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Nauka zdalna
Portal Office 365, przez który jest realizowana 
nauka zdalna w aplikacji Microsoft Teams, 
została udostępniona dla wykładowców 
już 19 marca 2020 r. Jednak aby zapewnić 
pracę zdalną studentom i nauczycielom, nie 
ograniczyliśmy się tylko do jednego portalu 
edukacyjnego i w ramach porozumienia 
między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego a firmą Asseco Data Systems 
23 marca br. przystąpiliśmy do programu 
„Partnerstwo dla uczelni”, który jest 
realizowany równolegle z MS Teams. Platforma 
eduPortal od firmy Asseco, po serii szkoleń 
dla kadry administracyjnej i dydaktycznej, 
została uruchomiona 8 maja 2020 r. 

Z platformy korzysta ponad 11 tys. użytkowników, wśród nich stu-
denci i nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Nauczy-
ciele akademiccy prowadzą 1100 przedmiotów na wszystkich kierun-
kach studiów włącznie z zajęciami wychowania fizycznego. Z platformy 
korzystają również pracownicy administracji, realizując zadania związa-
ne z  funkcjonowaniem uczelni, przy zachowaniu ograniczenia w kon-
taktach personalnych. 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie wykorzystuje komunikację 
on-line do organizacji posiedzeń Senatu akademickiego z zachowaniem 
procedur do głosowania. 

Uczelnia w niedługim czasie docelowo przeniesie naukę w formie e-
-lerningu na nowoczesną platformę edukacyjną, realizowaną w ramach 
projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodni-
czego w  Lublinie” nr POWER.03.05.00-00Z232/17. Projekt współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 
działanie 3.5 Kompleksowe Programy szkół Wyższych Oś Priorytetowa 
III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. E-lerning stanie się 
obowiązkową częścią procesu kształcenia w uczelni. Platforma Eduka-
cyjna obejmuje między innymi moduł e-learning, repozytorium doku-
mentów i multimediów, serwis biura karier. Projekt realizuje firma As-
seco Data Systems SA, która za pośrednictwem webinarium prowadzi 
szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracji. 

red. 
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Uchwała nr 12/2019-2020 
Rady Uczelni z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za 2019 r.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 3) usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnic-
twie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 
z późn. zm.) oraz §37 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Statu-
tu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, 
uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe 

Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie za 
2019 r. na które składa się:

 � bilans na 31.12.2019 r. zamykający się 
po stronie aktywów i  pasywów kwotą: 
331.570.803,01 zł

 � rachunek zysków i  strat za okres 
1.01.2019  r. – 31.12.2019 r. wykazujący 
zysk netto w kwocie: 16.886.253,44 zł

 � zestawienie zmian w kapitale własnym na 
31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapi-
tału o kwotę: 44.298.885,48 zł

 � rachunek przepływów pieniężnych za 
okres od 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wyka-
zujący zwiększenie środków pieniężnych 
o kwotę: 14.491.677,33 zł.

§2
Zysk netto w  wysokości 16.886.253,44 zł 

(słownie złotych: szesnaście milionów osiem-
set osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć-
dziesiąt trzy 44/100) ulega przeksięgowaniu na 
fundusz zasadniczy Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie. 

§3
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 

podjęcia.
Przewodniczący Rady Uczelni

dr hab. Henryk Malec

Uchwała nr 13/2019–2020  
Rady Uczelni z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego za 2019 r.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 2) usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnic-
twie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 
z późn. zm.) oraz §37 ust. 1 pkt. 3 lit. b) Statu-
tu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, 
uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie z  wykonania 

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie za 2019 r., stano-
wiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 

podjęcia.
Przewodniczący Rady Uczelni 

dr hab. Henryk Malec

Uchwała nr 14/2019–2020 
Rady Uczelni z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia 
planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 1) usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnic-
twie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 

z późn. zm.) oraz §37 ust. 1 pkt. 3 lit. a) Statu-
tu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, 
uchwala co następuje:

RADA UCZELNI
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§1
Rada Uczelni pozytywnie opiniuje plan 

rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie na 2020 r., stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§2
Rada Uczelni upoważnia rektora do do-

konywania korekt w  planie rzeczowo-finan-
sowym, o  którym mowa w  §1, w  przypadku 

uzyskania przez Uniwersytet Przyrodniczy 
w  Lublinie dodatkowych środków finanso-
wych w roku 2020.

§3
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 

podjęcia.
Przewodniczący Rady Uczelni 

dr hab. Henryk Malec

Uchwała nr 16/2019–2020 
Rady Uczelni z dnia 22 czerwca 2020 r. 
w sprawie wskazania kandydatów na rektora  

na kadencję 2020–2024.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5) ustawy 
z  dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o  szkolnic-
twie wyższymi nauce (Dz. U. 2018 Poz. 1668 
z  późn. zm.), §37 ust. 1 pkt. 5 Statutu Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz §43 
ust. 1 Regulaminu Wyborczego określającego 
zasady organizacji wyborów oraz tryb powoły-
wania rektora i członków wybieralnych orga-
nów kolegialnych w  Uniwersytecie Przyrod-
niczym w  Lublinie na kadencję 2020–2024, 
uchwala co następuje:

§1
Rada Uczelni jako kandydatów na rektora 

na kadencję 2020–2024 wskazuje:
1. prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
2. dr. hab. Adama Waśko, prof. uczelni
3. prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka

§2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 

podjęcia.
Przewodniczący Rady Uczelni 

dr hab. Henryk Malec

Lublin, dnia 15 czerwca 2020 r. 

Stanowisko Rady Uczelni 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rada Uczelni po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem finansowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie za rok 2019, sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo finan-
sowego za 2019 r. oraz planem rzeczowo-finansowym na 2020 r., pragnie wyrazić uznanie 
za osiągnięcia w zarządzaniu uczelnią kadencji 2016–2020. Aktualna kondycja finansowa 
uczelni jest między innymi wynikiem dogłębnej restrukturyzacji, determinacji władz przy 
podejmowaniu niekiedy trudnych, ale koniecznych decyzji, wielu działań towarzyszących, 
zaś nade wszystko dalekosiężnej i harmonijnej wizji w zarządzaniu tak złożonym organi-
zmem jakim jest Uniwersytet. 

Wymiernym owocem wytężonej pracy na polu zarządzania uczelnią jest bez wątpienia 
bardzo dobra sytuacja finansowa uczelni za rok 2019. W  związku z  niniejszym na ręce 
JM Rektora prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka Rada Uczelni składa wyrazy uznania za 
wzorowe zarządzanie uczelnią oraz podziękowania za właściwe zabezpieczenie jej od stro-
ny finansowej.

Jednocześnie Rada Uczelni wyraża nadzieję, że aktualnie prowadzona polityka zarzą-
dzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz wdrożona w uczelni dyscyplina fi-
nansowa będzie kontynuowana przez kolejne władze rektorskie w kadencji 2020–2024, co 
pozwoli na dalszy rozwój i umacnianie pozycji uczelni zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i zagranicznym.

Przewodniczący Rady Uczelni 
dr hab. Henryk Malec
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WYDARZENIA

Senat Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie w dniu 8 maja 2020 r.

Senat podjął uchwałę w sprawie:

 � nadania tytułu doktora honoris causa prof. 
dr. hab. Zdzisławowi Targońskiemu; 

 � przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej 
UP w Lublinie; 

 � zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla 
cykli studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia i jednolitych studiów ma-
gisterskich w UP w Lublinie rozpoczyna-
jących się w roku akademickim 2020/2021.

Senat poparł wniosek w sprawie:

 � nadania prof. dr. hab. Ondřejowi Šařeco-
wi godności honorowego profesora UP 
w Lublinie;

 � powołania mgr. Grzegorza Lipińskiego 
na kierownika Centrum Informatyki UP 
w Lublinie; 

 � wstrzymania naboru i  likwidacji kierun-
ku ekonomia – studia pierwszego stopnia 
niestacjonarne; 

 � zmiany uchwały nr 97/2018–2019 Senatu 
UP w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019  r. 
w sprawie dostosowania programu studiów 
kierunku ekonomia dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademic-
kiego 2019/2020 do wymagań określonych 
w ustawie; 

 � ustalenia programu studiów dla kierun-
ku weterynaria dla cykli kształcenia roz-
poczynających się od roku akademickiego 
2020/2021. 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie w dniu 5 czerwca 2020 r.

Senat poparł wniosek w sprawie:

 � przyznania nagrody MNiSW za całokształt 
dorobku prof. dr. hab. Tomaszowi M. 
Gruszeckiemu. 

Senat podjął uchwałę w sprawie:

 � powołania Komisji Habilitacyjnej w postę-
powaniu w sprawie nadania stopnia dokto-
ra habilitowanego w dyscyplinie zootech-
nika i rybactwo dr Katarzynie Tajchman; 

 � wprowadzenia zmian do Regulaminu Stu-
diów Podyplomowych w UP w Lublinie; 

 � wprowadzenia zmian do regulaminu 
Kształcenia Specjalistycznego i  Innych 
Form Kształcenia w UP w Lublinie; 

 � zatwierdzenia programów studiów pody-
plomowych na rok akademicki 2020/2021; 

 � określenia warunków, trybu oraz termi-
nu rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji 
na pierwszy rok studiów stacjonarnych 
i  niestacjonarnych pierwszego i  drugie-
go stopnia oraz jednolitych magister-
skich UP w Lublinie w roku akademickim 
2021–2022; 

 � zasad przyjmowania na studia laureatów 
i  finalistów olimpiad stopnia centralnego 
oraz laureatów konkursów w UP w Lubli-
nie w roku akademickim 2024/2025.

Senat zaopiniował projekt Regulamin 
systemu biblioteczno-informacyjnego UP 
w Lublinie. 

Senat powołał zespoł ekspertów do po-
równania efektów uczenia się dla kwalifikacji 
nadawanych po ukończeniu studiów podyplo-
mowych genetyka sądowa.
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Ekspertki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Na ekspertki zespołów nauk rolniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały 

powołane dr hab. Iwona Puzio w dyscyplinie weterynaria i prof. dr hab. Joanna Stad-
nik w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Zadaniem ekspertów jest wspieranie członków Komisji w realizacji ustawowych 
zadań PKA. 

red.

Przekazanie 
obrazu

Jego Ekscelencja abp Stanisław Budzik 
metropolita lubelski 4 czerwca 2020 r. uro-
czyście przekazał obraz Uniwersytetowi 
Przyrodniczemu w Lublinie. Obraz przed-
stawia procesję w Przemyślu odbywającą się 
z okazji prawosławnego święta Jordanu. 

Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Budzik 
23 stycznia br. otrzymał tytuł doktora ho-
noris causa UP w Lublinie. Tradycją na na-
szej uczelni jest, że dla upamiętnienia takie-
go wydarzenia każdy z nowo mianowanych 
doktorów h.c. ofiarowuje obraz, który jest 
eksponowany w  dworku ziemiańskim na 
Felinie. 

red.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie w dniu 19 czerwca 2020 r.

Senat pozytywnie zaopiniował kandydatów 
na rektora UP w Lublinie, wyłonionych zgod-
nie z §59 Statutu Uczelni, tzn. prof. Krzysz-
tofa Kowalczyka; prof. Andrzeja Marczuka; dr. 
hab. Adama Waśko, prof. uczelni; prof. Stani-
sława Winiarczyka

Senat podjął uchwałę w sprawie:

 � zmiany w Statucie Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie.

Senat poparł wniosek w sprawie:

 � zatrudnienia na stanowisku profesora 
uczelni z  Wydziału Agrobioinżynierii: dr 
hab. Justyna Bohacz, dr hab. Elżbieta Ha-
rasim, dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, dr 
hab. Dorota Gawęda, dr hab. inż. Grażyna 

Żukowska; z Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej: dr hab. Waldemar Paszkiewicz; 
z  Wydziału Nauk o  Zwierzętach i  Biogo-
spodarki: dr hab. Mirosław Karpiński.

Uczelniana Komisja ds. dydaktyki i  za-
rządzania jakością kształcenia złożyła raport 
z działalności. 

Prorektor ds. studenckich i  dydaktyki Ha-
lina Buczkowska złożyła sprawozdanie z  wy-
korzystanych środków własnych uczelni pozo-
stających w jej dyspozycji.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 
Adam Waśko złożył sprawozdanie z wykorzy-
stanych środków własnych uczelni pozostają-
cych w jego dyspozycji.
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Agnieszka Monika Wójtowicz

Pani prof. dr hab. Agnieszka Monika Wój-
towicz jest absolwentką kierunku tech-

nologia żywności i  żywienie człowieka na 
Wydziale Rolnym AR w  Lublinie, który 
ukończyła w  1996  r. Następnie rozpoczę-
ła pracę zawodową na stanowisku asysten-
ta w Katedrze Inżynierii Procesowej na Wy-
dziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydział 
Inżynierii Produkcji) AR w Lublinie. Stopień 
doktora uzyskała w  roku 2003 w  dziedzinie 
nauk rolniczych, w  dyscyplinie inżynieria 
rolnicza, i została mianowana na stanowisko 
adiunkta. Ukończyła dwa kierunki studiów 
podyplomowych. Stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk rolniczych w  za-
kresie inżynierii rolniczej, specjalność in-
żynieria i  aparatura spożywcza, uzyskała na 
Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w  Lublinie w  2013  r. 
W 2018 r. została mianowana na stanowisko 
profesora badawczo-dydaktycznego uczelni. 
Postanowieniem Prezydenta RP z  10 mar-
ca 2020  r. otrzymała tytuł profesora nauk 
inżynieryjno-technicznych. 

Jest autorką i  współautorką łącznie 266 
publikacji (45 z  listy JCR), 4 patentów i  4 
wzorów użytkowych. W  2003  r. uzyska-
ła stypendium naukowe International Agri-
cultural Centre (CA/20594) zrealizowane 
w  Wageningen University w  Holandii. Kie-
rownik 2 projektów badawczych, główny 
wykonawca w 4 projektach i członek zespołu 
w kolejnych 4 finansowanych przez NCBR, 
MNiSW oraz z grantów międzynarodowych.

Była promotorem dwóch zakończonych 
przewodów doktorskich, w  tym jednego 
międzynarodowego (INATAA-UFM Con-
stantine1 w Algierii) oraz dwóch przewodów 
doktorskich otwartych na WIP UP w Lubli-
nie i jednego realizowanego wspólnie z UM 
w  Lublinie. Recenzowała 4 rozprawy habi-
litacyjne, zasiadała w  komisji w  10 przewo-
dach doktorskich. W  latach 2015–2019 była 
opiekunem naukowym 3 doktorantów z Al-
gierii. Wypromowała 60 prac inżynierskich 
i  magisterskich, zrecenzowała 26 prac dy-
plomowych, napisała 98 recenzji (w  tym 75 
z  JCR) dla wydawnictw naukowych. Pro-
wadzi Koło Naukowe Inżynierii Spożyw-
czej, uczestniczy ze  studentami w  wyjaz-
dach szkoleniowych, wizytach studyjnych, 
w Dniach Otwartych UP, w LFN, organizuje 
warsztaty i prezentacje. 

Wiodące kierunki jej działalności nauko-
wej obejmują zagadnienia badawcze do-
tyczące możliwości zastosowania techniki 
ekstruzji w  przetwórstwie rolno-spożyw-
czym, wytwarzania żywności o  wysokiej 
wartości odżywczej, w  tym żywności bez-
glutenowej, projektowania i oceny parame-
trów eksploatacyjnych oraz możliwości wy-
korzystania ekstruderów o  zróżnicowanej 
konfiguracji w  różnych dziedzinach prze-
twórstwa, a  także wytwarzania i  właściwo-
ści biopolimerów skrobiowych jako nowo-
czesnych materiałów opakowaniowych. Do 
najważniejszych osiągnięć naukowych na-
leży zaliczyć opracowanie warunków tech-
niczno-technologicznych wytwarzania no-
wej generacji wyrobów ekstrudowanych, 
m.in. makaronów błyskawicznych, produk-
tów instant, kaszek i  kleików błyskawicz-
nych oraz przekąsek, które zaliczyć można 
do grupy żywności wygodnej i  funkcjonal-
nej, zwłaszcza z wykorzystaniem surowców 
bezglutenowych oraz różnych dodatków ro-
ślinnych. Ważnym aspektem pracy nauko-
wej prof. A. Wójtowicz jest wdrażanie wy-
ników badań do praktyki produkcyjnej oraz 
współpraca z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, czego efektem są wykonywane 
przez nią prace zlecone, wdrożenia, eksper-
tyzy, zalecenia technologiczne, konsultacje, 
podpisane porozumienia o współpracy.

Profesor Agnieszka Wójtowicz jest prze-
wodniczącą rady programowej kierunku 
inżynieria chemiczna i  procesowa, człon-
kiem rady programowej kierunku gastrono-
mia i  sztuka kulinarna, członkiem zespołów 
ds. programu studiów kierunków inżynie-
ria przemysłu spożywczego i  biokosmeto-
logia, członkiem Dziekańskiej Komisji ds. 
Oceny Parametrycznej WIP, od 2016  r. jest 
także członkiem Komisji ds. Jakości Kształ-
cenia na WIP. Należy do towarzystw nauko-
wych – IFT w  Chicago, Komisji Rozwoju 
i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców 
Oddziału PAN w  Lublinie, Komisji Nauk 
Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN 
w Lublinie, PTIR. Jest redaktorem tematycz-
nym wydawnictwa Agricultural Engineering 
i  członkiem Rady Naukowej czasopisma 
„Inżynieria Ekologiczna”. Dwunastokrotnie 
otrzymała nagrodę JM Rektora, została tak-
że odznaczona Brązowym i Srebrnym Meda-
lem za Długoletnią Służbę.

NOWO 
MIANOWANY 

PROFESOR

Fot. Archiwum prywatne
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Grzegorz Borsuk

Grzegorz Borsuk urodził się w  Branie-
wie. Pasją pszczelarstwa zaraził się jeszcze 

w  szkole podstawowej. Po ukończeniu bra-
niewskiego Hozjanum chęć zgłębiania tajni-
ków pszczelarstwa przywiodła go do Techni-
kum Pszczelarskiego w  Pszczelej Woli, które 
ukończył w 1996 r. W tym samym roku pod-
jął studia na Akademii Rolniczej w  Lublinie. 
A w 2001 r. na Wydziale Zootechniki obronił 
pracę magisterską. Następnie rozpoczął czte-
roletnie studia doktoranckie. Stopień doktora 
nauk rolniczych w  zakresie zootechniki, spe-
cjalność hodowla owadów użytkowych, uzy-
skał w  2005  r. Po obronie doktoratu został 
zatrudniony jako asystent w  Katedrze Biolo-
gicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Sto-
pień doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie pszczelnictwa otrzymał na Wydzia-
le Biologii i  Hodowli Zwierząt Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie w 2013 r. Pre-
zydent RP postanowieniem z  dnia 11 maja 
2020 r. nadał dr. hab. inż. Grzegorzowi Borsu-
kowi tytuł profesora nauk rolniczych.

W dotychczasowej karierze zawodowej zaj-
mował się następującymi zagadnieniami: be-
hawiorem, morfometrią pszczół miodnych, 
biologią i fizjologią pszczół miodnych oraz re-
lacjami żywiciel – pasożyt u pszczół. Profesor 
odbył staże krajowe i zagraniczne, co pozwoli-
ło mu uzyskać kwalifikacje zawodowe insemi-
natora matek pszczelich. 

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 
łącznie 153 pozycje, w tym 47 indeksowanych 
w bazie Web of Science, 2 monografie, 2 roz-
działy w  monografiach i  3 publikacje popu-
larnonaukowe. Sumaryczny IF prac zamiesz-
czonych w  Web of Science wynosi 51, liczba 
cytowań 238, a Indeks H – 10.

Badania naukowe prof. dr. hab. Grzego-
rza Borsuka mają znaczenie dla praktycznego 
pszczelarstwa. Dowodem tego są wzory użyt-
kowe i patenty. Jest autorem wzoru użytkowe-
go „Igła do mikrozastrzyków”, współautorem 
patentu „Preparat do zastosowania w  lecze-
niu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemaozy 
u  pszczół”, współautorem zgłoszenia paten-
towego „Preparaty roślinne do zastosowania 
w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich 
odporności” – zgłoszenie patentowe zostało 
skomercjalizowane, licencja zakupiona przez 
firmę Biowet Puławy. Jest również współ-
autorem zgłoszenia patentowego z  udziałem 
firmy Biowet Puławy, które wdrożono do 

sprzedaży: „Szczepy bakterii z  rodzajów Lac-
tobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewo-
du pokarmowego pszczół miodnych do zasto-
sowania w  zwalczaniu i  zapobieganiu chorób 
pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie 
takich szczepów bakterii”. Profesor wielokrot-
nie uczestniczył w realizacji grantów wyłania-
nych na drodze postępowania konkursowe-
go i  finansowanych ze  środków KBN, NCN 
i NCBiR.

Profesor Grzegorz Borsuk aktywnie udziela 
się zarówno w macierzystej uczelni, jak i poza 
nią, m.in. jako kierownik Zakładu Pszczelnic-
twa Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lubli-
nie, wiceprezes Pszczelniczego Towarzystwa 
Naukowego, sekretarz Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego, wiceredaktor „Journal of 
Apicultural Science”, biegły sądowy z  dzie-
dziny Pszczelnictwa w  Sądzie Okręgowym 
w  Lublinie i  Janowie Lubelskim. Współpra-
cuje również z  Zakładem Karnym w  Opolu 
Lubelskim w zakresie resocjalizacji skazanych 
poprzez szkolenia i praktyczną naukę zawodu 
pszczelarza.

Za swoją pracę był wielokrotnie odznacza-
ny i  nagradzany, otrzymując m.in.: Nagrodę 
Naukową Marii Curie-Skłodowskiej, Nagro-
dy Rektora UP, Medal im. ks. dr. Jana Dzier-
żona, Medal Prezydenta Miasta Lublina, od-
znaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego.

NOWO 
MIANOWANY 
PROFESOR

Fot. Archiwum prywatne
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Terenowa baza 
doświadczalna i dydaktyczna 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada gospodarstwa 
doświadczalne oraz stacje dydaktyczno-badawcze, które 
zgodnie z zapisami Statutu Uczelni prowadzą działalność 
produkcyjną, dydaktyczną i naukowo-badawczą. 

Gospodarstwa doświadczalne to jednostki 
pozawydziałowe, zlokalizowane w Bezku, 

Felinie, Czesławicach i  Uhrusku, które speł-
niając wskazane przez statut funkcje, są wie-
lokierunkowymi gospodarstwami rolniczymi 
zajmującymi się produkcją roślinną, zwierzę-
cą, a także działalnością usługową i handlową. 

Z  kolei stacje dydaktyczno-badawcze 
w  Bezku, Felinie, Parczewie i  Sosnowicy są 
organizacyjnie przypisane do konkretnych in-
stytutów lub katedr. Działalność tych jedno-
stek ukierunkowana jest w główniej mierze na 
dydaktykę i badania naukowe, a w mniejszym 
stopniu na produkcję bądź działalność handlo-
wą i usługową. 

Gospodarstwo Doświadczalne w Cze-
sławicach jest zlokalizowane w  bezpośred-
nim sąsiedztwie Nałęczowa. To obiekt o  po-
wierzchni 244,8 ha dostosowany do produkcji 
roślinnej (rzepak, pszenica, burak cukrowy) 
oraz produkcji zwierzęcej ukierunkowanej na 
chów i  hodowlę trzody chlewnej. W  gospo-
darstwie od dawna utrzymywane są świnie 
rodzimej rasy puławskiej objęte programem 
ochrony zasobów genetycznych. W  ciągu 
ostatnich 4 lat, po zmianie kierownictwa i re-
strukturyzacji jednostki, zmodernizowano 
niewykorzystywany dotychczas budynek obo-
ry, przystosowując go do tuczu trzody w sys-
temie kontraktowym. Poczynione zmiany po-
prawiły wizerunek gospodarstwa, a  wyniki 
w  produkcji roślinnej wyrażane wydajnością 
jednostkową poszczególnych upraw wzrosły 
w sposób znaczący. Rozpoczęto też moderni-
zację parku maszynowego, nabywając sprzęt 
o  wyższej mocy i  wydajności, co pozwala na 
uniezależnienie się gospodarstwa od usług 
firm zewnętrznych. W końcowej fazie są prace 

nad adaptacją pomieszczeń po dawnym biurze 
na bazę noclegową dla studentów, którzy będą 
odbywali tam programowe praktyki. 

Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku 
położone jest w malowniczym i  ekologicznie 
czystym terenie powiatu włodawskiego. Zaj-
muje powierzchnię 576 ha użytków rolnych, 
z  czego ponad 130 ha to trwałe użytki zielo-
ne usytuowane w rejonie nadbużańskim. Do-
minującymi gatunkami roślin w  strukturze 
zasiewów są zboża, tj.: pszenica, pszenżyto, 
jęczmień oraz kukurydza. Ponadto uprawiane 
są gatunki poprawiające strukturę gleby – bo-
bowate i  rzepak. Produkcja roślinna w  dużej 
mierze podporządkowana jest wielokierun-
kowej produkcji zwierzęcej. W  GD Uhrusk 
obecnie utrzymywane są cztery rasy bydła: 
holsztyńsko-fryzyjska, białogrzbieta, simental-
ska, limousine i mieszańce z tymi rasami. Jest 
to głównie bydło mleczne, przy czym znaczą-
cą część stanowią krowy rodzimej rasy biało-
grzbietej objęte programem ochrony zasobów 
genetycznych. Należy podkreślić, że prace 
nad restytucją tych zwierząt, z  inicjatywy JM 
Rektora Zygmunta Litwińczuka, rozpoczę-
to właśnie w Uhrusku. W gospodarstwie tym 
utrzymywane są ponadto owce rasy uhruskiej 
wytworzonej tutaj przez zespół prof. Adama 
Domańskiego, pierwszego dziekana Wydzia-
łu Zootechnicznego naszej uczelni. Kolejnym 
działem produkcji zwierzęcej prowadzonej 
w omawianej jednostce jest tucz gęsi owsianej. 
W ostatnim sezonie (2019 r.) utuczono ponad 
7 tys. ptaków. 
W  okresie ostatnich trzech lat, po dokona-
niu zmian organizacyjnych, z  nowym kie-
rownictwem zmodernizowano oborę krów 
mlecznych. Zmieniono system utrzymania 

DYDAKTYKA
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uwięziowego na wolnostanowiskowy oraz 
zdecydowanie polepszono efektywność ży-
wienia. Wymiernymi skutkami tych działań są 
poprawa dobrostanu zwierząt, zmniejszenie 
pracochłonności, szczególnie przy doju i  ob-
słudze zwierząt, co w konsekwencji umożliwi-
ło zwiększenie liczebności stada oraz produk-
cji mleka z 400 do 1400 l dziennie. Dokonano 
również remontu poszycia dachowego na bu-
dynku magazynowym oraz rozpoczęto prace 
modernizacyjne w  dotychczasowych obiek-
tach owczarni na potrzeby tuczu gęsi. Ponadto 
w  gospodarstwie prowadzony jest stopniowy 
proces wymiany wypracowanego i przestarza-
łego parku maszynowego. W 2020 r. planowa-
ne są zakupy wozu paszowego oraz agregatu 
do uprawy przedsiewnej. Od 1 marca br. go-
spodarstwo posiada bazę noclegową dla 8–10 
studentów, którzy mogą tam realizować swoje 
praktyki programowe. 

Gospodarstwo Doświadczalne w Bezku od 
ponad 20 lat jest dzierżawione przez rolników 
indywidualnych. W grudniu 2018  r. podpisa-
no nową umowę na kolejny pięcioletni okres 
dzierżawy na bardziej korzystnych dla uczel-
ni warunkach. Dotychczasowe działania dzier-
żawców doprowadziły wręcz do dewastacji 
poszczególnych budynków inwentarskich. 
Obecna umowa zakłada, że dzierżawca oprócz 
uiszczania czynszu za grunty ma obowiązek, 
w  uzgodnieniu z  władzami uczelni, przepro-
wadzać w  każdym roku remonty budynków 
bądź innych obiektów na wartość nie niższą 
niż 70 000,00 zł. W 2019 r. w ten sposób, przy 
wsparciu władz uczelni, wykonano remont 
budynku stodoły i  obecnie obiekt ten funk-
cjonuje jako magazyn o powierzchni użytko-
wej 1430 m2. Pod koniec 2019  r. dzierżawca 
rozpoczął usuwanie zbędnych zarośli i zakrza-
czeń, powstałych na przestrzeni kilkunastu 
lat na trwałych użytkach zielonych wchodzą-
cych w  skład GD Bezek. Ponadto z  inicjaty-
wy władz uczelni uporządkowano wieloletnie 
składowisko gruzu oraz usunięto z terenu go-
spodarstwa spróchniałe topole zagrażające ży-
ciu i mieniu. 

Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie 
jest najmniejszym obiektem z  wyżej wymie-
nionych, liczy bowiem wraz z  przyległymi 
terenami około 50 ha. Jego grunty wykorzy-
stywane są do celów doświadczalnictwa polo-
wego przez Katedry Wydziału Ogrodniczego 
i  Architektury Krajobrazu oraz Agrobioinży-
nierii. Gospodarstwo ukierunkowane jest na 

produkcję roślinną, a zarządzanie nim powie-
rzono kierownikowi GD w Czesławicach. 

Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera w Bez-
ku funkcjonuje w  ramach Instytutu Hodow-
li Zwierząt i  Ochrony Bioróżnorodności. 
Ukierunkowana jest na produkcję owczar-
ską i koziarską. Ma do zagospodarowania po-
wierzchnię 64 ha gruntów ornych. W obiekcie 
prowadzona jest hodowla czterech ras owiec, 
tj. uhruskiej i świniarki – obu objętych progra-
mem ochrony zasobów genetycznych – oraz 
dwóch nowo wytworzonych ras BCP i  SCP 
przez obecny zespół pracowników Zakła-
du Hodowli Małych Przeżuwaczy. Ponadto 
w Stacji hodowane są dwie rasy kóz: saaneńska 
i burska. Stado podstawowe liczy łącznie 550 
owiec matek i około 30 kóz. W Stacji w Bezku 
prowadzone są ćwiczenia terenowe ze studen-
tami różnych kierunków studiów. W ostatnich 
latach zostało utworzone zaplecze do odbywa-
nia tam praktyk studenckich, które cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie 
wśród studentów Wydziału Nauk o Zwierzę-

Obora w GD Uhrusk – po modernizacji 
w 2018 r. Fot. Archiwum UP

Obora w GD Uhrusk  w 2016 r.  
Fot. Archiwum UP
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tach i Biogospodarki oraz Medycyny Wetery-
naryjnej. Utrzymywane zwierzęta stanowią 
doskonałą bazę doświadczalną służącą pra-
cownikom kilku wydziałów naszej uczelni, 
a ponadto realizowane są tutaj również ekspe-
rymenty badawcze we  współpracy z  zespoła-
mi z  innych uczelni bądź instytutów nauko-
wo-badawczych. Odnotować należy również 
fakt, że Uniwersytet Przyrodniczy w  Lubli-
nie wraz z Regionalnym Związkiem Hodow-
ców Owiec i Kóz jest właścicielem znaku to-
warowego „Jagnięcina z  Lubelszczyzny”. Na 
przestrzeni ostatnich lat rozpoczęto usuwanie 
azbestu, eternit w  dwóch owczarniach zastą-
piono izolowaną blachą dwuwarstwową oraz 
wymieniono wszystkie okna w  budynkach 
inwentarskich. 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt 
Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie to 
obiekt, w którym utrzymywane są kury ras po-
lbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) – 
obie objęte programem ochrony zasobów ge-
netycznych. Ponadto utrzymywane jest stado 

kur w typie czubatki dworskiej oraz sześć ro-
dów przepiórki japońskiej. Zielononóżka ku-
ropatwiana ma znak towarowy, do którego 
uprawniony jest Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie oraz Zakład Doświadczalny Insty-
tutu Zootechniki PIB w Chorzelowie. 

Populacje aktywne utrzymywanych ptaków 
liczą po ok. 1200 osobników. Ich historia sięga 
lat 40. ubiegłego stulecia – w przypadku rodu 
Zk i  lat 50. – w  przypadku autosexingowe-
go rodu Pb, który zostały wytworzony przez 
prof. Laurę Kaufman, pierwszego kierownika 
Katedry Genetyki i  Ogólnej Hodowli Zwie-
rząt naszej uczelni. Obecnie jest on jedynym 
na świecie. W Stacji prowadzone są zajęcia dy-
daktyczne ze  studentami różnych wydziałów 
i kierunków studiów. Utrzymywane ptaki sta-
nową ponadto doskonałą bazę doświadczalną 
dla pracowników UP, a  w  ramach współpra-
cy również dla innych ośrodków zajmujących 
się drobiarstwem. W 2019 r. rozpoczęto prace 
nad modernizacją niektórych budynków Sta-
cji w  celu podniesienia standardów utrzyma-
nia ptaków, aby były zgodne z obowiązującymi 
w Polsce przepisami. 

Ośrodek Jeździecki na Felinie, który jest in-
tegralną częścią Katedry Hodowli i  Użyt-
kowania Koni, rozpoczął swoją działalność 
w  maju 2019  r. jako stacja naukowo-dydak-
tyczna. W stajniach typu boksowego utrzymy-
wanych jest 70 koni, w tym 14 czystorasowych 
kuców felińskich. Populacja ta została wytwo-
rzona pod kierunkiem prof. Ewalda Sasimow-
skiego. Pozostałe boksy są wykorzystywane do 
utrzymywania koni tzw. dydaktycznych bądź 
wynajmowane prywatnym hodowcom jako 
tzw. część hotelowa Ośrodka. W skład najważ-
niejszych elementów infrastruktury hipicznej 
wchodzą dwie kryte ujeżdżalnie i  zewnętrz-
ny plac do jazdy konnej (wszystkie z profesjo-
nalnym podłożem jeździeckim), a  także wy-
biegi i pastwiska. Ośrodek uzyskał certyfikaty 
Polskiego Związku Jeździeckiego i  Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w zakresie szkolenia kadr. 

Do priorytetowych działań Ośrodka nale-
ży prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań 
naukowych, szkoleń i  egzaminów jeździec-
kich, zawodów i  imprez konnych, letniego 
wypoczynku dla dzieci oraz nauki jazdy kon-
nej dla wszystkich zainteresowanych. Opraco-
wany został projekt budowy nowego Ośrodka 
jako Stacji Badawczej i  Ośrodka Dydaktycz-
no-Szkoleniowego Jeździectwa i  Hipoterapii, 
w najbliższym czasie zostanie rozpisany prze-
targ na jego wykonawcę. 

Stodoła w GD Bezek  w 2016 r.  
Fot. Archiwum UP

Stodoła w GD Bezek – po remoncie 
w 2019 r. Fot. K. Patkowski
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Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosno-
wicy jako ośrodek badawczy powstała po wy-
budowaniu Kanału Wieprz-Krzna (w  latach 
1954–1961), a od 1986 r. należy do Katedry Łą-
karstwa i Kształtowania Krajobrazu UP w Lu-
blinie. Od początku istnienia Stacji do 2009 r. 
na pastwiskach prowadzony był letni wypas 
bydła mięsnego rasy limousine pochodzące-
go z RZD w Uhrusku, a od 2010 r. tereny te 
użytkowane są kośnie. Powierzchnia Stacji to 
23,2 ha, w tym 19 ha to trwałe użytki zielone 
(łąki). Kompleks łąkowy wchodzi w skład ob-
szaru Natura 2000 i objęty jest działaniem rol-
no-środowiskowo-klimatycznym w  ramach 
PROW. Siano pozyskiwane z łąk jest wykorzy-
stywane do żywienia koni z Ośrodka Jeździec-
kiego Katedry Hodowli i Użytkowania Koni. 

W  centralnej części omawianego obiektu 
zlokalizowana jest stacja lizymetryczna i  au-
tomatyczna stacja meteorologiczna. W 2011 r. 
do celów dydaktycznych założona została 
nowa kolekcja roślin obejmująca gatunki war-
tościowych traw pastewnych, traw występu-
jących w  siedliskach naturalnych, roślin bo-
bowatych oraz ziół i  chwastów. Oprócz zajęć 
dydaktycznych ze studentami w Stacji prowa-
dzone są wielokierunkowe badania naukowe 
tematycznie związane z  szeroko rozumianym 
łąkarstwem. 

Polowa Stacja w Parczewie to ośrodek o po-
wierzchni użytków rolnych zaledwie 25,89 ha, 
gdzie dominują gleby IV, V i VI klasy bonita-
cyjnej. Obecnie obiekt oddany jest w dzierża-
wę rolnikowi indywidualnemu, z możliwością 
odbywania tam praktyk studenckich. Istniejące 
w Stacji budynki stanowić mogą bazę miesz-
kaniową dla praktykantów. 

Wykonana w  2016  r. analiza stanu wszyst-
kich gospodarstw doświadczalnych, na pod-
stawie wyników audytu zewnętrznego, wyka-
zała, że jednostki te były niedoinwestowane 
i  w  kilku przypadkach niewłaściwie zarzą-
dzane. Obecne władze Uniwersytetu podjęły 
działania mające na celu przywrócenie funk-
cji, do których jednostki te zostały powołane. 
Założono, że produkcja gospodarstw powin-
na wystarczyć na pokrycie bieżących kosz-
tów działalności, a dopłaty bezpośrednie z UE 
mogą być przeznaczane np. na zakup sprzętu 
niezbędnego do produkcji bądź modernizację 
budynków gospodarskich. W  uzasadnionych 
przypadkach założono, że ze względu na sezo-
nowość dopływu środków płatniczych władze 
UP udzielają gospodarstwom bezprocento-
wych pożyczek, które będą zwracane po sprze-
daży plonów. 

O  znaczącym postępie w  ostatnich trzech 
latach w  działalności naszych gospodarstw 
doświadczalnych świadczy najlepiej znaczą-
cy wzrost plonu pszenicy w  GD Czesławice 
z 32 dt w latach 2015–2016 do 60 dt w okresie 
2017–2019 oraz buraków cukrowych w analo-
gicznym czasie z 400 dt do 550 dt. Zwiększy-
ła się także wydajność mleka od jednej krowy 
w GD Uhrusk z 3000 kg w 2015 r. do 5300 kg 
w 2019 r. 

Przyjęta strategia pozwoliła poprawić sytu-
ację gospodarstw doświadczalnych UP w Lu-
blinie w  odniesieniu zarówno do ich funkcji 
dydaktycznych i doświadczalnych, jak również 
wizerunkowych. Należy jednak pamiętać, że 
przyjęte działania to proces, który powinien 
być kontynuowany w latach następnych. 

Krzysztof Patkowski, Antoni Brodacki,  
Tomasz M. Gruszecki 

Cielęta na okólniku. Fot. K. Patkowski
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Nowoczesna aparatura 
W ostatnim okresie laboratoria Wydziału Nauk 
o Żywności i Biotechnologii wzbogaciły się 
w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. 

W  Katedrze Chemii zainstalowano chro-
matograf cieczowy z detektorem maso-

wym (zestaw LC-MS) firmy Agilent. W skład 
chromatografu (model 1260 Infinity II) wcho-
dzą następujące moduły: wysokociśnieniowa 
pompa podwójna (binary pump), automatycz-
ny podajnik próbek (autosampler), termostat 
dla maksymalnie czterech kolumn. Detektor 
masowy to spektrometr mas o  wysokiej roz-
dzielczości typu kwadrupol sprzężony z  ana-
lizatorem czasu przelotu ze źródłem jonizacji 
metodą elektrorozpylania (ESI; Agilent 6530C 
LC/MS/MS Q-TOF). Technika LC-MS/MS 
dzięki wysokiej selektywności i dużej czułości 
daje możliwość analiz związanych z badaniami 
dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści, np. analizy pod kątem zawartości metabo-
litów wtórnych, mikotoksyn, pestycydów czy 
też akryloamidu oraz badań przesiewowych 
żywności na obecność pozostałości leków 
weterynaryjnych. 

Na potrzeby Laboratorium Hodowli Ko-
mórkowych w  Katedrze Biotechnologii, Mi-
krobiologii i  Żywienia Człowieka zmoderni-
zowano pomieszczenia oraz zakupiono meble 
laboratoryjne. Laboratorium wyposażono w: 
czytnik wielofunkcyjny Varioscan, komorę la-

minarną, inkubator CO2, inkubator CO2/O2, 
automatyczną płuczkę do mikropłytek, wi-
rówkę uniwersalną z  chłodzeniem, pojemnik 
do przechowywania próbek w ciekłym azocie, 
licznik komórek, zestaw do blottingu, wytrzą-
sarkę kołyskową, chłodziarko-zamrażarkę, ze-
staw pipet automatycznych, vortex. Zakupio-
no również linie komórkowe CaCo2 i HT-29. 

W naukach o żywności i żywieniu badania 
oparte na liniach komórkowych stanowią al-
ternatywę dla eksperymentów przeprowadza-
nych na zwierzętach. Laboratorium Hodowli 
Komórkowych oferuje badania bioaktywnych 
właściwości żywności na liniach komórko-
wych nabłonka jelita – prawidłowych i nowo-
tworowych. Wyposażenie laboratorium speł-
nia najwyższe standardy hodowli komórek 
zwierzęcych w kontrolowanych warunkach. 

W  hali półtechniki Katedry Biotechnolo-
gii, Mikrobiologii i  Żywienia Człowieka za-
instalowano półautomatyczną linię do pro-
dukcji brzeczki piwnej (wydajność ok. 50 dm3 
brzeczki/cykl). Zestaw składa się z  kadzi za-
cierowej, kadzi filtracyjnej, kotła warzelnego, 
whrilpoola, wymiennika ciepła i aeratora. 

Hala półtechniki Zakładu Technologii Mię-
sa i  Zarządzania Jakością została doposażona 

Linia do obróbki wstępnej i blanszowania

WOKÓ NAUKI
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w  dwie komory o  pojemności 100 kg każda, 
służące do prowadzenia fermentacji i  dojrze-
wania produkcyjnego mięsa i  serów. Umoż-
liwiają one monitorowanie i  sterowanie tem-
peraturą oraz wilgotnością w zakresie 0–30°C 
i 40–95%. 

Zakupiono również aparaturę naukowo-ba-
dawczą w postaci systemu TEMPO® służące-
go do pomiaru wskaźników jakości żywności 
metodą najbardziej prawdopodobnej liczby. 
System składa się ze stanowiska przygotowania 
do posiewu kart TEMPO® badanymi próbka-
mi żywności wraz z  podłożem hodowlanym 
oraz stanowiska odczytu do automatycznego 
obliczenia liczby jednostek na gram w  bada-
nym produkcie. System TEMPO® umożliwia 
oznaczenie liczby Bacillus cereus, bakterii kwasu 
mlekowego, Staphylococcus aureus, E. coli, Ente-
roabcteriaceae, ogólnej liczby drobnoustrojów, 
drożdży i pleśni w produktach spożywczych. 

Wyposażenie laboratoriów Zakładu Tech-
nologii Owoców, Warzyw i  Grzybów zostało 
uzupełnione o  zamrażarkę niskotemperatu-
rową umożliwiającą długoterminowe prze-
chowywanie próbek w niskich temperaturach 
oraz młyn nożowy GM 200/Retsch, który 
rozdrabnia i  homogenizuje próbki żywności 
o  objętości do 0,7 l. Może być on wykorzy-
stywany do próbek o  dużej zawartości wody, 
tłuszczu, a także do próbek suchych o średniej 
twardości. 

Zakupiony spektrofotometr dwuwiązkowy 
SPECORD® 200 PLUS pracujący w  zakre-
sie UV-VIS daje precyzyjne wyniki pomiarów 
w  próbkach o  wysokiej absorbancji, kolory-
metr 3Color K9000Neo/TRI-COLOR umoż-
liwia zaś pomiar barwy w odbiciu i transmisji. 
Za pomocą aparatu do pomiaru aktywności 
wody LabSwift-aw/Novasina można przepro-
wadzać pomiary aktywności wody w zakresie 
0,03–0,95. 

W  zakładzie zainstalowano również nową 
linię technologiczną do wytwarzania owo-
cowych, warzywnych i  grzybowych produk-
tów fermentowanych na drodze fermentacji 
mlekowej. W  skład linii wchodzą urządzenia 
do obróbki wstępnej i  blanszowania. W  ko-
lejnej części linii znajduje się hydrauliczna 
prasa do owoców i  warzyw oraz dwuślima-
kowa wyciskarka, która pozwala na uzyska-
nie półproduktu w  postaci płynnej z  surow-
ców twardych (warzywa korzeniowe) i/lub 
włóknistych (warzywa liściowe), przy niskich 
prędkościach obrotowych i  wydajności mak-
symalnie do 20 kg/h. Tłoczenie odbywa się 
w  systemie trzystopniowym. Wydajność tło-
czenia: 70% ±10%, a  w  przypadku warzyw 

i owoców: 80% ±10%. Linia wyposażona jest 
w dwa fermentory – do surowców stałych oraz 
płynnych. Oba urządzenia mają możliwość re-
gulacji parametrów temperatury fermentacji 
oraz możliwość monitorowania procesu (pH, 
temperatura). 

Zakup nowoczesnej aparatury sprawi, że 
Wydział Nauk o  Żywności i  Biotechnolo-
gii będzie mógł w  jeszcze większym niż do-
tychczas stopniu angażować się w  realizację 
projektów badawczych i  badawczo-rozwojo-
wych w dyscyplinie technologia żywności i ży-
wienia. Specjalistyczna aparatura naukowo-
-badawcza przyczyni się do poprawy jakości 
kształcenia na wszystkich kierunkach studiów 
prowadzonych przez ten Wydział, w  szcze-
gólności na kierunku technologia żywności 
i żywienia. 

Zakup aparatury został sfinansowany 
ze  środków Wydziału oraz środków przezna-
czonych na realizację zadań w  projekcie ba-
dawczym „Systemy produkcji i  pakowania 
żywności zapewniające zachowanie jej bioak-
tywnych składników ważnych w  profilaktyce 
chorób cywilizacyjnych” (finansowanym w ra-
mach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa 
Doskonałości”). Projekt jest realizowany przez 
pracowników Wydziału Nauk o  Żywności 
i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Zwie-
rzętach i Biogospodarki pod kierunkiem prof. 
dr hab. Joanny Stadnik. Okres realizacji pro-
jektu to od 1 stycznia 2019  r. do 31 grudnia 
2022  r., a  jego łączna wartość wynosi 11 927 
330 zł. 

Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-
-badawczej za kwotę ponad 2,3 mln zł przy-
czyni się do zwiększenia potencjału badawcze-
go Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie 
w  dyscyplinie technologia żywności i  żywie-
nia, co zostało wskazane jako jeden z  celów 
projektu. 

Izabella Jackowska, Joanna Stadnik
Fot. Paweł Michalski 

Chromatograf cieczowy

Linia do produkcji brzeczki piwnej
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Współpraca w okresie 
pandemii

Wiedza związana z procesami oprysku ro-
ślin może być także wykorzystana w in-

nych obszarach. W maju naukowcy z Katedry 
Eksploatacji Maszyn i  Zarządzania Procesa-
mi Produkcyjnymi naszej uczelni zakończyli 
wspólnie z  firmą Noyen testy robota do de-
zynfekcji. Noyen zajmuje się m.in. automa-
tyzacją procesów przemysłowych, maszynami 
myjącymi w  przemyśle i  preparatami che-
micznymi wykorzystywanymi w  tych proce-
sach. Firma ma duże doświadczenie w zakre-
sie wdrażania nowych rozwiązań w  praktyce. 
Opracowane urządzenie będzie wykorzysty-
wane do automatycznej, bezobsługowej de-
zynfekcji hal produkcyjnych, magazynów czy 

traktów komunikacyjnych. Do przemiesz-
czania robota i kontroli procesów dezynfekcji 
wykorzystywane są odpowiednio platformy 
– programowane roboty mobilne AGV (Au-
tomated Guided Vehicle) stosowane w  prze-
myśle, logistyce i  magazynowaniu. Na takiej 
platformie umieszczono zbiornik na ciecz 
do dezynfekcji, moduł sterujący opryskiem 
(pompy i sterowniki z zaworami) oraz zespół 
dysz rozpylających. Naukowcy z Wydziału In-
żynierii Produkcji UP – prof. Sławomir Koci-
ra, prof. Edmund Lorencowicz, dr hab. Milan 
Koszel i mgr inż. Marek Milanowski przepro-
wadzili testy laboratoryjne i  terenowe dysz 
wirowych i płaskostrumieniowych oraz okre-
ślili podstawowe parametry ich pracy. Zagad-
nienia dotyczące dawkowania środków de-
zynfekcyjnych konsultowano z  prof. Bożeną 
Nowakowicz-Dębek i dr. hab. Łukaszem Wla-
zło z  Katedry Higieny Zwierząt i  Zagrożeń 
Środowiska.

Testy prowadzone były w  dwóch fazach. 
Podstawowe parametry pracy dysz (wyda-
tek jednostkowy, ciśnienie robocze, wielkość 
kropel, stopień pokrycia) określono w najno-
wocześniejszym w  Polsce laboratorium tech-
nik aplikacji znajdującym się w Centrum In-
nowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik 
i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP. Dru-
ga faza testów prowadzona była w  terenie. 
W pomieszczeniach przemysłowych za pomo-
cą papierków wodoczułych badano pokrycie 
powierzchni przy różnych prędkościach pra-
cy robota i  rozstawie rozpylaczy. Największy 
problem stanowił dobór parametrów oprysku 
powierzchni pionowych, tak aby zapewnić od-
powiedni stopień pokrycia i  rozkładu cieczy. 
Zalecono m.in. zmiany konstrukcyjne doty-
czące rozstawu dysz.

Pracę urządzenia można zaprogramować 
i wykorzystać je np. w nocy, kiedy w  fabryce 
czy magazynie nie będzie pracowników. Moż-
liwe jest także wskazywanie określonych ob-
szarów lub pomieszczeń podlegających de-
zynfekcji. Urządzenie Noyen Robotics Care 
wykorzystuje roboty mobilne firmy Mobile 
Industrial Robots z Danii. Technolodzy Noy-
en opracowali również wirusobójczy preparat 
bez alkoholu, zawierający substancję czynną 
o potwierdzonym działaniu biobójczym. 

EL

Prezentacja Noyen Robotic Care 
w przestrzeniach handlowych  

Fot. Noyen

Testy w pomieszczeniach 
przemysłowych. Fot. EL
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W dzisiejszych czasach dieta wegetariańska 
jest bardzo popularna. Wynika to z wie-

lu powodów: ekonomicznych, religijnych, 
kulturowych, etycznych, ekologicznych. Lu-
dzie coraz częściej decydują się na ten styl ży-
cia nie tylko ze względu na ochronę zwierząt 
przed cierpieniem czy ogólną troskę o środo-
wisko, ale także z powodu korzyści zdrowot-
nych. Wiele badań potwierdza prozdrowotne 
działanie takiej diety w profilaktyce chorób cy-
wilizacyjnych, w tym nowotworów. 

Choroby nowotworowe stanowią jedną 
z najczęstszych przyczyn umieralności w kra-
jach zachodnich. Regularne spożywanie wa-
rzyw i owoców może znacznie obniżyć ryzy-
ko zachorowania na nowotwory: jamy ustnej, 
przełyku, raka płuc, nowotworu żołądka i jeli-
ta grubego. Badacze sugerują, że dzienna daw-
ka owoców i warzyw, która działa prewencyj-
nie, wynosi 500 g/dobę. 

Istnieją badania potwierdzające, że nie-
skrobiowe warzywa mogą wykazać działanie 
ochronne w  stosunku do nowotworu jamy 
ustnej, gardła, krtani, przełyku i żołądka. Na-
leżą do nich zielone warzywa liściaste, warzy-
wa kapustne, warzywa cebulowe. Warzywa 
nieskrobiowe silnie oddziałują na modyfikację 
procesu nowotworzenia, ze  względu na bar-
dzo dużą ilość substancji takich jak: błonnik 
pokarmowy, karotenoidy, flawonoidy, izofla-
wony, tokoferole, antocyjany i  wiele innych. 
Warzywa te zawierają również glukozynolany 
– związki organiczne, które pobudzają synte-
zę enzymów odpowiedzialnych za wydalanie 
substancji kancerogennych. Dodatkowo ha-
mują przerzuty i proliferację komórek nowo-
tworowych. Owoce są bogatym źródłem po-
lifenoli: kwasu elagowego, proantocyjanidyn, 
antycyjanów. 

W  pracy przeglądowej A.J. Lanou i  B. Se-
venson ocenili, że dieta wegetariańska istotnie 
zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby 
nowotworowe o 10–12%. Składowe to dostar-
czanie w  ramach odpowiednio zbilansowanej 
diety składników antykancerogennych i  rezy-
gnacja ze spożycia czerwonego mięsa. Istnieje 
wiele badań potwierdzających dodatnią kore-
lację między nadmiernym spożyciem czerwo-
nego mięsa oraz wysokoprzetworzonych pro-

duktów mięsnych, a podwyższonym ryzykiem 
zachorowania na nowotwór jelita grubego. 
W 1998 r. M.S. Farvid ze współpracownikami 
rozpoczął badanie kohortowe, którego celem 
było sprawdzenie, czy spożywanie czerwone-
go mięsa i  innych produktów wysokobiałko-
wych przez młode kobiety przyczyni się do 
zachorowania na nowotwór piersi. Przepro-
wadzili wówczas dokładne badania ankieto-
we, dotyczące sposobu odżywiania. Po 13 la-
tach obserwacji spośród 44  231 kobiet 1132 
zachorowało na raka piersi. Warto zaznaczyć, 
że były to kobiety w  okresie przedmenopau-
zalnym. Badacze ocenili, że wysoka ilość mię-
sa czerwonego w diecie młodych kobiet istot-
nie przyczyniła się do zachorowalności na raka 
piersi. Ponadto, w  innym badaniu, również 
kohortowym, prowadzonym przez 26 lat ob-
serwowano 86  000 kobiet i  wykazano znacz-
nie rzadsze zachorowania na nowotwór pier-
si u kobiet spożywających duże ilości warzyw 
i owoców. 

Czynników sprzyjających rozwojowi cho-
rób nowotworowych jest wiele. Składają się 
na nie m.in. predyspozycje genetyczne, wpływ 
środowiska, stres, używki, nieodpowiedni styl 
życia czy odżywianie. Ten ostatni aspekt moż-
na najłatwiej kontrolować. Przytoczono wiele 
badań potwierdzających, że dieta bogata w wa-
rzywa i owoce, a uboga w produkty pochodze-
nia zwierzęcego sprzyja profilaktyce przeciw-
nowotworowej. �

Paulina Jedut

Dieta wegetariańska i prewencja 
nowotworów

Fot. Zofia Wypychowska
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Żywność funkcjonalna to obecnie jeden 
z  najbardziej dynamicznie rozwijających 

się kierunków przemysłu spożywczego. Czyn-
nikami sprzyjającymi innowacji w sferze prze-
mysłu żywności funkcjonalnej są udoskona-
lenia oraz poszerzająca się wiedza w  zakresie 
nauk o  żywności i  technologii. Jest ona cią-
gle uzupełniana o najnowsze wyniki interdy-
scyplinarnych badań naukowych wskazują-
cych na wysoki potencjał prozdrowotny tego 
typu żywności. Obserwowane są także więk-
sza świadomość i  wymagania konsumentów 
względem jakości wyrobów spożywczych, po-
wszechne promowanie produktów o  charak-
terze prozdrowotnym, jak również powstają-
ce nowe trendy w sposobie odżywiania się czy 
też regulacje prawne umożliwiające wprowa-
dzanie nowych produktów na rynek. 

Definicja żywności funkcjonalnej (opraco-
wana w 1999 r. w dokumencie FuFoSE: Func-
tional Food Science in Europe) charakteryzuje 
ją jako „żywność, która oprócz swych podsta-
wowych wartości odżywczych oddziałuje na 
jedną lub więcej funkcji organizmu ludzkie-
go poprzez poprawę stanu zdrowia fizycznego, 
psychicznego i  redukcję ryzyka chorób”. Do-
datkowymi kryteriami pozwalającymi zakwali-
fikować dany produkt do tej grupy są bezpie-
czeństwo i pozytywne działanie udowodnione 
licznymi badaniami klinicznymi, widoczne 
efekty zdrowotne przy dawce odpowiadającej 
zwykłemu dziennemu spożyciu, przy czym 
forma produktu powinna być niezmieniona 
(nie może być on np. w  formie kapsułki, ta-
bletki czy pastylki). 

Na podstawie powyższych założeń żyw-
ność funkcjonalną możemy podzielić według 
następujących kategorii: żywność natural-
na obfitująca w  składniki prozdrowotne, np. 
związki fenolowe, probiotyki, fitoestrogeny; 
żywność, do której dodano składnik aktyw-
ny biologicznie np. wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA), fitosterole, 
kwas oleinowy; żywność, z której usunięto lub 
zmniejszono zawartość składnika niepożąda-
nego; żywność, w którym zwiększono zawar-

tość prozdrowotnych składników, np. prebio-
tyki, synbiotyki, błonnik dietetyczny. 

W  świetle przedstawionych powyżej kwe-
stii pojawia się często pytanie, czy desery mogą 
być zatem zakwalifikowane do grupy wyro-
bów o cechach żywności funkcjonalnej. 

W  wielu kulturach świata desery to znane 
dania, które zazwyczaj są uwieńczeniem po-
siłku i są to zwykle słodkie i kremowe potra-
wy o wysokiej zawartość cukru i tłuszczu. Jed-
nakże obecnie w technologii gastronomicznej 
i sztuce kulinarnej wśród szerokiej gamy pro-
pozycji dań deserowych możemy także zna-
leźć prozdrowotne wyroby, takie jak np.: sałat-
ki owocowe, sorbety, lody czy kremy. Podczas 
przyrządzania tego typu produktów poleca się 
stosowanie różnorodnych zamienników lub 
surowców o obniżonej zawartości cukru oraz 
tłuszczu, np. jogurt naturalny zamiast śmie-
tanki, a także wyroby odtłuszczone lub nieza-
wierające cukru. 

Znanymi i często stosowanymi substytuta-
mi tłuszczu w lodach są skrobia, inulina oraz 
koncentrat białek serwatkowych. Ten ostatni 
charakteryzuje się wysoką zawartością białka 
sięgającą 80% oraz niską ilością tłuszczu i lak-
tozy. Nowym podejściem technologicznym 
w produkcji lodów jest dodatek mieszanki po-
lidekstrozy, koncentratu białek serwatkowych 
oraz aspartamu w celu pozyskana dobrze na-
powietrzonego produktu. Natomiast jako za-
mienniki cukru przy produkcji deserów sto-
suje się środki intensywnie słodzące zarówno 
sztuczne – aspartam, acesulfam K, neohespe-
rydyna, sukraloza, jak i naturalne – taumaty-
na, stewiozydy, glicerhyzyna, które sprawia-
ją, iż odczucie smaku słodkiego jest silniejsze 
niż w przypadku użycia sacharozy. Dodatkowo 
mają one niską wartość energetyczną wyno-
szącą ok. 2–4 kcal na 1 gram.

Sorbety, w  odróżnieniu od lodów, poleca-
ne są osobom z  alergią na produkty mlecz-
ne i  nietolerancją pokarmową. Wytwarzane 
są z  owoców lub soków owocowych, dzię-
ki czemu nie zawierają tłuszczu. Dlatego też, 
aby zapewnić odpowiednią stabilność wyro-

Kinga Nowak

Aktualne trendy w technologii 
przygotowywania deserów 

o charakterze prozdrowotnym
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bu, niezbędne są dodatki, tj. fruktany. Wśród 
nich najważniejszym jest inulina, która nadaje 
odpowiednią teksturę i smak mrożonym dese-
rom oraz obniża temperaturę ich zamarzania, 
a ponadto wykazuje właściwości prebiotyczne, 
co podwyższa ich aspekt zdrowotny. Obecnie 
polecane jest również stosowanie w  produk-
cji bezglutenowych deserów dodatków, ta-
kich jak np. tapioka, która posiada właściwości 
hipoalergiczne. 

Ciekawym trendem w  modernistycznej 
technologii gastronomicznej jest koncepcja 
food pairing, która polega na połączeniu po-
szczególnych elementów potrawy w doskona-
łą całość, mającą idealne walory smakowe oraz 
estetyczne. Na jej podstawie łączy się różne 
składniki o odpowiednio dobranych profilach 
smakowo-zapachowych. Dzięki temu może 
powstać nowe niebanalne połączenie, np. bia-
ła czekolada z kawiorem, które dzięki obecno-
ści amin zyskują niezwykły aromat. Dlatego 
też przed wytworzeniem produktu końcowe-
go należy poddać składniki wcześniejszej che-
micznej analizie składu smakowo-zapachowe-
go. Można więc stwierdzić, iż sztuka ta ściśle 
łączy w  sobie wiedzę wielu dziedzin nauko-
wych, w tym chemię, fizjologię zmysłów, ga-
stronomię, technologię żywności, a  jej pod-
stawą jest odpowiednie dobranie składników 
z różnych grup surowcowych, tj. owoców, wa-
rzyw, ziół, przetworów mlecznych, przypraw, 
orzechów, nasion, a nawet kwiatów.

Do nowych trendów w  technologii dese-
rów należy również kuchnia molekularna. 
Nurt ten zmienia dotychczasowe zasady pa-
nujące w  kuchni tradycyjnej. Techniki stoso-
wane w  gastronomii molekularnej sprzyjają 
ewolucji i powstawaniu nowych, spektakular-
nych propozycji potraw i  wykorzystują nie-
spotykane dotychczas metody i  urządzenia. 
Często potrawy kuchni molekularnej poda-
wane są w niekonwencjonalny sposób, np. na 
talerzach o nietypowym kształcie, w puszkach, 
tubkach itp. 

Charakterystycznymi technikami kuch-
ni molekularnej są m.in.: wykorzystanie do-
datków do żywności nieużywanych w kuchni 
tradycyjnej, takich jak guma gellan, pektyna, 
lecytyna i  inne; tworzenie niezwykłych połą-
czeń poszczególnych składników, często ma-
jących razem oryginalną konsystencję i  smak, 
np. lody o smaku jajecznicy i bekonu; użycie 
ultradźwięków w  celu wzmocnienia smaku 
deseru; tworzenie ciekawych kształtów, form 
i konsystencji deseru; zastosowanie urządzeń, 
np. suszarki do liofilizacji w  celu wyprodu-
kowania pianki z  marchwi; serwowanie dań 

w niezwykły sposób, np. duża ilość dań w ma-
łych porcjach. 

Podstawowymi technikami wykorzystywa-
nymi w gotowaniu molekularnym są: sferyfi-
kacja, żelowanie, zagęszczanie, wędzenie i aro-
matyzowanie, piankowanie, dekonstrukcja, 
mrożenie, metoda sous vide.

Jednym z  ciekawszych procesów jest sfe-
ryfikacja polegająca na wytworzeniu kuleczek 
żelu wypełnionych płynem, przypominają-
cych wyglądem kawior. Kuleczki te powsta-
ją dzięki zmieszaniu alginianu sodu z  cieczą 
o  silnym zapachu, np. sokiem owocowym, 
warzywnym, coca-colą bądź naparem z herba-
ty, a następnie wkropleniu przez otworki ma-
trycy lub za pomocą strzykawki do łaźni wod-
nej zawierającej chlorek wapnia. Zetknięcie 
alginianu sodu z chlorkiem wapnia doprowa-
dza do zżelowania kropel. Końcowym etapem 
procesu jest płukanie kulek w wodzie. Wów-
czas powstają nietrwałe sfery, które nadają się 
do bezpośredniego spożycia. 

Żelowanie i  emulsyfikacja to procesy po-
pularnie stosowane w  kuchni molekularnej. 
Pierwsza technika, polegająca na przemianie 
zolu w  żel, pozwala uzyskać szerokie spek-
trum takich deserów, jak musy czy galaretki, 
natomiast emulsyfikacja czy spienianie słu-
żą do wytworzenia różnego rodzaju pianek 
z owoców lub pianki do deserów.

Technika zamrażania w ciekłym azocie po-
lega na szybkim mrożeniu potraw w  temp. 
–196°. Proces ten jest najczęściej stosowany 
przy produkcji lodów i  sorbetów. Jego głów-
ną zaletą jest wytworzenie kremowej i gładkiej 
tekstury wyrobów. Dodatkowo szybkie zamra-
żanie pozwala na uzyskanie nietypowych pro-
duktów, takich jak gorące lody, które mają na 
zewnętrz warstwę lodu o temp. –80°C i wnę-
trze o temp. 20°C. Efekt ten osiąga się poprzez 
zanurzenie ciepłej emulsji w  ciekłym azocie, 
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co prowadzi do wytworzenia zewnętrznej war-
stwy lodu. 

Jedną z  technik zamrażania z użyciem azo-
tu jest również flash freezing, tzw. zamrażanie 
błyskawiczne, prowadzące do wytworzenia de-
serów, łączących efekt zimna i  ciepła oraz pa-
cotizing wykorzystujący specjalne urządzenie 
Paco Jet do mrożenia lodów (zarówno słod-
kich, jak i  słonych) oraz sorbetów. Działanie 
urządzenia polega na pracy szybko wirujących 
noży, które frezującą cienką warstwę surowca, 
co nadaje produktom delikatną konsystencję.

Obecnie coraz częściej stosowaną techniką 
mrożenia w  niskich temperaturach jest rów-
nież antygrill. Jest to płyta kuchenna, która 
mrozi w  temperaturze –34,4° (płyny, tłuszcze 
i żele zamarzają na jego powierzchni w przecią-
gu 30-90 sekund). Wykorzystuje się ją do pro-
dukcji sosów, kremów, pianek i purée. Dodat-
kowo umożliwia przygotowanie różnego typu 
ozdobnych kształtów i  wzorów z  czekolady 
oraz wpółzamrożonych potraw z chrupiącą po-
włoczką i chłodnym, kremowym wnętrzem. 

Metoda sous vide to nowoczesna techni-
ka długiego gotowania potraw w szczelnie za-
mkniętych próżniowo workach plastikowych, 
umieszczonych w  gorącej wodzie. Pozwala 
ona na uzyskanie produktu nasyconego sma-
kiem i  aromatem, zachowującego wszystkie 
makro- i  mikroelementy. Ponadto wyciek na-
turalnych soków w  surowcu jest niewielki, 
a redukcja masy sięga zaledwie do 10%, co nie 
wymaga stosowania dodatku ziół, przypraw czy 
zagęstników. 

Wędzenie z wykorzystaniem wędzarek mo-
lekularnych pozwala na zastosowanie natural-
nego chłodnego dymu do wykończenia potraw, 
których nie można poddać wędzeniu z  uży-
ciem tradycyjnych metod, np. masła, napojów, 
czekolady czy sosów. Urządzenie daje możli-
wość wystawienia żywności na działanie dymu 
bez użycia ciepła, co pozwala nadać potrawom 
lekko wędzony smak i  aromat. Do wytworze-
nia dymu można użyć wiórków z drewna, liści 
herbaty, przypraw, tytoniu, a nawet kwiatów. 

Dekonstrukcja to metoda, w której zmienia-
na jest konsystencja, tekstura czy też stan sku-
pienia produktów przy zachowaniu charakte-
rystycznego, specyficznego smaku. Przykładem 
zastosowania tej techniki może być gotowanie 
w niskich temperaturach w stanie próżni, wy-
korzystanie ciekłego azotu – zmiana cech orga-
noleptycznych. Za pomocą tej techniki produk-
ty miękkie mogą być zmienione np. na bardziej 
twarde czy kruche. W daniach tego typu moż-
na połączyć galaretkę, piankę, coś chrupiącego, 
a także zimny składnik. 

Technika dekonstrukcji nie jest pojęciem 
tożsamym z rekonstrukcji kulinarnej, ale stano-
wi jej część składową. 

Przykładem zastosowania kuchni moleku-
larnej w produkcji deserów jest propozycja po-
trawy przygotowanej z  gruszki, orzechów la-
skowych, serwatki z  sera Garmillas i  czarnego 
bzu. 

Gruszkę gotowano próżniowo techniką sous 
vide z  olejem z  orzechów laskowych w  kon-
trolowanych warunkach temperatury i  czasu 
(83°C przez 15 min), w  stabilnych termicznie 
woreczkach próżniowych. 

Serwatkę z  sera przygotowano przez po-
cięcie sera Garmilli na kostki 20  × 20 mm 
i  umieszczenie tej samej ilości sera i  wody 
w  worku próżniowym (ser i  woda 1  :  1). 
Następnie worek próżniowy szczelnie za-
mknięto pod próżnią i dodano do łaźni wod-
nej, uprzednio ogrzewanej w 62°C i gotowa-
nej przez 150 min. Aromatyzowany ekstrakt 
sera został następnie odcedzony i sklarowany 
za pomocą zamrażania – rozmrażania w celu 
wymuszenia synerezy, a  dodatkowo poprzez 
rozdział faz doszło do eliminacji tłuszczu. 
Ponadto serwatkę z  sera napowietrzano za 
pomocą lecytyny w  celu uzyskania spienio-
nej eterycznej tekstury. Dodatkowo w  celu 
wzmocnienia słodkiej nuty bulionu serowe-
go dodano napar z  kwiatów czarnego bzu 
ze  względu na jego aromat przypominający 
owoce winogrona. Powoli ogrzewano eks-
trakt sera aż do osiągnięcia temperatury 90°C. 
Następnie dodano czarny bez i  poddawano 
go w  infuzji przez 3 minuty. Tym sposobem 
uzyskano deser o  nowej konsystencji grusz-
ki (gorącej i  chrupiącej) wraz z połączeniem 
kompozycji słodkich i  kwaśnych aromatów 
pochodzących z naturalnych produktów, bez 
dodatku cukru. 

Wykorzystanie wiedzy z zakresu chemii, fi-
zyki, dietetyki oraz zastosowanie odpowiednich 
procesów i  reakcji biochemicznych umożliwia 
komponowanie innowacyjnych oraz wyrafino-
wanych potraw, w tym także deserów o właści-
wościach prozdrowotnych. 

Należy jednak pamiętać, iż produkcja proz-
drowotnych deserów musi bazować nie tyl-
ko na odpowiednich dodatkach, specjalnych 
technikach, ale również surowcach nieprze-
tworzonych, naturalnych, z  małą ilością soli 
i  tłuszczów uwodornionych, zawierających 
jak najwięcej składników bioaktywnych. Takie 
potrawy w  połączeniu z  aktywnością fizyczną 
zwiększają korzystne efekty prozdrowotne, jak 
również mają istotne znaczenie w prewencji i 
leczeniu wielu chorób.  �
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Na Politechnice w Walencji

Walencja to miasto w środkowo-wschod-
niej Hiszpanii, nad Morzem Śródziem-

nym, stolica prowincji i  wspólnoty autono-
micznej o  tej samej nazwie. Jest to trzecie co 
do wielkości miasto Hiszpanii. W Walencji ist-
nieją cztery uczelnie – dwie państwowe i dwie 
publiczne. Największe z  nich to Universitat 
Politecnica de Valencia (UPV) i Universitat de 
Valencia założony w 1499 r.

Universitat Politecnica de Valencia lub 
UPV to publiczny uniwersytet hiszpański 
z siedzibą w Walencji. Jest jedną z najlepszych 
uczelni technicznych w  Hiszpanii. W  swo-
jej obecnej formie został powołany do życia 
w 1971 r. i początkowo łączył szkoły: Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy i Facul-
tad de BellasArtes. UPV ma 15 wydziałów oraz 
5 kampusów (Camí de Vera, Blasco Ibáñez, 
Gandia, Alcoy i  Xátiva) ulokowanych w  3 
miejscowościach: Valencja, Alcoy i  Gandia. 
Kampusy uczelni są odpowiednio wyposażo-
ne i dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

Politechnika w  Walencji oferuje bardziej 
ogólne kierunki studiów podzielone na spe-
cjalizacje. Można tutaj wybierać wśród 48 kur-
sów studiów I  i II stopnia, a także 81 kursów 
doktoranckich. Uniwersytet ma doskonałe 
zaplecze badawcze i  laboratoryjne. Jest także 
świetnie przygotowany na przyjmowanie za-
granicznych studentów, mieszkańcy Walencji 
są otwarci, a  samo miasto oferuje studentom 
wiele atrakcji. Absolwentem UPV jest znany 
hiszpański architekt Santiago Calatrava. 

Uniwersytet Politechniczny w Walencji po-
siada kolekcję prac rzeźbiarskich różnych ar-
tystów krajowych i międzynarodowych, które 
zamieniają trzy kampusy uczelni w autentycz-

ną plenerową galerię sztuki znaną jako Kam-
pus Rzeźbiarski Politechniki w Walencji. UPV 
ma Obszar Środowiska, Urbanistyki i  Pla-
nowania Kampusu odpowiedzialny za wyko-

nywanie zadań związanych z  zarządzaniem 
i  kontrolą wpływu, jaki uniwersytet wywiera 
na środowisko. Jest to także pierwszy uniwer-
sytet hiszpański, który od maja 2009 r. posiada 
System Zarządzania Środowiskowego (SGA) 
certyfikowany zgodnie z  europejskim rozpo-
rządzeniem EMAS. 

Głównymi celami wyjazdu w ramach pro-
gramu Erasmus+ były uczestnictwo w inten-
sywnym kursie języka angielskiego na różnych 
poziomach zaawansowania, zwiększenie mo-
bilności personelu uniwersyteckiego oraz po-
znanie innowacyjnych metod praktycznego 
nauczania. Uczestnicy mieli możliwość pra-
cy nad swoimi umiejętnościami komunikacji 
werbalnej w autentycznym środowisku akade-

Uczestnicy kursu
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mickim. Pozwalało to na wzmocnienie i  roz-
wój swoich umiejętności komunikacyjnych 
w  języku angielskim oraz podnoszenie kom-
petencji społecznych i kulturowych. 

Wartością dodaną kursu była możliwość 
bezpośredniej interakcji z  native speakerami, 
co mobilizowało uczestników do znacznego 
zaangażowania oraz stymulowało procesy ko-
munikacji językowej. Ponadto zróżnicowanie 
grup pod względem narodowościowym rów-
nież przyczyniało się do rozwijania kompeten-
cji społecznych, a  także zawodowych (możli-
wość współpracy z ośrodkami z zagranicy). 

Walencja ma wiele wspaniałych atrakcji kul-
turalnych. Znajdują się w niej również dziel-
nice, w  których można chłonąć lokalną at-
mosferę. Dodatkowo odbywa się tam również 
niesamowite Las Fallas, czyli Święto Ognia. 
Do najciekawszych atrakcji turystycznych Wa-
lencji możemy zaliczyć: 

Miasteczko Sztuki i Nauki, zaprojektowane 
przez Santiaga Calatravę – to rozległe centrum 
kultury składa się z pięciu budynków przypo-
minających muszle oraz posiada promenadę 
pełną dzieł sztuki i zieleni; 

L’Oceanogràfic – największe oceanarium 
w Europie, w którym można zobaczyć delfiny 
i  poznać pięć głównych ekosystemów świata 

oraz zjeść posiłek pośród ryb w niesamowitej 
podwodnej restauracji; 

Bioparc Valencia posiada trzy wybiegi afry-
kańskie, w  których zwierzęta koegzystu-
ją ze  sobą tak jak w  środowisku naturalnym, 
konstrukcja parku daje wrażenie bliskiego ob-
cowania ze zwierzętami; 

La Llotja de la Seda – dawna giełda jedwa-
biu z XVI w., symbol handlowej potęgi Walen-
cji, znajdująca się w niej Sala Kontraktów (Sala 
de Contratacion) była kiedyś centrum bizne-
sowym miasta; 

Mercado Central – główny bazar Walen-
cji jest od 1928  r. mekką smakoszy, na set-
kach stoisk można znaleźć mnóstwo lokal-
nych produktów spożywczych i  regionalnych 
przysmaków.

Wzdłuż wybrzeża regionu Walencja roz-
ciągają się plaże Costa del Azahar (w prowin-
cji Castellón, na północ od miasta) oraz jeden 
z  głównych regionów wypoczynkowych Eu-
ropy – Costa Blanca (w prowincji Alicante, na 
południe od miasta).

Tekst i fot. uczestnicy wyjazdu szkoleniowego:  
Beata Biernacka, Renata Różyło, Waldemar Gustaw, 

Michał Świeca, Krzysztof Różyło,  
Katarzyna Kozłowicz, Dariusz Góral
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Wacław Surzycki – 
organizator leśnictwa na 
Kresach Wschodnich
Wacław Surzycki ma ogromne zasługi w budowaniu 
administracji lasów państwowych na Kresach Wschodnich.
Słuszne więc jest, aby pamięć o tym wiernym synu 
Polski została przechowana w sercach leśników 
i przypomniana na łamach „Aktualności Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie”. Tym bardziej że w tym 
roku przypada setna rocznica jego śmierci. 

Wacław Surzycki był synem znanego 
w  Krakowie doktora Józefa Surzyckie-

go i Marii z Giżyckich. Urodził się 16 listopa-
da 1886 r. Gimnazjum ukończył w Krakowie 
w 1905 r., a w 1908 r. z odznaczeniem studia 
rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Po ukończeniu nauki odbył praktykę rol-
niczą w  Poznańskiem, a  następnie prowadził 
samodzielnie administrację dóbr ziemskich 
w  Gostyńskim, Kutnowskim i  na ziemi gro-
dzieńskiej. Poszukiwał dla siebie gospodarstwa 
rolnego na Lubelszczyźnie. Jego uwaga kon-
centrowała się na folwarkach położonych po 
lewej stronie biegu rzeki Giełczwi oraz w oko-
licach Bychawy (Podzamcze i Jabłonna). 

Pragnąc za wszelką cenę objąć własny 
warsztat pracy, udał się w 1914 r. na Ukrainę. 
Został tam aresztowany przez Rosjan i po dłu-
gim uwięzieniu zesłany na syberię do kraju 
narymskiego. Po dwóch latach pozwolono mu 
wyjechać do Saratowa i  zaangażowano go na 
służbę w Departamencie Rolnym. Tam zwró-
cił na siebie uwagę rozległą wiedzą i wybitny-
mi zdolnościami i został wysłany jako członek 
naukowej ekspedycji do Turkiestanu dla stu-
diów gleboznawczo-klimatycznych i  w  ogó-
le całości stosunków rolnych. Z  tego poby-
tu powstała obszerna dokumentacja, którą W. 
Surzycki zamierzał wykorzystać jako wkład 
w swój doktorat. 

Kiedy w  Rosji wybuchła rewolucja, sko-
rzystał z  amnestii dla więźniów politycznych 
i w lipcu 1918 r. powrócił do rodzinnego Kra-
kowa. Od tej chwili z całym zapałem i wyjąt-
kowym oddaniem poświęcał swe siły i wiedzę 
dla kraju. Pierwotnie pracował w  Minister-
stwie Rolnictwa w dziale Dóbr Państwowych 

jako inspektor rolny, a następnie jako kierow-
nik oddziału parcelacyjnego w  Związku Zie-
mian we  Lwowie, po czym został powołany 
na stanowisko wicedyrektora Departamentu 
Lasów i Dóbr Państwowych Zarządu Wołynia 
i Podola. 

Niestrudzony w  pracy wykonawczej ogła-
szał w  „Ziemianinie” prace: O  konieczności 
utworzenia Centrali Państwowej dla handlu i prze-
mysłu leśnego oraz O sprawie racjonalnego użytko-
wania Dóbr Państwowych i Donacyjnych, w któ-
rej napisał m.in., że najważniejszym zadaniem 
w dziedzinie gospodarstwa leśnego na Kresach 
Wschodnich jest zrównoważenie popytu i po-
daży drewna tak, aby z  jednej strony użytko-
wanie lasu odbywało się w ramach gospodar-
stwa racjonalnego, z drugiej zaś strony pokryte 
było zapotrzebowanie na drewno. Rozpatrując 
poszczególne rodzaje własności, W. Surzycki 
doszedł do wniosku, iż jedynie państwo za-
interesowane jest trwałością etatu drzewne-
go, prywatny właściciel myśli bowiem tyl-
ko o zabezpieczeniu różnych swoich potrzeb, 
przez co mogą zostać naruszone równowaga 
dochodów materiałowych oraz zaspokajanie 
potrzeb państwa i  społeczeństwa. Upaństwo-
wienie lasów i  zatrzymanie całej gospodarki 
leśnej w rękach państwa zmusza konsekwent-
nie do upaństwowienia przemysłu drzewne-
go, bez tego bowiem drewno kierowane by-
łoby nie bezpośrednio do konsumentów, lecz 
do rąk handlarzy i  to najczęściej żydowskich. 
Objęcie lasów państwowych, zaprowadzenie 
w  nich administracji, zbadanie ich wydajno-
ści, upaństwowienie lasów prywatnych i prze-
mysłu drzewnego – oto zadania, które według 
W. Surzyckiego powinny być uwzględnione 

Z HISTORII
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przy organizacji Zarządów Dóbr Państwo-
wych Kresów Wschodnich. Poza tym W. Su-
rzycki złożył na ręce Lwowskiego Związku 
Ziemian projekt uruchomienia w Małopolsce 
Wschodniej gospodarstwa z  wykorzystaniem 
sił motorowych. 

Wacław Rogiński (1879–1956), który 
w  1920  r. pracował w  Zarządzie Cywilnym 
Ziem Wschodnich, tak wspominał swojego 
imiennika Wacława Surzyckiego na kartach 
pierwszego numeru „Lasu Polskiego”, wyda-
nego w 1921 r.: 

„Osobiście poznałem ś.p. Wacława Surzyc-
kiego w ostatnim okresie, kiedy był wicedyrek-
torem Departamentu Lasów Wołynia i Podola. 
Marzeniem Jego było wyplenić sobkostwo, le-
nistwo i złą wolę, zorganizować administrację 
tej pięknej i  bogatej połaci kraju, uporządko-
wać drogi wodne i uruchomić na wielką skalę 
przemysł leśny, powołując polski kapitał pry-
watny, a więc tworząc związki i spółki przemy-
słowo – handlowe, zakładając bank, który by 
wspomagał inicjatywę prywatną. 

Bystrością umysłu i  łatwością orientowa-
nia się w sprawach do których, zdawałoby się, 
nie był teoretycznie przygotowany, częstokroć 
w zdumienie wprawiał, a jednocześnie wielka 
skromność w  wypowiadaniu swojego zdania, 
nieskazitelna prawość charakteru i  subtelność 

w obcowaniu – wszystko to sprawiało, że ś.p. 
Wacław Surzycki musiał być przez otaczają-
cych Go ludzi nie tylko cenionym i szanowa-
nym, ale i prawdziwie kochanym. 

Gdy nadeszła groźna chwila dla Ojczyzny 
– stanął jednym z pierwszych w szeregach bo-
haterskiej młodzieży, która oddając swe młode 
życie robiła to z  poczuciem, że spełnia tylko 
pospolity obowiązek obywatelski. 

Jako szeregowiec 1 pułku Ułanów Kre-
chowieckich zginął 27 sierpnia 1920  r. pod 
Bełzem. 

Pomimo woli wyczuwa się ból wewnętrzny 
i wyrywa myśl, że szkoda tego człowieka, bo 
wszak nadmiaru ludzi zdolnych i użytecznych 
nie mamy. 

Ale trudno! Snać nie wypełnioną była czara 
cierpień i  ofiar narodu polskiego. Snać prze-
lew krwi serdecznej jego najlepszych synów 
był dla szczęścia Polski i  odrodzenia narodo-
wego potrzebnym”. 

Muszę przyznać, że słowa te mające formę 
nekrologu, pomimo upływu czasu, wywarły 
na mnie niesamowite wrażenie. Takich ludzi 
potrzeba bowiem i dzisiaj. 

Lucjan Cimek

100 lat Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni
Uroczystości związane z jubileuszem „100 lat 
działalności Lubelskiego Związku Hodowców Koni 
w niepodległej Polsce” odbyły się 14 grudnia 2019 r. 

Zaraz po uzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości liczne organizacje podjęły dzia-

łalność mającą na celu odtworzenie różnych 
elementów gospodarczych odrodzonego pań-
stwa w nowych granicach po 123 latach ogra-
niczeń wprowadzanych przez państwa za-
borcze. Jednym z  istotnych problemów było 
odbudowanie populacji koni. Ich ogromna 
liczba uległa wyniszczeniu w okresie I wojny 
światowej w wyniku działań wojennych, a tak-
że nadmiernie ciężkiej pracy, a nawet jako źró-
dło pokarmu dla głodującej ludności w strefie 
działań wojennych. W  Polsce straty oceniane 
były na 30% przedwojennej populacji. Konie 
w  owych czasach były podstawą transportu 

i uprawy roli, a także niezbędne w tworzeniu 
kolejnych pułków kawalerii i artylerii konnej. 
W tym celu utworzone zostały instytucje pań-
stwowe, a także zaktywizowały się organizacje 
społeczne. 

Na obszarze Lubelszczyzny już na początku 
1919 r. działacze przedwojennej Sekcji Chowu 
Koni pod kierownictwem Antoniego Bud-
nego rozpoczęli aktywną działalność w zakre-
sie poprawy stanu liczbowego i  jakościowego 
chowu koni. Setną rocznicę tego faktu obcho-
dzono uroczyście pod koniec 2019 r. 

Należy przypomnieć, że pod zaborem ro-
syjskim dopiero od 1897  r. można było two-
rzyć stowarzyszenia społeczne. Na Lubelsz-
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czyźnie (w  okresie zaboru rosyjskiego była 
to gubernia lubelska Królestwa Polskiego) 
już w  1899  r. powołano Lubelskie Towarzy-
stwo Rolnicze, a w nim Sekcję Chowu Koni. 
Jej działacze, m.in. Antoni Budny z Bychawy, 
znany hodowca koni i trzody chlewnej, orga-
nizowali regionalne i  krajowe wystawy koni 
oraz wystawiali swoje konie pełnej krwi an-
gielskiej w wyścigach na torze w Lublinie, tak-
że na torach w Warszawie, a nawet w Peters-
burgu. Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę jednym z  czołowych działaczy Sekcji 
Chowu Koni był Antoni Budny. To on razem 
z  innymi hodowcami wznowił działalność 
Sekcji. Członkowie – głównie wielcy posiada-
cze ziemscy – nie ograniczali się do produkcji 
koni. Organizowali także wystawy – pierwsza 
odbyła się w Lublinie już w 1922 r. Uczestni-
czyli w  krajowych wystawach hodowlanych, 
gdzie zdobywali nagrody za prezentowane 
konie. Wyróżniające się stadniny prowadzi-
li m.in. K. Piaszczyński w  Snopkowie, hr W. 
Łoś w Piotrowicach, hr. A. Szeptycki w Łabu-
niach, A. Budny w  Bychawie, T. Starnawski 
w Guzówce, hr M. Zamojski w Michałowie. 
Zdobywali wyróżnienia na wystawach regio-
nalnych i  krajowych, a  konie z  ich hodowli 
poprawiały poziom innych stadnin w woj lu-
belskim. Rozpoczęli produkcje koni remon-
towych – dla uzupełniania stanu koni w  ar-
mii polskiej, która w owych czasach liczyła 40 
pułków kawalerii, a także artylerię konną i ta-
bory. Konie remontowe z Lubelszczyzny cie-
szyły się dobrą opinią komisji wojskowych, 
która dawała im wysokie ceny, a  to zachęcało 
do podnoszenia ich jakości. Dobre konie re-
montowe w  dwudziestoleciu międzywojen-
nym zaczęli produkować obok ziemian także 
małorolni włościanie, których także przyjmo-
wano do Sekcji Chowu Koni. 

W  tym okresie ukształtował się na tere-
nie Lubelszczyzny typ szlachetnego konia lu-
belskiego półkrwi angloarabskiej, doskonale 
nadającego się do służby w kawalerii, a  także 
jako koń sportowy i oczywiście ogólnoużytko-
wy pod siodło lub do zaprzęgu zarówno wy-
jazdowego, jak i  roboczego. Konie szlachet-
ne stanowiły 80% całej populacji koni w woj. 
lubelskim.

Niezwykle ważną rolę pełniła działająca na 
tym terenie Państwowa Stadnina Koni w Jano-
wie Podlaskim. Istniała od 1817  r., po znisz-
czeniach wojennych I  wojny światowej po-
wołana na nowo. Zgromadziła kilka działów 
rasowych: najcenniejsze klacze czystej krwi 
arabskiej uratowane z  pogromu wojny i  na-
wały bolszewickiej na wschodnich rubieżach, 

dział pełnej krwi angielskiej (przeniesiony 
później do Kozienic), dział półkrwi angielskiej 
rodzimej hodowli oraz dział półkrwi anglo-
arabskiej oparty na rodach austro-węgierskich 
uzyskanych z  rozpadającej się monarchii au-
stro-węgierskiej w wyniku przejęć i zakupów. 
Rody te, jak również udział ogierów półkrwi 
arabskiej polskiej hodowli spowodowały prze-
kształcenie konia lubelskiego z  typu półkrwi 
angielskiej na typ półkrwi angloarabskiej. Nie-
zwykle istotna była tu rola Państwowego Stada 
Ogierów, które utworzono również w  Jano-
wie Podlaskim na bazie ogierów austriackich 
i hodowli własnej właśnie w typie angloarab-
skim. Stado zostało przeniesione w roku 1930 
do nowo zbudowanego obiektu w Białce koło 
Krasnegostawu, gdzie funkcjonuje nieprze-
rwanie do czasów dzisiejszych. 

Sekcję Hodowli Koni, działającą przy Lu-
belskim Towarzystwie Rolniczym, w  roku 
1928 przemianowano na Związek Hodowców 
Lubelskiego Konia Szlachetnego, a  w  roku 
1935 na Związek Hodowców Koni przy Lu-
belskiej Izbie Rolniczej. Przed wybuchem II 
wojny światowej liczebność członków Związ-
ku wynosiła ok. 3600 hodowców posiada-
jących 5550 klaczy hodowlanych. Związek 
organizował coroczne wystawy, w  tym tak-
że o  znaczeniu krajowym (pierwsza odby-
ła się w Lublinie w 1925 r. i zgromadziła 200 
koni oraz 34 wystawców, a ostatnia w 1938 r.). 
Przez prawie 20 lat (do 1938  r.) główną siłą 
sprawczą był prezes Antoni Budny, a jego 
najbliższym współpracownikiem inż. Stefan 
Chodnikiewicz, pełniący funkcję kierowni-
ka od 1922 aż do 1957 r. 

Związek w 1934 r. wydał drukiem „Lubel-
sko-wołyńską księgę stadną”, w której zawarto 
rodowody 680 koni w trzech działach: półkrwi 
arabskiej, półkrwi angielskiej i półkrwi anglo-

Antoni Budny – zasłużony hodowca koni, 
prezes LZHK 1919-1938

Inż. Stefan Chodnikiewicz – kierownik 
LZHK 1922-1957

 Zarząd LZHK 1967, w środku siedzi 
prezes dr Ewald Sasimowski
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arabskiej. Ta księga stała się podstawową przy 
tworzeniu w 1962 r. Księgi koni małopolskich. 

Stefan Chodnikiewicz był mężem 
opatrznościowym lubelskiej hodowli koni 
w czasie okupacji niemieckiej i w początkach 
Polski Ludowej. W czasie wojny Niemcy za-
kazali działalności związkowej, lecz pozosta-
wili kadrę do prowadzenia ewidencji (hodowla 
koni miała służyć armii hitlerowskiej). Konie 
hodowlane były objęte ochroną przez rekwi-
zycjami, a  klacze źrebne przed pracami obo-
wiązkowymi. Chodnikiewicz jak mógł chronił 
polskie konie przed wyniszczeniem. 

Dlatego po wojnie mógł zaproponować ho-
dowcom z Lubelskiego (już bez ziemian, któ-
rych majątki rozparcelowano lub upaństwo-
wiono) odnowienie struktur związkowych 
najpierw w  kołach powiatowych, a  następnie 
powołanie Związku Hodowców Koni w  Lu-
blinie, który został przemianowany na Zrze-
szenie Hodowców Koni w Lublinie w 1946 r. 
Zrzeszenie miało pod opieką prawie 10 tys. 
koni, niestety tylko 472 klacze z  obustron-
nym i  1894 z  jednostronnym pochodzeniem 
oraz 922 ogiery. Rejestrowano nowo urodzone 
źrebięta, organizowano punkty kopulacyjne, 
a  nawet międzypowiatowe wystawy hodow-
lane. W 1949 Zrzeszenie uległo przymusowej 
likwidacji. 

Po politycznej odwilży w 1956 r. po raz ko-
lejny podjęto wysiłek odtworzenia społecznej 
działalności hodowców koni. Z  inspiracji by-
łych działaczy Zrzeszenia i inż. Stefana Chod-
nikiewicza powołano najpierw koła powiato-
we, a 14 marca 1957 r. odbył się Walny Zjazd 
Delegatów, na którym został zawiązany Lubel-
ski Związek Hodowców Koni. W  odnowio-
nym Lubelskim Związku Hodowców Koni na 
prezesa zarządu został wybrany Ewald Sa-
simowski – pracownik naukowy Wyższej 
Szkoły Rolniczej w  Lublinie, wcześniej za-
stępca dyrektora PSO Białka. W czasie bardzo 
aktywnego pełnienia funkcji prezesa Związku 

przez 18 lat przeszedł drogę naukową na lu-
belskiej uczelni aż do stopnia profesora. 

Funkcję kierownika Związku podjął da-
lej inż. Stefan Chodnikiewicz, który niestety 
wkrótce zmarł (w marcu 1958 r.). Na tym sta-
nowisku trwał przez 35 lat. W dalszych latach 
funkcję tę pełnili Henryk Kociuba, Rafał Kaje-
tanowicz Zbigniew Dobraczyński.

Działalność LZHK nie ograniczała się tyko 
do ewidencji koni hodowlanych, wiele uwagi 
poświęcano szkoleniu hodowców, podnosze-
niu ich wiedzy i umiejętności w zakresie zasad 
hodowli, rozrodu, wychowu i  treningu koni, 
pielęgnacji kopyt itp. Organizowano specjali-
styczne kursy w ośrodkach hodowlanych: SK 
Janów Podlaski dzięki życzliwości dyr. An-
drzeja Krzyształowicza, PSO Białka we współ-
pracy z dyr. Kazimierzem Guziukiem. 

Hodowla koni na Lubelszczyźnie obejmo-
wała w tych latach trzy grupy rasowe: ok. 80% 
stanowiły szlachetne konie lubelskie, które 
zostały w  roku 1963 ujęte razem z  kielecki-
mi, nowosądeckimi i  innymi półkrwi anglo-
arabskiej we wspólnej Księdze koni małopol-
skich. Ponadto w powiatach północnych woj. 
lubelskiego utrzymywane były także małe po-
grubione konie w typie kopczyka podlaskiego 
oraz w powiecie biłgorajskim prymitywne ko-
nie biłgorajskie w typie tarpana. Obie te lokal-
ne grupki rasowe już nie istnieją. 

Hodowla konia małopolskiego rozwijała się 
zarówno dzięki ogierom tej rasy z PSO Biał-
ka, jak i uzyskanym po nich ogierom uznanym 
z  hodowli prywatnej. Konie te poddawane 
próbom dzielności były coraz lepsze w zakre-
sie cech pokrojowych, oraz użytkowych, wy-
kazując przydatność zarówno pod siodłem, jak 
i do zaprzęgu. Należy dodać, że pomysłodaw-
cą metody i  aparatu do prób dzielności koni 
zaprzęgowych był prof. E. Sasimowski, który 
poza tym projektem opracował wiele innych 
zagadnień naukowych dotyczących hodowli 
i użytkowania koni wdrożonych do praktyki. 

W 1963 r. Ministerstwo Rolnictwa podjęło 
decyzję o utworzeniu ksiąg rasowych dla koni 
hodowanych w różnych regionach kraju. Jako 
pierwszą powołano Księgę stadną koni mało-
polskich. Ta nowa rasa łączyła regionalne typy 
koni w pochodzeniu angloarabskim z ówcze-
snych województw: lubelskiego, kieleckiego, 
krakowskiego i rzeszowskiego. Kolejno utwo-
rzono księgi dla koni wielkopolskich, śląskich, 
zimnokrwistych oraz koni huculskich i koni-
ków polskich. Kilka lat później, w 1969 r., wy-
znaczono granice zasięgu poszczególnych ras, 
w woj. lubelskim dominujący obszar dotyczył 
hodowli koni małopolskiego, w  północnych 

Hodowcy na szkoleniu w SK 
Janów Podlaski (w środku dyr. 

A. Krzyształowicz)
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powiatach dopuszczono hodowle koni zim-
nokrwistych i pogrubionych. W 1967 r. Lubel-
ski Związek Hodowców Koni obejmował 19 
kół powiatowych zrzeszających łącznie 3304 
członków hodujących konie różnych ras.

Bardzo aktywna i użyteczna społeczna dzia-
łalność Związku na rzecz podnoszenia jako-
ści koni została przerwana decyzją Minister-
stwa Rolnictwa w 1975 r., które zdecydowało 
o odebraniu PZHK praw do prowadzenia te-
renowej hodowli koni. Działania te razem 
z personelem fachowym przeniesiono do okę-
gowych stacji hodowli koni podległych admi-
nistracji państwowej. Związek mógł istnieć, 
ale jego rolę ograniczono do organizacji spo-
tkań o  charakterze informacyjno-szkolenio-
wym. W  proteście prof. Ewald Sasimowski 
podjął decyzję o  rezygnacji z  funkcji prezesa 
LZHK po 18 latach efektywnej działalności.

Lata 1975–1982 to okres dość pasywny dla 
Związku, chociaż jego członkowie w  terenie 
starali się w oparciu o posiadany materiał oraz 
dostępne na punktach rozpłodowych ogie-
ry z SO Białka utrzymywać poziom hodowli 
dwóch podstawowych ras: konia małopolskie-
go i konia zimnokrwistego.

Na fali przemian po roku 1980, udało się 
odzyskać przez Związek Hodowców Koni 
uprawnienia do prowadzenia pracy hodowla-
nej, ewidencji koni, łącznie z  prowadzeniem 
ksiąg rasowych. Nastąpiło to decyzją mini-
stra rolnictwa w czerwcu 1982 r. Na Lubelsz-
czyźnie Walny Zjazd Delegatów odbył się 18 
kwietnia 1983  r. Reaktywował on Okręgowy 
Związek Hodowców Koni w Lublinie. Po raz 
kolejny w  odnowionym Związku na prezesa 
zarządu został wybrany pracownik naukowy 
Akademii Rolniczej w  Lublinie prof. Ma-
rian Budzyński (kierownik Zakładu Ho-
dowli Koni), który funkcję tę pełnił w  latach 
1983–1987 oraz w kadencji 2000–2003. W po-
zostałych kadencjach prezesami byli: Edward 
Dekiel, Czesław Chadaj, Stanisław Stefaniak.

W 1994 r. liczebność członków Okręgowe-
go Związku Hodowców Koni wynosiła 1632 
hodowców, którzy byli zrzeszeni w 16 kołach 
powiatowych. Utrzymywali oni łącznie 1876 
koni hodowlanych, w  tym 1644 klaczy oraz 
232 ogiery uznane. W okręgu lubelskim było 
też dostępnych 86 ogierów ze Stada Ogierów 
w Białce. 

Zadaniem Związku poza oficjalnymi dzia-
łaniami ewidencyjno-hodowlanymi było od-
budowanie zaufania wśród hodowców i  za-
angażowanie ich do wspólnych aktywności. 
Związek wspierał hodowlę koni poprzez m.in. 
pomoc finansową przy zakupie ogierów licen-

cjonowanych, kontraktacje źrebiąt i  dopła-
ty z Funduszu Postępu Biologicznego. Funk-
cje kierowników Biura Okręgowego Związku 
pełnili w  tych czasach inż. Ryszard Ka-
czyński (1982–1996) i  mgr inż. Krzysztof 
Rudziński (1996–2004). Wspólnie z pozosta-
łymi inspektorami hodowlanymi działali w te-
renie, organizując przeglądy hodowlane na te-
renie poszczególnych gmin, gdzie dokonywali 
prób dzielności ogierów hodowli terenowej 
tzw. uznanych, licencji klaczy hodowlanych, 
ewidencji i opisów źrebiąt nowo urodzonych. 
Przeglądy takie gromadziły czasami po kilka-
dziesiąt klaczy matek i były znakomitą okazją 
do porównania materiału hodowanego na da-
nym terenie, udzielania wskazówek hodow-
lanych, a także spotkań hodowców i miłośni-
ków koni. 

Najbardziej spektakularnym efektem takich 
spotkań była inicjatywa kierownika OZHK 
mgr. Krzysztofa Rudzińskiego i  hodowców 
koni małopolskich z  Krzysztofem Kordal-
skim na czele zorganizowania Czempiona-
tu Młodych Koni Małopolskich na terenie 
SO w  Białce. Pierwszy czempionat odbył się 
w roku 1998 i wpisał się na stałe do kalenda-
rza imprez krajowych, a następnie uzyskał sta-
tus narodowego. Odbywa się nieprzerwanie 
do czasów współczesnych, gromadząc hodow-
ców z  całego kraju prezentujących nawet do 
150 koni. Hodowcy prywatni rywalizują jak 
równy z równym z renomowanymi stadnina-
mi (państwowymi – obecnie własność spółek 
Skarbu Państwa), takimi jak Janów Podlaski, 
Walewice, Prudnik, dzieląc się zwycięstwami 
w  klasach płci i  wieku, a  także czempionata-
mi krajowymi. Wśród właścicieli koni zdoby-

Próba chęci ciągnięcia ogiera w aparacie oporowym Sasimowskiego

Narodowy Czempionat Młodzieżowy Koni 
Rasy Małopolskiej – Białka 2013
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wających te wysokie wyróżnienia jest 
wielu hodowców z Lubelszczyzny. 

Hodowcy koni małopolskich 
w  2003  r. założyli Polski Związek 
Hodowców Koni Małopolskich 
z  siedzibą w  SO Białka i  czynnie 
wspierają tę imprezę hodowlaną. 

Okres przemian polityczno-go-
spodarczych po roku 1989 wpłynął 
także na hodowlę koni. Ogólno-
krajowa tendencja do mechanizacji 
transportu i rolnictwa już od połowy 
lat 70. powodowała gwałtowny spa-
dek liczby koni w  Polsce, a  zwięk-
szone pod koniec XX w., możliwości 
technologiczne i  gospodarcze spo-
wodowały, że na przełomie tysiącle-
ci w Polsce było ok. 550 tys. koni, na 
Lubelszczyźnie ok. 80 tys. 

W  kraju zmieniła się struktu-
ra własnościowa koni hodowlanych. 
Znaczne zmiany objęły stadniny 
państwowe, a  także stada ogierów. 
Część uległa prywatyzacji, część 
przekształcono w  spółki prawa han-
dlowego, w  wyniku tego materiał 
elitarny znalazł się w rękach prywat-
nych, i  od możliwości finansowych, 

a  także trwałej pasji nowych właścicieli zale-
żały losy koni elitarnych – rozwój lub zanik 
wielu nowych obiektów hodowlanych. Po-
nadto decyzja ministra rolnictwa o  zaniecha-
niu rejonizacji hodowli ras w  Polsce podjęta 
w  1998  r. spowodowała zwiększenie różno-
rodności utrzymywanych ras koni na terenie 
całego kraju.

Reforma administracyjna państwa powo-
łująca nowe województwa pozwoliła na przy-
wrócenie nazwy Lubelski Związek Hodow-
ców Koni w 2000 r. Na obszarze obejmującym 
działalność LZHK odnotowano niezwykle 
szybki wzrost liczebności koni zimnokrwi-
stych, które w  szybkim czasie zdominowa-
ły teren woj. lubelskiego (w  nowych grani-
cach), głównie przez dużą opłacalność chowu 
koni zimnokrwistych na eksportowy materiał 
rzeźny. Jeszcze w  roku 1976 klacze zimno-
krwiste stanowiły 10% wszystkich klaczy ho-
dowlanych, a  w  2014  r. aż 65%. Odbyło się 
to, niestety, kosztem historycznie związanych 
z  naszym regionem koni szlachetnych rasy 
małopolskiej, które obecnie stanowią tylko 5% 
wszystkich koni hodowlanych w  woj. lubel-
skim, mimo niewątpliwej przydatności wierz-
chowej w rekreacji i małym sporcie. Na obrze-
żach miast Lubelszczyzny i  innych regionów 

powstaje wiele nowych ośrodków hodowlano-
-jeździeckich użytkujących konie małopolskie. 

Zanikające polskie rasy koni zostały objęte 
programami ochrony zasobów genetycznych, 
które są finansowym wsparciem hodowców 
utrzymujących klacze „programowe”, lecz 
dotychczasowe wyniki wskazują na to, że do-
skonale sprawdza się to w odniesieniu do ras 
zamkniętych: koni huculskich, koników pol-
skich. W odniesieniu do innych ras, m.in. ma-
łopolskiej, narzucone programy ochrony nie 
odpowiadają na zapotrzebowania aktualnych 
użytkowników, w wyniku czego zarówno stan 
liczbowy, jak i użytkowy rasy w ogóle, ulegają 
obniżeniu. 

Zupełnie nowa epoka nastała w kraju z mo-
mentem wejścia Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej w  2004  r. W  obszarze hodowli 
i chowu koni trzeba było dokonać zmian do-
stosowujących przepisy krajowe do unijnych. 
Podstawową było objęcie ewidencją wszyst-
kich koniowatych bytujących na terenie po-
szczególnych województw (dotychczas Zwią-
zek zajmował się tylko końmi wpisanymi do 
ksiąg rasowych). W  ciągu kilku kolejnych lat 
wszystkie konie zostały zaopatrzone w  pasz-
port i oznakowane indywidualnym transpon-
derem – czipem, pozwalającym na elektro-
niczną identyfikację każdego koniowatego. 
W  woj. lubelskim w  latach 2004–2011 rocz-
nie było ewidencjonowanych od 13 do 18 tys. 
koni. Pracę tę wykonali ogromnym wysiłkiem 
inspektorzy hodowlani Lubelskiego Związ-
ku Hodowców Koni, którzy od 2004 r. pracu-
ją w niewiele zmienionym do dnia dzisiejsze-
go składzie: kierownik LZHK mgr inż. Jacek 
Kozik od 11.2004, a  od 2011 dyrektor 
LZHK, inż. Krzysztof Pietrzak p.o. kie-
rownika LZHK (zatrudniony od 1975, emeryt 
od 2007), kierownik ds. hodowli mgr inż. An-
drzej Kosior, inspektorzy: mgr inż. Joan-
na Szulowska, mgr inż. Tomasz Dobek, 
mgr inż. Katarzyna Milbrat do 2018r.), 
pracownicy administracyjno-księgowi: Dorota 
Holtoś, Monika Bełkot, Karolina Kostyła, Zo-
fia Flasińska. 

Wymieniony zespół wypracował fundusze 
(wykonane zadania zootechniczne były opła-
cane przez właścicieli ewidencjonowanych 
koni zgodnie z cennikiem urzędowym), które 
zostały przeznaczone na poprawę warunków 
obsługi hodowców i pracy inspektorów. Zwią-
zek wyposażył nową siedzibę oraz zakupił sa-
mochody służbowe do pracy inspektorów 
w  terenie. Inspektorzy dojeżdżają do miejsc 
hodowli koni, by wykonać zadania zootech-

Dzień Konia Zimnokrwistego Białka, 2018

Przegląd źrebiąt przy klaczach
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niczne (opis i czipowanie źrebiąt, licencje kla-
czy, ocena młodych koni).

Pojawiła się potrzeba organizowania przez 
Związek spotkań i  szkoleń dla hodowców 
przy wprowadzaniu nowych rozwiązań or-
ganizacyjnych i  nowoczesnych biotechnolo-
gii w chowie koni oraz dyskusji nad realizacją 
nowych programów hodowli poszczególnych 
ras. Aktywiści z  poszczególnych kół powia-
towych i  lokalnych ugrupowań hodowców 
określonych ras rozpoczęli organizację wystaw 
i pokazów użytkowości koni na własnym tere-
nie, a także prezentowanie najlepszych koni na 
wystawach okręgowych i  krajowych. Realiza-
cja tych imprez hodowlanych, w  wielu przy-
padkach mających już wieloletnią tradycję, od-
bywa się z  pomocą i  udziałem pracowników 
etatowych Związku. Takie imprezy są okazją 
do porównywania koni hodowlanych i zdoby-
cia wyróżnień z  rąk profesjonalnych sędziów. 
Jest to także okazja pochwalenia się swoimi 
końmi przed lokalną społecznością i  wzbo-
gacenia ich udziałem wielu wydarzeń o  cha-
rakterze kulturalnym lub historycznym. Jest 
również pielęgnowaniem barwnych tradycji 
związanych z  użytkowaniem koni. Przykła-
dem są regionalne zawody konne czy też pre-
zentacje konnych oddziałów rekonstrukcyj-
nych kawalerii rodzimej i obcej. 

W woj. lubelskim w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat obywało się takich imprez hodowla-
nych nawet do 30 w ciągu w roku. Nasz okręg 
był oceniany jako najaktywniejszy w  Polsce. 
Wielka w  tym zasługa zarządów LZHK pod 
prezesurą Ryszarda Pietrzaka (2003–2007) 
i Henryka Wójtowicza (2007–2011 i 2011–
2015). Największe imprezy okręgowe odby-
wały się na terenie Stada Ogierów i Stadniny 
w  Białce koło Krasnegostawu dzięki życzli-
wości byłych dyrektorów Andrzeja Guziuka 
i  Jerzego Urbańskiego, a  współcześnie dzięki 
Zarządowi Spółki Małopolska Hodowla Ro-
ślin, która jest współwłaścicielem stadniny 
w  Białce. Najbardziej prestiżowy jest Naro-
dowy Czempionat Młodych Koni Rasy Ma-
łopolskiej, mający charakter krajowy. Dużo 
zainteresowanych hodowców i widzów – mi-
łośników koni – gromadzi Dzień Konia Zim-
nokrwistego, w  czasie którego odbywają się 
próby ogierów uznanych, wystawa hodowlana 
oraz aukcja ogierów. 

Charakter pokazowy mają m.in. Okręgo-
wa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie 
(dbywa się od ponad 30 lat), na której konie 
stanowią dla licznie zgromadzonej publiczno-
ści dużą atrakcję.

Podobnie atrakcyjny jest posiadający już 
15-letnią tradycję Pokaz Użytkowania Koni 
i Kuców w Bychawie, organizowany przez By-
chawskie Stowarzyszenie Miłośników Koni. 
Inicjatorem tej imprezy był prof. Ewald Sasi-
mowski wówczas założyciel Polskiego Stowa-
rzyszenia Użytkowników i  Przyjaciół Koni, 
które miało na celu promocję wykorzystania 
koni w ekologii i agroturystyce. 

Zasługą prof. Sasimowskiego było tak-
że pojawienie się w Polsce nowej rasy kuców, 
których doświadczalną hodowlę rozpoczął 
w  latach 70. XX w. w  RZD Felin. Pracu-
jąc z zespołem z Zakładu Hodowli Koni ów-
czesnej AR w  Lublinie oraz współdziała-
jąc z  rolnikami z  Lubelszczyzny, wyhodował 
i wprowadził do użytku wszechstronnie użyt-
kowe kuce, nazwane „felińskimi”. Najbliż-
szy współpracownik prof. Sasimowskiego dr 
hab. Ryszard Kolstrung jako prezes Koła 
Hodowców Kuców Felińskich przy Lubel-
skim Związku Hodowców Koni doprowadził 
do objęcia tej nowej populacji opieką hodow-
laną Związku, a  w  kolejnych etapach uzna-
nia za polską rasę i wpisania w 2010 r. do Pol-
skiej księgi kuców. Jako działacz społeczny był 

Pokaz Użytkowania Koni i Kuców 
w Bychawie

Prof. R. Kolstrung (pierwszy z lewej) 
wśród wyróżnionych hodowców
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wielokrotnie współorganizatorem Krajowych 
Czempionatów Kuców Felińskich.

Poza działalnością hodowlaną zarówno 
prof. Kolstrung, jak i  pozostali pracownicy 
Katedry Hodowli i  Użytkowania Koni stale 
współpracowali z Lubelskim Związkiem Ho-
dowców Koni. Kierownik Katedry prof. Ma-
rian Kaproń pełnił rolą opiekuna meryto-
rycznego hodowli koników polskich w  RPN 
Zwierzyniec i koników biłgorajskich w Lasach 
Janowskich. Jego następczyni na stanowisku 
kierownika Katedry prof. Anna Stachurska 
była konsultantem PZHK w  zakresie identy-
fikacji koniowatych, udzielając się także jako 
wykładowca na szkoleniach dla pracowni-
ków PZHK i  LZHK oraz hodowców. Napi-
sała także wraz z Piotrem Silmanowiczem 
i Ryszardem Kolstrungiem podręcznik o pie-
lęgnacji kopyt koni. Ten ostatni prowadził 
wielokrotnie szkolenia dla hodowców LZHK 
z pielęgnowania kopyt, rozrodu koni oraz ho-
dowli kuców felińskich i prób dzielności. Był 
także sędzią na regionalnych i krajowych wy-
stawach koni i kuców.

Wszyscy wyżej wymienieni na czele z pro-
fesorami Sasimowskim i  Budzyńskim, a  tak-
że pozostali pracownicy Zakładu, a  później 
Katedry Hodowli i  Użytkowania Koni Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Lublinie mają 
ogromne zasługi dla hodowli koni zarów-
no w Lubelskiem, jak i w całej Polsce nie tyl-
ko przez swoją działalność naukową, ale także 
przez działalność dydaktyczną. Na Wydziale 
Zootechnicznym, szczególnie po utworzeniu 
specjalności a  następnie kierunku hipologia 
i jeździectwo, wyszkolonych zostało wielu fa-
chowców i pasjonatów koni. 

Podczas obchodów 100-lecia LZHK, któ-
re odbyły się 14 grudnia 2019  r. Uroczysty 
wykład „100-lecie działalności LZHK w  nie-
podległej Polsce” wygłosił prof. Ryszard Kol-
strung. Wśród zgromadzonych na uroczysto-
ści można było zobaczyć wielu absolwentów 
naszej lubelskiej Akademii Rolniczej, obecnie 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Absolwentami 

Wydziału Zootechnicznego są wszyscy obec-
nie pracujący w  LZHK inspektorzy hodow-
lani. Wśród osób wyróżnionych przez zarząd 
Związku medalami z okazji jubileuszu znala-
zło się bardzo wielu wychowanków tej uczel-
ni. Wśród byłych i  aktualnych członków za-
rządu LZHK wyróżnionych za aktywność byli 
m.in. nasi absolwenci Wojciech Kniaziuk 
i  Gustaw Jędrejek (obecnie prezes Izby 
Rolniczej). Kierownik ZHK w Warszawie mgr 
Barbara Galuba, kierownik Ośrodka Ho-
dowli Zachowawczej Konika Polskiego RPN 
w  Zwierzyńcu mgr Jan Słomiany, zastępca 
dyr. oddziału Zamość Małopolskiej Hodowli 
Roślin dr Agnieszka Bruśniak, mgr Ka-
rolina Sarnecka-Sadlak p.o. kierownika 
Stadniny Białka – to również dyplomanci Ka-
tedry Hodowli Koni wyróżnieni za zasługi dla 
hodowli koni. Podziękowanie za współpra-
cę z LZHK otrzymał także prezes Lubelskie-
go Związku Jeździeckiego lek wet. Wojciech 
Jachymek, również absolwent Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Kilkoro z wyżej wymie-
nionych to zasłużeni hodowcy kuców feliń-
skich. Wśród wyróżnionych hodowców zna-
lazł się także autor niniejszego doniesienia. 

W  imieniu władz i  pracowników Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Lublinie gratu-
lacje i  życzenia na ręce urzędującego preze-
sa LZHK Henryka Sobiechowskiego złożyła 
prof. Iwona Janczarek, kierownik Katedry Ho-
dowli i Użytkowania Koni. 

Bezpośrednio po obchodach 100-lecia 
LZHK odbyły się wybory nowego zarządu 
i  komisji statutowych Związku na kadencję 
2019–2023. Delegaci na Walny Zjazd wybrali 
nowy zarząd w niemal takim samym składzie 
jak ustępujący. Prezesem został Henryk So-
biechowski. Życzymy dobrych lat i  sukcesów 
w działalności hodowlanej i organizacyjnej na 
pożytek koniom i  hodowcom Lubelszczyzny 
i całej Polski. 

Ryszard Kolstrung  
emertowany profesor Katedry  

Hodowli i Użytkowania Koni 
Fot. Archiwum LZHK i PZHK

W artykule wykorzystano fragmenty publikacji 
„100 lat Lubelskiego Związku Hodowców Koni 
w niepodległej Polsce 1919–2019”, Lublin 2019. 

PS Tor wyścigowy istniejący w Lublinie od 
1899 r. znika na naszych oczach. W drugiej po-
łowie XX w. część przeznaczono na ogródki 
działkowe, resztki są użytkowane przez LKJ. 
Wiadomo już, bo zapadła decyzja, że na tym 
terenie powstanie nowy stadion do wyścigów, 
lecz na koniach mechanicznych – żużlowy.

Zasłużeni dla Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni absolwenci UP 

w Lublinie
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Konik biłgorajski w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie

Poleski Park Narodowy

Fot. Krzysztof W
ojciechow

ski
Fot. Krzysztof W

ojciechow
ski



Fot. Krzysztof W
ojciechow

ski

Żółw błotny w Sobiborskim Parku Krajobrazowym




