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NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA

WYDZIA£
 BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZ¥T

mgr in¿. Grzegorz Kochman: Wp³yw pre-
paratów energetycznych na wydajnoœæ, sk³ad
mleka oraz wybrane wskaŸniki krwi krów

Promotor: dr hab. Renata Klebaniuk, prof.
nadzw. UP

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Matras – UP w Lublinie
prof. dr hab. Franciszek Borowiec – UR

w Krakowie
21 czerwca 2012 r.

mgr in¿. Marcin Józef Liœkiewicz: Analiza
iloœciowa i jakoœciowa jagni¹t rzeŸnych z cho-
wu masowego na LubelszczyŸnie

Promotor: prof. dr hab. Tomasz M. Gru-
szecki

Recenzenci:
dr hab. Anna Szymanowska – UP w Lubli-

nie
prof. dr hab. Bronis³aw Borys – Inst. Zoo-

tech. PIB w Krakowie
17 maja 2012 r.

WYDZIA£ OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

mgr in¿. Magdalena Stelmaszczyk: Mikro-
rozmna¿anie wybranych gatunków ozdobnych
czosnku (Allium L.)

Promotor: dr hab. Danuta Kozak, prof.
nadzw.UP

18 maja 2012 r.

mgr in¿. Ma³gorzata Witek: Wp³yw wybra-
nych czynników na rozmna¿anie, wzrost i
kwitnienie Kohleria amabilis (Planch. et Lin-
den) Fritsch

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hetman –
emeryt. prof. UP w Lublinie

18 maja 2012 r.

mgr in¿. Margot Dudkiewicz: Dendroflora i
koncepcja rewaloryzacji siedmiu wybranych
zespo³ów pa³acowo-parkowych i za³o¿eñ
dworsko-ogrodowych na terenie powiatu
³êczyñskiego

Promotor: dr hab. Marek D¹bski
25 czerwca 2012 r.

mgr in¿. Ma³gorzata Janiuk: Entomofauna
zasiedlaj¹ca borówkê wysok¹ (Vaccinium co-
rymbosum L.) na plantacjach w okolicy Lubli-
na

Promotor: dr hab. Magdalena Gantner
25 czerwca 2012 r.

WYDZIA£
 IN¯YNIERII PRODUKCJI

mgr in¿. Izabela Mijalska-Szewczak: Ener-
goch³onnoœæ transportu w rolnictwie w aspek-
cie proekologicznym

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Burski
13 wrzeœnia 2012 r.

mgr in¿. Tomasz Stankiewicz: Wp³yw pola
magnetycznego na kie³kowanie i wzrost ³ubinu
w¹skolistnego (Lupinus angustifolius)

Promotor:prof. dr hab. Stanis³aw Pietru-
szewski

13 wrzeœnia 2012 r.

mgr in¿. Monika Romana Siasta³a: W³aœci-
woœci fizyczne ciasta i pieczywa pszennego
wzbogaconego dodatkami roœlinnymi

Promotor: dr hab. Dariusz Dziki
13 wrzeœnia 2012 r.

NOMINACJE . HABILITACJE
DOKTORATY

PRACA  DLA   ABSOLWENTÓW

 WYDARZENIA

WYDZIA£ NAUK O ¯YWNOŒCI
I BIOTECHNOLOGII

mgr Urszula Jolanta Z³otek: Wp³yw sty-
mulacji reakcji obronnych na wyró¿niki odpor-
noœci sa³aty

Promotor: dr hab. Wies³aw Wójcik
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Czapski – UP w Po-

znaniu
prof. dr hab. Irena Perucka – UP w Lublinie
21 listopada 2012 r.

DOKTORAT HONORIS CAUSA
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsz-

tynie uchwa³¹ Senatu z dnia 30 listopada 2012 r.
nada³ godnoœæ doktora honoris causa prof. dr. hab.
Zygmuntowi Litwiñczukowi.                      Red.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego wraz z resortem pracy i polityki spo-
³ecznej rozpoczyna realizacjê programów,
inicjatyw oraz zmian ustawowych maj¹cych
poprawiæ sytuacjê absolwentów na rynku pracy.

Magnificencje Rektorzy,
Szanowni Pañstwo

W trudnym dla europejskiej gospodarki cza-
sie, wspieranie studentów i absolwentów w ich
zawodowych wyborach jest wspólnym zobo-
wi¹zaniem nauczycieli akademickich i w³adz
uczelni, s³u¿b zatrudnienia, pracodawców,
w³adz samorz¹dowych i krajowych. Tylko efek-
tywna wspó³praca na wszystkich tych pozio-
mach sprawi, ¿e wsparcie dla rozpoczynaj¹cej
zawodow¹ drogê m³odzie¿y bêdzie skuteczne.

Komisja Europejska w strategii „Europa
2020”, poprawê szans m³odych na rynku pracy
uznaje za jedno z priorytetowych zadañ krajów
cz³onkowskich. Rekomenduje dzia³ania na rzecz
poprawy jakoœci kszta³cenia, skuteczniejsze
powi¹zanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie
umiejêtnoœci studentów wa¿nych w pracy za-
wodowej, wspieranie pierwszych doœwiadczeñ
zawodowych czy przyjêcie programów u³atwia-
j¹cych m³odzie¿y wchodzenie na rynek pracy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej podjê³y szereg zmian ustawowych, pro-
gramów i inicjatyw, sprzyjaj¹cych realizacji
tych zadañ. Oczekujemy, ¿e uczelnie zechc¹
siê w nie szeroko zaanga¿owaæ.

Pragniemy poinformowaæ, i¿ w 2012 r. re-
sort pracy uruchomi³ rz¹dowy program „M³o-
dzi na rynku pracy”. Wœród jego strategicz-
nych celów znalaz³o siê stworzenie przyjaznego
i efektywnego modelu pracy z m³odymi bezro-
botnymi, upowszechnianie informacji o dostêp-
nych praktykach zawodowych czy rozwijanie
wspó³pracy instytucji publicznych i niepublicz-
nych, organizacji bran¿owych, pracodawców i
przedsiêbiorców na rzecz przeciwdzia³ania
bezrobociu m³odych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
uruchomi³o pilota¿owy projekt „Twoja Karie-
ra – Twój Wybór”. W ramach pilota¿u osoby
bezrobotne poni¿ej 30 lat uzyskaj¹ indywidu-
aln¹ pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, bêd¹
mog³y liczyæ tak¿e na op³acone sta¿e, szkole-
nia i studia podyplomowe. W ramach progra-
mu przewidziano bony dla pracodawców, któ-
rzy zdecyduj¹ siê na zatrudnienie absolwen-

tów wy¿szych uczelni. Powstanie ponadto
ogólnopolska baza ofert praktyk i sta¿y dla
studentów i absolwentów.

Akademickie Biura Karier powinny aktyw-
nie w³¹czyæ siê w realizacjê tych programów.

Rol¹ Akademickich Biur Karier jest prze-
cie¿ m.in. dostarczanie studentom i absolwen-
tom informacji o rynku pracy, pozyskiwanie
ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu
zatrudnienia, budowanie bazy danych studen-
tów i absolwentów zainteresowanych okreœlo-
nymi ofertami czy pomoc pracodawcom w re-
krutacji kompetentnych pracowników. Zwra-
camy siê z proœb¹ do Pañstwa Rektorów o za-
pewnienie Biurom wsparcia w realizacji tych
zobowi¹zañ. Zachêcamy te¿ do korzystania z
ich analiz i raportów w dzia³aniach na rzecz
poprawy jakoœci kszta³cenia.

Resort pracy zaapelowa³ ju¿ do Marsza³-
ków Województw, by podleg³e im wojewódz-
kie urzêdy pracy intensywniej wspó³pracowa-
³y z Akademickimi Biurami Karier. Kluczow¹
rolê w tej wspó³pracy odegraæ mog¹ zw³aszcza
wojewódzkie Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej, a tak¿e regionalne Obser-
watoria Rynku Pracy i agencje zatrudnienia.

Akademickie Biura Karier mog¹ udostêp-
niaæ wœród studentów informacje o centralnej
Bazie Ofert Pracy, która w jednym miejscu gro-
madzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzê-
dów pracy i instytucji publicznych.

Na marginesie pragniemy przypomnieæ, ¿e
dobrze dzia³aj¹ce inkubatory przedsiêbiorczo-
œci oraz centra transferu technologii powinny
równie¿ znacz¹co przyczyniaæ siê do ograni-
czania bezrobocia wœród absolwentów Pañstwa
uczelni, g³ównie poprzez inspirowanie studen-
tów i absolwentów do samozatrudniania w za-
k³adanych przez nich spó³kach.

Znowelizowane prawo o szkolnictwie wy-
¿szym zobowi¹zuje uczelnie do monitorowania
zawodowych losów absolwentów – wyniki tych
analiz bêd¹ odpowiedzi¹ nie tylko na pytanie,
jak pracodawcy oceniaj¹ poziom kszta³cenia w
Pañstwa uczelniach, ale tak¿e ocen¹ pracy Biur
Karier na rzecz wypracowywania lepszych
wyników w zatrudnianiu absolwentów Pañstwa
uczelni przez pracodawców.

Z wyrazami szacunku

Prof. Barbara Kudrycka minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego; W³adys³aw Kosiniak-
Kamysz minister pracy i polityki spo³ecznej
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      JUBILEUSZ PROFESORA JERZEGO HETMANA
 12–13 wrzeœnia 2012 r. w Instytucie Ro-

œlin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
UP w Lublinie odby³a siê uroczystoœæ 50-
lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jerzego
Hetmana – emerytowanego dyrektora In-
stytutu. Jubileusz Profesora po³¹czono z
Konferencj¹ Naukow¹ Katedr Jednoimien-
nych pt. „Innowacyjnoœæ w produkcji i wy-
korzystaniu roœlin ozdobnych”.

W uroczystoœciach jubileuszowych uczest-
niczy³y w³adze uczelni, instytucji samorz¹do-
wych regionu, przedstawiciele katedr jedno-
imiennych z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania,
Szczecina, Warszawy, Wroc³awia, absolwenci,
producenci roœlin ozdobnych, przyjaciele Ju-
bilata.

Prof. dr hab. Halina Laskowska, dyrektor
Instytutu Roœlin Ozdobnych i Architektury
Krajobrazu, oraz dr hab. El¿bieta Pogroszew-
ska, prof. nadzw. UP, kierownik Zak³adu Ro-
œlin Ozdobnych, przedstawi³y sylwetkê Pro-
fesora, jego dzia³alnoœæ naukow¹, organizacyjn¹
i popularyzatorsk¹ oraz ¿ycie rodzinne.

Na uroczystoœci przyby³o ponad 150 osób
z gratulacjami i ¿yczeniami dla Profesora. Listy
gratulacyjne nades³ali m.in. prof. prof. Katarzy-
na Niemirowicz-Szczytt – dziekan Wydz. Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w
Warszawie, Aleksander Brzóstowicz – dziekan
Wydz. Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniw. Technologiczne-
go w Szczecinie, Piotr Urbañski – dziekan Wydz.
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w
Poznaniu, Franciszek Adamicki – dyr. Instytu-
tu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Danuta Bor-
kowska – dziekan Wydz. Nauk Rolniczych UP
w Zamoœciu, Maria Piskornik, Anna Pindel i
Zbigniew Pindel, Maria Witomska, Teresa Orli-
kowska, Mieczys³aw Czekalski, Józef Piróg –
Katedra Warzywnictwa Wydzia³u Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu, To-
masz Gruszecki, Leszek Orlikowski. Jubilat
zosta³ uhonorowany Odznak¹ Honorow¹ Za-
s³u¿ony dla Województwa Lubelskiego, wrê-
czon¹ przez marsza³ka woj. lubelskiego.

      Prof. Jerzy Hetman urodzi³ siê 23 lute-
go 1941 r. w Wêglinku k. Lublina. W roku 1959
podj¹³ studia na Wydziale Rolniczym WSR w
Lublinie, które ukoñczy³ w 1964 r. Pracê na-
ukow¹ rozpocz¹³ w 1962 r., na trzecim roku
studiów, z chwil¹ podjêcia tematu pracy magi-
sterskiej, któr¹ wykona³ pod kier. prof. dr. hab.
Jerzego Korohody w Katedrze Hodowli Ro-
œlin i Nasiennictwa.

W 1973 r. obroni³ pracê doktorsk¹ pt.
„Wp³yw bezpoœredni i nastêpczy nawo¿enia na
plon cebul tulipanów oraz ich przydatnoœæ do
pêdzenia pod szk³em i do reprodukcji”, wyko-
nan¹ pod kier. prof. Jerzego Korohody, po czym
zosta³ awansowany na stanowisko adiunkta.

W 1978 r. habilitowa³ siê na Wydziale Rol-
niczym AR w Lublinie na podstawie dorobku
naukowego i rozprawy pt. „Badania przydat-
noœci warstw podornych ró¿nych typów gleb
do przygotowania ziemi znormalizowanej sto-
sowanej w uprawie gerbery”. Po zatwierdze-
niu stopnia doktora hab. uzyska³ stanowisko
docenta w Zak³adzie Roœlin Ozdobnych Insty-
tutu Produkcji Ogrodniczej. W 1979 r. zosta³
powo³any na stanowisko kierownika Zak³adu
Roœlin Ozdobnych, a w 1981 r. zosta³ wybra-
ny na dyrektora Instytutu Produkcji Ogrodni-
czej. Obie te funkcje pe³ni³ do roku 1989, kiedy
to w ramach reorganizacji Instytut Produkcji

Ogrodniczej zosta³ rozwi¹zany, a na jego miej-
sce powo³ano piêæ samodzielnych katedr. Po
rozwi¹zaniu Instytutu zosta³ kierownikiem
Katedry Roœlin Ozdobnych.

W 1988 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profe-
sora nadzw., a w roku 1993 stanowisko profe-
sora zwycz. W 1999 r. zosta³ wybrany na dzie-
kana Wydzia³u Ogrodniczego i funkcjê tê pe³ni³
przez dwie kadencje (1999–2005).

Dorobek naukowy i publikacyjny Profesora
obejmuje autorstwo lub wspó³autorstwo 529
publikacji, w tym 155 rozpraw naukowych, 8
ksi¹¿ek, 193 artyku³ów naukowych i 130 arty-
ku³ów popularnonaukowych, 1 patentu i 43 in-
nych opracowañ, g³ównie z zakresu pod³o¿y do
uprawy roœlin ozdobnych pod os³onami, roz-
mna¿ania i optymalizacji technologii uprawy
roœlin ozdobnych w gruncie i pod os³onami, ze
szczególnym uwzglêdnieniem takich gatunków,
jak: anturium, gerbera, strelicja, ró¿a, goŸdzik,
roœliny cebulowe, chryzantema, eustoma.

Zainteresowania naukowe Profesora kon-
centrowa³y siê wokó³ praktycznych i teore-
tycznych zagadnieñ produkcji roœlin ozdob-
nych i dotyczy³y czterech g³ównych kierun-
ków badañ:

– wp³ywu œció³kowania, nawo¿eniania her-
bicydów i sposobów rozmna¿ania na wzrost i
rozwój roœlin ozdobnych uprawianych w grun-
cie (roœlin cebulowych, ró¿, bylin);

– wp³ywu pod³o¿a i nawo¿enia oraz wa-
runków œrodowiska na wzrost i rozwój naj-
wa¿niejszych gatunków roœlin ozdobnych upra-
wianych pod os³onami;

– badañ nad wzrostem, rozwojem, rozmna-
¿aniem i plonowaniem nowych, ma³o znanych
w naszym kraju roœlin ozdobnych: anturium,
strelicji, gloriozy, eustomy i in.;

– energooszczêdnej uprawy roœlin ozdob-
nych w tunelach foliowych np. ró¿, chryzan-
tem, liatry, piwonii, irysa syberyjskiego, cie-
miernika.

Prowadz¹c badania w ramach tych zagad-
nieñ, wraz ze wspó³pracownikami uzyska³
wiele cennych wyników, które znalaz³y zasto-
sowanie w praktyce i przynios³y powa¿ne
korzyœci ekonomiczne w produkcji kwiaciar-
skiej oraz przyczyni³y siê do znacznego roz-

szerzenia asortymentu uprawianych roœlin
ozdobnych w Polsce. Z tych najwa¿niejszych
nale¿y wymieniæ:

1. Wykazanie korzyœci œció³kowania w na-
szych warunkach klimatycznych reprodukcyj-
nych plantacji roœlin cebulowych i ustalenie
optymalnych dawek nawo¿enia dokorzeniowe-
go i dolistnego oraz terminów zbioru tulipa-
nów w warunkach Lubelszczyzny dla uzyska-
nia najlepszych plonów cebul o najwy¿szej
przydatnoœci do pêdzenia i reprodukcji. Po
opublikowaniu wyników badañ, ju¿ od po³o-
wy lat 70. producenci roœlin cebulowych w ca³ej
Polsce œció³kowanie plantacji traktuj¹ jako je-
den z najwa¿niejszych zabiegów uprawowych
gwarantuj¹cych uzyskanie dobrych plonów.
Profesor jako pierwszy w Polsce wykaza³, ¿e
nawo¿enie stosowane w czasie produkcji ce-
bul tulipanów w uprawie polowej wp³ywa na
ich przydatnoœæ do pêdzenia i reprodukcji.

2. Wytypowanie przydatnoœci najlepszych
herbicydów do odchwaszczania plantacji tuli-
panów i krokusów. Wyniki tych badañ po opu-
blikowaniu znalaz³y szybko zastosowanie w
produkcji roœlin cebulowych w ca³ym kraju i
pozwoli³y na obni¿enie nak³adów na pielêgna-
cjê tych roœlin.

3. Ustalenie najlepszych sposobów i termi-
nów rozmna¿ania kilkudziesiêciu popularnych
gatunków bylin w produkcji szkó³karskiej, co
przyczyni³o siê do optymalizacji, a jednocze-
œnie uproszczenia tej produkcji.

4. Opracowanie ziemi znormalizowanej i jej
modyfikacji dla uprawy ca³ego szeregu gatun-
ków roœlin ozdobnych uprawianych pod os³o-
nami. Stosowanie do uprawy mieszanek torfu
wysokiego i warstw podornych gleb rodzimych
w gospodarstwie na prze³omie lat 70. i 80. XX
w. pozwoli³o na obni¿enie nak³adów na przy-
gotowanie pod³o¿a w porównaniu z substrata-
mi torfowymi i jednoczeœnie ograniczy³o zu¿y-
cie torfu wysokiego dla celów ogrodniczych.
By³o to niezmiernie korzystne ze wzglêdu na
ochronê œrodowiska naturalnego. Wiele zak³adów
ogrodniczych w tamtych latach wykorzystywa-
³o mieszanki torfowo-mineralne w produkcji ta-
kich roœlin, jak goŸdziki, gerbera, ró¿e i in.

5. We wspó³pracy z Zak³adem Farmako-
gnozji Akademii Medycznej i Instytutem Agro-
fizyki PAN wykaza³ mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia poliamidu PA-6, otrzymanego w wyniku
chemicznej obróbki odpadów przemys³u dzie-
wiarskiego, jako sterylnego sk³adnika pod³o¿y
ogrodniczych. Sposób wytwarzania pod³o¿a
na bazie poliamidu PA-6 zosta³ opatentowany.

6. Wynikiem wspó³pracy z Instytutem Na-
wozów Sztucznych w Pu³awach by³o ustale-
nie przydatnoœci chelatowego nawozu ¿elazo-
wego, g³ównie dla gerbery, oraz nawozów In-
sol W i Insol U dla roœlin doniczkowych, ³¹cznie
z opracowaniem instrukcji wdro¿eniowej i
wprowadzeniem ich na rynek.

7. Wykazanie przydatnoœci hydro¿eli jako
sk³adników pod³o¿a, szczególnie do ukorze-
niania sadzonek zielnych ró¿nych roœlin ozdob-
nych. Obecnie hydro¿ele stanowi¹ jeden z pod-
stawowych sk³adników pod³o¿y poprawiaj¹-
cych ich w³aœciwoœci fizyczne i s¹ wykorzy-
stywane w przemys³owej produkcji pod³o¿y
ogrodniczych.

 8. Prace nad morfologi¹, biologi¹ wzrostu i
rozwoju oraz rozmna¿aniem takich roœlin, jak
anturium, strelicja, glorioza i eustoma doprowa-

 WYDARZENIA

(dokoñczenie na s. 8,9)
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Zalewskiego. Odnosz¹c siê do obecnej roli Ka-
tedry, stwierdzi³, ¿e prof. Litwiñczuk przez
podejmowanie m.in. nowych zagadnieñ doty-
cz¹cych u¿ytkowania lokalnych ras byd³a i
produkcji ¿ywnoœci ekologicznej wprowadzi³
j¹ na nowe tory, co stanowi dobry przyczó³ek
do œwiatowych badañ, efektem czego s¹ publi-
kacje w najlepszych miêdzynarodowych cza-
sopismach naukowych.

W sesji plenarnej dr hab. Jolanta Król (UP
Lublin) w swoim referacie pt. „Mleko i pro-
dukty mleczne Ÿród³em sk³adników biologicz-
nie czynnych w diecie” wykaza³a m.in, ¿e re-
gularne spo¿ywanie produktów mlecznych, w
iloœciach zalecanych zgodnie z zasadami pra-
wid³owego ¿ywienia, prowadzi do ogranicze-
nia wystêpowania wielu schorzeñ cywilizacyj-
nych.

Z kolei prof. Joanna Bar³owska (UP Lu-
blin) w referacie „Mleko i miêso lokalnych ras
byd³a jako surowiec o wy¿szej wartoœci
od¿ywczej i korzystniejszych parametrach do
przetwórstwa” zaprezentowa³a wyniki badañ,
z których wa¿n¹ konkluzj¹ by³o stwierdzenie,
¿e mleko krów ras lokalnych jest bogatsze w
funkcjonalne bia³ka serwatkowe, a tak¿e cha-
rakteryzuje siê lepszymi parametrami do prze-
twórstwa, szczególnie do produkcji serów. Z
kolei miêso lokalnych ras byd³a charakteryzuje
siê korzystniejszym sk³adem kwasów t³usz-
czowych.

Dr hab. El¿bieta Krzêcio-Niczyporuk z
UTPH w Siedlcach zaprezentowa³a sk³adniki
bioaktywne miêsa do których mo¿emy zali-
czyæ: sprzê¿ony kwas linolowy (CLA), kar-
nozynê, anserynê, glutation, taurynê, koenzym
Q. Wœród bioaktywnych substancji bêd¹cych
komponentami miêsa wymieniane s¹ tak¿e:
cholina, kwas liponowy, kwas orotowy.

Ostatni referat prezentowany w sesji ple-
narnej przez dr Karolinê Szulc (UP Poznañ)
dotyczy³ wykorzystania surowca rzeŸnego
pochodz¹cego od œwiñ ras rodzimych do pro-
dukcji wyrobów tradycyjnych.

Nastêpnie uczestnicy konferencji odwiedzili
Gospodarstwo Agroturystyczne „Maj¹tek
Rutka” utrzymuj¹ce m.in. byd³o rasy bia³ogrz-
bietej, koniki polskie, owce rasy wrzosówka i
polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej oraz
jedyne w Polsce stado zachowawcze gêsi bi³-
gorajskiej.

Kolejna czêœæ obrad odby³a siê w siedzibie
dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego –
wspó³organizatora konferencji w Oœrodku
Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszuli-
nie.

W I sesji doniesieniowej nt. „Wartoœæ
od¿ywcza mleka i jaj rodzimych ras zwierz¹t”,
której przewodniczyli prof. dr hab. Tadeusz
Grega (UR Kraków) i dr hab. prof. nadzw. Jó-
zefa Krawczyk (IZ Kraków) zaprezentowano
8 doniesieñ.

Prof. Tadeusz Grega przedstawi³ doniesie-
nie nt. „Prozdrowotne w³aœciwoœci mleka su-
rowego i ukwaszonego od krów rasy polskiej
czerwonej i holsztynofryzyjskiej”, dr hab.
Piotr Wójcik (IZ Kraków) referowa³ pracê pt.
„Cechy jakoœciowe mleka krów rasy zacho-
wawczej byd³a czarno-bia³ego w warunkach
chowu zrównowa¿onego”, a dr hab. Piotr Za-
pletal (UR Kraków) mówi³ nt. „Poziom kwa-
sów t³uszczowych w mleku krów ró¿nych ras
hodowanych w Ma³opolsce”. Mgr Monika
Wójcik (UP Lublin) wykaza³a z kolei, ¿e istot-
nie najwy¿sz¹ iloœæ cholesterolu zawiera³o
mleko krów rasy polskiej holsztyñsko-fry-
zyjskiej odmiany czerwono-bia³ej, zaœ naj-
ni¿sz¹ polskiej czerwonej. Dr Romualda Dan-

ków (UP Poznañ) omówi³a „W³aœciwoœci
funkcjonalne napoju fermentowanego wytwo-
rzonego z mleka klaczy” a dr Monika Kêdzier-
ska-Matysek (UP Lublin) dokona³a porów-
nania w³aœciwoœci fizykochemicznych i orga-
noleptycznych oscypka i serów wêdzonych
z mleka krowiego. Interesuj¹ce okaza³o siê do-
niesienie nt. „Modyfikacja struktury kwasów
t³uszczowych w ¿ó³tkach jaj poprzez stoso-
wanie  nasion lnu w ¿ywieniu kur ras zacho-
wawczych” autorstwa dr hab. prof. nadzw.
Józefy Krawczyk i wsp. w którym na pod-
stawie doœwiadczenia wykazano, ¿e zasto-
sowanie nasion lnu w mieszankach paszo-
wych pozwala uzyskaæ jaja spo¿ywcze o
wy¿szej zawartoœci nienasyconych kwasów
PUFA n-3.

Ostatnim doniesieniem w tej sesji by³a
„Efektywnoœæ chowu byd³a ras objêtych pro-
gramem ochrony zasobów genetycznych” pre-
zentowane przez dr. Witolda Chabuza (UP
Lublin).

Przewodnicz¹cymi II sesji doniesieniowej
nt. „Wartoœæ od¿ywcza miêsa rodzimych ras
zwierz¹t” byli prof. dr hab. Danuta Borkow-
ska (UP Lublin) i dr hab. Maciej Adamski (UP
Wroc³aw). Dr Anna Kasprzyk (UP Lublin)
zaprezentowa³a doniesienie nt. „Wartoœæ rzeŸ-
na oraz jakoœæ miêsa tuczników rasy pu³aw-
skiej i pbz”. Z kolei mgr Aleksandra Cebulska
(UTP Bydgoszcz) przedstawi³a pracê nt. „Po-
równanie jakoœci miêsa pozyskiwanego od
polskich ras rodzimych i mieszañców cztero-
rasowych”. Prof. W³adys³aw Migda³ (UR Kra-
ków) zaprezentowa³ natomiast szerokie ba-
dania nt. „Porównanie profilu kwasów t³usz-
czowych t³uszczu œródmiêœniowego œwiñ oraz
drobiu ras rodzimych z tucznikami i brojlera-
mi komercyjnymi”, z których najwa¿niejsz¹
konkluzj¹ by³a wiêksza zawartoœæ kwasów
C18:2 n-6 i C18:3 n-3 w t³uszczu kurczaków
rasy ¯ó³tonó¿ka Kuropatwiana w porówna-
niu z brojlerami komercyjnymi. Dr Ewa So-
snówka-Czajka (IZ Kraków) przedstawi³a
wyniki doniesienia pt. „Kszta³towanie siê
parametrów jakoœci miêsa ekologicznych kur-
cz¹t rzeŸnych rasy zachowawczej Rhode Is-
land Red w zale¿noœci od sk³adu botaniczne-
go runi wybiegów”. A dr Katarzyna Po³to-
wicz (IZ Kraków) wykaza³a, ¿e miêso rodzi-
mych ras kurcz¹t  charakteryzuje siê unikal-
nymi walorami dietetycznymi w porównaniu
do komercyjnych mieszañców rzeŸnych. Dr
Ma³gorzata Gomu³ka (UR Kraków) zaprezen-
towa³a „Badania nad wykorzystaniem gêsi
zatorskich do produkcji miêsa w warunkach
chowu intensywnego i tuczu owsianego”, na-
tomiast dr hab. Pawe³ Bielañski (IZ Kraków)
wykaza³, ¿e miêso królików rasy popielniañ-
skiej bia³ej, ¿ywionych paszami gospodarski-
mi, charakteryzuje siê wyj¹tkowymi zaletami
¿ywieniowymi, przy czym obok wysokiej
wartoœci od¿ywczej bia³ek na szczególne pod-
kreœlenie zas³uguje wysoki poziom kwasu li-
nolenowego i niski stosunek kwasów n-6 do
n-3. Dr Dorota Maj (UR Kraków) mówi³a o
jakoœci miêsa królików ¿ywionych pasz¹ z
dodatkiem soi genetycznie modyfikowanej.

Podsumowania konferencji dokona³ prof.
Zygmunt Litwiñczuk. Stwierdzi³, ¿e ochrona
rodzimych ras zwierz¹t jest konieczna, acz-
kolwiek wiêcej powinno znaleŸæ siê narzêdzi
wspieraj¹cych i umo¿liwiaj¹cych utrzymanie
rodzimych ras zwierz¹t i promuj¹cych pozy-
skiwane od nich produkty na zmieniaj¹cym siê
rynku.

Pawe³ ¯ó³kiewski

KONFERENCJE . SYMPOZJA . WYDARZENIA

M£ODZI POLSCY
NAUKOWCY
WYRUSZAJ¥

NA PODBÓJ USA

80 laureatów drugiej edycji rz¹dowego
programu „Top 500 Innovators” pojedzie na
dwumiesiêczny sta¿ do Kalifornii, by tam
uczyæ siê od œwiatowych liderów innowacji
sztuki zamiany wyników badañ naukowych
w biznesowy sukces.

9 paŸdziernika br. wiceminister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego, prof. Maria El¿bieta Or³ow-
ska. sekretarz stanu w MNiSW, wrêczy³a pro-
mesy wyjazdowe zwyciêzcom II edycji pro-
gramu „TOP 500 Innovators – Science, Mana-
gement, Commercialization”.

Pierwsza czterdziestka laureatów wy³onio-
nych w II ods³onie konkursu „Top 500 Innova-
tors” ju¿ w kwietniu tego roku odby³a dwu-
miesiêczne sta¿e na Stanford. Kolejna grupa 80
utalentowanych m³odych naukowców wyru-
szy³a 13 i 14 paŸdziernika do Stanford Univer-
sity oraz University of California w Berkeley.

O miejsce w kolejnej edycji rz¹dowego pro-
gramu „Top 500 Innovators” konkurowa³o 363
kandydatów z uczelni, instytutów badawczych,
instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów
transferu technologii w ca³ej Polsce. W wyniku
przeprowadzonej oceny formalnej wniosków
do kolejnego etapu rekrutacji – na rozmowê
kwalifikacyjn¹ w Warszawie zosta³o zaproszo-
nych 251 kandydatów. Oceniano aplikacyjnoœæ
ich badañ, innowacyjnoœæ prowadzonych pro-
jektów, dotychczasowe sukcesy komercjaliza-
cyjne, motywacjê do udzia³u w programie, a
tak¿e zdolnoœci komunikacyjne i znajomoœæ
jêzyka angielskiego. Ostatecznie z tej grupy
wy³oniono 80 finalistów drugiej edycji „Top
500 Innovators” reprezentuj¹cych instytucje
naukowe z ca³ej Polski. Uczestników II edycji
programu „Top 500 Innovators” czekaj¹ w
Kalifornii wyk³ady prowadzone przez wybit-
nych praktyków, kreatywne warsztaty i wi-
zyty studyjne w najbardziej innowacyjnych
przedsiêbiorstwach. Dziêki nim polscy inno-
watorzy nauki i biznesu dowiedz¹ siê, jak sku-
tecznie zarz¹dzaæ badaniami naukowymi i ko-
mercjalizowaæ ich wyniki. Bardzo wa¿n¹ czê-
œci¹ kursu jest rozwijanie kompetencji miêk-
kich takich jak praca w grupie i multidyscypli-
narnym zespole badawczym, kreatywne my-
œlenie, efektywne podejmowanie decyzji, roz-
wi¹zywanie konfliktów.

Top 500 Innovators to najwiêkszy rz¹do-
wy program wspierania wspó³pracy nauki z
gospodark¹, zarz¹dzania badaniami naukowy-
mi i komercjalizacji wyników badañ. Bud¿et
programu siêga 30 mln z³. Do koñca 2015 r.
planowany jest wyjazd a¿ 500 polskich na-
ukowców i pracowników centrów transferu
technologii na sta¿e i szkolenia zagraniczne do
oœrodków naukowych i badawczych z czo³ów-
ki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking
of World Universities). W pierwszej pilota¿o-
wej edycji programu wziê³o udzia³ 40 naukow-
ców, którzy trafili na sta¿ w Stanford Univer-
sity w sercu Doliny Krzemowej, a po powro-
cie do Polski za³o¿yli stowarzyszenie promu-
j¹ce innowacyjne rozwi¹zania w nauce i wspie-
raj¹ce oœrodki akademickie w udanych wdro-
¿eniach wyników prac badawczych.

Na podstawie inf. MNiSW
oprac. MJ



 


  
    






   










     

  
   

  
   
 
 

   




  









   
  




    


 









 
  

     




    
   
  



    








 

  





 




  






    

  
  

      






        
     

     

  



 




   



   



 









  
    
  
  
    









   



    
    










   

   



   
         



     





   









    





  






 

 








     

  

     


















  





   
    



  

   








 
 


    









 







   





   
 


  

    

  



 




    
    
     

     
      

  




     
   

 



  
 







 

 



   

 







    

      



    



    

    























   
   
  




    


  


  






 



 


 







   

  






   

    




    

 
  

    




  









  





  











   





  


  

 














 


 




    

 





   

 

      

 

   



 

   




   


   
   





   

    








 


   
  










     

   

   





  





 



    

    






   










  


  
  
  





   
   





 




    
 


 










    




 

   
    




    
 








   

     




 

   

 

   

 

   



 




  












    

  
  
 



    











  


   



 
 

    

 





 











 

 
    
 








 


  
    




  

 
    

     

      


 





    



   


 



  


    
   
    




  

 



  



 








 


 
   

   

  




    
    
 


   














   



        

  



 
  
       

   

      

     
    



    




 

  
 

   



        

   

    


   








 

 

    
   
  





















     








  





     
    
      

    







      
 






 



     
     

     

  

   
 

   



 

   
     


  

 








     
   







  
   
 

  


   



    










   





  
     
    

  
 




 




      
  






 

  





   
     




     




   
      








      

  












    



  
 


   




     
     






   
  

 
   

     

    
 



 



 


   
 



  

  






    

   



  

    












   



      





  

    


        


   



    

 
    
     



    








     
   
   


 



    






     

 
 




     





   





     


    

       


    

 






     


   
     






 
   
    
    




    
   

   



    

   
  



   
    

 





   
  












     

  

   
     



  
   


   


   


   
 


    

  



 
  






   



 

  
      
   


 

   
    
    


    


 


    


   



   





    


    

  





   

 

  



   



    
    


   






    


   





 
   

    










   
    


  



    



 

    


 

    

 



 
   

  


 
   
  
    
 

  




   
 


  












 








      

  





  
 
   









    
    




   
     







  



  















   


    
    

 








 

   



    

      

  

 











    


     

   
  
  




  
   



    


  









   













   

 









  







 







  


    



  

     
  










  









 

   
    
   


 




     





  

 






 

 
   

  
 

 








 





 







    

   

   
   
 
   



  
    















   








    


 










  


   
   
  



 
    
    








   



    




  









    


 
 



    
     


       
         

   

 



 















  






    



   
  









 




     


 


    
  
     
 
 


  
    


    
    

  
    
 

 
   







       

        

   

 



 


  








 

 



  
     
    

   





     
  





 
 



   

   













   




    
    
   





    





 
 
 

    

 



 










   




     








 
  




   

     
   

   

   
    








  

  





    











  
   

   


     
 




    
    









  



   





   

     




 
    








    
     


   

 
    







   
 

  








   
   
     
 



 
 



   









     



 

 

  



 













 
    
    














  



  













 

  








  







    
   

     

    

 

    





    

    
  
  



   


    


 


   



 


  
   



  
 



 


 



  


     
  

 



  



  




 



     

 



 






























  


























    
      







  
 


















        





  



   



 


  



      




   



     
      




 




        


    


  

 














     
    



          












      
        





  


 
    








     


    



     

 





32 AKTUALNOŒCI

Porta fidei, czyli podwoje wiary zdaj¹ siê
byæ dla nas zawsze otwarte. W myœli wyra¿o-
nej przez autora Dziejów Apostolskich, wpro-
wadzaj¹ nas one do ¿ycia w zjednoczeniu z
Bogiem i pozwalaj¹ nam niejako na nowo wejœæ
do Jego Koœcio³a. Próg tej jedynej i niepowta-
rzalnej rzeczywistoœci, jak¹ jest Koœció³, mo¿-
na przekroczyæ, kiedy g³oszone jest S³owo
Bo¿e, a serce pozwala siê kszta³towaæ ³ask¹,
która przemienia. Przekroczenie tych podwoi
oznacza wyruszenie w drogê, która trwa ca³e
¿ycie. Papie¿ Benedykt rozwa¿aj¹c tê wielk¹
tajemnicê „drogi wiary” pisze: „Zaczyna siê
ona chrztem, dziêki któremu mo¿emy przy-
zywaæ Boga, zwracaj¹c siê do Niego jako do
Ojca, a koñczy wraz z przejœciem poprzez
œmieræ do ¿ycia wiecznego – owocu zmar-
twychwstania Pana Jezusa, który wraz z da-
rem Ducha Œwiêtego pragn¹³ w³¹czyæ sw¹
w³asn¹ chwa³ê tych, którzy w Niego wierz¹.
Wyznawanie wiary w Trójcê Œwiêt¹ – Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego – jest równoznaczne z
wiar¹ w jedynego Boga, który jest mi³oœci¹:
Ojca, który w pe³ni czasów pos³a³ swego Syna
dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, któ-
ry w tajemnicy swej œmierci i zmartwychwsta-
nia odkupi³ œwiat; Ducha Œwiêtego, który pro-
wadzi Koœció³ poprzez wieki w oczekiwaniu
na chwalebny powrót Pana”.

Pamiêtaj¹c o tym wielkim wydarzeniu tryni-
tarnym, papie¿ pisze: Postanowi³em og³osiæ Rok
Wiary. Rozpocznie siê on dnia 11 paŸdziernika
2012 roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia
Soboru Watykañskiego II, a zakoñczy siê w uro-
czystoœæ naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla
Wszechœwiata, 24 listopada 2013 roku. 11 paŸ-
dziernika 2012 roku up³ynie tak¿e dwadzieœcia
lat od opublikowania Katechizmu Koœcio³a Ka-
tolickiego, tekstu promulgowanego przez moje-
go poprzednika, b³ogos³awionego papie¿a Jana
Paw³a II, aby ukazaæ wszystkim wiernym si³ê i
piêkno wiary. Dokument ten, autentyczny owoc
Soboru Watykañskiego II, by³ postulowany
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu
Biskupów w 1985 roku, jako narzêdzie w s³u¿-
bie katechezy i powsta³ dziêki wspó³pracy ca-
³ego episkopatu Koœcio³a Katolickiego. W³aœnie
na paŸdziernik 2012 roku zwo³a³em Zgroma-
dzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat
>>Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze-
œcijañskiej<<. Bêdzie to dobra okazja do wpro-
wadzenia ca³ej wspólnoty koœcielnej w czas
szczególnej refleksji ponownego odkrycia wia-
ry. Nie po raz pierwszy Koœció³ jest wezwany
do celebrowania Roku Wiary. Mój czcigodny
poprzednik, S³uga Bo¿y Pawe³ VI, og³osi³ po-
dobny w 1967 roku dla upamiêtnienia mêczeñ-
stwa Aposto³ów Piotra i Paw³a w 1900 lat od
ich najwy¿szego œwiadectwa wiary. […] Pod
pewnymi wzglêdami mój czcigodny poprzed-
nik postrzega³ Rok Wiary, jako konsekwencje i
wymóg posoborowy, dobrze zdaj¹c sobie spra-
wê z powa¿nych trudnoœci tego czasu, zw³asz-
cza w odniesieniu do wyznawania wiary i wier-
noœci jej poprawnej interpretacji. Sadzê, ¿e in-
auguracja Roku Wiary w zwi¹zku z piêædzie-
si¹t¹ rocznic¹ otwarcia Soboru Watykañskiego
II mo¿e byæ dobr¹ okazja, aby zrozumieæ tek-
sty pozostawione przez ojców soborowych,
które zdaniem Jana Paw³a II nie trac¹ wartoœci,
ani blasku. Konieczne jest, aby by³y nale¿ycie
odczytywane, poznawane i przyswajane, jako
miarodajne i normatywne teksty Magisterium,
nale¿¹ce do Tradycji Koœcio³a. Dzisiaj, po za-
koñczeniu Jubileuszu, szczególnie mocno od-

czuwa siê powinnoœæ ukazywania Soboru, jako
wielkiej ³aski, która sta³a siê dobrodziejstwem
dla Koœcio³a w XX wieku: zosta³ on dany jako
niezawodna busola, wskazuj¹ca nam drogê w
stuleciu, które siê rozpoczyna. Chcê te¿ mocno
podkreœliæ to, co powiedzia³em na temat Soboru
kilka miesiêcy po moim wyborze na Nastêpcê
Piotra: >>Jeœli go odczytujemy i przyjmujemy
w œwietle prawid³owej hermeneutyki, mo¿e on
byæ o coraz bardziej stawaæ siê wielk¹ moc¹ s³u-
¿¹c¹ zawsze potrzebnej odnowie Koœcio³a<<.

Warto zwróciæ uwagê na wyraŸne odwo³a-
nie siê Benedykta XVI do swojego wielkiego
poprzednika Jana Paw³a II. Uwa¿ne studium
Listu Apostolskiego Biskupa Rzymu wyraŸ-
nie wskazuje, ¿e wiele wa¿nych myœli tam
podanych posiada swoj¹ genezê w nauczaniu
papie¿a Polaka. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
samo og³oszenie Roku Wiary jest nie tylko na-
wi¹zaniem do podobnych prze¿yæ z czasów
pontyfikatu Paw³a VI, ale tak¿e wcieleniem w
¿ycie pewnych sugestii, które wielokrotnie
wystêpowa³y w nauczaniu papieskim b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II.

Doktryna papieska prze³omu drugiego i trze-
ciego tysi¹clecia ci¹gle nawi¹zywa³a do podsta-
wowego zadania, które Chrystus stawia przede
wszystkim przed swoim Koœcio³em. To wezwa-
nie stanowi tak¿e g³ówny temat papieskiego
przes³ania zawartego w liœcie apostolskim Por-
ta Fidei. W punkcie 6 tego przes³ania czytamy:
„Odnowa Koœcio³a dokonuje siê przez œwiadec-
two, jakie daje ¿ycie wierz¹cych: poprzez samo
swoje istnienie w œwiecie chrzeœcijanie s¹ fak-
tycznie powo³ani, aby rozjaœniaæ S³owo praw-
dy, jakie pozostawi³ nam Pan Jezus. To w³aœnie
Sobór w Konstytucji dogmatycznej Lumen gen-
tium stwierdzi³: >>Podczas gdy Chrystus œwiê-
ty, niewinny, nieskalany nie zna³ grzechu, lecz
przyszed³ jedynie dla przeb³agania za grzechy,
Koœció³, w którego ³onie znajduj¹ siê grzeszni-
cy, œwiêty i zarazem potrzebuj¹cy oczyszcze-
nia, nieustannie podejmuje pokutê i odnowê.
Koœció³ wœród przeœladowañ œwiata i pociech
Bo¿ych pod¹¿a naprzód w pielgrzymce, g³o-
sz¹c krzy¿ i œmieræ Pana, a¿ przyjdzie. Moc¹
zaœ zmartwychwsta³ego Pana krzepi siê, aby
swoje utrapienie i trudnoœci, zarówno wewnêtrz-
ne, jak i zewnêtrzne, przezwyciê¿aæ cierpliwo-
œci¹ i mi³oœci¹, a Jego misterium, choæ pod os³on¹,
wiernie przecie¿ objawiaæ siê bêdzie w œwiecie,
dopóki siê ono na koniec nie ujawni w pe³nym
œwietle<<

„.
Rok Wiary w tej perspektywie jest zapro-

szeniem do autentycznego i nowego nawróce-
nia do Pana, Jedynego Zbawiciela œwiata. W
tajemnicy Jego œmierci i zmartwychwstania Bóg
objawi³ pe³niê mi³oœci, która zbawia i wzywa
ludzi do nawrócenia i przemiany ¿ycia przez
odpuszczenie grzechów. Dla aposto³a Paw³a ta
mi³oœæ wprowadza cz³owieka do nowego
¿ycia: „Przez chrzest zanurzaj¹cy nas w œmieræ
zostaliœmy razem z Nim pogrzebani po to, aby-
œmy i my postêpowali w nowym ¿yciu – jak
Chrystus powsta³ z martwych dziêki chwale
Ojca. Dziêki wierze to nowe ¿ycie kszta³tuje
ca³¹ ludzk¹ egzystencjê, zgodnie z radykaln¹
nowoœci¹ zmartwychwstania. Na miarê jego
wolnej dyspozycyjnoœci, myœli, uczucia, men-
talnoœæ i zachowania cz³owieka powoli s¹
oczyszczane i przekszta³cane na drodze, która
nigdy tu na ziemi w pe³ni siê nie zrealizuje.
Wiara, która dzia³a przez mi³oœæ staje siê no-
wym kryterium inteligencji i dzia³ania, które
przemienia ca³e ¿ycie cz³owieka”.

W nastêpnych opracowaniach uka¿emy
zwi¹zki, jakie zachodz¹ pomiêdzy wiar¹ rozu-
mian¹ jako akt i t¹ sam¹ postaw¹, która jest
wyraŸnym wezwaniem do konkretnego dzia-
³ania. Mo¿na je odczytaæ jako wezwanie same-
go Boga i wyzwanie, które kieruje wspó³cze-
sny œwiat.

Opracowa³ ks. Stanis³aw Sieczka

ROK WIARY Z BENEDYKTEM XVI
DUSZPASTERSTWO . DYDAKTYKA

W zwi¹zku z tym, ¿e Unia Europejska
mo¿e potrzebowaæ dodatkowego miliona na-
ukowców do 2020 r., Komisja Europejska 21
czerwca br. rozpoczê³a kampaniê, której
celem jest zainteresowanie wiêkszej licz-
by dziewcz¹t naukami œcis³ymi i zachêca-
nie kobiet do wyboru kariery naukowca.

Kobiety stanowi¹ ponad po³owê populacji
studentów w UE i 45 proc. wszystkich dokto-
rantów, lecz stanowi¹ zaledwie jedn¹ trzeci¹
zawodowych naukowców. Kobiety, które uzy-
ska³y tytu³ doktora równie¿ stanowi¹ mniej-
szoœæ w in¿ynierii i przemyœle.

M³odzi ludzie zazwyczaj podejmuj¹ zasad-
nicze decyzje dotycz¹ce swojego przysz³ego
zawodu w wieku od 13 do 17 lat. Na tym eta-
pie nauki zazwyczaj albo wybieraj¹ przedmio-
ty œcis³e albo z nich rezygnuj¹. Z tego powodu
pierwsza czêœæ kampanii bêdzie skierowana do
uczennic szkó³ œrednich pod has³em „Science:
it’s girl thing” („Nauki œcis³e s¹ dla dziewczyn”).
Celem drugiej fazy kampanii bêdzie zachêcanie
studentek do wyboru kariery naukowej.

Kampania przeciwstawi siê stereotypom i
poka¿e dziewczynkom i kobietom, ¿e nauki œci-
s³e s¹ fascynuj¹ce i zapewniaj¹ ogromne mo¿li-
woœci. Poka¿e ona równie¿, wbrew przestarza-
³ym pogl¹dom na karierê naukow¹, w jaki spo-
sób obecne badania naukowe odpowiadaj¹ na
realne potrzeby spo³eczne. Badania i innowacje
s¹ kluczem do znalezienia konkretnych rozwi¹-
zañ dla wspólnych wyzwañ, zwi¹zanych z po-
trzeb¹ zapewnienia ¿ywnoœci, zagwarantowa-
nia bezpieczeñstwa energetycznego, kwestiami
œrodowiskowymi i zmian¹ klimatu czy te¿ za-
potrzebowaniem na lepsz¹ opiekê zdrowotn¹.
Znane kobiety-naukowcy bêd¹ patronowaæ
kampanii w mediach oraz uczestniczyæ w zwi¹-
zanych z ni¹ imprezach i warsztatach.

Kampania bêdzie realizowana we wszyst-
kich 27 pañstwach cz³onkowskich UE w la-
tach 2012/2013. W 2012 r. zwi¹zane z ni¹ wy-
darzenia organizowane bêd¹ najpierw w sze-
œciu krajach – Austrii, Belgii, Niemczech,
W³oszech, Holandii i Polsce. Kampania rozpo-
czyna siê w czasie, kiedy Komisja Europejska
zaproponowa³a inicjatywê „Horyzont 2020”,
program, który zwiêkszy unijne wsparcie dla
badañ i innowacji do 80 mld euro na okres 2014–
2020 (z 55 mld euro w aktualnym siedmiolet-
nim bud¿ecie).                                  Oprac. mj

Strona internetowa kampanii: http://ec.europa.eu/scien-
ce-girl-thing/

Strona na Facebooku: www.facebook.com/sciencegirl-
thing

NAUKA I INNOWACJA
 „S¥ DLA DZIEWCZYN”

NOWA UNIJNA KAMPANIA



    



      



       



  

 




