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Słowo 
od redaktora
Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce 
odmienione „Aktualności UP”. Nowa 
winieta kwartalnika Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie została 
dostosowana do obowiązującego 
od jesieni 2013 r. systemu 
identyfi kacji wizualnej uczelni. 

Wprowadziliśmy kolory wyróżniające działy:  

Wydarzenia – kolor zielony, Konferencje – bor-

do, Dydaktyka i Wokół Nauki – złoto, pozostałe 

działy – granat. Utworzyliśmy dział poświęcony 

doktorantom. Mam nadzieję, że takie „Aktual-

ności UP” spodobają się Czytelnikom.

Głośnym echem odbiła się w  środowisku 

akademickim kategoryzacja jednostek badaw-

czych, przeprowadzona przez Komitet Ewalu-

acji Jednostek Naukowych, której wyniki ogło-

szono jesienią 2013 r. W poprzednim numerze 

„Aktualności UP” prof. dr hab. Stanisław Ba-

ran, prorektor ds. nauki i  współpracy z  zagra-

nicą podsumował wyniki jednostek naszego 

Uniwersytetu. Tym razem swoimi refl eksjami 

na ten temat dzieli się prof. dr hab. Zygmunt Li-

twińczuk. Ostateczne wyniki oceny jednostek 

poznamy za kilka tygodni, po przeanalizowaniu 

przez KEJN odwołań wniesionych przez pla-

cówki badawcze od pierwotnych decyzji, warto 

więc śledzić ten temat. 

W  przemówieniu noworocznym podczas 

spotkania ze  społecznością akademicką naszej 

uczelni JM Rektor prof. dr hab. Marian Weso-

łowski przypomniał o  przypadającym na ten 

rok jubileuszu 70-lecia Wydziałów Agrobioin-

żynierii i  Medycyny Weterynaryjnej. Podkre-

ślił, że dzięki dysponowaniu dużą kadrą nauko-

wą uruchamiamy nowe kierunki studiów, które 

przyciągają młodzież do naszej uczelni. Podczas 

ostatniej rekrutacji przyjęliśmy o 11 proc. wię-

cej studentów niż w roku ubiegłym. 

Ponadto w  tym numerze dr Monika Sujka, 

laureatka ministerialnego programu TOP 500 

Innovators, opowiada, dlaczego warto było po-

jechać do Stanów Zjednoczonych na Uniwersy-

tet Stanforda w  Kalifornii i  zdobywać tam do-

świadczenie na stażach w fi rmach działających 

w  Dolinie Krzemowej. Weronika Maślanko, 

doktorantka na Wydziale Biologii i  Hodow-

li Zwierząt w  Zakładzie Ekologii Krajobrazu 

i  Ochrony Przyrody, uchyla rąbka swojej pra-

cy doktorskiej poświęconej korytarzom ekolo-

gicznym łosia europejskiego. Ten artykuł stał 

się tematem okładkowym numeru. Na okład-

ce widzą Państwo samicę łosia – królową le-

śnych ostępów sfotografowaną przez Tomasza 

Kamińskiego .

Prezentujemy też wyniki badań nauko-

wych nad krajową produkcją jagniąt, a  także 

nad wzbogacaniem żywności jodem, który jest 

niezbędnym składnikiem prawidłowego funk-

cjonowania organizmu ludzi i zwierząt. 

Niedawno jubileusz 15-lecia obchodziło 

pierwsze polskie czasopismo naukowe Elec-

tronic Journal of Polish Agricultural Universi-

ties, założone przez rektorów polskich uczelni 

rolniczych.

Uniwersytet Przyrodniczy ciągle się zmienia. 

Powstają nowe inwestycje. Kolejny nowo odda-

ny do użytku budynek Centrum Innowacyjno-

-Wdrożeniowe Nowych Technik i  Technologii 

w  Inżynierii Rolniczej zajął pierwsze miejsce 

w konkursie Złotej Kielni – Budowa Roku 2012. 

Nagrodę przyznał Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa Oddział w Lublinie.

Studenci kierunku architektura krajobrazu 

zaprezentowali nowy design campusu akade-

mickiego, pełen zieleni. Może któryś z  projek-

tów uda się zrealizować?

Zachęcam do czytania „Aktualności UP” 

na stronie www Uniwersytetu Przyrodniczego 

w  zakładce „Wydawnictwo”. http://wydawnic-

two.up.lublin.pl/aktualnosci_publikacje.php

Monika Jaskowiak
redaktor prowadzący
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Wydarzenia

Przemówienie noworoczne 
JM Rektora Mariana Wesołowskiego 
wygłoszone podczas spotkania noworocznego 3 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Z  początkiem nowego roku pełni nadziei 

spoglądamy w przyszłość. Przełom roku to do-

bra okazja do podsumowania i refl eksji. Jedno-

cześnie to czas, w  którym podejmujemy nowe 

wyzwania. Powitajmy nowy rok 2014 z radością 

i optymizmem.

Dzisiejsze spotkanie noworoczne pracowni-

ków i  studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie nawiązuje treścią do 59-letniej histo-

rii naszej Uczelni, oraz 70-letniego samoistnego 

bytu Wydziałów Agrobioinżynierii i Medycyny 

Weterynaryjnej, a także 60-lecia samodzielności 

prawnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. 

Jako rektor dziękuję wszystkim za przyjęcie za-

proszenia i uczestnictwo.

Witam Państwa serdecznie i  z  wielką aten-

cją. Witając zapewniam, że nadrzędnym celem 

obecnych władz jest dbałość o  wszechstronny 

rozwój Uczelni. Deklaruję, iż pragnieniem Wy-

sokiego Senatu, Wysokich Rad Wydziałów oraz 

organów jednoosobowych Szkoły jest to, by na-

sza Alma Mater, którą dotychczas ukończyło 

ponad 58 500 osób była doceniana w środowi-

sku akademickim Polski oraz by była wiarogod-

na w ocenie Urzędu Marszałkowskiego w Lubli-

nie, naszego wieloletniego przyjaciela i sponsora 

oraz w ocenie kluczowych dla rozwoju Uniwer-

sytetu ministerstw – Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Szanowni Państwo!

Bilansując dokonania Uniwersytetu w  mi-

nionym roku kalendarzowym, do sukcesów na-

leży zaliczyć:

1.  Opracowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, 

dzięki której na I roku studiów stacjonarnych 

przyjęto w  ostatniej rekrutacji o  11% więcej 

studentów niż w  roku ubiegłym. Natomiast 

wytyczne Senatu przewidywały przyjęcie na 

I rok studiów 2280 osób. W trwającym roku 

akademickim nowymi kierunkami studiów 

były: agrobiznes, bioinżynieria, behawiory-

styka zwierząt oraz zielarstwo i  terapie ro-

ślinne. Aktualnie kształcimy studentów na 

7 w  pełni akademickich wydziałach oraz na 

31 kierunkach i  60 specjalnościach studiów. 

Kształcenie odbywa się systemem stacjonar-

nym, niestacjonarnym, wieczorowym oraz 

w zakresie studiów doktoranckich i podyplo-

mowych. Ogółem kształcimy 9640 studen-

tów, w  tym na studiach stacjonarnych 8050 

studentów, wśród których jest 55 osób spoza 

Polski.

2.  Skuteczna polityka edukacyjna Uniwersyte-

tu jest możliwa dzięki dysponowaniu dużą 

i wciąż powiększającą się kadrą naukową, nie-

zbędną do wypełniania wymogów minimów 

kadrowych niezbędnych do uruchamiania 

nowych kierunków studiów. W  minionym 

roku 6 naszych doktorów habilitowanych 

uzyskało tytuł naukowy profesora, 13 oso-

bom nadano stopień naukowy doktora ha-

bilitowanego, zaś 11 osobom stopień nauko-

wy doktora. Aktualnie Uniwersytet zatrudnia 

1751 osób, w tym 812 nauczycieli akademic-

kich (46,4% ogółem zatrudnionych). Wśród 

nauczycieli akademickich najliczniejszą gru-

pę stanowią adiunkci – 423 osoby (68 osób 

ze  stopniem doktora hab.). Statusem samo-

dzielnego pracownika naukowego legitymu-

ją się 253 osoby, spośród których 133 oso-

by uzyskały tytuł naukowy profesora, zaś 89 

osób zatrudnionych jest na stanowisku pro-

fesora zwyczajnego. W  trwającym roku aka-

demickim Uczelnia zatrudnia 12 osób z  ze-

wnątrz, należących przeważnie do grupy 

samodzielnych pracowników naukowych.

3.  Pracownicy Uczelni zorganizowali 15 kon-

ferencji naukowych, w  tym 1 międzynaro-

dową. Prowadzono współpracę naukową 

z  11 partnerami zagranicznymi oraz opubli-

kowano wiele prac w  czasopismach z  listy 

fi ladelfi jskiej.

4.  W  sposób niezakłócony prowadzono inwe-

stycje fi nansowane ze  środków unijnych: 

wyposażano w  niezbędną aparaturę i  me-

ble Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe 

Nowych Technik i  Technologii w  Inżynierii 

Rolniczej, a  następnie w  październiku 2013 

oddano uroczyście ten obiekt do użytku. 

Wspomniane Centrum zostało wyróżnione 

I  miejscem w  konkursie Złota Kielnia Bu-

dowa 2012 Roku, organizowanym corocznie 

przez Polski Związek Inżynierów i  Techni-

ków Budownictwa Oddział w  Lublinie. Uni-

wersytet Przyrodniczy w  Lublinie, za efekty 

realizacji inwestycji z udziałem środków unij-

nych, uzyskał w  2013 r. cenne wyróżnienie 

Lubelski Orzeł Biznesu X-lecia z Diamentami 

2012, przyznane przez Wojewodę Lubelskie-

 ❚ Emerytowani oraz obecni pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego podczas spotkania noworocznego Fot. Jacek Piasecki
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go, Marszałka Woj. Lubelskiego i  Prezyden-

ta Miasta Lublin. 10 lipca 2013 r. rozpoczęto 

uroczyście, wmurowując stosowny akt erek-

cyjny, budowę Innowacyjnego Centrum Pa-

tologii i  Terapii Zwierząt przy ulicy Głębo-

kiej 30. Wartość tej inwestycji, wykonywanej 

przez sprawdzoną przez nas fi rmę Condite 

ustalono na kwotę 74,6 mln zł, z  czego 64,6 

mln zł zagwarantowała Polska Agencja Roz-

woju Przedsiębiorczości. Termin ukończenia 

tej aktualnie najważniejszej dla nas inwestycji 

zaplanowano na grudzień 2014 roku.

5.  W  ostatnich miesiącach 2013 r. skutecznie 

negocjowano z prezydentem Lublina w spra-

wie zwrotu należnych nam ponad 7 mln zł 

za sprzedane przed 2008 rokiem działki zie-

mi GD Felin. Dobiega także końca rozprawa 

sądowa w  sprawie zwrotu Uczelni kolejnych 

kwot pieniężnych. Wreszcie należy zauważyć, 

że z  pozytywnym dla nas skutkiem zakoń-

czono rozprawy sądowe z  byłym dzierżawcą 

Gospodarstwa Doświadczalnego w  Bezku. 

Z  nowym dzierżawcą tego obiektu wynego-

cjowano atrakcyjny dla Uczelni czynsz dzier-

żawny, opiewający na kwotę 16 dt pszenicy za 

1 ha powierzchni gospodarstwa.

Szanowni Państwo!

Tak w wielkim skrócie przedstawiają się po-

zytywy działalności Uczelni w 2013 r. A jakie są 

jej mankamenty? Oto one:

1.  Konieczna i pilna poprawa lokat w ocenie pa-

rametrycznej niektórych Wydziałów. Uwaga 

ta dotyczy zwłaszcza wydziałów Nauk Rolni-

czych, Agrobioinżynierii oraz Ogrodnictwa 

i  Architektury Krajobrazu. W  tym miejscu 

pragnę serdecznie pogratulować społeczno-

ści, a w tym władzom Wydziału Nauk o Żyw-

ności i Biotechnologii otrzymania w ostatniej 

ocenie parametrycznej jednostek kategorii 

A oraz pozytywnej, przyznanej na okres 6 lat, 

oceny instytucjonalnej wydziału dokonanej 

przez Polską Komisję Akredytacyjną.

2.  Zbyt mała liczba przewodów habilitacyjnych 

na większości wydziałów Uczelni. Sytuacja ta 

może w  przyszłości zagrozić tworzeniu no-

wych kierunków studiów.

3.  Aktualnie bardzo trudna sytuacja promocyj-

na Wydziału Nauk Rolniczych, który już dru-

gi raz z  rzędu uzyskał Kategorię C w  ocenie 

parametrycznej.

Kończąc, dziękuję wszystkim za owocną pra-

cę w 2013 r. Życzę Państwu zdrowia oraz wszel-

kiej pomyślności w  życiu osobistym i  zawodo-

wym. Życzę, by w jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu gościły optymizm, zgoda, szczę-

ście i  powodzenie. Życzę także, byśmy za rok 

spotkali się znowu w tej sali.

Do siego roku! �

Życzenia z okazji świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 
Roku na ręce JM Rektora UP 
w Lublinie nadesłali m.in.: 
prof. Lena Kolarska-Bobińska, min. nauki i  szkol. 

wyższ.; Marceli Niezgoda, podsekr. stanu w Min. In-

frastr. i  Rozwoju; kierownictwo i  pracownicy Min. 

Roln. i Rozwoju Wsi; senatorowie RP: Henryk Cioch, 

Grzegorz Czelej, Grzegorz Bierecki, Stanisław Go-

gacz; posłowie na Sejmu RP: Genowefa Tokarska, Jo-

anna Mucha, Magdalena Gąsior-Marek, Jan Łopata, 

Jacek Czerniak, Elżbieta Kruk; posłowie do PE: Jaro-

sław Kalinowski, Arkadiusz Bratkowski; Iwan Hrycak, 

konsul gen. Ukrainy w Lublinie; prof. Andrzej Kidy-

ba, konsul hon. RFN; Stanisław Adamiak, konsul hon. 

Ukrainy w  Chełmie; Jolanta Szołno-Koguc, wojewo-

da lub.; Krzysztof Hetman, marsz. woj. lub.; Sławomir 

Sosnowski, wicemarsz. woj. lub.; Tomasz Zając, przew. 

sejmiku woj. lub.; Krzysztof Żuk, prezydent Lublina; 

Piotr Kowalczyk, przew. Rady Miasta Lublin; Walde-

mar Jakson, burmistrz Świdnika; Zenon Rodzik, sta-

rosta opolski; Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kra-

śnika; Janusz Szpak, starosta Krasnostawski; Ryszard 

Gliwiński, wójt gminy Zamość; Henryk Matej, staro-

sta zamojski; prof. Wiesław Banyś, rektor UŚ w  Ka-

towicach, przew. KRASP; prof. Andrzej Drop, rek-

tor UM w Lublinie; ks. prof. Antoni Dębiński, rektor 

KUL; Marek Słomka, rektor Metropolitalnego Semin. 

Duchownego w Lublinie; prof. Roman Kołacz, rektor 

UP we  Wrocławiu; prof. Wacław Wierzbieniec, rek-

tor PWSTE w Jarosławiu; prof. Tadeusz Bohdal, rek-

tor Polit. Koszalińskiej; prof. Tadeusz Więckowski, 

rektor Polit. Wrocławskiej; prof. Grzegorz Skrzyp-

czak, rektor UP w Poznaniu; prof. Stanisław Bielecki, 

rektor Polit. Łódzkiej; prof. Alojzy Szymański, rektor 

SGGW; gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, rektor 

WSOSP w Dęblinie; rektor i kanclerz WSNS w Lubli-

nie; prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS; prof. 

Ryszard J. Górecki, rektor UWM; prof. Grzegorz Prze-

binda, rektor PWSZ w Krośnie; prof. Tamara Zacha-

ruk, rektor UPH w Siedlcach; prof. Józef Zając, rektor 

PWSZ w Chełmie; prof. Antoni Bukaluk, rektor UTP 

w Bydgoszczy; prof. Stanisław Adamczak, rektor Po-

lit. Świętokrzyskiej; prof. Włodzimierz Kiernożycki, 

rektor ZUT w Szczecinie; prof. Antoni Gawron, rek-

tor PWSZ w  Sandomierzu; prof. Bronisław Marci-

niak, rektor UAM w Poznaniu; dr Sylwia Pelc, rektor 

WSI-E; prof. Danuta Parylak, prorektor UP we Wro-

cławiu; prof. Adam Szewczuk, dziekan WPT, UP 

we  Wrocławiu; prof. Teofi l Mazur, UWM; prof. Jurij 

Tunycia, rektor i  prof. Grygorij Krynyckij, prorektor 

Narod. Uniw. Leśno-Technicznego we Lwowie; Gladyj 

Mykhailo, rektor Lwowskiego Narod. Uniw. Medycy-

ny Wet. i  Biotechnologii we  Lwowie; prof. Ihor Tre-

voho, Ukraińskie Tow. Geodezji i  Kartografi i; prof. 

Tomasz Trojanowski, prez. PAN Oddz. w  Lublinie; 

Fundacja Promocji i  Akredytacji Kierunków Ekono-

micznych; prof. Wiesław Oleszek, dyr. IUNG-PIB; 

prof. Stanisław Krasowicz, zastępca dyr. IUNG-PIB; 

prof. Edward Arseniuk, dyr. IHiAR PIB w  Radziko-

wie; prof. Eugeniusz Herbut, dyr. Inst. Zootech.; prof. 

Rudolf Michałek, UR w Krakowie; prof. Tomasz Misz-

tal, dyr. Inst. Fiz. i  Żyw. Zw. PAN w  Jabłonnej; prof. 

Artur Korobowicz, prezes LTN; prof. Józef Hora-

bik, dyr. Inst. Agrofi zyki PAN; prof. Krzysztof Niem-

czuk, dyr. PIW-PIB w Puławach; prof. Zygmunt Pej-

sak, PIW-PIB w  Puławach; Małgorzata Stanowska, 

prez. LUTW; Krzysztof Babisz, lubelski kurator ośw.; 

nadinsp. Dariusz Działo, Komenda Stołeczna Poli-

cji; insp. Michał Domaradzki, lubelski komendant 

woj. policji; insp. Dariusz Szkodziński, komendant 

miejski policji w Lublinie; płk. Dariusz Sobotka, do-

wódca Wielonarodowej Brygady; st. bryg. Tadeusz 

Milewski, lubelski komendant woj. PSP; Andrzej Po-

goda, prokurator apelacyjny; Krzysztof Markowski, 

dyr. US w  Lublinie; Piotr Waszak dyr. ZUS w  Lubli-

nie; Mirosław Taras, dyr. nacz. LPEC w Lublinie; An-

drzej Bieńko, dyr. Lub. Oddz. Reg. ARiMR; dyrekcja 

i pracownicy SPSK nr 1 w Lublinie; Marian Przylepa, 

dyr. SPSK nr 4 w Lublinie; Elżbieta Starosławska, dyr. 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej; Ewa Rusinek-

-Goldiszewicz, dyr. SPA ZOZ; Krzysztof Kutarski, dyr. 

Teatru Muzycznego w Lublinie; abp Stanisław Budzik, 

metropolita lub.; Abel, prawosł. abp lub. i chełm.; ks. 

dr Wojciech Pęcherzewski, prez. zarz. Fund. Rozwo-

ju KUL; Małgorzata Stacharska, prez. IAKAL; ks. dr 

Marek Szymański, dyr. Wyd. Archidiecezji Lubelskiej 

Gadium; ks. Mieczysław Puzewicz, dyr. Radia eR; ks. 

Jan Bielak; ks. Marek Jędraszewski; Andrzej Romań-

czuk, dyr. ARR Oddz. w Lublinie; Wiktor Szmulewicz, 

prez. KRIR; Zdzisław Strupieniuk, dyr. RPN; Antoni 

Skrabucha, dyr. LODR w Końskowoli; Dariusz Szew-

czyk, prez. Sadowniczego Zakł. Doświad. Inst. Ogrod-

nictwa w Brzeznej;  Jan Zalewski, dyr. PODR w Szepie-

towie; Jan Kraczek, dyr. RDLP w  Lublinie; dr Artur 

Sępoch, dyr. WOK w Lublinie; Marian Hawryluk, dyr. 

PUP w  Zamościu; Jan Wiater, NFOŚiGW; Ryszard 

Miazek, dyr. Centr. Bibl. Rol.; Ryszard Nowak, prez. 

Rynku Elizówka; społeczność Prywatnego Gimn. 

i  Lic. Ogólnokszt. im. Królowej Jadwigi; Bank Gosp. 

Krajowego; Narod. Bank Polski; Elektrownia Wschód 

S.A.; FAWAG S.A.; PZU; Poczta Polska; Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie; Marian Zalewski, TVP; Zbi-

gniew Kmicic, prez. Zarządu Pracodawców ZL; Ta-

deusz Karczmarczyk, prezes zarządu MEGATEM 

EC-Lublin; Stanisław Stepaniuk, dyr. Małopolskiej 

Hodowli Roślin-HBP oddz. w Zamościu; Marian Sta-

rownik, prez. oddz. woj. Związku OSP RP; Zbigniew 

Michalak, prez. LFP; Anna Szymala, p.o. woj. kmdt. 

OHP; Zofi a Ciuruś, dyr. Woj. Bibl. Publ.; Marian Król, 

przew. NSZZ „Solidarność”; Regionalny Ośr. Polityki 

Społ. w  Lublinie; Grand Hotel Lublinianka; Szkółki 

Kurowscy; Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Part-

nerzy; Zespół Szkół Chem. i Przem. Spoż. w Lublinie; 

Zespół Szkół Ziemi Lubelskiej w  Niemcach; Spółdz. 

Pszczelarska APIS w  Lublinie; Hufi ec ZHP Lublin; 

Bank BGŻ; Zespół WITKO; Muzeum Lubelskie; Stow. 

Miłośników Ziemi Siennickiej i wójt gminy Siennica 

Różana; Miejskie Przedsięb. Wodociągów i Kanaliza-

cji w Lublinie; Woj. Sztab Wojskowy; Kraj. Izba Roz-

liczeniowa; Perła Browary Lubelskie; prezes i  pra-

cownicy CITT LPNT sp. z o.o.; Zespół Pieśni i Tańca 

UMCS; Inst. Nawozów Sztucz.; Multivac; Koncept; 

zarząd i pracownicy fi rmy SIMPLE S.A; PGE; zarząd 

Lub. Fundacji Rozw.; Marian Wielosz; Andrzej Libik 

z małżonką Cecylią; Jan Wiater; Zofi a Barnaś, Janusz 

Mojak, Waldemar Ślibiński; Tolek Łabza; Alicja i Cze-

sław Michałowscy; Barbara Maniak; Zygmunt Pyć. � 
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Złota Kielnia 
Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-

downictwa Oddział w  Lublinie już po raz XI 

ogłosił konkurs Złota Kielnia – Budowa Roku 

2012.

Konkurs pod patronatem wojewody lubel-

skiego, marszałka województwa lubelskiego, Te-

lewizji Polskiej SA oddziały w Lublinie i Radia 

Lublin ogłoszony w pięciu kategoriach: Budow-

nictwo Mieszkaniowe Wielorodzinne; Obiek-

ty Użyteczności Publicznej; Obiekty Sportowe 

i Rekreacyjne; Rozbudowa i Przebudowa Obiek-

tów; Rewitalizacja Obiektów Zabytkowych.

Jak co roku – zgodnie z  regulaminem kon-

kursu – obiekty biorące udział w  konkursie 

zostały ocenione przez profesjonalną komisję 

konkursową pod przewodnictwem mgr inż. ar-

chitekt Marii Balawejder-Kantor, reprezentu-

jącej Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. 

W skład komisji wchodzili członkowie specjali-

ści z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, od 

wielu lat związani z  branżą budowlaną. Przed-

stawiciele komisji podczas osobistej wizytacji 

oceniali m.in. walory nowoczesności, styl ar-

chitektoniczny, jakość wykonawstwa, ekonomi-

kę kosztów, terminowość realizacji, dostępność 

dla osób niepełnosprawnych, zgodność z  eko-

logią i przyjazność dla środowiska naturalnego, 

a także inne atuty każdej zgłoszonej do konkur-

su inwestycji. 

Zgłoszony przez naszą uczelnię budynek 

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego No-

wych Technik i  Technologii w  Inżynierii Rol-

niczej przy ul. Głębokiej 28 w  oceni e komisji 

uzyskał bardzo wysoką notę, co pozwoliło na 

zajęcie I  miejsca w  Kategorii Obiekty Użytecz-

ności Publicznej i  uzyskanie statuetki Złotej 

Kielni.

Obiekt przy ul. Głębokiej 28 zrealizowano 

w  miejscu wyburzonych budynków Instytutu 

Mechanizacji Rolnictwa wybudowanych w  la-

tach 1959–1961, nieodpowiadających obec-

nym standardom uniwersyteckich obiektów la-

boratoryjno-dydaktycznych, nienadających się 

do przebudowy. Realizacja była objęta Progra-

mem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 

na lata 2007–2013 Działanie 1.1. Infrastruktura 

Uczelni.

Na temat Centrum Innowacyjno-Wdroże-

niowego Nowych Technik i  Technologii w  In-

żynierii Rolniczej posaliśmy wielokrotnie na ła-

mach „Aktualności UP” 2(46)2008; 2(54)2010; 

1(57)2011; 4(68)2013.

W  pozostałych kategoriach statuetki Złotej 

Kielni otrzymały: Kompleks 4 budynków so-

cjalnych w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 40; 

Starorzecze Wisły – aktywna rekreacja w Stęży-

cy przy ul. Rekreacyjnej; Wschodnie Innowa-

cyjne Centrum Architektury w Lublinie przy ul. 

Nadbystrzyckiej 38 D; Opolskie Centrum Kul-

tury przy ul. Lubelskiej 30 w Opolu Lubelskim.

Wszyscy nagrodzeni statuetką Złotej Kielni 

otrzymali gratulacje m.in. od wojewody i mar-

szałka woj. lubelskiego.

Dla Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lu-

blinie jest to już druga statuetka Złotej Kielni. 

Pierwszą otrzymało Centrum Sportowo-Rekre-

acyjne przy ul. Głębokiej 31.

Dwa nasze obiekty: obiekt dla Wydzia-

łu Nauk o  Żywności i  Biotechnologii przy ul. 

Skromnej 8 oraz Biblioteka Główna Regionalny 

Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej przy 

ul. Akademickiej 15 uhonorowane zostały sta-

tuetkami Kryształowej Cegły. 

Henryk Bichta

 ❚ Kanclerz Henryk Bichta Fot. Jacek Piasecki

 ❚ Nagrodzeni statuetką Złotej Kielni  Fot. Jacek Piasecki
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Nowo mianowani profesorowie

Dariusz Dziki 
Prof. dr hab. inż. Dariusz Dziki urodził się 

3  maja 1970 r. w  Lublinie. Magister inżynier 

Wydziału Techniki Rolniczej AR w  Lublinie 

(1995), doktor nauk rolniczych w zakresie inży-

nierii rolniczej Wydziału Techniki Rolniczej AR 

w  Lublinie (2001); doktor habilitowany w  za-

kresie inżynierii rolniczej (2008); profesor nauk 

rolniczych (12 listopada 2013), specjalności: 

agrofi zyka, inżynieria przetwórstwa spożywcze-

go. Asystent w  Katedrze Eksploatacji Maszyn 

Przemysłu Spożywczego Wydziału Techniki 

Rolniczej AR w  Lublinie (1995–2001); adiunkt 

(od 2001) w  Katedrze Eksploatacji Maszyn 

Przemysłu Spożywczego Wydziału Inżynierii 

Produkcji AR w  Lublinie, profesor zwyczajny 

UP w  Lublinie (od 2013); kierownik Katedry 

Techniki Cieplnej (od 2011). 

Autor i  współautor ponad 80 oryginalnych 

prac twórczych, w tym szeregu opracowań wy-

różnionych w JCR. Główne kierunki prowadzo-

nych badań dotyczą charakterystyki właściwości 

fi zykochemicznych żywności, inżynieryjnych 

aspektów jej przetwarzania, a  w  szczególno-

ści procesu rozdrabniania, wypieku pieczywa 

oraz termicznych metod utrwalania. Zajmu-

je się również fortyfi kacją żywności dodatkami 

prozdrowotnymi. 

Brał udział w  międzynarodowych konfe-

rencjach naukowych (Czechy, Ukraina, Chor-

wacja). Uczestniczył jako główny wykonaw-

ca projektu rządowego Polska – Francja (TI, 

ATP8, POLONIUM „Hydratation des gra-

ines de cereales et comportement au broyage” 

– w  latach 1996–2000), współpracując z  INRA 

Nantes i  Montpellier, gdzie odbył dwa krótko-

terminowe staże. Obecnie jest kierownikiem 

projektu badawczego zakwalifi kowanego do fi -

nansowania przez Narodowe Centrum Nauki 

na lata 2013–2015 oraz głównym wykonawcą 

w dwóch krajowych projektach. 

Opiniował 4 projekty badawcze dla NCBiR 

oraz wykonał szereg ekspertyz i  opinii dla za-

kładów przetwórczych. Recenzent jednej pra-

cy doktorskiej oraz ponad 60 publikacji nauko-

wych, w  tym szeregu prac dla renomowanych 

czasopism zagranicznych.

Współpracuje z  licznymi ośrodkami krajo-

wymi i zagranicznymi. Należy do Polskiego To-

warzystwa Inżynierii Rolniczej (od 2004); Czło-

nek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTIR (od 

2007), Polskiego Towarzystwa Agrofi zycznego 

(od 2007), Polskiego Towarzystwa Inżynierii 

i  Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPO-

MASZ” (od 2008), Komisji Motoryzacji i Ener-

getyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie (od 

2009). 

Współuczestniczył w  utworzeniu na Wy-

dziale Inżynierii Produkcji nowych kierunków 

studiów: inżynieria chemiczna i procesowa oraz 

inżynieria przemysłu spożywczego. Opraco-

wał programy nauczania do szeregu przedmio-

tów realizowanych na WIP. Członek wydziało-

wej komisji dydaktycznej (2007–2010), członek 

Rady Programowej kierunku technika rolnicza 

i  leśna (od 2011), przewodniczący Rady Pro-

gramowej kierunku technika rolnicza i  leśna 

(od 2012). Współautor dwóch opracowań dy-

daktycznych. Promotor 3 prac doktorskich (je-

den przewód zakończony, a  dwa w  końcowej 

fazie realizacji), 43 prac magisterskich i 39 prac 

inżynierskich.  �

Bożena 
Gładyszewska

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska ukończy-

ła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-

mii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w  Lublinie, otrzymując tytuł zawodowy magi-

stra fi zyki. W 1984 r. rozpoczęła pracę w Insty-

tucie Fizyki UMCS, w Zakładzie Fizyki Ogólnej 

i Dydaktyki Fizyki, zaś od grudnia 1990 zatrud-

niona została na stanowisku asystenta w Zakła-

dzie Fizyki Technicznej, Instytutu Mechanizacji 

Rolnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie, bio-

rąc czynny udział w  pracach badawczych do-

tyczących indukowanej fotoluminescencji ziar-

niaków zbóż oraz w badaniach nad ultra słabą 

luminescencją nasion.

W latach 1991–1995 przebywała na bezpłat-

nym urlopie w  związku z  czasowym pobytem 

we Francji i Belgii. Pomimo urlopu nie przerwa-

ła pracy naukowej i zajęła się badaniem fl uktu-

acji potencjałów wewnątrzkomórkowych roślin 

na przykładzie glonu Nitellopsis Obtusa oraz za-

stosowaniem metody Monte Carlo do analizy 

widm niezwierciadlanego rozpraszania promie-

ni rentgenowskich w organicznych strukturach 

wielowarstwowych. W latach 1993–1995 odbyła 

na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) 

studia języka francuskiego: „French 3” Centrum 

voor Levende Talen v.z.w. KULeuven, zakoń-

czony egzaminem państwowym.

W kolejnych latach prowadziła badania do-

tyczące oceny wpływu przedsiewnej laserowej 

biostymulacji nasion różnych roślin upraw-

nych na kiełkowanie, plonowanie, wartość 

przetwórczą oraz właściwości fi zyczne owo-

ców. Do przedsiewnego naświetlania nasion 

światłem lasera He-Ne zastosowała dwie me-

tody: metodę dawek nastawnych oraz meto-

dę wiązki rozbieżnej. Podjęła również prace 

w  celu weryfi kacji hipotezy dotyczącej istot-

ności wpływu przedsiewnej laserowej biosty-

mulacji na stężenie wolnych rodników w  na-

sionach pomidorów. Opracowała dwa modele 

procesu kiełkowania: model analityczny oraz 

model symulacyjny oparty na metodzie Mon-

te Carlo, wykorzystując je następnie do opisu 

procesu kiełkowania nasion roślin warzyw-

nych oraz ziarniaków zbóż, gryki i  rzepaku, 

w  różnych warunkach temperaturowych oraz 

nasion poddanych przedsiewnej stymulacji 

stałym oraz zmiennym polem magnetycznym 

i  elektrycznym. Badania te były fi nansowane 

przez Komitet Badań Naukowych w  ramach 

projektu badawczego nr 5 PO6F 004 15. 

Pracę doktorską pod tytułem „Ocena wpły-

wu przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion 

pomidorów na proces ich kiełkowania” obroniła 

w grudniu 1998 r., uzyskując za nią nagrodę JM 

Rektora. W  roku 1999 została zatrudniona na 

stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki. 

W  2001 r. prof. Gładyszewska odbyła mie-

sięczny staż w Laboratoire de Metallurgie Phy-

sique UMR 6630 CNRS, SP2MI w  Poitiers, 

we  Francji. Tematem prowadzonych prac było 

zastosowanie wideotensometrii w badaniu wła-

ściwości mechanicznych materiałów roślinnych. 

Kontakt naukowy z  Uniwersytetem w  Poitiers 

zaowocował opracowaniem dwóch metod ba-

dawczych pozwalających na doświadczalne 
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wyznaczenie modułu Younga i  współczynnika 

Poissona dla cienkowarstwowych materiałów 

biologicznych – metody opartej na zastosowa-

niu analizy Fouriera do zmian zachodzących 

w  obrazie powierzchni materiału oraz metody 

losowych znaczników. Zaprojektowane i  skon-

struowane stanowisko badawcze pozwoliło na 

obserwację naturalnego przebiegu odkształ-

cenia, jako skutku działania siły. Jedną z  waż-

nych zalet opracowanej metody jest możliwość 

pominięcia warunków brzegowych i uniezależ-

nienie uzyskanych wyników od odkształceń ba-

danego materiału w  obszarze przekrojów kry-

tycznych. Obie metody mogą być stosowane 

przy wykorzystaniu urządzenia, które w 2012 r. 

uzyskało status wzoru użytkowego pt. „Maszy-

na wytrzymałościowa” Urząd Patentowy RP, 

nr W-120716. Maszyna ta umożliwia również 

przeprowadzenie testów zrywania oraz obser-

wację odkształcanego materiału podczas testów 

zrywania.

W  czerwcu 2008 r., na podstawie ogólnego 

dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy 

habilitacyjnej „Metoda badania wybranych me-

chanicznych właściwości materiałów biologicz-

nych”, uzyskała stopień naukowy doktora habi-

litowanego nauk rolniczych, nadany uchwałą 

Rady Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lu-

blinie, w  zakresie inżynierii rolniczej, specjal-

ność agrofi zyka i właściwości fi zyczne roślin. 

W marcu 2009 r. została zatrudniona na sta-

nowisku profesora nadzw. UP w Lublinie. 

Od uzyskania stopnia doktora hab. głów-

nym tematem naukowym były badania mecha-

nicznych właściwości cienkowarstwowych ma-

teriałów biologicznych. W  pracowni naukowej 

cienkowarstwowych materiałów biologicznych, 

którą uruchomiła w 2007 r. w Katedrze Fizyki, 

wraz z  zespołem prowadzi badania wytrzyma-

łościowe materiałów roślinnych, wykorzystu-

jąc opracowaną przez siebie metodę losowych 

znaczników. Badania te mają na celu m.in. ogra-

niczenie strat materiału nasiennego oraz po-

prawę jego jakości i wartości handlowej. Nasio-

na bardzo często są narażone na uszkodzenia 

podczas zbioru i  suszenia, niezbędne jest więc 

poznanie właściwości fi zycznych ich okryw. 

Bożena Gładyszewska prowadziła badania na-

prężeniowe m.in. skórki owoców pomidora 

oraz jabłek w  różnych warunkach przechowy-

wania. Dzięki wykorzystaniu wspomnianej me-

tody możliwe było wyznaczenie wartości siły 

i  odkształcenia próbki, a  następnie wartości 

energii zaabsorbowanej i  stopnia sprężystości 

materiału oraz strat histerezy. 

Prowadzone badania są rozszerzane na nowe 

materiały, m.in. przez zastosowanie maszy-

ny wytrzymałościowej Microtest fi rmy Deben 

UK Ltd., co pozwoliło wraz z dotychczasowym 

wyposażeniem na stworzenie kompletnego ze-

stawu aparaturowego, dzięki któremu możliwe 

stało się badanie właściwości mechanicznych 

cienkowarstwowych materiałów nie tylko ro-

ślinnych, ale także innych materiałów biologicz-

nych w różnych etapach rozwoju fi zjologicznego 

oraz materiałów inżynierskich, np. kompozytów 

wykorzystywanych w  medycynie oraz polime-

rów opakowaniowych o różnym stopniu degra-

dacji. Możliwe też jest określanie charakterystyk 

mechanicznych materiałów roślinnych w quasi-

-statycznych warunkach obciążeń.

Kolejnym zagadnieniem, którym zajmuje się 

prof. Gładyszewska jest zastosowanie praw fi zy-

ki w sporcie wyczynowym. W 2002 r. rozpoczęła 

współpracę z Laboratorium Fizyki Sportu, które 

powstało i  działało na Politechnice Lubelskiej. 

Wyniki uzyskane w  trakcie tych prac spotkały 

się z  dużym zainteresowaniem zarówno wśród 

pracowników naukowych uczelni, jak i  wśród 

Polskich Związków Sportowych poszczególnych 

dyscyplin. Przede wszystkim wyniki te wspo-

magały swoim działaniem zawodników kadry 

narodowej w strzelectwie sportowym.

Prof. Bożena Gładyszewska jest autorką bli-

sko 100 prac naukowych i kierownikiem 3-let-

niego projektu badawczego (2011–2014) pt. 

„Badania właściwości mechanicznych i  funk-

cjonalnych biodegradowalnych materiałów 

opakowaniowych wytwarzanych ze  skrobi ter-

moplastycznej (TPS)”. 

W  ramach programu Erasmus wyjeżdżała 

w 2009 r. do Laboratorium TECSEN w Marsy-

lii i  Laboratoire de Metalurgie Physique UMR 

Poitiers we  Francji, zaś w  2011 r. do Universi-

dade Tecnica de Lisboa w Portugalii, a w 2012 r. 

ponownie do Universite de Poitiers we Francji.

Za osiągnięcia naukowe ośmiokrotnie uzy-

skała nagrodę JM Rektora UP w  Lublinie, zaś 

w roku 2012 została wyróżniona medalem KEN.

17 lipca 2013 r. prezydent RP Bronisław 

Komorowski nadał jej tytuł profesora nauk 

rolniczych. �

Zenia Marianna 
Michałojć 

Prof. dr hab. Zenia Marianna Michałojć stu-

diowała (1969–1974) na Wydz. Ogrodniczym 

Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracę zawodo-

wą rozpoczęła w  1 października 1974 r. w  Za-

kładzie Uprawy i  Nawożenia Roślin Ogrodni-

czych (obecnej Katedrze Uprawy i  Nawożenia 

Roślin Ogrodniczych) na tym wydziale, gdzie 

zatrudniona jest do chwili obecnej. 

Stopień doktora nauk rolniczych w  zakre-

sie ogrodnictwa spec. nawożenie roślin ogrod-

niczych nadała jej Rada Wydz. Ogrodniczego 

AR w Lublinie na podstawie rozprawy doktor-

skiej „Oddziaływanie nawożenia azotowo-po-

tasowego na plon oraz skład chemiczny bobu 

i  grochu” (1983), a  stopień doktora hab. nauk 

rolniczych na podstawie rozprawy „Wpływ na-

wożenia azotem i potasem oraz terminu uprawy 

na plonowanie i  skład chemiczny sałaty, rzod-

kiewki oraz szpinaku” (2001). 31 października 

2013 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora 

nauk rolniczych.

Odbyła staże naukowe m.in. w  IUNiG 

w Puławach, w Inst. Warzywnictwa w Skiernie-

wicach, w  AR w  Poznaniu oraz naukowo-dy-

daktyczny staż w ISA Group – Th e Institute of 

Agriculture, Lille we Francji.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 135 po-

zycji, w  tym 60 oryginalnych prac twórczych 

opublikowanych w prestiżowych, wysoko punk-

towanych czasopismach, takich jak Acta Scien-

tiarum Polonorum Hortorum Cultus, Journal 

of Elementology, Ecological Chemistry and En-

gineering, Folia Horticulturae, Vegetable Crops 

Research Bulletin, Acta Agrobotanica, Acta 

Agrophisica. Sumaryczny Impact Factor wy-

nosi 6,187, liczba cytowani według bazy Web of 

Science – 16, Index H – 2. 

W  działalności naukowej koncentrowała 

swoje badania wokół nawożenia azotowo-po-

tasowego roślin ogrodniczych, oceny podłoży 

pod kątem wykorzystania ich w  ogrodnictwie, 

określenia zależności pomiędzy stężeniem soli 

w podłożu a plonem i jakością warzyw w upra-

wie pod osłonami, opracowania liczb granicz-

nych i  zaleceń nawozowych dla jednorocznych 

roślin ozdobnych oraz dokarmiania pozakorze-

niowego roślin ze szczególnym uwzględnieniem 

roli wapnia.

Badania dotyczące wpływu nawożenia azo-

towo-potasowego na plonowanie, wartość bio-

logiczną i  skład chemiczny roślin bobowatych, 

kukurydzy, warzyw liściowych pozwoliły na 

stwierdzenie, że siarczany stymulują zawar-

tość azotanów w  częściach nadziemnych ro-

ślin. Dowiedziono, że jest to wynikiem antago-

nistycznego wpływu siarczanów na pobieranie 

molibdenu, a  tym samym ograniczenie aktyw-

ności reduktazy azotanowej. Duże znaczenie 

praktyczne miał wniosek stwierdzający większą 

przydatność nawozów potasowych chlorkowych 

(KCl) niż siarczanowych (K
2
SO

4
) w  żywieniu 

roślin. Stwierdzenie to podważało dotychcza-

sowe poglądy dotyczące reakcji roślin na chlor-

Nowo mianowani profesorowie
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Nominacje 
Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych dr hab. Bożenie 

Grażynie Gładyszewskiej postanowieniem z dnia 17 lipca 2013 r. oraz 

dr. hab. Dariuszowi Dzikiemu postanowieniem z  dnia 12 listopada 

2013 r. 

Nadane stopnie doktora habilitowanego
Wydział Agrobioinżynierii

24 kwietnia 2013 r.  dr Piotr Kraska 

Studia nad konserwującą oraz płużną uprawą roli 

z zastosowaniem międzyplonów w monokulturze 

pszenicy jarej wysiewanej na rędzinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk, UP w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Marks, UW-M w Olsztynie

prof. dr hab. Marian Wesołowski, UP w Lublinie

prof. dr hab. Lesław Zimny, UP we Wrocławiu

dr Barbara Skwaryło-Bednarz 

na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz 

indywidualnej rozprawy naukowej pt. „Wpływ czynników środowiska 

i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawia-

nego na Dolnym Śląsku”

Komisja habilitacyjna:

przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Budzyński, UWM w Olsztynie

sekretarz: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, UP w Lublinie

Rrecenzenci: 

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR – PIB w Falentach 

– Oddział w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Kotecki, UP we Wrocławiu

prof. dr hab. Czesław Szewczuk, UP w Lublinie

członkowie: dr hab. Renata Gaj, UP w Poznaniu

dr hab. Leszek Rachoń, UP w Lublinie

Uchwała komisji habilitacyjnej 29 października 2013 r.

Uchwała Rady Wydziału 20 listopada 2013 r. 

 

Wydział Inżynierii Produkcji

14 listopada 2013 r.  dr inż. Paweł Tomasz Sobczak 

Zastosowanie obróbki ciśnieniowo-termicznej 

w wytwarzaniu zbożowo-tłuszczowych koncen-

tratów paszowych 

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Mościcki, UP w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Rawa, UWM w Olsztynie 

prof. dr hab. Małgorzata Jaros, SGGW w Warszawie 

dr hab. inż. Adam Figiel, prof. nadzw., UP we Wrocławiu 

ki. Natomiast w praktyce pozwala na uzyskanie 

plonu o mniejszej zawartości azotanów V. Waż-

ne miejsce w zainteresowaniach naukowych zaj-

mują badania nad optymalizacją odżywiania 

azotem i potasem roślin warzywnych, takich jak 

papryka (Capsicum annuum L.), oberżyna (So-

lanum melongena L.) i burak liściowy (Beta vul-

garis var. circla L.). 

W badaniach dotyczących opracowania no-

woczesnych technologii w  uprawie roślin pod 

osłonami, oceniono przydatność wełny mine-

ralnej i piasku jako podłoży inertnych do upra-

wy pomidora szklarniowego z  zastosowaniem 

fertygacji. Zostały określone zmiany zawartości 

składników pokarmowych w podłożach i rośli-

nach, a niezwykle cenną informacją było wyka-

zanie przydatności piasku do uprawy pomido-

ra. Badania te mają duże znaczenie dla praktyki 

i  środowiska przyrodniczego, ponieważ piasek 

może być łatwo utylizowany i  nie pozostaje 

uciążliwym odpadem dla (i  nie zanieczyszcza) 

środowiska. Ponadto wyniki te podkreślają 

dominujące znaczenie właściwości fi zycznych 

podłoży w intensywnej produkcji ogrodniczej.

Ważnym kierunkiem jej działalności na-

ukowej są zespołowe badania nad oceną wpły-

wu zasolenia podłoża na plon i skład chemicz-

ny warzyw uprawianych w szklarni, realizowane 

w ramach projektu badawczego fi nansowanego 

przez MNiSW. 

Po habilitacji wiodące znaczenie mają jej ba-

dania dotyczące efektywności odżywiania poza-

korzeniowego roślin. Określiła ona skuteczność 

przenikania różnych związków wapnia w  ja-

błoni, papryce i pomidorze. Wykazała korzyst-

ne oddziaływanie tego zabiegu na plonowanie 

oraz zawartość wapnia w owocach i liściach ba-

danych roślin, a  w  konsekwencji ograniczenie 

chorób fi zjologicznych wywołanych niedobo-

rem tego składnika. 

Większość dorobku naukowego powstała 

w ramach badań własnych, statutowych oraz re-

alizacji 4 projektów badawczych fi nansowanych 

przez KBN, MNiSW, których była wykonaw-

cą, a w jednym kierownikiem (KBN nr N N310 

0379 33). 

Prof. dr hab. Zenia Michałojć ma duże osią-

gnięcia w  działalności dydaktycznej i  znaczące 

w kształceniu kadr naukowych. Prowadzi zaję-

cia na kierunku ogrodnictwo na studiach sta-

cjonarnych, niestacjonarnych pierwszego, dru-

giego i  trzeciego stopnia z  zakresu żywienia 

roślin, oceny jakości produktów ogrodniczych, 

diagnostyki potrzeb nawożenia roślin ogrodni-

czych, chemizacji i  jakości produktów ogrod-

niczych, nawożenia i  jego skutków, współcze-

snych trendów w  ogrodnictwie, szkodliwości 

metali ciężkich dla gleb, roślin i człowieka oraz 

seminaria dyplomowe inżynierskie, magister-

skie i  doktoranckie. Opracowała dla większo-

ści z tych przedmiotów programy autorskie. Do 

osiągnięć w pracy dydaktycznej należy zaliczyć 

współautorstwo skryptu „Przewodnik do ćwi-

czeń z nawożenia roślin ogrodniczych”.

Pod jej kierunkiem 48 studentów wykonało 

prace dyplomowe magisterskie, a  11 inżynier-

skie. Jest promotorem jednego zakończone-

go i dwóch otwartych przewodów doktorskich. 

Opracowała recenzje trzech prac doktorskich, 

dwie całokształtu dorobku naukowego, jedną 

rozprawy habilitacyjnej, 54 recenzje wydawni-

czych prac naukowych w czasopismach, w tym 

także tych z listy JCR oraz 4 recenzje projektów 

badawczych fi nansowanych przez MNiSW oraz 

NCBiR.

Prowadziła i  prowadzi szeroką działalność 

organizacyjną. Od początku pracy zawodowej 

brała czynny udział w wielu pracach związanych 

działalnością Katedry, Wydziału i  uczelni jako 

przedstawiciel asystentów i adiunktów w Radzie 

Wydz. Ogrodniczego i  Senacie oraz członek 

licznych Komisji Wydziałowych i Senackich. 

W  latach 1991–1998 była opiekunem SJN 

Ogrodników, a 2006–2008 redaktorem Annales 

UMCS seria EEE Ogrodnictwo.

Była członkiem komitetu organizacyjne-

go 3 ogólnopolskich konferencji naukowych 

„Efektywność stosowania nawozów w  upra-

wach ogrodniczych” oraz współorganizatorem 2 

ogólnopolskich konferencji naukowych „Dolist-

ne dokarmianie roślin”. Od 27 lat współpracu-

je z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

w Lublinie.

Jest czł. Lub. Tow. Nauk., Pol. Tow. Nauk 

Ogrodniczych, Stow. Polskich Architektów 

Krajobrazu. 

Prof. dr hab. Zenia Michałojć w  latach 

2009–2012 była kierownikiem Zakładu Żywie-

nia Roślin, od 2012 jest kier. Katedry Upra-

wy i  Nawożenia Roślin Ogrodniczych. W  la-

tach 2008–2012 była prodziekanem na Wydz. 

Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu UP 

w  Lublinie, a  obecnie od 2012 r. pełni funkcję 

dziekana tego Wydziału. Za osiągnięcia w pra-

cy zawodowej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi 

(2003), Medal KEN (2008) oraz 15 nagród JM 

Rektora UP w Lublinie.  �

Nominacje / Habilitacje / Doktoraty
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12 grudnia 2013 r.  dr inż. Sławomir Marian Juściński 

jednotematyczny cykl publikacji pt. „Dystrybucja 

i obsługa techniczna pojazdów i maszyn rolni-

czych w aspekcie logistycznym” 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk, UP w Lublinie 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska 

prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk, UP we Wrocławiu 

prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik, UP w Poznaniu 

16 stycznia 2014 r.   dr inż. Jacek Zbigniew Mazur

Próba normalizacji metodyki badań profi lowej 

analizy tekstury serów

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, UP w Lublinie

dr hab. Stanisław Konopka, prof. nadzw., UWM w Olsztynie 

prof. dr hab. Andrzej Lenart, SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Józefa Chrzanowska, UP we Wrocławiu

30 stycznia 2014 r.   dr Wojciech Przystupa

Analiza wysiewu nawozów mineralnych rozsie-

waczami odśrodkowymi 

Recenzenci:

dr hab. Andrzej Stępniewski, prof. nadw., UP w Lublinie

prof. dr hab. Edmund Dulcet, UTP w Bydgo szczy

prof. dr hab. Aleksander Lisowski, SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Inst. Ogrodnictwa w Skierniewicach

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

dr Dominik Szwajgier

na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego 

oraz indywidualnej rozprawy naukowej pt. „Badania nad możliwością 

zwiększenia stężenia kwasów fenolowych – inhibitorów acetylocholi-

noesterazy i butyrylocholinoesterazy – w brzeczce piwnej”

Komisja habilitacyjna:

przewodniczący: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, UP w Poznaniu

sekretarz: dr hab. Dariusz Stasiak, UP w Lublinie

Recenzenci: 

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, UWM w Olsztynie

prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński, UR w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie

członkowie: dr hab. Małgorzata Ziarno, SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Irena Perucka, UP w Lublinie

Uchwała komisji habilitacyjnej – 8 stycznia 2014 r.

Uchwała Rady Wydziału – 29 stycznia 2014 r.

dr Joanna Stadnik 

na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz 

indywidualnej rozprawy naukowej pt. „Wpływ probiotycznego szczepu 

Lactobacillus casei ŁOCK 0900 na zawartość amin biogennych i wybra-

nych produktów proteolizy w wędlinach surowych podczas dojrzewa-

nia i przechowywania”

Komisja habilitacyjna: 

przewodniczący: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, UP w Poznaniu

sekretarz: dr hab. Paweł Glibowski, UP w Lublinie

Recenzenci: 

prof. dr hab. Mirosław Słowiński, SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk, UP we Wrocławiu

prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP w Lublinie

członkowie: prof. dr hab. Krystyna Palka, UR w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Mleko, UP w Lublinie

Uchwała komisji habilitacyjnej – 8 stycznia 2014 r.

Uchwała Rady Wydziału – 29 stycznia 2014 r.

Nadane stopnie naukowe doktora
Wydział Agrobioinżynierii

24 kwietnia 2013 r.    mgr inż. Magdalena Sompor-Kulik 

Zawartość i właściwości substancji organicz-

nej gleb rekultywowanych osadami ściekowymi 

i kompostami osadowymi

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Baran

24 kwietnia 2013 r.   mgr inż. Małgorzata Żelazko 

Analiza wpływu jakości gleb na wyniki gospoda-

rowania w towarowych gospodarstwach rolnych

Promotor: prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

26 czerwca 2013 r.   mgr inż. Sylwester Goliasz

Wpływ mikroelementów (B, Mo), biostymulato-

ra i atraktanta na elementy struktury plonu oraz 

plon i jakość nasion koniczyny białej Trifolium 

repens L.

Promotor: prof. dr hab. Marek Ćwintal

11 września 2013 r.   mgr inż. Jolanta Juszczak

Agroturystyka a wielofunkcyjny i zrównowa-

żony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie 

wybranych powiatów w województwie lubelskim

Promotor: dr hab. Cezary Kwiatkowski

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

30 października 2013 r.   mgr inż. Janusz Zakrzewski

Wybrane parametry jakości tkanki mię-

śniowej karpia w zależności od charakteru 

żywienia

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, UWM w Olsztynie

11 grudnia 2013 r.   mgr. inż. Piotr Tadeusz Domaradzki

 Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości 

fi zykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa 

różnych kategorii i typów użytkowych bydła

Promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

29 stycznia 2014 r.   mgr Aneta Sławińska

Zmiany zawartości witaminy D
2 
indukowanej 

promieniowaniem UVB w trakcie przetwarzania 

owocników wybranych gatunków Basidiomycetes

Promotor: prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

29 stycznia 2014 r.  mgr Wojciech Paweł Radzki 

Owocniki wybranych gatunków Basidiomycetes 

jako źródło frakcji polisacharydowych aktywnych 

biologicznie

Promotor: prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

Nominacje / Habilitacje / Doktoraty
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Dyplomy 
w Zamościu

Dnia 23 listopada 2013 r. na Wydziale Nauk 

Rolniczych w Zamościu odbyła się uroczystość 

wręczenia dyplomów ukończenia studiów na 

kierunkach rolnictwo i biologia oraz świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych „No-

woczesne rolnictwo”. W  tym roku absolwenci 

otrzymali dyplomy ukończenia studiów już po 

raz 31. Uroczystość poprzedził koncert zespołu 

muzycznego z  Państwowej Szkoły Muzycznej, 

im. Karola Szymanowskiego w Zamościu. 

Dziekan Wydziału prof. Danuta Borkow-

ska poprosiła wszystkich o  upamiętnienie mi-

nutą ciszy zmarłego 1 stycznia 2013 r. ś.p. prof. 

dr. hab. Adama Kaczora, prodziekana Wydzia-

łu Rolniczego (2002–2006) oraz twórcę i pierw-

szego dziekana Wydziału Nauk Rolniczych 

(2006–2012). 

Pani dziekan powitała zaproszonych gości, 

pracowników Wydziału oraz absolwentów. Wi-

tając JM Rektora prof. dr. hab. dr. hc Mariana 

Wesołowskiego poinformowała, że 5 listopada 

2013 r. Senat Uniwersytetu Leśno-Technicznego 

we Lwowie nadał Magnifi cencji Rektorowi tytuł 

doktora honoris causa. W imieniu całej społecz-

ności Wydziału Nauk Rolniczych złożyła JM 

Rektorowi serdeczne gratulacje. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 

prezydent miasta Zamościa Marcin Zamoyski 

oraz starosta powiatu zamojskiego Henryk Ma-

tej. Marszałka województwa lubelskiego repre-

zentowała Aneta Najda z Filii Urzędu Marszał-

kowskiego w Lublinie. Na uroczystość przybyli 

także: prorektor ds. organizacji i kadr UP prof. 

dr hab. Andrzej Borowy, kanclerz dr Henryk 

Bichta, dziekani i  prodziekani wszystkich Wy-

działów, dyrektor Biblioteki Głównej dr Marian 

Butkiewicz, kierownicy jednostek organizacyj-

nych UP, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 1 w  Zamościu Alicja Ciupa, dy-

rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

w Zamościu Antoni Turzyniecki, kierownik Go-

spodarstwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Potoczku Marek Hołody, a  także 

Dyrektor Małopolskiej Hodowli Roślin, Od-

dział Centrali Nasiennej w  Zamościu mgr inż. 

Stanisław Stepaniuk, dyrektor Banku Polskiej 

Spółdzielczości SA w Zamościu Bożena Kołbak, 

przedstawiciel handlowy Grupy Azoty Tarnów, 

Grupa Azoty Puławy Grzegorz Kuropatnicki, 

dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienni-

czego w Sitnie Ryszard Borowski, właściciel Fir-

my TRANS-MAN i  wielkotowarowego gospo-

darstwa rolnego Krzysztof Bojar. 

Pani dziekan przedstawiła krótką historię, 

nakreśliła obecną sytuację i  ofertę dydaktycz-

ną WNR. Prowadząca uroczystość podkreśliła, 

iż podczas uroczystości dyplomy otrzyma 134 

absolwentów. W  przypadku kierunku biologia 

były to pierwsi absolwenci.

JM Rektor pogratulował wszystkim absol-

wentom uzyskania dyplomów ukończenia stu-

diów oraz życzył sukcesów w  życiu zawodo-

wym i  osobistym. Zachęcał absolwentów do 

utrzymywania stałych kontaktów ze społeczno-

ścią akademicką. Złożył życzenia również wła-

dzom i pracownikom Wydziału, przed którymi, 

jak podkreślał, stoi trudne zadanie podołania 

wszystkim obecnie stawianym wymogom, za-

równo w sferze nauki jak i dydaktyki. 

Wykład pt. „Antyoksydanty w żywności po-

chodzenia roślinnego” przygotowała i wygłosiła 

dr hab. Anna Krzepiłko. 

JM Rektor Marian Wesołowski wręczył dy-

plomy „Wyróżniającego się Absolwenta Uniwer-

sytetu Przyrodniczego w Lublinie”. W tym roku 

otrzymało je sześć absolwentek, które w  trak-

cie studiów uzyskiwały wysokie oceny, a  śred-

nia z  ich przebiegu wynosiła minimum 4,70. 

Z kierunku rolnictwo: mgr inż. Marta Zawiślak 

(średnia 4,75), mgr inż. Renata Garbiec-Grabar-

czuk (4,72), mgr inż. Elżbieta Kierepka (4,72), 

inż. Elżbieta Deryło (4,79), a z kierunku biolo-

gia lic. Ewelina Cholewińska (4,92) i lic. Joanna 

Wszoła (4,70). Wyróżnionym absolwentkom li-

sty gratulacyjne od marszałka województwa lu-

belskiego wręczyła pani Aneta Najda.

Następnym punktem programu było wręcze-

nie 21 absolwentom świadectw ukończenia IV 

edycji studiów podyplomowych „Nowoczesne 

rolnictwo” przez prof. Andrzeja Borowego, pro-

rektor UP w Lublinie oraz kierownika studiów 

prof. Bogdana Szostaka. 

Studentom z  najwyższymi wynikami w  na-

uce oraz wyróżniającym się w  działalności 

społecznej Rektor UP przyznał honorowe od-

znaki UP. Otrzymało je 7 absolwentów kierun-

ku rolnictwo i  2 kierunku biologia. Nagrody 

książkowe dla absolwentów ufundowali: prezes 

Stowarzyszenia Absolwentów i  Przyjaciół UP 

w  Lublinie prof. Grażyna Jeżewska-Witkow-

ska oraz prorektor ds. studenckich i  dydakty-

ki, prof. Krzysztof Gołacki. Najlepsi absolwen-

ci nagrodzeni zostali także przez przedstawicieli 

różnych instytucji oraz władz samorządowych 

i administracyjnych. 

W  imieniu przedstawicieli władz samorzą-

dowych i  administracyjnych głos zabrał prezy-

dent miasta Zamościa – Marcin Zamoyski. Po-

gratulował absolwentom uzyskania dyplomów 

i  świadectw oraz życzył pomyślności w  życiu 

osobistym i  zawodowym, a  szczególnie znale-

zienia satysfakcjonującej pracy. Następnie głos 

zabrała przedstawicielka absolwentów rocznika 

2012/2013 lic. Ewelina Cholewińska, obecnie 

kontynuująca edukację na studiach II stopnia 

kierunku biologia na Wydziale Biologii i  Ho-

dowli Zwierząt UP. Podziękowała wszystkim 

nauczycielom akademickim za wyrozumiałość, 

trud oraz wielkie serce w  przekazywaniu stu-

dentom wiedzy oraz rodzicom za serce i wysi-

łek włożony w  wychowanie. Ze  wzruszeniem 

podkreśliła, że w  murach Wydziału nawiązano 

wiele przyjaźni, a  niektóre związki zakończyły 

się małżeństwami. Absolwentka pogratulowała 

wszystkim koleżankom i kolegom uzyskania dy-

plomów i życzyła pomyślności w życiu zawodo-

wym i osobistym. 

Koło Naukowe Florystów zaprezentowało 

piękne kompozycje kwiatowe. Uroczystość za-

kończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni 

Gaudeamus igitur. 

Barbara Skwaryło-Bednarz

 ❚ Absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów Fot. Jacek Piasecki
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Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie 
zrównoważonym 

Już po raz szósty odbyło się na naszej uczel-

ni Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Za-

rządzanie techniką i  procesami w  rolnictwie 

zrównoważonym”. Organizowane jest od 2006 

r. przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i  Zarzą-

dzania Procesami Produkcyjnymi WIP wraz 

z  Wallon Agricultural Research Centre CRA-

-W  Gembloux z  Belgii. Sympozjum odbywa-

ło się pod patronatem JM Rektora UP prof. dr. 

hab. Mariana Wesołowskiego oraz pod między-

narodowym patronatem EurAgEng (European 

Society of Agricultural Engineers). W  komi-

tecie programowym sympozjum są naukowcy 

z  zagranicy: prof. prof. Yves Schenkel i  Bruno 

Huyghebaert z  Wallon Agricultural Research 

Centre, Gembloux (Belgia), Gerhard Moitzi 

z BOKU – University of Natural Resources and 

Life Sciences, Wiedeń (Austria), Tazkin Oztas 

z  Atatürk University, Erzurum (Turcja), Atha-

nassios Papageorgiou z  Technological Educa-

tional Institute of Kalamata (Grecja), Giacomo 

Scarascia-Mugnozza z  University of Bari Aldo 

Moro (Włochy) i Jacek Uziak, University of Bot-

swana, Gaborone (Botswana). 

Sympozjum było połączone z  jubileuszem 

pracy naukowej prof. dr. hab. Mieczysława 

Szpryngiela, kierownika naszej Katedry, któ-

ry we  wrześniu 2013 odszedł na emeryturę. S 

sesji jubileuszowej przewodniczyli prof. Józef 

Sawa i  prof. Bruno Huyghebaert. Zaprezento-

wano sylwetkę i  drogę kariery naukowej prof. 

Mieczysława Szpryngiela. Głos zabrali JM Rek-

tor UP w Lublinie, prof. dr. hab. Marian Weso-

łowski oraz dziekan WIP prof. dr. hab. Andrzej 

Marczuk. Laudację pt. „Pasje twórcze profesora 

Mieczysława Szpryngiela”, eksponującą sylwetkę 

Jubilata, wygłosił prof. dr hab. dr h.c. multi Ru-

dolf Michałek. Fragment laudacji, którą można 

zatytułować „Na osi czasu” nadał uroczysty wy-

raz sesji jubileuszowej.

Dwudniowe obrady naukowe odbywały się 

w  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym No-

wych Technik i  Technologii w  Inżynierii Rol-

niczej na ul. Głębokiej 28 oraz w fabryce Agu-

staWestland PZL-ŚWIDNIK SA. W sympozjum 

brało udział 71 uczestników z 17 ośrodków na-

ukowych krajowych i  czterech zagranicznych 

(Belgia, Irak, Portugalia i  Ukraina). W  pięciu 

sesjach wygłoszono łącznie 35 referatów. Po-

święcone były one szerokiemu spektrum zagad-

nień związanych z  tematyką sympozjum – od 

problemów wspólnej polityki rolnej i  rolnic-

twa ekologicznego, poprzez współpracę rolni-

ków i  techniczne wyposażenie gospodarstw po 

agroenergetykę, metody pomiaru parametrów 

gleby i  teoretyczne uwarunkowania procesów 

technologicznych. 

Sesje referatowe realizowane w Świdniku te-

matycznie były ukierunkowane na problema-

tykę techniczną. W  przerwie obrad uczestnicy 

sympozjum zwiedzili fabrykę śmigłowców. Było 

to bardzo interesujące i  sprawiło na uczestni-

kach ogromne wrażenie. W kuluarach dało się 

słyszeć opinie o wysokiej innowacyjności i du-

żym potencjale zwiedzanego zakładu. Tą dro-

gą dziękujemy zarządowi PZL Świdnik SA za 

wsparcie naszego sympozjum, organizację dru-

giego dnia obrad i umożliwienie zwiedzania tak 

ciekawego zakładu.

W trzecim dniu odbył się wyjazd studyjno-

-szkoleniowy, który zorganizowany został przez 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa 

Lubelskiego. Jednym z podstawowych celów or-

ganizacji tego wyjazdu było pokazanie praktycz-

nych aspektów wykorzystania środków PROW 

2007–2013 w  kontekście standardów zrówno-

ważonego rolnictwa na przykładzie wojewódz-

twa lubelskiego. W  trakcie wyjazdu uczestni-

cy zapoznali się z  funkcjonowaniem mleczarni 

oraz biogazowni w Piaskach. Oba te zakłady ko-

operują ze  sobą – biogazownia zakupuje część 

surowców z  mleczarni, a  mleczarnia dzięki tej 

współpracy ma w  ok. 70% pokryte zapotrze-

bowanie na gorącą wodę niezbędną w procesie 

technologicznym. Następnie uczestnicy sympo-

zjum zwiedzili Zamość i  jeszcze wczesnym po-

południem zapoznali się z  funkcjonowaniem 

gospodarstwa agroturystycznego w Lipowcu na 

Roztoczu. Ta ostatnia wizyta była bardzo cieka-

wa, ponieważ właściciele gospodarstwa prowa-

dzą jedną z niewielu w województwie lubelskim 

winnic i są producentami wina. 

Streszczenia wszystkich referatów zosta-

ły opublikowane po angielsku w  Symposium 

Proceedings (Farm Machinery and Processes 

Management in Sustainable Agriculture. VI In-

ternational Scientifi c Symposium. ss. 208, ISBN 

978-83-937433-0-8) dostępnym w  postaci pli-

ku pdf na stronie Katedry Eksploatacji Maszyn 

i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (www.

kemiz.up.lublin.pl) w  zakładce „Konferencje” 

oraz w  Bibliotece Głównej naszej uczelni. Wy-

dawnictwo to jest również indeksowane w bazie 

CABI. 

Organizatorzy sympozjum dziękują JM Rek-

torowi prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskie-

mu oraz wszystkim fi rmom i  organizacjom, 

które wsparły nasze działania. Były to: Agusta-

Westland PZL-SWIDNIK SA, Agencja Rynku 

Rolnego OT w Lublinie, Same Deutz-Fahr Pol-

ska Sp. z  o.o. oraz Województwo Lubelskie – 

Departament Koordynacji Programów Europej-

skich – Sekretariat Regionalny KSOW.

Edmund Lorencowicz, Józef Sawa

 ❚ JM Rektor Marian Wesołowski otwiera sympozjum Fot. Jacek Piasecki 

 ❚ Pomimo 
niesprzyjającej 
pogody winnica 
na Roztoczu 
wzbudziła duże 
zainteresowanie. 
Fot. A. 
Kraszkiewicz
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Wizyty studyjne w Finlandii i Wielkiej Brytanii
Dwoje pracowników Wydziału Nauk Rolni-

czych UP w Lublinie wzięło udział w wyjazdach 

studyjnych do Finlandii i  Wielkiej Brytanii, 

w  celu zapoznania się z  modelami współpracy 

uniwersytetów i podmiotów gospodarczych, ko-

mercjalizacji wyników badań oraz zasad fi nan-

sowania badań naukowych. Wizyty studyjne 

zorganizowane były w  ramach realizowanego 

przez Uniwersytet Śląski w Katowicach projektu 

„Nauka dla gospodarki – efektywne zarządzanie 

badaniami naukowymi i komercjalizacja wyni-

ków prac badawczych”. Wyjazdy studyjne były 

poprzedzone cyklem szkoleń dotyczących upo-

wszechniania prac badawczych oraz zarządza-

nia projektami badawczymi.

Wizyta dr Aliny Kowalczyk-Juśko w Finlan-

dii obejmowała uczestnictwo w  warsztatach, 

wykładach oraz wizytacjach uczelni, takich jak: 

Laurea University of Applied Sciences w Espoo, 

Aalto University w  Espoo oraz Haaga-Helia 

University of Applied Sciences w  Helsinkach. 

Ponadto uczestnicy wyjazdu studyjnego zapo-

znali się z  działaniem parku technologicznego 

Technopolis i  jego oddziału w Helsinkach. Fir-

ma ta ma także swoje przedstawicielstwa m.in. 

na Litwie, w  Estonii i  Rosji. Działania tamtej-

szych uniwersytetów są ukierunkowane na uzy-

skanie praktycznych wyników prac badawczych 

i na ścisłą współpracę z gospodarką. 

Udział w  wyjeździe pozwolił uczestnikom 

na zapoznanie się z  fi ńskim modelem dydak-

tyki, który wg OECD uczynił w 2009 r. Finlan-

dię drugim najlepszym pod względem systemu 

edukacyjnego krajem na świecie (źródło: wyni-

ki testów PISA w 2009 r., International Student 

Assessment, OECD Factbook 2011–2012: Eco-

nomic, Environmental and Social Statistics). 

Finlandia, podobnie jak inne kraje skandynaw-

skie, w  procesie dydaktycznym kładzie nacisk 

na praktyczne aspekty, w  tym dużą liczbę pro-

jektów realizowanych przez studentów w  ra-

mach zajęć prowadzonych w  systemie uczenia 

się poprzez rozwój umiejętności praktycznych 

LbD (ang. learning by developing) oraz kształ-

cenia problemowego PBL (ang. problem based 

learning lub project based learning). Mode-

le te funkcjonują na wszystkich wizytowanych 

uniwersytetach.

Innym wartościowym doświadczeniem było 

zaznajomienie z  funkcjonowaniem platform 

edukacyjnych realizujących multi- i interdyscy-

plinarne projekty studenckie w systemie student 

– uniwersytet – przemysł, czego przykładem 

jest międzywydziałowa jednostka Design Fac-

tor, działająca na Aalto University oraz wspiera-

jąca przedsiębiorczość studencką szkoła StartUp 

School na Haaga-Helia University of Applied 

Sciences.

Prof. dr hab. Bogdan Szostak w ramach tego 

samego projektu uczestniczył w  wyjeździe stu-

dyjno-szkoleniowym do Wielkiej Brytanii. 

W  pierwszym dniu pobytu w  Wielkiej Bryta-

nii uczestnicy wizytowali Th e Advanced Manu-

facturing Park (AMP), Brunel Way, Waverley, 

Rotherham. Jest on liderem parków techno-

logicznych w  Wielkiej Brytanii. Gospodarze 

zapoznali uczestników z  historią i  działalno-

ścią Parku oraz z  fi rmami współpracującymi. 

Przedstawiono im procesy transferu technologii 

w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Omó-

wiono współpracę między nauką i  biznesem, 

podkreślając najczęściej napotykane problemy 

w tej dziedzinie. Uczestnicy wyjazdu studyjno-

-szkoleniowego poznali podejście naukowców 

brytyjskich do procesów transferu technologii. 

Aktywnie uczestniczyli w warsztatach dotyczą-

cych problemu Spin-off /Spin-out, analizując 

przykłady fi rm, które przeszły z sukcesem pro-

cesy transferu technologii oraz komercjalizacji. 

W  drugim dniu pobytu uczestnicy gościli 

w  Centrum Innowacji 3M Buckley Innovation 

Centre Firth Street Huddersfi eld. Zapoznali się 

z  jego działalnością, wizytowali w Narodowym 

Laboratorium Fizyki oraz Centrum Informaty-

ki Wysokiej Wydajności. Następnie zaprezen-

towano im działalność Uniwersytetu w  Hud-

dersfi eld, akcentując formy współpracy między 

nauką a biznesem oraz wsparcie dla studentów 

i przedsiębiorców.

W trzecim dniu pobytu wizytowali Sheffi  eld 

Technology Parks, Cooper buildings, Arundel 

Street, Sheffi  eld, S1 2NS, a  następnie Sheffi  eld 

Hallam University oraz University of Sheffi  eld. 

Organizatorzy zorganizowali spotkanie z przed-

stawicielami biznesu, na którym dyskutowa-

no o  problemach współpracy między nauką 

i biznesem. 

Uczestnicy wyjazdów podkreślają, iż udział 

w  projekcie i  wyjazdy studyjne do Finlandii 

i Wielkiej Brytanii wzbogaciły ich wiedzę z za-

kresu komercjalizacji wyników prac badaw-

czych i  współpracy na linii nauka-gospodarka, 

a organizatorzy, zarówno po stronie polskiej, jak 

fi nlandzkiej oraz brytyjskiej, wykazali się bar-

dzo dużym zaangażowaniem, bogatą wiedzą fa-

chową i chęcią dzielenia się nią z uczestnikami. 

Tekst i fot. 

Alina Kowalczyk-Juśko, Bogdan Szostak
 ❚ Sheffi eld Hallam University

 ❚ Budynek Aalto University
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W połowie grudnia na Uniwersytecie w Evo-

ra (Portugalia) odbyły się warsztaty naukowe 

„Agriculture Sustainability – Poland and Por-

tugal”. Idea warsztatów związanych z  tematyką 

rolnictwa zrównoważonego została zainicjowa-

na przez stronę portugalską, a  uzyskała duże 

wsparcie i  patronat ambasadora polski w  Li-

zbonie. Ze  strony polskiej wzięli w nich udział 

pracownicy naukowi naszej uczelni prof. Józef 

Sawa, dr inż. Stanisław Parafi niuk i  niżej pod-

pisany z  Katedry Eksploatacji Maszyn i  Zarzą-

dzania Procesami Produkcyjnymi WIP oraz 

prof. Stanisław Gędek z  Politechniki Rzeszow-

skiej i prof. Janusz Gołaszewski z Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Gospoda-

rzy reprezentowali m.in. prof. prof. Fatima Bap-

tista, Mario de Carvalho, Nuno Ribeiro i Carlos 

Marques z  Evory oraz Luis Conceicao z  Elvas. 

Patronat nad spotkaniem objął prof. Carlos 

Braumann – rektor Uniwersytetu w Evora oraz 

prof. Bronisław Misztal – ambasador polski 

w Portugalii. Tematyka obejmowała szeroki za-

kres zagadnień, takich jak technologie produk-

cji, ekonomika rolnictwa, energetyka, ekologia 

czy metodyka badań związanych z  rolnictwem 

zrównoważonym. 

Uniwersytet w  Evora jest drugą najstarszą 

uczelnią w  Portugalii. Powstał w  1559 r. jako 

szkoła jezuicka, co widać doskonale w  głów-

nych budynkach uczelni. Majestat tych blisko 

pięćsetletnich obiektów i  ich architektura spra-

wia bardzo duże wrażenie. W  niektórych sa-

lach audytoryjnych zachowane są ambony, któ-

re kiedyś służyły do prowadzenia wykładów 

i konwersacji. Na uniwersytecie uczy się ponad 

8 tysięcy studentów, a liczba nauczycieli akade-

mickich wynosi 640 osób. Uczelnia dysponuje 

także nowo wybudowanymi obiektami, w  tym 

tzw. Escola de Ciencas e Tecnologia, w  któ-

rej prowadzone są m.in. studia z  zakresu nauk 

rolniczych. Kampus ten znajduje się poza mia-

stem, w miejscowości Mitra oddalonej kilkana-

ście kilometrów od głównych budynków. Obok 

zlokalizowany jest niewielki obiekt hotelowo-

-konferencyjny mieszczący się w  dawnych za-

budowaniach poklasztornych będący obecnie 

własnością uczelni. 

Podsumowując, można stwierdzić, że pol-

sko-portugalskie warsztaty były bardzo ciekawe. 

Pomimo dużego zróżnicowania i  specyfi ki rol-

nictwa tych dwóch krajów jest wiele wspólnych 

problemów, które można rozwiązać dzięki tego 

rodzaju współpracy. 

Edmund Lorencowicz

Fot. Stanisław Parafi niuk

 Warsztaty naukowe w Portugalii
 ❚ Widok na budynki Escola de Ciencas e 
Tecnologia w kampusie w Mitra

 ❚ Uczestnicy warsztatów podczas przerwy w obradach. 
Od lewej: prof. prof. S. Gędek, J. Sawa, J. Gołaszewski, 
L. Silva, L. Conceicao, F. Baptista, B. Misztal, C. Braumann, 
E. Lorencowicz, S. Parafi niuk

 ❚ Główne budynki uczelni świadczą o jej prawie 
pięćsetletniej historii 
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W  dniach 21–22 listopada 2013 r. w  Uni-

wersytecie Przyrodniczym w  Lublinie odbyła 

się Międzynarodowa Konferencja i  Warszta-

ty Wdrożeniowe pt. „Jagnię z  Lubelszczyzny”, 

której organizatorami byli Katedra Hodowli 

Małych Przeżuwaczy i  Doradztwa Rolniczego 

naszej uczelni, Koło Lubelskie Polskiego Towa-

rzystwa Zootechnicznego, Regionalny Związek 

Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie oraz Komi-

tet Nauk Zootechnicznych PAN. Honorowy pa-

tronat nad konferencją objął JM Rektor prof. dr 

hab. dr h.c. Marian Wesołowski. 

Konferencję zorganizowano jako podsu-

mowanie, a  jednocześnie wypełnienie założeń 

metodycznych projektu rozwojowego pt. „Pro-

dukcja jagnięciny w  cyklu całorocznym i  za-

gospodarowanie jej na rynku krajowym – Ja-

gnię z  Lubelszczyzny”, który fi nansowany był 

ze środków Narodowego Centrum Badań i Roz-

woju w latach 2011–2013. Wspomniany projekt 

realizował zespół wykonawców, którego lide-

rem prowadzącym była Katedra Hodowli Ma-

łych Przeżuwaczy i  Doradztwa Rolniczego UP 

w Lublinie. W skład zespołu wchodzili pracow-

nicy naukowi Katedry Towaroznawstwa i Prze-

twórstwa Surowców Zwierzęcych oraz Katedry 

Ekonomii i Zarządzania z naszej uczelni, a po-

nadto Politechniki Lubelskiej, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, Uni-

wersytetu Rolniczego w Krakowie i pracownicy 

Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz 

w Lublinie. 

Uczestnikami Konferencji były osoby repre-

zentujące: Urząd Marszałkowski w  Lublinie, 

Centrum Hodowli Zwierząt w  Warszawie, Lu-

belski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Koń-

skowoli, ośrodki naukowe z Republiki Czeskiej, 

Kanady, Polski, Portugalii, Czeski Związek Ho-

dowców Owiec, Polski Związek Hodowców 

Owiec, fi rmy przetwórstwa mięsnego, restaura-

torów, handlowców branży spożywczej oraz stu-

dentów, głównie Wydziału Biologii i  Hodowli 

Zwierząt oraz Agrobioinżynierii. Patronat me-

dialny nad konferencją objęło Radio Lublin, 

zamieszczając na swej antenie stosowne infor-

macje i  reportaże. Telewizja Lublin oraz prasa 

tematycznie związana z  produkcją zwierzęcą 

również informowały swych widzów i czytelni-

ków o szczegółach konferencji.

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UP 

w Lublinie, a następnie rozpoczęła się część re-

feratowa. Podczas tej części wygłoszone zostały 

wykłady: Jagnię z  Lubelszczyzny – prof. T. M. 

Gruszecki, UP Lublin; Aktualna sytuacja w sek-

torze owiec i  kóz w  krajach Unii Europejskiej 

– prof. P. Nowakowski, UP Wrocław; Aktualna 

sytuacja w  owczarstwie polskim – mgr inż. T. 

Lotczyk, Polski Związek Owczarski Warszawa; 

Rynek mięsa jagnięcego w Portugalii – prof. F. 

Diniz, prof. M. Tiberio UTAD, Portugalia; Stra-

tegia owczarstwa w Republice Czeskiej – dr M. 

Milerski, Instytut Zootechniki w Pradze; Krajo-

wy rynek mięsa jagnięcego – dr hab. A. Junku-

szew, UP Lublin. 

W godzinach popołudniowych kontynuowa-

no część referatową, w  trakcie której poszcze-

gólni wykonawcy przedstawili wyniki badań 

uzyskane podczas realizacji projektu. 

Podjęcie tematu podyktowane było poważ-

nym mankamentem w  krajowej produkcji ja-

gniąt rzeźnych, jakim jest sezonowość warun-

kowana naturalnym rytmem rozrodu owiec 

oraz praktyczny brak wewnętrznego rynku mię-

sa jagnięcego. Autorzy uznali, że postęp w  za-

kresie biotechnologii rozrodu stwarza jednak 

nowe możliwości w tym względzie. Uruchomie-

nie krajowego rynku mięsa jagnięcego wydaje 

się być również możliwe, bowiem udowodnio-

ne prozdrowotne właściwości mięsa jagnięcego 

mogą być argumentem do pozyskania stałych 

konsumentów/odbiorców. Sformułowano na-

stępujące cele projektu: opracowanie techno-

logii całorocznej produkcji żywca jagnięcego, 

wskazanie metod odchowu i  tuczu, określenie 

technologii przygotowywania mięsa kulinarne-

go i  jego przetworów, opracowanie programu 

komunikacji marketingowej (promocji produk-

tu „Jagnię z Lubelszczyzny”) na krajowym ryn-

ku produktów fi nalnych, opracowanie założeń 

klastra. Projekt realizowany był w  30 gospo-

darstwach położonych na terenie wojewódz-

twa lubelskiego w okresie 36 miesięcy i obejmo-

wał 2 sezony rozpłodowe, w  każdym po około 

1500 owiec matek zróżnicowanych genetycz-

nie. Średnia powierzchnia użytków rolnych 

w  gospodarstwie wynosiła 21 ha, przy czym 

należy dodać, że 33% posiadanej powierzchni 

było przedmiotem dzierżawy. 

Zgodnie z  założeniami wskazano praktycz-

ne rozwiązania technologiczne produkcji żywca 

w odniesieniu do konkretnych ras i możliwości 

poszczególnych gospodarstw w  zakresie rozro-

du, metod tuczu, sposobu zagospodarowania 

produktu fi nalnego ze  szczególnym wskaza-

niem na możliwość przetworzenia jego części 

na produkty żywnościowe o  wysokich walo-

rach odżywczych i smakowych. Przeprowadzo-

no również ocenę ekonomicznej efektywności 

przedsięwzięcia, wskazując na możliwości po-

zyskiwania środków dla wspomagania produk-

cji, szczególnie w  początkowym okresie wdro-

żenia. Dodatkowym efektem realizacji projektu 

jest ugruntowanie wiedzy i świadomości wśród 

hodowców i producentów w zakresie nowocze-

snych technik sterowania procesami rozrodczy-

mi, a także organizacji i technologii produkcji.

Badania krajowego rynku mięsa jagnię-

cego wskazały na potrzebę propagowania za-

let jagnięciny poprzez działania promocyjno-

-informacyjne. Doświadczenia w  tym zakresie 

podzielili się goście z Czech i Portugalii, co sta-

nowiło merytorycznie niezwykle ciekawe uzu-

pełnienie własnych zamierzeń. W podsumowa-

niu uczestnicy stwierdzili, że realizacja projektu 

wskazała na potencjalne możliwości technolo-

giczne produkcji żywca jagnięcego na terenie 

województwa lubelskiego przez cały rok. Uzna-

no również, że podjęcie planowanych działań 

promocyjnych oraz organizacyjnych w zakresie 

utworzenia m.in. klastra „Jagnię z  Lubelszczy-

zny” jest właściwą drogą, która wyznacza kieru-

nek poprawy sytuacji gospodarstw utrzymują-

cych owce w regionie lubelskim.

W  drugim dniu odbył się wyjazd studyjny 

do gospodarstwa agroturystycznego pana Zbi-

gniewa Kołodzieja w  Puchaczowie, gdzie pre-

zentowane były utrzymywane tam owce trzech 

ras objętych ochroną zasobów genetycznych: 

uhruska, świniarka i  wrzosówka. Uczestnicy 

mogli zapoznać się z praktyczną realizacją zało-

żeń technologii produkcji żywca w cyklu cało-

rocznym, sposobami promocji jagnięciny, a  na 

zakończenie degustować potrawy przyrządzone 

na bazie mięsa pozyskanego od owiec zróżnico-

wanych pod względem wieku jak i rasy. Opinie 

wszystkich degustatorów jednoznacznie określi-

ły walory smakowe potraw, jako wyśmienite. 

Podczas pobytu w  gospodarstwie jeden 

z uczestników, przedstawiciel Czeskiego Związ-

ku Hodowców Owiec, zaprezentował pokaz 

pracy z  owcami psów pasterskich rasy border 

collie. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie 

wśród uczestniczących w spotkaniu hodowców 

owiec z całej Polski, którzy z uznaniem wyrażali 

się o umiejętnościach prowadzenia stada przez 

te specjalnie tresowane psy. 

W  drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. 

Tomasz M. Gruszecki

Anna Szymanowska

Jagnię 
z Lubelszczyzny

 ❚ Uczestnicy 
konferencji wizytują 
stado owiec rasy 
wrzosówka. Fot. B. 
Borys
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Refl eksje na temat ostatniej oceny parametrycznej 
jednostek naukowych uczelni

W  ostatnich dniach września 2013 r. 

MNiSW opublikowało wyniki oceny parame-

trycznej, której podano 963 jednostki naukowe, 

w tym 756 to wydziały szkół wyższych. Wyniki 

tej oceny w ujęciu globalnym i bardziej szczegó-

łowym w odniesieniu do naszego Uniwersytetu 

scharakteryzował w  ostatnim numerze Aktu-

alności (4/68) prorektor prof. Stanisław Baran. 

Napisał m.in., że „wyniki tej oceny nie napawa-

ją optymizmem bowiem pozycje naszych wy-

działów w  porównaniu z  podobnymi wydzia-

łami w  innych uczelniach jest znacznie gorsza: 

zajmujemy miejsca głównie w trzeciej i czwartej 

dziesiątce”. W końcowej części artykułu Prorek-

tor wymienia w  5 punktach główne przyczyny 

słabej oceny parametrycznej naszych Wydzia-

łów. Generalnie zgadzam się z  tymi punktami, 

zabrakło jednak wyraźnego postawienia „krop-

ki nad i”, co przede wszystkim zdecydowało, że 

większość naszych wydziałów zajęła ostatnie 

miejsce w  ramach danej dyscypliny naukowej, 

obniżając swoją pozycję w  stosunku do oceny 

z 2010 r. 

Przyczyną tą – moim zdaniem – była zdecy-

dowanie za wysoka podana liczba N – tzn. licz-

ba pracowników zaangażowanych w badaniach 

naukowych. Miała ona bowiem znaczący wpływ 

na końcową wartość I Kryterium oceny – „osią-

gnięcia naukowe i twórcze”, które przeliczano na 

jednego pracownika zaangażowanego w  bada-

nia. Kryterium to (I) obejmowało przedstawio-

ne przez jednostkę publikacje w liczbie 3N, tzn. 

mogło ich być 3 razy tyle, ilu pracowników wy-

kazała jednostka. Kryterium I stanowiło aż 70% 

wagi w  ocenie jednostki i  w  zasadzie to jego 

wartość decydowała o  końcowym wyniku tej 

oceny, czyli pozycji jednostki na liście rankingo-

wej w GWO (Grupie Wspólnej Oceny). 

W  przypadku pozostałych trzech kryteriów 

oceny zależności te nie były tak jednoznaczne, 

np. Wydz. Agrobioinżynierii naszej uczelni, zaj-

mując w końcowej ocenie ostatnią pozycję (10), 

uzyskał pierwsze miejsce w kryt. IV – obejmu-

jącym zastosowanie wyników badań nauko-

wych i  upowszechnianie wiedzy. Kryterium to 

miało współczynnik wagi na poziomie 10%, 

w  związku z  tym jego wpływ na ocenę końco-

wą był znikomy. Wydział w  końcowej ocenie 

zajął ostatnią 10 pozycję (nie licząc Zamościa) 

w grupie wydziałów posiadających uprawnienia 

do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie 

agronomia, a  więc taką samą, jaka została wy-

liczona dla kryterium I, tzn. liczbę punktów za 

publikacje przypadające na 1 pracownika. 

Podobnie Wydz. Medycyny Wet. zajął pierw-

sze miejsce w  kryt. III – obejmującym wyna-

grodzenia i  nakłady fi nansowe na rozwój in-

frastruktury, które stanowiło 15% wagi, jednak 

końcowy wynik oceny wydziału był zgodny 

z miejscem w kryterium I – tzn. ostatnie. Tak-

że mój Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt zajął, 

wśród porównywanych 9 wydziałów, w kryt. II 

– 3 miejsce, w IV – 6 a w III – 7, nie miało to 

jednak żadnego wpływu na ocenę końcową, tzn. 

była ona taka, jak wynikająca z  kryterium I  – 

tzn. zajął ostatnie miejsce.

Wszystkie wydziały naszej uczelni oceniane 

były w 2013 r. w  jednej Grupie Wspólnej Oce-

ny (GWO), obejmującej 50 wydziałów z  róż-

nych uczelni. W  roku 2010 grupa ta liczyła 54 

jednostki i były tam zarówno wydziały z uczel-

ni, ale także instytuty PAN, jak i podległe Min. 

Rolnictwa.

Jeśli wynik końcowej oceny poszczególnych 

jednostek zależał de facto  tylko od oceny I kry-

terium, tzn. osiągnięć naukowych, to należy się 

mocno zastanowić, w którym punkcie tego kry-

terium wydziały nasze nie spełniły w  sposób 

znaczący ujętych tam warunków, bądź popełni-

ły jakiś błąd w przygotowywaniu odpowiednich 

materiałów z tego zakresu. Do oceny kryt. I każ-

da jednostka mogła przedstawić swoje najlepsze 

publikacje z lat 2009–2012 w liczbie 3N. 

Można było przedstawić prace opubliko-

wane w  czasopismach indeksowanych w  JCR, 

w  czasopismach z  części B listy MNiSW oraz 

w  recenzowanych materiałach konferencyj-

nych ujętych w  bazie Web of Science, mono-

grafi e, rozdziały w monografi ach, patenty. Uzy-

skaną liczbę punktów przeliczano następnie na 

1 pracownika, aby uzyskać wartości porówny-

walne pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 

Z danych tabeli 1 wynika, że uzyskana z takich 

wyliczeń liczba punktów przypadających na 1 

pracownika była na naszych wydziałach w nie-

których dyscyplinach dwukrotnie mniejsza niż 

na wydziałach, które zajęły pierwsze miejsce np. 

w dyscyplinie agrobioinżynieria i zootechnika. 

Powstaje więc pytanie: czyżby pracownicy 

naukowi naszej uczelni, podkreślam naukowi, 

mając na myśli pracowników naukowo-dydak-

tycznych, w okresie ostatnich 4 lat nie prowadzi-

li badań i nie publikowali wyników, albo czyni-

li to w tak minimalnym zakresie w porównaniu 

z kolegami z pokrewnych wydziałów w Polsce, 

że każdy z  naszych wydziałów znalazł się na 

ostatnim miejscu (poza Wydz. Nauk o Żywno-

ści i Biotechnologii, który uzyskał kategorię A)? 

Jestem przekonany, że tak nie było. Aktyw-

ność naukowa znacznej większości naszych pro-

fesorów, adiunktów i  asystentów jest porów-

nywalna, a często nawet lepsza od ich kolegów 

z  innych uczelni. Oczywiście na każdym wy-

dziale jest pewna liczba „mało aktywnych pra-

cowników naukowych”, ale to nie oni zdecydo-

wali o  końcowym, tak słabym wyniku oceny 

parametrycznej naszej uczelni.

Główną przyczyną słabego wyniku oceny 

była podana liczba N, tzn. liczba pracowników 

zaangażowanych w  badania naukowe. Zaliczo-

no u  nas do niej prawdopodobnie wszystkich 

pracowników inżynieryjno-technicznych, na-

wet tych, którzy nie są zaangażowani w  reali-

zację badań naukowych, a  są niezbędni do re-

alizacji procesu dydaktycznego. Na wydziałach 

w  naszej uczelni nie ma w  zasadzie pracowni-

ków dydaktycznych, czyli osób, które ze wzglę-

du na słabe wyniki w działalności naukowo-ba-

dawczej zostały skierowane tylko do realizacji 

procesu dydaktycznego. Najczęściej są to oso-

by zatrudniane na stanowisku starszego wykła-

dowcy. Pracownicy dydaktyczni nie wchodzą do 

liczby N. 

W  konsekwencji takiego postępowania po-

dana z naszych wydziałów liczba N  była z  re-

guły znacznie wyższa od podawanej z  innych 

 ❚ Fot. Jacek Piasecki
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wydziałów w Polsce. Stwierdzam to na podsta-

wie znanych mi faktów z tego zakresu dotyczą-

cych niektórych jednostek z  dyscypliny zoo-

technika. Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt UP 

we  Wrocławiu podał 78 pracowników, Wydz. 

Bioinżynierii Zwierząt UWM w  Olsztynie 93, 

Wydz. Nauk o  Zwierzętach SGGW w  Warsza-

wie prawdopodobnie 104, a nasz Wydz. Biologii 

i Hodowli Zwierząt 181, a przecież są to porów-

nywalne jednostki. Właśnie z podaniem zawy-

żonej liczby N należy wiązać w głównej mierze 

słaby wynik oceny naszych wydziałów. 

Podając dwukrotnie większą liczbę pracow-

ników, musieliśmy przedstawić do oceny 2 razy 

więcej publikacji, co sprawiło, że w puli tej mu-

siały się znaleźć również publikacje o  punkta-

cji 5–6 pkt, bo tych 15–20 pkt (w czasopismach 

z  listy fi ladelfi jskiej) nie wystarczyło. Wrocław-

ski WBHiZ miał prawo przedstawić do oceny 

78 × 3 = 234 prace, a nasz lubelski aż 543 (181 

× 3). W  wykazie tym z  naszego wydziału było 

190 prac zamieszczonych w  czasopismach in-

deksowanych w JCR, co stanowiło 35% wszyst-

kich przedstawionych do oceny pozycji. Jeśli 

by przyjąć, że pracownicy wrocławskiego wy-

działu opublikowali w  tym okresie (w  latach 

2009–2012) też 190 prac w czasopismach z czę-

ści A  listy MNiSW (indeksowanych w  JCR), 

to stanowiło to aż 81% prac przedstawionych 

do oceny. W  konsekwencji wartość punktowa 

I  kryterium w  przypadku wydziału wrocław-

skiego była dwukrotnie wyższa niż wydziału 

lubelskiego.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawione powy-

żej moje rozważania nie mogą zmienić słabych 

wyników ostatniej oceny. Będziemy je wszyscy 

dźwigać na naszych barkach jeszcze przez naj-

bliższe 3 lata, aż do kolejnej, która będzie praw-

dopodobnie w  roku 2017. Mogą natomiast się 

przydać w  tworzeniu atmosfery dla przyszłej 

oceny, a  przede wszystkim większego zaanga-

żowania odpowiednich jednostek i konkretnych 

osób, w których kompetencjach znajduje się ten 

problem. 

Uważam, że do słabej oceny parametrycznej 

naszych Wydziałów w znacznym stopniu przy-

czyniły się zaniechania Działu Nauki. Na uczel-

ni wyższej o statusie uniwersytetu powinien to 

być najważniejszy dział, zatrudniający najbar-

dziej kompetentne osoby, potrafi ące właściwie 

interpretować odpowiednie przepisy, przejmu-

jące inicjatywę w zakresie „obsługi” działalności 

naukowo-badawczej realizowanej na różnych 

poziomach. 

W  uwarunkowaniach, w  jakich wszyscy 

funkcjonujemy, tzn. dużej konkurencji, nie wy-

starczy dla zapewnienia odpowiedniej pozycji 

uczelni wypełniać tylko obowiązki nałożone 

w  Zarządzeniu Rektora nr 49 i  odsyłać do in-

nych zarządzeń, np. nr 47 i  48, oraz podawać 

strony internetowe Ministerstwa. Konieczne 

jest samodzielne podejmowanie wielu inicjatyw, 

które mogą prowadzić do wspólnego sukcesu. 

W  trakcie dyskusji prowadzonej w  różnych 

gremiach, gdy pada pytanie, dlaczego nasz wy-

dział wypadł tak słabo w ocenie parametrycznej 

(w  powszechnej opinii w  środowisku społecz-

ności zootechnicznej, wydział nasz lokowany 

jest w środku tego rankingu), odpowiadam py-

taniem: „a ilu mieliście pracowników zaangażo-

wanych w badania naukowe? Bo my 181”. Nie-

dowierzają, że coś takiego jest możliwe i pytają 

– „a czy u Was na uczelni nie ma Działu Nauki 

i nie robił symulacji w tym zakresie?”. Pytanie to 

pozostawiałem bez odpowiedzi. 

Wykorzystajmy z  pożytkiem dla przyszło-

ści te przykre doświadczenia. Zaangażujmy się 

więc wszyscy w tę sprawę. Władze i pracownicy 

naukowi poszczególnych wydziałów oraz admi-

nistracja uczelni w takim zakresie, aby jej wynik 

odzwierciedlał na forum ogólnopolskim fak-

tyczny nasz potencjał i osiągnięcia badawcze.

Zygmunt Litwińczuk

Ranking i wyniki z oceny parametrycznej naszych Wydziałów

D
ys

cy
pl

in
a

W
yd

zi
ał

Ocena 
z 2013 r.

Ocena 
z 2010 r. Kryterium

O
ce

na
 k

oń
co

w
a

Pozycja 
w GWO

Ka
te

go
ria

Pozycja 
w GWO

Ka
te

go
ria

I (
70

%
)

II 
(5

%
)

III
 (1

5%
)

IV
 (1

0
%

)

Zo
ot

ec
hn

ik
a

1. Wrocław 2 A 17   (2) 1 70,40   (2) 6 3 1 72,74
2. Poznań 4 A 20   (3) 1 74,55   (1) 5 4 7–8 64,69
3. SGGW 9 A 29   (4) 2 53,37   (3) 4 2 2 50,11
4. Olsztyn 10 A 3   (1) 1 52,64   (4) 2 1 5 49,02
5. Kraków 20 B 36   (5) 3 45,10   (6) 7 5 4 4,53
6. Bydgoszcz 28 B 51   (9) 3 42,99   (7) 8 6 3 -7,54
7. Szczecin 31 B 39  (6) 3 45,51   (5) 9 8 9 -15,84
8. Siedlce 36 B 45   (8) 3 40,60   (8) 1 9 7–8 -20,56
9. Lublin 38 B 42   (7) 3 37,74   (9) 3 7 6 -27,54

A
gr

on
om

ia

1. SGGW 12 A 37   (3) 2 58,83   (1) 7 3 6 43,70

2. Olsztyn 19 B 23   (1) 1 42,37   (4) 2 4 2–3 5,91
3. Rzeszów 21 B nieoceniany 42,56   (3) 10 1 8 2,78
4. Kraków 23 B 31   (2) 2 46,62   (2) 6 7 9–10 1,23
5. Poznań 27 B 50   (8) 3 37, 67   (6) 4 2 4 -4,94
6. Bydgoszcz 35 B 44   (4) 3 37,46   (7) 9 5 5 -19,44

7. Siedlce 36 B 45   (5) 3 40,60   (5) 5 10 7 -20,56
8. Wrocław 40 B 49   (7) 3 31,79   (9) 1 6 2–3 -29,71
9. Szczecin 42 B 53   (9) 3 32,43   (8) 3 8 11 -45,68
10. Lublin 43 B 48   (6) 3 28,75 (10) 8 9 1 -50,52
11. Zamość 49 C 54 (10) 4 27,69 (11) 11 11 9–10 -73,75

O
gr

od
ni

ct
w

o 1. SGGW 18 B 16 1 42,07   (1) 1 1 1 12,03

2. Kraków 32 B 22 1 39,03   (2) 2 2 2 -16,91

3. Poznań 39 B 46 3 38,45   (3) 3 3 3 -28,17

4. Lublin 47 B 52 3 33,00   (4) 4 4 4 -52,88

Te
ch

no
lo

gi
a 

ży
w

no
śc

i

1. Wrocław 1 A 5 1 76,57   (1) 1 2 5 86,64
2. Pol. Łódz. 3 A 11 1 61,78   (2) 3 5 1–2 66,08
3. Poznań 7 A 28 2 52,14   (5) 4 3 1–2 54,73
4. Kraków 13 A 33 2 56,65   (3) 5 7 8 40,99
5. Lublin 14 A 30 2 54,58   (4) 9 9 7 28,94
6. Olsztyn 15 A 24 1 45,99   (7) 7 1 6 24,90
7. SGGW – 
Wydz. TZ 16 A 26 2 48,49   (6) 8 8 3 21,73

8. SGGW – 
Wydz. Kon. 22 B 27 2 39,37   (8) 6 4 4 2,31

9. Szczecin 30 B 34 2 38,67   (9) 2 6 9 -11,93

In
ży

ni
er

ia
 

ro
ln

ic
za

1. Lublin 37 B 47 3 37,34   (1) 1 4 2 -22,18
2. SGGW 41 B 41 3 36,50   (2) 4 3 4 -36,06
3. Olsztyn 44 B nieoceniany 26,74   (3) 2 1 3 -51,13
4. Kraków 45 B 55 4 24,99   (4) 3 2 1 -52,43

N
au

ki
 

w
et

er
yn

ar
yj

ne 1. Olsztyn 6 A 14 1 60,77   (1) 2 3 1–2 56,50

2. SGGW 8 A 8 1 58,30   (2) 1 2 3 51,94

3. Wrocław 11 A 21 1 55,84   (3) 3 4 1–2 45,11

4. Lublin 26 B 25 1 41,27   (4) 4 1 4 -2,48

Kryterium: I – osiągnięcia naukowe, II – potencjał naukowy, III – efekty materialne działalności 
naukowej, IV – pozostałe efekty działalności naukowej
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Jest 6 rano, minus 12°C. Jeszcze nawet nie świta. W drodze towarzyszy nam „The fi nal countdown” zespołu Europe 
oraz rozgwieżdżone niebo. Idealne wyczucie chwili radiowej Trójki. Wjeżdżamy w las. W samochodzie zapada zupełna 
cisza. Teraz liczą się ułamki sekund. Tylko opanowanie i szybkość działania gwarantują sukces. Koncentracja 5 par 
oczu rozglądających się na wszystkie strony w poszukiwaniu łosia lub choćby jego łyżek [uszy łosia – WM] czy badyli 
[kończyny łosia – WM]. Świeże tropy przecinające drogę leśną wskazują, że łoś może być w tym oddziale leśnym. 
Objeżdżamy oddział. Brak tropów wychodzących oznacza, że łoś jest w środku... Wjeżdżamy w szlak zrywkowy – 
w tym miejscu po raz kolejny mistrzostwem wykazuje się nasz kierowca, który potężnym terenowym samochodem 
lawiruje pomiędzy gałęziami i pniami drzew. Rozglądamy się. Szukamy. „Jest łoś!” to wyrażenie elektryzuje, jednak 
my zamieramy. Każdy niepotrzebny ruch czy dźwięk może zaniepokoić łosia na tyle, że przemieści się w gęstwinę. 
Próbujemy zbliżyć się na minimalną odległość zasięgu broni pneumatycznej. Teraz najważniejsze to zmierzyć 
prawidłową odległość, ustawić ciśnienie i oddać celny strzał… Czy ciekawość łosia wygra z chęcią ucieczki? 

W  Zakładzie Ekologii Krajobrazu i  Ochro-

ny Przyrody pod opieką dr. hab. Tadeusza J. 

Chmielewskiego realizowana jest rozprawa 

doktorska pt. „Korytarze ekologiczne łosia eu-

ropejskiego (Alces alces L.) w Rezerwacie Bios-

fery „Polesie Zachodnie” identyfi kacja, ochrona 

i  koncepcja kształtowania”. Badania prowadzo-

ne są w  ramach działalności statutowej DS-1 

„Ekologia i architektura krajobrazu wschodnie-

go pogranicza Unii Europejskiej”, a Uniwersytet 

Przyrodniczy w  Lublinie zawarł porozumienie 

o współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN 

w Białowieży prowadzonym przez dr. hab. Rafa-

ła Kowalczyka. 

Właśnie trwa drugi sezon zimowych wypraw 

w  teren z  serii „Śladem łosia”. Zespół w  skła-

dzie: Rafał Kowalczyk, Tomasz Kamiński oraz 

autorka artykułu przemierzają setki kilometrów 

w poszukiwaniu łosi. Rafał Kowalczyk jest jed-

nym z niewielu specjalistów w Polsce zajmują-

cych się usypianiem i  obrożowaniem dużych 

ssaków kopytnych. W ostatnich latach w Pusz-

czy Białowieskiej i na Biebrzy uśpił blisko 80 żu-

brów oraz 30 łosi, a na Polesiu dzięki niemu za-

obrożowano 12 łosi. 

Kluczowym elementem rozprawy doktor-

skiej jest wytropienie, uśpienie i nałożenie obro-

ży telemetrycznych, co pozwoli na identyfi kację 

preferowanych siedlisk oraz monitorowanie tras 

migracji łosia. Telemetria satelitarna jest najbar-

dziej wiarygodną metodą obserwacji dzikich 

zwierząt, umożliwiającą obserwacje łosi z  po-

ziomu satelity, bez niepokojenia zwierząt w ich 

naturalnym środowisku.

Gdzie jest łoś?
Pomimo potężnych gabarytów znalezienie 

łosia nie jest zbyt łatwe. Ssak ten porusza się 

z niebywałą gracją w terenie trudno dostępnym, 

głównie po mokradłach, bagnach i  gęstych 

 Podążając tropem łosia

 ❚ Fot. Weronika Maślanko

 ❚ Zaobrożowana klempa  Fot. Rafał Kowalczyk
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drzewostanach. W  unikaniu ludzi pomaga mu 

świetny słuch, doskonały węch i sprawny wzrok, 

w ucieczce zaś długie nogi, na których po zloka-

lizowaniu zagrożenia potrafi  zgrabnie zniknąć 

w gęstwinie.

Po lesie poruszamy się terenową Toyo-

tą Hilux, która wiele już przeszła (nieraz jaz-

da po bezdrożach czy mokradłach kończyła się 

utknięciem po osie w błocie lub wypełnionych 

śniegiem koleinach). 

Dlaczego zimą?
Nałożenie obroży telemetrycznych możli-

we jest w zasadzie tylko zimą i to jedynie wtedy, 

gdy w lesie zalega pokrywa śnieżna oraz istnie-

je możliwość obserwacji świeżych tropów. Do-

datkowo zimowa aura oraz niskie temperatury 

powodują, że łosie w  poszukiwaniu pokarmu 

wychodzą z  terenów podmokłych i  przemiesz-

czają się na znaczne odległości. W  znalezieniu 

tych płochliwych zwierząt nieocenione przy-

dają się obserwacje służb leśnych, których pra-

cownicy z wielkim zaangażowaniem zbierają in-

formacje o wszelkich oznakach bytowania łosia 

w okolicy. 

Łosie również z uwagą obserwują otoczenie, 

a w momencie zagrożenia podejmują ucieczkę. 

Z  naszych obserwacji wynika, że łoś większy 

lęk wykazuje w bezpośrednim spotkaniu z czło-

wiekiem niż z samochodem, co prawdopodob-

nie może być powodem napotykania tych zwie-

rząt w sąsiedztwa dróg. Często przez kilkanaście 

minut potrafi ą trwać w bezruchu, a  jedyna ak-

tywna część ich ciała to potężne uszy, omiatają-

ce przestrzeń wokoło. W takich chwilach, o  ile 

łoś nie stoi na otwartej przestrzeni, jest niemal 

niezauważalny.

Przepis na sukces?
Aby strzał był skuteczny, musimy znaleźć się 

„na odległość strzału”, czyli maksymalnie 60 m. 

Tor lotu pocisku ze  środkiem usypiającym jest 

o  wiele bardziej stromy, a  pocisk o  wiele bar-

dziej wrażliwy na wiatr i ewentualne przeszkody 

niż w  przypadku typowego pocisku karabino-

wego. Zwierzę w sprzyjających warunkach daje 

nam „aż” 30 sek. na oddanie celnego strzału. 

Po strzale
…następuje chwila ciszy. Wszyscy w skupie-

niu obserwowaliśmy czerwoną lotkę. Zamarli-

śmy z niepokoju. Czy się udało? Najważniejsze, 

żeby łoś nie przemieścił się na znaczną odle-

głość, bo wtedy jest ryzyko, że środek zostanie 

zmetabolizowany. Czekamy, aż się położy, co 

następuje po 3–4 min. W linii prostej łosie od-

biegają od miejsca strzału średnio około 150 m 

(choć są wyjątki – np. 1 km). 

Czas na naszyjnik
Oprócz nałożenia obroży telemetrycznej, 

wykonywane są pomiary morfometryczne, tj. 

długość ciała, głowy, wysokość w kłębie, pomiar 

poroża u byków (jeśli nie jest jeszcze zrzucone), 

oszacowanie wieku na podstawie odsłonięcia 

szyjek zębowych. Czas unieruchomienia zwie-

rzęcia niezbędny do wykonania wszystkich pro-

cedur to ok. 20–30 min. Następnie zwierzętom 

podawane jest antidotum umożliwiające powrót 

do pełnej sprawności.

Łut szczęścia
Aby osiągnąć sukces, potrzebujemy odrobi-

ny szczęścia. To praca dla dobrze zorganizowa-

nego zespołu, szczególnie, gdy dzień rozpoczęty 

przed świtem, wcale nie kończy się o  zmierz-

chu… Wieczorami korzystamy z pomocy zdal-

nie sterowanego sprzętu, tzw. game boya oraz 

fotopułapek, więc praca nie ma końca… 

Jak zauważył dr hab. Rafał Kowalczyk, odło-

wy łosi na Polesiu są trudniejsze niż nad Bie-

brzą. „Po pierwsze jest tu o wiele mniej łosi niż 

nad Biebrzą, gdzie usypialiśmy do 5 zwierząt 

dziennie, po drugie mniejsza sieć dróg i  gęsty 

podszyt bardzo mocno ograniczają szanse od-

nalezienia łosia i skutecznego strzału. Akcja po-

lowania na łosia jest bardzo stresująca. Samo 

spotkanie łosia jest trudne, a co dopiero zbliże-

nie się do niego na odległość bliższą niż 60 m 

i skuteczny strzał. Każde pudło kosztuje kilkaset 

złotych, bo środki do usypiania są bardzo dro-

gie, a „położenie” tak dużego zwierzęcia jednym 

strzałem wymaga bardzo silnych środków usy-

piających, które są niebezpieczne dla człowieka”. 

Obecnie czekamy na kolejny opad śnie-

gu, aby kontynuować badania terenowe. Zima 

w tym roku jest dość skąpa, a nam zostało jesz-

cze sporo pracy.

Weronika Maślanko

 ❚ Autorka w czasie pracy
Fot. Tomasz Kamiński

Serdeczne podziękowania składam wszystkim osobom zaangażowanym w to 
naukowe przedsięwzięcie, a w szczególności pracownikom Instytutu Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży, Nadleśnictwa Parczew oraz Poleskiego Parku Narodowego.

Drodzy Czytelnicy – wszelkie obserwacje oraz spostrzeżenia mogące przyczynić się 
do lepszego poznania zwyczajów tego potężnego, a zarazem spokojnego ssaka będą 
mile widziane. Za informacje przesłane na adres e-mail 
(weronika.maslanko@up.lublin.pl) lub pocztą (Zakład Ekologii Krajobrazu 
i Ochrony Przyrody, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin) z góry dziękuję. 

 ❚ Zespół chwilę po udanej akcji obrożowania. Od 
lewej: Tomasz Kamiński, Ryszard Tokarzewski, 
Weronika Maślanko, Mirosław Potapiuk, Rafał 
Kowalczyk. Fot. Mariusz Fedus
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Konferencje

Energia i technologie informacyjne w Eupatorii 
W  dniach 16–22 września 2013 r. w  zna-

nym krymskim kurorcie Eupatoria odbył się II 

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Energia 

i technologie informacyjne”. W ramach Kongre-

su odbywała się VII Międzynarodowa Konfe-

rencja Naukowo-Techniczna „Problemy techni-

ki oszczędzania energii i technologii ENERGIA 

– 2013”. Organizatorami Konferencji byli: Pol-

ska Akademia Nauk, Komisja Motoryzacji 

i Energetyki Rolnictwa oraz Narodowa Akade-

mia Ochrony Przyrody i  Budownictwa Obiek-

tów Sanatoryjnych (NAOPiBOS) w  Symfero-

polu na Krymie. Przewodniczącym komitetu 

organizacyjnego konferencji był prof. Eugeniusz 

Krasowski, czł. Krymskiej Akademii Nauk, 

emeryt. profesor Wydziału Inżynierii Produk-

cji UP. Należy podkreślić, że prof. Krasowski 

po raz siódmy był głównym organizatorem tej 

konferencji. 

Pracownicy naszego Uniwersytetu wygło-

sili 12 referatów (w  sumie wygłoszono ok. 100 

referatów). Po uzyskaniu pozytywnych recenzji 

zostały one opublikowane w  czasopiśmie Mo-

trol, wydawanym na Krymie przez NAOPiBOS 

w Symferopolu pod red. prof. Eugeniusza Kra-

sowskiego. Warto przypomnieć, że prof. Kra-

sowski wydaje na Ukrainie 6 tomów Motrolu na 

sześciu uniwersytetach.

Otwarcia Kongresu dokonał rektor NA-

OPiBOS prof. S.I. Fedorkin, który podkreślił 

ogromne znaczenie współpracy międzynaro-

dowej, rozwijającej się pomiędzy nauką pol-

ską i  ukraińską. Zwrócił uwagę na rolę infor-

macji oraz racjonalnego wykorzystania energii 

we współczesnym świecie.

Wystąpienie zastępcy ministra rozwoju re-

gionalnego i  mieszkalnictwa S.I. Szapki było 

poświęcone wyzwaniom stawianym przed prze-

mysłem dotyczącym oszczędności energii i no-

wych technologii. Burmistrz Eupatorii Andrei 

Danilenko zwrócił uwagę na bliskie kontakty 

szkół naukowych w  dziedzinie teorii aplikacji 

badawczej i  praktycznej, technologii informa-

cyjnych oraz nowoczesnych energooszczędnych 

technologii wytwarzania. 

Prof. Eugeniusz Krasowski, przewodniczą-

cy Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 

Oddziału lubelskiego PAN, w  swoim przemó-

wieniu uzasadnił celowość stałego rozwijania 

międzynarodowej współpracy naukowej w  do-

bie intensywnego rozwoju nauki o  informa-

cji, dalszego rozwoju nowych technologii i  ich 

racjonalnego wykorzystywania. Przekazał po-

zdrowienia uczestnikom Kongresu od władz 

PAN. Wręczył prof. I.W. Nikolence medal im. 

Michała Oczapowskiego przyznany przez PAN 

za wybitną działalność naukową, wynikająca 

ze współpracy międzynarodowej.

Podniosłym fragmentem uroczystości było 

nadanie prof. Andrzejowi Kuszowi tytułu pro-

fesora honoris causa przez NAOPiBOS. Dy-

plom wręczył rektor Akademii, prof. S.I. Fe-

dorkin, podkreślając, że jest to najlepsza forma 

nagradzania uczonych za wybitną działalność 

naukową. W przypadku prof. A. Kusza były to 

dwie monografi e napisane wspólnie z  uczony-

mi ukraińskimi. Uroczystość uświetnił koncert 

chóru i orkiestry. 

Spotkanie towarzyskie zorganizowałą pani 

kierownik Ośrodka Naukowego Wschodnio-

ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego im. 

W. Dala w Ługańsku doc. W. N. Strunina, która 

oprowadziła wszystkich po uroczym ogrodzie 

otaczającym budynek Uniwersytetu. W  bardzo 

interesujący i  humorystyczny sposób opowie-

działa o historii powstania i znaczeniu jego po-

szczególnych fragmentów. 

Na koniec zaproszono wszystkich uczest-

ników do złożenia kwiatów i  wspólnej foto-

grafi i przy malowniczo położonym pomniku 

W. Dala, wybitnego językoznawcy rosyjskie-

go, autora najlepszego jak dotychczas słownika 

języka rosyjskiego, wydanego po raz pierwszy 

w 1882 r.

W trakcie Kongresu można było poznać pro-

blemy, jakimi zajmują się naukowcy za naszą 

wschodnią granicą. Bardzo serdeczne przyję-

cie gospodarzy, szczególnie prof. I.W. Nikolen-

ki, sprzyjało nawiązaniu wielu osobistych kon-

taktów, które najpewniej zaowocują wspólnymi 

doniesieniami i publikacjami naukowymi. Nie-

zwykle interesujące dla wszystkich polskich 

uczestników było spędzanie wolnego czasu na 

poznawaniu uroków Eupatorii i  zachodniej 

części Krymu. Ze  wzruszeniem odwiedzali-

śmy miejsca, w których w roku 1825 przebywał 

Adam Mickiewicz, jako gość przywódcy grupy 

etnicznej Karaimów.

Jerzy Grudziński

 ❚ Wspólna fotografi a uczestników Kongresu przy pomniku W. Dala
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Hobby / Pasje

Współpraca jest dla nas 
najważniejsza

Na początku roku akademickiego 2013/14 

Rada Samorządu Doktorantów UP w  Lublinie 

dokonała wyboru swoich władz. Przewodniczą-

cym Rady został mgr inż. Maciej Sykut – dokto-

rant II roku w Katedrze Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej. Na stanowiska wiceprze-

wodniczących powołano: mgr inż. Kingę Kro-

piwiec, doktorantkę I  roku Katedry Hodowli 

i  Technologii Produkcji Trzody Chlewnej oraz 

mgr inż. Macieja Combrzyńskiego, doktoranta 

III roku w Katedrze Inżynierii Procesowej. 

Już od początku działań nowy przewodni-

czący postawił przed swoimi koleżankami i ko-

legami ważny cel: współpracę z  innymi samo-

rządami i organizacjami doktoranckimi w kraju. 

Na efekt działań w  tym zakresie nie czekano 

długo. W  styczniu wznowiono działalność Po-

rozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych 

i Przyrodniczych (PDUR), którego przewodni-

czącym jest właśnie mgr inż. Maciej Sykut. Na-

leży podkreślić, że członkami tego porozumie-

nia są największe ośrodki akademickie w kraju, 

m.in. UWM z Olsztyna, SGGW, UPH z Siedlec, 

UR Kraków, UP Wrocław, UP Poznań i oczywi-

ście UP w Lublinie. Rada Samorządu Doktoran-

tów planuje również wybór osoby, która będzie 

reprezentować UP w  Lubelskim Porozumieniu 

Doktorantów.

26 stycznia, na Zjeździe Zarządu Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Maciej Sy-

kut został powołany na pełnomocnika uczelni 

przyrodniczych i  rolniczych przy KRD. Dzię-

ki temu doktoranci naszej uczelni będą mieli 

udział w podejmowaniu ważnych decyzji z  za-

kresu działania i usprawniania studiów III stop-

nia o charakterze przyrodniczym.

Rada Samorządu Doktorantów planuje 

w nadchodzącym czasie wspólny projekt z Ko-

łem Naukowym Biologów i  Hodowców Zwie-

rząt – organizację konferencji pt. „Środowisko – 

Zwierzę – Produkt”, na której zarówno studenci, 

jak i doktoranci, mogliby zaprezentować doko-

nania z  zakresu prowadzonych badań i  zainte-

resowań. Zaangażowanie doktorantów naszej 

uczelni w  organizację tego typu wydarzenia to 

efekt sukcesu zorganizowanej w ubiegłym roku 

I Krajowej Konferencji Doktorantów pt. „Nauki 

przyrodnicze kreują przyszłość”. 

Maciej Combrzyński

Rada Doktorantów UP w Lublinie

Bal
Na XXI Balu Charytatywnym 1 lutego 

br. bawiło się około 300 osób. Związek Mło-

dzieży Wiejskiej działający przy UP w  Lu-

blinie, organizator imprezy, zebrał ponad 10 

tys. złotych, które przeznaczył na Placówkę 

Wielofunkcyjną Opieki nad Dzieckiem i Ro-

dziną „Promyk” w  Janowie Lubelskim. Pie-

niądze zgromadzono podczas licytacji prze-

prowadzonej na balu. Sponsorów imprezy 

było kilkudziesięciu, wśród nich możemy 

wymienić m.in. Piotra Rzetelskiego, Cen-

trum Kosmetyki Profesjonalnej „Galatea”, 

Piekarnię Grela, Bistro „Podolanka”, Jubiler 

„YES”. 

moja
 ❚ Fot. Jacek Piasecki 

Koło wędkarskie
Kilka wspomnień i  refl eksji z  minionego 

sezonu wędkarskiego, tych dobrych, miłych 

i tych smutnych. W roku 2013 Koło PZW nr 17 

przy Uniwersytecie Przyrodniczym liczyło 112 

 członków. Od kilku już lat liczba członków mi-

nimalnie wzrasta. Do koła przyjęliśmy 8 uczest-

ników w ramach programu Komisji Młodzieżo-

wej PZW – Ekologia z wędką.

Kolega Józef Nowicki otrzymał z rąk przed-

stawiciela Zarządu Okręgu medal za zasługi dla 

wędkarstwa Lubelszczyzny.

Jak co roku braliśmy udział w  zorganizo-

wanych wypadach wędkarskich nad akweny 

wodne. Zawody organizowane były m.in. na 

Wiśle, Bugu, Bystrzycy, Wieprzu oraz jezio-

rach Krzczeń, Firlej, Kunów i  na Zalewie Ze-

mborzyckim. Bardzo zachęcamy do wędko-

wania młodzież. W  naszym Kole jest już 26 

członków w wieku do lat 16, a najmłodszy ma 

obecnie 6 lat. Biorą oni udział w  zawodach 

pod okiem swoich opiekunów ze  względów 

bezpieczeństwa. 

Pod koniec 2013 r. pożegnaliśmy kolegę Zbi-

gniewa Janczarka, długoletniego członka nasze-

go Koła. Miły, sympatyczny, dowcipny i  zaan-

gażowany. Nie opuszczał eskapad wędkarskich 

i zaskakiwał nas ogromną wiedzą, znajomością 

fl ory i  fauny. Nabył to wielkie doświadczenie, 

prowadząc przez kilka lat sklep zoologiczny, 

a w późniejszym okresie sklep ze sprzętem i ak-

cesoriami wędkarskimi. Panie Zbyszku, będzie 

nam Pana brakowało. Część Twojej Pamięci.

Rok 2014 zainaugurowaliśmy Towarzyski-

mi Zawodami Podlodowymi w  zimowej szacie 

na zbiorniku Miejskie Ostrowskie. Ciekawą for-

mą spędzania wolnego czasu na łonie natury są 

połowy płoci i okoni spod lodu. Warstwa lodu 

była dość bezpieczna, w granicach 20 cm. Każdy 

z uczestników wywiercił po 3 otwory w odległo-

ści ok. 20 m. Zawody rozpoczęły się przy sło-

necznej niemroźnej pogodzie. Na pierwsze wy-

niki długo nie trzeba było czekać. Kolega Piotr 

Mierzwa złowił pierwszą rybę, jazgarza, a  po-

tem rozpoczęło się wielkie łowienie płoci. Przez 

około cztery godziny wyniki były zaskakujące. 

Cieniutka żyłka 0,8–0,10 mm, mormyszki, spła-

wiki, płaskie kiwaki, haczyki nr 10–14, to akce-

soria na zimowe płocie. Do tego zanęta jokers 

z dodatkiem pinki i świeża ochotka na haczyk, 

to wszystko ma niepowtarzalny urok i przyno-

si wiele satysfakcji, a zimowe płocie są walecz-

ne i  zarazem nieufne, dlatego trzeba stosować 

delikatny sprzęt i poruszać się po lodzie bardzo 

cicho.

Sezon wędkarski 2014 – otwarty. Zaprasza-

my wszystkich chętnych do członkostwa i miłe-

go spędzenia czasu nad wodą w gronie wędkarzy 

Koła nr 17 przy Uniwersytecie Przyrodniczym.

Tekst i fot. Jacek Piasecki

DokotoranciWydarzenia

 ❚ Jacek Piasecki 
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Wokół nauki

 Początki badań i kształcenia w zakresie towaroznawstwa żywności w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie sięgają poł. lat 
60. XX w., kiedy to na Wydz. Rolnym ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej powołano Katedrę Technologii Rolno-Spożywczej 
i Przechowalnictwa. Kierownikiem został prof. dr dr h.c. Stanisław Bujak, a realizowano zajęcia z towaroznawstwa płodów rolnych. 
W 1972 r. wydawnictwo WSR w Lublinie wydało skrypt do ćwiczeń pt. „Przechowalnictwo produktów rolnych” pod red. S. Bujaka. 
Na bazie tej katedry powołano w 2008 r. Kat. Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności (kier. prof. Zdzisław 
Targoński). W ramach katedry funkcjonuje Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego (kier. prof. Ewa Solarska). 

Głównym kierunkiem badań towaroznaw-

czych są zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

i chemiczne żywności. Określa się mikotoksyny 

w zbożach z systemów produkcji konwencjonal-

nej i  ekologicznej, w  piwie i  winie przy użyciu 

testu ELISA i  chromatografi i gazowej. Prowa-

dzi się badania pozostałości pestycydów w żyw-

ności, ponadto wykrywa się zafałszowania po-

legające na dodatku niedeklarowanego soku 

(z innego owocu) poprzez analizę antocyjanów 

metodą HPLC, cukrów i kwasów organicznych 

metodami enzymatycznymi. W ostatnim czasie 

podjęto próbę zastosowania analizy związków 

lotnych do oceny kraju pochodzenia win 

czerwonych. Pracownicy katedry realizują za-

jęcia z  przechowalnictwa i  towaroznawstwa 

płodów rolnych, towaroznawstwa surowców ro-

ślinnych, towaroznawstwa żywności, podstaw 

utrwalania żywności, zafałszowania żywności.

W 1991 r. na Wydz. Zootechnicznym (obec-

nie Biologii i Hodowli Zwierząt) powołano Pra-

cownię Oceny Surowców Pochodzenia Zwie-

rzęcego, której organizatorem i  pierwszym 

kierownikiem był prof. Zygmunt Litwińczuk. 

W  roku 1997 r. nastąpiło przekształcenie Pra-

cowni w Zakład Oceny i Wykorzystania Surow-

ców Zwierzęcych (kier. dr hab. Anna Litwiń-

czuk). W  roku 2000 r. przekształcono Zakład 

w Katedrę. W 2005 r. w ramach katedry została 

utworzona Pracownia Instrumentalnej Analizy 

Żywności (kier. dr Joanna Barłowska). W roku 

2007 zmieniono nazwę na Kat. Towaroznaw-

stwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych. 

W  okresie 22 lat funkcjonowania jednostki 

prace doktorskie wykonało 12 osób, 4 zakoń-

czyło przewody habilitacyjne (A. Litwińczuk, 

J. Barłowska, M. Florek, J. Król), a  2 uzyskały 

tytuł profesora (A. Litwińczuk, J. Barłowska). 

Główne kierunki badawcze związane są z  oce-

ną wpływu różnych czynników (genetycznych 

i środowiskowych) na wartość odżywczą, w tym 

zawartość substancji biologicznie czynnych 

oraz przydatność do przetwórstwa surowców 

i produktów zwierzęcych (głównie mleka i mię-

sa). Oceniano m.in. wartość odżywczą i  proz-

drowotną mleka krowiego i koziego. 

Ważnym problemem badawczym w  pierw-

szej dekadzie XXI w., tzn. przed przystąpieniem 

i w pierwszych latach po wstąpieniu do UE były 

uwarunkowania jakości mleka towarowego 

i  produktów mlecznych oraz ocena związków 

wyników klasyfi kacji tusz w  systemie EUROP 

z parametrami jakości mięsa świń i bydła. Zna-

czące miejsce zajmują prace dotyczące oceny 

zawartości metali ciężkich w  surowcach i  pro-

duktach pochodzenia zwierzęcego z  regionu 

poł.-wsch. Polski (mleko, mięso, ryby). Nowym 

kierunkiem jest problematyka dotycząca wyko-

rzystania systemów zarządzania i  zapewnienia 

jakości w sektorze żywnościowym. 

Z  towaroznawstwem żywności na tym Wy-

dziale związaną jest także powołana w  2010 r. 

Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności 

Pochodzenia Zwierzęcego (kier. prof. Zygmunt 

Litwińczuk). Oceniany jest wpływ różnych 

czynników na wartość odżywczą pozyskiwa-

nej w  tych gospodarstwach żywności (głównie 

mleka).

Badania z zakresu towaroznawstwa żywności 

na uczelni prowadzi również wiele innych jed-

nostek z innych wydziałów.

W Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa (kier. 

dr hab. Eugenia Czernyszewicz) badania doty-

czą m.in. konsumenckiej oceny jakości produk-

tów ogrodniczych (owoców, warzyw, kwiatów) 

oraz systemów zapewnienia jakości i  bezpie-

czeństwa żywności. 

Zakład Kształtowania Jakości i  Standaryza-

cji Surowców Roślinnych (kier. prof. Aleksan-

dra Badora) funkcjonuje w ramach Kat. Chemii 

Rolnej i  Środowiskowej. Z  szerokiej problema-

tyki badawczej z  towaroznawstwem żywności 

związane są badania dotyczące bioakumulacji 

metali ciężkich (Ni, Pb, Cd, Cu, Zn) w roślinach 

uprawnych.

Pracownia Towaroznawstwa Produktów 

Roślinnych funkcjonuje od 2006 r. w  ramach 

Kat. Szczegółowej Uprawy Roślin, obecnie Kat. 

Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznaw-

stwa (kier. prof. Barbara Sawicka). Badania do-

tyczą: metod i  technologii w  sterowaniu jako-

ścią i bezpieczeństwem zdrowotnym surowców 

roślinnych, strukturalnych i  teksturalnych ba-

dań towaroznawczych żywności pochodzenia 

roślinnego. 

W  Pracowni Oceny Jakościowej Surowców 

Zielarskich (kier. prof. Barbara Kołodziej) pro-

wadzi się badania dotyczące m.in. wpływu róż-

nych czynników na zawartość związków bio-

logicznie czynnych w  wybranych surowcach 

zielarskich.

Laboratorium Jakości Warzyw i  Surowców 

Zielarskich (kier. dr Agnieszka Najda), funkcjo-

nuje od 2010 r w  Kat. Warzywnictwa i  Roślin 

Leczniczych. Badania dotyczą m.in. oceny no-

wych odmian papryki, pomidora, fasoli zwykłej 

i  wielokwiatowej, cebuli zwykłej, szalotki, pie-

truszki oraz roślin zielarskich.

Kat. Technologii Mięsa i  Zarządzania Jako-

ścią (kier. prof. Zbigniew Dolatowski) prowa-

dzi badania dotyczące bezpieczeństwa zdrowot-

nego żywności, w  tym wykorzystania systemu 

HACCP w przemyśle spożywczym. 

Kat. Higieny Żywności Zwierzęcego Pocho-

dzenia (kier. prof. Krzysztof Szkucik) zajmuje 

się oceną jakości higienicznej składu chemicz-

nego i cech organoleptycznych surowców rzeź-

nych i wyrobów mięsnych.

W  Kat. Biologicznych Podstaw Technologii 

Żywności i Pasz (kier. prof. Dariusz Andrejko) 

prace dotyczące głównie środowiskowych za-

nieczyszczeń żywności.

W  1993 r. w  ówczesnej Akademii Rolniczej 

utworzono na kierunku zootechnika specjal-

ność ocena i wykorzystanie surowców zwierzę-

cych, zmienioną w 2007 r. na towaroznawstwo 

i  przetwórstwo surowców zwierzęcych. Więk-

szość zajęć związanych z  towaroznawstwem 

żywności prowadzą pracownicy Kat. Towaro-

znawstwa i  Przetwórstwa Surowców Zwierzę-

cych, m.in. towaroznawstwo produktów zwie-

rzęcych, metody oceny surowców zwierzęcych, 

normalizacja i  standaryzacja surowców zwie-

rzęcych, obrót produktami pochodzenia zwie-

rzęcego i podstawy przetwórstwa, systemy kon-

troli jakości, produkcja i  przetwórstwo ryb, 

prawo żywnościowe, pakowanie i  znakowanie 

żywności.

Ważną datą był rok 2002, gdy na Wydz. Rol-

nym (obecnie Agrobioinżynierii) powołano 

kierunek studiów towaroznawstwo, w  ramach 

którego utworzono dwie specjalności: obrót to-

warowy i  obsługa celna oraz zarządzanie jako-

ścią towarów konsumpcyjnych. W  realizacji 

zajęć dydaktycznych uczestniczą pracownicy 

z różnych jednostek Uniwersytetu, prowadzący 

badania z zakresu towaroznawstwa. Na specjal-

ności zarządzanie jakością towarów konsump-

cyjnych prowadzone są takie przedmioty jak: 

towaroznawstwo surowców i produktów roślin-

nych, towaroznawstwo surowców i  produktów 

zwierzęcych, zafałszowania produktów, towaro-

znawstwo produktów zielarskich, towaroznaw-

stwo surowców i produktów zbożowych, towa-

roznawstwo środków do produkcji żywności, 

towaroznawstwo produktów mleczarskich, to-

waroznawstwo produktów ogrodniczych, nor-

malizacja i  certyfi kacja, systemy kontroli i  za-

rządzanie jakością, towaroznawstwo środków 

do produkcji rolniczej i ogrodniczej. 

Na uczelni funkcjonują również studia po-

dyplomowe związane z towaroznawstwem żyw-

Towaroznawstwo żywności 
historia i przyszłość
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Studenckie koła naukowe

Biogeochemicy
Studenckie Koło Naukowe Biogeochemików 

istnieje już 10 lat. W tej chwili aktywnie działa 

w nim osiem osób. W minionym roku pożegna-

liśmy troje naszych członków, którzy zakończy-

li studia magisterskie. Praca w naszym Kole jest 

inspirująca, gdyż wielu z naszych byłych człon-

ków rozpoczyna studia doktoranckie na Uni-

wersytecie Przyrodniczym w   Lublinie, Uniwer-

sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy 

w  Instytucie Uprawy Nawożenia i  Gleboznaw-

stwa w Puławach.

W  Kole zajmujemy się przede wszyst-

kim szeroko pojętym obiegiem pierwiastków 

w  ekosystemach, ochroną środowiska, czy 

innowacyjnością w rolnictwie i jej wpływem na 

środowisko.

Nasze projekty regularnie są prezentowane 

na krajowych i  międzynarodowych konferen-

cja studenckich kół naukowych zarówno w Lu-

blinie, jak i w innych ośrodkach akademickich, 

gdzie wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróż-

nienia. Koło Biogeochemików aktywnie uczest-

niczy również w Lubelskich Festiwalach Nauki, 

gdzie może pochwalić się swoim dorobkiem 

i propagować utylitarne wartości nauki. 

Nasi członkowie mogą się też pochwalić sty-

pendiami naukowymi przyznawanymi zarówno 

przez naszą uczelnię, jak i przez Urząd Marszał-

kowski w Lublinie oraz nagrodami.

W roku 20013 zakończono realizację projek-

tu „Zawartość azotu azotanowego i fosforu fos-

foranowego w wodach rzeki Bystrzycy i Zalewu 

Zemborzyckiego”, którego liderem był Piotr Sta-

sieczek. Wyniki badań zostały zaprezentowa-

ne na Konferencji Naukowo-Technicznej „In-

żynieria, kształtowanie i  ochrona środowiska”, 

która odbyła się w  dniach 11–12 październi-

ka 2012 r. w UP w Lublinie i w Poleskim Parku 

Narodowym.

W październiku ub. roku rozpoczęto realiza-

cję projektu „Zawartość składników biogenicz-

nych w  wodach rzeki Wieprz i  w  glebach jego 

zlewni”, którego liderem jest Mateusz Sławiń-

ski. Wyniki badań będą opublikowane wiosną 

2014 r.

Nasze wcześniejsze projekty to m.in. „Szko-

dliwość wybranych metali ciężkich i  ich biore-

mediacja za środowiska naturalnego”, „Owies 

jako roślina energetyczna”, „Miskantus jako 

trawa energetyczna”, „Wpływ efektywnych mi-

kroorganizmów (EM) na procesy próchnico-

twórcze oraz zawartość związków mineralnych 

w  glebie pozyskanej z  pól uprawnych”, „Pepty-

dy o właściwościach hipotensyjnych otrzymane 

z białek nasion grochu”, „Charakterystyka gazu 

łupkowego – co powinniśmy wiedzieć?”.

Piotr Skowron
opiekun naukowy

Studenckiego Koła Naukowego Biogeochemików

ności: towaroznawstwo i obrót żywnością (kier. 

prof. Anna Litwińczuk), zapewnienie jakości 

w  produkcji owoców i  warzyw (dr hab. Euge-

nia Czernyszewicz), zarządzanie jakością w pro-

dukcji żywności (prof. Zbigniew Dolatowski), 

analityka i  bezpieczeństwo żywności (dr hab. 

Mariusz Florek).

Znaczący jest również wkład pracowników 

uczelni, głównie Kat. Towaroznawstwa i  Prze-

twórstwa Surowców Zwierzęcych, w doskonale-

nie procesu dydaktycznego, poprzez opracowa-

nie podręczników i skryptów.

Pierwszą pozycję dydaktyczną z tego zakresu 

stanowił wydany w 1996 r. Przewodnik do ćwi-

czeń z oceny i wykorzystania surowców zwierzę-

cych (wyd. II, 2000 r.). 

W roku 2004 pracownicy katedry (Anna Li-

twińczuk, Joanna Barłowska i  Mariusz Florek) 

wydali podręcznik akademicki Surowce zwierzę-

ce – ocena i wykorzystanie, pod red. Zygmunta 

Litwińczuka (PWRiL Warszawa). 

W 2011 r. zespół autorów (Anna Litwińczuk, 

Joanna Barłowska, Mariusz Florek, Jolanta Król, 

Tomasz Grodzicki, Monika Kędzierska-Ma-

tysek, Piotr Skałecki) opublikował w  Wydaw-

nictwie UP Metody oceny towaroznawczej su-

rowców i  produktów zwierzęcych, pod red. 

Zygmunta Litwińczuka.

Ostatnią pozycją pracowników katedry (Jo-

anna Barłowska, Aneta Brodziak, Piotr Doma-

radzki, Mariusz Florek, Jolanta Król, Monika 

Kędzierska-Matysek, Anna Litwińczuk, Piotr 

Skałecki) jest wydany w  2012 r. podręcznik 

akademicki Towaroznawstwo surowców i  pro-

duktów zwierzęcych z  podstawami przetwór-

stwa. pod red. Zygmunta Litwińczuka (PWRiL 

Warszawa). 

W 2012 r. ukazał się podręcznik Kształtowa-

nie jakości i standaryzacja surowców roślinnych, 

cz. I  i II, pod red. Aleksandry Badory, autorzy: 

Jolanta Kozłowska-Strawska, Stanisław Chwil, 

Monika Skowrońska (Wyd. UP w Lublinie).

Dariusz Andrejko i Mariola Andrejko są au-

torami podręcznika Zanieczyszczenia żywności. 

(Wyd. UP w Lublinie 2009).

Wymierne są również osiągnięcia w zakresie 

kształcenia kadry naukowej związanej z  towa-

roznawstwem żywności. Z materiałów udostęp-

nionych w dziekanatach wynika, że w dziedzinie 

nauk rolniczych stopień doktora habilitowanego 

za prace związane z  towaroznawstwem żywno-

ści uzyskało 6 pracowników, a  około 20 osób 

stopnie doktora (w  różnych dyscyplinach). 

W dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscypli-

nie towaroznawstwo na Wydz. Towaroznawstwa 

UE w  Krakowie stopień doktora hab. uzyskała 

dr Eugenia Czernyszewicz, a  stopień doktora: 

mgr Tomasz Grodzicki (promotor prof. Anna 

Litwińczuk) i mgr Anna Wójcik-Saganek (pro-

motor prof. Zygmunt Litwińczuk). 

Podsumowując, uważam, że także w  przy-

szłości towaroznawstwo żywności będzie zaj-

mować znaczącą pozycję w  naszej uczelni 

(zarówno w  badaniach, jak i  kształceniu stu-

dentów), z  uwagi na potrzeby regionu, który 

ma warunki do produkcji bezpiecznej żywno-

ści. W ostatnim okresie uruchomiono na uczel-

ni dwa nowe kierunki studiów I  st., tzn. diete-

tykę (2011 r.) i bezpieczeństwo żywności (2012 

r.). W programach studiów obu tych kierunków 

znaczące miejsce zajmują przedmioty związane 

z towaroznawstwem żywności. Dlatego też nale-

ży oczekiwać w najbliższych latach intensywne-

go kształcenia kadry naukowej z tego zakresu.

Anna Litwińczuk
czł. Kom. Nauk Towaroznawczych PAN

Główne tezy tego opracowania 
zostały przedstawione na Sesji Nauk. 
„Towaroznawstwo XXI wieku podstawą 
innowacji, jakości oraz satysfakcji 
konsumentów” i posiedzeniu Kom. Nauk 
Towaroznawczych PAN w Olsztynie 
w dniach 22–24 maja 2013 r.

 ❚ Członkowie Koła podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki
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Kalifornijski wirus
Dr Monika Sujka z Wydziału Nauk 
o Żywności i Biotechnologii, 
Katedra Analizy i Oceny Jakości 
Żywności, została laureatką trzeciej 
edycji rządowego programu „Top 
500 Innovators”. Uczestniczyła 
w programie stażowo-szkoleniowym na 
Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. 

 ❚ Co wyjazd zmienił w Pani życiu? Czy dał 
nowe szanse?
Program stażowo-szkoleniowy „Top 500 In-

novators” trwał dziewięć tygodni. W  trakcie 

pierwszych pięciu tygodni szkolono nas z  za-

sad komercjalizacji wyników badań i  współ-

pracy z  przemysłem, a  kolejne trzy były prze-

znaczone na staż, który każdy z  uczestników 

odbywał w  innym miejscu. Pomiędzy częścią 

szkoleniową a  stażową mieliśmy tydzień czasu 

wolnego, który mogliśmy wykorzystać na kon-

takty z przemysłem i podróże. Ten wyjazd zmie-

nił wiele w  moim życiu. Przede wszystkim dał 

mi więcej pewności siebie. W  trakcie trwania 

programu mieliśmy mnóstwo zajęć w  zespo-

łach interdyscyplinarnych złożonych zarów-

no z  naukowców, jak i  pracowników centrów 

transferu technologii. Zespoły te tworzyli ludzie 

o dużej wiedzy i doświadczeniu w zupełnie róż-

nych dziedzinach, różniący się często również 

charakterem. Musieliśmy wypracować wspól-

ne stanowisko. Okazało się, że dobrze sobie ra-

dzę w pracy zespołowej, co dało mi dużo pozy-

tywnej energii. Efektem pracy w jednej z takich 

grup jest fi lm zrealizowany w  technice poklat-

kowej, który można zobaczyć pod adresem: 

www.youtube.com/watch?v=TxjGP-eG4Ng.

Ludzie w  Stanach Zjednoczonych mają zu-

pełnie inną mentalność. Popełniony błąd nie 

jest powodem do wstydu czy zniechęcenia lecz 

kolejnym doświadczeniem, które wzbogaca 

człowieka. Ta fi lozofi a zmieniła moje spojrzenie 

na to co robię. Staram się wprowadzić w  swo-

jej pracy dydaktycznej to, co udało mi się tam 

zaobserwować. Zawarłam również wiele cieka-

wych znajomości, a z  jedną z moich koleżanek 

prawdopodobnie będę współpracować. 

Interesującym doświadczeniem był staż, 

który odbyłam w fi rmie Infi nity Aerospace. Co 

prawda nie dotyczył on mojej pracy naukowej, 

ale był bardzo ciekawy. Był to staż w fi rmie zało-

żonej przez doktoranta (Manu Sharma), zajmu-

jącej się organizacją doświadczeń w warunkach 

mikrograwitacji. Doktorant wpadł na pomysł 

umieszczania na statku bezzałogowym do-

świadczeń w boksach plastikowych, które moż-

na kontrolować za pomocą komputera. Wraz 

z dwoma osobami zaprojektowaliśmy takie do-

świadczenie, które ma być umieszczone w  wa-

hadłowcu i  wyniesione na wysokość 100 km 

nad powierzchnię ziemi. 

 ❚ Co będzie w tym doświadczeniu?
Pracowałam z  dwójką naukowców, którzy 

zajmują się technologią drewna. Doświadczenie 

polega na zbadaniu jak działa klej do drewna 

w  warunkach mikrograwitacji. Przygotowanie 

doświadczenia było skomplikowane, ponieważ 

na pokładzie wahadłowcaI nie będzie nikogo, 

kto mógłby je przeprowadzić. Całość musi być 

zautomatyzowana. W  momencie, kiedy statek 

osiągnie odpowiednią wysokość, doświadcze-

nie musi ruszyć i zakończyć się po upływie ok. 

5 min. W tym czasie zbierane są dane z czujni-

ków umieszczonych w  boksie i  przesyłane do 

komputera  W związku z tym, że ludzkość pla-

nuje zasiedlenie Marsa, takie doświadczenia są 

potrzebne. Kiedyś w przyszłości może zaistnieje 

potrzeba budowania mebli w kosmosie, choć na 

razie brzmi to zabawnie. 

 ❚ Co będzie Pani mogła wykorzystać 
w swojej pracy, dzięki doświadczeniom 
zdobytym w Stanach? 
W pracy naukowej zajmuję się analizą struk-

tury i właściwości skrobi. Tak się złożyło, że nie 

udało się znaleźć stażu związanego z moim kie-

runkiem badań. Żałuję, że podczas mojego po-

bytu żaden grant o  tematyce żywnościowej nie 

był realizowany w NASA, a to było jedyne miej-

sce, w którym mogłabym znaleźć coś dla siebie. 

Dolina Krzemowa, jak wiadomo, słynie głów-

nie z fi rm informatycznych i technologicznych. 

Jednakże w  pracy naukowej na pewno przy-

datne będą te znajomości, o  których mówiłam 

wcześniej. 

 ❚ Uczestniczyła Pani w różnych zajęciach 
i spotkaniach. Które zrobiły na Pani 
największe wrażenie?
Spośród naszych wykładowców największe 

wrażenie zrobił na mnie Mike Lyons. Prowadził 

zajęcia z  przedsiębiorczości. Mike jest niezwy-

kłym człowiekiem – nie tylko świetnym wykła-

dowcą, a  przede wszystkim praktykiem (inwe-

storem, przedstawicielem venture capital), który 

czerpiąc ze  swojego bogatego doświadczenia, 

potrafi ł wytłumaczyć (często w  zabawny spo-

sób) najbardziej zawiłe zagadnienia. Cała moja 

grupa była zachwycona zajęciami z tzw. myśle-

nia kreatywnego (design thinking), które pro-

wadzili wspólnie Mark Schar i  Jeremy Sabol. 

Podczas tych zajęć uczyliśmy się projektowania 

produktu, który chcielibyśmy wprowadzić na 

rynek, biorąc pod uwagę potrzeby indywidula-

nego konsumenta oraz poznaliśmy zasady bu-

dowania zespołu poprzez udział w różnego ro-

dzaju symulacjach i grach. 

 ❚ Ludzie tam są zdolniejsi?
Nie są zdolniejsi. Po prostu  nie boją się być 

kreatywni. U nas ciągle patrzy się z przymruże-

 ❚ Zajęcia z design thinking

 ❚ Symulator lotów kosmicznych w NASA
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niem oka na ludzi, którzy mają niestandardowe 

pomysły. Tam traktuje się ich poważnie, bo już 

niejednokrotnie okazało się, że pozornie zwa-

riowane projekty, odpowiednio poprowadzo-

ne, dały świetne efekty, przynosząc duże zyski 

inwestorom. 

 ❚ Jak się pracuje w Dolinie Krzemowej? Co 
można wdrożyć u nas?
W  Dolinie Krzemowej swoje siedziby mają 

olbrzymie korporacje oraz mnóstwo małych 

fi rm. Panującej tam atmosfery przyjaznej dla 

przedsiębiorców nie da się niestety przenieść 

do nas w 100%. W Kalifornii bardzo łatwo jest 

założyć fi rmę. Ułatwiony jest kontakt z  poten-

cjalnymi inwestorami, ponieważ istnieją fi rmy, 

które specjalizują się w  tego typu działaniach 

np. akcelerator przedsiębiorczości Plag and Play. 

Firma ta organizuje spotkania, podczas których 

właściciele młodych fi rm mogą zaprezentować 

w  ciągu kilku minut swój pomysł przed grupą 

inwestorów. Często kończą się one sukcesem. 

Start-upy dostają zastrzyk fi nansowy, który po-

maga im w rozwinięciu działalności. Takie miej-

sca powstają również w Polsce. 

Tym, co zrobiło na mnie duże wrażenie, było 

traktowanie w  sposób priortetowy pracy ze-

społowej. Niestety u nas ciągle jeszcze to kule-

je, nie tylko w świecie naukowym. Sukces wielu 

fi rm amerykańskich opiera się na pracy w gru-

pie, którą kieruje kompetentny lider. Uważam, 

że większy nacisk powinno się kłaść już w szko-

le podstawowej na rozwój kompetencji mięk-

kich, które w pracy zespołowej mają podstawo-

we znaczenie. 

 ❚ Jakie fi rmy odwiedziliście?
Były to m.in. Google, NASA, Plag and Play, 

YouNoodle, Exponent, VeeSee, Polycom, IDEO. 

Byliśmy również w takim ciekawym miejscu na 

Uniwersytecie Stanforda, w tzw. d.school. Jest to 

przestrzeń przeznaczona dla studentów, swoiste 

centrum designu, czyli miejsce, gdzie studen-

ci mogą się spotykać i  projektować przedmio-

ty, a  następnie budować ich prototypy. Potrze-

bę budowania prototypów podkreślano nam na 

wielu zajęciach, ponieważ jest to prosty sposób 

na uniknięcie ewentualnych strat, jeśli gotowy 

produkt nie spełni oczekiwań odbiorcy. Proto-

typ można wielokrotnie poprawiać po konsul-

tacjach z  klientem, nie narażając się na duże 

koszty. 

Z  fi rm, które odwiedziłam największe wra-

żenie bez wątpienia zrobiły NASA i  Google. 

Pierwsza z  nich, ze  względu na długą historię 

i  ogromny wkład w  rozwój nauki, w  drugiej 

zaś niesamowita była organizacja miejsca pracy 

w taki sposób, aby pracownik mógł maksymal-

nie skupić się na swoich obowiązkach. W kam-

pusie Googla wszystko jest w  zasięgu ręki: 

stołówka, w której jedzenie jest za darmo i w za-

sadzie w  każdym budynku jest takie miejsce, 

gdzie można pójść i coś zjeść, są kanapy, na któ-

rych w ciągu dnia można się zdrzemnąć, moż-

na też popływać w basenie albo pograć w piłkę. 

Pracownicy mają zorganizowany transport do 

pracy i  z powrotem. Są także miejsca przezna-

czone dla ich dzieci, gdyby zaistniała koniecz-

ność zabrania ich ze sobą do pracy. 

 ❚ Co chciałaby Pani wdrożyć w swojej 
pracy?
Jako dydaktyk postaram się przeorganizo-

wać zajęcia tak, aby studenci mogli częściej pra-

cować w grupie kilkuosobowej, w której każdy 

będzie odpowiedzialny za część zadania. Chcia-

łabym również nawiązać kontakt z przemysłem, 

bo uważam że wyniki badań naukowych, jeśli to 

tylko możliwe, powinny być wykorzystywane 

w praktyce, do poprawy jakości życia. 

W  trakcie wyjazdu poznałam wiele osób 

z wiodących ośrodków naukowych. Wiem czym 

się zajmują i z kim ewentualnie mogę nawiązać 

współpracę. Jest to dla mnie bardzo duża war-

tość dodana. 

 ❚ Co Pani czuła po powrocie?
Na początku żartowaliśmy, że przewieźli-

śmy wirusa kalifornijskiego, bo przyjechaliśmy 

naładowani pozytywną energią. Z  czasem jed-

nak szara rzeczywistość zaczyna przytłaczać. 

Ale mam nadzieję, że w  każdym z  nas pozo-

stała jeszcze iskra kalifornijskiego entuzjazmu. 

W  środowisku lubelskim, grupa absolwentów 

programu Top500 Innovators jest już dosyć licz-

na. Przymierzamy się do zorganizowania cyklu 

prezentacji, może warsztatów. W  najbliższym 

czasie odbędzie się spotkanie, podczas którego 

zapadną z pewnością pierwsze decyzje. 

 ❚ Do kogo te inicjatywy będą skierowane?
Myśleliśmy o  studentach. Niektóre ośrodki 

już działają, np. organizowane są konferencje 

dotyczące komercjalizacji badań i  kontaktów 

ze  światem biznesu oraz warsztaty dla studen-

tów i pracowników uczelni. Zresztą taki był za-

mysł ministerstwa, aby powstawały oddolne ini-

cjatywy, które ruszą w posadach polską naukę. 

Rozmawiała Monika Jaskowiak

 ❚ Podczas stażu z dr Dominiką Janiszewską i Manu Sharmą – współwłaścicielem fi rmy Infi nity 
Aerospace. Dr Monika Sujka w środku.

 ❚ Grupa uczestników edycji 40.5. Pierwszy po prawej – dyrektor programu z Uniwersytetu 
Stanforda, prof. Piotr Moncarz, Dr Monika Sujka w środku
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Nowości w produkcji owoców jagodowych i pestkowych

Międzynarodowa Konferencja Sadowni-

cza odbyła się w nowej hali sportowej Powiato-

wego Centrum Sportu i  Rekreacji w  Kraśniku 

w dniach od 31 stycznia do 1 lutego br. Była to 

10. edycja i w związku z tym miała dodatkową 

oprawę. Tematem konferencji były „Aktualności 

w produkcji owoców jagodowych i pestkowych”. 

Po raz piąty jednym z głównych organizatorów 

była Kat. Sadownictwa Wydz. Ogrodnictwa 

i  Architektury Krajobrazu. Pozostałymi orga-

nizatorami byli jak co roku Związek Sadowni-

ków Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sadowniczy 

Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa 

Brzezna Sp. z  o.o. Konferencja odbyła się pod 

patronatem ministra rolnictwa i  rozwoju wsi 

Stanisława Kalemby. Jako gość specjalny w kon-

ferencji wziął udział prezydent Międzynaro-

dowej Organizacji Malinowej – Antonio Do-

minguez z Chile, omawiając w swoim referacie 

trendy na światowym rynku malinowym. 

Jubileusz konferencji zbiegł się z  inną rocz-

nicą ważną dla lubelskiego sadownictwa. Mia-

nowicie 40 lat temu zostały założone pierwsze 

towarowe plantacje malin we  wsi Majdan Bo-

bowski w gm. Urzędów, które dały początek lu-

belskiemu zagłębiu malinowemu. Wiosną 1974 

r. 12 plantatorów posadziło 5,5 ha malin, ko-

rzystając przy zakładaniu plantacji z  doradz-

twa prowadzonego przez WOPR w Końskowo-

li opartego na doświadczeniach prowadzonych 

m.in. w Kat. Sadownictwa ówczesnej AR w Lu-

blinie. Obecnie w  woj. lubelskim uprawia się 

maliny na powierzchni blisko 18 tys. ha, a pro-

dukcja stanowi 85% ogólnokrajowej produkcji 

malin. 

Kraśnicka konferencja jak zwykle była oka-

zją do spotkania w jednym miejscu przedstawi-

cieli biznesu z  praktykami oraz pracownikami 

nauki i doradztwa. W części wystawowej swoje 

oferty zaprezentowało 70 wystawców. Podczas 

konferencji przedstawiono 31 referatów. Z tego 

10 referatów przedstawili wykładowcy z  UP 

w Lublinie z Wydz. Ogrodnictwa i Architektu-

ry Krajobrazu z Kat. Sadownictwa, Kat. Uprawy 

i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Kat. Nasien-

nictwa i  Szkółkarstwa Ogrodniczego, Kat. En-

tomologii, Zakł. Ekonomiki Ogrodnictwa oraz 

z Wydz. Inżynierii Produkcji z Kat. Eksploatacji 

Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjny-

mi. Wykłady przedstawili także m.in. pracow-

nicy Inst. Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakł. 

Doświadczalnego w Brzeznej, fi rmy hodowlanej 

Niwa – Hodowla Roślin Jagodowych z Brzeznej 

oraz partnerów komercyjnych konferencji: Bay-

er Crop Science oraz Yara Poland. Referaty zo-

stały wydrukowane w materiałach z konferencji 

w  nakładzie 3000 egz., a  w  konferencji w  su-

mie podczas dwóch dni wzięło udział ok. 1000 

słuchaczy.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnie-

nia agrotechniczne oraz ekonomiczne związa-

ne z  produkcją owoców truskawki, porzeczek, 

maliny, jeżyny, czarnej maliny, winorośli, wiśni, 

czereśni oraz mniej znanych gatunków: rokit-

nika i derenia jadalnego. Ponadto jeden referat 

dotyczył techniki ochrony roślin jagodowych 

i pestkowych.

Drugi dzień konferencji upłynął pod zna-

kiem wizyty ministra Stanisława Kalemby, któ-

ry przy tej okazji wręczył kilkunastu mieszkań-

com pow. kraśnickiego odznaczenia „Zasłużony 

dla rolnictwa” oraz wziął udział w  konferencji 

prasowej.  

Konferencja Sadownicza w  Kraśniku jest 

obecnie najważniejszą w Polsce konferencją do-

tyczącą owoców miękkich przeznaczoną dla sa-

downików, na której pracownicy naukowi mają 

możliwość upowszechniania swoich wyników 

badań. W  następnym roku konferencja odbę-

dzie się w połowie lutego pod nazwą „Jagodowe 

trendy 2015”.

Paweł Krawiec
Katedra Sadownictwa UP w Lublinie

Fot. Daniel Niedziałek

 ❚ Pracownicy WOiAK podczas konferencji przedstawiali ofertę edukacyjną UP w Lublinie oraz 
udzielali konsultacji dla producentów (na zdjęciu dr Karolina Pitura, dr Zbigniew Jarosz)

 ❚ Oferta fi rm komercyjnych oraz grup 
producentów

 ❚ Antonio Dominguez z Chile
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Znaczenie jodu
Jod jest mikroelementem niezbędnym do 

prawidłowego rozwoju i wzrostu zarówno ludzi, 

jak i  zwierząt. Pierwiastek ten jest podstawo-

wym składnikiem hormonów tarczycy (tyrok-

syny i  trójjodotyroniny), odgrywających waż-

ną rolę m.in. w procesie prawidłowego wzrostu 

i  dojrzewania kości, w  rozwoju układu nerwo-

wego, funkcjonowaniu mózgu, termoregulacji 

oraz w  przemianach węglowodanów. Ponadto 

jod wykazuje właściwości przeciwutleniające 

oraz działa ochronnie w  procesach zapalnych 

i nowotworowych. 

Niedobór jodu w organizmie człowieka może 

powodować niedoczynność tarczycy, przejawia-

jącą się m.in. ogólnym osłabieniem, wzrostem 

masy ciała, powiększeniem gruczołu tarczyco-

wego oraz obniżeniem zdolności intelektualnej. 

Niewystarczająca ilość tego mikroelementu jest 

niebezpieczna zwłaszcza dla kobiet w ciąży, nie-

mowląt i małych dzieci. Długotrwały niedobór 

jodu we wczesnym okresie rozwoju osobniczego 

prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń mó-

zgu i niedorozwoju umysłowego. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz 

Międzynarodowa Komisja ds. Niedoboru Jodu 

(ICCIDD) zalecają ciągły nadzór nad profi lak-

tyką jodową oraz ocenę jej skuteczności. Nie-

dobór jodu ma istotny wpływ na zdrowotność 

populacji. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek 

jest zależne od wieku. Dzienne spożycie jodu 

zalecane przez WHO wynosi 90 μg na dobę dla 

niemowląt i dzieci do lat 5, 120 μg na dobę dla 

dzieci od 6 do 12 lat, 150 μg na dobę dla dzie-

ci powyżej 12 roku lat i  dorosłych. Najwyższe 

zapotrzebowanie na jod mają kobiety ciężarne 

i  karmiące, rekomendowane spożycie jodu dla 

tej grupy wynosi 250 μg na dobę.  

Występowanie jodu w żywności

Jod dostarczany jest do organizmu głównie 

z  pokarmem i  w  wodzie pitnej. Bogate w   jod 

są produkty pochodzenia morskiego: glony 

morskie, ryby i owoce morza. Jednak ze wzglę-

du na niewielkie oraz nieregularne ich spożycie 

w  wielu grupach społecznych, jedynie w  nie-

wielkim stopniu pokrywają zapotrzebowanie 

na jod. Dobrym źródłem jodu są również pro-

dukty mleczne i  one głównie regularnie do-

starczają jodu człowiekowi. Na zawartość jodu 

w mleku wpływa żywienie zwierząt, co stwarza 

możliwość zwiększania zawartości tego pier-

wiastka w  produktach mlecznych poprzez su-

plementację pasz. Wśród warzyw najwięcej 

jodu zwierają warzywa liściowe, takie jak sała-

ta czy szpinak. Natomiast produkty zbożowe są 

uboższe w  jod niż warzywa. Cennym źródłem 

tego mikroelementu w diecie człowieka są rów-

nież jaja. Woda pitna jest generalnie ubogim 

źródłem jodu, a zawartość tego składnika w wo-

dzie zależy od regionu i tylko lokalnie może być 

znaczącym źródłem tego pierwiastka.

Wzbogacanie produktów 
żywnościowych w jod

Znaczna część populacji ludzi na świecie na-

rażona jest na ryzyko chorób tarczycy. W  Pol-

sce, podobnie jak w wielu innych krajach, pro-

wadzi się profi laktykę jodową polegającą na 

jodowaniu soli kuchennej. Obowiązkowe jodo-

wanie soli kuchennej w  Polsce wprowadzono 

w 1996 r. Jest to skuteczna metoda wprowadza-

nia jodu do diety człowieka. Pojawia się jednak 

ryzyko związane przede wszystkim z  nadmier-

nym spożyciem soli. Spożycie chlorku sodu 

w  Polsce znacznie przekracza zalecaną dzien-

ną dawkę soli wynoszącą 5.0–6.0 g (równowar-

tość płaskiej łyżeczki). Nadmierne spożycie soli 

przyczynia się do powstawania nadciśnienia 

tętniczego i  jego skutków pochodnych, w  tym 

miażdżycy, zawałów i  zatorów tętniczych. Po-

nadto zawartość jodu ulega obniżeniu w  trak-

cie obróbki żywności. Niekorzystne warunki 

przechowywania soli, takie jak wysoka wilgot-

ność oraz podwyższona temperatura, powodują 

znaczne ubytki jodu zawartego w soli. 

Ograniczania spożycia soli kuchennej niero-

zerwalnie wiąże się ze znacznym spadkiem po-

daży jodu na poziomie populacyjnym i  może 

spowodować obniżenie efektywności profi lak-

tyki jodowej. Zgodnie z zaleceniami WHO na-

leży dążyć do utrzymania pozytywnych efek-

tów profi laktyki jodowej, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu ilości spożywanej soli. W  związ-

ku z  tym na rynek żywnościowy należy wpro-

wadzić dodatkowe nośniki jodu — żywność bo-

gatą w  jod. Zalecenia żywieniowe wskazują na 

konieczność zwiększenia spożycia pokarmów 

bogatych w jod (ryby morskie, mleko, jaja, owo-

ce, warzywa). 

W  literaturze można znaleźć wiele przy-

kładów badań mających na celu wzbogacanie 

produktów zwierzęcych oraz roślinnych w  jod. 

Jednym z przykładów może być dodawanie do 

karmy przeznaczonej dla ryb, drobiu, przeżu-

waczy oraz świń wyciągu z alg, które są cennym 

źródłem jodu. Wyniki tych badań wykazały, iż 

organizm może kumulować jod zawarty w kar-

mie. Jednak ze względu na substancje toksyczne 

zawarte w  glonach morskich trwają prace nad 

ilością oraz czasem stosowania alg w  żywieniu 

człowieka. Niemieccy naukowcy prowadzili ba-

dania nad żywieniem zwierząt, których celem 

jest zwiększenie zawartości jodu w mięsie oraz 

niektórych narządach wewnętrznych zwierząt 

rzeźnych. Przeprowadzone prace przyniosły 

zadawalające efekty. Inne badania wykazują, iż 

podawanie nioskom soli jodu zwiększa koncen-

trację tego mikroelementu w jaju. Planowane są 

także działania, które mają na celu wzbogacenie 

w jod mleka krowiego poprzez jodowanie pasz. 

Działania te przynoszą zakładane efekty. 

Alternatywnym sposobem wzbogaca-

nia żywności w  jod może być uprawa warzyw 

o zwiększonej zawartości tego pierwiastka. Or-

ganizm człowieka łatwiej przyswaja jod obecny 

w roślinie niż nieorganiczny jod zawarty w soli 

kuchennej. Ponadto jod zawarty w  roślinie 

może być lepiej zabezpieczony przed utlenie-

niem. Rośliny lądowe mogą pobierać jod z gle-

by przez korzenie lub bezpośrednio z atmosfery, 

m.in. przez liście. Dużą zdolność do gromadze-

nia jodu wykazują warzywa, zwłaszcza liściowe. 

Podejmowano próby wzbogacania w  jod m.in. 

kapusty, sałaty, pomidorów, szpinaku, lucerny, 

kapusty chińskiej, selera, papryki i  rzodkiewki. 

Jednym z problemów, z jakim spotykają się na-

ukowcy wzbogacający rośliny w jod, jest sposób 

podawania jodu roślinom oraz jego redystrybu-

cja w roślinie. Jedną ze stosowanych strategii jest 

doglebowe nawożenie roślin jodem. Różnorod-

ne reakcje zachodzące w systemie  gleba – rośli-

na, a zwłaszcza silna sorpcja jodu przez materię 

organiczną i mikroorganizmy może zmniejszać 

skuteczność biofortyfi kacji roślin w  jod. Pew-

nym rozwiązaniem problemu silnej sorpcji jodu 

przez glebę są uprawy hydroponiczne. Wyniki 

badań nad wzbogacaniem żywności w jod suge-

rują, że może ona stanowić ważne źródło tego 

pierwiastka.

Anna Krzepiłko, Iwona Zych-Wężyk
Zakład Biochemii i Chemii Środowiskowej 

Wydział Nauk Rolniczych

Wzbogacanie żywności w jod
Składniki mineralne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka, a najlepszym sposobem na ich dostarczenie jest zróżnicowana 
dieta. Ze względu na zapotrzebowanie organizmu składniki mineralne dzieli 
się na makroelementy i mikroelementy. Makroelementy (wapń, magnez, 
potas, sód, fosfor i chlor) są to pierwiastki na które dzienne zapotrzebowanie 
przekracza 100 mg. Natomiast mikroelementy (selen, jod, cynk, krzem, 
kobalt, brom, arsen, bor, nikiel, ołów, wanad, wolfram, cyna, molibden) to 
pierwiastki, na które dzienne zapotrzebowanie wynosi mniej niż 100 mg.

 ❚ Fot. Iwona Zych-Wężyk
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Czterdzieści lat Koła Łowieckiego nr 94 „ŻAK”

7 września 2013 r. Koło Łowieckie nr 94 

„ŻAK” przy UP w  Lublinie świętowało swoje 

czterdziestolecie. W  kościele parafi alnym p.w. 

Przemienienia Pańskiego w  Sawinie poświęco-

ny został przez ks. kanonika mgra Andrzeja Do-

lińskiego sztandar Koła. Uroczyste przekazanie 

sztandaru prezesowi Koła prof. Józefowi Kowal-

czukowi przez prof. dr hab. Romana Dziedzica, 

wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, zosta-

ło poprzedzone sygnałem łowieckim pasowa-

nie myśliwskie. Prezes zaprezentował sztandar 

wszystkim obecnym i  powierzył go pocztowi 

sztandarowemu. Po uroczystej mszy św. odpra-

wionej w intencji myśliwych Koła „Żak” zarów-

no żyjących, jak i  trzydziestu, którzy odeszli 

do Krainy Wiecznych Łowów, wszyscy zebra-

ni udali się do stanicy myśliwskiej w  miejsco-

wości Bachus, gdzie odbyła się dalsza część 

uroczystości.

Przybyłych gości, myśliwych oraz sympaty-

ków łowiectwa powitał prezes Józef Kowalczuk. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: JM Rektor UP 

w  Lublinie prof. Marian Wesołowski, wicepre-

zes NRŁ prof. Roman Dziedzic, prezes Okręgo-

wej RŁ w  Lublinie Mirosław Guściora, przew. 

Zarządu Okręgowego PZŁ w  Lublinie dr Ma-

rian Flis, wiceprezes Okręgowej RŁ w Chełmie 

Tadeusz Niedźwiedzki, przew. Zarządu Okręgo-

wego PZŁ w Chełmie Mirosław Sawicki, przew. 

Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu mgr inż. 

Henryk Studnicki, nadleśniczy Nadleśnictwa 

Sobibór mgr inż. Andrzej Milaniuk, wójt gm. 

Sawin Andrzej Mazur, dyr. Zespołu Szkół w Sa-

winie Grzegorz Świca oraz wielu innych zna-

mienitych gości. Następnie wbito pamiątkowe 

gwoździe w drzewce sztandaru oraz dokonano 

wpisów w księdze pamiątkowej. 

Koło Łowieckie nr 94 „ŻAK” zostało wyróż-

nione Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. De-

koracji dokonano 14 września 2013 r. podczas 

I Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej w ramach 

obchodów 90-lecia PZŁ w Kozłówce. W czasie 

tej samej uroczystości Medalem Świętego Hu-

berta odznaczony został członek Koła prof. Le-

szek Drozd. W  czasie obchodów 40-lecia Koła 

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej został 

wyróżniony kol. Wiesław Wiśniewski, a  prezes 

Józef Kowalczuk i  długoletni strażnik łowiecki 

Józef Sławiński otrzymali Złote Odznaki „Za-

służony dla Łowiectwa Zamojszczyzny”. 

Po zabraniu głosu przez przybyłych gości 

oraz przedstawicieli władz łowieckich z  po-

szczególnych okręgów prof. Zbigniew Nozdryn-

-Płotnicki przedstawił historię Koła „Żak”.

Działalność Koła Łowieckiego nr 94 „Żak” 

rozpoczyna się w  1973 r. Pomysłodawcą jego 

powołania przy Akademii Rolniczej w Lublinie 

był prof. Jerzy Krupka, ówczesny przew. Zarzą-

du Gł. Pol. Związku Łowieckiego. Powstało ono 

dzięki przychylności urzędujących wówczas 

władz wojewódzkich PZŁ w Lublinie: Kazimie-

rza Mijala – prezesa WRŁ, Kaliksta Jankiewicza 

– przew. Zarządu Woj. PZŁ i Zygmunta Mazura 

– sekr. WRŁ, prof. AR w Lublinie. Koło powoła-

no w dniu 23 listopada 1973 r. na zebraniu zało-

życielskim grupy myśliwych, pracowników AR 

w Lublinie, polujących w innych kołach, którzy 

wyrazili chęć przejścia do nowego Koła lub zo-

stania jego członkami niemacierzystymi. Nazwę 

„Żak” zaproponował kol. Janusz Pałkowski – 

skarbnik ZW PZŁ, który uczestniczył w zebra-

niu założycielskim. Po zarejestrowaniu w Urzę-

dzie Powiatowym w  Lublinie 16 lutego 1974 r. 

Koło otrzymało nr 94. Członkami założycie-

lami Koła byli: Henryk Domżał, Stanisław Ko-

per, Jan Krzyżanowski, Józef Kowalczuk, Janusz 

Kulczakiewicz, Stefan Łukasik, Zygmunt Mazur, 

Wiesław Michocki, Zbigniew Nozdryn-Płotnic-

ki, Kazimierz Olech, Tadeusz Orlik, Stanisław 

Pałys, Mieczysław Pieńkowski, Wojciech Stud-

nicki, Bolesław Styk, Ryszard Turski i Zygmunt 

Wrona. Na zebraniu założycielskim zebrani 

powołali pierwszy Zarząd Koła, który tworzy-

li pracownicy naukowi AR w składzie: Ryszard 

Turski – prezes, Bolesław Styk – łowczy, Zbi-

gniew Nozdryn-Płotnicki – sekretarz, Mieczy-

sław Pieńkowski – skarbnik i  Zygmunt Wrona 

– członek Zarządu. 

W początkowym okresie istnienia Koło dzia-

łało w ramach sekcji łowieckiej Rady Zakłado-

wej ZNP przy AR w Lublinie. Dzięki dużej życz-

liwości władz związkowych, a  szczególnie kol. 

Zygmunta Mazura, Koło na początku swojego 

istnienia uzyskało znaczną pomoc w  postaci 

opłat za tenutę dzierżawną oraz możliwość ko-

rzystania z  autokarów Uczelni na dojazdy my-

śliwych do łowiska. W  tym czasie dodano do 

nazwy Koła słowa – przy Akademii Rolniczej 

w Lublinie. 

Obecnie Koło dzierżawi dwa obwody ło-

wieckie: nr 293 – obwód polny o  powierzchni 

9307 ha, położony na terenie gm. Łaszczów, Te-

latyn, Mircze oraz Ulhówek w pow. Tomaszów  

Lubelski w obrębie Nadleśnictwa Mircze, w któ-

rym występuje głównie zwierzyna drobna, sar-

na polna, a ostatnio również dziki, oraz nr 125 

– obwód leśny o powierzchni 6142 ha, położo-

ny na terenie gm. Sawin i Hańsk w obrębie Nad-

leśnictw Chełm i  Sobibór w  pow. chełmskim, 

w którym oprócz zwierzyny drobnej występują 

sarny, dziki, jelenie i łosie. O jakości dzierżawio-

nych obwodów łowieckich świadczą najlepiej 

pozyskane w nich medalowe trofea, tj. 1 srebrny 

i 2 brązowe wieńce jeleni, 3 złote, 5 srebrnych i 5 

brązowych parostków saren oraz 2 złote i 3 brą-

zowe oręża dzików. 

W  okresie istnienia Koła wykonano wiele 

urządzeń do dokarmiania zwierzyny (paśników 

dla zwierzyny płowej, posypów dla bażantów 

i  budek dla kuropatw) oraz urządzeń łowiec-

kich (ambon i  siedzisk). Urządzenia te są stale 

odnawiane i uzupełniane. Od 1976 r. wpuszcza-

no systematycznie do obydwu obwodów bażan-

ty kupowane z hodowli wolierowej. Prowadzo-

no również intensywne dokarmianie zwierzyny 

w  okresie zimy. W  dzierżawionych obwodach 

do 2000 r. Koło posiadało dwa barakowozy 

przeznaczone na cele socjalne dla myśliwych. 

Szczególne nasilenie prac związanych z  za-

gospodarowaniem dzierżawionych obwodów 

łowieckich nastąpiło po roku 2000. W tym cza-

sie zbudowano w obydwu obwodach woliery do 

okresowego przetrzymywania bażantów i kuro-

patw oraz wolierę dla dzikich królików. W 2000 

r. zakupiono stado podstawowe bażantów do 

hodowli, a w 2001 r. cztery pary dzikich króli-

ków. Od tego okresu prowadzona jest hodowla 

bażantów i dzikich królików we własnym zakre-

sie, które po odchowaniu były wpuszczane do 

łowisk w  dzierżawionych obwodach. Dotych-

czas wpuszczono do obydwu obwodów 200 ba-

żantów z  własnej hodowli. Ponadto obwód nr 

56 (obecnie nr 293) zasilono 70 kuropatwami 

otrzymanymi bezpłatnie od Zarządu Okręgo-

wego PZŁ w Lublinie w nagrodę za wybudowa-

nie wolier, zaś obwód nr 19, 16 dzikimi królika-

mi z własnej hodowli. 

W  obwodzie nr 293 zakupiono specjalną 

przyczepę do przewozu myśliwych na polowa-

 ❚ JM Rektor Marian Wesołowski wpisuje się do księgi pamiątkowej Fot. Jacek Piasecki
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niach zbiorowych oraz wykonano nowe posy-

py dla bażantów, zaś w  obwodzie nr 125 zbu-

dowano duży magazyn-paśnik oraz szereg 

mniejszych paśników dla zwierzyny płowej, 

nowe posypy dla bażantów i budki dla kuropatw 

oraz kilka nowych ambon. W obwodzie nr 125 

w okresie zimowym każdego roku wykładanych 

jest m.in. około 40 ton bardzo dobrej jakości 

kiszonki z kukurydzy oraz około 1,5 tony sno-

pówki z owsa, produkowanych w gospodarstwie 

zaprzyjaźnionego z Kołem rolnika. 

Ponadto na terenie obwodu nr 125 Koło pro-

wadzi uprawę na czterech poletkach łowiec-

kich o  łącznej powierzchni około 1,8 ha, oraz 

na wydzierżawionym od Urzędu Gminy w  Sa-

winie polu produkcyjnym o  powierzchni 1 ha. 

Topinambur, kukurydza i mieszanki roślin zbo-

żowo-strączkowych, które są chętnie zjadane 

przez zwierzynę płową oraz dziki i przyczyniają 

się do zmniejszenia szkód wyrządzanych przez 

nią w uprawach polowych. 

Przy okazji polowania hubertowskiego 

w 2001 r., w obwodzie nr 19 (obecnie 125) uro-

czyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęco-

ną myśliwym z Koła, którzy odeszli. Najważniej-

szą inwestycją, jakiej Koło dokonało w  okresie 

swojego dotychczasowego istnienia, był zakup 

w 2002 r. dla potrzeb myśliwych nieruchomości 

o powierzchni 1,56 ha wraz z dwoma budynkami 

po byłej Szkole Podstawowej, położonej we  wsi 

Bachus w obwodzie nr 19. W 2002 r. całą pose-

sję ogrodzono, zaś w  latach 2003–2008 budy-

nek główny został gruntownie wyremontowany. 

Uruchomiono studnię głębinową, zakupiono hy-

drofor, wykonano szamba oraz nową instalację 

elektryczną, wymieniono wszystkie okna i drzwi 

oraz wykonano okiennice. Z  dwóch dużych sal 

wygospodarowano trzy pokoje sypialne dla my-

śliwych, zakupiono dziesięć łóżek do spania. 

W pomieszczeniu kuchennym zbudowano nową 

kuchnię kafl ową wraz z wyciągiem i zainstalowa-

no zlewozmywak. W  największym pomieszcze-

niu zbudowano otwarty kominek. Sufi t i boczne 

ściany wyłożono boazerią, wykonano karnisze 

i żyrandole. Ponadto wykonano pięć dużych sto-

łów i dziesięć ław do siedzenia. W wygospodaro-

wanej części przybudówki wykonano łazienkę. 

Ściany boczne korytarzy i sufi ty wyłożono boaze-

rią i wykonano nowe podłogi. Z zewnątrz budy-

nek został pomalowany farbą olejną. Ponadto na 

terenie posesji wykonano zadaszenie na ognisko, 

drewutnię, a w 2010 r. ekologiczną oczyszczalnię 

ścieków.

Po wysłuchaniu powyższej historii Koła 

prezes Józef Kowalczuk wraz z  łowczym prof. 

Leszkiem Krakowskim w  towarzystwie sekre-

tarza dr. Zbigniewa Bełkota wręczyli wszyst-

kim obecnym okolicznościowe wydawnictwo 

oraz upominki. Zwieńczeniem części ofi cjalnej 

uroczystości był krótki koncert hejnalistów oraz 

wspólna fotografi a na tle myśliwskiej stanicy. 

Następnie wszyscy zebrani udali się na bie-

siadę myśliwską. Przepyszne potrawy przygo-

towały i  serwowały dla nas panie ze Spółdziel-

ni Socjalnej „Vita Solis” z Sawina, zaś punktem 

kulminacyjnym doznań smakowych był pieczo-

ny dzik ufundowany przez biuro polowań Elite 

Expeditions. Nie zabrakło również tradycyjnego 

konkursu wiedzy łowieckiej, którego zwycięzcą 

został kol. Wincenty Będkowski. Odbył się tak-

że pierwszy turniej nalewek myśliwskich, w któ-

rym zwyciężył prezes Józef Kowalczuk.

Obchody 40-lecia powstania koła, zorgani-

zowane przez komitet organizacyjny pod przew. 

członka Komisji Rewizyjnej kol. Grzegorza Soł-

tysa, były wspaniałą okazją do spotkań po la-

tach wielu pokoleń myśliwych oraz łowieckich 

wspomnień.

Podsumowując dotychczasowe osiągnię-

cia Koła, należy wspomnieć kolegów, którzy 

tworzyli jego historię i obecny wizerunek. Pre-

zesami Koła byli kolejno: Ryszard Turski (2 

kadencje), Jan Krzyżanowski (2 kad.), Mieczy-

sław Szpryngiel (2 kad.), Andrzej Kwieciński (3 

kad.), Leszek Drozd (1 kad.) i obecnie Józef Ko-

walczuk (3 kad.). Łowczymi Koła byli: Bolesław 

Styk (1 kad.), Jerzy Murawski (3 kad.), Tadeusz 

Węgorek, Roman Ulanicki i Janusz Szkutnik (po 

1 kad.), Andrzej Rejak (2 kad.) i obecnie Leszek 

Krakowski (4 kad.). 

Ponadto w  Zarządzie Koła pracowali, bądź 

nadal pracują: Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (7 

kad.), Bronisław Kurek (6 kad.), Józef Kowal-

czuk (5 kad.), Leopold Gruszczyński (2 kaden-

cje), Tomasz Wrona (2 kad.), Zygmunt Wrona 

(2 kad.), Janusz Skierczyński (2 kad.), Franci-

szek Furmanik, Janusz Kaczyński, Antoni Ko-

stera, Mieczysław Pieńkowski, Jan Skwarna 

i Wiesław Wiśniewski (po 1 kad.) oraz Zbigniew 

Bełkot (3 kad.). 

Wielu członków Koła pracowało i nadal pra-

cuje we  władzach centralnych, wojewódzkich 

i okręgowych PZŁ. 

W okresie 40-letniej działalności Koła przez 

jego szeregi przewinęło się ponad 95 myśli-

wych i  liczna grupa stażystów, głównie studen-

tów UP w Lublinie, którzy po ukończeniu stu-

diów zasilili szereg kół łowieckich na terenie 

całego kraju. Koło Łowieckie nr 94 „Żak” przy 

UP w Lublinie zawsze było i jest otwarte dla stu-

dentów i  pracowników lubelskiego środowiska 

akademickiego.

Aktualnie Koło liczy 56 członków macierzy-

stych, 3 członków niemacierzystych oraz 2 sta-

żystów. Uprawnienia selekcjonerskie posiada 

29 członków. Trzon Koła tworzą pracownicy 

UP w  Lublinie. Na terenie dzierżawionych ob-

wodów zamieszkuje 16 członków, głównie rol-

ników i pracowników lasów państwowych. Za-

trudnionych jest również dwóch strażników 

łowieckich. Za wyróżniającą się pracę na rzecz 

Koła i  PZŁ dwudziestu kolegów odznaczono 

brązowym, siedmiu srebrnym a czterech złotym 

Medalem Zasługi Łowieckiej. 

Zbigniew Nozdryn-Płotnicki 

Józef Kowalczuk

 ❚ Uczestnicy spotkania z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego we wsi Bachus Fot. Jacek Piasecki
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Wydarzenia

Nowy design campusu akademickiego
Pod tym tytułem 29 stycznia br. w Agro II odbył się wernisaż 
prac semestralnych studentów kierunku architektura krajobrazu 
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. 

Projektowanie zintegrowane, w ramach któ-

rego powstały prezentowane na wystawie prace, 

jest przedmiotem studiów II st. kier. architektu-

ra krajobrazu. Nie może powtarzać treści opa-

nowanych przez studentów studiów I st., kiedy 

uczyli się oni projektować obiekty architektury 

krajobrazu. Dlatego powinni opanować zinte-

growanie wszystkich poziomów projektowania, 

które składają się na architekturę krajobrazu. 

Pierwszym zadaniem było wykonanie twarzy 

projektu, czyli elewacji nowego budynku, w któ-

rym wykonywali projekty. Elewacja była opra-

cowana w  trzech wariantach: dziennym, noc-

nym i świątecznym – wymaga to projektowania 

w różnych warunkach, istotnych w krajobrazie. 

Kolejne zadanie dotyczyło pasażu pomię-

dzy budynkami, który wymagał zintegrowania 

przestrzeni półotwartej z  otwartą i  zamkniętą. 

Projekt miał tam stworzyć miejsce spotkań dla 

niewielkich grup i był wykonany w skali bezpo-

średniego otoczenia jego użytkowników. 

Następnie studenci wykonali projekt w ska-

li urbanistycznej, poprzedzony niezbędnymi 

analizami: kompozycji, wartości (programowo-

-przestrzenna), uwarunkowań przyrodniczych, 

komunikacji oraz powiązań z  otoczeniem. 

Obok tego został opracowany system informa-

cyjny, który uwzględniał przenikanie się w ob-

rębie kampusu trzech lubelskich uczelni. Osob-

nym projektem było miejsce spotkań, społeczne 

centrum kampusu przeznaczone do integracji 

społeczności akademickiej. Kolejnym zadaniem 

było wykonanie projektu wnętrza (hall przy ka-

wiarni „Imbir”), wraz z wejściem do budynku.

Przedmiot realizował następujące cele 

dydaktyczne.

1. Inżynier rozwiązuje postawione przed nim 

zadanie zaprojektowania obiektu architek-

tury krajobrazu. Przy projektowaniu zin-

tegrowanym trzeba objąć wszystkie zagad-

nienia, od skali krajobrazu do skali mebla, 

detalu architektonicznego. Pozwala to zro-

zumieć całościowy przebieg projektowania 

i  uruchamia procesy kreatywności i  inicja-

tywności, wymagane na II st. kształcenia.

2. Projektowanie kampusu własnej uczelni – 

stałego miejsca przebywania, uczy projekto-

wania prospołecznego z całym, koniecznym 

dzisiaj, mechanizmem partycypacji i  infor-

macji zwrotnych w  procesie wykonywania 

projektu, wymaganym na II st. kształcenia.

3. Projektowanie zintegrowane, obejmują-

ce zadania w  różnej skali, wymaga zarów-

no wiedzy i  umiejętności analityczno-ba-

dawczych, jak kreacyjno-artystycznych, 

zespolonych w jednym projekcie i wzajem-

nie uwarunkowanych. Pozwala to zinte-

grować osobowość zawodową architekta 

krajobrazu.

4. Indywidualne wykonywanie projektu (hall 

przy kawiarni „Imbir”), praca w małych ze-

społach (pozostałe projekty), w  większych 

grupach (makieta) oraz wspólna przy or-

ganizacji wystawy, uczy współpracy na róż-

nych poziomach i  przygotowuje do dzia-

łalności w  zawodzie zaufania publicznego, 

jakim jest architektura krajobrazu.

5. Wykonanie analiz, projektów i  ich wizuali-

zacji w różnej skali i przy pomocy różnych 

technik rysunkowych, przestrzennych oraz 

programów komputerowych, wymaga swo-

bodnego poruszania się w obrębie warszta-

tu projektowego architekta krajobrazu. Po-

zwala to na tworzenie czytelnego, spójnego 

przekazu, dostępnego nie tylko dla profesjo-

nalistów, ale także potencjalnych użytkow-

ników projektowanego obszaru, co dobrze 

przygotowuje do pracy w  systemie demo-

kratycznym, w  którym zadania projektowe 

są poddawane osądowi społecznemu.

6. Wystawa jest dobrym miejscem kontaktu 

studentów ostatniego roku studiów ze spo-

łecznym kontekstem architektury krajo-

brazu. Wymaga spełnienia warunków pu-

blicznej relacji zawodowej, wykorzystania 

środków społecznego przekazu oraz sza-

cunku do swojej i kolegów pracy. 

Z  punktu widzenia prowadzących zajęcia 

(prof. prof. Sławomir Marzec, Małgorzata Mi-

lecka, Jan Rylke) studenci bardzo dobrze wyko-

rzystali czas przeznaczony na realizację przed-

miotu projektowanie zintegrowane.

Jan Rylke

 ❚ Fot. Ewelina Widelska
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Jawor

Jawor od kuchni
Ostatnio nie chwaliliśmy się kolejnymi ju-

bileuszami, wielkimi koncertami czy spektaku-

larnymi wyjazdami na koniec świata, ale to nie 

znaczy, że w zespole „Jawor” nic się nie dzieje. 

Przeciwnie, ostatnie miesiące cechowała wzmo-

żona aktywność zespołu. 

14 listopada 2013 r. odbył się w  Centrum 

Kongresowym koncert jesienny dedykowany 

naszemu środowisku akademickiemu i  zno-

wu, jak każdego roku, pożegnaliśmy odchodzą-

cych członków „Jaworu”, tym razem aż 10 osób. 

Trzeba było więc pouzupełniać grupy taneczne 

i zrobić kolejny nabór.

Na przełomie października i  listopada byli-

śmy na Międzynarodowym Festiwalu „Hollo 

& Martta” w Finlandii. W listopadzie młodzież 

na Walnym Zebraniu ZPiT „Jawor” UP wybrała 

swoje władze, tzn. zarząd Zespołu, w skład któ-

rego weszli: Martyna Macko – prezes, Weroni-

ka Krysa, Ewa Małek i Tomasz Chmurski. Nowy 

Zarząd ruszył ostro z działalnością i pomysłami. 

Poprawiła się atmosfera, poprawiła się frekwen-

cja na próbach, a na koncerty czy kolędowania 

było więcej chętnych niż faktyczne potrzeby. 

Zupełnie jak za dawnych lat.

Ujęty taką pracowitością i  zaangażowaniem 

zacząłem się „rozglądać” za jakimś wyjazdem 

i pojawiła się szansa na udział w festiwalu (w lu-

tym) na Tajwanie, ale z przyczyn od nas nieza-

leżnych wyjazd na tę wyspę nie doszedł do skut-

ku. Przesuwamy więc go w czasie.

Obecnie planujemy rok 2014 i zapowiada się 

on bardzo pracowicie.

Pod koniec stycznia mieliśmy sesję zdjęciową 

w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zdjęcia w zimowej 

scenerii wykorzystamy do materiałów reklamo-

wych. W tym samym czasie gościliśmy członka 

zarządu Międzynarodowej Organizacji Folklo-

rystycznej IOV – Jorge Gonzaleza z Kostaryki. 

To właśnie dzięki panu Gonzalezowi „Jawor” 

koncertował w  2006 r. w  Kostaryce, w  tym na 

prywatnym EART University oraz państwowym 

Uniwersytecie w  San Jose. Wspomniana orga-

nizacja IOV jest, podobnie jak CIOFF, prężną 

międzynarodową organizacją folklorystyczną. 

Do odpowiedniego przyjęcia zagranicznego go-

ścia, czyli zorganizowania spotkań oraz wycie-

czek turystycznych, przyczynił się bardzo rów-

nież nowy zarząd Zespołu. Efekty tej wizyty 

(być może za kilka lat) zapewne „konsumować” 

będzie już inna młodzież, ich następcy. 

Podjęliśmy poważne wyzwanie przygotowa-

nia w  krótkim czasie widowiska obrzędowego 

„Wesele lubelskie”. W  przedsięwzięcie zaanga-

żowani są: Urząd Marszałkowski, Urząd Gmi-

ny Siennica Różana i Lokalna Grupa Działania 

„Krasnystaw Plus”. Pierwsza prezentacja wi-

dowiska ma się odbyć 5 lipca 2014 r. w Sienni-

cy Różanej. Ostatni raz „Wesele lubelskie” było 

wystawiane na jubileuszu 25-lecia Zespołu 

w 1985 r. 

Równolegle przygotowujemy dwa koncer-

ty charytatywne. Pierwszy w  lutym, wspólnie 

z zespołem tańca nowoczesnego „Gamza” z Po-

litechniki Lubelskiej. Drugi w  czerwcu, a  bę-

dzie to coroczny koncert „Kapele serc”, wspól-

nie z  zespołami z  Uniwersytetu Medycznego 

i UMCS. Niewykluczone, że jeśli zdążymy, zro-

bimy w tym roku koncert „Primaaprilisowy”.

W  kwietniu zaplanowaliśmy koncert wio-

senny. Obok „Jaworu” wystąpi grupa Bractwa 

Rycerskiego, którego trzon stanowią nasi byli 

tancerze.

W tym roku jubileusz 40-lecia obchodzi Ze-

spół Pieśni i  Tańca Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. Koncert galowy odbędzie się w maju 

w  Centrum Kongresowym UP. Do czynne-

go udziału w  koncercie zostaliśmy zaproszeni 

przez dyrektora zespołu Krystynę Maciąg, naszą 

byłą tancerkę, która w  ten sposób chce zazna-

czyć swój powrót do korzeni.

Również w  maju (pierwsza połowa) mamy 

zaproszenie na koncerty dla Polonii we Francji 

i Luksemburgu.

Oczywiście, jak co roku będzie wiele mniej-

szych i  większych koncertów tanecznych, wo-

kalnych, oczepin itd., w które jesteśmy angażo-

wani i  zapraszani. Wewnętrzne życie Zespołu 

jest urozmaicone różnego rodzaju imprezami 

typu andrzejki, sylwester, bal karnawałowy i in.

Mamy też zaproszenie (przełom sierpnia 

i września) na wysokiej rangi krajowy między-

narodowy festiwal folklorystyczny „Tydzień 

Kultury Beskidzkiej”.

Rok akademicki zakończą coroczne, tygo-

dniowe warsztaty dla grupy najmłodszej.

Zbigniew Romanowicz
 ❚ Fot. Przemysław Strus

 ❚ Fot. Przemysław Strus
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Duszpasterstwo

Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka 
Evangelii Gaudium
Nowa osoba na stolicy biskupów Wiecznego Miasta, a przede wszystkim nowy styl posługi sprawia, że każdy 
dokument papieski jest przedmiotem wnikliwej analizy całego świata. Z wielką uwagą pochylają się nad 
papieskimi wypowiedziami ci, którzy wierzą, że Bóg jest, ci, którzy jawnie deklarują swoją niewiarę, i pozostali, 
którzy wierzą inaczej. Tak było, kiedy ukazała się pierwsza papieska encyklika, którą uznano za program 
Franciszkowej papieskiej służby. Tak jest i teraz, kiedy ukazał się dokument posiadający rangę adhortacji.

Adhortacja Evangelii Gaudium
W  poprzednim opracowaniu przedstawili-

śmy papieską encyklikę, jako dokument najwyż-

szej rangi. Obecnie pragniemy zaprezentować 

treść nauczania papieskiego zawartą w  adhor-

tacji. Jakie miejsce pośród dokumentów papie-

skich i  Stolicy Apostolskiej zajmuje adhorta-

cja? Polskie słowo adhortacja wywodzi się od 

łacińskiego rzeczownika adhortatio i  oznacza 

upomnienie, napomnienie lub zachętę. Jest to 

dokument zwyczajnego nauczania papieskiego 

o  charakterze duszpasterskim, adresowany do 

określonej grupy osób albo do całego Kościoła. 

Najczęściej jest to podsumowanie Synodu Bi-

skupów i  zestawienie wniosków, jakie z  obrad 

synodalnych wypływają. Adhortacja może tak-

że zawierać papieskie sugestie dotyczące roz-

wiązania aktualnych problemów, którymi żyje 

Kościół lub wspólnoty kościelne. Dokumenty 

zwane adhortacjami posiadają często treść wy-

konawczą do bardziej ogólnych o  charakterze 

programowym. Tak też należy postrzegać ad-

hortację apostolską Evangelii Gaudium. Jest ona 

bowiem skierowana do biskupów, prezbiterów 

i diakonów, do osób konsekrowanych i do wier-

nych świeckich – mówi o  głoszeniu Ewangelii 

we współczesnym świecie. Adresatem zatem ad-

hortacji jest Kościół jako wspólnota ludu Boże-

go, posiadająca pewne prawa i pewne zobowią-

zania. W tym miejscu zapewne rzeczą wskazaną 

jest przypomnienie pewnych zadań, które po-

siada każdy człowiek noszący imię chrześcija-

nina, który poprzez sakrament Chrztu Święte-

go został wszczepiony w  Chrystusa i  włączony 

do tej jedynej i  niepowtarzalnej rzeczywistości 

w  dziejach świata, jaką jest Chrystusowy Ko-

ściół. We wprowadzeniu do adhortacji czytamy, 

że tym zadaniem jest głoszenie Ewangelii.

Franciszkowy program nowej 
ewangelizacji

Wzywając do podjęcia wielkiego zadania, 

jakim jest ewangelizacja, papież pisze: „Radość 

Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, 

którzy spotykają się z  Jezusem. Ci, którzy po-

zwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od 

grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od 

izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze 

i odradza radość. W tej adhortacji pragnę zwró-

cić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić 

ich do nowego etapu ewangelizacji naznaczo-

nego ową radością i  aby ukazać drogi Kościo-

ła w  najbliższych latach”. Ta wypowiedź papie-

ża w sposób jednoznaczny mówi o tym, że losy 

Kościoła spoczywają na barkach nie tylko bi-

skupa Rzymu, biskupów, kapłanów i  sióstr za-

konnych, ale także na barkach osób świeckich. 

To wielkie dzieło przybliżania Chrystusa ma 

się dokonywać w konkretnym, jakże złożonym 

świecie. Papież dostrzega radości i kłopoty rze-

czywistości przełomu XX i  XXI w. W  jednym 

z punktów swojej adhortacji pisze: „Wielkim ry-

zykiem w dzisiejszym świecie, z  jego wieloraką 

i  przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smu-

tek rodzący się w  przyzwyczajonym do wygo-

dy i chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu 

powierzchownych przyjemności oraz izolują-

cemu się sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne 

zamyka się we własnych interesach, nie ma już 

miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słu-

cha się już więcej głosu Bożego, nie doświad-

cza się słodkiej radości z  Jego miłości, zanika 

entuzjazm związany z czynieniem dobra. Rów-

nież wierzący wystawieni są na to ryzyko, nie-

uchronne i  stałe. Wielu temu ulega i  staje się 

osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chę-

ci do życia. Nie jest to wybór godnego i pełne-

go życia; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi 

względem nas; nie jest to życie w  Duchu, ro-

dzące się z  serca zmartwychwstałego Chry-

stusa”. Zechciejmy zauważyć jakże trafną pa-

pieską ocenę współczesnego świata, który tak 

bardzo bogaty w  różnorodne dobra, zwłaszcza 

o  charakterze materialnym, nie zawsze potra-

fi  dać człowiekowi radość. Ojciec Święty wy-

daje się dostrzegać dylematy wszystkich, ale 

ze szczególną uwagą zwraca się do wierzących, 

których porównuje do soli ziemi i  światłości 

świata. W  ten sposób świat pozbawiony rado-

ści i  autentycznego szczęścia powinien powoli 

napełniać się optymistycznym sposobem życia. 

Optymizm zaś połączony z  odkryciem swoje-

go miejsca w krajobrazie współczesnego świata, 

tkwi w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego, przed-

stawiając konkretne zadania świata chrześcijań-

skiego, papież Franciszek pisze tak: „Zapraszam 

każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca 

i sytuacji w jakiej się znajduje, by odnowił dzi-

siaj swoje osobiste spotkanie z Chrystusem albo 

przynajmniej podjął decyzję gotowości spotka-

nia się z Nim, szukania Go nieustannie każdego 

dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uwa-

żać, że zaproszenie nie jest skierowane do niego, 

ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, jaką 

nam przynosi Pan. Kto zaryzykuje, by uczynić 

mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie za-

wiedzie, przekona się, że On już na niego cze-

kał z otwartymi ramionami. Wtedy jest sposob-

na chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: 

Panie pozwoliłem się szukać, znalazłem tysiąc 

sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale 

jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze 

z Tobą. Potrzebuje Cię. Wybaw mnie ponownie, 

Panie weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona. 

Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubi-

liśmy. Powtarzam jeszcze raz z  naciskiem: Bóg 

nigdy nie męczy się przebaczeniem nam; to nas 

męczy proszenie Go o  miłosierdzie. Ten, Któ-

ry zachęcił nas do przebaczenia siedemdziesiąt 

siedem razy, daje nam przykład: On przebacza 

siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem 

bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas 

pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nie-

skończona i niewzruszona miłość. On pozwala 

nam podnieść głowę i  zacząć od nowa, z  taką 

czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i  za-

wsze może przywrócić nam radość. Nie uciekaj-

my przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie 

uważajmy się za martwych, niezależnie od tego, 

co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego 

życia, które pozwala nam iść naprzód”.

Ostatnie zdanie zdaje się rozwiewać wszel-

kie wątpliwości związane z  naszym zaangażo-

waniem się w  dzieło nowej ewangelizacji. Ono 

bowiem wpisuje się w przekonanie, które moż-

na wyrazić słowami. Kościół nieustannie się 

reformuje. To średniowieczne adagium często 

było zapominane. Jeśli o nim mówiono, to naj-

częściej zadanie „reformowania” wyznaczano 

papieżowi i nauczycielskiemu urzędowi Kościo-

ła. Dzisiaj to zadanie jest wpisane w życie każde-

go chrześcijanina. „Chodzi bowiem o niesienie 

Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czy-

nienia, zarówno najbliższym, jak i  nieznanym. 

Jest to nieformalne przepowiadanie słowa, któ-

re może się urzeczywistniać podczas rozmowy, 

a  także które podejmuje misjonarz odwiedza-

jący jakiś dom. Być uczniem znaczy być zawsze 

gotowym, by nieść innym miłość Jezusa i doko-

nuje się to spontanicznie w jakimkolwiek miej-

scu, na ulicy na placu, przy pracy, na drodze”. 

My dodajmy: także w  murach lubelskiej przy-

rodniczej Alma Mater.

Opracował ks. dr Stanisław Sieczka
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Prof. dr hab. Stanisław Kostka Flieger 
(1936–2013)

Profesor Stanisław Flieger urodził się 23 

maja 1936 r. w  Witkowie (woj. poznańskie). 

W  roku 1954 ukończył Technikum Weteryna-

ryjne we Wrześni, a w 1955 r. rozpoczął studia 

na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły 

Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) 

w Lublinie. W 1961 r., będąc jeszcze studentem, 

rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt. 

Po ukończeniu studiów (1962) przeszedł w  tej 

Katedrze wszystkie etapy kariery naukowej, 

uzyskując w  1968 r. stopień doktora, a  w  1975 

r. doktora habilitowanego nauk weterynaryj-

nych z  zakresu anatomii zwierząt. Tytuł pro-

fesora nadzwyczajnego otrzymał w  1986 r., 

a  stanowisko profesora zwyczajnego w  1999 

r. Od 1996 r. pełnił funkcję dyrektora  Instytu-

tu Anatomii Zwierząt i  jednocześnie kierowni-

ka Zakładu Anatomii Zwierząt. Od 2003 r. był 

kierownikiem nowo powołanej Katedry Anato-

mii i  Histologii Zwierząt. Funkcję tę pełnił do 

1 października 2006 r., kiedy to przeszedł na 

emeryturę. 

W latach 1987–1990 i 1993–1996 był prorek-

torem Akademii Rolniczej w  Lublinie ds. stu-

denckich i dydaktyki. 

Dziedziną jego zainteresowań naukowo-

-badawczych był układ nerwowy zwierząt do-

mowych i wolno żyjących. Profesor Flieger był 

autorem lub współautorem około 200 orygi-

nalnych prac naukowych oraz współautorem 

dwóch podręczników akademickich: Splanch-

nologia zwierząt domowych (1985) i Układ ner-

wowy obwodowy zwierząt domowych (1985).

Bardzo ważne miejsce w  działalności Pro-

fesora zajmowała praca społeczna. Był człon-

kiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-

ryjnych (PTNW), w którym dwukrotnie pełnił 

funkcję przewodniczącego Lubelskiego Oddzia-

łu (1973–1976); członkiem Polskiego Towarzy-

stwa Anatomicznego (PTA), w którym również 

dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego 

Lubelskiego Oddziału (1973–1980) oraz dwu-

krotnie wchodził w  skład Zarządu Główne-

go PTA (1982–1985). Za swoją działalność był 

wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: Złotym 

Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej (1984), dwukrot-

nie – Srebrną (1982) i  Złotą (1987) Odznaką 

Zasłużony dla m. Lublina, imiennym Złotym 

Medalem za zasługi dla „Biowet” (1996), Zło-

tym Medalem Zasłużony dla AZS (1989), Zło-

tym Medalem Uniwersytetu im. K. Kolumba 

w  Santo Domingo (1988), Honorowym Meda-

lem Louisa Pasteura Akademii Weterynaryjnej 

w  Koszycach (1988), odznaką Zasłużony dla 

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 

(2000), Złotą Odznaką ZNP (1961), Medalem 

Rycerza Wita, był także Honorowym Obywate-

lem m. Witkowa i Lublina. Szczególnym wyróż-

nieniem było dla Profesora archidiecezjalne od-

znaczenie Lumen Mundi, które otrzymał z  rąk 

abp Józefa Życińskiego w 2004 r. Nade wszystko 

jednak chciał pomagać słabszym, skrzywdzo-

nym przez los. Przez wiele lat aktywnie uczest-

niczył w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół 

Dzieci im. P. Dańkowskiego w  Lublinie, za co 

w  1994 r. został odznaczony Złotym Medalem 

Honorowego Członka i Przewodniczącego tego 

Stowarzyszenia.

Zmarł nagle 14 grudnia 2013 r. Spoczął na 

cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej 

w Lublinie.

Małgorzata Matysek

Współpraca
Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie 15 stycznia 

2014 r., podpisał porozumienie o  współpracy z  gminą 

Serniki. Pełnomocnikiem JM Rektora Mariana Weso-

łowskiego w tej sprawie jest prof. Stanisław Baran, pro-

rektor ds. nauki i  współpracy z  zagranicą. W  imieniu 

gminy wystąpił Stanisław Marzęda, wójt gminy. 

Współpraca będzie obejmowała obszar badań na-

ukowych dot. funkcjonowania różnych rozwiązań tech-

nologicznych stosowanych w  gospodarce wodno-ście-

kowej i energetycznej w aspekcie ich oddziaływania na 

środowisko. Obie strony będą zajmowały się wspólnie 

realizowaniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 

oraz pozyskiwaniem środków fi nansowych na przedsię-

wzięcia w zakresie ochrony środowiska i  realizację na-

ukowych projektów badawczych, a także wspólne orga-

nizowanie konferencji naukowo-technicznych.  W planie 

są także regaty kajakowe na rzece Wieprz.

Współpracę z  gminą podejmą Wydziały: Agrobio-

inżynierii i  Inżynierii Produkcji, które mają duży do-

robek w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gleb 

zdegradowanych, renaturalizacji i  ochrony środowiska. 

Gmina posiada tereny czynne pod względem krajobra-

zowym oraz obiekty infrastruktury technicznej, które 

może udostępnić do celów badawczych i turystycznych 

pracownikom uczelni. 

mj

Specjalistycznie po angielsku
Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego, 
IATEFL Poland ESP SIG w Lublinie oraz 

MONDIALE TESTING zorganizowały 
I Międzynarodową Konferencję Języko-
wą poświęconą nauczaniu języka specja-

listycznego, która odbyła się 16 stycznia 

2014 r. w  budynku Centrum Innowacji 

Budynek A ul. Głęboka 28

Obrady prowadzono w  języku angiel-

skim, a  ich tematem przewodnim było 

nauczanie języka specjalistycznego. Wzię-

ło w  niej udział ponad 200 osób. Konfe-

rencja była transmitowana online w  In-

ternecie. Na czacie widać było, kto ogląda 

wykłady. Uczestnikom przesłano po-

zdrowienia z  Indonezji, Maroka, Brukse-

li i Wrocławia. Film ze spotkania jest już 

dostępny w sieci.  

Grażyna Roguska, kierownik SPN-

JO, powiedziała: – Miniona konferencja 

była wymianą doświadczeń, ale i promo-

cją naszego Uniwersytetu. Przekazywane 

treści zostały ocenione wysoko w  feed-

backu. Studium jako pierwsze zorganizo-

wało konferencję, wykorzystując innowa-

cyjność nowego budynku. Była to próba 

generalna przed konferencją, która odbę-

dzie się we  wrześniu tego roku, a  udział 

w niej weźmie od 700 do 1000 osób. Po-

święcona będzie innowacyjności w  na-

uczaniu języków obcych. 

JM ❚ Fot. Jacek Piasecki

Wydarzenia Konferencje
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Kulturę fi zyczną rozumiemy jako całokształt 

świadomych zachowań i  zabiegów higienicz-

no-zdrowotnych mających na celu utrzyma-

nie zdrowia oraz rozwój i doskonalenie właści-

wości psychofi zycznych człowieka. W  rozwoju 

kultury fi zycznej w  Polsce ważną rolę odegra-

ły higieniczno-zdrowotne koncepcje aktywno-

ści ruchowej wypływające z nauk medycznych, 

których propagatorami byli lekarze. Aktywność 

ruchowa była zawsze podstawą kultury fi zycz-

nej, ze względu na wartości terapeutyczne, pro-

fi laktyczne i  zdrowotne. Promocja zdrowego 

stylu życia, w którym ważne miejsce zajmowa-

ła aktywność ruchowa sięga początków polskiej 

medycyny.

Dzisiejsza medycyna, pomimo postępu i nie-

wątpliwych osiągnięć, niestety nie jest w stanie 

skutecznie przeciwdziałać wzrostowi zachoro-

wań na choroby układu krążenia, nowotwory, 

choroby psychiczne czy też urazy komunika-

cyjne. Zastraszająco szybko wzrasta liczba osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Zdro-

wie studenta jako członka danego społeczeń-

stwa zależy w znacznej mierze od wzorów kul-

turowych. Kultury, a  więc tego wszystkiego, co 

stanowi o  społecznym trybie życia, czego czło-

wiek się uczy, co przekazuje jako dziedzictwo 

z  pokolenia na pokolenie. Nowego spojrzenia 

wymagają programy i  treści wychowania zdro-

wotnego studentów. Kluczowym problemem 

w  edukacji zdrowotnej wydaje się być wartość 

życia człowieka. Istotnym warunkiem rozwoju 

osobowości w  ujęciu psychosomatycznym jest 

niewątpliwie zdrowie, niezbędne do osiągnięcia 

poziomu osobowości dojrzałej i wszechstronnej, 

sprawnej i zdolnej do „opanowania przyszłości”. 

Można więc wyodrębnić następujące układy:

–  wartości subiektywnych, czyli idee, nor-

my, wzory, a  także cele przyjmowane 

i uznawane;

–  wartości obiektywnych, czyli kształtowanie 

materii cielesnej i sprawności ruchowej.

–  wartości społecznych, czyli powstałych 

w  wyniku wzajemnych kontaktów, współ-

działania oraz realizacji wspólnych celów.

W  związku z  tym trafne wydaje się stwier-

dzenie, iż wychowanie fi zyczne studentów wią-

że się z  ukształtowaniem nawyków i  postaw, 

a także z praktycznym nauczaniem stosownych 

umiejętności. Ogólnie rzecz biorąc, głównym 

zadaniem teorii kultury fi zycznej studentów 

powinno być wytyczanie sposobów utrzyma-

nia zdrowia, dochodzenie do zdrowia, uszla-

chetnianie zdrowia, a  więc tego wszystkiego, 

co jest niezbędne do kształtowania osobowości 

wszechstronnej, zdolnej do realizacji postawio-

nych przed nią celów.

Zgodnie z  powszechnie używaną defi -

nicją WHO z  1984 r. „Zdrowie to nie tylko 

brak choroby lub niedołęstwa, lecz stan do-

brego fi zycznego, psychicznego i  społecznego 

samopoczucia”.

Edukacja studentów prozdrowotna powinna 

przygotowywać nie tylko do tego, by sprawnie 

troszczyć się o  własne zdrowie, powinna rów-

nież przygotowywać do choroby, cierpienia, do 

umiejętności bycia chorym. A to z kolei stano-

wić może następny krok w  procesie wychowa-

nia i kształcenia nowej osobowości naszego stu-

denta w  świetle potrzeb drugiego człowieka, 

a tym samym społeczeństwa. W owym procesie 

student ma okazję kształtować swoje psychicz-

ne, wartościujące nastawienie wobec świata, 

wobec siebie samego, a  przede wszystkim wo-

bec drugiego człowieka. W  procesie aktywno-

ści podmiotowo-przedmiotowej konstytuują się 

wartości, a  te z  kolei wyzwalają potrzebę i  ko-

nieczność kształtowania siebie.

Należy poszerzyć zakres rozumienia zdro-

wia o  płaszczyznę duchową, która razem z  in-

nymi aspektami gwarantuje jedność człowieka. 

Doskonalenie człowieka jest procesem dostoso-

wania jego funkcji i kształtu do norm społecz-

no-kulturowych m.in. do aktualnych kanonów 

estetycznych. Świadoma praca nad zdrowiem 

możliwa jest tylko wtedy, gdy uzna się je za war-

tość godną owych zabiegów. Jest to zresztą war-

tość zmienna: cena zdrowia wzrasta, gdy maleją 

jego zasoby, a waha się, gdy zdrowie i życie kon-

kurują z innymi wartościami.

Dlatego wychowanie zdrowotne studenta nie 

powinno się ograniczać tylko do przekazu wie-

dzy i  umiejętności dotyczących troski o  wła-

sne zdrowie. Powinno także uczyć godnego ży-

cia, a więc także godnego cierpienia i godnego 

współbycia z  człowiekiem, który tę najwyższą 

wartość, jaką jest zdrowie, utracił.

Defi nicja „wychowania” poszerza w  takim 

przypadku swój zakres, zmieniając jego jakość. 

Wydaje się, że odkrycie istnienia podmiotowe-

go jest kluczowym momentem każdego procesu 

wychowania, w tym także zdrowotnego. Uczel-

nia czynnie partycypuje w  procesie wychowa-

nia swojego studenta, powinna też uwzględniać 

jego rozległe potrzeby i aspiracje w zakresie hu-

manizacji życia.

Mateusz Bernacki
I rok, kierunek ochrona środowiska

Prozdrowotne wartości kultury fi zycznej

15 lat EJPAU 1998–2013 
10(12) lat ASP 2001–2011(13) 

W dniach 13 i 14 listopada 2013 r. we Wro-

cławiu odbyło się rozszerzone posiedzenia Rady 

Programowej Electronic Journal of Polish Agri-

cultural Universities i Acta Scientiarum Polono-

rum. W delegacji lubelskiej znaleźli się: redak-

tor naczelny Wydawnictwa UP w Lublinie prof. 

Krzysztof Szkucik, członek Rady Programo-

wej EJPAU, prof. Andrzej Sałata, członek Rady 

Naukowej EJPAU, prof. Renata Nurzyńska, re-

daktor Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, oraz 

zastępca redaktora naczelnego Wyd. UP Ewa 

Zawadzka-Mazurek, od 2001 r. redaktor i sekre-

tarz redakcji obu czasopism. 

W pierwszej część obrad podsumowano 

15  lat działalności czasopism naukowych zało-

żonych przez rektorów uczelni rolniczych – EJ-

PAU w 1997 i ASP w 2002 r. Następnie odbyło 

się wspólne posiedzenie Konferencji Rektorów 

Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz Rady 

Programowej EJPAU i ASP, redaktorów serii, se-

kretarzy redakcji i  wydawców. Naszą uczelnię 

reprezentował prorektor ds. nauki prof. Stani-

sław Baran. Przewodniczący Kolegium, rektor 

SGGW, prof. Alojzy Szymański oraz rektor UP 

we Wrocławiu prof. Roman Kołacz podkreślali, 

że inicjatywa sprzed 15 lat się sprawdziła i od-

niosła sukces. 

Rektor Kołacz w  uznaniu wkładu pracy ze-

społów redakcyjnych w  rozwój i  podnoszenie 

poziomu EJPAU przyznał szefom wydawnictw 

uczelnianych, w  tym Ewie Zawadzkiej-Ma-

zurek, odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu”. 

Prof. Jerzy Sobota, przewodniczący Rady 

Programowej obu czasopism przedstawił pre-

zentację na temat jubileuszu 15-lecia EJPAU. 

Pokazał, w  jaki sposób pierwsze polskie cza-

sopismo elektroniczne radziło sobie w  ostrej 

konkurencji na rynku wydawniczym. Od po-

czątku istnienia opublikowano ponad 1400 

artykułów naukowych. Prezentacje na temat 

10-lecia, a  właściwie 12-lecia ASP przedstawi-

ła prof. Renata Nurzyńska-Wierdak. Rozwinęła 

się dyskusja o przyszłości czasopism naukowych 

i  konieczności wsparcia władz uczelni w  celu 

wzmocnienia ich pozycji. Rektorzy wyrazili 

chęć pomocy.

Wieczorem mieliśmy okazję wziąć udział 

w  koncercie pieśni patriotycznych w  wykona-

niu Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska 

Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.

Drugiego dnia w  trakcie posiedzenia oma-

wiano sprawy dotyczące poszczególnych serii 

EJPAU i ASP.

Kolejne posiedzenie zorganizuje Zachodnio-

pomorski Uniwersytet w Szcze  cinie.

Ewa Zawadzka-Mazurek 

Jubileusz czasopism naukowych

Wydarzenia

 ❚ Fot. Jacek Piasecki



Fot. Monika Sujka
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 ❚ Dolina Śmierci w Kalifornii 

 ❚ Monument Valley (na granicy stanów Utah i Arizona) 



 ❚ Wielki Kanion (Arizona) Fot. Monika Sujka




