-
nej. Zwracali tu najwięcej uwagi na szacunek do 
autora. 

Studenci korzystają z ksero, bo ceny książek 
są za wysokie. Uważają, że ich nie stać na kupo-
wanie całych podręczników. Kolejny powód to 
mała dostępność książek w księgarniach. Wolą 
pójść do punktu ksero, gdzie dostają gotowy 
materiał. Zwracali też uwagę na słabe wyposaże-
nie bibliotek akademickich. Istnieją niskie limi-
ty wypożyczeń na koncie 3–5 sztuk, co dla stu-
denta jest zbyt mało. Niestety często brakuje naj-
ważniejszych podręczników. Są w bibliotece np. 
tylko 2 egzemplarze, w przypadku licznych kie-
runków (powyżej 100 osób) wypożyczenie jest 
dość utrudnione. 

Punkty ksero nadal są głównym źródłem 
pozyskiwania materiałów do nauki, chociaż pli-
ki elektroniczne ściągane z Internetu stają się co-
raz bardziej popularne. Cena jest ważnym czyn-
nikiem dla studenta, dlatego wolą wybrać ksero 
niż inwestować w podręczniki.

A. Wołoszczuk:
Chcieliśmy się dowiedzieć, czy studenci do-

puszczają jakąkolwiek alternatywę dla kserowa-
nia fragmentów książek. Czy poza plikami elek-
tronicznymi różnego rodzaju widzą inną legalną 
możliwość korzystania z materiałów, które poma-
gają im w nauce. Pytaliśmy również o to, bo PWN 
od kilku lat wielu uczelniom oferuje dostęp do pu-
blikacji elektronicznych na platformie IBUK Libra 

Prezentacja wyników najnowszych badań  
nt. kopiowania materiałów do nauki
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i ten dostęp nie umożliwia wydruku. Chcieliśmy 
dowiedzieć się, czy to, że wydruk byłby możliwy, 
byłoby dla studentów interesujące. W odpowiedzi 
stwierdzili, że byłoby to interesujące, ale musiały-
by być spełnione określone warunki. Cena jednej 
strony nie mogłaby być wyższa niż 10 gr.

Drugi warunek musiałyby się na platformie 
tej czy innej znaleźć wszystkie te podręczniki, któ-
re polecają wykładowcy do danego przedmiotu.  
A wiemy, że z tym jest trudno – to wielu wydawców 
nie umieszcza na tych platformach swoich najlep-
szych podręczników z obawy, że coś się z nimi sta-
nie. Ale i tak coś się dzieje, bo są kserowane, ska-
nowane i rozpowszechniane. W sposób nielegal-
ny przez grupy studenckie czy na Facebooku, tak 
jak to wyszło w badaniu, lub przez inne zamknię-
te grupy, które funkcjonują poza obiegiem. Legal-
ny wydruk fragmentów książek mógłby wprowa-
dzić rewolucję pod warunkiem, że my, wydaw-
cy, zmienilibyśmy politykę i wrzucali na płatne 
platformy wszystkie te książki, które są dostępne 
w sprzedaży w formie tradycyjnej, drukowanej 
i że umożliwilibyśmy tani wydruk takiej książ-
ki. Czyli uczelnia płaci za dostęp do książki, a 
student sam sobie płaci za wydruk takiego frag-
mentu. Długa praca przed nami, zanim zaspo-
koimy wyobrażenia studentów.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Copyright 
Polska stwierdzili, że co roku przeprowadzają 
badania nad kopiowaniem w szkołach, bibliote-
kach, miejscach pracy, w domach. Opłaty wno-
szone z punktów ksero to jest 1 proc., a 99 proc. 
od producentów i importerów sprzętu. 

96 proc. studentów regularnie korzysta z pli-
ków elektronicznych do nauki. Trwa dyskusja o 
rozszerzeniu zakresu wypłacania wynagrodze-
nia dla wydawców — od wykorzystania urzą-
dzeń, nośników, tabletów, komputerów do ko-
piowania całych utworów. Okazuje się, że infor-
macje, które posiadamy z punktów ksero, i in-
formacje od studentów wykazują bardzo istot-
ny rozdźwięk. Gdyby bazować na tym, co mówią 
przedsiębiorcy, to z ich punktu widzenia właści-
wie nie powiela się nigdy utworów, a studen-
ci przestali już praktycznie czytać kserówki, tyl-
ko czytają na swoich tabletach. Obecny system 
opłat intrograficznych bazuje na tym, że przed-
siębiorcy deklarują liczbę odbitek i na tej pod-
stawie wylicza się opłaty, a więc mają żywotny 
interes, by te liczby zaniżać. Np. punkt na naj-
większej krakowskiej uczelni potrafi nam zade-
klarować, że w ciągu całego kwartału wykonano 
kopii za 300 zł. Co przekłada się na opłatę intro-
graficzną w wysokości od 3 do 9 zł. A tymcza-
sem ich realny obrót w ciągu jednego kwartału 
to może być nawet 50 tys. zł, co przekłada się na 
opłatę od 1000 do 1500 zł, w zależności od sto-
sowanej stawki. A to przekłada się na pieniądze, 
które wracają później do wydawców. Tutaj ska-
la nadużyć jest spora i reformy wymaga system 
poboru opłat w Polsce. W tym roku będą pierw-
sze procesy sądowe przeciwko przedsiębiorcom, 
których podejrzewamy o dokonywanie dość po-
ważnych nadużyć.

Oprac. MJ, EZM

W dniach 9–12 czerwca 2015 r. w Zielonce 
koło Poznania odbyła się  
XXI Konferencja Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych na temat „Model 
nowoczesnego czasopisma naukowego  
w wydawnictwach akademickich” połączona 
z walnym zebraniem SWSW. Gospodarzem 
i organizatorem było Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas walnego zebrania podsumowano 
działalność Stowarzyszenia w roku 2014/2015 r. 
Komisja rewizyjna złożyła sprawozdanie z dzia-
łalności finansowej za rok 2014. Przeprowadzono 
wybory uzupełniające Zarządu i do Komisji Rewi-
zyjnej. Nowym członkiem Zarządu została Joanna 
Dziurzyńska z Wydawnictwa Uniwersytetu Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego, a Komisji Rewizyj-
nej Beata Pyc z Wydawnictwa KUL. Omawiano 
udział wydawców akademickich w targach książ-
ki w roku 2015 r. oraz promocję wydawnictw. Od-
była się dyskusja nad regulaminami Konkursów 
SWSW i przyznawania nagród za najlepiej wyda-
ne książki im ks. Edward Pudełki na targach w Po-
znaniu oraz „Gaudeamus” w Krakowie. Dokonano 
stosownych zmian w obu regulaminach. Zajmo-
wano się także możliwościami zdobywania środ-
ków finansowych przez wydawnictwa oraz proble-
mami dystrybucji i sprzedaży książek. 

Podczas obrad plenarnych z udziałem za-
proszonych gości omawiano zasadnicze zagad-
nienia konferencji. 

Marcin Reguła z UP w Poznaniu zapre-
zentował przykład strony www jako wstęp do 
dyskusji  nad modelem organizowania i za-
rządzania czasopismem naukowym. Prelegent 
jest autorem nowoczesnej strony czasopisma 
Acta Scientiarum Polonorum i programu do 
zarządzania czasopismem, który jest od kil-
ku lat używany przez Wydawnictwo UP w Po-
znaniu, a w roku bieżącym będzie wdrażany 
przez kolejne Wydawnictwa publikujące Acta 
Sci. Pol., m.in. w Lublinie. Daje to możliwość 
nie tylko zamieszczania plików elektronicz-
nych, ale także komunikacji z bazami indek-
sującymi oraz kontaktu wydawnictwa na każ-
dym etapie powstawania czasopisma z auto-
rem, redaktorem, recenzentem. 

Prof. Waldemar Uchman, redaktor naczel-
ny Wydawnictwa UP w Poznaniu i redaktor cza-
sopisma Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 
omówił działania projakościowe mające istot-
ny wpływ na ocenę czasopism (indeksowanie, 
polskie i międzynarodowe bazy danych,  ocena 
MNiSW – kryteria). Ogłoszenie w przeddzień 
konferencji przez Ministerstwo nowych zasad 
punktacji czasopism pozwoliło na bieżąco prze-
analizować zwłaszcza nowości, które pojawiły 
się w tegorocznych wytycznych. Nakłada to na 
wydawnictwa uczelniane nowe obowiązki i wy-
maga unowocześnienia warsztatu pracy.

Piotr Karwasiński z Biblioteki Głównej 
UAM w Poznaniu przedstawił „Aspekty orga-
nizacyjne i techniczne wdrożenia identyfikatora 
publikacji elektronicznych (DOI)”. System dzia-
ła na UAM i obsługuje wszystkie czasopisma, 
które ukazują się na Uniwersytecie, zarówno  
w Wydawnictwie UAM, jak i poza nim. Prele-
gent zaprezentował zalety systemu i pułapki, 
które czekają na użytkowników.

Z kolei Emilia Karwasińska z UAM przy-
gotowała prezentację „Tworzenie i administra-
cja platformy czasopism elektronicznych”. Była 
to kontynuacja tematu, który podejmował Mar-
cin Reguła. Uczestnicy mogli więc zapoznać się 
z różnymi sposobami administrowania czasopi-
smem naukowym, ale także podzielić się swo-
imi doświadczeniami i problemami wynikłymi  
w czasie prac nad wdrożeniem programów  
w poszczególnych uczelniach. 

Na zakończenie konferencji organizatorzy 
przygotowali dwugodzinną wycieczkę z prze-
wodnikiem, dyr. Marianem Grodzkim, po Ar-
boretum Leśnym w Zielonce, które służy jako 
teren badań pracownikom UP w Poznaniu, stu-
dentom leśnictwa, ochrony środowiska i archi-
tektury krajobrazu jako miejsce doświadczeń, 
praktyk i prób projektowych.

Patronat nad konferencją sprawował prof. 
Jan Pikul, prorektor UP w Poznaniu, który był 
także gościem obrad.

Ewa Zawadzka-Mazurek 

Konferencja  Stowarzyszenia  
Wydawców Szkół Wyższych 

Warszawskie Targi Książki
Od 14 do 17 maja br. na Stadionie Naro-

dowym w Warszawie swój dorobek zaprezen-
towali wydawcy oraz autorzy z kraju i zagra-
nicy. Wydawnictwo UP w Lublinie prezen-
towało publikacje pracowników naukowych 
naszej uczelni.

W targach wzięło udział ponad 850 wy-
stawców, w tym ok. 250 zagranicznych z 28 
krajów. Gościem honorowym targów w tym 
roku była Francja. 

Drugi dzień targów poświęcony był 
książce akademickiej i naukowej. Odbyły się 
wykłady z udziałem cenionych popularyza-
torów nauki pod patronatem PAN. 

Targi Książki Akademickiej i Naukowej 
ACADEMIA są ważną częścią WTK. W te-
gorocznej edycja konkursu ACADEMIA 
obok nagrody głównej zostały wręczone tak-
że wyróżnienia.

Nagrodę Główną ACADEMIA 2015 dla 
najlepszej publikacji akademickiej i naukowej 
otrzymało Wyd. Lekarskie PZWL za publika-
cję „Serce i duże naczynia”                               MJ                                                                                                
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Duszpasterstwo

W połowie czerwca ukazała się druga en-
cyklika papieża Franciszka, rozpoczynająca się 
od słów „Laudato si”. Warto zwrócić uwagę, że 
tytuł tego dokumentu nawiązuje do słynnej 
Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Do-
strzega się zatem, że Ojciec Święty idzie szla-
kiem wyznaczonym przez patrona swojego 
pontyfikatu. Papież Franciszek wielokrotnie 
dawał dowody swojego zafascynowania Bieda-
czyną z Asyżu. Mimo zakotwiczenia w ducho-
wości ignacjańskiej, papież bardzo często od-
wołuje się do stylu życia św. Franciszka z Asy-
żu, przypominając jego obecność w krajobra-
zie fauny i flory. Oczywiście w rozwiązywaniu 
trudnych spraw odwołuje się także do swoistej 
franciszkańskiej antropologii. Staje zatem bar-
dzo wyraźnie po stronie ubogich, cierpiących, 
prześladowanych i poranionych przez czę-
sto antyludzkie prawa i obowiązki. Przynagla 
świat do większej troski o ludzką biedę. 

Teraz, w swojej drugiej encyklice, wezwał 
wszystkich ludzi dobrej woli do zdecydowa-
nej troski o ochronę środowiska. Nawiązując do 
słynnych dialogów św. Franciszka z przedstawi-
cielami świata zwierzęcego, papież przypomina, 
że nasz wspólny dom, czyli otaczający świat, jest 
jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna 
matka, biorąca nas w ramiona. Środowisko natu-
ralne nazywane w encyklice wspólnym domem 
jest głównym motywem papieskiego dokumen-
tu i podstawowym kluczem do zrozumienia jego 
wielowątkowej treści. 

Sedno papieskiego przesłania sprowadza 
się do dwóch kwestii. Pierwsza z nich doty-
czy naszej Ziemi, o której tak wiele i w spo-
sób bardzo różny mówimy. Papież stwierdza, 
że z Ziemią nie dzieje się dobrze, niszczymy 
ją, nie myślimy odpowiedzialnie o przyszłych 
pokoleniach. To jest punkt wyjścia ekologicz-
nych papieskich wywodów. Druga kwestia jest 
wezwaniem, a raczej serdeczną prośbą skiero-
waną do wszystkich ludzi dobrej woli, aby po-
szukać wspólnych dróg do poprawy tej tra-
gicznej sytuacji. Jakże znamienne jest woła-
nie papieskie: „Pokochajmy bardziej i uszanuj-
my Boży dar, jakim jest przyroda. Zadbajmy 
o nasz wspólny dom. Ekologia to moralne zo-
bowiązanie każdego człowieka, nie zajęcie dla 
pasjonatów”.

W tym wprowadzeniu należy powiedzieć, że 
sprawy dotyczące ekologii nie były obce bisku-
pom Rzymu w dalekiej i bliskiej przeszłości. Nie 
były one jednak głównym przedmiotem docie-
kań nauczania papieży. Żaden z poprzedników 
Franciszka nie poświęcił tej problematyce od-
rębnego dokumentu. W tym sensie encyklika 
Laudato si stanowi całkowitą nowość, ale dzięki 
temu w przyszłości stanie się fundamentalnym 
podręcznikiem kościelnej ekologii, która stano-
wi część katolickiej nauki społecznej. Dowodem 
tego mogą być stwierdzenia papieskie: „Ekologia 
ma sens wtedy, gdy widzimy wielkość człowieka, 

jego wyjątkowość, gdy chroniąc naturę, nie za-
pominamy o naturze ludzkiej i jej prawach”.

Główne zagadnienia 
Pierwsze komentarze na temat encykliki 

były bardzo różne. Jedni byli pełni wdzięczno-
ści papieżowi za oficjalny głos Kościoła, ponie-
waż sprawy dotyczące ekologii do tej pory pozo-
stawały jakby na uboczu nauczania kościelnego. 
Inni natomiast pytali, czy papież powinien za-
bierać głos w sprawie tak kluczowej, ale trudnej, 
jaką jest na przykład globalne ocieplenie i jego 
przyczyny, zwłaszcza że zdania naukowców na 
ten temat są bardzo podzielone. Czytając ency-
klikę i jej fragmenty opisujące powyższe zjawi-
ska, dochodzimy jednak do wniosku, że papież 
wypowiada się jako nauczyciel wiary, a nie jako 
naukowiec. 

Autor nie uzurpuje sobie prawa do posta-
wienia jedynej słusznej diagnozy, ale z pokorą 
zabiera głos w tak ważnej sprawie, jaką jest obro-
na stwórczego dzieła Boga. Ojciec Święty pisze 
wprost, że sytuacja, w jakiej znalazł się świat, jest 
bardzo zła. Chodzi oczywiście o skalę globalną. 
Postępujące zanieczyszczenie powietrza, wody, 
ziemi, degradacja naturalnego środowiska na 
wielkich obszarach naszej planety są faktem. Ta-
kie stwierdzenie jest wstępem do późniejszych 
rozważań natury etycznej, teologicznej i ducho-
wej. Encyklika nie powołuje się na żaden raport, 
nie cytuje żadnego nazwiska, nie podaje liczb.  
I zapewne dlatego ten rozdział kończy się stwier-
dzeniem, że opinie w kwestii ekologii są bardzo 
zróżnicowane, a wręcz skrajne. Autor takiego 
wniosku stwierdza, że tematu nie wolno igno-
rować, ponieważ stan środowiska ulega ciągłe-
mu pogorszeniu, a za ten stan rzeczy odpowiada 
człowiek, który nazywany jest ukoronowaniem 
stwórczego dzieła Boga. 

Sama misja człowieka zawarta w powyż-
szym stwierdzeniu czyni z niego kogoś, kto jest 
w pełni odpowiedzialny za świat roślinny i zwie-
rzęcy. Dramat świata przyrody jest zatem dra-
matem człowieka, który nie potrafi uporać się z 
mechanizmami, które sam stworzył. Nadto sza-
lony podział we wspólnocie ludzkiej powodu-
je, że niszczenie środowiska uderza najbardziej 
w najbiedniejszych. Między ludzką biedą a kru-
chością Ziemi istnieje łączność, twierdzi papież. 
Polityka, która prowadzi do degradacji Ziemi, 
zazwyczaj jest także polityką niesprawiedliwo-
ści społecznej, wykluczającą ogromne rzesze lu-
dzi z udziału w dobrach ziemi. Takie rozumie-
nie dramatu Ziemi musi prowadzić do konwer-
sji ekologicznej.

Nawrócenie ekologiczne
Papież wyraźnie łączy ekologię z teologią. 

Pisze, że kryzys ekologiczny jest wezwaniem do 
głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Musimy 
także uznać, że niektórzy zaangażowani chrze-
ścijanie i ludzie modlitwy pod pretekstem reali-
zmu i pragmatyzmu często drwią z troski o śro-

dowisko naturalne. Inni są bierni, niechętnie 
zmieniają swoje przyzwyczajenia i stają się nie-
spójni wewnętrznie. Brakuje im zatem nawróce-
nia ekologicznego, które wiąże się z rozwijaniem 
wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezu-
sem w relacjach z otaczającym ich światem. Ży-
cie powołaniem, by być obrońcami dzieła Boże-
go, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś 
czymś opcjonalnym ani też drugorzędnym ele-
mentem doświadczenia chrześcijańskiego. Sze-
rokie wyjaśnienie tej tezy łączącej ekologie z ży-
ciem chrześcijańskim znajduje się w 217 nume-
rze Franciszkowej encykliki.

W tym kontekście interdyscyplinarnego 
postrzegania zagrożeń ekologicznych należy 
zwrócić uwagę, że nie kto inny, ale człowiek 
jest kluczem do właściwego zrozumienia eko-
logii. Nie da się bowiem utworzyć nowej rela-
cji z naturą bez odnowionego człowieka. Pa-
pież pisze: „Nie ma bowiem ekologii bez wła-
ściwej antropologii. Gdy osoba ludzka uważa-
na jest jedynie za jakiś kolejny byt pośród in-
nych, pochodzący jakby z gry losowej lub fi-
zycznego determinizmu, powstaje zagrożenie, 
że świadomość odpowiedzialności ulegnie  
w sumieniu osłabieniu. Wypaczony antro-
pocentryzm nie musi koniecznie ustępować 
miejsca jakiemuś biocentryzmowi, bo ozna-
czałoby to dokładanie nowego nieładu, któ-
ry nie tylko nie rozwiąże dotychczasowych 
problemów, ale przysporzy nowych. Nie moż-
na wymagać od człowieka zaangażowania  
w świat, jeśli nie uznaje się i nie podkreśla 
równocześnie jego szczególnych zdolności 
poznawania, woli, wolności i odpowiedzial-
ności”.

Próba podsumowania
W nauczaniu Kościoła encyklika stano-

wi zupełne novum, dlatego niektóre oryginal-
ne papieskie stwierdzenia domagają się głę-
bokiej refleksji. Papieski dokument zawie-
ra mistyczną wręcz refleksję o świecie, któ-
ry jest odbiciem życia samego Boga w Trój-
cy Osób. Świat jest w jakimś sensie sakramen-
tem, czyli widzialnym znakiem Bożej miłości. 
Chrystus jest Bogiem wcielonym i ta podsta-
wowa prawda ma ogromne znaczenie dla na-
szego ludzkiego widzenia świata materialne-
go. W punkcie 118 encykliki papież stwier-
dza: „Wszystkie stworzenia materialnego 
wszechświata odnajdują swój prawdziwy sens  
w Słowie Wcielonym, ponieważ Syn Boży w 
swojej Osobie przyjął materialny wszechświat, 
w który wprowadził zalążek ostatecznej trans-
formacji. Chrześcijaństwo nie odrzuca materii; 
przeciwnie, cielesność zostaje w pełni dowar-
tościowana w akcie liturgicznym, gdzie ludzkie 
ciało ukazuje swą wewnętrzną naturę świąty-
ni Ducha i jednoczy się z Panem Jezusem, który 
również przyjął ciało dla zbawienia świata”.

 Opracował ks. dr Stanisław Sieczka  

Papież o ekologii
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Pro Memoria

12 marca 2015 r. w Lublinie, w wieku 79 lat, 
zmarł dr Krzysztof Liniewicz, emerytowany pra-
cownik naukowy Kat. Agrometeorologii UP w Lu-
blinie. Dr Krzysztof Liniewicz był niezwykle ce-
niony w gronie agrometeorologów polskich, w lu-
belskim środowisku naukowym i w kręgu inteli-
gencji lubelskiej. Należał bowiem do grona osób 
zaangażowanych w rozwój meteorologii, klimato-
logii i agrometeorologii dwóch uczelni lubelskich: 
Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, bez reszty oddanego spra-
wie kształcenia i wychowywania młodzieży akade-
mickiej. Był czynnym członkiem wielu towarzystw 
naukowych i społecznych. 

Krzysztof Liniewicz urodził się 25 lute-
go 1936 r. w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec 
ukończył słynny Zakład Naukowo-Wychowaw-
czy OO. Jezuitów p.w. św. Józefa w Chyrowie. 
Matka pochodziła z całkowicie spolonizowa-
nej, zasłużonej dla Lublina szwajcarskiej rodzi-
ny Kornbergów, w czasie II wojny mocno zaan-
gażowanej w działalność konspiracyjną na Lu-
belszczyźnie. Był absolwentem II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Hetmana Jana Zamojskie-
go w Lublinie oraz Wydziału Biologii i Nauk o 
Ziemi – sekcji geograficznej UMCS. Pracę ma-
gisterską pt. „Charakterystyka szaty śnieżnej w 
różnych warunkach terenowych i jej wpływ na 
proces denudacji”, wykonaną pod kier. prof. 
Adama Malickiego – jednego z twórców lubel-
skiej geografii, obronił w roku 1959. 

Jako student ostatniego roku studiów w 1959 r. 
został zatrudniony na stanowisku asystenta tech-
nicznego w Kat. Meteorologii nowo utworzonej 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Wykształ-
cenie uniwersyteckie uzupełnił na stażach na-
ukowych w Instytucie Rolniczym w Puszkinie 
(daw. Carskoje Sieło), obecnym Uniw. Rolni-
czym w Sankt-Petersburgu, oraz w uczelniach 
polskich i w IMGiW. Na stanowiskach technicz-
nych pracował do końca roku 1970, po czym po 
wykazaniu się odpowiednim dorobkiem nauko-
wym przeszedł na etat naukowo-dydaktyczny: 
był kolejno asystentem, starszym asystentem, a 
po obronie pracy doktorskiej w 1979 r. został ad-
iunktem. Na tym stanowisku pracował do czasu 
przejścia na emeryturę w roku 2001. 

Początkowo pod kier. dwóch kolejnych kie-
rowników Katedry, prof. Włodzimierza Zinkie-
wicza i prof. Henryka Mitoska, współorganizo-
wał od podstaw stacje meteorologiczne w uczel-
nianych rolniczych zakładach doświadczalnych 
(Bezek, Czesławice, Elizówka, Uhrusk), współ-
tworzył Obserwatorium Agrometeorologicz-
ne w Felinie, organizował bibliotekę i archiwum 
danych meteorologicznych oraz – z własnej ini-
cjatywy – specjalistyczne laboratorium fotogra-
ficzne, co w tamtych czasach (bez komputerów 
i kserokopiarek) kapitalnie usprawniło opraco-
wywanie gromadzonych materiałów obserwa-
cyjnych i prowadzoną działalność dydaktyczną. 

Czynnie uczestniczył także w pierwszych bada-
niach Katedry. Z czasem ta właśnie działalność 
stała się jego pasją życiową. Dzięki rozległym 
kontaktom osobistym z kolegami ze szkoły śred-
niej i z czasów studiów wniósł w te badania wiele 
nowości, zwłaszcza w zakresie technik oblicze-
niowych i unowocześniania aparatury pomiaro-
wej i obserwacyjnej.

Tematy badawcze, w których rozwiązy-
waniu uczestniczył lub które sam realizował, 
dotyczyły bardzo istotnych zagadnień agro-
klimatycznych i agrometeorologicznych Pol-
ski i regionu lubelskiego. Szczególnie cenne są 
opracowania charakteryzujące czasowe i prze-
strzenne zróżnicowanie ważnych dla rolnic-
twa Lubelszczyzny elementów meteorologicz-
nych. Z tego zakresu wykonał pracę doktor-
ską pt. „Agrometeorologiczna charakterysty-
ka chłodnej pory roku na Lubelszczyźnie w la-
tach 1950–1970” (promotor: doc. dr hab. Jó-
zef Kołodziej; rec.: prof. dr hab. Czesław Koź-
miński i prof. dr hab. Wojciech Warakomski). 
Drugim zagadnieniem, którym się zajmował, 
był klimat pola uprawnego, a szczególnie jego 
podstawowe składniki: temperatura gleby, dy-
namika wilgotności gleby pod różnymi upra-
wami, intercepcja opadów atmosferycznych, 
pionowa stratyfikacja temperatury powietrza 
w łanach roślin oraz polowe zużycie wody ro-
ślin uprawnych. Uczestniczył w dwóch konfe-
rencjach o znaczeniu globalnym pod ogólnym 
tytułem International Congress of Biomete-
orology (Wiedeń 1990, Calgary 1993 – z po-
wodu braku środków finansowych na wyjazd 
pracę przedstawiał współautor prof. Józef Ko-
łodziej), organizowanych przez International 
Society of Biometeorology oraz w kilku – o 
zasięgu europejskim – odbywanych pod egidą 
Europan Society for Agronomy (Abano-Pa-
dova 1994, Nitra 1999, Hamburg 2000, War-
szawa 2006) i uczelni zachodnich (Brunszwik 
1992). Brał udział w międzynarodowych kon-
gresach organizowanych w kraju przez Ko-

mitet Meteorologii i Fizyki Atmosfery PAN, 
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Katedrę 
Agrometeorologii UP w Lublinie i Zakład Agro-
meteorologii IUNG w Puławach (Lublin 1977, 
1985, 1988, 1990, 1991, Puławy 1988). Wyniki 
badań upowszechniał w renomowanych czasopi-
smach naukowych oraz w dwóch atlasach agrokli-
matycznych Polski. Jego dorobek publikacyjny to 
blisko 100 pozycji mających ogromną wartość po-
znawczą i praktyczną. 

Wiele uwagi dr Krzysztof Liniewicz po-
święcał unowocześnianiu sprzętu meteorolo-
gicznego. Między innymi był współinicjatorem 
i współautorem unowocześnionego ewaporo-
metru Wilda, który po odpowiednich przygo-
towaniach technicznych wszedł do produkcji  
w Lubelskiej Fabryce Wag, a później został upo-
wszechniony w uczelniach rolniczych w Polsce. 
Uczestniczył również w konstrukcji przyrządu 
do pomiaru wilgotności gleby. 

Dowodem uznania jego predyspozycji nauko-
wych i organizacyjnych było powoływanie go na 
członka Komisji Agrometeorologii i Klimatolo-
gii Stosowanej Oddz. PAN w Lublinie (2011–2014  
i 2015–2018). Przez wiele lat był członkiem, a od 
15 marca 1991 do 3 czerwca 1992 r. przewodniczą-
cym lubelskiego Oddz. Polskiego Tow. Geofizycz-
nego; był także członkiem Lub. Tow. Nauk., Pol. 
Tow. Agrotechnicznego, a jako por. rez. uczest-
niczył w pracach Klubu Oficerów Rezerwy LOK 
przy UP w Lublinie.

Dr Krzysztof Liniewicz miał wielorakie za-
interesowania pozazawodowe, m.in. przez wie-
le lat pracował w klubie fotograficznym i fil-
mowym na Zamku Lubelskim. Wielokrotnie 
uczestniczył w wystawach fotografii artystycz-
nej; niektóre z tych fotografii były później pu-
blikowane w albumach lubelskich lub uczelnia-
nych. Był mistrzem fotografii reporterskiej, tak-
że współautorem kilku filmów amatorskich.

Za działalność naukową i dydaktyczno-wy-
chowawczą został odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi i wieloma odznakami organizacyj-
nymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi dla Klu-
bów Żołnierzy Rezerwy LOK. Był także wielo-
krotnie wyróżniany nagrodami rektorskimi. 

Godnie służył uczelni, a uzyskanymi wy-
nikami badań pozostawił trwały ślad w pol-
skiej agrometeorologii. Życie przeżył pracowicie,  
w sposób niezwykle zaangażowany pomagał też 
innym w trudnych sytuacjach życiowych. Za-
wsze bardzo uczynny, starał się wejść w położenie 
i problemy swoich najbliższych. Wśród studentów 
uczelni cieszył się dużym i naturalnym autoryte-
tem, jako człowiek otwarty i życzliwy. W mojej pa-
mięci pozostanie jako człowiek szlachetny, niedba-
jący o zaszczyty, o szerokiej wyobraźni, dobrym 
sercu, a przede wszystkim spolegliwy Przyjaciel.

Dr Krzysztof Liniewicz spoczywa w grobie 
rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Lubli-
nie przy ul. Lipowej. W uroczystości pogrzebo-
wej w dniu 25 marca 2015 r. wzięło udział liczne 
grono przyjaciół i znajomych. 

Józef Kołodziej – b. kierownik  
Katedry Agrometeorologii UP

Krzysztof Liniewicz 
(25 lutego 1936 – 12 marca 2015) 
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Hobby / Pasje

W Klubie Wojskowym Batalionu Dowo-
dzenia Wielonarodowej Brygady przy ul. Żwir-
ki i Wigury 12 czerwca 2015 r. odbył się werni-
saż malarstwa Elżbiety Osypiuk. Wystawa czyn-
na była do 8 lipca. Składały się na nią 23 prace. 
Autorka jest nauczycielem akademickim Zakła-
du Matematyki w Katedrze Zastosowań Mate-
matyki i Informatyki. Była to jej pierwsza indy-
widualna wystawa. Swój warsztat szkoli, uczęsz-
czając na zajęcia do Akademii Rysunku i Malar-
stwa Canaletto Art. Poprosiliśmy Autorkę, by 
opowiedziała nam o swojej twórczości.

Maluję głównie w domu, 
przede wszystkim pejzaże, ale też kwiaty i 

Starówkę Lubelską. Postaci niewiele, ale zdarza-
ją się. Częściej maluję ze zdjęć niż w plenerze. 
Zdarza się, że dostanę ciekawą fotografię od zna-
jomego, który dużo podróżuje po świecie czy ja-
dąc poza miasto zatrzymuję się i robię fotografię 
miejsca, które mnie zachwyciło. 

Miałam studiować architekturę, 
ale los chciał inaczej. Skończyłam matema-

tykę i pracuję na uczelni. Do malowania powró-
ciłam 4–5 lat temu. Najwięcej prac powstaje w 
okresie zimowym, bo latem dużo czasu spędzam 
na działce wśród kwiatów, które są moją drugą 
pasją. Na emeryturze, gdy będę miała dużo cza-
su, planuję dużo malować. 

Malując, odpoczywam. 
Malowanie sprawia mi przyjemność i jest 

chwilą relaksu. Gdy maluję nikt mi nie może 
przeszkadzać, jestem tylko ja i wizja tego, co 
chcę pokazać na płótnie.

Lubię malować naturę, 
pejzaże w stonowanych, spokojnych bar-

wach. Moje obrazy są realistyczne. Mam ich 
dużo, część sprzedałam, trochę obdarowuję bli-
skich i znajomych.

Mam taki obraz, 
z którym jestem najbardziej związana. Ob-

raz powstał na wzór obrazu Wierusza-Kowal-
skiego. To trojka, sanna o zmierzchu. Było to dla 
mnie ogromne wyzwanie, ale rodzina lubi kli-
maty Kresów Wschodnich i srogie zimy i dałam 
się namówić. Ten obraz w domu wisi na hono-
rowym miejscu. 

Osobiście jestem zadowolona z namalowa-
nej Starówki Lubelskiej. To ulica Dominikańska 
nocą, w oddali widać już odnowiony Teatr Stary. 
Wszystkie namalowane obrazy skatalogowałam.

Malowanie to zabawa kolorem. 
Lubię pracować szpachlą, lubię fakturę, lu-

bię odważniejsze pociągnięcia. Choć dominują 
u mnie kolory stonowane, to czasami robię kon-
trastowe zestawienia. Wszystko zależy od na-
stroju i potrzeby w danej chwili. Czasami coś mi 

się nie spodoba i zmieniam koncepcję. Nano-
szenie poprawek opóźnia pracę i pochłania spo-
ro czasu. Cykl pracy nad obrazem trwa różnie, 
czasem kilka dni, czasem kilka tygodni, a bywa i 
dłużej. Obraz akrylowy powstaje szybciej a ma-
lowany olejami i grubą szpachlą znacznie dłu-
żej. Ostateczne wykończenie to zawerniksowa-
nie. Mam trochę obrazów akrylowych ale ostat-
nio maluję tylko olejem. Choć jest to trudniej-
sza metoda, to wychodzą ciekawe zestawienia 
kolorystyczne i można ładnie pokazać światło. 
A przecież pierwsze wrażenie, gdy patrzy się na 
obraz, zależy od światła i koloru. Czy spodoba 
nam się kolorystyka i pokazana przestrzeń. 

Jestem amatorką. 
Szlifowanie i doskonalenie warsztatu to 

przede wszystkim dużo ćwiczeń i korzystanie ze 
wskazówek artystów plastyków. 

Pasję trzeba mieć zawsze. 
Można wyrażać się w niej. Malując poka-

zuje się duszę. Nastrój i  pośpiech bardzo wi-
dać na obrazie. Zaczynam malować, kiedy mam 
wszystko dobrze przemyślane. Czasami spodoba 
mi się jakiś temat, ale w międzyczasie coś prze-
rwie malowanie i nie chce mi się do tego wró-
cić. Wtedy zdarza mi się zamalować prawie go-
towy obraz. Niektóre obrazy wymagają gładkiej 
struktury. Ale niektóre mają mieć grubą fakturę 
i wtedy dobrze jest wykorzystac taki zamalowa-
ny obraz. Faktura sprawia, że ładnie można zła-
pać perspektywę. 

Czasami zaczynam pracę pod wpływem 
impulsu. 

Znalazłam kiedyś zdjęcie przystani. I tak mi 
chodziło po głowie, że muszę to przenieść na 
płótno. W niedzielę siadłam rano przy sztalu-
dze. Tylko z przerwą na obiad do wieczora na-
malowałam cały obraz. Farbami akrylowymi. 
Wyszedł ciekawy, impresjonistyczny. 

oprac. MJ

W pasji widać duszę

 ❚ Roztopy
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