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2 AKTUALNOŒCI

Magnificencjo,
Przeœwietny Senacie,
Wysoka Rado Wydzia³u Bioin¿ynierii Zwie-

rz¹t,
Dostojny Doktorancie,
Szanowni Goœcie,
Drodzy Studenci,
Panie i Panowie,

Jako promotor chcia³abym przedstawiæ Pañ-
stwu sylwetkê Dostojnego Doktoranta, Jego
zas³ugi oraz najwa¿niejsze fakty z dzia³alnoœci
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwiñczuk jest wy-
chowankiem Akademii Rolniczej w Lublinie.
Tu w 1972 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem studia
zootechniczne i doktoryzowa³ siê w 1976 r.,
tak¿e z wyró¿nieniem. W 1981 r. habilitowa³
siê na Wydziale Zootechnicznym ART w Olsz-
tynie, a tytu³ naukowy profesora w wieku 40
lat uzyska³ w 1990 r. W Polsce do wyj¹tków
nale¿y uzyskanie tytu³u profesora w takim
wieku. W 2008 r. Akademia Podlaska w Siedl-
cach nada³a Profesorowi godnoœæ doktora ho-
noris causa.

Profesor nale¿y do czo³owych specjalistów
z zakresu hodowli byd³a w kraju, cieszy siê te¿
uznaniem za granic¹.

Pracê zawodow¹ prof. Zygmunt Litwiñczuk
rozpocz¹³ w 1971 r. w Katedrze Hodowli By-
d³a AR w Lublinie w szkole naukowej prof. dr
h.c. W³adys³awa Zalewskiego. Nieprzeciêtne
zdolnoœci naukowe i organizacyjne oraz du¿a
pracowitoœæ sprawi³y, ¿e Jego rozwój nauko-
wy i kariera akademicka przebiega³y bardzo
dynamicznie.

G³ównym nurtem badañ Profesora by³ chów
i hodowla byd³a oraz ocena jakoœci mleka i miê-
sa wo³owego. Badania te nawi¹zywa³y do po-
trzeb i mo¿liwoœci produkcji Polski œrodko-
wo-wschodniej. Mia³y nowatorski charakter
naukowy i du¿e walory utylitarne, zwi¹zane z
kierunkami i trendami rozwoju hodowli byd³a
w Polsce i na œwiecie.

Bezpoœredni w³asny wk³ad Profesora w roz-
wój nauk zootechnicznych odnajdujemy ju¿ w
pocz¹tkowym okresie Jego dzia³alnoœci badaw-
czej w tematyce dotycz¹cej: oceny wartoœci
hodowlanej byd³a czarno-bia³ego i efektach
doskonalenia go w kierunku mlecznym i miê-
snym, wp³ywu czynników œrodowiskowych i
genetycznych na iloœæ, jakoœæ i ³atwoœæ pozy-
skiwania mleka u krów, opracowania i prak-
tycznego sprawdzenia nowych metod i syste-
mów odchowu ciel¹t, wychowu ja³owizny i
opasu m³odego byd³a rzeŸnego.

Znacz¹cy wk³ad do nauki i praktyki wniós³
Profesor badaniami nad efektywnoœci¹ krzy-
¿owania ras krajowych byd³a z ras¹ holsztyñ-
sko-fryzyjsk¹. Ten cykl badañ, a szczególnie
rozpoznanie korzyœci hodowlanych i ekono-
micznych wynikaj¹cych z krzy¿owania, w
po³¹czeniu z badaniami innych krajowych
oœrodków naukowych, by³y podstaw¹ do upo-
wszechnienia tej rasy w Polsce, co m.in. przy-
czyni³o siê do poprawy wartoœci genetycznej
krajowej populacji byd³a, przyspieszenia po-
stêpu hodowlanego i poprawy u¿ytkowoœci
krów mlecznych. Za ten cykl badañ Profesor

otrzyma³ nagrodê I stopnia Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ te¿ liczne badania
dotycz¹ce doskonalenia technologii u¿ytkowa-
nia i ¿ywienia ró¿nych kategorii byd³a, w tym
optymalizacji wychowu ciel¹t, ja³owic oraz opra-
cowania technologii produkcji ¿ywca wo³owe-
go, uwzglêdniaj¹cej potrzeby racjonalnego wy-
korzystania pasz gospodarskich, a szczególnie
zagospodarowania trwa³ych u¿ytków zielo-
nych. Ten nowatorski cykl badañ, wa¿ny z
punktu widzenia wykorzystania olbrzymich
zasobów trwa³ych u¿ytków zielonych nie tyl-
ko Lubelszczyzny, ale te¿ innych regionów kra-
ju, wyró¿niony zosta³ równie¿ przez Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki nagrod¹
I stopnia. Badania te kontynuowano celem opra-
cowania efektywnych systemów chowu byd³a
miêsnego. Nowych impulsów dla tych badañ
dostarczy³o Profesorowi doœwiadczenie zdobyte
podczas sta¿u naukowego w USA.

Efektem trafnoœci przewidywañ Profesora
w zakresie kierunków rozwoju badañ nauko-
wych w dyscyplinie zootechnika by³o zdyna-
mizowanie badañ dotycz¹cych oceny wartoœci
od¿ywczej i przydatnoœci technologicznej mle-
ka ró¿nych ras krów u¿ytkowanych wg ró¿-
nych systemów produkcji oraz uwarunkowañ
produkcji ¿ywca wo³owego i jakoœci kulinarnej
miêsa w zale¿noœci od rasy, systemu utrzyma-
nia, ¿ywienia oraz postêpowania przedubojo-
wego i poubojowego.

Znacz¹cym, wa¿nym osi¹gniêciem prof.
Zygmunta Litwiñczuka jest restytucja byd³a
bia³ogrzbietego i uznanie go – na podstawie
badañ cytogenetycznych – za odrêbn¹ rasê ro-
dzim¹. Dziêki dzia³alnoœci Profesora byd³o
bia³ogrzbiete zosta³o uchronione przed wygi-
niêciem i przywrócone œrodowisku hodowla-
nemu w Polsce. Populacja ta zosta³a objêta
Programem ochrony zasobów genetycznych,
uznanym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Niezwykle wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci
prof. Zygmunta Litwiñczuka zajmuj¹ proble-
my zachowania bioró¿norodnoœci zwierz¹t
gospodarskich. W tej dziedzinie Profesor ak-
tywnie dzia³a w grupie roboczej ds. ochrony
zasobów genetycznych byd³a, za co wyró¿-
niony zosta³ presti¿owym Medalem im. Pro-
fesora Tadeusza Vetulaniego.

Dzia³alnoœæ naukow¹ Profesor rozwija w
œcis³ym kontakcie z nauk¹ œwiatow¹ poprzez
szerokie kontakty z zagranicznymi oœrodkami
naukowymi i prezentacje wyników swych ba-
dañ na sympozjach i kongresach miêdzynaro-
dowych, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, W³o-
szech, Francji, Danii, Grecji, Czechach, Holan-
dii, na Wêgrzech, w Szwajcarii, Austrii, na Li-
twie, w Belgii, Szwecji, USA, Norwegii, a tak-
¿e w Australii.

Dorobek ponad 40-letniej twórczej pracy
Profesora jest imponuj¹cy pod wzglêdem licz-
by i rangi dokonañ – obejmuje ponad 550 pu-
blikacji, w tym ponad 250 oryginalnych prac
twórczych oraz 17 opracowañ zwartych, z
czego 13 to podrêczniki i skrypty. Rangê wy-
konywanych przez Profesora badañ podnosi
fakt, ¿e by³y one realizowane w ramach pro-

blemów resortowych, wêz³owych i rz¹dowych,
a nastêpnie by³y to g³ównie projekty badaw-
cze KBN.

Profesor Zygmunt Litwiñczuk ma równie¿
znacz¹ce osi¹gniêcia w dzia³alnoœci dydaktycz-
no-wychowawczej. O jego aktywnoœci w tym
zakresie œwiadcz¹: liczba (ponad 10) i atrak-
cyjnoœæ prowadzonych przedmiotów, tworze-
nie nowych kierunków studiów i nowych spe-
cjalnoœci, a szczególnie troska o jakoœæ kszta³-
cenia. Jest wybitnym dydaktykiem, lubianym
i szanowanym przez studentów.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ osi¹-
gniêcia Profesora w opracowaniu 13 podrêcz-
ników i skryptów dydaktycznych, z których
6 ostatnio wydanych to podrêczniki akademic-
kie: (Surowce zwierzêce – ocena i wykorzysta-
nie – 2004, Hodowla i u¿ytkowanie byd³a –
2005, Ochrona zasobów genetycznych zwierz¹t
gospodarskich i dziko ¿yj¹cych – 2011, Metody
oceny towaroznawczej surowców i produktów
zwierzêcych – 2011, Towaroznawstwo surow-
ców i produktów zwierzêcych z podstawami
przetwórstwa – 2012, Milk protein – wspó³au-
tor rozdzia³u – 2012); s¹ one wartoœciowymi
nowoczesnymi pozycjami wspomagaj¹cymi
proces dydaktyczny.

Prof. Zygmunt Litwiñczuk jest twórc¹ szko-
³y naukowej hodowli byd³a. Aktualnie 8 z 15
wypromowanych przez niego doktorów uzy-
ska³o samodzielnoœæ i pe³ni¹ odpowiedzialne
funkcje w strukturach akademickich. Troje z
nich uzyska³o tytu³ naukowy profesora.

Profesor nie ogranicza³ swojej dzia³alnoœci
tylko do rodzimej uczelni. Na szczególne wy-
ró¿nienie zas³uguje doprowadzenie do samo-
dzielnoœci naukowej Katedry Hodowli Byd³a
w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Profesor cieszy siê du¿ym uznaniem w œro-
dowisku naukowym, o czym œwiadczy zlece-
nie Mu do wykonania ponad 140 recenzji na
stopieñ doktora, doktora hab., na tytu³ i stano-
wisko profesora oraz tytu³ doktora h.c. Spo-
³ecznoœæ akademicka lubelskiej uczelni powie-
rza³a mu wiele odpowiedzialnych funkcji, by³
m.in. prodziekanem i dziekanem wydzia³u zoo-
technicznego, kierownikiem katedry, a od 22
lat jest cz³onkiem senatu.

W dowód uznania wielkich zas³ug nauko-
wych i organizacyjnych krajowe gremia akade-
mickie wybiera³y prof. Zygmunta Litwiñczu-
ka do pe³nienia odpowiedzialnych funkcji – od
piêciu kadencji jest cz³onkiem Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych, od
wielu lat cz³onkiem Rady Naukowej IGiHZ
PAN w Jastrzêbcu, sekretarzem nauk. Komisji
Rolnictwa Oddzia³ PAN w Lublinie, wice-
przew. Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN,
prezesem Polskiego Towarzystwa Zootech-
nicznego, dzia³a w kilku redakcjach czasopism
naukowych i popularnonaukowych.

Prof. Zygmunt Litwiñczuk jako ceniony
wyk³adowca aktywnie wspó³pracuje w zakre-
sie popularyzacji wiedzy i kszta³cenia kadr dla
rolnictwa. Dzia³a w zwi¹zkach hodowców by-
d³a, prowadzi liczne kursy, szkolenia, semina-
ria, udziela wywiadów prasowych, radiowych
i telewizyjnych. Dzia³a tak¿e aktywnie w in-
stytucjach samorz¹dowych.

DOKTORAT HONORIS CAUSA
DLA PROF. DR. HAB. ZYGMUNTA LITWIÑCZUKA

LAUDACJA WYG£OSZONA PRZEZ PROF. DR HAB. JANINÊ POGORZELSK¥
29 MAJA 2013 R. NA UNIWERSYTECIE WARMIÑSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 WYDARZENIA



 


   

    

 




   
 























   






 















   
      



 



  

 

  

        

      
 

  



4 AKTUALNOŒCI

Magnificencjo Rektorze,
Przeœwietny Senacie Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego,
Panie Dziekanie i Wysoka Rado Wydzia³u

Bioin¿ynierii Zwierz¹t,
Pañstwo Dziekani ró¿nych Wydzia³ów z

ró¿nych Uczelni w Polsce i Panowie Dyrekto-
rzy Instytutów,

Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie
Liczne, Szacowne Grono Profesorskie,

szczególnie zacni przyjaciele z Profesorskiego
Klubu Hodowców Byd³a,

Moi drodzy wychowankowie i najbli¿si
wspó³pracownicy w osobach obecnych tutaj
profesorów, doktorów i magistrów,

Droga ca³a moja Rodzino, a szczególnie Ty,
wierna towarzyszko ¿ycia, ¯ono Anno,

Wszyscy Szanowni Goœcie

Dzisiejszy dzieñ, 29 maja 2013 r., to nie-
zwyk³a chwila w moim ¿yciu. Oto ja, syn zie-
mi zamojskiej, urodzony w ma³ej miejscowo-
œci, która nie jest nawet zaznaczona na wszyst-
kich mapach Polski, otrzyma³em przed chwil¹
z r¹k Magnificencji Rektora Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego – najwy¿sze wyró¿-
nienie, jakie mo¿e przyznaæ uniwersytet – god-
noœæ doktora honoris causa. Moja skromna oso-
ba zosta³a w³¹czona w jak¿e zaszczytne i do-
stojne grono uczonych, mê¿ów stanu, wybit-
nych twórców, obdarzonych t¹ godnoœci¹ przez
Uniwersytet.

Za otrzyman¹ godnoœæ pragnê serdecznie i
gor¹co podziêkowaæ Jego Magnificencji Rek-
torowi i ca³emu Senatowi Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego.

Szczególnie bardzo ciep³e podziêkowania
kierujê do pana Dziekana i Wysokiej Rady
Wydzia³u Bioin¿ynierii Zwierz¹t, która wska-
za³a moj¹ osobê i przeprowadzi³a ca³e postê-
powanie kwalifikacyjne.

Dziêkujê Pañstwu Recenzentom, którzy
opiniowali ten wniosek.

Szczególnie serdecznie i gor¹co pragnê po-
dziêkowaæ pani prof. Janinie Pogorzelskiej,
która jako promotor przypisa³a mi wiele ró¿-
nych zas³ug, wielkich dzia³añ i osi¹gniêæ oraz
zaszczytów, które trudno mi udŸwign¹æ.

Dziêkujê serdecznie mojej macierzystej lu-
belskiej Uczelni. Podziêkowania te kierujê do
wszystkich w³adz Uczelni oraz Kole¿anek i
Kolegów, z jakimi dane mi by³o wspó³praco-
waæ w trakcie mojej ponad 40-letniej pracy
naukowej.

Specjalne podziêkowania kierujê do obec-
nej na sali ¿ony Anny, która wiernie towarzy-
szy mi ju¿ od ponad 40 lat na wszystkich eta-
pach mojego ¿ycia zawodowego i naukowego.

Dziêkujê Wszystkim, których nie wymie-
ni³em, a którzy przybyli z ró¿nych stron Pol-
ski i s¹ na tej sali, aby dzieliæ ze mn¹ radoœæ.

W tradycji akademickiej jest przyjête, ¿e
osoba wyró¿niona tym najwy¿szym tytu³em
przedstawia w swoim wyst¹pieniu problem,
który wi¹¿e siê z jej dzia³alnoœci¹ naukow¹ czy
zawodow¹.

ZWIERZÊTA W ¯YCIU CZ£OWIEKA

Gdy zaczniemy szukaæ miejsca zwierz¹t
w wielowiekowej historii rozwoju ludzkoœci,
szybko dojdziemy do wniosku, ¿e relacje miê-
dzy obiema formami ¿ycia s¹ nierozerwalne.

Zwi¹zki cz³owieka ze zwierzêtami istniej¹ od
tysiêcy lat, od pocz¹tku istnienia gatunku
Homo sapiens.

Pocz¹tki interakcji cz³owieka
ze zwierzêtami

W prehistorii ¿ycie ludzkie by³o bardziej
ni¿ kiedykolwiek œciœle uzale¿nione od œwiata
przyrody: klimatu, roœlinnoœci, zwierz¹t. Pod-
stawê egzystencji stanowi³o miêso zdobywa-
ne w polowaniach, uzupe³niane zbieractwem,
a zwierzêta by³y niebezpiecznymi wrogami,
jak i cenion¹ zwierzyn¹ ³own¹. Podziwiane
by³y jednoczeœnie jako istoty obce i tajemni-
cze. Œwiadcz¹ o tym wizerunki zwierz¹t na
œcianach wielu jaskiñ, wykonywane prawdo-
podobnie w stanie g³êbokiego upojenia roœlin-
nymi œrodkami halucynogennymi. Najstarsze
pochodz¹ sprzed oko³o 30 tys. lat przed Chry-
stusem z terenów Europy Zachodniej, zw³asz-
cza po³udniowej Francji i Hiszpanii. Do naj-
bardziej znanych jaskiñ nale¿y Altamira (jaski-
nia krasowa w górach Kantabryjskich w pó³-
nocnej Hiszpanii), gdzie najwczeœniejsze ry-
sunki maj¹ ok. 15 tys. lat.

Udomowienie zwierz¹t
Oko³o 10 tys. lat p.n.e. rozpocz¹³ siê na

Bliskim Wschodzie wielki prze³om w dziejach
gatunku ludzkiego. Cz³owiek zacz¹³ bowiem
stopniowo porzucaæ koczowniczy, myœliwsko-
zbieracki tryb ¿ycia i zaj¹³ siê upraw¹ roœlin i
hodowl¹ zwierz¹t. Najwczeœniej udomowionym
zwierzêciem by³ pies. Pierwsze znaleziska
œwiadcz¹ce o jego udomowieniu pochodz¹
sprzed 14 tys. lat.

Najstarsze œlady udomowienia owiec i kóz
pochodz¹ sprzed 8–10 tys. lat z Bliskiego
Wschodu. Byd³o, które pochodzi od tura zo-
sta³o udomowione ok. 7 tys. lat temu na bar-
dzo odleg³ych od siebie i ró¿norodnych tere-
nach, tzn. w Azji, Europie i Afryce Pó³nocnej,
a konie póŸniej, bo ok. 5 tys., równolegle w
Azji i Europie. W królewskich grobowcach z
Ur, o tysi¹c lat starszych od grobowca Tutan-
chamona, odkrywcy znaleŸli w komorach gro-
bowych zaprzêgi, a szkielety zwierz¹t poci¹-
gowych wci¹¿ jeszcze tkwi³y w uprzê¿y z
wozami wype³nionymi drogocennym dobyt-
kiem. Oko³o 3,5 tys. lat p.n.e. zaczêto zaprzê-
gaæ w Europie œrodkowej byd³o do rade³, daj¹c
pocz¹tek ornej uprawie roli. Kura domowa
udomowiona zosta³a znacznie póŸniej, praw-
dopodobnie ok. 3 tys. lat p.n.e. w Indiach.

Na przestrzeni wieków cz³owiek wytwo-
rzy³ lub co najmniej wspó³uczestniczy³ (wspie-
raj¹c selekcjê naturaln¹) w wytworzeniu ok. 8
tys. ras zwierz¹t. W bazie danych FAO zareje-
strowanych jest 7616 ras, z tego a¿ ponad 85%
to tzw. rasy lokalne, które pomimo ni¿szej pro-
dukcyjnoœci znajduj¹ swoj¹ niszê w produkcji
¿ywnoœci, a najwa¿niejsze, ¿e s¹ cennym re-
zerwuarem genów dla przysz³ych pokoleñ.

Najwiêcej ras jest w obrêbie byd³a i owiec, a
znacznie mniej u koni oraz œwiñ i kóz. Czêœæ
zarejestrowanych w FAO ras ju¿ wymar³a, a
prawie po³owa jest w ró¿nym stopniu zagro-
¿ona. Nasz lubelski zespó³, którym kierujê,
podj¹³ w drugiej po³owie lat 90. ub. w. inten-
sywne dzia³ania (wykorzystuj¹c równie¿ ba-
dania cytogenetyczne) w zakresie restytucji i
ochrony zasobów genetycznych starej rodzi-
mej rasy – byd³a bia³ogrzbietego, uznanej za

wymar³¹ w Polsce w latach 70. Zidentyfiko-
waliœmy 11 alleli niewystêpuj¹cych u innych
ras. Obecnie rasa ta utrzymywana jest ju¿ w
ponad 40 gospodarstwach, w tym równie¿ w
rejonie olsztyñskim.

Obiekt wierzeñ, mitów i inspiracja
dla twórczoœci

Cz³owiek pierwotny nie tylko nie uwa¿a³
zwierz¹t za istoty ni¿sze, ale niejednokrotnie
stawia³ je wy¿ej od siebie, ceni¹c ich si³ê lub
przebieg³oœæ. W tradycji greckiej wa¿nym zwie-
rzêciem by³a koza Amalteja, która wykarmi³a
swoim mlekiem Zeusa, najwy¿szego z bogów.
W Tebach otaczano szczególn¹ czci¹ ³asicê, w
Tesalii mrówkê, na wyspie Samos owcê, a w
Delfach wilka.

Zwierzêta zajmuj¹ równie¿ znacz¹c¹ pozy-
cjê w kartach Biblii, pocz¹wszy od Ksiêgi Ro-
dzaju, a¿ po ostatni¹ – Apokalipsê. Od po-
cz¹tku autorzy podkreœlaj¹, ¿e Bóg jest ich
stwórc¹ i Panem wszelkiego stworzenia. W
psalmie 50 œpiewamy: „Bo do Mnie nale¿y
ca³a zwierzyna po lasach, tysi¹c zwierz¹t na
moich górach. Znam ca³e ptactwo powietrzne,
i do Mnie nale¿y to, co siê porusza na polu”.
Niezwykle wymowna jest scena z Edenu, w
której Adam nadaje zwierzêtom imiona.

Do zwierz¹t najczêœciej wymienianych w
tekstach biblijnych nale¿¹ owce, owieczki, ba-
rany i jagniêta. Wynika to z wa¿noœci owcy w
nomadycznym i rolniczym spo³eczeñstwie
hebrajskim, wa¿nej roli owiec i baranków w
systemie ofiarniczym Starego Testamentu oraz
niektórych ich cech, które sta³y siê Ÿród³em
rozmaitych metafor.

Tak¿e inne gatunki zwierz¹t maj¹ swoje
wa¿ne miejsce w Starym Testamencie. Byd³o
by³o symbolem p³odnoœci i bogactwa. Koñ jest
wymieniany wielokrotnie w Biblii, najczêœciej
w opowiadaniach o bitwach i poœcigach.

Œwinia w Starym Testamencie okreœlana jest
jako zwierzê nieczyste, pomimo rozszczepio-
nego kopyta, poniewa¿ nie jest prze¿uwaczem
(Kp³ 11, 7; Pwt 14, 8). Podobnie, jak w przy-
padku innych zwierz¹t nieczystych zakazane
jest zarówno jedzenie jej miêsa, jak i jakikol-
wiek kontakt.

Zwierzêta znajduj¹ miejsce w ró¿nego ro-
dzaju legendach. Wszyscy znamy legendê o
przysz³ych za³o¿ycielach Rzymu – Romulu-
sie i Remusie, które mia³a wykarmiæ wilczyca.
Inna znana legenda opowiada o gêsiach kapito-
liñskich podczas celtyckiego najazdu w IV w.
p.n.e., które ostrzeg³y o zbli¿aniu siê wroga.
Na pami¹tkê tego zdarzenia, staro¿ytni Rzy-
mianie obnieœli jedn¹ z gêsi w lektyce.

Zwierzêta czêsto s¹ równie¿ bohaterami li-
terackimi. Pierwszym polskim zapisem, gdzie
zwierzêta odgrywa³y czo³ow¹ rolê by³ ¯ywot
Ezopa Fryga Biernata z Lublina wydany w
1522 r. Podobn¹ funkcjê zwierzêta pe³ni³y w
popularnym dziele polskiego oœwiecenia, czy-
li w Bajkach i przypowieœciach Ignacego Kra-
sickiego z 1779 r.

Jednym z najwa¿niejszych obrazów alego-
rycznych XX w. jest Folwark zwierzêcy Geo-
rga Orwella, gdzie autor przedstawi³ karykatu-
rê totalitarnego terroru.

Zwierzêta s¹ tak¿e czêsto motywem dzie³
malarstwa. W rodzinie Kossaków by³y to ko-
nie, a u Juliana Fa³ata i Józefa Che³moñskiego
równie¿ inne zwierzêta.

WYST¥PIENIE  DOKTORA  HONORIS  CAUSA
PROFESORA  ZYGMUNTA  LITWIÑCZUKA
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Zwierzêta jako Ÿród³o ¿ywnoœci
Cz³owiek pierwotny polowa³ na ró¿ne zwie-

rzêta, pocz¹wszy od mamutów, nosoro¿ców
w³ochatych, po tury, dzikie konie i pra¿ubry.
Problem stanowi³o jednak konserwowanie miê-
sa. Paleolityczni ³owcy nie znali soli, sprzyja³
im jednak lodowcowy klimat. Gdy nadchodzi-
³o lato lub gdy klimat siê ociepli³ i zimy nie
by³y ju¿ tak d³ugie, problem powraca³. Ów-
czeœni ludzie radzili sobie z tym w ró¿ny spo-
sób, np. przechowuj¹c upolowane zwierzê z
zaszytymi kamieniami w brzuchu na dnie je-
ziora, gdzie zawsze by³a sta³a temperatura lub
poprzez suszenie lub wêdzenie. Najstarsze
wêdzarnie budowali ju¿ neandertalczycy.

Mleko pojawia siê w jad³ospisie cz³owieka
w zasadzie dopiero oko³o 5 tys. lat temu. Lu-
dzie nauczyli siê tak¿e w krótkim czasie konser-
wowaæ produkty mleczne, g³ównie w postaci
serów. Kolejne epoki w cywilizacji nie wp³ynê-
³y istotnie na dietê cz³owieka. Powa¿ne zmiany
pojawiaj¹ siê dopiero we wczesnym œrednio-
wieczu, gdy jednym z podstawowych Ÿróde³
miêsa staje siê kura. W œredniowieczu nastêpuje
te¿ powolne rozwarstwienie spo³eczeñstwa,
które uwidocznia siê tak¿e w kuchni.

Z opracowania Andrzeja Wyczañskiego
wynika, ¿e w XVI i pierwszej po³owie XVII
w. dzienna racja produktów zwierzêcych (w
postaci miêsa, po³ci wieprzowych, mas³a, sera
i jaj) przeznaczonych do wy¿ywienia orszaku
Zygmunta Augusta wynosi³a prawie 1 kg/oso-
bê, w tym miêsa 0,8 kg. W tym czasie personel
folwarków starostwa sieradzkiego spo¿ywa³
je bardzo rzadko, g³ównie w okresie œwi¹t i
ró¿nych uroczystoœci. Obecnie statystyczny
cz³owiek w ci¹gu swojego ¿ycia zjada prawie
73 t ¿ywnoœci, na któr¹ sk³ada siê przeciêtnie:
5 krów, 20 œwiñ, 29 owiec, 760 kurczaków, 46
indyków, 18 kaczek, 7 królików i ok. 1000 ryb.
Jednak g³ód i niedo¿ywienie jest nadal drama-
tycznym problemem wielu ludzi.

Wspó³czesny cz³owiek, wykorzystuj¹c
nowe osi¹gniêcia nauki, szczególnie w zakresie
genetyki i fizjologii ¿ywienia, sprawi³, ¿e zwie-
rzêta udomowione nabra³y zupe³nie innych cech
ni¿ ich dzicy przodkowie. W trakcie wielopo-
koleniowej pracy hodowlanej cz³owiek o 1800

odwróci³ proporcje cia³a u aktualnej œwini do-
mowej w stosunku do jej bezpoœredniego
przodka dzika. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ
tu tak¿e byd³o mleczne i kurczêta brojlery. Sa-
mica tura (ostatnia pad³a na ziemiach polskich
w 1627 r.), bezpoœredni przodek byd³a domo-
wego, produkowa³a w okresie 8–10 miesiêcy
laktacji w granicach 700–1000 l mleka. Aktual-
na rekordzistka œwiata, krowa Lucinda ET VG-
86 rasy holsztyñsko-fryzyjskiej z USA wy-
produkowa³a w ci¹gu 12 mies. ponad 32 tys.
kg mleka, co daje œrednio 91 kg/dobê. Podobnie
w drobiu, jeszcze w po³owie XX w. kurczak
rzeŸny osi¹ga³ w wieku 6–8 tyg. masê cia³a ok.
1,5 kg. Obecnie, wykorzystuj¹c nowe rody i
linie genetyczne oraz odpowiednio zestawione
dawki pokarmowe, nietrudno uzyskaæ w tym
wieku masê cia³a ok. 4 kg. Przyczyni³y siê do
tego w znacz¹cy sposób osi¹gniêcia genetyki
molekularnej, w tym m.in. identyfikacja tzw.
genów g³ównych powi¹zanych z konkretnymi
cechami iloœciowymi i jakoœciowymi.

Najwa¿niejszym producentem bia³ka zwie-
rzêcego jest byd³o. Dostarcza (w postaci mle-
ka i miêsa) ponad 55% œwiatowej jego produk-
cji. Jest najliczniejszym gatunkiem zwierz¹t
gospodarskich (ok. 1,4 mld sztuk). W okresie
ostatnich 50 lat jego pog³owie zwiêkszy³o siê o
ok. 40%, a œwiñ podwoi³o siê. W ujêciu global-
nym najwiêkszy przyrost uzyskano jednak w

produkcji miêsa drobiowego, ponad 11-krot-
ny. Najwiêcej produktów zwierzêcych konsu-
muje statystyczny obywatel Ameryki P³n., tzn.
oko³o 250 l mleka, 50 kg miêsa drobiowego, 40
– wo³owego i 30 – wieprzowego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e równoczeœnie z pro-
blemem g³odu wystêpuj¹cym w krajach Trze-
ciego Œwiata, zacz¹³ narastaæ problem chorób
cywilizacyjnych w krajach wysoko rozwiniê-
tych. Podejmuje siê zatem dzia³ania maj¹ce na
celu dostosowanie sk³adu ¿ywnoœci pochodze-
nia zwierzêcego do istniej¹cych trendów ¿ywie-
niowych, ju¿ na pocz¹tkowym etapie jej pro-
dukcji. Wykazano, ¿e zwierzêta ras lokalnych,
utrzymywane w tradycyjnych systemach cho-
wu produkuj¹ surowce (mleko, miêso, jaja) o
wiêkszej wartoœci od¿ywczej, czyli korzystniej-
szym sk³adzie kwasów t³uszczowych, wiêkszej
zawartoœci substancji biologicznie czynnych, w
tym witamin zwiêkszaj¹cych potencja³ antyok-
sydacyjny, a w przypadku mleka bia³ek aktyw-
nych biologicznie. Równie¿ odpowiednie dodatki
paszowe (ziarna roœlin oleistych lub olej, wita-
miny A i E, selen, zio³a) w intensywnych syste-
mach chowu mog¹ korzystnie modyfikowaæ
sk³ad produktów zwierzêcych. Mój zespó³ od
kilku lat zajmujê siê ocen¹ wp³ywu ró¿nych
czynników na zawartoœæ substancji biologicz-
nie czynnych frakcji bia³kowej i t³uszczowej
mleka i miêsa wo³owego.

Towarzysz i przyjaciel cz³owieka
Zwierzêta to te¿ wierni towarzysze i odda-

ni, ca³kowicie bezinteresowni przyjaciele cz³o-
wieka, którzy nigdy siê nie ¿al¹, bior¹c ¿ycie
takie, jakim jest im dane. Zwierzêciem, które
najd³u¿ej towarzyszy cz³owiekowi jest oczy-
wiœcie pies. Kot, podobnie jak pies, jest stwo-
rzeniem niezmiernie bliskim cz³owiekowi. Jed-
nak ¿aden kot nie podporz¹dkuje siê cz³owie-
kowi tak jak pies, w sposób widoczny i manife-
stacyjny. Niezwykle cenione i otaczane szcze-
góln¹ czci¹ by³y koty w staro¿ytnym Egipcie.
By³ on bowiem spichlerzem œwiata œródziem-
nomorskiego, a kot strzeg³ zbiorów przed gry-
zoniami. Za zabicie kota grozi³a kara œmierci.

W œredniowieczu sytuacja kotów gwa³tow-
nie siê zmieni³a. W 1484 r. papie¿ Innocenty
VIII nazwa³ koty „pogañskimi zwierzêtami”,
które pozostaj¹ w zwi¹zku z diab³em i zapo-
cz¹tkowa³ tym samym trwaj¹cy stulecia okres
przeœladowañ tych zwierz¹t. Od ca³kowitej
zag³ady uchroni³a je dopiero nawiedzaj¹ca Eu-
ropê plaga szybko rozmna¿aj¹cych siê gryzo-
ni – myszy i szczurów. Szybko zapomniano o
„diabelskim” pochodzeniu kotów, a Koœció³
zabroni³ ich zabijania pod groŸb¹ kl¹twy.

Koñ towarzyszy cz³owiekowi od zarania
dziejów. Historia zna wiele opowieœci o bar-
dzo specyficznej wiêzi miêdzy cz³owiekiem a
koniem. Przyk³adem mo¿e byæ tu Aleksander
Wielki i jego ukochany Bucefa³, który towa-
rzyszy³ macedoñskiemu zdobywcy we
wszystkich bitwach. Król ciê¿ko prze¿y³ œmieræ
ulubieñca. Postanowi³ zatem uczciæ go, zak³a-
daj¹c nowe miasto Bukefala i organizuj¹c mu
uroczysty pogrzeb. Innym s³awnym koniem
by³ Incinatus, który zosta³ mianowany senato-
rem przez cesarza rzymskiego Kaligulê. Miesz-
ka³ w marmurowej stajni, jad³ ze ¿³obu zrobio-
nego z koœci s³oniowej, okrywano go derk¹ z
purpury i nosi³ naszyjnik z pere³.

Zwierzêta w terapii
Sposoby interakcji cz³owieka ze zwierzê-

ciem maj¹ nieograniczone p³aszczyzny. Planu-
je siê ju¿ obecnie wykorzystywanie zwierz¹t
do wykrywania i leczenia wielu chorób u ludzi.

Na szerok¹ skalê stosuje siê animoterapiê czyli
leczenie przy pomocy kontaktu pacjenta ze
zwierzêtami problemów natury psychicznej i
zaburzenia emocjonalne, szczególnie u dzieci.

Ju¿ pod koniec XVIII w. zaczêto podejmo-
waæ nieœmia³e próby wykorzystania obecno-
œci zwierz¹t do leczenia chorych. Jednak do-
piero w latach 70. XX w. zaczêto prowadziæ
powa¿ne badania nad wp³ywem zwierz¹t na
zdrowie psychiczne cz³owieka. Odkryto, ¿e
g³askanie czy nawet samo mówienie do psa lub
kota znacznie zmniejsza napiêcie psychiczne i
obni¿a ciœnienie têtnicze. Konie wykorzystuje
siê do leczenia pacjentów z pora¿eniem mó-
zgowym i zespo³em Downa, tzw. hipoterapia.

Od oko³o 20 lat prowadzi siê w ró¿nych
oœrodkach naukowych badania maj¹ce na celu
uzyskanie zwierz¹t transgenicznych, które mog¹
produkowaæ bia³ka potrzebne cz³owiekowi.
Badania te nasili³y siê w ostatnim 10-leciu, gdy
poznano sekwencjê genomu poszczególnych
gatunków zwierz¹t, co mia³o miejsce w przy-
padku psa w 2003 r., kury w 2004, byd³a, konia
i kota w 2007 r., a œwini w 2009 r. Dotyczy to
g³ównie krów, kóz i owiec, gdy¿ po¿¹dane bia³-
ka wytwarzane s¹ w gruczo³ach mlecznych i
wydzielane z mlekiem. Zwierzêta takie wyko-
rzystywane s¹ do produkcji antytrombiny, czyn-
nika krzepliwoœci krwi, antytrypsyny – stoso-
wanej w leczeniu rozedmy p³uc, czy erytropo-
etyny – w leczeniu anemii. Mleko krowie odbie-
ga sk³adem od ludzkiego i czêsto jest przyczyn¹
wielu alergii, dlatego te¿ od prawie 20 lat prowa-
dzi siê badania nad jego humanizacj¹.

W 1997 r. w USA urodzi³a siê pierwsza trans-
geniczna krowa Rosie, która produkowa³a
ludzk¹ α-laktoalbuminê. W Chinach z kolei uro-
dzi³o siê 17 sklonowanych, transgenicznych
krów z ludzkim genem lizozymu. Wspó³cze-
sna biotechnologia dysponuje równie¿ techni-
kami, które umo¿liwiaj¹ modyfikowanie geno-
typów zwierz¹t przewidzianych jako dawcy
narz¹dów. W Polsce pierwsza transgeniczna
œwinia urodzi³a siê w 2003 r. w Instytucie Zoo-
techniki w Balicach w ramach projektu pt.
„Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowa-
nych œwiñ dla pozyskania organów do trans-
plantacji u cz³owieka”.

Równie¿ psy mog¹ mieæ istotne znaczenie
w ratowaniu zdrowia i ¿ycia cz³owieka. Jed-
nym z najwa¿niejszych ich zmys³ów jest wêch.
W 2003 r. rozpoczêto w Instytucie Genetyki i
Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu badania
nad wykorzystywaniem wêchu psów w wy-
krywaniu raka. Zadowalaj¹ce rezultaty osi¹-
gniêto u 30% psów z ras charakteryzuj¹cych
siê szczególnie dobrym wêchem (labradory,
owczarki niemieckie, spaniele, sznaucery). Je-
œli uda³oby siê udowodniæ, ¿e psy potrafi¹
wykrywaæ nowotwory we wczesnych stadiach
z ma³ym odsetkiem b³êdów, mog³yby byæ wy-
korzystywane w badaniach przesiewowych.
Badania nad wykrywalnoœci¹ nowotworów
przez psy prowadz¹ równie¿ oœrodki w USA,
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji. Psy s¹
równie¿ w stanie odpowiednio wczeœniej
ostrzec swoich w³aœcicieli o niebezpiecznie ni-
skim poziomie cukru we krwi. Mo¿na je tak¿e
wyszkoliæ do rozpoznawania oznak zbli¿aj¹-
cego siê ataku epilepsji.

Z przytoczonych powy¿ej faktów wyni-
ka, ¿e wiêŸ miêdzy cz³owiekiem a zwierzê-
ciem jest szeroka, wielop³aszczyznowa i jed-
noczeœnie nierozerwalna. Przysz³oœæ poka¿e
jak te zale¿noœci bêd¹ siê rozwijaæ i w jakim
kierunku.

Dziêkujê Pañstwu za uwagê                               n
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Trzecie miejsce jury przyzna³o ¯anecie
Adamiak-Brud z UWM Olsztyn za opraco-
wanie pt. „Pijawki wód powierzchniowych
Olsztyna”. Autorka zbada³a 10 zbiorników
wodnych i zebra³a 26 prób w dwóch okresach
fenologicznych. G³ównymi dominantami we
wszystkich próbach by³y powszechnie wy-
stêpuj¹ce, pospolite gatunki, ale zidentyfiko-
wano tak¿e cztery rzadkie i wysoce wyspe-
cjalizowane, znajduj¹ce siê na Czerwonej Li-
œcie Zwierz¹t Zagro¿onych w Polsce: Erpob-
della lineata, Glossiphonia nebulosa, Erpob-
della vilnensis, Hirudo medicinalis. Ten ostat-
ni gatunek znajduje siê pod œcis³¹ ochron¹ ga-
tunkow¹, objêty jest równie¿ konwencj¹
CITES.

Wyró¿nienia w tej sesji otrzyma³ M. Antoñ
z UP Lublin za pracê pt. „Czy naturalny urok
wierzby lapoñskiej mo¿e pomóc uchroniæ j¹
od zag³ady”, wykonan¹ pod naukowym kie-
runkiem dr in¿. M. Pogorzelec oraz zespó³ stu-
dentów z ZUT Szczecin (K. Kot³owski, M.
Kotowicz, P. Podgórski, K. Bryl, M. Gano-
wicz) za opracowanie pt. „Koszty ochrony
upraw leœnych przed zwierzyn¹ ³own¹”.

Za najlepsze prace przedstawione w formie
plakatowej uznano nastêpuj¹ce: „Zastosowa-
nie wskaŸnika HSI do okreœlenia stopnia ze-
starzenia chmielu” (Agnieszka Zaborska – UP
Lublin); „Porównanie aktywnoœci fosfataz gle-
bowych w strefie korzeniowej wybranych ga-
tunków roœlin uprawianych na cele energetycz-
ne” (Irmina Kisiel, Maciej P³atkowski – ZUT
Szczecin); „Aktualny stan i rozmieszczenie
byd³a bia³ogrzbietego” (Justyna Hernas, Emil
Litwiniuk, Monika Kosicka, Tomasz Kaliszew-
ski – UP Lublin).

Bior¹c pod uwagê wysoki poziom zapre-
zentowanych posterów przyznano tak¿e czte-
ry wyró¿nienia: „Ocena aktywnoœci przeciw-
drobnoustrojowej p³ynu celomatycznego z ak-
senicznej hodowli Dendrobaena veneta” (E.
Chmiel i wsp. – UMCS Lublin); „Wp³yw pre-
paratu zakwaszaj¹cego na wyniki produkcyj-
ne loch i odchów prosi¹t” (A. M³ynarczyk –
UP Lublin); „Wp³yw metody od³owu na zmia-
ny wartoœci pH miêsa pstr¹ga têczowego” (A.
Zaborska i wsp. – UP Lublin); „Wp³yw udzia-
³u nasion lnu w dawkach dla krów mlecznych
na profil w¹trobowy” (M. Cieœlik i wsp. – UP
Lublin).

W zwi¹zku z wczeœniej wymienionym ju-
bileuszem dziekan Wydzia³u – prof. dr hab.
Eugeniusz Grela oraz opiekun naukowy Ko³a
Naukowego Biologów i Hodowców Zwierz¹t
– prof. dr hab. S³awomir Pietrzak przyznali
okolicznoœciowe plakiety dla wyró¿niaj¹cych
siê opiekunów niektórych sekcji specjali-
stycznych (dr hab. Marek Babicz – sekcja
hodowli i biotechnologii œwiñ, dr in¿. Witold
Chabuz – sekcja hodowli byd³a, dr in¿. Ma-
rian Flis – sekcja zwierz¹t ³ownych, dr in¿.
Grzegorz Grzywaczewski – sekcja przyrod-
nicza, dr hab. Iwona Janczarek – sekcja hi-
pologiczna, dr hab. Renata Klebaniuk – sek-
cja ¿ywienia zwierz¹t i paszoznawstwa,
prof. dr hab. Bogus³aw Makarski – sekcja
biochemiczna, dr in¿. Jacek Rechulicz – sek-
cja rybacka i akwarystyczna). Podobnie uho-
norowano profesorów wydzia³u, którzy naj-
czêœciej pe³nili funkcje jurorów seminarium
(Antoni Brodacki, Leszek Drozd, Roman
Dziedzic, Witold Kowalik, Wac³aw Krasuc-
ki, Jacek £êtowski, Miros³aw Piêta, Andrzej
Stasiak, Leszek Tymczyna).

S³awomir Pietrzak
Fot. Jacek Piasecki

Laureaci programów Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej 21 lutego br. dyskutowali
na UMCS o szansach m³odych ludzi na zro-
bienie kariery naukowej w Polsce oraz
mo¿liwoœciach i ograniczeniach, jakie spo-
tykaj¹ na swojej drodze.

Na spotkanie przybyli laureaci Fundacji,
przedstawiciele w³adz lubelskich uczelni wy-
¿szych, w³adz samorz¹dowych oraz reprezen-
tanci œrodowiska biznesowego.

Po powitalnym wyst¹pieniu JM Rektora
UMCS prof. Stanis³awa Micha³owskiego, g³os
zabra³ prof. Maciej ¯ylicz, prezesa FNP. Wy-
emitowano film prezentuj¹cy efekty ponad
dwudziestoletniej dzia³alnoœci programowej
Fundacji. Wœród ekspertów dyskusji panelowej
znaleŸli siê: prof. Monika Adamczyk-Garbow-
ska z UMCS, laureatka programu  „Mistrz”, dr
hab. Robert Litwiñski z UMCS, laureat progra-
mu „Kwerenda”, dr Waldemar Kociuba z UMCS,
laureat programu „Stypendia konferencyjne”
oraz dr Anita P³aziñska z UM w Lublinie, uczest-
niczka projektu w programie TEAM.

Paneliœci wymienili szereg problemów, z
którymi spotykaj¹ siê nie tylko m³odzi naukow-
cy: rosn¹ca biurokratyzacja w dysponowaniu
œrodkami, zarówno w³asnymi (uczelnianymi),
jak i zewnêtrznymi (uzyskanymi z grantów),
system kariery motywowany tylko zdobywa-
niem kolejnych stopni naukowych, ma³a auto-
nomia m³odych pracowników naukowych, ni-
ska motywacja do pozyskiwania zewnêtrz-
nych œrodków na finansowanie badañ. Paneli-
œci podkreœlali równie¿, ¿e chocia¿ mobilnoœæ
jest kluczowa dla rozwoju kariery naukowej,
to bardzo czêsto m³odzi ludzie boj¹ siê wyjaz-
dów, nie wierz¹ we w³asne si³y lub obawiaj¹
siê, ¿e podczas ich nieobecnoœci ich miejsce
zostanie zajête i droga powrotu zostanie za-
mkniêta. Zwracali te¿ uwagê na problem prefe-
rowania „œwiatowych badañ”, a spychania na
margines badañ regionalnych, kwalifikowanych
jako „niszowe”. W licznych g³osach z sali pod-
noszone by³y tak¿e inne problemy, m.in. od-
chodzenie od Ÿród³a aktywnoœci naukowej,
któr¹ powinna byæ pasja poznawania, w imiê
wyrachowanego pokonywania kolejnych
szczebli na drabinie kariery naukowej. Dysku-
tanci wystêpowali równie¿ z postulatami:
zmniejszenia biurokracji, zwiêkszenia zaanga-
¿owania doœwiadczonych badaczy, którzy pe³-
ni¹c rolê mentorów, mogliby pomagaæ i moty-
wowaæ m³odych naukowców stoj¹cych u pro-
gu kariery; wprowadzenia obowi¹zkowych sta-
¿y przed i po doktorskich; lepszego wykorzy-
stywania istniej¹cego zaplecza aparaturowego.

Lubelskie œrodowisko naukowe aktywnie
korzysta³o z mo¿liwoœci oferowanych przez
FNP. We flagowych programach Fundacji, do
których nale¿y skierowany do m³odych na-
ukowców program „Start” i dedykowany za-
s³u¿onym, wybitnym badaczom program
„Mistrz”, konkursy wygra³o odpowiednio 50 i
7 naukowców z Lublina. Równie¿ Nagroda
Fundacji – przyznawana co roku i uznawana
za najwiêksze wyró¿nienie naukowe w Polsce
– w 2001 r. powêdrowa³a do r¹k lubelskiego
uczonego – prof. Stefana Œwie¿awskiego z KUL
(zm. w 2004 r.). W ostatnich latach granty zdo-
byli medycy z lubelskiego UM (dr hab. Krzysz-
tof JóŸwiak, dr hab. Krzysztof Giannopoulos),
biofizyk prof. Wies³aw Gruszecki z UMCS,
który otrzyma³ ponad 3 mln grant w ramach
programu „Team”, czy dr Jolanta Polak z

UMCS, która uzyska³a ponad 100 tys. z³ na
projekt w ramach programu „Ventures”.

Beneficjentami FNP by³y tak¿e instytucje.
Jedne z najwy¿szych subwencji zosta³y prze-
kazane UMCS na dokoñczenie rozbudowy
Biblioteki G³ównej (450 tys. z³ przyznane w
1996 r. w ramach programu „Librarius”), a tak-
¿e AR (obecnie UP) na zakup specjalistycznej
aparatury badawczej (subwencja w wys. 375
tys. z³ przyznana w 1996 r.).

Pracownicy UP w Lublinie tak¿e brali udzia³
w programach FNP. W programie „Start” Pa-
tryk Oleszczuk (2004, 2005); Marcin Tatara
(2006, 2007), w programie „Stypendia konfe-
rencyjne” Zbigniew Stropek (2001/I).

Dr hab. Patryk Oleszczuk jest adiunktem
w Instytucie Gleboznawstwa, In¿ynierii i
Kszta³towania Œrodowiska. Zajmuje sie proble-
mami dotycz¹cymi przemian, losów i toksycz-
noœci zanieczyszczeñ organicznych oraz nano-
materia³ow w ró¿nych elementach œrodowiska.

Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Mini-
strów za wyró¿niaj¹c¹ siê rozprawê habilita-
cyjn¹, PAN „Pro Scienta et Vitea”, otrzyma³
stypendium tygodnika Polityka „Zostañcie z
nami”, Nagrodê Ministra Œrodowiska. Cz³onek
rady naukowej (Editorial Board) miêdzynaro-
dowego czasopisma Environmental Sciences
Europe Journal.

Dr in¿. Zbigniew Stropek jest adiunktem
w Katedrze In¿ynierii Materia³owej i Automa-
tyki. Zajmuje siê okreœlaniem w³aœciwoœci me-
chanicznych owoców i warzyw w warunkach
obci¹¿eñ quasi-statycznych i udarowych; wy-
znaczaniem charakterystyk lepkosprê¿ystych
owoców i warzyw; okreœlaniem podatnoœci na
obicie owoców w warunkach obci¹¿eñ udaro-
wych; ocen¹ jakoœci owoców i warzyw; meto-
dami pomiaru w³aœciwoœci owoców i warzyw.
Otrzyma³ grant promotorski.

Dr hab. Marcin Rafa³ Tatara jest adiunk-
tem w Zak³adzie Fizjologii Zwierz¹t Katedry
Biochemii i Fizjologii Zwierz¹t Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej. Dzia³alnoœæ naukowo-
badawcza skupiona jest wokó³ trzech g³ównych
kierunków badawczych: fizjologicznych, far-
makologicznych i ¿ywieniowych czynników
bior¹cych udzia³ w regulacji procesów wzro-
stu, rozwoju i utrzymania homeostazy uk³adu
szkieletowego krêgowców oraz zêbów wraz z
uwzglêdnieniem nowoczesnej diagnostyki scho-
rzeñ i oceny gêstoœci mineralnej szkieletu przy
u¿yciu techniki tomografii komputerowej; wza-
jemnych powi¹zañ miêdzy rozwojem i funk-
cjami uk³adu pokarmowego oraz uk³adu immu-
nologicznego a wzrostem i rozwojem ogólno-
ustrojowym organizmu zwierz¹t; mechanizmów
regulacyjnych zwi¹zanych z utrzymaniem ho-
meostazy organizmu zwierz¹t w warunkach i
w zale¿noœci od ich stanu zdrowotnego oraz
czynników chorobowych.

Jest cz³. Lubelskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej i Europejskiego Towarzystwa Nauko-
wego „European Calcified Tissue Society –
ECTS”.

W latach 2007–2009 nale¿a³ do Zespo³u
M³odych Naukowców, dzia³aj¹cego przy Ko-
mitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Prezydium
PAN. Otrzyma³ nagrodê za najlepsz¹ pracê
zaprezentowan¹ podczas 6th Baltic Bone and
Cartilage Conference and 3rd Baltic Congress
of Traumatology and Orthopaedics, Tartu, Es-
tonia 6–8 September 2007 r. w kategorii pre-
zentacje ustne.

oprac. MJ

SPOTKANIE LAUREATÓW FNP
KONFERENCJE . SYMPOZJA . WYDARZENIA



  

  


   








    







      



    





 





 









    








  


 

  

   










       








       



     



  
  


















     




    



   
 







  







         

          

  



 


   


    
     
   







  


    
   



      







  

 


  
  


   




  
  


 

  



   


   
  







   


  
 
  


  

 


 









   
 
  


     



  


 
 

 






  


  




      




   



 
    


     
  

 


  
     


     
   
         



   
   
   
   





 

  




  
  
  
  
 


  
   
  
  

 

   
  
    

  

   


 












 






   
  
    

    






    



   



     

      
    




     



    






    

     

  
   
 


     
    



    

     





  
    


      

   





   



 



  
   

   


    

    








   


   





 


   



   

  
  


    










   

 



 










    
 
   
    



   
    


     






    




   


   





     

   







    




   






    



   
     

 









  
    









 

 


  

    
    






      
 

     














     


 








    




     

  




    
     

   





    



  


  

    





  

 







    
   
    


 
 




 






   






    
    





  
     


  
 
 
    

  


   
    
    














  




    

  


       
   


    
    




 

 
    



      
  
  


    




   







 



 
  




  
 
   




   


    
  






     


    

    

    





  


     


     







    
   
   








  
  

    

    



 

  




    
 
    
  




















 

   

   





  








   






    














   
     








  



     

 

   

 



 



  






    
















    
 

  







  



     




 
  



  

     

 

 

   

 



 

    

   









     
  




 













    








 
   


   
  


  



    



    
 







  

      
  







    

     



   
    


 

   
    




  





     

  

  

 

 



 








 







   
    




 
    
    




      













 


 



  




 



 



     




      




  

    







 











      

   







   


 
    



   



 

 

  





 







   

  



  
 

     
 



    
  

  
    


    


  
    
   










   





 
  
 


 





    



 




  









 
  



 

 

     

     



 



 



     


     



     
   


      









   





 

  



      
     


      






    

  







  

 
  


   




    
 

     










  
  






  





     



  
    



        







    

     



   






  

 


    

     
     
      








     



    



  
  






   






     







   









  
 
 







   
   
    


   



   




 

  






   





 



   













  





















  






  





  











  












     

 

 

 
     
    

       








 
    
     

  
  
  








     


   


    








  
  




  


    
   



  





 


     
    
    



   
   










   
  



    

   
   
      
 

     

    





   
















 
     
 
  
     

   


 





 
  
    








 


     





 

  



 

     
   
    

   

   




































 














  

   

 

  




  



 



  










  


     





    

  



    








   









     




     
     
     

 



 








   












 
     





 








   









   


 
     











 


















      


     




   







 








     






 





   
 


    







   



  
  











 
 













 
    
 






    

   

    











