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Promocje doktorskie

Uroczystość wręczenia dyplomów doktora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się 
18 listopada 2017 r. Na zdjęciach nowo wypromowani doktorzy z JM Rektorem Zygmuntem  
Litwińczukiem. Czytaj tekst na str. 17. Fot. Maciej Niedziółka
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SZANOWNI PAŃSTWO

Program Erasmus w tym roku obchodził 
30-lecie swojego istnienia. W tym czasie wielu 
młodych ludzi z krajów europejskich, kontak-
tując się ze środowiskiem międzynarodowym, 
mogło poszerzać swoje horyzonty. Podczas Era-
smusa mieli okazję zdobyć nowe umiejętności, 
doświadczenia, zyskać nowe przyjaźnie, a może 
i przeżyć przygodę. 

Polacy na zagraniczne studia wyjeżdżają od 
1998 r. Od tego czasu liczba osób wyjeżdżają-
cych każdego roku na erasmusowe stypendium 
wzrosła ponadziesięciokrotnie z 1400 do ponad 
14 tys. Równie szybko wzrosła liczba studentów 
przyjeżdżających do Polski. W 1998 r. do nasze-
go kraju przyjechało 220 osób. Dziś jest moda na 
studiowanie w Polsce. Studiuje u nas rocznie po-
nad 12 tys. obcokrajowców. W ramach progra-
mu Erasmus przyjechało do Polski w sumie po-
nad 93 tys. studentów z innych krajów. 

Obecny program Erasmus+ na lata 2014– 
–2020 dysponuje budżetem w wysokości 14,7 
mln euro. Zgodnie z założeniami ma on zapew-
nić możliwości nauki, szkolenia i udziału w wo-
lontariacie za granicą 3,7 proc. młodych miesz-
kańców UE (około 3,3 mln osób). Zakres geo-
graficzny programu zwiększył się z 11 państw  
w 1987 r. do 33 państw obecnie (28 państw 
członkowskich UE oraz Turcja, Macedonia, 
Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Program 
jest też otwarty dla krajów partnerskich na ca-
łym świecie.

W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ 
umożliwił szkołom wyższym wysłanie i przy-
jęcie 330 tys. studentów i pracowników, w tym 
26 tys. osób, które wyjechały do krajów partner-
skich lub z nich przyjechały. Najwięcej uczestni-
ków programu wysłały Francja, Niemcy i Hisz-
pania, natomiast trzema najpopularniejszy-
mi państwami przyjmującymi były Hiszpania, 
Niemcy i Wielka Brytania.

W minionym roku akademickim 2016/2017 
– jak mówi koordynator uczelniany progra-
mu Erasmus+ Kinga Słomińska – studenci Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczest-
niczyli w 27 wyjazdach na studia do 6 krajów.  
W 52 wyjazdach na praktyki do 17 krajów wzię-
ło udział 46 studentów, w tym odbyły się 22 wy-
jazdy na staż absolwencki, z których skorzysta-
ło 16 osób; 32 nauczycieli akademickich uczest-
niczyło w 38 wyjazdach do 9 krajów w celu pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych ze studenta-
mi w uczelniach partnerskich; 68 pracowni-
ków uczestniczyło w 84 wyjazdach szkolenio-
wych do 20 krajów. Studenci i pracownicy wyje-
chali łącznie do 24 krajów: (Austria, Belgia, Buł-

garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlan-
dia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumu-
nia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Turcja, 
Zjednoczone Królestwo. Najpopularniejszym 
kierunkiem wśród studentów i pracowników 
były Włochy. W minionym roku współpracowa-
liśmy z 61 uczelniami partnerskimi. Podpisano 
5 nowych umów, w tym 3 z nowymi uczelniami: 
w Walencji (Hiszpania) – weterynaria, Osieku 
(Chorwacja) – biznes i administracja, Beji (Por-
tugalia) – inżynieria środowiska, geodezja i kar-
tografia; 2 umowy rozszerzone na nowe dziedzi-
ny: w Brnie (Czechy), Cordobie (Hiszpania).

W numerze znajdą Państwo, oprócz wspo-
mnienia naszego studenta z wyjazdu do Belgii 
w ramach programu Erasmus+, także obszerne 
relacje z inauguracji nowego roku akademckie-
go 2017/2018 oraz uroczystości wręczenia dy-
plomów i promocji doktorskich. Prezentujemy 
sylwetkę prof. dr. hab. Stanisława Winiarczy-
ka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który 
otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskie-
go Narodowego Uniwersytetu Medycyny Wete-
rynaryjnej i Biotechnologii. Dr Monika Micha-
lak-Majewska pisze o nowej linii laboratoryjnej 
do produkcji makaronu zakupionej dla Wydzia-
łu Nauk o Żywności i Biotechnologii. Ponadto  
w stałych rubrykach relacje z konferencji, spo-
tkań i wydarzeń znaczących dla uczelni, m.in. 
z Europejskego Tygodnia Innowacji, w którym 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie mocno za-
znaczył swoją obecność. 

Monika Jaskowiak
redaktor naczelny
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Rozpoczęcie kolejnego roku akademickie-
go na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
odbyło się 3 października 2017 r. Przed uroczy-
stością nastąpiło otwarcie odnowionego holu w 
budynku rektoratu. W krótkim wystąpieniu JM 
Rektor Zygmunt Litwińczuk przypomniał  naj-
ważniejsze wydarzenia z historii naszej uczel-
ni. Na marmurowych tablicach, które zawisły 
na ścianie obok głównego wejścia, znalazły się 
m.in. takie daty, jak: 1944 – powołanie   Wy-
działu Rolnego i Wydziału Weterynaryjnego, 
1953 – utworzenie Wydziału Zootechniczne-
go, 1955 – powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej, 
1970 – utworzenie Wydziału Ogrodnictwa i Wy-
działu Techniki Rolniczej, 1972 – przekształce-
nie WSR w Akademię Rolniczą, 2005 – powo-
łanie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnolo-
gii, 2008 – nadanie uczelni nazwy Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie. 

Seniorzy wydziałów, które tworzyły WSR 
– profesorowie Czesława Lipecka, Julian Gajda  
i Bolesława Styk – wspólnie z Rektorem odsło-
nili tablicę przedstawiającą historię Uniwersyte-
tu, a rektorzy minionych kadencji – profesoro-
wie Józef Nurzyński, Zdzisław Targoński i Ma-
rian Wesołowski – odsłonili tablice z nazwiska-
mi rektorów, a także profesorów wyróżnionych 
tytułem doktora honoris causa. (fot. str. 7).

W Centrum Kongresowym, gdzie odbyła 
się inauguracja, zgromadzili się zaproszeni go-
ście oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu. 
Wśród nich byli: abp Stanisław Budzik, metro-
polita lubelski; abp Abel, ordynariusz prawo-
sławnej diecezji lubelsko-chełmskiej; posłowie 
do Sejmu RP: Jan Łopata, Gabriela Masłowska, 
Lech Sprawka, Genowefa Tokarska; prof. Anto-

ni Dębiński, rektor KUL; prof. Stanisław Micha-
łowski, rektor UMCS; prof. Andrzej Drop, rek-
tor UM w Lublinie; prof. Piotr Kacejko, rek-
tor Polit. Lub.; prof. Andrzej Samborski, rektor 
PWSZ w Zamościu; prof. Arkadiusz Tofil, rek-
tor PWSZ w Chełmie; dr Emilia Żerel, rektor 
PWSNS w Lublinie; ks. prof. Jarosław Marczew-
ski, rektor Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Lublinie; ks. dr Stanisław Sieczka, 
rektor Kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie; 
goście z Sumskiego Narodowego Uniwersyte-
tu Rolniczego na Ukrainie: rektor prof. Woło-
dymyr Ładyka wraz z małżonką oraz prof. Ole-
na Sławkowa; rektorzy UP w Lublinie minio-
nych kadencji, profesorowie: Józef Nurzyński, 
Zdzisław Targoński, Marian Wesołowski; Swie-
tłana Horbowska, konsul generalny Ukrainy w 
Lublinie; prof. Andrzej Kidyba, konsul hono-
rowy RFN; Stanisław Adamiak, konsul honoro-
wy Ukrainy w Chełmie; Jan Danilczuk, konsul 
honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej; przedstawicie-
le różnych instytucji naukowych współpracu-
jących z UP: prof. Tomasz Trojanowski, prezes 
PAN w Lublinie; prof. Jan Gliński, wiceprezes 
PAN w Lublinie; prof. Marian Budzyński, wice-
prezes LTN; prof. Jan Horbańczuk, dyr. Insty-
tutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, przew. 
Konwentu UP w Lublinie; prof. Jacek Kuźmak, 
zastępca dyr. PIW – PIB w Puławach; prof. Ce-
zary Sławiński, dyr. Instytutu Agrofizyki PAN; 
prof. Tadeusz Filipek, przew. Rady Naukowej 
IUNG – PIB w Puławach; dr Adam Szot, prezes 
Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyż-
szego w Lublinie; przedstawiciele władz samo-
rządowych i administracji: Przemysław Czar-
nek, wojewoda lub.; Krzysztof Żuk, prezydent 

Lublina; Grzegorz Kapusta, wicemarszałek woj. 
lub.; Piotr Kowalczyk, przew. Rady Miasta Lu-
blin; Eugeniusz Pelak, wicekurator oświaty w 
Lublinie; Arkadiusz Bratkowski, czł. Zarządu 
Woj. Lub.; Henryk Smolarz, dyr. Regionalnego 
Biura Energii UM Woj. Lub.; Marceli Niezgo-
da, dyr. Lubelskiej Agencji Wspierania Przed-
siębiorczości; Krzysztof Gałaszkiewicz, dyr. Lu-
belskiego Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Ka-
tarzyna Kępa, dyr. Miejskiego Urzędu Pracy; 
Dariusz Gajo, czł. Zarządu Starostwa Powiato-
wego w Lublinie; Leszek Żelazny, lubelski wo-
jewódzki inspektor ochrony środowiska; Te-
resa Wyłupek, wojewódzki inspektor ochrony 
roślin i nasiennictwa; Paweł Piotrowski, lubel-
ski wojewódzki lekarz weterynarii; Teresa Kot, 
wójt gminy Jastków; Stanisław Sokal, wójt gmi-
ny Skierbieszów; Leszek Proskura, wójt gminy 
Siennica Różana; przedstawiciele służb mun-
durowych: płk Piotr Chudzik, szef WSW w Lu-
blinie; starszy bryg. Grzegorz Alinowski, kmdt 
Woj. Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; 
insp. Wojciech Czapla, naczelnik Wydziału Pre-
wencji Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji; insp. Dariusz Dudzik, kmdt miejski policji 
w Lublinie; kpt Mariusz Rak, Wydział Żandar-
merii Wojskowej w Lublinie; kpt Mariusz Kania 
i płk Mariusz Czekaj, Wielonarodowa Brygada 
Część Polska; przedstawiciele firm współpra-
cujących z UP: Leszek Hądzlik, prezydent Pol-
skiej Federacji Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka w Warszawie; Tadeusz Badach, pre-
zes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kra-
snymstawie, czł. Konwentu UP w Lublinie; Mi-
rosław Grzęda, prezes Zarządu Biowet Puławy; 
Jacek Miłosz, dyr. PGE Górnictwo i Energety-

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 ❚ Pracownicy odznaczeni Medalem Komisjii Edukacji Narodowej z wojewodą Przemysławem Czarnkiem i JM Rektorem Zygmuntem Litwińczukiem
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ka Konwencjonalna, Oddziału Elektrociepłow-
nia Lublin Wrotków; Edwin Gałka, dyr. Lubel-
skiego Rynku Hurtowego w Elizówce; Stanisław 
Stepaniuk, dyr. Oddziału Małopolskiej Hodowli 
Roślin w Zamościu; Sławomir Plisa, dyr. Lubel-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koń-
skowoli; Marek Wojciechowski, zast. dyr. Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Marzenna 
Sendecka, dyr. Regionalnego Banku BGŻ BNP 
Paribas, czł. Konwentu UP w Lublinie; Jerzy 
Marcinko, wiceprezes Zarządu w Lublinie Rady 
Naczelnej Organizacji Technicznej; Michał Bęt-
kowski, zast. dyr. Lubelskiego Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa; Agnieszka Gąsior-Mazur, pre-
zes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu; Ry-
szard Nowak, prezes Zarządu Krajowego Sto-
warzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej; Rafał Stachura, prezes Lubelskiego Związ-
ku Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Ju-
styna Jędruch, dyr. Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych; Ewa Piasecka, zast. dyr. Pole-
skiego Parku Narodowego; Adam Sosnowski, 
prezes Okręgu Lubelskiego ZNP; Marian Król, 
przew. Zarządu Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ ,,Solidarność. 

Istotną częścią uroczystości było jak zwykle 
sprawozdanie z działaności uczelni w roku akade-
mickim 2016/2017, które przedstawił prof. dr hab. 
Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i 
współpracy międzynarodowej (treść na s 6).

Po raz pierwszy wręczono Nagrodę dla Wy-
bitnego Absolwenta. Taką statuetkę otrzymał 
Tadeusz Tomasz Badach z rąk JM Rektora Zyg-
munta Litwińczuka i przewodniczącego Stowa-
rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UP w Lubli-
nie prof. Zdzisława Targońskiego. Tadeusz Ba-
dach jest prezesem Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Krasnymstawie i absolwentem Wy-
działu Mechanizacji Rolnictwa z 1973 r., ówcze-
snej Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Spośród pracowników UP kilkanaście 
osób z rąk wojewody lubelskiego Przemysława 
Czarnka otrzymało Medale Komisji Edukacji 
Narodowej. Zostali nimi odznaczeni: mgr Da-
riusz Boguszewski, dr Wiktor Bojar, prof. Anna 
Czech, dr hab. Eugenia Czernyszewicz, dr hab. 
Mariusz Florek, dr hab. Aleksandra Głowacka, 
dr Witold Kędzierski, mgr Piotr Lorencowicz, 
mgr Agnieszka Orzeł, dr Krzysztof Patkowski, 
dr hab. Iwona Puzio, dr hab. Radosław Radzki, 
dr Piotr Stanek, dr hab. Anna Stankiewicz, dr 
hab. Krzysztof Tomczuk. 

Również prezydent Krzysztof Żuk wręczył 
odznaczenia pracownikom naszej uczelni. Do-
cenił w ten sposó ich osiągnięcia w pracy zawo-
dowej, działalności społecznej, a także talenty, 
które przyczyniły się do rozwoju miasta. Oko-
licznościowym Medalem 700-lecia Lublina uho-
norowano nasz Uniwersytet oraz JM Rektora 
Zygmunta Litwińczuka, prof. Zdzisława Gliń-
skiego, prof. Grażynę Jeżewską-Witkowską, 
prof. Krzysztofa Kostro, prof. Andrzeja Kwieciń-
skiego, prof. Józefa Nurzyńskiego, prof. Zdzisła-
wa Targońskiego, prof. Mariana Wesołowskie-

go. Medalem Prezydenta Miasta Lublin zostali 
odznaczeni: prof. Stanisław Baran, prof. Barba-
ra Baraniak, prof. Andrzej Borowy, prof. Tomasz 
Gruszecki, prof. Wiesław Piekarski, mgr Graży-
na Szymczyk.

Najważniejszym punktem inauguracji było 
uroczyste przyjęcie nowych studentów na pierw-
szy rok studów. Ich przedstawiciele ze wszyst-
kich kierunków – z najlepszymi wynikami ma-
turalnymi – złożyli ślubowanie i dostali indeksy. 
W krótkim przemówieniu do studentów pierw-
szego roku zwrócił się przedstawiciel samorządu 
studenckiego Damian Kapusta. Pogratulował im 
wyboru uczelni, a także zachęcał do działalno-
ści w kołach naukowych i innych organizacjach 
studenckich.

Ostatnią częścią uroczystości był wykład in-
auguracyjny pt. „Oporność drobnoustrojów na 
antybiotyki i chemioterapeutyki jako aktualne 
zagrożenie zdrowia publicznego”, wygłoszony 
przez dr hab. Anetę Nowakiewicz (treść na s. 9). 

Trzykrotne uderzenie berłem przez JM Rek-
tora rozpoczęło nowy rok akademicki. Quod fe-
lix, faustum fortunatumque sit!

red.  
Fot. Maciej Niedziółka

 ❚ Tadeusz Badach, prezes OSM w Krasnymstawie  
i JM Rektor Zygmunt Litwińczuk

 ❚ Studenci pierwszego roku po immatrykulacji

 ❚ Prezydent Krzysztof Żuk i JM Rektor Zygmunt Litwińczuk z Medalem 700-lecia Lublina  
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Ekscelencje, Magnificencje,
Państwo Parlamentarzyści,
Panie Wojewodo, Panie Marszałku,
Panie Prezydencie,
Wysoki Senacie,
Pracownicy i Studenci
    Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Drodzy Goście

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie roz-
poczyna dziś kolejny – już 74 rok akademic-
ki w historii wyższego szkolnictwa rolniczego 
na Lubelszczyźnie, w tym 63 rok samodzielno-
ści prawnej. 

Rozpoczynając przed rokiem nową kaden-
cję, jako 11 rektor w historii samodzielności 
prawnej naszej uczelni powiedziałem, że zdaję 
sobie sprawę, iż stoją przed nami nowe wyzwa-
nia. Odczuwałem także, że znaczna część spo-
łeczności Uniwersytetu wiązała z nami nowe na-
dzieje. Jako nowe władze rektorskie podjęliśmy 
prowadzenie uczelni i zarządzanie nią w bardzo 
trudnym okresie, tzn. największego niżu demo-
graficznego. Cieszymy się więc bardzo, że nowy 
rok akademicki rozpoczyna u nas ponad 2 tys. 
studentów pierwszych lat na studiach stacjonar-
nych, niestacjonarnych i wieczorowych. Życzy-
my im, aby zdobywali zamierzoną wiedzę, wy-
korzystując w pełni potencjał naszej wszech-
stronnie wykształconej kadry naukowej i labo-
ratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Inaugurując nowy rok akademicki 
2017/2018, cieszymy się jako społeczność, że 
gościmy w murach naszej uczelni tak wiele zna-
mienitych osób. Dziękuję za przyjęcie zaprosze-
nia na dzisiejszą uroczystość.

Gorące słowa powitania kieruję do wszyst-
kich studentów naszego Uniwersytetu, a szcze-
gólnie tych z I roku. Dziękuję, że wybraliście na-
szą uczelnię i wiążecie z nią nadzieje na reali-

zację swoich życiowych zamierzeń. Życzę Wam, 
Droga Młodzieży, by rozpoczynający się dzisiaj 
rok akademicki był czasem zdobywania wszech-
stronnej wiedzy i rozwijania różnych zaintereso-
wań. By wybrane kierunki studiów spełniły Wa-
sze oczekiwania, a okres pobytu w naszej Alma 
Mater dawał Wam wiele przyjemności i satys-
fakcji. Korzystajcie z bogatej oferty, jaką daje 
Wam uczelnia i nasze piękne miasto Lublin. 

Podczas inauguracji każdego roku akade-
mickiego dokonuje się bilansu najważniejszych 
osiągnięć minionego okresu oraz przedstawia 
się plany i zamierzenia działalności uczelni w 
nadchodzącym roku.

Drodzy Goście
i Członkowie Społeczności Akademickiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Początek roku akademickiego to właści-
wy czas do podsumowania dokonań minionego 
roku, a jednocześnie dobra okazja do prezenta-
cji zamierzeń na nadchodzący okres.

1 września nową czteroletnią kadencję roz-
poczęli kierownicy jednostek organizacyjnych, 
których powołałem na te stanowiska zgodnie ze 
statutem uczelni. W strukturach uczelni funkcjo-
nuje aktualnie 56 jednostek podstawowych, tzn. 
6 instytutów i 50 katedr, a więc o 18 mniej niż w 
ubiegłym roku. W ramach tych 56 jednostek pod-
stawowych funkcjonują 93 zakłady, pracownie i 
laboratoria. Wszystkim nowo mianowanym dy-
rektorom instytutów, kierownikom katedr, zakła-
dów i pracowni serdecznie gratuluję tej nomina-
cji. Powierzyłem Państwu cenny kapitał – kadrę 
naukowo-dydaktyczną i majątek uczelni. 

Pragnę w tym miejscu podziękować rów-
nież dotychczasowym dyrektorom instytutów, 
kierownikom katedr i zakładów. To dzięki Pań-

stwa wieloletniej pracy i zaangażowaniu kiero-
wane przez Was jednostki mogły się rozwijać,  
a Wasi uczniowie osiągać kolejne stopnie i tytu-
ły naukowe. Liczę, że będziecie Państwo swoich 
następców wspierać wiedzą i doświadczeniem.

Inauguracja roku akademickiego to najważ-
niejsze wydarzenie w każdej uczelni. Tegorocz-
na inauguracja jest szczególna, ponieważ jeste-
śmy u progu zmian, które czekają polskie szkol-
nictwo wyższe.

Na usta ciśnie się więc pytanie, jaką chce-
my być uczelnią. Odpowiedź jest prosta – ba-
dawczo-dydaktyczną. Chcemy być zauważalni, 
innowacyjni, przyjaźni otoczeniu i spójni we-
wnętrznie. Nasze priorytety to inwestycje w na-
ukę, jakość w dydaktyce i szeroka współpraca z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Każda instytucja, nawet najlepiej funkcjo-
nująca, wymaga co jakiś czas zmian mających 
na celu usprawnienie jej funkcjonowania. Na-
wet najlepsze rozwiązania po jakimś czasie sta-
ją się przestarzałe. Stąd też moje decyzje podjęte  
w pierwszym roku urzędowania. 

Wydane w tych sprawach zarządzenia mają 
usprawnić funkcjonowanie uczelni, zwłaszcza 
jej administracji.

Znając już zaprezentowane na Kongre-
sie Nauki we wrześniu w Krakowie założenia 
do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. 
2.0, będę dążył, aby Senacka Komisja ds. Statu-
tu i Rozwoju Uczelni przedstawiła Senatowi do 
czerwca 2018 r. projekt nowej strategii rozwoju 
uczelni do roku 2030. Zawarte tam propozycje 
powinny być na miarę naszych ambicji i możli-
wości, z daleko idącymi zmianami organizacyj-
nymi i strukturalnymi. Musimy mieć możliwość 
elastycznego i szybkiego dostosowania się do 
zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych 
i nowych wyzwań. Musimy zmienić zasady we-
wnętrznego finansowania uczelni.

W szybkim tempie (w związku z przechodze-
niem na emeryturę) zmniejsza się liczba zatrud-
nionych profesorów tytularnych. W okresie ostat-
nich 2 lat ubyło aż 20 osób. Ważnym zadaniem 
staje się więc wspieranie szybkiego zdobywania 
stopni i tytułów naukowych przez nowych dok-
torantów i młodych pracowników nauki, aby nie 
dopuścić do powstania luki pokoleniowej. 

O prestiżu uczelni świadczy jej potencjał ba-
dawczy oraz konkretne osiągnięcia mierzone 
liczbą pozyskiwanych grantów krajowych i euro-
pejskich. Ważnym miernikiem jest także jakość 
publikowanych prac, liczba cytowań, wdrożeń i 
patentów. W związku z tym w moich najbliższych 
działaniach chciałbym położyć duży nacisk na 
realizowane na uczelni badania naukowe. Będę 
wspierał tworzenie silnych interdyscyplinarnych 
zespołów badawczych. Rozważam uruchomienie 
specjalnego programu grantów wewnętrznych 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. dr. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka

 ❚ JM Rektor Zygmunt Litwińczuk
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dla realizacji pilotażowych interdyscyplinarnych 
badań w zespołach obejmujących pracowników 
z co najmniej 2 wydziałów. Może to być później 
podstawą dla przygotowania dobrych projektów 
badawczych do NCN i NCBiR. 

Wysoki potencjał naukowo-badawczy jest 
także podstawą dla zaangażowania uczelni we 
współpracę z gospodarką. Szczególną rolę w 
tym zakresie może odegrać powołany w maju br. 
Konwent Uczelni, którego zadaniem jest m.in. 
zgłaszanie i wspieranie inicjatyw w zakresie in-
nowacyjności i przedsiębiorczości. 

Na podkreślenie zasługuje zdecydowanie 
większa aktywność pracowników uczelni w mi-
jającym roku akademickim w zakresie działal-
ności wdrożeniowej i upowszechniającej osią-
gnięcia. Liczba zgłoszonych wniosków o dobra 
niematerialne, w tym wynalazków i wydanych 
na tej podstawie decyzji Urzędu Patentowego, 
była prawie dwukrotnie większa niż w roku aka-
demickim 2015/2016.

Cieszy fakt znaczącej poprawy plonów zbóż 
w naszych gospodarstwach doświadczalnych. W 
powiązaniu z realizowaną modernizacją budyn-
ków inwentarskich oraz zakupem potrzebnych ma-
szyn i urządzeń nasze gospodarstwa doświadczal-
ne rozpoczęły nową drogę w kierunku tworzenia 
nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowej.

O sile uczelni decydują przede wszystkim 
aktywność i zaangażowanie jej pracowników, 
które muszą być dostrzegane i odpowiednio do-
ceniane. Podejmiemy działania zmierzające do 
opracowania i wdrożenia wydziałowych i ogól-
nouczelnianego systemu wyłaniania i nagradza-
nia najlepszych pracowników nauki.

Mamy na uczelni pracowników, którzy 
mogą pochwalić się znaczącymi przedsięwzię-
ciami badawczymi, znanymi zarówno na forum 
ogólnopolskim, jak i zagranicznym, których 
wyniki są szeroko cytowane w piśmiennictwie. 
Bardzo chciałbym, aby takie osoby wiedziały, 
że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią, 
bo z sukcesów najlepszych korzysta cała uczel-
nia. W związku z tym ustanowiłem w bieżącym 

roku 3 prestiżowe doroczne nagrody rektora: za 
działalność naukową, tzn. za prace publikowa-
ne w czasopiśmie o najwyższym IF, za pracę o 
najwyższej cytowalności i nagrodę im. Stanisła-
wa Staszica za badania przydatne praktyce rol-
niczej. Pierwsza edycja już się odbyła, a nagro-
dy wręczono podczas Święta Uczelni w maju br. 

Będziemy promować i honorować wszyst-
kich, którzy będą wykazywać ponadprzeciętną 
aktywność naukową. Do końca bieżącego roku 
przedstawię nowe zasady wyróżniania pracow-
ników nagrodami rektora, przede wszystkim za 
działalność naukową. Rozważam, aby każde zło-
żenie aplikacji o duży grant było gratyfikowa-
ne. Przejście pierwszego etapu – kolejna nagro-
da, uzyskanie grantu – procentowy udział w jego 
wartości. Musimy przełamać powszechną opinię 
w naszym środowisku – że projekty badawcze to 
indywidualna sprawa każdego pracownika nauki, 
a przecież jest to istotna sprawa dla całej uczelni.

Chciałbym, żeby na naszym Uniwersytecie 
nikt nie czuł się zwolniony z zachowania naj-
wyższych standardów i troski o akademicką do-
skonałość.

Arystoteles twierdził, że doskonałość nie jest 
jednorazowym aktem, lecz nawykiem, bo jeste-
śmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Żeby 
doskonałość stała się naszym nawykiem, muszą 
dążyć do niej wszystkie wydziały i każdy pra-
cownik, a nowe gmachy mają służyć całej uczel-
ni, a nie oddzielnym jednostkom.

A skoro jesteśmy przy nowych obiektach, to 
wielki szacunek dla poprzednich władz za stwo-
rzenie nowych, jakże wspaniałych inwestycji. 
Naszym „bólem głowy” jest jednak to, żeby nie 
dokładać do tych wielkich inwestycji, ale w ja-
kiś sposób na nich zarabiać. Nie będzie to łatwe, 
bo utrzymanie „pomników” jest z reguły zawsze 
kosztowne. 

Największy problem jest z Innowacyjnym 
Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, gdzie wiele 
pomieszczeń nie jest w pełni wykorzystywanych. 

Myślę, że poważnym krokiem w rozwiąza-
niu tego problemu będzie planowane wprowa-

dzenie od 2019 r. nowych zasad wewnętrznego 
finansowania uczelni, wg których m.in. jednost-
ki będą pokrywały koszty eksploatacji zajmowa-
nych pomieszczeń.

Wciąż mamy duże możliwości kadrowe i no-
woczesną bazę lokalową, aby móc uruchamiać 
nowe atrakcyjne kierunki studiów, a powoli wy-
gaszać te, którymi kandydaci nie są zaintereso-
wani. Rozpoczęliśmy już prace nad uruchomie-
niem od nowego roku akademickiego studiów 
na dwóch nowych kierunkach.

O wsparcie i życzliwość proszę również 
emerytowanych pracowników naszej uczelni. 
Przez wiele lat wspólnie pracowaliśmy na jej dzi-
siejszy sukces, chcemy w dalszym ciągu korzy-
stać z Waszej wiedzy i doświadczenia.

Powstaje pytanie, czy jesteśmy gotowi na 
zmiany? To chyba nieuniknione – jeżeli powie-
działo się A, to trzeba być gotowym, aby powie-
dzieć B i C. Stara rzymska maksyma mówi: Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis, co zna-
czy: czasy się zmieniają, a my się zmieniamy 
wraz z nimi. Dajmy więc z siebie wszystko, jeśli 
chcemy być najlepsi. Niech przyświeca nam za-
sada, zgodnie z którą będzie liczyło się nie tylko 
to, co może dać nam uczelnia, ale przede wszyst-
kim to, co każdy z nas może zaoferować Uniwer-
sytetowi Przyrodniczemu w Lublinie. 

Szanowni Państwo

Mówiąc o przyszłości, nie możemy zapo-
mnieć o naszych korzeniach, naszej wspól-
nej historii z Uniwersytetem Marii Curie-Skło-
dowskiej. W lipcu br. podpisałem porozumie-
nie z rektorami Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej i Politechniki Lubelskiej o utworzeniu 
Związku Uczelni Lublina, w oparciu o przyjęty 
przez senaty tych uczelni statut. Zachowujemy 
pełną wewnętrzną autonomię każdej uczelni, ale 
na zewnątrz w wielu sprawach będziemy wystę-
pować wspólnie.

W bieżącym roku akademickim będziemy 
świętować jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, 
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Powołany 
został bowiem w 1953 r., jeszcze na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci wy-
dział (po Rolnym i Weterynaryjnym) z zakresu 
nauk rolniczych.

Aby przybliżyć i utrwalić w pamięci, szcze-
gólnie studentów, ważne fakty dotyczące nasze-
go Uniwersytetu, zawiesiliśmy w trakcie zakoń-
czonej wczoraj przebudowy holu w gmachu rek-
toratu 4 marmurowe tablice przedstawiające 
najważniejsze daty z historii uczelni i nazwiska 
profesorów wyróżnionych najwyższą godnością 
akademicką – tytułem doktora honoris causa.

Kończąc niniejsze wystąpienie, wyrażam prze-
konanie, że w rozpoczynającym się roku akade-
mickim Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po 
wprowadzeniu dalszych potrzebnych zmian w za-
rządzaniu uczelnią odnotuje kolejne znaczące suk-
cesy w działalności naukowo-badawczej i dydak-
tycznej, które ugruntują jego pozycję w środowi-
sku lubelskim i ogólnopolskim.                              n  ❚ Uroczystość inauguracji. Fot. Maciej Niedziółka
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W minionym roku akademickim na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Lublinie studiowa-
ło łącznie około 8,5 tys. osób, w tym prawie 7 
tys. na studiach stacjonarnych, 1,5 tys. na stu-
diach niestacjonarnych i wieczorowych oraz 188 
na studiach podyplomowych. Wśród studiują-
cych było 165 cudzoziemców. Proces dydaktycz-
ny realizowany był na 6 wydziałach, 39 kierun-
kach studiów i 45 specjalnościach. W porów-
naniu z rokiem akademickim 2015/2016 nastą-
pił spadek liczby studentów o 268 osób (3,1%). 
Wzrosła natomiast liczba studentów studiów 
niestacjonarnych o 101 osób (7,2%). W okre-
sie ostatnich 6 lat (2010–2016) liczba studentów 
zmniejszyła się na uczelni o ponad 22%, a pra-
cowników tylko o 5%. 

W minionym roku akademickim dyplom 
ukończenia studiów stacjonarnych otrzyma-
ły 2134 osoby, a studiów niestacjonarnych 258 
osób. Łącznie w okresie 62 lat funkcjonowania 
uczelni jako samodzielnej jednostki prawnej dy-
plom ukończenia studiów otrzymało ponad 68 
tys. absolwentów.

W tegorocznej rekrutacji spośród około 
8000 kandydatów, którzy zarejestrowali się na 
naszej uczelni na pierwszy rok studiów (jest to 
o 200 osób więcej w stosunku do roku ubiegłe-
go), przyjęto ogółem 2329 osób, w tym 524 na 
studia niestacjonarne. W stosunku do roku po-
przedniego (2016/2017) jest to tylko o 44 oso-
by mniej (1,8%). 1 października 2017 r. naukę 
na wszystkich latach studiów stacjonarnych po-
dejmie 6732 studentów i 1610 na studiach nie-
stacjonarnych i wieczorowych. Największym za-
interesowaniem cieszyły się kierunki: weteryna-
ria (ponad 10 kandydatów na 1 miejsce), wycho-
wanie fizyczne (prawie 5), geodezja i kartografia 

(4,4), dietetyka (4,6) oraz behawiorystyka zwie-
rząt (4,0). Z 38 oferowanych przez uczelnię kie-
runków studiów nie uruchomimy w tym roku 4 
na studiach I stopnia.

Od 1 października realizujemy studia I stop-
nia na 3 nowych kierunkach: ekoenergetyka, 
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz wy-
chowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowa-
na. W minionym roku akademickim uruchomi-
liśmy także studia II stopnia na kierunku diete-
tyka oraz turystyka i rekreacja.

W ubiegłym roku Polska Komisja Akredy-
tacyjna oceniła 6 kierunków studiów: ogrodnic-
two, bezpieczeństwo żywności, hipologia i jeź-
dziectwo, leśnictwo, behawiorystyka zwierząt i 
zootechnika. Wszystkie uzyskały oceny pozy-
tywne, a behawiorystyka zwierząt w 2 kryteriach 
nawet ocenę wyróżniającą.

Cieszy fakt, że 15 studentów naszej uczelni 
uzyskało w mijającym roku akademickim sty-
pendium ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go, a 35 stypendium marszałka województwa lu-
belskiego.

Oferta dydaktyczna uczelni zawiera również 
23 kierunki studiów podyplomowych. 

Ważną formą kształcenia są studia dokto-
ranckie realizowane w uczelni od ponad 20 lat. 
W mijającym roku akademickim uczestniczy-
ło w nich na wszystkich wydziałach 111 osób, 
w tym 18 doktorantów z Iraku i 1 z Białorusi. 
Od nowego roku studia doktoranckie rozpocz-
ną 23 osoby.

W rozpoczynającym się roku akademickim 
będziemy zatrudniać 1614 osób, tj. o 60 mniej 
(3,6%) w porównaniu z październikiem  2016 r. 
W tej liczbie znajdować się będzie 756 nauczy-
cieli akademickich (o 20 mniej) i 858 pracow-

ników niebędących nauczycielami (o 40 mniej). 
W minionym roku akademickim tytuł profeso-
ra uzyskały 2 osoby: Andrzej Woźniak i Marcin 
Arciszewski, 10 pracowników uzyskało stopień 
doktora habilitowanego, a 11 stopień doktora. 
Na stanowisku profesora zwyczajnego pracować 
będzie 65 osób. Najliczniejszą grupę nauczycie-
li akademickich będą stanowić adiunkci – 421 
osób, z czego 140 posiada stopień doktora ha-
bilitowanego. Zatrudniać będziemy również 109 
asystentów (tj. o 5 więcej niż w roku ubiegłym).

Zestawienie liczby nauczycieli akademic-
kich z liczbą studentów wskazuje, że w roku aka-
demickim 2017/2018 na 1 nauczyciela przypa-
dać będzie 11 studentów.

Profesor Zygmunt Litwińczuk otrzymał w 
listopadzie 2016 r. tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Jest to już trzeci tytuł doktora honoris causa 
przyznany JM Rektorowi przez polskie uniwer-
sytety. Cieszy również fakt, że tytuł doktora ho-
noris causa przed dwoma tygodniami otrzymał 
we Lwowie prof. Stanisław Winiarczyk.

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie wyróżnił w maju 2017 r. (w ramach ob-
chodów Święta Uczelni) tytułem doktora hono-
ris causa prof. Jana Jankowskiego z Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W mijającym roku akademickim na emery-
turę przeszło 53 pracowników, z czego połowa to 
nauczyciele (27 osób), w tym 12 profesorów ty-
tularnych. Pracownikom odchodzącym na eme-
ryturę, niezależnie od zajmowanego na uczelni 
stanowiska, serdecznie dziękujemy za lata pra-
cy dla Uniwersytetu. Dziękujemy za Państwa za-
angażowanie i wkład w rozwój uczelni oraz go-
rąco życzymy dalszych wielu lat w zdrowiu i po-
myślności.

Mówiąc o dokonaniach uczelni w minio-
nym roku akademickim należy przywołać tak-
że pamięć o tych, którzy nie doczekali tegorocz-
nej inauguracji. Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy w mijającym roku: dr. Henryka 
Bichtę, dr Alicję Buczek, mgr. Ryszarda Gołotę, 
mgr. Roberta Grochowicza, inż. Ryszarda Gro-
madzkiego, mgr. Artura Iskrzyckiego, prof. Ma-
rię Jędruszczak, Beatę Kaleniecką, Ryszarda Łac-
ka, Elżbietę Machaj, prof. Eligiusza Madeja, Bar-
barę Maj, prof. Modesta Misztala, dr hab. Jolan-
tę Napiórkowską-Kowalik, prof. Tadeusza Orli-
ka, prof. Tomasza Otmianowskiego, Wandę Rut-
kowską i mgr Barbarę Wrzołek.

Działalność naukowo-badawcza

Liczba realizowanych w 2017 r. projektów 
badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR 
wynosi 25 i jest zbliżona do tej w roku poprzed-
nim (26). Najwięcej projektów realizowano na 
Wydziale: Nauk o Żywności i Biotechnologii 

SPRAWOZDANIE JM REKTORA
z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 przedstawione 
przez prof. Zbigniewa Grądzkiego, prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej 

 ❚ Profesor Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej
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– 9 oraz Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogo-
spodarki – 6. Wydział Medycyny Weterynaryj-
nej realizował 5 projektów, Inżynierii Produk-
cji – 3, Ogrodnictwa i Architektury Krajobra-
zu oraz Agrobioinżynierii – po jednym. Podkre-
ślić należy, że w rozstrzygniętym w 2016 i 2017 r. 
drugim i trzecim konkursie największego w Pol-
sce w naukach rolniczych programu Biostrateg 
uzyskaliśmy do realizacji w ramach konsorcjów 
naukowych 7 projektów badawczych na łączną 
kwotę ponad 12 mln zł. Gratuluję kierownikom 
tych projektów, profesorom: Małgorzacie Bzow-
skiej-Bakalarz, Wiesławowi Piekarskiemu, Zyg-
muntowi Litwińczukowi, Tomaszowi Gruszec-
kiemu, i doktorom habilitowanym: Małgorza-
cie Haliniarz, Bożenie Denisow i Josemu Valver-
de Piedra. Zwiększyło to prawie czterokrotnie w 
porównaniu z rokiem 2015 wysokość środków 
finansowych pozyskiwanych z NCN i NCBiR. 

Liczba realizowanych zadań badawczych 
zlecanych przez podmioty gospodarcze wyno-
siła 49 i była niższa niż w 2016 r. (gdy wynosiła 
80), ale kwota pozyskana na tę działalność była 
podobna i wynosiła odpowiednio 2,4 i 2,2 mln 
zł. W 2017 r. uczelnia realizuje także 12 zadań 
finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (o 3 więcej niż w roku poprzed-
nim) na kwotę ponad 2,1 mln zł, tzn. o 500 tys. 
więcej niż w 2016 r. Najwięcej umów z podmio-
tami gospodarczymi realizowanych jest na Wy-
dziale Nauk o Żywności i Biotechnologii (42), a 
z Ministerstwem Rolnictwa na Wydziale Agro-
bioinżynierii (6).

Cieszy fakt wzrastającej aktywności pra-
cowników uczelni w składaniu wniosków o pro-
jekty badawcze do NCN i NCBiR. W okresie  
7 miesięcy br. (do 31 lipca 2017 r.) złożono pra-
wie tyle samo wniosków (43), co w całym roku 
2016 (48). 

W roku akademickim 2016/2017 podpisano 
umowy licencyjne na korzystanie z 3 wynalaz-
ków, których właścicielem jest Uniwersytet.

Wymiernym efektem działalności nauko-
wo-badawczej są publikacje, patenty i wdrożenia.  
W 2016 r. pracownicy uczelni opublikowali 500 
prac w czasopismach z listy A (indeksowanych w 
bazie JCR) i 570 z listy B MNiSW. W przeliczeniu 
na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego daje 
to odpowiednio 0,74 i 0,84 publikacji. Najwięk-
szą działalność publikacyjną zanotowano na Wy-
dziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodar-
ki – 1,9 publikacji, w tym 1,03 z listy A, na 1 pra-
cownika. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii było to 0,87 
i 0,86 publikacji z listy A, Ogrodnictwa i Architek-
tury Krajobrazu – 0,64, Agrobioinżynierii – 0,58,  
a Inżynierii Produkcji – 0,5.

W 2016 r. uczelnia była organizatorem 18 
konferencji naukowych, w których uczestniczy-
ło ponad 1300 osób.

Do Centrum Transferu Technologii wpłynę-
ło 26 wniosków o zgłoszenie dobra niematerial-
nego, w tym 21 zgłoszeń wynalazków, 4 zgłosze-
nia wzorów użytkowych i zgłoszenie 1 znaku to-
warowego. Urząd Patentowy RP wydał na rzecz 
Uniwersytetu Przyrodniczego 15 decyzji o przy-

znaniu ochrony, w tym 8 dotyczących wynalaz-
ków i 7 wzorów użytkowych.

Inwestycje i remonty

W roku akademickim 2016/2017 kontynu-
owano modernizację Auli im. prof. Lucjana Ka-
znowskiego w budynku Agrotechniki, przebu-
dowę pomieszczeń łącznika Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego przy ul. Głębokiej, utwardze-
nie placu i wykonanie zjazdu przy budynku Wy-
działu Ogrodnictwa przy ul. Leszczyńskiego 58 
i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby 
dydaktyczno-administracyjne w Gospodarstwie 
Doświadczalnym w Czesławicach. Łączna war-
tość inwestycji kontynuowanych to 1 190 000 zł. 

Rozpoczęto także prace dotyczące dosto-
sowania budynku Katedry Anatomii Patolo-
gicznej do wymogów Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynaryjnego, adaptacji i moderniza-
cji obory dla krów mlecznych w Gospodarstwie 
Doświadczalnym w Uhrusku, adaptacji jałow-
nika na tuczarnię w Gospodarstwie Doświad-

czalnym w Czesławicach, przebudowy holu wej-
ściowego w budynku rektoratu oraz przebudo-
wy pomieszczeń na pracownię gastronomiczną 
w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Bio-
technologii przy ul. Skromnej 44. Łączna war-
tość tych robót to ponad 1 230 000 zł. Kontynu-
owano prace projektowe dla termomodernizacji 
i poprawy efektywności energetycznej budyn-
ku dydaktycznego przy ul. Doświadczalnej 50A 
oraz opracowanie koncepcji programowo-prze-
strzennej na budowę Stacji Badawczej i Ośrodka 
Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hi-
pologii w Felinie.

Prowadzone są systematycznie remon-
ty obiektów dydaktycznych i domów studenc-
kich. W 2016 r. wartość zrealizowanych prac re-
montowych w obiektach dydaktycznych wyno-
siła 749 tys. zł, a w domach studenckich 2 300 000 
zł. W 2017 r. w budżecie uczelni zaplanowano  
550 tys. zł na remonty obiektów dydaktycznych 
i 2 469 000 zł na remonty domów studenckich.

Fot. Maciej Niedziółka

 ❚ Od lewej pof. prof.: Józef Nurzyński, Zygmunt Litwińczuk, Marian Wesołowski, Zdzisław Targoński

 ❚ Od lewej prof. prof.: Julian Gajda, Bolesław Styk, Czesława Lipecka, Zygmunt Litwińczuk 
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tura i rzeczywisty pluralizm debaty akademic-
kiej, wysokie standardy naukowych sporów i 
dociekań. Misja szkoły wyższej jest i pozosta-
nie niezmienna: kształcić, a w pewnej mierze 
również wychowywać elity społeczne. Aby tak 
było, konieczne jest wystrzeganie się wszelkich 
pokus ideologizacji, poszanowanie tradycyjnej 
hierarchii uczeń – mistrz, inspirowanie innych 
własną pasją twórczą oraz ukazywanie mło-
dym adeptom nauki, jak pragmatycznie wyko-
rzystywać wiedzę i umiejętności. 

W nowym modelu zarządzania uczelnia-
mi i jednostkami badawczymi słuszne dążenie 
do związania nauki z życiem społecznym i roz-
wojem gospodarki nie może naruszać autono-
mii nauki ani pomniejszać znaczenia podsta-
wowych wartości, którym ma służyć. [...]

Zaproszenie do grona członków Komitetu 
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
również przedstawiciel Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. Bardzo liczę na 
Państwa aktywny, twórczy wkład w upamięt-
nienie wielkiego polskiego sukcesu. Ufam, że 
będą Państwo współtworzyć wydarzenia, któ-
re – odnosząc się do tamtej historycznej cezu-
ry – z czasem same zyskają miano historycz-
nych. [...]

Jarosław GOWIN
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przed nami kolejny rok akademicki; za 

nami półtora roku wspólnego namysłu nad 
Konstytucją dla Nauki – nową ustawą, któ-
ra uwolni potencjał polskich badaczy i wykła-
dowców, doktorantów i studentów. [...]

Konstytucja dla Nauki wprowadzi znaczą-
ce zmiany w zarządzaniu uczelnią, zdecydowa-
nie poszerzające jej autonomię. Przede wszyst-
kim znacznie zwiększymy rolę statutu, który na 
nowo przedyskutuje i przygotuje każda wspól-
nota akademicka, a przyjmie senat. Jednocze-
śnie większe, umożliwiające skuteczne zarzą-
dzanie kompetencje przyznamy rektorowi. Kie-
runek zmian nie pozostawia wątpliwości: uczel-
nie zyskają większą swobodę, aby działać zgod-
nie ze swą misją, potrzebami i ambicjami, ale 
tym samym zwiększy się ich indywidualna od-
powiedzialność za swą przyszłość. [...]

Konstytucja dla Nauki stanowi, że iden-
tyfikacji kandydatów na rektora – zawsze mi-
nimum dwóch – będzie dokonywać nowy or-
gan uczelni: Rada. Jej członków wybierze se-
nat; pochodzić będą w większości spoza uczel-
ni. Chciałbym to podkreślić: senat samodziel-
nie i autonomicznie wskaże, kto zasiądzie w 
Radzie. To jeden z bezpieczników, które wy-
kluczają m.in. próby upolitycznienia tego gre-
mium. Jednym z członków Rady ma być tak-
że przedstawiciel studentów. [...] Zwiększamy 
otwartość uczelni na otoczenie społeczne i go-
spodarcze, co zgodne jest z logiką rozwoju naj-
lepszych placówek na świecie. 

o Środowisku na Ukrainie; prof. dr hab. Andrzej 
Mocek, UP w Poznaniu; prof. Rudolf Micha-
łek, UR w Krakowie; prof. Teofil Mazur, UWM 
w Olsztynie; prof. Jan Jankowski, UWM w Olsz-
tynie; prof. Zygmunt Pejsak, PIW – PIB w Puła-
wach; prof. Wojciech Budzyński, UWM w Olsz-
tynie; Andrzej Tittenbrun, dyr. Roztoczańskiego 
Parku Narodowego; prof. Jacek Skomiał, dyr. In-
stytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Ja-
błonnie; płk dypl. Piotr Chudzik, szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Lublinie; st. bryg. 
Grzegorz Alinowski. 

Andrzej DUDA
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
[...] Przed ludźmi nauki, ale też przed po-

litykami, twórcami kultury i przedsiębiorca-
mi stoi dziś wielkie, pilne zadanie. Musimy 
zintensyfikować rozwój cywilizacyjny Polski. 
Nie będzie to możliwe bez reorganizacji sys-
temu szkolnictwa wyższego oraz sposobu za-
rządzania instytucjami naukowymi. Uważam 
to za jeden z priorytetów polityki naszego pań-
stwa. Trwające od dwóch lat dyskusje i konsul-
tacje, zwłaszcza w ramach Narodowego Kon-
gresu Nauki, zaowocowały zgłoszonymi przez 
rząd propozycjami reform. Ufam, że końco-
we uzgodnienia w tej sprawie zyskają Państwa 
aprobatę. Poszukując nowych rozwiązań, trze-
ba jednak pamiętać o tym, co w polskiej na-
uce jest dobre i sprawdzone, także w dydaktyce 
akademickiej. O instytucjach, zespołach i wy-
bitnych osobistościach, które reprezentują naj-
wyższy poziom światowy. Włączając się w nurt 
debat intelektualnych Europy i świata, war-
to czerpać z polskich doświadczeń, szczegól-
nie tych związanych z oporem wobec totalita-
ryzmów. Powinniśmy respektować, ochraniać 
i przekazywać kolejnym pokoleniom wartości, 
takie jak wolność słowa i wolność nauki, kul-

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akade-
mickiego wpłynęły do Uniwersytetu Przyrodni-
czego listy gratulacyjne. Niektóre z nich odczy-
tał prof. dr hab. Eugeniusz Grela, prorektor ds. 
organizacji i rozwoju uczelni.

Listy gratulacyjne przysłali: Andrzej Duda, 
Prezydent RP; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady 
Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go; Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Mini-
strów, minister rozwoju i finansów; Krzysztof Jur-
giel, minister rolnictwa i rozwoju wsi; posłowie 
na Sejm RP: Włodzimierz Karpiński i Wojciech 
Wilk; prof. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w 
Warszawie; prof. Włodzimierz Sady, rektor UR w 
Krakowie; prof. Tomasz Topoliński, rektor UTP 
w Bydgoszczy; prof. dr hab. Ryszard Górecki, rek-
tor UWM w Olsztynie; prof. Jan Pikul, rektor UP 
w Poznaniu; prof. Marek Tukiendorf, rektor Po-
litechniki Opolskiej; prof. Tadeusz Trziszka, rek-
tor UP we Wrocławiu; prof. Tadeusz Słomka, rek-
tor AGH w Krakowie; dr Marta Komorska, rek-
tor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admini-
stracji w Lublinie; dr Emilia Żerel, rektor Wyż-
szej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie; dr 
Maria Pierzchalska, rektor Europejskiej Uczel-
ni Społeczno-Technicznej w Radomiu, i dr Beata 
Trzpil-Zwierzyk, prorektor; prof. Józef Bergier, 
rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Pod-
laskiej; ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uni-
werystetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
prof. Krzysztof Rejman, rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosła-
wiu; prof. Wołodymyr Snityńskii, rektor Lwow-
skiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego w 
Dublanach; prof. Stanisław Nikołajenko, rektor 
Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego Nauk 

Listy gratulacyjne

 ❚ Profesor Eugeniusz Grela, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni. Fot. Maciej Niedziółka
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Od początku ministerstwo oraz środowi-
sko akademickie były zgodne także w kwe-
stii konieczności radykalnych zmian mode-
lu kształcenia doktorantów. Nowy mechanizm 
proponuje dwa tryby:

 – kształcenie w szkołach doktorskich, któ-
re zastąpi studia doktoranckie;

 – kształcenie eksternistyczne, będące 
ulepszoną wersją doktoratu z wolnej stopy. 

Każdy doktorant otrzyma stypendium, 
którego wysokość znacznie wzrośnie w przy-
padku pomyślnego przejścia przez ocenę śród-
okresową. [...]

Likwidujemy obowiązek habilitacji, jed-
nakże będzie ona, tak jak dotychczas, warun-
kiem promowania doktorów i recenzowania 
rozpraw doktorskich. Uprawnienia do nada-
wania habilitacji zachowają uczelnie i instytu-
ty, które w danej dyscyplinie naukowej uzyskają 
kategorię A. natomiast od nowej, wprowadzo-
nej w 2021 r. kategorii B+ zaczną się uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora. [...]

Konsekwentnie od początku powtarza-
łem, że reforma musi iść w parze ze zwięk-
szeniem nakładów na naukę. Obiecywałem, 
że dołożę wszelkich wysiłków, aby tak się sta-
ło i słowa dotrzymałem. Dlatego już wystarto-
wał program „Zintegrowane programy uczel-
ni”, na który wspólnie z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju przeznaczyliśmy miliard zło-
tych. Poza tym w przyszłorocznym budżecie 
państwa na naukę trafi miliard złotych więcej 
niż w roku bieżącym. Nie ulega watpliwości, 
że wydatki na naukę muszą być generalnie i na 
trwałe znacznie wyższe. To po prostu polska 
racja stanu. Dlatego nadal będę zabiegał, aby 
systematycznie rosły. Celem jest 1 proc. PKB 
na naukę bezpośrednio z budżetu i 2 proc. 
PKB wraz z udziałem sektora prywatnego. [...]

Krzysztof JURGIEL
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[...] W tym uroczystym dniu życzę wszyst-

kim studentom, zwłaszcza tym, którzy rozpo-
czynają pierwszy rok studiów, prawdziwej ra-
dości ze zdobywania wiedzy. Przed Wami wy-
trwała praca, która poza nauką na wymarzo-
nym kierunku pozwoli Wam nabrać odwagi i 
pewności [...] Jestem głeboko przekonany, że 
ambicje tutejszego grona pedagogicznego, któ-
re poza wiedzą specjalistyczną przekazuje stu-
dentom także wiedzę o pielęgnowaniu warto-
ści historycznych, patriotycznych czy etycz-
nych, zbudują w Was poczucie obowiązku i 
odpowiedzialności za przyszłość swoją i Oj-
czyzny. Liczę, że to właśnie Wy będziecie ak-
tywnie uczestniczyć w budowaniu nowocze-
snej gospodarki, a tym samym przyczynicie się 
do umacniania roli Polski na międzynarodo-
wej arenie. 

Całej społeczności akademickiej – wiel-
kiej wspólnocie intelektualnej i wszystkim 
uczestnikom dzisiejszej uroczystości jeszcze 
raz przekazuję życzenia wszelkiej pomyślno-
ści. [...]

Oporność na substancje przeciwdrobno-
ustrojowe można rozpatrywać w różnych aspek-
tach, m.in. jako wieloczynnikową oporność kli-
niczną lub oporność mikrobiologiczną w aspek-
cie molekularnych mechanizmów niewrażliwo-
ści, naturalnie występujących lub nabytych na 
drodze wymiany horyzontalnej lub mutacji w 
genomie drobnoustroju. Z diagnostycznego i 
klinicznego punktu widzenia wydaje się jednak, 
że zdecydowanie największe znaczenie w glo-
balnym wzroście oporności drobnoustrojów ma 
oporność nabyta. 

Przyczyny narastania oporności 
drobnoustrojów. Czy rzeczywiście 
jest to problem ostatnich dekad?

Jak wskazują badania, to zjawisko pojawi-
ło się dość wcześnie, a niektórzy badacze uwa-
żają wręcz, że właściwie w momencie rozpoczę-
cia masowego stosowania antybiotyków i che-
mioterapeutyków. Uważa się, że erę antybio-
tyków zapoczątkowało odkrycie penicyliny w 
1928 r. przez Aleksandra Fleminga i od tej pory 
antybiotyki na stałe weszły do kanonów leczni-
czych. Niewątpliwie zasłużenie, ponieważ nale-
ży wziąć pod uwagę, że penicylina i wynalezione 
nieco później przez Gerharda Domagka sulfo-
namidy uratowały zdrowie i życie nie tylko bar-
dzo wielu żołnierzy w czasie II wojny światowej, 
ale także spowodowały spadek śmiertelności w 
przypadku różnego rodzaju infekcji z kilkudzie-
sięciu do kilku procent. W latach 50. rozpoczęła 
się złota era odkryć związków antybakteryjnych 
de novo i syntezy ich pochodnych, która trwa-
ła aż do późnych lat 80. Początkowo ze wzglę-
du na tak spektakularne sukcesy terapeutyczne, 
które osiągano dzięki substancjom przeciwdro-
boustrojowym, nie zdawano sobie sprawy, jakie 
konsekwencje niesie ze sobą ich szerokie stoso-
wanie. Ponadto pod koniec lat 40. zaobserwo-
wano jeszcze jedno „pozytywne” zjawisko zwią-
zane ze stosowaniem antybiotyków, a mianowi-
cie, że podaż subterapeutycznych dawek anty-
biotyków zwierzętom hodowlanym wraz z kar-
mą intensyfikuje efekty produkcji, m.in. poprzez 
możliwość wcześniejszego odsadzania zwierząt 
lub ich skumulowania na mniejszej przestrze-
ni bez konsekwencji zdrowotnych. Antybioty-
ki te nazwano promotorami wzrostu i stosowa-
no bez celowego wskazania leczniczego aż do 
lat 90., pomimo że już 30 lat wcześniej opubli-
kowano w Wielkiej Brytanii raport wskazują-
cy na promotory wzrostu jako główny czynnik 
znacznie zwiększający poziom oporności drob-
noustrojów.

Być może przez długoletnią zgodę na sto-
sowanie antybiotyków jako promotorów wzro-
stu u zwierząt hodowlanych utrwalił się pogląd, 
że oporność „zawdzięczamy” głównie nadmier-
nemu i niecelowanemu stosowaniu substancji 
przeciwbakteryjnych w rolnictwie i weteryna-
rii. Jednakże problem narastania oporności to 
nie tylko kwestia produkcji zwierzęcej. Równie 
istotna przyczyna tkwi w niewłaściwym stoso-
waniu leków w medycynie człowieka.

Wśród najpoważniejszych przyczyn wymie-
niane są:

 – przepisywanie recept na antybiotyki bez 
wyraźnych wskazań; przykładowo według ra-
portu CDC z 2017 r. około 30% antybiotyków 
w USA zostało przepisanych do leczenia chorób 
niemających tła bakteryjnego;

 – samodzielne stosowanie antybiotyków 
bez wyraźnych zaleceń lekarza; w Polsce istnie-
je dość restrykcyjny system dystrybucji antybio-
tyków i leki przeciwdrobnoustrojowe są dostęp-
ne w znacznej większości tylko na receptę, na-
tomiast problem tkwi zwykle w braku informa-
cji dla pacjenta, który często stosuje samodziel-
nie antybiotyki pozostałe po zakończonej tera-
pii celowanej do leczenia innych, niebakteryj-
nych chorób;

 – zakup leków przez internet: szacuje się 
obecnie, że aż 36% stosowanych antybiotyków 
pochodzi z niekontrolowanej sprzedaży inter-
netowej. 

Stosowanie leków w terapii i metafilaktyce 
zwierząt również nie jest obojętne dla pozio-
mu oporności, co wyraża się w danych umiesz-
czonych w międzynarodowych raportach do-
tyczących poziomu oporności, które korelu-
ją niestety pozytywnie z wartością sprzedaży 
substancji antybakteryjnych dla potrzeb pro-
dukcji zwierzęcej. 

Skutki tak dużej sprzedaży są oczywiście 
monitorowane dzięki różnego rodzaju projek-
tom i programom. Doroczne raporty ECDC, 
DANMAP, SVEDRES SVARM udostępniają 
dane dotyczące oporności drobnoustrojów tzw. 
zoonotycznych oraz wskaźnikowych w aspekcie 
przede wszystkim wielolekooporności oraz spe-
cyficznych typów oporności potencjalnie zagra-
żających zdrowiu publicznemu. Co roku okre-
ślane są również trendy i rodzaje oporności, 
które będą monitorowane w kolejnych latach, 
szczególnie te, które występowały najczęściej.

Oporność drobnoustrojów  
na antybiotyki i chemioterapeutyki  
jako aktualne zagrożenie  
zdrowia publicznego

Aneta Nowakiewicz

(dokończenie na s. 10)
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Implikacje nieuprawnionego stosowania le-
ków przeciwdrobnoustrojowych są dość niepo-
kojące. Według badań przeprowadzonych w ra-
mach projektu ARNA w latach 2014–2016 wy-
soka oporność drobnoustrojów jest przyczy-
ną około 700 tys. zgonów rocznie w skali glo-
balnej, natomiast koszty związane z hospitaliza-
cją, diagnostyką i dodatkową terapią tego typu 
przypadków to aż 1,5 biliona euro. Jednocześnie 
coraz częściej w popularnonaukowych mediach 
pojawiają się doniesienia o pojawieniu się ko-
lejnych tzw. superbakterii odpowiedzialnych za 
infekcje zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów 
szpitalnych. 

Superbakterie – czym są naprawdę?

Nie są to, jak mogłoby się wydawać, nowe, 
patogenne gatunki drobnoustrojów. Są to bak-
terie należące do gatunków oportunistycz-
nych, wywołujących infekcje u pacjentów w 
pewien sposób predysponowanych, tj. u któ-
rych wystąpiło już inne schorzenie lub spadła 
wydolność mechanizmów odpornościowych. 
Bakteria staje się superbakterią, jeśli nabędzie 
mechanizmy oporności; na ogół jest to opor-
ność na wszystkie lub większość leków stoso-
wanych w terapii. Przykładem superbakterii, 
która w ostatnim czasie pojawiła się również 
w Polsce, jest Klebsiella pneumoniae NDM-
1, charakteryzująca się opornością na pra-
wie wszystkie β-laktamy (grupa antybioty-
ków najczęściej stosowana w lecznictwie ludzi 
i zwierząt), jak również inne grupy antybio-
tyków i chemioterapeutyków. Równie proble-
matyczne w leczeniu są infekcje wywoływa-
ne przez szczepy E. coli i Klebsiella pneumo-
niae oporne na cefalosporyny oraz tzw. szcze-
py metycylinooporne Staphylococcus aureus 
(MRSA), również oporne na β-laktamy. Czyn-
nikiem ułatwiającym rozprzestrzenianie się 
wymienionych typów oporności wśród bak-
terii jest fakt łatwej wymiany horyzontalnej 
genów determinujących określony typ opor-
ności, ponieważ w większości przypadków są 
one kodowane na mobilnych elementach ge-
netycznych.

Narastające przypadki infekcji spowodo-
wanych tzw. superbakteriami, czyli szczepa-
mi wysoce wielolekoopornymi, znacznie re-
dukują możliwości terapeutyczne, a wręcz po-
woli niwelują dotychczasowe osiągnięcia me-
dycyny, cofając je do ery przed odkryciem an-
tybiotyków.

Należałoby zatem zadać pytanie: Czy nie 
jest za późno i jak bardzo zbliżamy się do cza-
sów przed odkryciem penicyliny? Aby choć 
częściowo na nie odpowiedzieć, prowadzone 
są badania monitoringowe poziomu oporno-
ści drobnoustrojów pochodzących ze środo-
wisk o małym wpływie antropogenicznym, 
np. ocena oporności bakterii izolowanych od 
zwierząt wolno żyjących oraz z ich natural-
nego środowiska. Wyniki nie nastrajają opty-
mistycznie: częstotliwość izolacji szczepów 
wielolekoopornych wśród bakterii wskaźni-

kowych wynosi od 14,3 do nawet 45% bada-
nych populacji zwierząt wolno żyjących, w za-
leżności od gatunku gospodarza. Co więcej, 
są to wyniki uzyskane z obszaru południo-
wo-wschodniej i wschodniej Polski, łącznie  
z Wyżyną Lubelską, więc wydaje się, że zja-
wisko wysokiego poziomu oporności dotyka 
również nas bezpośrednio.

Czy można spowolnić proces 
narastania oporności drobnoustrojów?

Alarmujący, wysoki poziom oporności 
wśród drobnoustrojów z jednej strony nie 
powinien być z pewnością lekceważony, ale  
z drugiej  – nie możemy całkowicie zrezygno-
wać ze stosowania substancji przeciwdrobno-
ustrojowych, ponieważ prawdopodobnie do-
prowadziłoby to do różnego rodzaju epide-
mii oraz katastrofy ekonomicznej w produk-
cji zwierzęcej. Jak zatem spowolnić proces po-
wstawania oporności?

Przede wszystkim należy ograniczyć nieuza-
sadnione zużycie antybiotyków poprzez zopty-
malizowanie ich doboru. Każda kuracja anty-
biotykiem powinna być przeprowadzona tylko 
zgodnie ze wskazaniem lekarza oraz poprzedzo-
na wykonaniem ukierunkowanego antybiogra-
mu, czyli badania określającego zakres wrażli-
wości czynnika infekcyjnego.

Należy wdrażać na szeroką skalę programy 
edukacyjne przedstawiające skalę zagrożenia, ja-
kie może spowodować nieuzasadnione lub nie-
uprawnione stosowanie substancji przeciwbak-
teryjnych.

Prowadzenie, śledzenie i analiza wyników 
programów monitoringowych pozwala na uzy-
skanie wiedzy o zakresie i poziomie oporno-
ści (np. pojawienie się nowych typów oporno-
ści) oraz umożliwia analizę wektorów szczepów 
opornych, tj. które gatunki zwierząt i w jakim 
stopniu stanowią potencjalne rezerwuary bak-
terii opornych dla człowieka. Przede wszyst-
kim należy mieć na uwadze zjawisko oporno-
ści krzyżowej: bardzo często stosujemy odmien-
ne substancje przeciwdrobnoustrojowe w medy-
cynie człowieka i zwierząt, ale należące do tej sa-
mej grupy chemicznej. 

Należy również kontrolować w sposób ra-
cjonalny infekcje występujące zarówno u ludzi, 
jak i zwierząt, nie dopuszczać do osłabienia me-
chanizmów determinujących odporność ma-
kroorganizmu, jak również prowadzić profilak-
tykę chorób zakaźnych (szczepienia).

Wyzwaniem dla nas jako ludzi nauki jest 
natomiast nie tylko poszukiwanie nowych an-
tybiotyków, ale również alternatywnych metod 
leczenia i wspomagania terapii, tj. naturalnych 
immunostymulatorów, zmodyfikowanych kul-
tur drobnoustrojów pozwalających na zachowa-
nie homeostazy organizmu oraz specyficznych 
bakteriofagów (wirusów bakteryjnych) wyko-
rzystywanych do zwalczania infekcji bakteryj-
nych.                                                                       n

Kalendarium 
WRZESIEŃ 

5 września
Prorektor H. Buczkowska wzięła udział  

w miejskiej inauguracji roku szkolnego 
2017/2018, która odbyła się w Szkole Podstawo-
wej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Rektor Z. Litwińczuk reprezentował UP w 
Lublinie w trakcie Narodowego Dnia Mlecznej 
Fermy, który objął swoim patronatem. Wyda-
rzenie odbyło się w gospodarstwie Agromari-
na, w miejscowości Andrzejów-Osada w woj. 
lubelskim.

9 września
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w Zjeź-

dzie Absolwentów Wydziału Zootechnicznego 
z okazji 45-lecia ukończenia studiów. 

15 września
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w jubi-

leuszu 55-lecia Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi 
Obrony Kraju w Nałęczowie.

18 września
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w po-

siedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Rol-
niczych i Przyrodniczych, które odbyło się na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 

18–19 września 
Prorektor H. Buczkowska uczestniczyła  

w Salonie Maturzystów Perspektywy 2017, 
który odbywał się w murach naszego Uniwer-
sytetu.

19–20 września
Rektor Z. Litwińczuk i prorektor Z. Grądz-

ki uczestniczyli w Narodowym Kongresie Na-
uki w Krakowie. 

23 września
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w zjeź-

dzie absolwentów z okazji 40-ecia ukończenia 
studiów na Wydziale Weterynaryjnym. 

26 września
Rektor Z. Litwińczuk i prorektor E. Grela 

uczestniczyli w inauguracji Lubelskiego Festi-
walu Nauki, która odbyła się w Centrum Spo-
tkania Kultur. 

PAŹDZIERNIK

1 października 
Prorektor H. Buczkowska wzięła udział w  

inauguracji nowego roku akademickiego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Chełmie,
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2 października
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w inau-

guracji nowego roku akademickiego na Uni-
wersytecie Medycznym w Lublinie.

4 października 
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w inau-

guracji nowego roku akademickiego na Poli-
technice Lubelskiej.

7 października 
Prorektor H. Buczkowska uczestniczyła w 

80-leciu Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 
w Biłgoraju.

10 października
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w spo-

tkaniu Społecznej Rady ds. Rozwoju Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, powołanej przez wo-
jewodę lubelskiego. Rada pełni funkcję kon-
sultacyjno-doradczą dla wojewody w zakresie 
wspierania nauki i rozwoju szkolnictwa wyż-
szego.

11 października
Prorektor H. Buczkowska wzięła udział 

w inauguracji nowego roku akademickiego w   
Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. 

12–13 października 
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w Konfe-

rencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
która odbyła się w Toruniu.

12 października 
Prorektor H. Buczkowska uczestniczyła w ob-

chodach Jubileuszu 55-lecia Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 

13 października
Prorektor H. Buczkowska wzięła udział 

w święcie szkolnictwa miasta Lublina z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w – Szkole Muzycz-
nej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. 

14 października
Rektor Z. Litwińczuk spotkał się z Polską 

Komisją Akredytacyjną, oceniającą kierunki 
BHP i ochrony roślin.

Prorektor E. Grela wziął udział w Świę-
cie Lubelskich Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Lubelskiego, na którym otrzymał od-
znaczenie „Przyjaciela Lubelskich Parków Kra-
jobrazowych”.

15 października
Rektor Z. Litwińczuk i prorektorzy  

Z. Grądzki i E.Grela uczestniczyli w uroczy-
stej eucharystii w Katedrze Lubelskiej z okazji 
roku akademickiego 2017/2018 w intencji pra-
cowników i studentów lubelskich uczelni. msza 
św. rozpoczęła rok jubileuszowy 100-lecia dzia-
łalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. Uczestniczyli w niej członkowie episkopatu 

Polski. Po mszy odbyła się inauguracja nowe-
go roku akademickiego na KUL.

18 październiaka
Prorektorzy E. Grela i Z. Grądzki uczest-

niczyli w Gali Spółdzielców 2017 zorganizo-
wanej przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia 
Ruch Spółdzielców. 

Prorektor Z. Grądzki uczestniczył w Dniu 
Edukacji Narodowej zorganizowanym przez 
Wydział Oświaty UM Lublin w Lubelskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym.

Prorektor H. Buczkowska wzięła udział 
w inauguracji nowego roku akademickiego  
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Admi-
nistracji w Lublinie. 

22 października 
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w inaugu-

racji nowego roku akademickiego w Metropoli-
tarnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

23 października 
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w inaugu-

racji nowego roku akademickiego na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października
Prorektor Z. Grądzki wziął udział w semi-

narium „Otwarty dostęp do publikacji nauko-
wych” zorganizowanym przez BG UP. 

25 października
Rektor Z. Litwińczuk wręczył nagrody ju-

bileuszowe pracownikom Uniwersytetu Przy-
rodniczego.

26 października
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w zebra-

niu wyborczym, podczas którego wybrano no-
wego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego. 

Prorektor H. Buczkowska uczestniczyła w 
uroczystości wręczenia doktoratu honis causa 
prof. Bogusławowi Śliwerskiemu na KUL. 

LISTOPAD

5 listopada 
Rektor Z. Litwińczuk spotkał się z Polską 

Komisją Akredytacyjną, oceniającą kierunek 
biologia.

7 listopada
Prorektor Z. Grądzki uczestniczył w 1. Euro-

pejskim Tygodniu Innowacji, który odbył się w 
dniach 6–10 listopada 2017 r. Organizatorami byli 
Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz marszałek 
województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. 

Rektor Z. Litwińczuk i prorektor H. 
Buczkowska wzięli udział w Festiwalu Szkół 

Promujących Zdrowie, który odbył się w SP 
nr 28 im. H. Sienkiewicza w Lublinie. Pod-
czas spotkania podpisano porozumienie  
o współpracy między Gminą Lublin a Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uni-
wersytetem Mari Curie-Skłodowskiej i Lubel-
skim Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. 

Prorektor H. Buczkowska wzięła udział  
w uroczystości wręczenia dyplomów stypen-
dystom Prezesa Rady Ministrów w lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Wręczono stypendia 
dla uczniów szkół średnich.

8 listopada
Rektor Z. Litwińczuk i prorektor Z. Grądzki 

uczestniczyli w koncercie Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Jawor”, poświęconemu 50-leciu pracy arty-
stycznej Krzysztofa Kramka, kierownika mu-
zycznego Zespołu. Koncert odbył się w Cen-
trum Kongresowym UP. 

9 listopada
Rektor Z. Litwińczuk i dr hab. Bartosz So-

łowiej uczestniczyli w spotkaniu, którego ce-
lem było podpisanie aktu założycielskiego 
Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna  
i Maszynowa. Spotkanie odbyło się w Lubel-
skim Ratuszu. 

11 listopada 
Prorektor Z. Grądzki w dniu Święta Nie-

podległości złożył kawiaty pod Pomnikiem Pa-
mięci Żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania mjr. 
Dekutowskiego-Zapory, przy Placu Zamko-
wym w Lublinie. 

13 listopada
Rektor Z. Litwińczuk i prorektor E. Gre-

la wzięli udział w Konferencji „Liderzy Zarzą-
dzania Uczelnią”, która odbyła się w Courtyard 
by Marriot Aiport Hotel w Warszawie. Była to 
III edycja konferencji dla liderów zarządzania 
uczelnią połączona z ceremonią rozdania na-
gród LUMEN 2017. 

Prorektor Z. Grądzki uczestniczył na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim w konferencji, z udzia-
łem wicepremiera J. Gowina, „Szanse i zagroże-
nia mniejszych i średnich uczelni akademickich  
w świetle proponowanej ustawy”. 

14 listopada 2017 
Prorektor Z. Grądzki w imieniu rekto-

ra Z. Litwińczuka wziął udział w Święcie UP 
we Wrocławiu, podczas którego prof. Andrzej 
Grzywacz otrzymał tytuł dr h.c. tej uczelni. 

20 listopada 
Prorektor H. Buczkowska wzięła udział 

w uroczystości wręczenia medali i dyplomów 
honorowych „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”, która odbyła się na KUL. 
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Posiedzenie Senatu  
     Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 22 września 2017 r.

 ❚ JM Rektor Z. Litwińczuk pogratulował prof. dr. hab. Stanisławo-
wi Winiarczykowi  zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Lwow-
skiego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii  i wrę-
czył mu list gratulacyjny. 

 ❚ JM Rektor wręczył dr hab. Joannie Stadnik dokument stwierdza-
jący zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat poparł wniosek w sprawie: 
 – zatrudnienia prof. dr. hab. Karola Nogi na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego; 
– wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego – prof. dr. hab. Janusza Żmii (UR Kraków) i prof. dr. 
hab. Stanisława Winiarczyka. 

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie dostosowania nazwy kierun-
ku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia i 
zmiany na wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senac-
kich na kadencję 2016–2020 – zmiana składu Komisji ds. Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy. 

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wy-
dziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 ❚ JM Rektor przekazał informacje na temat rekrutacji na studia  
w roku akademickim 2017/2018. Na wszystkie kierunki studiów przy-
jęto w sumie 2329 studentów, a więc tylko o 44 osoby mniej niż w ubie-
głym roku. Rektor nadmienił, że biorąc pod uwagę nawet to, że około 
10% przyjętych osób nie podejmuje studiów, to na uczelni pozostało-
by ponad 2 tys. studentów, co przy obecnym niżu demograficznym jest 
liczbą satysfakcjonującą.

 ❚ JM Rektor poruszył sprawę zatrudniania asystentów. Poinfor-
mował, że jest bardzo duże zróżnicowanie w zatrudnieniu asystentów 
między wydziałami: na Wydziale Agrobioinżynierii asystenci stano-
wią 11% nauczycieli; na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 20%; na 
Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 9%; na Wy-
dziale Inżynierii Produkcji ponad 21%; na Wydziale Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu 10%; na Wydziale Nauk o Żywności i Bio-
technologii 15%.

 ❚ JM Rektor powiedział, że bardzo ważną sprawą poruszoną na 
Kongresie Nauki byłazmiana zasad finansowania uczelni od 2019 r. 
Rok 2017 jest ostatnim rokiem, kiedy wydziały będą składać wnioski na 
działalność statutową na rok 2018. Od 2019 r. będzie jedna dotacja dla 
uczelni, obejmująca działalność dydaktyczną i badawczą. W związku  
z tym trzeba przygotować nowy system podziału środków. Został powo-
łany pełnomocnik rektora ds. nowych zasad finansowania uczelni – dr 
Adam Kuzdraliński. Gros finansowania od 1 stycznia 2019 r. zostanie 
przeniesione na jednostki podstawowe (wydziały). Będą otrzymywać 
środki finansowe z dotacji zgodnie z algorytmem stosowanym przez 
Ministerstwo przy obliczaniu dotacji dla uczelni, a także będą opłacać  
z tych środków wszystkie koszty, w tym również koszty eksploatacji zaj-
mowanych pomieszczeń.

 ❚ Senat uczcił chwilą ciszy zmarłego 4 lipca 2017 r. dr. inż. Henry-
ka Bichtę, dyrektora administracyjnego, a następnie kanclerza UP, który 
przez 20 lat kierował sprawami gospodarczymi uczelni.

Posiedzenie Senatu  
     Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 27 października 2017 r.

DECYZJE I UCHWAŁY

 ❚ JM Rektor wręczył koordynatorom Lubelskiego Festiwalu Nauki 
podziękowania na piśmie wraz z nagrodami.

 ❚ JM Rektor wręczył dr hab. Katarzynie Ognik, prof. nadzw. UP, doku-
ment stwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 ❚ JM Rektor poinformował, że prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk 
na posiedzeniu KRASP w Toruniu 12 października 2017 r. został wy-
brany przez rektorów 82 czelni na członka Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

 ❚ JM Rektor poinformował, że prof. dr hab. Agnieszka Sujak z Wy-
działu Inżynierii Produkcji i prof. dr hab. Bohdan Dobrzański z Wy-
działu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zostali wybrani na 
członków Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego  
w Falentach na kadencję 2017–2021. Jednocześnie prof. dr hab. Boh-
dan Dobrzański na pierwszym posiedzeniu Rady został wybrany na jej 
przewodniczącego. 

 ❚ Senat poparł wniosek w sprawie: 
 – przyznania godności honorowego profesora UP w Lublinie prof. 

dr. hab. Zbigniewowi Dobrzańskiemu;
 – przyznania godności honorowego profesora UP w Lublinie prof. 

dr. hab. Stanisławowi Cebuli; 
 – mianowania prof. dr hab. Renaty Urban-Chmiel na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego;
 – zatrudnienia prof. dr. hab. Leszka Tymczyny na stanowisku pro-

fesora zwyczajnego;
 – mianowania prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego; 
 – mianowania prof. dr hab. Agnieszki Sujak na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego; 
 – zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotech-

nologii;
 – zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;
 – zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Dokto-

rantów;
 – zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów;
 – zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów; 
 – zasad finansowania postępowań o nadanie stopni naukowych  

i tytułu naukowego.
 ❚ Senat przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu nr 11/2014-

2015 w sprawie liczby etatów dla pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi, bezpośrednio związanych z działalnością dydak-
tyczną lub naukową. 

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie: 
 – zwiększenia wysokości środków przeznaczonych w 2017 r. na sty-

pendia doktorskie; 
 – zmiany Regulaminu Organizacyjnego Studium Praktycznej Na-

uki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 – określenia warunków zwalniania studentów UP z obowiązku od-

bycia praktyk zawodowych;
 – korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 

2017 r.; 
 – wyrażenia zgody na utworzenie fundacji pn. Fundacja Lubelska 

Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
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Umowę dotyczącą współpracy pomiędzy 
uczelniami 4 października 2017 r. podpisali JM 
Rektor UP w Lublinie prof. Zygmunt Litwińczuk 
i rektor Sumskiego Narodowego Uniwersytetu 
Rolniczego prof. Wołodymyr Ladyka. Współpra-
ca obejmuje działalność naukowo-badawczą oraz 
dydaktyczną. Rektorzy zadeklarowali prowadze-
nie wspólnych badań naukowych zgodnych z ce-
lami realizowanymi przez obie strony, prowadze-
nie wspólnych projektów badawczych, organizo-
wanie wspólnych konferencji naukowych oraz 
konsultacji naukowych, a także wymiany kadry 
dydaktycznej oraz uruchomienie programu sta-
żów i wymiany studentów.

red.
Fot. Maciej Niedziółka

Porozumienie 
o współpracy

Nominacje / Habilitacje / Doktoraty
Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

dr inż. Artur Kraszkiewicz 
na podstawie cyklu publikacji pt. „Wpływ właściwości fizycz-
nych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emi-
sję produktów spalania i efektywność energetyczną”

Recenzenci:
dr hab. inż. Zbigniew Kobus, UP w Lublinie 
prof. dr hab. Mariusz Stolarski, UWM w Olsztynie
prof. dr hab. Józef Szlachta, UP we Wrocławiu
21 czerwca 2017 r. 

Nadane stopnie naukowe doktora

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

mgr Ahmed Awad Talb Altalb
Poziom zastosowania przez rolników województwa lubelskie-
go zaleceń naukowych dotyczących optymalnego wykorzysta-
nia nawozów w kontekście doradztwa rolniczego

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Filipek
Promotor pomocniczy: dr Piotr Skowron
28 czerwca 2017 r.

mgr Talal Saeed Hameed
Wdrażanie zasad zrównoważonego rolnictwa przez produ-
centów ziemniaka w południowo-wschodniej Polsce

Promotor: prof. dr hab. Barbara Sawicka 
Promotor pomocniczy: dr Dominika Skiba
28 czerwca 2017 r.

mgr Saad Obaid Fayyadh
Doradztwo rolnicze w kształceniu dorosłych: działania edu-
kacyjne i współpraca doradców i rolników w zakresie bezpie-
czeństwa żywnościowego

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Badora
Promotor pomocniczy: dr Jolanta Kozłowska-Strawska
28 czerwca 2017 r.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

mgr inż. Alaa Kamel Subr 
Charakterystyka pracy rozpylaczy szczelinowych do oceny 
zrównoważonego stosowania pestycydów w uprawach polo-
wych

Promotor: prof. dr hab. Józef Sawa
Promotor pomocniczy: dr inż. Bruno Huyghebaert
21 czerwca 2017 r. 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

mgr inż. Łukasz Sęczyk
Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy jako 
czynnik determinujący jakość żywności fortyfikowanej

Promotor: dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Świeca
27 września 2017 r. 

mgr inż. Agata Durak-Dados
Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych do-
datków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjal-
ną aktywność biologiczną

Promotor: dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Świeca
27 września 2017 r. 

mgr inż. Justyna Libera 
Technologia karkówki wieprzowej fermentowanej przy udzia-
le probiotyków z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Stasiak 
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Karwowska 
28 czerwca 2017 r. 

 ❚ Rektorzy: Zygmunt Litwińczuk i Wołodymyr Ladyka. Fot. Maciej Niedziółka
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Konferencje

Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo 
Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywcze-
go SPOMASZ, a współorganizatorami Katedra 
Inżynierii i Maszyn Spożywczych oraz Katedra 
Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i 
Pasz na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lu-
blinie. Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nał prof. Grochowicz, który w swoim wystąpie-
niu przedstawił historię całego cyklu organiza-
cji szkół letnich. Następnie wykłady plenarne 
wygłosili: prof. dr hab. Marek Cierach (UTP w 
Bydgoszczy) nt. zamrażania żywności i postę-
pu w tej dziedzinie, prof. dr hab. Roman Hejft 
(Polit. Białostocka), który przedstawił proble-
matykę związaną z granulacją surowców ro-
ślinnych, prof. dr hab. Krzysztof Bieńczak (Po-
lit. Poznańska) zainteresował słuchaczy uniwer-
salnym aparatem próżniowym z odzyskiem aro-
matu, a prof. dr hab. Jarosław Diakun (Polit. Ko-
szalińska) przedstawił zawiłe procedury i strate-
gie opracowywania kryterium wieloczynniko-
wego. Natomiast prof. dr hab. Franciszek Klu-
za (UP Lublin) zreferował podstawy energetycz-
nego bilansowania pomieszczeń produkcyjnych, 
a na zakończenie sesji referatowej wystąpił prof. 
dr hab. Kazimierz Zawiślak (UP Lublin), przed-
stawiając tematykę realizowanego projektu Bio-
strateg oraz wyniki uzyskane w badniach wpły-
wu dodatków mineralnych do pasz przemysło-
wych na ich właściwości fizyczne. 

Głównym założeniem  konferencji jest ust-
na prezentacja doniesień z badań wykonywa-

nych przez młodych pracowników nauki. Zgło-
szone prace były prezentowane w dwóch sek-
cjach podzielonych tematycznie. Po każdej se-
sji organizowano panel dyskusyjny, w którym 
szczegółowo omawiano przedstawioną proble-
matykę. Burzliwe dyskusje często naprowadza-
ły młodych naukowców na właściwą koncepcje 
badań naukowych lub odpowiednie techniki po-
miarowe.

W konferencji uczestniczyło 77 uczestników 
z 14 różnych ośrodków badawczych, wygłoszo-
no w sumie 54 doniesienia i referaty plenarne. 
Konferencja odbywa się cyklicznie, co dwa lata. 
Następna edycja odbędzie się w roku 2019, na 
którą już teraz serdecznie zapraszamy, a o szcze-
góły prosimy pytać w Katedrze Inżynierii i Ma-
szyn Spożywczych WIP UP.

Paweł Sobczak
Fot. Tomasz Guz  ❚ Prof. Kazimierz Zawiślak

 ❚ Uczestnicy konferencji przed Zamkiem Książ w Wałbrzychu

W dniach 19–22 września 2017 r.  
w Wałbrzychu odbyła się XX konferencja 
naukowa z cyklu dawnych szkół letnich 
pt. „Postęp w inżynierii żywności.”

Postęp  
w inżynierii  
żywności
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Na Wydziale Nauk o Żywności 
i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 8 listopada 
br. odbyła się prezentacja nowo 
zakupionej linii laboratoryjnej do 
produkcji makaronu wytłaczanego. 

W spotkaniu uczestniczyli dziekan prof. dr 
hab. Izabella Jackowska, prof. dr hab. Zbigniew 
Targoński oraz przedstawiciele Rady Wydziału, 
a gospodarzem byli pracownicy Zakładu Inży-
nierii i Technologii Zbóż. Ten Zakład wraz z Za-
kładem Technologii Owoców, Warzyw i Grzy-
bów od dnia 1 września br. tworzy Katedrę 
Technologii Surowców Pochodzenia Roślinne-
go i Gastronomii.

Maszyny do produkcji makaronu wytła-
czanego zakupione zostały ze środków Za-
kładu Inżynierii i Technologii Zbóż uzyska-
nych w ramach wieloletniej współpracy z Wy-
twórnią Makaronu Domowego Pol-Mak SA, 
mieszczącą się w Ludwinie koło Lublina. Na-
leży zaznaczyć, iż jest to pierwsza kompletna 
linia tego typu na naszej uczelni, a według do-
stawcy urządzeń – firmy ITALPAST – rów-
nież pierwsza w kraju. Żadna z jednostek na-
ukowych w Polsce nie dysponuje tego typu 
sprzętem. Parametry techniczne linii zosta-
ły dobrane tak, aby było możliwe przeniesie-
nie technologii produkcji opracowanej w la-
boratorium półtechniki na skalę przemysło-
wą. W skład linii wchodzą: prasa makarono-
wa MAC30-LAB oraz suszarnia komorowa 
EAC30-EC-PLC. Prasa makaronowa ma wy-
dajność ok. 30 kg świeżego makaronu na go-
dzinę, natomiast pojemność suszarni to ok. 
70–90 kg wyrobu. Panel sterowniczy suszar-
ni umożliwia odpowiednie zaprogramowa-
nie procesu suszenia z podziałem na fazy i cy-
kle oraz regulację temperatury, wilgotności 
względnej powietrza i intensywności wentyla-
cji na każdym etapie procesu. Suszarnia wy-
posażona jest w generator pary, dzięki które-
mu możliwe jest uzyskanie ściśle określonej 
wilgotności względnej powietrza, nawet przy 
suszeniu bardzo małej próby makaronu. 

Linia została dostarczona 2 października br. 
i zainstalowana w hali półtechniki Zakładu Inży-
nierii i Technologii Zbóż. Bezpośrednio po zain-
stalowaniu zostały przeprowadzone pierwsze te-
sty maszyn. Sprawdzono poprawność funkcjo-
nowania urządzeń przy zastosowaniu szerokie-
go zakresu parametrów procesu produkcji. Wy-
konane zostały pierwsze próby technologiczne 
z wykorzystaniem rożnych wariantów receptu-
rowych. Maszyny pracują poprawnie i służą już 
pierwszym pracom badawczym. Wszyscy goście 
spotkania mogli przekonać się o efektach pracy 
nowych urządzeń. Specjalnie na tę okazję pra-
cownicy Zakładu przygotowali próbki koloro-
wych makaronów, wraz z podanym czasem ich 
gotowania.

Warto nadmienić, że współpraca Zakładu, 
będącego jednostką Wydziału NoŻiB, z Wy-
twórnią Makaronu Domowego Pol-Mak SA 
zaowocowała sukcesem firmy, która podczas 
Pierwszego Europejskiego Tygodnia Innowacji, 
odbywającego się w Lublinie w dniach 6–10 li-
stopada br., zdobyła główną nagrodę Lidera In-
nowacji 2017. 

Firmie gratulujemy, a Zakładowi Inżynierii i 
Technologii Zbóż życzymy sukcesów w pracy na 
nowoczesnych maszynach!

Monika Michalak-Majewska
Fot. Ewelina Kuzawińska

Nowe maszyny – nowe możliwości 

 ❚ Prezentacja makaronów 

 ❚ Produkcja makaronu

 ❚ Dyskusja w tle
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W październiku i listopadzie  
na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie odbyły się uroczystości 
wręczenia dyplomów absolwentom 
trzech wydziałów. 

W Centrum Kongresowym spotkaniom 
przewodzili dziekani, a prof. dr hab. Halina 
Buczkowska, prorektor ds. studenckich i dydak-
tyki, wyróżniła najlepszych Honorową Odznaką 
UP oraz nagrodami książkowymi i dyplomami. 

Na Wydziale Agrobioinżynierii studia ukoń-
czyło 356 osób, na Wydziale Nauk o Żywności  
i  Biotechnologii – 225, na Wydziale Ogrodnic-
twa i Architektury Krajobrazu – 141. 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
28 października 2017 r. 

Honorowa Odznaka UP w Lublinie: mgr 
inż. – Magdalena Kawka, Joanna Gmitrowicz, 
Przemysław Pradun, Ewelina Głazek, Andrzej 
Durman; lic. – Michał Bogusz, Aleksandra Mi-
trus, Magdalena Tytoń, Agnieszka Jabłońska, 
Wioletta Szlachcic; mgr inż. – Anna Szczęsna, 
Adrianna Jaskot, Paweł Cygan.

Dyplomy wyróżniającego się absolwenta UP 
w Lublinie: mgr inż. – Adam Grzegorz Zygo, 
Magdalena Kawka, Joanna Gmitrowicz, Ewe-
lina Głazek, Anna Szczęsna, Adrianna Jaskot; 
inż. – Joanna Garbacz, Edyta Samojedna, Ilona 
Woźniak, Edyta Maria Pawłowicz, Joanna Topo-
rowska, Michał Możejko; lic. – Michał Bogusz, 
Magdalena Tytoń, Agnieszka Jabłońska, Wiolet-
ta Szlachcic.

Nagrody książkowe: mgr inż. – Adam Grze-
gorz Zygo, Ewelina Głazek, Anna Szczęsna; lic. 
– Michał Bogusz, Magdalena Tytoń. 

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: w SKN Zarządzania Jakością 

mgr inż. Edyta Kuśmierczuk; w SKN Gospo-
darki Przestrzennej inż. – Ilona Woźniak, Klau-
dia Chowaniec, Magdalena Tracz, Elżbieta Osta-
powicz, Monika Borkowska; w SKN Biologów 
i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli Dro-
biu – mgr inż. Małgorzata Puk; w SKN Mikro-
biologów „Mikrobios” mgr inż. – Adam Kłem-
bokowski, Magdalena Skowronek; w SKN Eko-
nomii inż. Agnieszka Śwircz; w SKN Gospodar-
ki Wodno-Ściekowej mgr inż. Katarzyna Skrzy-
mowska, inż. Katarzyna Kopczacka, inż. Diana 
Podbrożna. 

Dyplomy za wyróżniającą pracę dyplomo-
wą: lic. – Wioleta Szlachcic, Magdalena Tytoń, 
Michał Bogusz, Aleksandra Mitrus, Beata Bie-
lińska; mgr. inż. – Anna Szczęsna, Anna Wój-
cik, Aleksandra Łojek, Renata Mitruk, Ma-
rek Chomiuk, Joanna Gmitrowicz, Renata 
Kotłowska, Przemysław Pradun, Joanna No-
wakiewicz, Agata Majkut, Krzysztof Adam 
Adamczyk. 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI  
        I BIOTECHNOLOGII

28 października 2017 r.

Honorowa Odznaka UP w Lublinie: mgr 
inż. – Marcin Niezbecki, Dominika Kiryczuk, 
Justyna Krupa, Edyta Izabela Iwko, Katarzy-
na Juśkiewicz, Anita Kruczek, Justyna Mącz-
ka, Joanna Krasnodębska, Marta Góra, Ka-
rol Madejczyk, Paulina Czapla, Justyna Anna 
Bochnak, Sylwia Nakonieczna; mgr – Agata 
Krasowska, Magdalena Monika Karpa, Kata-
rzyna Banach, Karina Weronika Błądkowska, 
Dominika Anna Dyrkacz; lic. – Justyna Ufnal, 
Kamila Mirońska, Sylwia Maria Margol, Alek-
sandra Weronika Pawłowska, Karolina Sabal, 
Aleksandra Magdalena Adamska, Kinga Ka-
tarzyna Głaszewska, Natalia Anna Adamska, 
Monika Nowicka.

Dyplomy wyróżniającego się absolwenta: 
mgr inż. – Dorota Tetrycz, Marcin Niezbec-
ki; lic. – Justyna Ufnal; mgr – Agata Krasow-
ska, Magdalena Monika Karpa, Katarzyna Ba-
nach.

Nagrody książkowe: mgr inż. – Dorota Te-
trycz, Marta Góra; mgr Agata Krasowska; lic. Ju-
styna Ufnal.

Dyplomy za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową i nagrody książkowe ufundowane przez 
dziekan Izabellę Jackowską: mgr inż. – Justyna 
Mączka, Justyna Górmińska; mgr Katarzyna Ba-
nach; lic. Adam Grdeń. 

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: w SKN Dietetyków mgr – Ka-
rina Błądkowska, Katarzyna Banach; w SKN 
Biochemików Żywności i Żywienia lic. – Patry-
cja Łusiak, Sylwia Matuszak; w SKN Biotechno-
logów „Biom” mgr inż. – Justyna Bochnak, Ju-
styna Górmińska, Sylwia Nakonieczna, Ewelina 
Siljańczuk.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki 
w nauce ufundowane przez dziekan Izabellę Jac-
kowską: mgr inż. Marcin Niezbecki, mgr Mag-
dalena Monika Karpa, lic. Kamila Mirońska. 

Wykład: „Apiterapia i lecznicze właściwości 
roślin” – dr Małgorzata Kostecka.

WYDZIAŁ OGRODNICTWA  
        I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

25 listopada 2017 r.

Honorowa Odznaka UP w Lublinie:  inż. 
– Agnieszka Karolina Banaś, Patrycja Olen-
der; mgr inż. – Andżelika Mil, Ewelina Mi-
truk, Katarzyna Pokrzywa, Aleksandra Sera-
fin, Ewelina Halina Statujew, Ewelina Patry-
cja Bartoszcze, Sylwia Czapla, Agnieszka Ali-
cja Duszkiewicz, Patrycja Działak, Adrianna 
Maria Janeczek, Adrianna Jonik, Ewelina Kał-
don, Milena Karbowiak, Dagmara Lackowska, 
Agnieszka Anna Maj, Joanna Paluch, Karolina 
Joanna Wójtowicz. 

Dyplomy wyróżniającego się absolwenta: 
inż. – Agnieszka Karolina Banaś, Justyna Marta 
Bekier, Bartłomiej Byczkiewicz, Patrycja Olen-
der, Jagoda Oleszczuk, Aleksandra Pańczyk; 
mgr inż. – Jarosław Iskra, Anna Majdan, An-
dżelika Mil, Ewelina Mitruk, Katarzyna Pokrzy-
wa, Aleksandra Serafin, Ewelina Halina Statu-
jew, Ewelina Patrycja Bartoszcze, Sylwia Czapla, 
Agnieszka Alicja Duszkiewicz, Patrycja Działak, 
Adrianna Maria Janeczek, Adrianna Jonik, Ewe-
lina Kałdon, Milena Karbowiak, Dagmara Lac-
kowska, Agnieszka Anna Maj, Joanna Paluch, 
Karolina Joanna Wójtowicz. 

Nagrody książkowe: mgr inż. – Patrycja 
Działak, Adrianna Maria Janeczek, Anna Maj-
dan, Aleksandra Serafin.

Dyplomy za wyróżnioną pracę dyplomową: 
inż. – Anna Sylwia Gradzik, Agnieszka Karolina 
Banaś; mgr inż. – Ewelina Halina Statujew, Mał-
gorzata Monika Chryć, Andżelika Mil, Martyna 
Próchniak, Patrycja Działak.

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: w SKN Ogrodników mgr inż. 
– Marlena Tomecka, Małgorzata Woźny; w SKN 
Ochrony Roślin SKOR mgr inż. Jarosław Iskra. 

Red.
Fot. Maciej Pietraś

Dyplomy

 ❚ Prorektor Halina Buczkowska wręcza dyplomy najlepszym absolwentom Wydziału Agrobioinżynierii 
mgr. inż.: Adamowi Grzegorzowi Zygo, Magdalenie Kawce, Joannie Gmitrowicz 
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Uroczystość wręczenia dyplomów 
doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie odbyła się 18 listopada 
2017 r. Uczestniczyło w niej 31 nowo 
wypromowanych doktorów. 

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk w prze-
mówieniu skierowanym do zgromadzonych  
w Centrum Kongresowym pogratulował pro-
motorom i nowym doktorom. Życzył im, aby 
dyplomy stały się dokumentem otwierającym 
szeroko wrota dla dalszej działalności nauko-
wej i zawodwej. 

Prorektor ds. studiów i dydaktyki prof. dr 
hab. Halina Buczkowska przedstawiła dokto-
rów, a prorektor ds. nauki, wdrożeń i współ-
pracy międzynarodowej prof. dr hab. Zbi-
gniew Grądzki odczytał po łacinie rotę ślubo-
wania. Młodzi doktorzy złożyli ślubowanie na 
berło rektorskie. Promocji doktorskich doko-
nali dziekani poszczególnych wydziałów wraz 
z promotorami. 

JM Rektor wręczył dyplomy wyróżniającego 
się doktoranta oraz dyplomy za wyróżniającą się 
rozprawę doktorską. 

Dyplomy doktora otrzymali: z Wydzia-
łu Agrobioinżynierii – Zygmunt Kwiatkow-
ski, Agnieszka Anna Kułak, Anna Irena Olek, 
Marcin Karol Wieremczuk, Bernadetta Wie-
sława Bienia, Magdalena Myszura; z Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej – Beata Dzię-
giel, Marcin Kalinowski, Paulina Radwańska, 
Katarzyna Anna Witkowska, Andrzej Włady-
sław Żmuda, Michał Konrad Krzysiak, Marcin 
Zając, Monika Agnieszka Maćkowiak-Dryka, 
Marta Natalia Demkowska-Kutrzepa; z Wy-
działu Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogo-
spodarki – Robert Piotr Pastuszka, Katarzyna 
Alina Bracik, Dariusz Paweł Piątek, Malwina 
Zofia Merska-Kazanowska, Milena Anna Baj-
da, Tomasz Paweł Próchniak, Damian Zieliń-
ski; z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu – Maria Magdalena Kosior, Kry-
styna Rysiak, Patrycja Agnieszka Janeczek;  
z Wydziału Inżynierii Produkcji – Agata Bli-
charz-Kania, Anna Piecak; z Wydziału Nauk 
o Żywności i Biotechnologii – Agata Durak-
-Dados, Łukasz Sęczyk, Katarzyna Weronika 
Skrzypczak, Justyna Libera. 

Dyplom wyróżniającego się doktoranta 
otrzymali Magdalena Myszura i Łukasz Sęczyk, 
a dyplom za wyróżniającą się rozprawę doktor-
ską – Agnieszka Kułak, Magdalena Myszura, 
Robert Pastuszka, Łukasz Sęczyk.

Red. 
Fot. Maciej Niedziółka

Promocje  
doktorskie

 ❚ JM Rektor i doktorzy z dyplomami za wyróżniającą się rozprawę

 ❚ Dr Milena Bajda składa ślubowanie

 ❚ Dr hab. Robert Gruszecki wręcza dyplom dr Marii Kosior
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Magnificencjo,
Spectabiles,
Honorabilis,
Szanowni Państwo

Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jestem 
ogromnie zaszczycony, a nawet, szczerze mó-
wiąc, nieco speszony tym, że ryzykują Państwo 
swój czas, zostawiając mi tę mównicę. Na szczę-
ście ogranicza mnie formuła takiej uroczystości.

Przede wszystkim z głębokim wzruszeniem  
i radością pragnę podziękować za otrzymaną god-
ność, która jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. 

Magnificencjo, Panie Rektorze, na Pańskie 
ręce składam podziękowania dla całej wspólno-
ty akademickiej Lwowskiego Uniwersytetu Me-
dycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. Wyso-
kiemu Senatowi Uniwersytetu dziękuję za przy-
chylność dla procedury przewodu i uchwałę na-
dającą mi tytuł doktora honoris causa. Dzięku-
ję Radzie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
za zainicjowanie nadania mi tej godności. Moje 
słowa podziękowania wiążę ze zobowiązaniem 
służenia Waszej i mojej Alma Mater w ich dąże-
niach i aspiracjach.

Pozwolę sobie w tym miejscu wyrazić 
wdzięczność mojej małżonce, Krystynie, która 
jest mi najbliższym przyjacielem i towarzyszką 

w najlepszych, ale i najtrudniejszych sytuacjach 
życiowych, która mnie wspiera i potrafi zrozu-
mieć, gdyż sama jest profesorem akademickim. 

Serdecznie dziękuję dostojnym gościom  
i przyjaciołom z Polski, którzy zaszczycili swoją 
obecnością tę uroczystość, prorektorowi Euge-
niuszowi Greli, dziekanowi Andrzejowi Wernic-
kiemu i współpracownikom z mojego wydziału 
i wydziału warszawskiego, z Krajowej Izby lekar-
sko-Weterynaryjnej, moim współpracownikom 
z Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Za-
kaźnych, którzy są współautorami mojego dzi-
siejszego sukcesu. Dziękuję wszystkim i każde-
mu z osobna na tej sali. Wybaczcie, że nie wy-
mienię Was z imienia i nazwiska, bo gdybym tak 
uczynił, to spotkanie nabrałoby charakteru to-
warzyskiego, a nie uroczystości akademickiej.

Dziękując Wam za przybycie, chcę powie-
dzieć, że czuję się człowiekiem szczęśliwym i speł-
nionym, bo to, co mnie dzisiaj spotyka, przeży-
wam w gronie moich przyjaciół i osób mi bliskich.

A teraz, jeżeli Państwo pozwolą, powiem 
kilka słów o przyczynach, dla których wyróż-
nienie we Lwowie jest dla mnie ważne, dla któ-
rych chętnie i z radością przyjąłem przed kilko-
ma miesiącami wiadomość o decyzji Wysokiego 
Senatu. Otóż „Niewiele jest rzeczy na tej ziemi 
piękniejszych niż uniwersytet” – te słowa Ken-
nedy’ego są aktualne także tutaj – w miejscu, 
gdzie zaczyna się nasza wiedza, gdzie decyduje 
się los każdego z nas. 

Tutaj także tkwią korzenie mojej Alma Ma-
ter. Początki odradzania się polskiej myśli i na-
uki pod koniec drugiej wojny światowej miały 
miejsce w Lublinie, w którym 23 października 
1944 r. został utworzony Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej. Wydział Weterynaryjny był 
jedną z czterech jednostek organizacyjnych ro-
dzącego się Uniwersytetu, którego pierwszym 
dziekanem był absolwent Akademii Medycy-
ny Weterynaryjnej we Lwowie prof. Józef Par-
nas. Wśród kadry zakładającej Wydział Wete-
rynaryjny byli także inni przedstawiciele środo-
wiska lwowskiego, w tym prof. Alfred Trawiński 
widoczny na zdjęciu z 1934 r., przedstawiającym 
grono ówczesnych profesorów AMW. W okre-
sie powojennym warunki lokalowe były bardzo 
skromne, a poszczególne katedry rozrzucone w 
bardzo odległych punktach miasta. W tych wa-
runkach można było prowadzić jedynie dydak-
tykę, a dalszy rozwój wydziału zależał od roz-
wiązania spraw lokalowych. I tak w 1954 r. zo-
stał oddany do użytku pawilon Katedry Chorób 

Wewnętrznych, w 1955 r. Katedry Anatomii Pa-
tologicznej, w 1957 gmach Collegium Veterina-
rium, gdzie umieszczono jednostki podstawowe 
i przedkliniczne, w 1958 r. pawilon Katedry Chi-
rurgii, a w 1959 r. pawilon Katedry Położnictwa. 
Szczególnie cenną inicjatywą pracowników na-
ukowych Wydziału było założenie czasopisma 
„Medycyna Weterynaryjna”, które od maja 1945 r. uka-
zuje się nieprzerwanie co miesiąc. Dzisiaj „Me-
dycyna Weterynaryjna” jest na liście JCR, ma 
tzw. współczynnik oddziaływania impact factor. 
Publikacje w tym czasopiśmie stanowiły podsta-
wę rozwoju naukowego i karier naukowych ca-
łego weterynaryjnego środowiska akademickie-
go w Polsce. 

Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej 
Wydział dostosował program nauczania do 
standardów europejskich wyznaczonych dyrek-
tywą 2005/36/EC i 2013/55/EU. Później uzyskał 
europejską akredytację The European Associa-
tion of Establishments for Veterinary Educa-
tion (EAEVE) dla całego programu nauczania 
na kierunku weterynaria i akredytację Veterina-
ry Continuous Education in Europe (VETCEE) 
dla specjalizacyjnego szkolenia podyplomowe-
go. Jednocześnie podjęto prace nad planami roz-
budowy i modernizacji bazy materialnej, która 
zdążyła się już zdekapitalizować i nie odpowia-

Doktorat honoris causa
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk 18 września 2017 r. został wyróżniony  
tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego

Stan obecny i perspektywy współpracy  
wydziałów medycyny weterynaryjnej Lwowa i Lublina
Wystąpienie profesora Stanisława Winiarczyka podczas uroczystości

 ❚ Prof. Stanisław Winiarczyk, dr h.c.
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dała standardom europejskim. Już w grudniu 
2005 r. oddano do użytku nowoczesny i dobrze 
wyposażony obiekt kliniczny zwyczajowo zwa-
ny „Wiwarium”. Natomiast w 2015 r. ukończono 
budowę i wyposażanie nowych klinik pod na-
zwą Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii 
Zwierząt. Jest to aktualnie jeden z najnowocze-
śniejszych weterynaryjnych obiektów klinicz-
no-badawczych w centralnej Europie.

Ponieważ słowo innowacja robi dzisiaj za-
wrotną karierę, pozwolę sobie na kilka refleksji 
i przemyśleń z nim związanych. Otóż pojęcie in-
nowacji pochodzi z języka łacińskiego; innova-
re, czyli tworzenie czegoś nowego. Stąd z defi-
nicji „innowacja jest procesem polegającym na 
przekształcaniu istniejących możliwości w nowe 
idee i wprowadzaniu ich do praktycznego zasto-
sowania”. Z innowacją łączy się niezmiennie po-
mysłowość.

A czym jest pomysł – to nowa kombina-
cja starych elementów. Nie ma nowych ele-
mentów. Są tylko nowe ich kombinacje, konfi-
guracje. Wszystkie obrazy świata są kombina-
cją trzech podstawowych kolorów. Muzyka jest 
kompozycją co najwyżej dwunastu nut, a litera-
tura we współczesnym języku angielskim skła-
da się z różnych zestawień tylko dwudziestu sze-
ściu liter.

Zatem innowacyjność z definicji oznacza nie 
tylko tworzenie czegoś kompletnie nowego, ale 
także tworzenie nowych kombinacji rzeczy z ele-
mentów, które już istnieją. Niemniej jednak fak-
tycznie innowacyjna idea kompletnie nowa jest 
rzadkością, bo wymaga rewolucyjnego myślenia i 
przełamywania stereotypów. I jako taka może po-
wstać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w 
stanie opuścić naszą strefę komfortu. Wyjść poza 
utarte wzorce, uwolnić się od wyuczonych sche-
matów lub złamać obowiązujące zasady.

Ilustracją tej koncepcji jest tzw. dziewięcio-
punktowy problem. Zadaniem jest połączenie 
dziewięciu punktów za pomocą czterech pro-
stych linii bez odrywania ołówka od papieru. 
Poruszając się w zbiorze zdefiniowanym przez 
kwadrat zamykający przestrzeń, w której leżą 
punkty, nie można wykonać zadania. Można tę 
barierę niemożności pokonać tylko poprzez wy-
dłużenie kreślonej linii poza granicę przestrze-
ni, w której znajdują się punkty. Zatem na tym 
przykładzie widzimy, że czasami rozwiązanie 
trudnego problemu wymaga opuszczenia prze-
strzeni, w której jesteśmy zamknięci, i ponowne-
go spojrzenia z innego punktu widzenia, w szer-
szej perspektywie. 

Żeby podkreślić sens tej wypowiedzi, po-
zwolę sobie przytoczyć słowa Artura Schopen-
hauera, XIX-wiecznego filozofa niemieckiego, 
dla którego świat był jego wyobrażeniem. 

Otóż Artur Schopenhauer twierdził, iż nie 
jest naszym zadaniem zobaczyć coś, czego nikt 
do tej pory nie widział, ale myśleć w taki sposób, 
w jaki nikt do tej pory nie pomyślał o rzeczach, 
które nas otaczają.

Wszyscy ludzie sukcesu podkreślają, że 
niezwykle istotnym elementem twórczości jest 
właściwy klimat. Praca w atmosferze zabawy i 

radości jest nie tylko przyjemna, ale zwiększa 
też zdolność naszej wyobraźni do tworzenia 
nowych, zaskakujących rozwiązań. Taki klimat 
towarzyszył spotkaniom z pracownikami Wa-
szego Uniwersytetu, tutaj, we Lwowie, w Lubli-
nie i Brukseli podczas zgromadzeń ogólnych 
Federation of Veterinarians of Europe. To wła-
śnie w czasie tych spotykań i dyskusji kształ-
towała się idea długofalowej współpracy, która 
zmaterializowała się w projekcie zaawansowa-
nych technik diagnostycznych i specjalistycz-
nych laboratoriów. Projekt na kwotę prawie 1,5 
mln euro był finansowany w 90% ze środków 
UE. Jego celem było unowocześnienie diagno-
styki klinicznej i podniesienie poziomu kształ-
cenia w oparciu o utworzone laboratoria, am-
bulatoria i zakupiony sprzęt. W pierwszej fa-
zie realizacji projektu zostały zakupione nie-
zbędny sprzęt i aparatura. Realizację programu 
edukacyjnego rozpoczęliśmy od konferencji 
otwierającej w Lublinie, w której wzięli udział 
nie tylko Ukraińcy i Polacy, ale także Czesi, 
Słowacy, Litwini, Węgrzy, Turcy i Hiszpanie. 
Przez następne dwa lata, począwszy od konfe-
rencji otwierającej w 2013 r., zorganizowaliśmy 
wspólnie wiele szkoleń z zakresu analityki kli-
nicznej, ultrasonografii, diagnostyki chorób za-
kaźnych, kardiologii, chirurgii, technik biolo-
gii molekularnej i in. Projekt został podsumo-
wany na konferencji zamykającej we Lwowie w 
czerwcu 2015 r. – wszystkie zakładane cele zo-
stały osiągnięte. 

Ten projekt należy już do historii, dobrej hi-
storii współpracy pomiędzy naszymi uniwersy-
tetami. To dobrze napisany fragment nowej hi-
storii stosunków polsko-ukraińskich, które war-
to rozwijać dla obopólnych korzyści.

Kończąc, chcę powiedzieć, że to wszystko 
nie byłoby możliwe, gdyby nie otwarta na zmia-
ny i współpracę polityka władz obu naszych uni-
wersytetów. W tym miejscu pragnę wymienić 
prof. Wasyla Hunczaka i prof. Mariana Weso-
łowskiego – byłych rektorów, którzy nawiązywa-
li współpracę – oraz aktualnych rektorów – prof. 
Wołodymyra Stybela i prof. Zygmunta Litwiń-
czuka – którzy w dalszym ciągu ją rozwijają. Sło-
wa uznania za bezpośredni wkład czasu i pra-
cy należą się prof. Wasylowi Stefanykowi, prof. 
Igorowi Maksymowiczowi i prof. Antoniemu 
Gamocie. Nie mogę tu pominąć moich współ-
pracowników, na których spoczywał ciężar pra-
cy po naszej stronie, są to dobrze wam znani dr 
Marta Staniec, dr Krzysztof Buczek i prof. Łu-
kasz Adaszek.

Ufam, że nie zabraknie nam wiedzy, energii, 
i wyobraźni w realizacji naszych wspólnych za-
mierzeń. 

Wasz Uniwersytet jest kontynuatorem tra-
dycji jednej z najstarszych i najbardziej presti-
żowych instytucji świata zachodniego. I to jest 
właśnie honor otrzymać od Was tę najwyższą 
godność uniwersytecką. Do dzisiaj tylko 63 in-
stytucje przetrwały od czasu średniowiecza, a 58  
z nich to właśnie uniwersytety.                           n

 ❚ Wręczenie doktoratu h.c. prof. Stanisławowi Winiarczykowi
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Urodzony 12 lutego 1956 r. w Przemyślu. 
Absolwent Wydziału Weterynarii Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Od października 1980 r. 
asystent stażysta w Klinice Chorób Zakaźnych 
Zwierząt tej uczelni, następnie starszy asystent 
(1982), adiunkt (1989), dr hab. (1995), profe-
sor nadzwyczajny (1999), profesor zwyczajny 
(2007). Tytuł profesora nauk weterynaryjnych 
uzyskał w 2002 r. 

Kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki 
Chorób Zakaźnych Zwierząt od 1 grudnia 2006 r. 
Prodziekan ds. klinicznych dwu kadencji (2002–
2008), dziekan dwu kadencji (2008–2016).

Uznany w kraju i za granicą specjalista z za-
kresu chorób psów i kotów oraz epizootiologii  
i administracji weterynaryjnej. Krajowy kie-
rownik specjalizacji choroby psów i kotów  
w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weteryna-
rii. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej IV i V kadencji w latach 2005–2013. 
Obecnie przewodniczący Komisji ds. Współpra-
cy z Zagranicą. Od 2005 r. reprezentuje samo-
rząd krajowy w Zgromadzeniu Ogólnym Euro-
pejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Fede-
ratiom of Veterinarians of Europe). Przewod-
niczący Rady Programowej czasopisma „Życie 
Weterynaryjne”. Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
od 2008 r. oraz członek Komitetu Nauk Wetery-
naryjnych PAN od 2012 r. 

Odbył liczne staże w kraju i za granicą,  
w tym: długoterminowe staże naukowe w Insti-
tute for Animal Health w Wielkiej Brytanii, na 
Uniwersytecie Iowa w Ames oraz na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali, gdzie pro-
wadził wykłady dla studentów, a także krótko-
terminowe – w University of Veterinary Medici-
ne w Wiedniu, University of Helsinki, Ecole Na-
tionale Veterinaire de Lyon, Faculty of Veterina-
ry Medicine w Turynie.

W ostatnich latach kierownik lub głów-
ny wykonawca dużych projektów badaw-
czych finansowanych przez Komitet Badań 
Naukowych i Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju.

Efektem realizacji tych badań było utworze-
nie w macierzystej jednostce nowoczesnej klini-
ki i zaplecza laboratoryjnego, umożliwiającego 
prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań nad 
chorobami zakaźnymi zwierząt oraz nad bezpie-
czeństwem i skutecznością kliniczną produktów 
leczniczych z wykorzystaniem najnowszej tech-
nologii biologii molekularnej, proteomiki, bak-
teriologii i wirusologii. 

Promotor 9 przewodów doktorskich, re-
cenzent dorobku naukowego kandydatów do 
tytułu profesora, stopnia doktora i dokto-
ra habilitowanego. Autor lub współautor po-
nad 190 indeksowanych prac naukowych oraz  
4 książek. 

Współautor i realizator harmonizacji pro-
gramu nauczania na Wydziale Medycyny We-
terynaryjnej w Lublinie z dyrektywą EU w ra-
mach europejskiego grantu Joint European Pro-
ject, TEMPUS-PHARE „Harmonization of the 
curriculum content of the Faculty of Veterinary Me-
dicine in Lublin in the context EU directives”. Ini-
cjator i realizator budowy wiwarium oraz rozbu-
dowy klinik WMW w ramach projektu „Innowa-
cyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Twórca 
idei współpracy instytucjonalnej między Wydzia-
łem Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie  
a Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medy-
cyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach 
projektu współpracy transgranicznej pt. „Utwo-
rzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych 
Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistyczny-
mi laboratoriami”. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.                n

Doktor honoris causa  
prof. Stanisław Winiarczyk

Te słowa portugalskiego pisarza Fernanda 
Pessoi stały się hasłem przewodnim 21. Mię-
dzynarodowych Targów Książki w Krakowie.  
W dniach 26–29 października 2017 r.  odwie-
dziło je prawie 70 tys. osób, niemal 760 autorów 
i gości specjalnych, 700 wystawców. Na targach 
swoje publikacje prezentowały także wydawnic-
twa naukowe, wśród nich Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Podczas tegorocznych Międzynarodowych 
Targów Książki w Krakowie nie brakowało 
gwiazd światowej literatury. Do Camilli Läck-
berg, Erica-Emmanuela Schmitta czy Nicholasa 
Sparksa ustawiały się po autografy długie kolej-
ki czytelników. Sporym zainteresowaniem od-
wiedzających cieszyły się spotkania z czołowymi 
przedstawicielami polskiego kryminału – Kata-
rzyną Bondą, Markiem Krajewskim i lublinia-
ninem Marcinem Wrońskim, autorem książek 
o komisarzu Maciejewskim. Dużą reprezenta-
cję miał polski reportaż. Na targach obecny był 
m.in. Cezary Łazarewicz (laureat tegorocznej 
nagrody Nike za książkę o Grzegorzu Przemyku 
„Żeby nie było śladów”), Mariusz Szczygieł czy 
Ziemowit Szczerek. Oprócz autorów literatu-
ry pięknej czy reportaży spotkania z czytelnika-
mi mieli bardzo różni twórcy, np. językoznaw-
ca profesor Bralczyk, aktorzy – Jerzy Stuhr czy 
Piotr Adamczyk, blogerzy – np. Katarzyna Tusk. 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 
przygotowały jeszcze wiele innych wydarzeń to-
warzyszących. Po raz kolejny bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyły się m.in. Dziecięca Strefa 
Warsztatowa czy Salon Komiksu. Na targach moż-
na było nie tylko kupić książki, ale również się nimi 
wymienić. Taką możliwość stwarzały dwie akcje: 
„Z półki na półkę” oraz „Książka za książkę”. 

Podczas targów wydawcy mogli skorzystać  
z wielu branżowych spotkań i wykładów, m.in. zor-
ganizowanych przez Bibliotekę Nrodową na temat 
serwisu e-ISBN czy kancelarię prawniczą na temat 
umów prawa autorskiego. Odbyło się także zebra-
nie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych,  
w trakcie którego dyskutowano o problemach,  
z jakimi borykają się wydawnictwa naukowe. Roz-
strzygnięto także konkurs na książkę akademicką 
„Gaudeamus”, organizowany przez SWSW. Nagro-
dę otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy za publikację  
A. Jankowskiego „Malarstwo ścienne drewnia-
nych świątyń Wielkopolski 1795–1939”. Naj-
ważniejszym wydarzeniem Międzynarodo-
wych Targów Książki w Krakowie jak co roku 
było wręczenie nagrody im. Jana Długosza. 
Laureatem prestiżowej nagrody określanej 
mianem polskiego Nobla w dziedzinie hu-
manistyki w 2017 r. został Przemysław Cza-
pliński, wyróżniony za książkę pt. „Poruszo-
na mapa”, podejmującą tematykę mentalnego 
obrazu Polski w polskiej literaturze. 

Red.

Czytam  
i staję się wolny

 ❚ Uroczystość nadania tytułu dr h.c. prof. Stanisławowi Winiarczykowi na Lwowskim Narodowym 
Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii
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Europejski Tydzień Innowacji 2017
W dniach 6–10 listopada 2017 r.  

w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 
odbyło się wydarzenie promujące 
osiągnięcia naukowe i gospodarcze 
regionu lubelskiego pod hasłem 
Europejski Tydzień Innowacji (ETI). 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
mocnym akcentem zaznaczył 
swoją obecność w panelu otwarcia 
oraz na Forum Bio-Energo. 

Panel otwarcia pod tytułem „Rola biogospo-
darki i energetyki w kształtowaniu konkurencyj-
ności regionów” odbył się 7 listopada br. i zo-
stał poprowadzony przez dr. hab. Bartosza Soło-
wieja z Zakładu Technologii Mleka i Hydroko-
loidów . Dyskutowali przedstawiciele samorzą-
du oraz świata nauki i biznesu, wśród nich prof. 
Zbigniew Grądzki – prorektor ds. nauki, wdro-
żeń i współpracy międzynarodowej.

W panelu pt. ,,Biotechnologia” przedstawio-
no m.in. efekty współpracy dr hab. Aldony So-
boty, kierownika Zakładu Inżynierii i Technolo-
gii Zbóż oraz firmy Pol-Mak SA, którą reprezen-
tował Dominik Polak, wiceprezes Zarządu. Nasi 
paneliści przekonywali, że podjęta kilka lat temu 
współpraca owocnie się rozwija i skutkuje inno-
wacyjnymi rozwiązaniami. Nierzadko początki 
współpracy przedsiębiorcy z jednostką naukową 
nie są łatwe, ale jak zachęcali wszyscy uczestnicy 
dyskusji, warto podjąć ten trud, ponieważ efekty 
dają wymierne korzyści zarówno dla przedsię-
biorcy, jak i naukowca. 

Dr Adam Kuzdraliński z Katedry Biotech-
nologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka i 
jednocześnie prezes spółki Nexbio przedstawił 
zebranym swoje doświadczenia jako pracownik 
naukowy i przedsiębiorca, który w swojej pracy 
wykorzystuje wyniki badań naukowych.

Moderatorem panelu był dr hab. Bartosz So-
łowiej, któremu zarówno tematyka zagadnień 
związanych z technologią żywności, jak i współ-
praca z biznesem jest bliska z uwagi na zaintere-

sowania naukowe oraz praktyczny wymiar pro-
wadzonych badań.

W strefie uczelni stoisko zorganizował Dział 
Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, 
którego celem było przedstawienie praktycz-
nych zastosowań prowadzonych prac nauko-
wych. Można było zapoznać się ze skanerem la-
serowym 3D czy analizą PCR, obejrzeć prezen-
tacje multimedialne, pobrać ofertę dla poszcze-
gólnych branż przemysłu i informatory eduka-
cyjne. Na stoisku prezentowały się: Katedra In-
żynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, 
SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej, Geodezyj-
ne Koło Naukowe „Equator”, SKN Biotechnolo-
gów.

Cieszy również fakt, że podczas Gali Inno-
wacji Województwa Lubelskiego firma Pol-Mak 
SA – nasz partner biznesowy – została doce-
niona w konkursie Lider Innowacji i otrzyma-
ła nagrodę specjalną. W imieniu spółki statuet-
kę odebrał prezes zarządu Grzegorz Polak, któ-
ry w swoim wystąpieniu podkreślił współpracę z 
UP w Lublinie.

Koordynatorem merytorycznym udzia-
łu Uniwersytetu w ETI było Centrum Transfe-
ru Technologii (CTT) UP w Lublinie, jednost-
ka, która ułatwia kontakty między światem na-
uki i światem biznesu. Wspiera działania zmie-
rzające do tej współpracy, m.in. przez tworzenie 
oferty technologicznej wszystkich wydziałów 
UP w Lublinie. Poszukuje partnerów do wspól-
nych projektów zarówno na uczelni, jak i w oto-
czeniu społeczno-gospodarczym regionu, kra-
ju i zagranicy. Wszystkie te działania nie były-
by możliwe bez ścisłej współpracy CTT z par-
kami naukowo-technologicznymi, instytucja-
mi samorządowymi oraz innymi instytucjami 
otoczenia biznesu w celu szeroko rozumiane-
go transferu technologii oraz pomocy w tworze-
niu wspólnych projektów naukowo-badawczych 
i badawczo-wdrożeniowych. 

Iwona Niezgoda
Agnieszka Wasilak

 ❚ Dyskusja podczas panelu otwarcia. Fot. Maciej Niedziółka

Międzynarodowa konferencja naukowa 
”1st International Workshop on Bank Vole 
Research” odbyła się w Lublinie w dniach 
11–12 maja 2017 r. w hotelu Victoria.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie. Prezydent Miasta Lu-
blin, Marszałek Województwa Lubelskiego i JM 
Rektor UP w Lublinie objęli wydarzenie swoim 
honorowym patronatem. 

W spotkaniu wzięli udział czołowi naukow-
cy z całego świata, którzy w swojej pracy badaw-
czej wykorzystują organizm modelowy – nor-
nicę rudą (Clethrionomys glareolus). Gatunek 
gryzonia znany jest ze specyficznych zachowań, 
takich jak terytorialność, hierarchia w stadzie 
czy adaptacja do zamieszkiwania w trudnych 
warunkach. Głównym celem konferencji było 
nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej 
oraz rozpoczęcie projektu poznania sekwencji 
genomu nornic rudych, co umożliwi wskazanie 
mocnych i słabych stron tych zwierząt.

W wydarzeniu uczestniczyło 42 naukow-
ców, z Polski, Finlandii, Niemiec, Włoch, Ło-
twy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ira-
ku i Rosji. Wśród prelegentów znalazły się mię-
dzynarodowe sławy, m.in. prof. Heikki Henton-
nen z Natural Resources Institute Finland (in-
deks H = 50), prof. Hannu Ylonen z Uniwersyte-
tu Jyväskylä (indeks H = 29), prof. Gerald Hec-
kel z Uniwersytetu w Bernie (indeks H = 26)  
i prof. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (indeks H = 24). 

Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów 
między doświadczonymi specjalistami z najlep-
szych ośrodków naukowych, a także pozwoliło 
młodym naukowcom nawiązać cenne kontakty.  
Z inicjatywy ekspertów z Uniwersytetu w Medio-
lanie, Uniwersytetu w Cardiff i Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie ma powstać międzynaro-
dowy zespół, którego celem będzie wykorzystanie 
wiedzy zdobytej podczas badań na polskich norni-
cach do walki z chorobami ludzi i zwierząt. 

Spiritus movens spotkania byli dr Maciej 
Grzybek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
i dr hab. Aneta Strachecka z Wydziału Biologii, 
Nauki o Zwierzętach i Biogospodarki. 

Więcej o konferencji można przeczytać na 
http://www.up.lublin.pl/bank-voles.  

Aneta Strachecka, Maciej Grzybek

Nornica ruda

 ❚ Nornica ruda (Clethrionomys glareolus). 
Fot. Michał Schulz
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W dniach 23–27 października 2017 r. 
odbywało się międzynarodowe wydarzenie 
kulturalno-naukowe pt. „Meet India”. 
Uczestniczyło w nim ponad 1000 osób, 
w tym goście z Indii, Litwy, Czech, 
Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy i USA. 

Program „Meet India” zaproponowany 
przez Uniwersytet Gujarat (Ahmadabad, Indie) 
został objęty honorowym patronatem JM Rek-
tora Zygmunta Litwińczuka, marszałka woje-
wództwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego 
oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Or-
ganizatorem wydarzenia na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Lublinie była prof. dr hab. Barba-
ra Sawicka z Katedry Technologii Produkcji Ro-
ślinnej i Towaroznawstwa. 

„Meet India” jest platformą, na której na-
ukowcy i ich partnerzy mogą spotykać się, 
omawiać problemy i możliwe rozwiązania 
oraz współpracować, zarówno w środowi-
sku akademickim, jak i kulturalnym. Wyda-
rzeniu towarzyszyły spotkania, wymiana do-
świadczeń, prezentacje, referaty, wystawy fo-
tograficzne, wystawy plakatów i wiele innych 
działań. 

Przedpołudnia przeznaczono na wykłady  
i seminaria, popołudnia na warsztaty lub spo-
tkania kulturalno-naukowe. Konferencja roz-
poczęła się od oddania czci lordowi Ganesha 
[w mitologii indyjskiej m.in. patron uczonych  
i nauki – red.]. Prorektor Zbigniew Grądzki, wi-
tając gości, opowiedział o naszej uczelni i no-
wych kierunkach studiów w języku angielskim. 
Podczas wykładu inauguracyjnego profesor PD 
Gupta wspomniał o „Małej Polsce w Indiach”, 
gdzie dzięki maharadży z Nawangaru schronie-
nie znaleźli uchodźcy z Polski podczas II wojny 
światowej. W części powitalnej odbyła się rów-
nież interesująca uroczystość –  prof. Zbigniew 
Grądzki otrzymał indyjski turban i szal. Później, 
w ramach popołudniowego programu na żywo, 
w holu Agro II otwarto wystawę „Indie w foto-
grafii” oraz przeprowadzono warsztaty „Henna 
Paintings” zorganizowane przez dr Alpanę Gup-
tę. Drugiego dnia, 24 października, w otwar-
tym seminarium licznie wzięli udział studen-
ci, doktoranci, pracownicy naukowi lubelskich 
uczelni oraz goście zagraniczni. W ramach se-
minarium prof. PD Gupta wygłosił wykład pt. 
„Nanotechnologia inspirowana naturą”, a po-
tem trwała ożywiona dyskusja na temat nowo-
czesnej nanotechnologii. Moderatorem semina-
rium był prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, któ-
ry wręczył prof. PD Gupcie medal 70-lecia Wy-
działu Agrobioinżynierii UP w Lublinie. Dr Al-
pana Gupta wygłosiła dwa bardzo ciekawe wy-
kłady: na temat roślin oraz kwiatów i ptaków 
indyjskich. W godzinach popołudniowych od-
były się warsztaty „Smaki Indii”, które przycią-
gnęły nie tylko studentów i pracowników, ale też 
mieszkańców Lublina. Ze względu na duże za-
interesowanie trwały do późnych godzin wie-

czornych. Można było spróbować przekąsek i 
słodkich specjałów Indii w pięknej, egzotycznej 
scenerii. W kolejnym dniu konferencji, 25 paź-
dziernika, prof. PD Gupta wystąpił z wykładem 
pt. „Romancing with DNA”. Moderatorem sesji 
naukowej była prof. Marta Kankofer, a uczestni-
czyli w niej członkowie Weterynaryjnego Towa-
rzystwa Naukowego, pracownicy i studenci na-
szego Uniwersytetu oraz kadra akademicka za-
przyjaźnionych uczelni z Polski i zagranicy. Tego 
dnia goście z Indii byli zaproszeni do Wyższej 
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincente-
go Pola w Lublinie, gdzie prof. Gupta wygłosił 
wykład pt. „Proszę, podążaj za czasem w tobie”. 
Goście zwiedzili tam obiekty dydaktyczne oraz 
wzięli udział w spotkaniu z indyjskimi studen-
tami. Po południu na Uniwersytecie Przyrodni-
czym odbyły się zajęcia z jogi i gier indyjskich, 
które cieszyły się zainteresowaniem młodzieży i 
starszych mieszkańców Lublina. 

W czwartek, 26 października, odbyły się wy-
kłady dotyczące różnych stylów życia: „Lifesty-
le in Poland based on scientific principles” (dr 
hab. Barbara Ślusarska, dr Honorata Piasecka, dr 
Marlena Ogórek – z Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie); „Indian lifestyle based on scienti-
fic principles” (prof. PD Gupta); „Cosmetics and 
their safety” i „Yoga” (dr Alpana Gupta). Mode-
ratorem tej sesji była dr hab. Joanna Hawlena. 
W ramach popołudniowego programu na żywo 
odbyły się dwa rodzaje warsztatów: „Indian ci-
nema” (prowadzący warsztaty – prof. PD Gupta) 
i „Henna Paintings” (dr Alpana Gupta). 

Spotkanie z Indiami W piątek, 27 października, odbyły się dwie 
sesje naukowe: referatowa i posterowa. W ra-
mach sesji referatowej wygłoszono 5 wykładów: 
„Zioła stosowane w leczeniu chorób zakaźnych” 
– prof. PD Gupta;  „Badania nad żeń-szeniem 
amerykańskim w Polsce”– prof. dr hab. Barbara 
Kołodziej; „Rośliny lecznicze w leczeniu zwie-
rząt towarzyszących i zwierząt gospodarskich – 
doświadczenia własne” – dr Jan Marczuk; „War-
tość farmaceutyczna karczocha (Cynara scoly-
mus L.)” oraz „Rola roślin leczniczych w farma-
cji” − dr hab. Andrzej Sałata. Sesji referatowej 
przewodniczyła dr hab. Aleksandra Głowacka. 
Sesję posterową „Zioła w leczeniu ludzi i zwie-
rząt” prowadziła prof. Barbara Kołodziej. Zapre-
zentowano ponad 40 posterów dotyczących tej 
tematyki. Prof. Barbara Kołodziej zainicjowała 
dyskusję, w której podsumowano najważniejsze 
aspekty stosowania ziół w leczeniu ludzi i zwie-
rząt. Autorzy trzech najlepszych wykładów i po-
sterów otrzymali honorowe odznaczenia orga-
nizatorów „Meet India”. 

Ostatniego dnia odbyły się także warsztaty 
„Muzyka Indii” oraz występ zespołu Jawor.

Szczegółowe wnioski z wszystkich czę-
ści programu „Meet India”, dotyczące nauko-
wych wyników badań, zostały zaprotokołowa-
ne i będą podstawą dalszej współpracy obu uni-
wersytetów. 

Każdy, kto uczestniczył w programie „Meet 
India”, wzbogacił się zarówno akademicko, jak i 
kulturowo. Wszyscy byli zdania, że takie progra-
my, wzmacniające współpracę między uczelnia-
mi, powinny być organizowane częściej, nie tyl-
ko w Lublinie, ale i w innych miastach Polski. 

Barbara Sawicka

 ❚ Profesorowie PD Gupta i Krzysztof Kowalczyk
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Pod takim hasłem odbyła się  
w dniach 5–8 września br. w Lublinie 
25. Konferencja Redaktorów Czasopism 
Akademickich. W obradach wzięło 
udział ponad 80 osób z całej Polski. 
Byli to przedstawiciele czasopism, 
portali i wydawnictw uczelnianych. 

Konferencja rozpoczęła się w Inkubatorze Me-
dialno-Artystycznym UMCS sesją „Akademicki 
Lublin”, z udziałem samorządowców oraz władz 
największych lubelskich uczelni. Przedstawicie-
le prezydenta miasta mówili o miejscu instytu-
cji akademickich i naukowych w strategii rozwo-
ju Lublina, a przedstawiciele lubelskich uczelni pu-
blicznych w swoich wystąpieniach krótko je za-
prezentowali. O naszym Uniwersytecie opowie-
dział gościom prorektor ds. organizacji i rozwoju 
uczelni prof. Eugeniusz Grela. Na inauguracji 25. 
KRCA byli obecni także: rektor Politechniki Lu-
belskiej prof. Piotr Kacejko, prorektor Uniwersy-
tetu Medycznego ds. nauki prof. Dariusz Mato-
siuk, prorektor UMCS ds. kształcenia prof. Tere-
sa Orłowska, dziekan Wydziału Humanistycznego 
KUL dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. 
KUL, kierownik referatu ds. współpracy ze śro-
dowiskiem naukowym w Urzędzie Miasta Lublin 
Maciej Zaporowski, zastępca dyrektora Kancela-
rii Prezydenta Miasta Lublin dr Tomasz Rakowski.

Potem głos mieli młodzi lubelscy naukow-
cy, którzy zaprezentowali swoje pasje badaw-
cze. Zrobili to w formie famelabów – trzyminu-
towych wystąpień. FameLab to międzynarodo-
wy konkurs, którego polska edycja co roku od-
bywa się w Centrum Nauki Kopernik. Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała dr 
hab. Aneta Strachecka z Zakładu Biologii Eks-
perymentalnej i Środowiskowej z prelekcją „Re-
beliantka – matka czy robotnica?”, Politechni-
kę Lubelską – dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. 
PL („Plazma niskotemperaturowa w rolnictwie i 
medycynie”), Uniwerystet Marii Curie-Skłodo-
wskiej – mgr Małgorzata Sęczkowska („Po dru-
giej stronie zwierciadła…”), Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski – mgr Jacek Jarocki („Co siedzi w 
twojej głowie?”), Uniwersytet Medyczny – mgr 
Agata Rosińska („Mali bohaterowie”).

Drugi dzień rozpoczęto debatą panelową 
poświęconą roli czasopism w komunikacji we-
wnętrznej uczelni, innym zadaniom czasopism, 
sposobom ich funkcjonowania „Skąd przyby-
wamy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Roz-
mawiano na temat sytuacji czasopism akade-
mickich, ich przemian na przestrzeni 25 lat i 
roli, jaką pełnią na uczelniach. 

Ponadto w programie konferencji znalazły się 
także szkolenia, które dotyczyły zagadnień graficz-
nych, prawa autorskiego, problemów językowych. 
Poruszano także problem nieuczciwości akade-
mickiej. Jedna z ważniejszych prelekcji dotyczy-
ła możliwości uzyskiwania przez autorów prac na-
ukowych należnych im honorariów od firm repro-
graficznych (repartycja indywidualna). Prowadzili 
ją przedstawiciele KOPIPOLU, stowarzyszenia zaj-
mującego się zbiorowym zarządzaniem prawami 
autorskimi twórców dzieł naukowych. 

Spotkania redaktorów czasopism uczelnia-
nych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod 
hasłem „Konfrontacje gazet akademickich” – od-
było się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Ko-
lejne spotkania przygotowywali redaktorzy czaso-
pism uczelni z różnych ośrodków akademickich w 
kraju. W Lublinie tego typu konferencja odbyła się 

w 1996 r., a była zorganizowana przez redaktorów 
„Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS i „Przeglą-
du Uniwersyteckiego” KUL. 

Organizatorami tegorocznej konferencji 
były Fundacja Forum Akademickie – wydawca 
miesięcznika „Forum Akademickie” – i Urząd 
Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, 
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Patronat honorowy nad konferencją objął dr 
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, a patronat me-
rytoryczny sprawowali rektorzy uczelni organizu-
jących konferencję. Organizatorem 26. Konferen-
cji Redaktorów Czasopism Akademickich w 2018 
r. będzie Politechnika Częstochowska.

Red.
Fot. Stefan Ciechan

Rebeliantka – matka czy robotnica?
Rodzina pszczela jest superorganizmem,  

w którym każda z kast i każdy osobnik jest od-
powiedzialny za wykonywanie określonych 
czynności. Rodzina może się dzielić/rozmnażać  
w naturalny sposób przez rójkę. To właśnie  
w tym czasie matka wylatuje z częścią robotnic, 
pozostawiając w gnieździe jaja, czerw i inne ro-
botnice. Kiedy – chwilę po rójce – w gnieździe 
nie ma matki, wykluwające się larwy najpraw-
dopodobniej za sprawą feromonów wyczuwa-
ją jej brak i rozwijają się w bardziej egoistycz-
ne osobniki. Dorosłe robotnice, które pozostały  
w gnieździe po rójce, w swojej strategii życiowej 
nie mogą już niczego zmienić. Są już zdetermi-
nowane i rozwinięte. Za to osobniki, które lada 
chwila wyklują się z jaj, mogą przebudować swój 
organizm i pod względem wielu cech przypomi-
nają robotnice, a pod innymi matkę. Mają np. le-
piej zbudowane jajniki, natomiast gruczoły słu-
żące do wytwarzania pokarmu dla larw i przy-
szłej matki są gorzej zbudowane. Chcą bardziej 
inwestować w swój własny rozród i wychowanie 
własnego potomstwa, zamiast opiekować się in-
nymi osobnikami z kolonii. 

Robotnice po rójce nie są pozostawione  
w gnieździe same sobie. Rozwija się w nim już 
bowiem nowa matka, która dla pozostałych 
pszczół jest w zasadzie matką-siostrą. Wła-
śnie dlatego robotnice zaczynają się buntować. 
Przed odlotem matki dbają o swoje siostry  
i braci, dlatego są posłuszne. Natomiast po rój-
ce, kiedy rozwinie się nowa matka, będą zmu-
szone zajmować się jej potomstwem, a więc – 
przekładając to na świat ludzki – siostrzeńcami 
i siostrzenicami. Z nimi są spokrewnione o po-
łowę mniej niż ze swoimi siostrami i braćmi,  
a to znaczy, że następnemu pokoleniu przeka-
żą mniej swoich genów. 

Bunt w ulu kończy się wraz ze śmiercią rebe-
liantek, czyli po blisko miesiącu. Gdy są one już 
dorosłymi pszczołami, to w gnieździe pojawiają 
się kolejne larwy, które znów są posłusznymi ro-
botnicami. Ten cykl powtarza się co jakiś czas, bo 
rójka pojawia się raz na rok czy dwa lata.

Aneta Strachecka

Między drukiem a siecią

 ❚ Debata poświęcona roli czasopism w komunikacji wewnętrznej uczelni

 ❚ Dr hab. Aneta Strachecka podczas prezentacji 
famelabu
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Podopieczni Przedszkola nr 33 im. Kubusia 
Puchatka w Lublinie wzięli udział w spotkaniu 
przybliżającym życie owadów zapylających. Za-
jęcia odbyły się 7 listopada br., a przeprowadzi-
li je doktorant Wydziału Biologii, Nauk o Zwie-
rzętach i Biogospodarki mgr Michał Schulz 
oraz dwie studentki Justyna Tyszczuk i Patrycja 
Skowronek. 

Michał Schulz opowiedział dzieciom  
o pszczołach miodnych, produktach ich ciężkiej 
pracy oraz o tym, jak możemy im pomóc. Dzie-
ci z bliska mogły zobaczyć ul, strój pszczelarski, 
odymiarkę i zmiotkę pszczelarską. Po pogadan-
ce połączonej z pokazem dzieci mogły zregene-
rować siły, degustując różne miody odmianowe.

Justyna Tyszczuk i Patrycja Skowronek za-
chęcały maluchy do obserwacji przyrody oraz 
budowy domków dla dzikich owadów zapylają-

Pszczoły  
u maluchów

cych. Dzieci w trakcie zajęć złożyły wkład gniaz-
dowy do gotowej konstrukcji przeznaczonej do 
hodowli murarki ogrodowej. Studentki pokaza-
ły dzieciom z bliska kokony z pszczołą samotni-
cą oraz żywe, latające już, wygryzione z koko-
nu pszczoły. Na koniec spotkania dzieci zaba-
wiły się w pszczółki i drużynowo zbierały py-
łek do koszyczków, żeby przekonać się, jak cięż-
ka jest praca tych pożyteczzostały z inicjatywy 
dyrektorki Przedszkola nr 33 mgr Elżbiety Ma-
linowskiej w ramach akcji „Uczeń z indeksem 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, któ-
rej koordynatorem jest dr hab. Aneta Strachec-
ka oraz mgr Aleksandra Łoś z Instytutu Biolo-
gicznych Podstaw Produkcji Zwnych owadów. 
Przedszkole nr 33 posiada własny ogródek i już 
gotowy domek dla murarek ogrodowych. Dzie-
ci wiosną będą mogły obserwować rozwój roślin 
oraz loty i pracę pszczół z własnej hodowli.

Zajęcia zorganizowane ierzęcej.

Aneta Strachecka, Justyna Tyszczuk,  
Patrycja Skowronek, Michał Schulz

Informacja  
genetyczna krwi

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcące-
go im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział  
w warsztatach popularnonaukowych dla szkół  
w ramach akcji „Uczeń z indeksem Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie”. 

W warsztatach uczestniczyła 24-osobowa 
grupa licealistów. Zajęcia laboratoryjne pt. „Jak 
wydobyć informację genetyczną z krwi?” prze-
prowadziła mgr inż. Milena Bajda.  Zajęcia au-
dytoryjne pt. „Zbrodnia doskonała nie istnieje” 
prowadzili mgr Michał Schulz i mgr Aleksan-
dra Łoś pod nadzorem merytorycznym dr hab. 
Anety Stracheckiej. 

Warsztaty miały na celu promowanie 
nauk biologicznych i biotechnologicznych 
oraz przybliżenie młodzieży wiedzy z zakre-
su biologii molekularnej i sądowej. Prowadzą-
cy dbali o prawidłowość przebiegu zajęć, po-

stawę oraz zachowanie zgodne ze standardami 
dobrej praktyki laboratoryjnej i BHP. Udziela-
li informacji o uczelni, o kierunkach studiów 
na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach  
i Biogospodarki, rozdawali informatory oraz 
materiały promujące Uniwersytet. Kierowni-
kiem warsztatów była mgr inż. Milena Bajda, 
a nadzór merytoryczny nad nimi sprawowa-
ła dr hab. Brygida Ślaska, prof. nadzw. UP. Na 
zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali 
certyfikaty uczestnictwa. 

Milena Bajda
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Powiązania pomiędzy pszczołą  
a człowiekiem istnieją od tak dawna, 
jak sięga pamięć. Wszyscy wiemy, 
co zawdzięczamy pszczołom 
– owocujące krzewy i drzewa, 
apiterapię, a przede wszystkim 
miód, wosk, pyłek i kit pszczeli. 

Pszczelarze są pasjonatami i przez cały rok 
dbają o swoich podopiecznych – kosmatych 
i skrzydlatych przyjaciół. Tegoroczna wiosna 
wszystkim przysporzyła kłopotów. Przymroz-
ki przyszły w okresie intensywnego kwitnienia. 
Pszczołom zagroził głód, a pszczelarze ratowa-
li swoje rodziny pszczele przed zgubą. Burzliwe 
lato również spowodowało niemałe spustosze-
nie, zniszczone zostały domostwa, całe połacie 
lasów i wiele pasiek. 

Całoroczny trud uwieńczyły XXXV Ogólno-
polskie Dni Pszczelarza, w tym roku odbywające się 
w dniach 15–17 września w Koszalinie. Głównym 
organizatorem był Reginalny Związek Pszczelarzy 
w Koszalinie, który połączył te obchody z dożyn-
kami powiatowymi. Uroczystość zyskała dużą ran-
gę i wydźwięk medialny, a brali w niej udział także 
pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. Pierwszego dnia, w piątek, uczestnicy Dni 
Pszczelarza zwiedzali koszalińskie pasieki. Wią-
zało się to z licznymi oficjalnymi i nieoficjalnymi 
dyskusjami, jak pomagać pszczołom. Łatwo było 
zauważyć, że pszczelarze tak jak pszczoły są jed-
ną, wielką rodziną. Wspólnie zastanawiają się nad 
problemami związanymi z używaniem przez rolni-
ków zapraw nasiennych trujących pszczoły, podej-
mują współpracę z jednej strony z fundacją Green- 
peace, a z drugiej z resortem rolnictwa, aby zinten-
syfikować szkolenia dla rolników na temat opry-
sków upraw kwitnących w czasie oblotu pszczół. 
Inicjują także opracowanie „Narodowej strategii 
ochrony owadów zapylających”. 

Podczas sobotniej uroczystej mszy w ko-
szalińskiej katedrze w intencji rolników  
i pszczelarzy, odprawianej przez ks. biskupa po-
mocniczego Krzysztofa Włodarczyka, śpiewał 
chór szkolny z Technikum Pszczelarskiego z 
Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Był 
to jeden z kilku lubelskich akcentów podczas 
uroczystości pszczelarzy w województwie za-
chodniopomorskim. Po nabożeństwie uformo-
wał się barwny pochód z dożynkowymi wień-
cami i 38 pszczelarskimi pocztami sztandaro-
wymi, który przeszedł ulicami Koszalina na 
stadion, gdzie odbywała się część oficjalna. Na-
prawdę był to imponujący widok. Starosta ko-
szaliński otrzymał dożynkowy bochen chleba. 
W uroczystościach brali udział m.in. prezydent 
i wiceprezydenci Polskiego Związku Pszczelar-
skiego, członkowie Zarządu, prezesi regional-
nych i wojewódzkich związków pszczelarskich. 
Wiele osób zostało nagrodzonych za pracę dla 
rozwoju pszczelarstwa na ziemi koszalińskiej 
statuetkami i medalami im. ks. dr. Jana Dzier-
żona. Są to honorowe wyróżnienia nadawa-
ne przez Polski Związek Pszczelarski za wybit-
ne zasługi w pracy i działalności pszczelarskiej. 
Wśród osób, które otrzymały specjalne odzna-
ki „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był jeden z 
najbardziej zaangażowanych w organizację te-
gorocznych Dni Pszczelarza – Bronisław Tuma 
z Połczyna. Zarząd PZP w podzięce za wspie-
ranie pszczelarstwa przyznał okolicznościo-
we dyplomy. Również dyrektor Zachodniopo-
morskiego ODR wyróżnił pszczelarzy puchara-
mi. W uroczystościach oprócz przedstawicieli 
władz wojewódzkich i powiatowych uczestni-
czyli też wiceprezydenci PZP: Radosław Janik, 
prezes Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lu-
blinie, oraz dr hab. Zbigniew Kołtowski z In-
stytutu Ogrodnictwa, Zakładu Pszczelnictwa 

Pasjonaci pszczelarstwa

w Puławach, pełniący także funkcję prezesa 
Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. 

Organizatorzy zadbali również o sesję edu-
kacyjno-seminaryjną, finansowaną ze środ-
ków UE, zorganizowaną przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020. Uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać autorytetów w dziedzinie pszczelarstwa: 
prof. dr. hab. Jerzego Demetraki-Paleologa, re-
prezentującego Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie,  prof. dr. hab. Jerzego Wilde z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
dr inż. Małgorzaty Smugi-Kogut z Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie.

Dodatkową atrakcją było powitanie 13 za-
łóg, które wyruszyły z Krakowa, uczestnicząc  
w „Rajdzie malucha w obranie pszczół”. W cią-
gu 7 dni fiaty 126p pokonały trasę 1680 km, pro-
mując pszczelarstwo. Załogi tworzyli pszczela-
rze, działacze organizacji pszczelarskich i na-
ukowcy. Komandorem rajdu był Piotr Mrów-
ka – właściciel gospodarstwa pszczelarskiego  
i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Pszczela-
rzy Zawodowych. Na Lubelszczyźnie rajdowcy 
odwiedzili Technikum Pszczelarskie w Zespole 
Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, Spółdzielnię 
Pszczelarską „Apis” w Lublinie, Pasiekę Hodow-
laną Marii Gębali oraz pasiekę miejską na dachu 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Podczas XXXV Ogólnopolskich Dni Pszcze-
larza  dużym powodzeniem cieszyła się publika-
cja naszego uczelnianego wydawnictwa „Im-
munobiologia pszczoły miodnej” pod redakcją 
prof. dr. hab. Zdzisława Glińskiego. Rozmowy 
w czasie tego pobytu zaowocowały także nawią-
zaniem nowych kontaktów, dzięki czemu ponad 
350 książek znalazło nabywców. 

Po prawie trzech dniach pełnych wrażeń ofi-
cjalnie zakończono święto. Dziękując organiza-
torom za możliwość uczestnictwa, doceniam 
ich wysiłek włożony w sprawne przygotowa-
nie i przebieg tej ogólnopolskiej imprezy. Pogo-
da również ich nagrodziła i chyba na specjalne 
zamówienie po wielu deszczowych dniach nad 
Koszalinem świeciło słońce.

Tekst i fot. Anna Demetraki-Paleolog
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W dniach 20–22 kwietnia 2017 r.  
w Lublinie odbyła się XXXIX Olimpiada 
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,  
w ramach której przeprowadzono 
zawody drugiego i trzeciego 
stopnia podzielone na etap 
międzyszkolny i centralny. 

Olimpiadę zorganizowały Państwowe Szko-
ły Budownictwa i Geodezji w Lublinie (zwy-
cięzca ubiegłorocznej edycji) wraz z Zarządem 
Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich  
w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym  
w Lublinie. Patronat nad Olimpiadą objął głów-
ny geodeta kraju. W Olimpiadzie udział wzięły 
24 zespoły (72 zawodników) z ponadgimnazjal-
nych szkół geodezyjnych z całej Polski. Pierw-
szego dnia Olimpiady (etap międzyszkolny)  
w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym No-
wych Technik i Technologii w Inżynierii Rol-
niczej UP w Lublinie młodzi adepci geodezji 
zmierzyli się z częścią pisemną. W zestawach 
do rozwiązania mieli 4 zadania geodezyjne 
oraz 80 pytań testowych. W czasie, gdy ucznio-
wie zmagali się z częścią teoretyczną Olimpia-
dy, ich opiekunowie zwiedzili instrumentarium, 
pracownie komputerowe oraz aule (zaplecze dy-
daktyczno-badawcze wykorzystywane w proce-
sie kształcenia na kierunku geodezja i kartogra-
fia). Został również dla nich przygotowany i wy-
głoszony przez dr. Kamila Nieścioruka wykład 
pt. „Wykorzystanie map i szkiców mentalnych  
w ocenie efektywności kształcenia w zakresie re-
dakcji map”. 

W drugim dniu zmagań (etap międzyszkol-
ny) odbyła się część praktyczna Olimpiady. Były 
to zadania zespołowe, polegające na wytyczeniu 
w terenie zadanej figury i wykonaniu pomia-
rów niwelacyjnych. Na realizację dwóch zadań 
i opracowanie wyników zespoły miały 240 mi-
nut. Pomiary oraz prace kameralne zrealizowa-
no na terenie należącym do Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, w sąsiedztwie DS Man-
hattan na Felinie. 

Trzeciego dnia w Państwowych Szkołach 
Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopa-
cińskiego w Lublinie odbył się centralny etap 
olimpiady, do którego zakwalifikowało się 20 
najlepszych uczestników etapu międzyszkolne-
go. Każdy z nich do rozwiązania otrzymał test z 
30 pytaniami. Następnie spośród 20 najlepszych 
uczniów wyłoniono 10 finalistów, którzy odpo-
wiadali na 4 wylosowane pytania.

Po trzech dniach zmagań jury ogłosiło wy-
niki. Drużynowo kolejne miejsca zajęli: Pań-
stwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, zespół w 
składzie Łukasz Sobkowicz, Patrycja Kowalczuk, 
Wiktor Kowalczuk (402 pkt); Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Za-
krzewskiego w Żelechowie, zespół w składzie 
Cezary Kondej, Dominika Kosińska, Agniesz-
ka Fic (359 pkt); Zespół Szkół Kształcenia Usta-

wicznego w Rzeszowie, zespół w składzie Izabe-
la Korab, Przemysław Chruniak, Szymon Ślęcz-
ka (351 pkt).

W rywalizacji indywidualnej kolejne miej-
sca zajęli: Przemysław Chruniak (Rzeszów, 
ZSKU), Łukasz Sobkowicz (Lublin, PSBiG), 
Wiktor Kowalczuk (Lublin, PSBiG), Patry-
cja Kowalczuk (Lublin, PSBiG), Adam Pałęcki 
(Wrocław, ZS), Cezary Kondej (Żelechów, ZSP), 
Kamil Zarzyczny (Jarosław, ZSDGiL), Domini-
ka Kosińska (Żelechów, ZSP), Natalia Rudzka 
(Łódź, ZSGT), Agnieszka Fic (Żelechów, ZSP).

Za zajęcie pierwszego miejsca w rywaliza-
cji indywidualnej główny geodeta kraju Graży-
na Kierznowska ufundowała nagrodę w posta-
ci komputera.

Tradycyjnie miasto, w którym siedzibę ma 
szkoła zwycięskiej drużyny, będzie gospoda-
rzem finału kolejnej edycji Olimpiady.

Patrycja Pochwatka, Andrzej Mazur 
Fot. Patrycja Pochwatka, Robert Sereda, Piotr Wiącek

Wiedza o geodezji i kartografii

 ❚ Pomiary w terenie

 ❚ Zmagania podczas części teoretycznej olimpiady

 ❚ Zwycięzcy z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie
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Wydarzenia

Dr inż. Agnieszka Starek ukończyła studia 
na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie, kierunek zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji, specjalność zarzą-
dzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego. 
Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w 
2010 r. na podstawie pracy magisterskiej „Zmia-
ny właściwości fizycznych cukinii po obróbce 
cieplnej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Be-
aty Ślaskiej-Grzywny. 

W latach 2010–2014 była zatrudniona  
w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych UP  
w Lublinie, gdzie pracowała na etacie inżynie-
ryjno-technicznym, na stanowisku starszego 
technika. Obecnie pracuje na stanowisku asy-
stenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Tech-
nologii Żywności i Pasz na Wydziale Inżynierii 
Produkcji UP w Lublinie.

Dr inż. Agnieszka Starek ukończyła m.in. 
kurs wewnętrznego audytora jakości oraz 
uczestniczyła w szkoleniach z obsługi mikrosko-
pów Olympus, titratora AquaMAX KF. W 2012 
r. za szczególne osiągnięcia naukowe została wy-

Młodzi naukowcy

różniona dyplomem uznania JM Rektora UP  
w Lublinie, a w roku 2013 otrzymała stypen-
dium doktorskie.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność inży-
nieria przetwórstwa spożywczego, uzyskała 18 
września 2015 r. w wieku 29 lat. Rozprawę dok-
torską pt. „Wpływ właściwości fizycznych kala-

repy i czarnej rzepy na proces ich cięcia” zre-
alizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbie-
ty Kusińskiej. Praca na wniosek recenzentów 
została wyróżniona nagrodą indywidualną III 
stopnia JM Rektora UP w Lublinie.

Zakres badań prowadzonych przez dr inż. 
Agnieszkę Starek obejmuje właściwości fizyko-
chemiczne oraz jakość surowców i produktów 
spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzę-
cego. 

Jej dotychczasowy dorobek publikacyjny 
składa się z 25 prac naukowych o łącznym IF 
wynoszącym 6,424 oraz czterech monografii z 
zakresu inżynierii rolniczej. Dr inż. Agnieszka 
Starek złożyła do NCN wniosek o projekt ba-
dawczy „Miniatura I”. Wspólnie z naukowcami z 
Politechniki Lubelskiej opracowała trzy projekty 
wynalazcze dotyczące sposobu stymulacji kieł-
kowania nasion przy użyciu plazmy nietermicz-
nej, które zostały wysłane do Urzędu Patentowe-
go w 2017 r. Jest również współautorem wnio-
sku do programu pod nazwą „Inkubator Inno-
wacyjności+”. Jest członkiem zespołu ds. badań 
naukowych oraz innowacji w programie „Hory-
zont 2020”.

Od 2015 r. jest opiekunem Studenckiego 
Koła Naukowego „Food Design”.

Red.

Coroczne zjazdy naszego rocznika absol-
wentów 1961–1966 stały się tradycją. Tradycją 
też stało się to, że organizują je z wielkim zaan-
gażowaniem państwo Renata i Jan Kapeluszny. 

Tegoroczny zjazd odbył się 17 września 2017 r. w 
Muzeum Wsi Lubelskiej. W pięknej scenerii skan-
senu pomimo deszczowej pogody z ochotą wędro-
waliśmy dróżkami i ścieżkami, zwiedzając zabyt-
kowe chaty, dworki i przedwojenne miasteczko.

Zjazd jak zawsze rozpoczął się mszą świętą, 
której wysłuchaliśmy w pięknym, drewnianym 
kościółku. Modliliśmy się w intencji naszych 
zmarłych kolegów i o to, by nikogo nie zabrakło 
na przyszłorocznym zjeździe. 

Obiad połączony z bankietem i tańcami odbył 
się w starej karczmie. Konsumpcję umilał harmo-
nista pan Stanisław Piech, dawny tancerz naszego 
uczelnianego zespołu Jawor. Świetny akordeoni-
sta, śpiewak i wodzirej swoją muzyką i piosenka-
mi wprowadził radosny nastrój. Czuliśmy się jak w 
karczmie w Reymontowskich Lipcach.

Stare, ulubione melodie z lat naszej młodości 
grał kolega Rysio Kosiński wraz ze swoim synem. 

Mimo wesołej zabawy znaleźliśmy też czas 
na chwilę refleksji i wspomnienie o naszym 
zmarłym koledze Henryku Bichcie, kanclerzu 
Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Ten zjazd zostanie w naszych sercach i pa-
mięci pełen wrażeń i kolorów – kwiatów na sto-
łach i ludowych ozdób. Wszyscy już marzymy  
o następnym.

Irena Molenda 
Fot. Ilona Witosławska

Zjazd 2017 
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Sakura FeSt

Raczej rzadko jeździmy na wschód (chyba 
że Daleki Wschód), bo ostatni raz byliśmy tam 
w 2003 r., w Równem i okolicy, na Zachodniej 
Ukrainie.

Zaproszenie przyszło z Użgorodu od Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia, podpisane 
przez panią Halinę Wakarową, prezesa Towarzy-
stwa.

Priorytetem działań Towarzystwa jest krze-
wienie polskości w polskim środowisku Zakar-
pacia oraz promowanie kultury polskiej w wie-
lokulturowym obwodzie, gdzie styka się kultura 
polska, ukraińska, słowacka i węgierska, dlate-

W cztery strony świata. Cz. I 
go  wyzwanie zostało podjęte. Dodatkowym po-
wodem był również fakt, że mama jednego z na-
szych tancerzy, Andrzeja Hamazy, jest w zarzą-
dzie tej organizacji. Oprócz Andrzeja w Jawo-
rze tańczą jeszcze dziewczęta z Ukrainy o pol-
skich korzeniach – Vira Benedyk i Daria Boż-
ko. Wszyscy oni znaleźli się w składzie wyjaz-
dowym.

Proponowanym terminem był koniec 
kwietnia 2017 r. ze względu na doroczny fe-
stiwal Sakura Fest (święto kwitnących wiśni), 
w ramach którego mieliśmy występować. Nie-
stety, termin ten kolidował z datą naszego 
koncertu wiosennego, poświęconego 700-le-
ciu Lublina. 

Mogliśmy jechać najwcześniej po świętach 
majowych. Organizatorzy zaakceptowali dogod-
ny dla nas termin 5–7 maja, a kwitnienie sakury 
po prostu mieli opóźnić! Chcieć to móc! 

Podróż niedaleka, pewnym mankamentem 
są jedynie kolejki na granicy, ale w Użgorodzie 
było naprawdę fajnie. Przyjęli nas gorąco i bar-
dzo serdecznie. 

Zatańczyliśmy kilka koncertów, wspólnie 
z grupami miejscowymi, i chyba były to do-
bre występy, bo prowadzącej koncerty Mile-
nie Federoczuk na zakończenie, przy podzię-
kowaniach, wyraźnie łamał się głos. Na ostat-
ni koncert przybył Marian Orlikowski, konsul 
z polskiej placówki dyplomatycznej we Lwowie. 
Oprócz koncertów odbyły się warsztaty, w czasie 
których miejscowy zespół folklorystyczny uczył 
nas tańców ukraińskich, a my uczyliśmy ich tań-
ców polskich. Zaproszono również kierownika 
naszego zespołu do telewizji na rozmowę o wy-
mianie kulturalnej i roli młodzieży w kultywo-
waniu tradycji. 

Wracając do kraju, wstąpiliśmy turystycznie 
na kilka godzin do Lwowa, ale niestety deszcz 
trochę nam przeszkodził. Trzeba będzie jeszcze 
tu przyjechać.

Tekst i fot. Zbigniew Romanowicz

Francja

Do Francji wyjeżdżaliśmy już nieraz. Kil-
kakrotnie w ostatnich latach odwiedzaliśmy za-
przyjaźnioną panią Elę i Polonię w miejscowo-
ści Yutz w Lotaryngii. I tym razem zaczęliśmy 
naszą podróż od odwiedzin w Yutz, aby od-
począć w podróży i przy okazji zatańczyć je-
den koncert oraz spotkać się z Polonią. Był to 
krótki postój dający kierowcom wytchnienie, a 
nam możliwość spotkania się z przyjaciółmi i 
wyprostowania nóg przed dalszą drogą na za-
chód Francji.

Kolejnym naszym przystankiem było ma-
lownicze miasteczko Saint Privat, gdzie spę-
dziliśmy tylko trzy dni, dając parę koncertów. 
Na miejscu przywitały nas serdecznie dwie pa-
nie organizatorki, które mimo trudności języ-
kowych miały serce na dłoni. Zaskoczeniem 
było to, iż mamy mieszkać w katolickiej szkole. 
Zaskoczenie przerodziło się w rozczarowanie, 
gdy zobaczyliśmy warunki noclegowe. Były to 
dwa ogromne pokoje przegrodzone dyktami na 
boksy. W każdym boksie stała metalowa pry-
cza i krzesło. Podobne do rozmiarów i jakości 
noclegów były sceny, na których występowa-
liśmy. Wybierając się za granicę, zawsze pyta-
my organizatorów o rozmiary sceny, tak żeby 
dostosować program do jej wielkości. Po przy-
jeździe na miejsce okazało się, że jest dwukrot-
nie mniejsza, niż nas informowano. Zapropo-
nowali nam występ na „betonie”, co jest trage-
dią dla naszych stawów i butów! Na szczęście 
po negocjacjach i przypadkowym „zdemon-
towaniu” zbyt małej sceny zorganizowaliśmy 
wspólnie dywan, który sami przynieśliśmy na 
miejsce koncertu. Na szczęście kolejne wystę- ❚ Członkowie zespołu z Haliną Wakarową, organizatorką pobytu 

 ❚ Cerkiew przy drodze z Użgorodu do Lwowa 
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py i parady w Saint Privat odbyły się bez więk-
szych przygód,  z bardzo pozytywnym odbio-
rem francuskiej publiczności. Panie organiza-
torki były zachwycone bogactwem, kolorysty-
ką i różnorodnością kostiumów oraz układów 
tanecznych. Po ostatnim, bardzo udanym kon-
cercie, gdy publiczność nagrodziła nas owacją 
na stojąco, wyruszyliśmy w dalszą podróż.

Kolejnym przystankiem był festiwal w Ro-
magnat. I tam ponownie zaskoczeniem okaza-
ły się noclegi. Jak je znaleźć? W żaden sposób 
nawigacja nie pokazywała nam adresu podane-
go przez organizatora, a on sam w końcu po go-
dzinie odebrał telefon i udzielił nam informa-

cji, że rozmawia jedynie po francusku! Szczę-
śliwie udało nam się odnaleźć miejsce nocle-
gów oraz tłumacza i z czterogodzinnym opóź-
nieniem udać na miejsce spoczynku. Ten aka-
demik jako jedyny podczas podróży do Francji 
spełniał jakiekolwiek normy europejskie. Fe-
stiwal był dość dziwnie zorganizowany, ponie-
waż, jak stwierdziła młodzież, spaliśmy w Dą-
browicy (Pont-du-Chateau), a występowaliśmy 
w Świdniku (Romagnat), mijając Lublin (Cler-
mond-Ferrand). Pewnego dnia, szykując się na 
koncert, zobaczyliśmy wywieszoną polską flagę. 
Była w tak opłakanym stanie, iż postanowiliśmy 
zdjąć ją z masztu i wyprasować. W ślad za nami 

poszli członkowie innych zespołów, z Austrii  
i Serbii. To jednak nie było największe zasko-
czenie tego „festiwalu”. Bardziej zaskoczył nas 
jego główny dyrektor, który podczas naszych 
występów obsługiwał gości i podawał im je-
dzenie. 

Każdy z tancerzy, aby reprezentować ze-
spół za granicą, musi wcześniej zdobyć odpo-
wiednie umiejętności, uczęszczając na próby 
trzy raz w tygodniu w młodszych grupach oraz 
wykonując liczne koncerty. Dopiero pierw-
sza, starsza grupa ma przywilej prezentowa-
nia tańców lubelskich na zagranicznych festi-
walach. Na całym świecie zachwycają one wi-
dzów swoją choreografią, kostiumami i wyko-
naniem, przysparzając nam  licznych nagród. 
Jedynie podczas tego wyjazdu, we Francji,  pu-
bliczność na koncercie mało interesowała się 
tym, co dzieje się na scenie, tylko zajadała się 
smakołykami. A pan dyrektor był tak zajęty po-
dawaniem im tego jedzenia, że nawet na chwilę 
nie zatrzymał się, aby zobaczyć program zapro-
szonych zespołów. 

Już w Romagnat poznaliśmy Almondin, 
która była pilotką grupy z Austrii i czasami po-
magała również nam. Okazało się że była  także 
organizatorką następnego festiwalu  i naszą pi-
lotką. Podróż z nią gwarantowała nam, że bez 
problemu trafimy do miejsca zakwaterowania 
na kolejnym festiwalu, w miejscowości Mont-
real. Jednak i tym razem francuskie akademi-
ki nie spełniały naszym zdaniem norm euro-
pejskich. Trudne warunki zawsze jednoczą. 
Atmosfera w grupie i świetne zgranie, które 
sprawdzało się w każdej sytuacji. Działaliśmy 
wszyscy razem, sami motywowaliśmy się do 
prób i jak najlepszych koncertów. Każdy dzień 
we Francji łączył naszą grupę i udowadniał, 
że w żaden sposób nie mamy się czego wsty-
dzić, będąc Polakami. Tego, jakie mamy drogi, 
gospodarkę, tradycje i chociażby uczelnię czy 
domy studenckie. 

Odreagowaniem tych wszystkich emo-
cji była droga powrotna. Z tego, co pamiętam, 
ktoś z młodzieży zaczął mówić wiersz: „Do kra-
ju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z zie-
mi przez uszanowanie / Dla darów Nieba…/ Tę-
skno mi, Panie…” Była to jedna z bardziej wzru-
szających chwil mojego ośmioletniego stażu  
w zespole. Młodzież recytowała teksty naszych 
wieszczów narodowych, wiersze o kraju ojczy-
stym i o tęsknocie za nim. Pan Krzysio włączył 
się z akordeonem i przeplatał je piosenkami  
z naszego widowiska „Nie zginęła”. Łza w oku się 
kręciła, a wrażliwym dziewczętom łzy lały się po 
policzku jak groch. Nie jestem w stanie w peł-
ni odtworzyć tamtych emocji i uczuć, ale było 
to wspaniałe przeżycie. Uświadomiło nam, jak 
bardzo jesteśmy związani z ojczyzną i jak waż-
na jest w naszym życiu. Dodatkowo, jak wspa-
niałą młodzież mamy w zespole, która przez re-
cytacje czy zaśpiewanie piosenki potrafi wzru-
szyć się do łez. Takie sytuacje i przeżycia kształ-
tują młodych ludzi na całe życie. 

Tomasz Chmurski  
Fot. Archiwum ZPiT „Jawor”

 ❚ Spotkanie z władzami samorządowymi w Montrealu

 ❚ Pamiątkowe zdjęcie z zespołami uczesticzącymi w paradzie w Saint Private
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Dydaktyka

Studiowałem na Wydziale Inżynierii Pro-
dukcji, kierunek technika rolnicza i leśna na po-
ziomie inżynierskim oraz zarządzanie i inży-
nieria produkcji na poziomie magisterskim. W 
ostatnim semestrze mojej nauki brałem udział 
w trzymiesięcznych praktykach w CEETTAR w 
Brukseli w ramach programu Erasmus. Ten po-
mysł podsunął mi mój opiekun naukowy – prof. 
Edmund Lorencowicz, który dzięki swoim kon-
taktom znalazł odpowiednie miejsce realizacji 
praktyki. Zaproponował także temat pracy ma-
gisterskiej zbieżny z profilem działania organi-
zacji, w której miałem odbyć praktykę. 

Organizacja CEETTAR (ang. European 
Organisation of Agricultural, Rural and Fo-
restry Contractors) zrzesza krajowe organiza-
cje usługodawców rolnych i leśnych z 15 kra-
jów unijnych. Jej dyrektorem i osobą, z którą 
miałem przyjemność pracować, jest Eric Dre-
sin. W CEETTAR zajmowałem się czymś, cze-
go jeszcze nie robiłem, a co bardzo mnie inte-
resuje. Moim głównym zadaniem było przy-
gotowanie raportu na temat stanu usług rol-
niczych w Europie. Pozyskiwanie danych nie-
zbędnych do przygotowania raportu okazało 
się bardzo pracochłonne, ale ciekawe i wiele 
mnie nauczyło. Zmuszony byłem do kontak-
towania się z osobami z 10 europejskich kra-
jów. To kosztowało mnie wiele pracy, czasu, a 
niekiedy stresu. Czasami pozyskanie niezbęd-
nych danych wydawało się niemożliwe, ale z 
pomocą mojego mentora, pana Erica, wszyst-
ko jakoś w końcu się układało. To on nauczył 
mnie wytrwałości, pracy w obcojęzycznym ze-
spole, pokazał jak pracować w biurze i prze-
kazał mi wiele ciekawych informacji. W wy-
niku mojej pracy powstał wspomniany wcze-
śniej raport. Co więcej ten raport został wyko-
rzystany w biuletynie organizacji oraz ma zo-
stać przedstawiony Komisji Europejskiej pod 
koniec roku. Zainteresowani mogą znaleźć 
więcej informacji na stronie www.ceettar.org. 
Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że dzię-
ki odbytej praktyce i pozyskanym danym uda-
ło mi się napisać ciekawą pracę magisterską, 
dzięki której obroniłem się na 5!

Co do samego pobytu muszę powiedzieć, że 
był on dla mnie także czymś wyjątkowym. Co-
dzienne obcowanie z ludźmi, którzy nie posłu-
gują się moim językiem było nie lada wyzwa-
niem. Również inny światopogląd i inna kul-
tura dawały mi dużo do myślenia. Na co dzień 
mieszkałem w Antwerpii, gdzie także mieszka 
mój wujek – uznałem, że zawsze dobrze mieć się 
do kogo odezwać w ojczystym języku. W mie-
ście jest bardzo dużo Polaków, polska szkoła, są 
dwa polskie kościoły, duża liczba polskich skle-
pów, a na sklepowych półkach… lubelskie piwo. 

Przyznam się, że byłem bardzo zadowolo-
ny, że mam rodzinę w Belgii, ponieważ termin 
mojego wyjazdu obejmował  Wielkanoc, a per-

spektywa samotnych świąt troszkę mnie przy-
tłaczała. Obaj z wujkiem lubimy wędkować, dla-
tego spędzaliśmy wspólnie każdy weekend nad 
wodą. Poznałem w ten sposób przyrodę Belgii, 
która przed wyjazdem wydawała mi się tylko 
krajem miast i wsi z dużą liczbą pastwisk. Udało 
mi się też pierwszy raz w życiu wybrać na mor-
ską wyprawę wędkarską. 

Pozostałą część wolnego czasu poświęciłem 
na zwiedzanie. Zwiedzałem głównie Antwerpię i 
Brukselę. Oba miasta pod względem architekto-
nicznym są naprawdę fantastyczne. Wiele pięk-
nych budowli, pomników, skwerów oraz parków 
zachęca do wyjścia z domu. Największe wraże-
nie w Antwerpii zrobiła na mnie katedra, a w 
Brukseli – Atomium. Ulubionym miejscem mo-
ich wieczornych przechadzek były okolice por-
tu w Antwerpii.

 ❚ W tle Atomium – jedna z bardziej imponujących budowli na świecie

Chciałbym zachęcić wszystkich studentów do 
wyjazdu w ramach programu Erasmus. Po pierw-
sze dzięki takim wyjazdom można rozwinąć swo-
je zainteresowania i poszerzyć wiedzę. Po drugie 
poznajemy nową kulturę, mamy możliwość zo-
baczenia nowych, ciekawych miejsc, spróbowa-
nia nowej kuchni i jeżeli dobrze trafimy, możemy 
rozwijać nasze hobby. Nie bójcie się pytać o moż-
liwość wyjazdów w biurze Erasmusa czy też swo-
ich wykładowców i promotorów. Jeżeli naprawdę 
będziecie chcieli wyjechać, uwierzcie, że wam się 
uda. A nasze uczelniane biuro Erasmusa na pew-
no w profesjonalny sposób pomoże w opracowy-
waniu dokumentów aplikacyjnych. Chciałbym 
też bardzo podziękować profesorowi Edmundo-
wi Lorencowiczowi, dzięki któremu mój wyjazd 
udało się zrealizować. 

Kacper Kustra – absolwent WIP z 2017 r.

Erasmus+  
w Belgii

 ❚ Przekazanie raportu końcowego dyrektorowi 
CEETTAR Ericowi Dresin 

 ❚ Mój pierwszy w życiu śledź złowiony nie ze 
słoika widelcem, a z Morza Północnego wędką
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Pro Memoria

W dniu 21 maja 2017 r. zmarła dr hab. Jolan-
ta Napiórkowska-Kowalik, emerytowany profe-
sor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zasłużony pracownik nauki, ceniony nauczyciel 
akademicki i nasza droga koleżanka.

Jolanta Napiórkowska-Kowalik była absol-
wentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ty-
tuł zawodowy magistra biologii otrzymała w 1962 
r. Jej kariera zawodowa związana była wyłącznie z 
naszą uczelnią. Początkowo pracowała w Biblio-
tece Wyższej Szkoły Rolniczej. Działalność na-
ukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1967 r., podej-
mując pracę na stanowisku asystenta w Katedrze 
Ochrony Roślin. W latach 1974–2002 była adiunk-
tem, najpierw w Zakładzie Entomologii Instytutu 
Ochrony Roślin, a od 1982 r. w Katedrze Entomo-
logii. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w 
zakresie entomologii stosowanej uzyskała w 1974 
r., a doktora habilitowanego nauk rolniczych w 
1996 r. W 2002 r. awansowała na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego UP w Lublinie.

Dr hab. Jolanta Napiórkowska-Kowalik, prof. 
nadzw. UP, była entomologiem, znanym i cenio-
nym lepidopterologiem. Jej zainteresowania na-
ukowe mieszczą się w obszarach entomologii 
ogólnej i stosowanej. Pracowała nad bionomią i 
ekologią wielu gatunków motyli występujących w 
agrocenozach, prowadziła też badania nad fauną 
motyli terenów miejskich oraz nad entomofauną 
zimującą na pniach drzew owocowych. Obiek-
tem jej zainteresowań były również szkodliwe ga-
tunki motyli żerujące w surowcach i produktach 
przechowywanych. Zdecydowaną większość do-
robku naukowego Pani Profesor stanowią wy-
niki badań nad sówkami (Lepidoptera, Noctu-
idae). Sówkowate były także głównym obiektem 
Jej rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. Wyni-
ki swoich badań chętnie prezentowała, uczestni-
cząc w licznych sympozjach, warsztatach, konfe-
rencjach krajowych i zagranicznych. Opubliko-
wała około 60 prac naukowych. Do oryginalnych 
i znaczących osiągnięć należy zaliczyć publika-
cję pt. „Motyle Lublina. Cz. IV. Sówki (Lepidop-
tera: Noctuidae, Pantheidae, Nolidae) występu-
jące w środowisku miejskim Lublina” opubliko-
waną w monografii „Fauna miast” w 2008 r. Pra-
ca ta, poszerzająca wiadomości o sówkowatych w 
urbicenozach, jest podsumowaniem wieloletnich 
badań. Ich efektem są także liczne doniesienia o 
występowaniu rzadkich gatunków sówek, niekie-
dy nowych dla Lubelszczyzny, w tym obcych ga-
tunków inwazyjnych. Te wyniki mają ważne zna-
czenie dla praktyki rolniczej i ogrodniczej. Pra-
ce Pani Profesor są źródłem cennych informacji o 
szkodliwości kilkunastu gatunków sówkowatych 
na Lubelszczyźnie i możliwościach ich biologicz-
nego zwalczania. 

Pani Profesor była doświadczonym nauczy-
cielem akademickim. Dydaktyką zajmowała się 

42 lata, uczestnicząc we wszystkich formach na-
uczania studentów (wykłady, ćwiczenia, semina-
ria, opieka nad pracami inżynierskimi i magister-

skimi). Z wielką pasją przekazywała swoją rozległą 
wiedzę studentom naszej uczelni studiującym na 
Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 
Wydziale Agrobionżynierii oraz na Wydziale Bio-
logii i Hodowli Zwierząt. Była recenzentem roz-
praw doktorskich oraz wielokrotnie uczestniczyła 
w komisjach wydziałowych nadzorujących prze-
wody doktorskie. Rezultatem Jej pracy dydaktycz-
nej było wypromowanie doktoranta oraz 40 magi-
strów i inżynierów. Należy podkreślić ogromne za-
angażowanie Pani Profesor przy opracowywaniu 
programów wykładów i ćwiczeń z przedmiotów 
wdrażanych na nowo tworzonych kierunkach. Ak-
tywnie uczestniczyła też w doskonaleniu procesu 
nauczania. Z Jej inicjatywy i przy Jej udziale przy-
gotowany został zeszyt do ćwiczeń z entomologii 
stosowanej. 

Była długoletnim członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego. Szczególną aktywność 
wykazywała, działając w Sekcji Lepidopterologicz-
nej Towarzystwa. Brała aktywny udział we wszyst-
kich zjazdach PTE, poczynając od 1970 r., oraz w 
kilkunastu sympozjach Sekcji Lepidopterologicz-
nej. W latach 1971–1980 była sekretarzem Od-
działu Lubelskiego PTE, a w okresie 1980–1986 z 
ogromnym zaangażowaniem pełniła funkcję prze-
wodniczącej tego oddziału. W ocenie władz Głów-
nego Zarządu PTE Oddział Lubelski PTE należał 
wówczas do wyróżniających się oddziałów w kra-
ju. W uznaniu zasług dla Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego została wyróżniona Meda-
lem za Zasługi dla PTE (1998) oraz Złotą Odzna-
ką PTE (2004). Za działalność naukową i dydak-
tyczną odznaczona została Złotym Krzyżem Za-
sługi (1987) i Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej (1995).

Profesor Jolanta Napiórkowska-Kowalik 
była oddana swojemu powołaniu, kochała i ce-

Wspomnienie
Dr hab. Jolanta Napiórkowska-Kowalik,  
prof. nadzwyczajny UP w Lublinie (1939–2017)

lebrowała swoją pracę. Troszczyła się o swoich 
dyplomantów i doktoranta, a troska ta przekra-
czała obowiązki opiekuna i promotora. Kocha-
ła książki, które z pasją studiowała i gromadziła. 
Posiadała szeroką wiedzę entomologiczną, któ-
rą chętnie dzieliła się z innymi. Szanowała ta-
kie wartości jak rodzina, tradycja, patriotyzm 
i lojalność koleżeńska. Była dobrym i szlachet-
nym człowiekiem, o wielkiej kulturze osobistej. 
Jej odejście jest wielka stratą dla polskiej ento-
mologii.

Pochowana 26 maja br. na lubelskim cmen-
tarzu przy ulicy Lipowej, pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci i sercach. 

Pracownicy Zakładu Entomologii,  
Katedra Ochrony Roślin UP w Lublinie

W Galerii Art Brut w Centrum Kultury  
w Lublinie w dniach 1–31 października 2017 r. 
można było obejrzeć  wystawę obrazów Joanny 
Pawłat, profesora Politechniki Lubelskiej, będą-
cych ilustracją jej kolejnego tomiku poetyckiego 
„Kołysanka dla miasta ogrodów”. 

Obrazy wykonane są techniką malarstwa na 
szkle i kolażu. Autorka wykorzystuje elementy 
realistyczne i baśniowe, przenosząc widza w za-
skakujący często świat skojarzeń. 

Podczas wernisażu autorka zaprezentowała 
kilka wierszy z najnowszego tomu, poświęcone-
go Lublinowi. Jest on wyrazem refleksji poetki  
i malarki kochającej swoje miasto, wrażliwej na 
przyrodę i z czułością ją obserwującej. W tych  
wierszach i obrazach autorka pokazuje koegzy-
stencję organizmu miejskiego i przyrody. 

Artystka ma na koncie wystawy malarstwa w 
lubelskiej Galerii Gardzienice, Galerii Art Brut, 
zamojskiej Kazamacie, a także w japońskich ga-
leriach Amabuki, Ambrosia, Girasole i w Ki-
tashigeyasu Yubinkyoku. Tworzy krótkie for-
my literackie: wiersze, bajki, short-stories. Wy-
dała wcześniej już dwa tomiki wierszy: „Zagu-
biona spacerowiczka” (2013) i „Bunt maszyn” 
(2016). Jej utwory liryczne znajdziemy w „Za-
ułku poetów”, antologiach „Pięć wieków poezji  
w Lublinie”, „Haiku o Lublinie” i w „Akcencie”. W 
„Gazecie Wyborczej” i „Przeglądzie Katolickim” 
ukazały się jej reportaże z pobytu w Japonii. 

Joanna Pawłat jest ponadto autorką i współ-
autorką ponad dwustu publikacji naukowych. 
Zajmuje się m.in. zastosowaniem plazmy nisko-
temperaturowej, alternatywnymi źródłami ener-
gii i inżynierią materiałową. Prowadząc badania 
naukowe, współpracuje z naszym Uniwersyte-
tem. Przez 12 lat pracowała naukowo w różnych 
ośrodkach badawczych w Japonii. 

(Oglądaj fot. na IV stronie okładki)
Red.

Kołysanka dla  
miasta ogrodów
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Duszpasterstwo

Uniwersytet w kulturze chrześcijańskiej
15 października br. odbyła się 377 Kon-

ferencja Plenarna Episkopatu Polski. Odby-
ła się w Lublinie i wpisywała się w obcho-
dy jubileuszowe naszego miasta. Wielokrot-
nie podkreślano, że nigdy dotąd Lublin nie 
gościł tak ważnych osób, które z woli bisku-
pa Rzymu dźwigają na swoich barkach odpo-
wiedzialność za Kościół w naszej Ojczyźnie. 
W tak ważnym wydarzeniu dla Rzeczypospo-
litej, jakim była unia lubelska, królowi Polski 
towarzyszyło tylko trzech hierarchów na czele 
z prymasem Polski Jakubem Uchańskim. Te-
goroczne spotkanie pasterzy Kościoła w Pol-
sce wiązało się także z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim Jana Pawła II. Ta najstarsza  
w Lublinie wyższa uczelnia rozpoczęła swój 
jubileusz sięgający wydarzeń, które mia-
ły miejsce dokładnie wiek temu. Wtedy to 
dzięki inicjatywie ks. Idziego Radziszewskie-
go, pierwszego rektora KUL, i dzięki decy-
zji podjętej przez polskich biskupów, właśnie  
w Lublinie zaistniała uczelnia, która nieba-
wem przyjęła nazwę Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Nie dziwimy się, że te uroczy-
stości zgromadziły cały Episkopat Polski, któ-
ry 15 października wziął udział w uroczystej 
liturgii inaugurującej nowy rok akademicki 
w tej jedynej w Polsce katolickiej uczelni. Na 
mocy decyzji Kolegium Rektorów Wyższych 
Uczelni Lublina uroczystość ta była inaugu-
racją nowego roku akademickiego dla wszyst-
kich uczelni naszego miasta. Członkowie ko-
legiów rektorskich i przedstawiciele wszyst-
kich uczelni z wielką uwagą wysłuchali ho-
milii abp. Stanisława Gądeckiego, metropoli-
ty poznańskiego i przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Homilia miała cha-
rakterystyczne cechy przesłania skierowanego 
przez przedstawicieli Kościoła do środowiska 
akademickiego Lublina.

W niniejszym opracowaniu będącym frag-
mentami homilii ks. arcybiskupa ukażemy zada-
nia, które z punktu widzenia kultury chrześci-
jańskiej stoją także przed naszym środowiskiem, 
jakim jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
Kaznodzieja stawia pytanie i na nie odpowiada: 
„Co właściwie jest celem uniwersytetu, każde-
go uniwersytetu? Najprościej mówiąc, tym ce-
lem jest prawda. Wszelka kultura uniwersytecka 
bierze swój początek z człowieczego pragnienia 
poznania prawdy. Cel każdej autentycznej wyż-
szej uczelni kryje się właśnie w pragnieniu po-
znania istoty rzeczy, odkrycia jej ukrytej natury 
oraz nazwania jej po imieniu. Tego rodzaju pra-
gnienie nadaje badaniom naukowym godność  
i wielkość. […] 

Potwierdza to głos pochodzący z warszaw-
skiego środowiska akademickiego, który nam to 
przypomniał w sposób jednoznaczny: «Przysię-
ga, którą składaliśmy, wspólna dla całego Uni-
wersytetu w zasadzie mówi tylko o Prawdzie nie 
dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało świa-
tło Prawdy, od którego dobro rodzaju ludzkiego 

zależy. Każdy więc z doktorów uniwersytetu wy-
rażał przekonanie, że Prawda istnieje i jego ce-
lem będzie dążenie do niej […] Gdyby uniwer-
sytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania 
Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem 
przebierańców w togach.»”.

W następnym punkcie swojego przesłania 
mówca dotyka bardzo delikatnego związku po-
między prawdą i dobrem. Na początku zaś do-
konuje trudnego zdefiniowania Prawdy. Wia-
domo nam, że nie ma jednej definicji tej warto-
ści, jaką jest prawda. Można tutaj przypomnieć 
chociażby niektóre dywagacje na jej temat w wy-
daniu ks. profesora Józefa Tischnera. Kontynu-
ując rozważania wielkiego mistrza, arcybiskup 
Gądecki przypomina, że „Prawda wiąże się naj-
pierw z widzeniem, rozumieniem, teorią – jak 
ją nazywa tradycja grecka – choć prawda nigdy 
nie jest wyłącznie teoretyczna. Celem poznania 
prawdy bowiem jest poznanie dobra. Prawda 
sprawia, że stajemy się dobrzy. Zwyczajna wie-
dza nas zasmuca – mawiał św. Augustyn. Fak-
tycznie, kto gromadzi zwykłą wiedzę o tym co 
dzieje się w świecie ostatecznie popada w smu-
tek. Od tego smutku ratuje nas tylko świado-
mość tego, iż celem poznania prawdy jest po-
znanie dobra. Autentyczna służba prawdzie kie-
ruje nas ku dobru. Prawda domaga się tego, aby-
śmy stali się dobrzy.”

W tym kontekście godzi się przypomnieć 
nauczanie papieża Benedykta, który często na-
zywał siebie sługą prawdy. Papieżowa doktry-
na nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania 
prawdy. A zatem człowiek nauki nie będzie two-
rzył idei, dzieł, wytworów techniki i sztuki bez 
pytania się o dobro człowieka. Raczej będzie 
dojrzale identyfikował prawdę i odpowiedzial-
nie wskazywał na dobro.

Poszukiwanie prawdy i służba prawdzie jest 
zadaniem każdego człowieka, niezależnie kim 
on jest i co sobą reprezentuje. Niemniej jednak 
wydaje się, że to zadanie dotyczy w szczególny 
sposób ludzi świata nauki. Dlatego autor prze-
słania mówi tak: „Akademickie poszukiwanie 
prawdy nosi w sobie cechy poznania uniwersal-
nego. Nie znaczy to, że obejmuje ono pełen wa-
chlarz wszystkich dyscyplin naukowych, ale ra-
czej, iż każda dyscyplina jest uprawiana w duchu 
uniwersalności, czyli ze świadomością, że każ-
da z pozostałych dyscyplin – chociaż odmienna 
– jest w taki sposób związana z pozostałymi, że 
nie da się jej nauczać poza kontekstem wszyst-
kich pozostałych. Ograniczenie się do jednej 
dyscypliny oznacza – prędzej czy później – ska-
zanie się na jałowość, implikuje niebezpieczeń-
stwo przyjęcia rzeczywistości za całkowitą praw-
dę. W rzeczywistości zaś każda z nauk jest próbą 
dostrzeżenia złożonej jedności prawdy w splo-
cie różnych gałęzi wiedzy, wzajemnie się uzupeł-
niających.”

Głębsze wyjaśnienie tych problemów znaj-
duje się w słowach Jana Pawła II, które skiero-
wał do pracowników Uniwersytetu w Kolonii 

w 1980 r. Korespondują one z wyjaśnieniami 
o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, byłego 
rektora KUL: „Każda dziedzina wiedzy upra-
wiana przez ludzi wolnych i w sposób wolny  
i podporządkowana jedynie obiektywnej 
Prawdzie i właściwym dla niej regułom me-
todycznym – jest równoprawna. Żaden z wy-
działów wchodzących w skład jednego orga-
nizmu poświęconego nauce nie jest «wyższy» 
niż inne. Żaden z wydziałów nie powinien 
sprawować nad innym jakiejś władzy. Żaden 
nie powinien dyktować innemu wydziałowi 
warunków pracy naukowej.” 

Kończąc swoje wystąpienie arcybiskup 
Poznański nawiązał także do słynnego stwier-
dzenia Jana Pawła II z encykliki Fides et ra-
tio. „Pamiętamy, że papież mówi o jednej dro-
dze prowadzącej do poznania prawdy po-
przez działanie rozumu i wiary. Te dwie wła-
dze są jakby dwa skrzydła, które unoszą czło-
wieka do poznania Prawdy, Prawdy pisanej 
przez duże „P” i przekraczającej granice czasu  
i przestrzeni. W ten sposób taka Prawda wkra-
cza w świat Transcendencji. W tym też tajem-
niczym świecie Ratio spotyka się z Fides.”  
W tym intelektualnym procesie wiara w Boga 
nie tłumi poszukiwania prawdy w ludziach 
nauki, wprost przeciwnie, jeszcze bardziej 
zachęca do jej poszukiwania. W perspekty-
wie wiary praca badawcza na wyższej uczel-
ni jawi się bowiem jako służba Królestwu Bo-
żemu, skoro cel badań naukowych nie zawiera 
się przecież w samych badaniach, bo ostatecz-
nie służą one przecież chwale bożej oraz du-
chowej i materialnej promocji ludzkości. Pod-
kreśla to raz jeszcze Jan Paweł II w encykli-
ce Ex corde Ecclesiae, kiedy pisze, że „istotne 
jest, byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo 
etyki przed techniką, prymat osoby wobec 
rzeczy, wyższość ducha nad materią. Sprawie 
człowieka służyć będzie jedynie poznanie ze-
spolone z sumieniem. Ludzie nauki, jeśli mają 
naprawdę pomóc ludzkości, muszą zachować 
świadomość transcendencji człowieka wobec 
świata i Boga wobec człowieka.” 

Podsumowaniem tych trudnych, ale jakże 
ważnych wypowiedzi, mogą być słowa Seneki: 
„Dwie rzeczy dają duszy największą siłę – wier-
ność prawdzie i wiara w siebie. Każdy profesor 
jest więc zobowiązany do wierności prawdzie. 
W realizacji tego zadania nie krępują go żad-
ne programy, zarządzenia ani instytucje. Profe-
sor, który postawił sobie jakieś inne cele ponad 
prawdą, w sensie moralnym przestaje być profe-
sorem wyższej uczelni, choćby posiadał upraw-
niające go do tego dyplomy. Gdy profesorowie 
nie odnoszą się do prawdy, jako najgłębszej po-
trzeby własnego intelektu i gdy ta prawda ich nie 
przemienia, uniwersytet przestaje być uniwersy-
tetem.”

Oprac. ks. Stanisław Sieczka



Dyplomy

Fot. Emilia Dejek

Uroczystość wręczenia dyplomów 28 października 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Lublinie. Na zdjęciach absolwenci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (u góry) i Wydziału 
Agrobioinżynierii (u dołu). Czytaj tekst na str. 16. Fot. Maciej Pietraś 



„K
oł

ys
an

ka
 lu

be
ls

ka
 II

” k
ol

aż
 a

ut
or

st
w

a 
Jo

an
ny

 P
aw

ła
t p

re
ze

nt
ow

an
y 

na
 w

ys
ta

w
ie

 „K
oł

ys
an

ka
 d

la
 m

ia
st

a 
og

ro
dó

w
”. 

Cz
yt

aj
 te

ks
t n

a 
st

r. 
31


