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Bibliotekê G³ówn¹ zrealizowano jako III etap
budowy kompleksu przy ul. Akademickiej 15
stanowi¹cy Centrum Kongresowe UP w Lu-
blinie. I etap to Agro II, II etap to Aula CK, III
etap to Biblioteka.

Biblioteka zaprojektowana w rzucie ko³a o
œrednicy 31,18 m i wysokoœci 24,42 m ma 6
kondygnacji, kubaturê 20 219 m3, powierzch-
niê u¿ytkow¹ 4385 m2. Jej ca³kowita po-
wierzchnia wynosi 5184 m2.

Dwie pierwsze kondygnacje (parter i przy-
ziemie) s¹ o kszta³cie nieregularnym. Przyzie-
mie w ca³oœci jest przeznaczone na magazyny
ksiêgozbiorów. Od strony po³udniowej znaj-
duje siê wejœcie do magazynu, a tak¿e plac do-
staw do strefy magazynowej. Na dachu po-
mieszczeñ magazynowych wykonano ogród
dachowy z nasadzeniami roœlin ogrodniczych.
Jest taras z barierk¹ oraz ³awki. Na parterze
jest wejœcie g³ówne do budynku od strony Rek-
toratu i Collegium Agronomicum.

Czêœæ okr¹g³a parteru to hall g³ówny wraz z
punktem informacyjnym i wypo¿yczalni¹. Po-
nadto znajduj¹ siê tam takie pomieszczenia, jak:
szatnia, pomieszczenia socjalne, techniczne i
wejœcie do windy oraz wiatro³ap. Nastêpne kon-
dygnacje to budowa o kszta³cie walca (rotunda).

Na I piêtrze znajduj¹ siê pomieszczenia Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. Kolejne kondygnacje zajmuj¹ wypo¿yczal-
nie, czytelnie, sale komputerowe i inne pomiesz-
czenia dydaktyczne. Na ostatniej kondygnacji
przewidziano salê dydaktyczn¹ pe³ni¹c¹ równie¿
funkcjê sali konferencyjnej. Konstrukcjê dachu
tworzy œwietlik z widokiem na niebo.

Budynek Biblioteki na poziomie parteru i I
piêtra jest po³¹czony ³¹cznikiem z budynkiem
Agro II. Pod ³¹cznikiem pomiêdzy Agro II i
budynkiem biblioteki wykonano ci¹g pieszy
komunikacyjny w postaci schodów tereno-
wych wyposa¿onych w pochylnie dla osób
niepe³nosprawnych.

Wyposa¿enie budynku biblioteki stanowi¹
m.in.: 2 klatki schodowe, trzy windy, dostêp do
Internetu, system znakowania zbiorów, system
kontroli dostêpu w postaci bramek, wentylacja
z klimatyzacj¹, dostêp dla osób niepe³nospraw-
nych, zabezpieczenie p. po¿., monitoring.

Kolorystyka dopasowana zosta³a do innych
obiektów UP, zaprojektowana wg koncepcji
pani architekt Jadwigi Jamio³kowskiej.

Parking dla biblioteki zrealizowano czêœcio-
wo przy budynku, a czêœciowo przy Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym.

Z okr¹g³¹ czêœci¹ budynku g³ównego po³¹-
czone s¹ dwa dwukondygnacyjne pomieszcze-
nia magazynowe ksiêgozbiorów. Zbiory star-
sze i rzadziej wykorzystywane znajduj¹ siê na
najni¿szej kondygnacji (ok. 100 tys. vol. ksi¹-
¿ek i ok. 120 tys. vol. czasopism).

Powierzchniê u¿ytkow¹ stanowi¹ magazy-
ny zwarte – 650 m2; magazyny tradycyjne –
300 m2; wolny dostêp – 800 m2; przestrzeñ dla
u¿ytkowników – 800 m2; pracownie bibliotecz-
ne i powierzchnie administracyjne – 400 m2;
pomieszczenia gospodarcze, techniczne, komu-
nikacyjne – 1050 m2.

Biblioteka G³ówna rozpocznie swoj¹ dzia-
³alnoœæ we wrzeœniu 2012 r.

Wiktor Dziubiñski

PRZEKAZANIE BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ

BIBLIOTEKA G£ÓWNA – OPIS OBIEKTU

15 czerwca 2012 r. nast¹pi³o przekazanie
Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie
przez Generalnego Wykonawcê: Przedsiêbior-
stwo Budowlane Unimax Sp. z o.o. d³ugo oczeki-
wanego obiektu, Biblioteki G³ównej – Regional-
nego Oœrodka Rolniczej Informacji Naukowej.

Przekazanie mia³o bardzo uroczysty cha-
rakter, a nast¹pi³o w obecnoœci: marsza³ka wo-
jewództwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana,
wicemarsza³ków S³awomira Sosnowskiego i
Krzysztofa Grabczuka, wiceministra rozwoju
regionalnego Marcelego Niezgody, europos³a
Arkadiusza Bratkowskiego, wicewojewody
lubelskiego Mariana Starownika.

Goœcie w ciep³ych s³owach wyrazili zado-
wolenie z przekazywanego obiektu, podkre-
œlaj¹c jego znaczenie dla spo³ecznoœci akade-
mickiej Uniwersytetu, a tak¿e zainteresowa-
nych œrodowisk województwa lubelskiego.
Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali Marta
Kêsik, by³y wieloletni dyrektor Biblioteki
G³ównej UP w Lublinie, a tak¿e wiceminister
Marceli Niezgoda, marsza³ek Krzysztof Het-
man, wicemarsza³ek S³awomir Sosnowski, eu-
ropose³ Arkadiusz Bratkowski oraz JM Rek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Marian Weso³owski.

Nastêpnie ks. biskup Artur Miziñski po-
œwiêci³ okazjonalne tablice i obiekt biblioteki.

Wszyscy zebrani zwiedzili budynek, nie
kryj¹c s³ów uznania za rozwi¹zanie konstruk-
cyjne i funkcjonalne obiektu.

Henryk Bichta. Fot. Jacek Piasecki
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Jakie zadania stoj¹ przed Bibliotek¹
G³ówn¹ w najbli¿szej przysz³oœci, oprócz
gromadzenia zbiorów oczywiœcie?

Przede wszystkim powinnyœmy dbaæ o in-
teresy naszych pracowników naukowych i stu-
dentów. Jednoczeœnie pe³ni ona rolê biblioteki
publicznej. Ka¿dy obywatel z miasta czy re-
gionu mo¿e korzystaæ z jej ksiêgozbioru.

W nowym budynku bêdziemy mieli luksu-
sowe warunki. Tak siê sk³ada, ¿e biblioteka
bêdzie najnowoczeœniejsza nie tylko w regio-
nie, ale i na ca³ej œcianie wschodniej. Z tym
wi¹¿e siê komfort pracy, ale i nowe wyzwania.
Nasza biblioteka ma s³u¿yæ do transferu wie-
dzy, czyli zastosowania jej w praktyce, w ra-
mach Regionalnego Oœrodka Rolniczej Infor-
macji Naukowej.

Jak¹ rolê bêdzie pe³ni³ Regionalny
Oœrodek Informacji Rolniczej?

Bêdziemy praktykê ³¹czyæ z teori¹. Przy-
gotowywaæ literaturê, po któr¹ bêdzie móg³
siêgn¹æ rolnik, kiedy do nas przyjdzie. W punk-
cie informacyjnym, na parterze budynku, bê-
dzie mo¿na dowiedzieæ siê od dy¿uruj¹cego
pracownika, gdzie szukaæ odpowiednich ma-
teria³ów.

Tu¿ po odbiorze budynku musimy zago-
spodarowaæ pomieszczenia. W wakacje prze-
niesiemy ksiêgozbiór. W paŸdzierniku przyj-
miemy studentów i pracowników.

Rozpoczêliœmy ju¿ wspó³pracê z grupami
producentów rolnych. I to jest w³aœnie przy-
k³ad tego transferu wiedzy, czyli zastosowania
nauki i odpowiedzi na pytanie, co rolnik chcia³-
by wiedzieæ. Jednym z takich produktów jest
ksi¹¿ka „Wszystko o indyku, czyli…”,w któ-
rej producenci rolni przedstawiaj¹ swoje osi¹-
gniêcia i mog¹ siê zareklamowaæ. Jednoczeœnie
mo¿na tam znaleŸæ dzia³ kulinarny, garstkê in-
formacji z historii hodowli w Polsce i na œwie-
cie oraz wizerunek drobiu w kulturze i sztuce.
Z tej serii jest nastêpna publikacja, tym razem
na temat gêsi, w wersji polskiej i niemieckojê-
zycznej. Kolejne bêd¹ dotyczyæ wieprzowi-
ny, zbo¿a i przetworów zbo¿owych. Zapro-
ponowa³em, by promocje tego rodzaju ksi¹¿ek
robiæ w nowym budynku biblioteki. Bêd¹ w
nich uczestniczyli przedstawiciele nauki. My-
œlê równie¿ o zaproszeniu na t¹ prezentacjê
przedstawicieli z oœrodków doradztwa rolni-
czego i techników rolniczych.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
przygotowujemy oko³o 10 projektów, w tym
prezentacjê biblioteki dla przysz³ych studen-
tów. Chcemy pokazaæ bibliotekê m³odzie¿y
szkolnej, np. z technikum w Pszczelej Woli.
Nauczyciele tej szko³y robili sonda¿e i okaza³o
siê, ¿e wielu uczniów wybiera siê na Uniwer-
sytet Przyrodniczy do Lublina. W czasie Fe-
stiwalu zapraszamy licealistów i gimnazjali-
stów, a nawet dzieci z przedszkola.

W prezentacji bêdziemy nawi¹zywaæ do
w¹tków antycznych. Bo prawdê powiedziaw-
szy, historia zatoczy³a wielki kr¹g i wracamy do
czasów antycznej Biblioteki Aleksandryjskiej,
czyli biblioteki, jako oœrodka naukowego. Tak
siê piêknie sk³ada, ¿e w tym budynku bêdzie
zarówno Biblioteka, jak i Wydawnictwo UP.

Chcielibyœmy u nas popularyzowaæ osi¹-
gniêcia i publikacje naszych pracowników na-

ukowych. Miêdzy innymi promowaæ ciekawe
ksi¹¿ki w sali konferencyjnej z przeszklonym
dachem na IV piêtrze. Nowoœci bêd¹ prezento-
wane w specjalnych gablotach.

Rozbudujemy nasz¹ stronê internetow¹.
M³odzie¿ znajdzie u nas nie tylko literaturê
fachow¹, ale równie¿ popularnonaukow¹. Wie-
my, ¿e jest takie zapotrzebowanie, a nasza bi-
blioteka jest nastawiona na impulsy z zewn¹trz.
Sprowadzamy to, czego chc¹ nasi profesoro-
wie, adiunkci, asystenci. Ca³y czas kontroluje-
my rynek i wiemy, co jest nam najbardziej po-
trzebne z bran¿y nauk przyrodniczych. Na
uczelni powstaj¹ nowe kierunki i my dostoso-
wujemy siê, ¿eby nasz ksiêgozbiór odpowia-
da³ zapotrzebowaniu. By ka¿dy móg³ znaleŸæ
u nas literaturê potrzebn¹ dla siebie.

Mamy sale szkoleniowe. Przestrzeñ i urz¹-
dzenia bêd¹ odpowiadaæ wyzwaniom XXI wie-
ku. Wyposa¿enie biblioteki stwarza mo¿liwoœæ
wspó³organizowania konferencji. Bêdziemy
chcieli uczestniczyæ w du¿ych imprezach tego
typu. Uczestnicy tych spotkañ bêd¹ mogli w
ka¿dej chwili skorzystaæ z ksiêgozbioru i z In-
ternetu.

Czy mo¿na podaæ w liczbach pojemnoœæ
nowej i starej biblioteki?

Ksiêgozbiór w formie tradycyjnej osi¹ga licz-
bê 350 tys. woluminów, ale do tego ju¿ prze-
kroczyliœmy liczbê 1000 ksi¹¿ek w wersji cy-
frowej tzw. ebooków. Nie mówi¹c ju¿ o czaso-
pismach, bo najlepiej rozwój nauki jest pre-
zentowany w czasopiœmiennictwie fachowym.
Mamy 14 tys. tytu³ów czasopism w wersji
polsko- i obcojêzycznej, tych najlepiej noto-
wanych. Pracownicy naszej uczelni korzystaj¹
z naszych baz danych poprzez kod IP, tzn. ¿e
mog¹ korzystaæ z nich w domu. Pracownicy z
innych uczelni i przygodni czytelnicy, chc¹c z
nich korzystaæ musz¹ nas odwiedziæ osobiœcie.

Jak bêd¹ magazynowane ksi¹¿ki w no-
wym budynku?

Przy przenosinach zrobiliœmy selekcjê ksiê-
gozbioru, tego, który jest zniszczony lub ca³-
kowicie niewykorzystywany. Przenosimy
tylko ksi¹¿ki pe³nowartoœciowe, czyli te, z
których czytelnicy korzystaj¹. Ten ksiêgo-
zbiór jest podzielony na trzy czêœci. Czêœæ
magazynowa (oko³o 270 tys.) bêdzie prze-
chowywana na rega³ach jezdnych. Jest to idea
magazynowania blokowego, aby na niewiel-
kiej przestrzeni magazynowaæ maksymaln¹
iloœæ ksi¹¿ek. Podrêczniki (ok. 40 tys.) bêd¹
na parterze – na zapleczu wypo¿yczalni.
Reszta bêdzie w wolnym dostêpie na dwóch
poziomach – II i III piêtrze. To bêdzie maga-
zyn wolnego dostêpu, funkcjonuj¹cy jedno-
czeœnie, jako czytelnia.

Myœlê, ¿e infrastruktura przyci¹gnie czy-
telników do biblioteki, którzy  bêd¹ korzystaæ
na miejscu z literatury. Bêdziemy przygoto-

wywaæ warsztat pracy doktorantom, by mogli
szybko i sprawnie przygotowywaæ swoje dy-
sertacje. Biblioteka bêdzie czynna 11 godzin
na dobê. Do dyspozycji jest przygotowanych
80 stanowisk komputerowych. Bêdziemy siê
starali nie u¿ywaæ kserokopiarek, ale korzy-
staæ ze skanerów nowszej generacji.

Na ile wystarczy pojemnoœæ nowej biblio-
teki?

Zobaczymy, jak bêdzie wygl¹da³a forma
ksi¹¿ki w przysz³oœci. Zapewne wiêkszoœæ to
bêd¹ publikacje wirtualne. Cykl produkcji ksi¹¿-
ki tradycyjnej jest doœæ d³ugi, zaœ w wersji cy-
frowej znacznie krótszy.

Jak bêd¹ chronione ksi¹¿ki w dostêpie
otwartym?

Ca³oœæ zbiorów z wolnym dostêpem bêdzie
kontrolowana przez telewizjê przemys³ow¹ oraz
kody RFID. Bêd¹ one znajdowa³y siê we wklej-
ce ksi¹¿ki. Na ich podstawie jesteœmy w stanie
dany egzemplarz zlokalizowaæ w ka¿dym mo-
mencie. Ksi¹¿ki w wolnym dostêpie bêd¹ w
trzech czwartych do wypo¿yczenia, a tylko jed-
na æwiartka bêdzie mia³a kod do korzystania na
miejscu. Bêd¹ bramki, które bêd¹ chroni³y, ¿eby
osoba niepowo³ana nie wynios³a ksi¹¿ki bez do-
pe³nienia odpowiednich operacji rejestracji wy-
po¿yczenia. Bêdzie wypo¿yczalnia tradycyjna
i samoobs³ugowa. Raz w miesi¹cu bêdziemy
sprawdzali stan ksiêgozbioru. Na bie¿¹co bê-
dziemy mogli kontrolowaæ stan wykorzysty-
wania ksiêgozbioru. Wolny dostêp u³atwi ¿ycie
i wszystko bêdzie pod kontrol¹.

Kto finansuje dostêp do zbiorów otwar-
tych?

Dostajemy pieni¹dze z Uniwersytetu Przy-
rodniczego, gdy¿ jesteœmy jego czêœci¹.

Jak przygotowana jest kadra do pracy w
tak nowoczesnym budynku?

Mamy 120 komputerów, dlatego musimy
mieæ swojego informatyka do obs³ugi sprzêtu.
Wszyscy bibliotekarze przygotowywali siê
dwup³aszczyznowo. Przygotowuj¹c ksiêgo-
zbiór do elektronicznej obs³ugi, panie praco-
wa³y poza zakresem swoich obowi¹zków. Pani
dyrektor Marta Kêsik i jej zastêpca, Andrzej
Padziñski, zmobilizowali ca³y personel do ob-
klejenia ksiêgozbioru paskami kodowymi. In-
nym elementem przygotowania do nowej pra-
cy by³o uczestnictwo w targach ksi¹¿ki i zapo-
znanie siê z prac¹ Centralnej Biblioteki Rolni-
czej oraz Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Jakie jest samopoczucie Pana Dyrekto-
ra, gdy wchodzi do nowego budynku?

Pracujê w Uniwersytecie Przyrodniczym od
3 miesiêcy. Zosta³em tu bardzo ¿yczliwie przy-
jêty. Kiedy przekraczam próg nowego gmachu,
odczuwam euforiê i poczucie komfortu. Cie-
szê siê, ¿e dosta³em mo¿liwoœæ tworzenia cze-
goœ nowego.

Rozmawia³a Monika Jaskowiak

Fot. Jacek Piasecki

BIBLIOTEKA XXI WIEKU
Rozmowa z dr. Marianem Butkiewiczem, dyrektorem Biblioteki G³ównej UP

 WYDARZENIA
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest
pierwsz¹ instytucj¹ w Polsce, któr¹ Komi-
sja Europejska wyró¿ni³a znakiem HR
Excellence in Research za wdra¿anie po-
stanowieñ zawartych w Europejskiej Kar-
cie Naukowca i Kodeksie postêpowania
przy rekrutacji pracowników naukowych.
Oznacza to, ¿e procedury stosowane przez
Fundacjê w przyznawaniu finansowania
naukowcom i wspó³pracy z nimi s¹ w wiêk-
szoœci zgodne z rekomendacjami Komisji.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks zo-
sta³y przyjête przez Komisjê Europejsk¹ w
2005 r. i zawieraj¹ zalecenia okreœlaj¹ce rolê,
zakres obowi¹zków i uprawnienia pracowni-
ków naukowych, a tak¿e ich pracodawców i
grantodawców. Kartê i Kodeks podpisa³o 400
instytucji z 33 krajów. W Polsce jest szeœciu
sygnatariuszy tych dokumentów. Do tej pory
prawo do wykorzystywania znaku HR Excel-
lence in Research otrzyma³o 48 instytucji, w
tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Proces przyznawania wyró¿nienia trwa³
kilka miesiêcy. Polega³ na analizie i ocenie pro-

cedur stosowanych przez Fundacjê przy przy-
znawaniu finansowania pod k¹tem ich zgodno-
œci z zaleceniami zawartymi w Karcie i Kodek-
sie. Sprawdzano tak¿e zasady wspó³pracy z
laureatami. Pod lup¹ znalaz³y siê dokumenty,
wed³ug których prowadzone s¹ nabory do pro-
gramów realizowanych przez Fundacjê, a wiêc
regulaminy programów i umowy z laureatami
oraz instytucjami ich zatrudniaj¹cymi, a tak¿e
zasady i kryteria oceny wniosków. Ponadto
analizowano tak¿e dokumenty Fundacji, takie
jak statut czy Kodeks etyczny FNP oraz Ko-
deks etyczny laureatów i beneficjentów. Ko-
lejnym dzia³aniem by³o anonimowe badanie
ankietowe przeprowadzone wœród laureatów
wybranych programów FNP, reprezentuj¹cych
wszystkie dziedziny nauki oraz wszystkie eta-
py kariery naukowej. Raport z wynikami ana-
lizy zosta³ pozytywnie zweryfikowany przez
KE, która uzna³a Fundacjê za instytucjê wdra-
¿aj¹c¹ postanowienia Europejskiej Karty Na-
ukowca.

Zgodnie z procedur¹ KE w toku analizy
wy³oniono tak¿e obszary wymagaj¹ce dodat-
kowych dzia³añ Fundacji. Nale¿¹ do nich m.in.
zwrócenie wiêkszej uwagi na zaanga¿owanie
spo³eczne naukowców, propagowanie dobrych
praktyk w zakresie opieki naukowej, dba³oœæ o
przejrzystoœæ w ocenie dorobku naukowego i
o przestrzeganie zasady niedyskryminacji w
dostêpie do pracy czy finansowania, dalsze
poszukiwanie mo¿liwoœci wspierania naukow-
ców w ich rozwoju.

Na podst. inf. z FNP

FNP WYRÓ¯NIONA
PRZEZ KOMISJÊ

EUROPEJSK¥

 WYDARZENIA

Marta Kêsik by³y wieloletni dyrektor Biblioteki G³ównej UP

Hol Biblioteki G³ównej UP

Zwiedzanie tarasu z ogrodem na dachu pomieszczeñ bibliotecznych
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NOWE W£ADZE  DZIEKAÑSKIE
 W  KADENCJI  2012 – 2016

WYDZIA£  AGROBIOIN¯YNIERII

DZIEKAN
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK

W 1987 r. rozpocz¹³
pracê na etacie sta¿y-
sty, a nastêpnie star-
szego technika w In-
stytucie Genetyki i
Hodowli Roœlin AR w
Lublinie. W 1996 r.
uzyska³ stopieñ na-
ukowy dr nauk, a w
2001 r. stopieñ dr hab.
nauk rolniczych w za-
kresie agronomii, spe-
cjalnoœæ genetyka i hodowla roœlin. Prodziekan
WA (2008–2012).

Ukoñczy³ Annual Beckman Summer Scho-
ol on Molecular Biology. Uczestniczy³ w licz-
nych kursach i szkoleniach: m.in. hybrydyza-
cji in situ, klonowania molekularnego, nade-
kspresji oraz immunodetekcji bia³ek i bioin-
formatyki. W 1997 r. odby³ pó³roczny sta¿
naukowy w Uniwersytecie w Monachium
pod kier. prof. dr. F. Zellera. W okresie od
2001 do 2006 r. przebywa³ kilkakrotnie na
szeœciotygodniowych sta¿ach na Uniwersy-
tecie w Monachium.

Bra³ udzia³ w realizacji kilku tematów ba-
dawczych i grantów przyznanych przez
MNiSW i MRiRW realizowanych na UP w
Lublinie. Kierowa³ trzema projektami badaw-
czymi, zaœ obecnie jest kierownikiem dwóch
projektów badawczych. W ramach wspó³pra-
cy z John Innes Centre (Anglia) uczestniczy³
w badaniach dotycz¹cych klimatycznej adapta-
cyjnoœci genów kar³owatoœci (Rht) i niewra¿li-
woœci na d³ugoœæ dnia (Ppd) w pszenicy.
Wspó³pracuje równie¿ z Instytutem w Gater-
sleben, realizuj¹c wspólne badania linii intro-
gresywnych pszenicy heksaploidalnej ‘Synthe-
tic’ z chromosomami wprowadzonymi od Aegi-
lops squarrosa L. w ramach projektu Interna-
tional Triteceae Mapping Initiative oraz bada-
niach populacji jêczmienia Steptoe×Morex.
Wyniki swoich badañ prezentowa³ na wielu
konferencjach krajowych oraz miêdzynarodo-
wych, m.in. w Norwich (Anglia), Pradze (Cze-
chy), Istambule (Turcia), Gatersleben (Niemcy),
Nowy Sad (Serbia), Warszawie, Poznaniu, Szcze-
cinie, Radzikowie. Jest zapraszany do wyg³a-
szania referatów i wyk³adów przez ró¿ne oœrod-
ki naukowe w kraju (m. in. IGR PAN w Pozna-
niu, IHAR w Radzikowie, Polskie Towarzystwo
Genetyczne) i za granic¹ (Leibniz-Institut, Ga-
tersleben, Niemcy). Jest cz³onkiem Polskiego To-
warzystwa Genetycznego i LTN.

Dorobek naukowy stanowi 81 oryginalnych
prac twórczych oraz 69 komunikatów i donie-
sieñ naukowych. Znaczn¹ czêœæ oryginalnych
prac twórczych opublikowa³ samodzielnie lub
jako wspó³autor w jêzyku angielskim. Jest au-
torem przewodnika do æwiczeñ z in¿ynierii
genetycznej.

Prowadzi³ æwiczenia z genetyki hodowli ro-
œlin i nasiennictwa dla studentów studiów sta-
cjonarnych i zaocznych Wydzia³u Rolniczego
w Lublinie oraz w Instytucie Nauk Rolniczych
w Zamoœciu. Obecnie prowadzi wyk³ady i æwi-
czenia z in¿ynierii genetycznej, biotechnologii
roœlin i seminaria dla studentów z kierunku bio-

technologia oraz wyk³ady z „Diagnostyki mole-
kularnej” dla studentów kierunku towaroznaw-
stwo i II stopnia kierunku rolnictwo.

Koordynowa³ prace zwi¹zane z przygoto-
wywaniem wniosku dotycz¹cego opracowania
programów nauczania do kszta³cenia na odle-
g³oœæ na kierunku rolnictwo w UP w Lublinie.
W ramach tego projektu opracowa³ kurs kszta³-
cenia na odleg³oœæ metod¹ blended learning z
przedmiotu „Agrobiotechnologia”. Koordynu-
je równie¿ prace zwi¹zane z realizacj¹ projek-
tu partnerskiego pt. „Program unowoczeœnie-
nia kszta³cenia w SGGW dla zapewnienia kon-
kurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji ab-
solwentów” (Priorytet IV „Szkolnictwo wy-
¿sze i nauka”, Dzia³anie 4.1 „Wzmocnienie i
rozwój potencja³u dydaktycznego uczelni oraz
zwiêkszenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy”, Poddzia³anie 4.1.1 „Wzmocnienie
potencja³u dydaktycznego uczelni”.

Pod jego kierunkiem 36 studentów wyko-
na³o prace magisterskie i in¿ynierskie z kierun-
ków rolnictwo, biotechnologia i towaroznaw-
stwo. By³ opiekunem praktyk studenckich i
magisterskich. Pe³ni funkcjê opiekuna Sekcji
Biotechnologów Roœlin w Studenckim Kole
Naukowym Biotechnologów. Kilkakrotnie bra³
udzia³ w pracach komisji rekrutacyjnej. By³
cz³onkiem komisji egzaminacyjnej w elimina-
cjach wojewódzkich Olimpiady M³odych Pro-
ducentów Rolnych. Bra³ udzia³ w pracach ko-
mitetu redakcyjnego oraz uczestniczy³ w przy-
gotowaniu redakcyjnym i sk³adzie streszczeñ
z Konferencji Jubileuszowej z okazji 60-lecia
Wydzia³u Rolniczego. Uczestniczy³ równie¿ w
przygotowaniu Raportu Samooceny kierunków
biotechnologia i towaroznawstwo dla Pañstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej oraz by³ przewod-
nicz¹cym wydzia³owej komisji wyborczej.
Obecnie pe³ni funkcjê prodziekana Wydzia³u
Agrobioin¿ynierii. Jest cz³onkiem Komitetu
Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roœlin PAN. W
dowód uznania, za dzia³alnoœæ naukowo-dy-
daktyczn¹ i organizacyjn¹ Prezydent RP od-
znaczy³ go Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.
Otrzyma³ równie¿ kilka nagród JM Rektora.

PRODZIEKANI

PROF. DR HAB. STEFANIA JEZIERSKA-TYS

Jest absolwentk¹
Wydzia³u Rolniczego
AR w Lublinie. Stopieñ
naukowy dr nauk rolni-
czych uzyska³a w 1984
r., a dr hab. nauk rolni-
czych w zakresie agro-
nomii – mikrobiologia
rolnicza w 2001 r. na
Wydziale Rolniczym
AR w Lublinie. W 2009
r. otrzyma³a tytu³ na-
ukowy prof. nauk rolniczych. Obecnie pracuje
na stanowisku prof. zwycz. w Katedrze Mi-
krobiologii Œrodowiskowej na Wydziale Agro-
bioin¿ynierii. Prodziekan WA  (2008–2012)

Dzia³alnoœæ naukowa dotyczy zagadnieñ
zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ ekologi¹ i aktyw-
noœci¹ mikroorganizmów glebowych oraz bio-
technologi¹ gleby. Wynikiem prowadzonych

badañ by³o wiele opracowañ naukowych, prze-
gl¹dowych i komunikatów, wyjaœniaj¹cych
wp³yw ró¿nych czynników ekologicznych na
aktywnoœæ i sk³ad mikrobiocenotyczny drob-
noustrojów glebowych oraz badañ nad zagospo-
darowaniem ró¿nych odpadów w rolnictwie.

Dorobek naukowy liczy 162 pozycje, w
tym 84 oryginalne prace twórcze, opracowa-
nia monograficzne i 2 przewodniki do æwiczeñ
dla studentów z zakresu mikrobiologii rolni-
czej. Wiêkszoœæ tych prac opublikowana zo-
sta³a w znacz¹cych czasopismach krajowych i
zagranicznych indeksowanych w JCR.

Wypromowa³a jednego doktora nauk rolni-
czych w zakresie agronomii, obecnie jest pro-
motorem drugiego doktoratu.

By³a recenzentem projektów badawczych,
habilitacyjnych i bardzo licznych prac nauko-
wych do publikacji. Pod jej kierunkiem wyko-
nano 31 prac magisterskich i 3 in¿ynierskie.

Kierownik projektu badawczego finansowa-
nego przez MNiSW zakoñczonego w 2010 r., a
aktualnie kierownik projektu badawczego pt.
„Wykorzystanie aktywnoœci mikrobiologicznej
w monitorowaniu zmian zachodz¹cych w œro-
dowisku glebowym pod wp³ywem stosowa-
nia œrodków ochrony roœlin”.

Przewodnicz¹ca Wydzia³owej Komisji ds.
Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹, cz³onek Se-
nackiej Komisji ds. Nauki i Wspó³pracy z Za-
granic¹, prodziekan na Wydziale Agrobioin¿y-
nierii i kierownik Studiów Doktoranckich.

Za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ naukow¹,
dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ zosta³a odznaczo-
na Z³otym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê
przez Prezydenta RP, Odznak¹ Honorow¹ AR
oraz Dyplomem Uznania za osi¹gniêcia nauko-
we w latach 2004–2006. W 2012 r. zosta³a wy-
ró¿niona „Z³otym K³osem” przez Wydzia³ow¹
Radê Samorz¹du Studenckiego Agrobioin¿ynie-
rii UP w Lublinie. Otrzyma³a tak¿e kilkanaœcie
nagród JM Rektora.

PROF. DR HAB. CZES£AW SZEWCZUK

Absolwent Wy-
dzia³u Rolniczego WSR
w Lublinie z 1970 r. Po
ukoñczeniu studiów
zosta³ zatrudniony w
naszej uczelni, gdzie
przeszed³ wszystkie
szczeble kariery na-
ukowej i zawodowej.
Aktualnie zatrudniony
jest na stanowisku
prof. zwycz. i jest kie-
rownikiem Katedry Roœlin Przemys³owych i
Leczniczych.

G³ówne zagadnienia badawcze: technologia
uprawy roœlin zw³aszcza specjalnych (chmiel,
tytoñ, wierzba) i oleistych; ocena wp³ywu wa-
runków siedliskowych i agrotechnicznych na
plony i jakoœæ roœlin; technologia dokarmiania
dolistnego roœlin; wp³yw stosowania „u¿yŸ-
niaczy” glebowych na w³aœciwoœci fizyczne,
chemiczne i biologiczne gleb oraz na plony i
jakoœæ wybranych roœlin uprawnych.

Opublikowa³ 272 prace, w tym 84 orygi-
nalne prace twórcze, 4 podrêczniki i skrypty
oraz 194 opracowania naukowo-popularne.
Œciœle wspó³pracuje z wieloma wydawnictwa-
mi, w których zamieszcza publikacje o charak-
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terze doradczym dla rolników, g³ównie z za-
kresu dokarmiania dolistnego roœlin.

Uczestniczy³ w kilku sta¿ach naukowych,
m.in. w Instytutach Chmielarskich w ¯atcu
(Czechy) i Hull (Niemcy) oraz Uniwersytecie
Rolniczym w Nitrze (S³owacja). Kierownikiem
trzech grantów badawczych. Promotor 7 prze-
wodów doktorskich. By³ bieg³ym s¹dowym z
zakresu rolnictwa przy S¹dzie Wojewódzkim
w Lublinie. Zorganizowa³ dwie ogólnopolskie
konferencje naukowe nt. „Dolistnego Dokar-
miania Roœlin”. Opracowa³ recepturê i instruk-
cjê stosowania oraz wdro¿y³ produkcjê nawo-
zów do dolistnego dokarmiania chmielu i tyto-
niu. Wspó³pracuje z producentami nawozów
dolistnych: Przedsiêbiorstwem Intermag z Ol-
kusza, Instytutem Nawozów Sztucznych w
Pu³awach, Timac Agro z Sieros³awa, jak te¿
innymi firmami z bran¿y rolniczej: Zak³adami
T³uszczowymi z Kruszwicy, Krajowym
Zwi¹zkiem Plantatorów Chmielu i Tytoniu,
Oœrodkami Doradztwa Rolniczego. Corocznie
bierze czynny udzia³ w charakterze wyk³adow-
cy w szkoleniach rolników na terenie woj. lu-
belskiego i oœciennych.

Cz³onek Wojewódzkiego Zespo³u Poreje-
strowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego i
Rolniczego w woj. lubelskim, przedstawiciel
UP w Lublinie w Wojewódzkiej Grupie Robo-
czej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich, przewodnicz¹cy Regionalnej Komisji
Konkursowej oraz jurorem Centralnej Komisji
Konkursowej Fundacji im. Roberta Schumana.
Przewodnicz¹cy Wydzia³owej i cz³onek Senac-
kiej Komisji ds. Kadr Naukowych oraz Wy-
dzia³owej Komisji ds. Okresowej Oceny Na-
uczycieli Akademickich.

Opiekun Ko³a Naukowego Rolników, domu
studenckiego „Eskulap”. Ponad 20-krotnie pe³-
ni³ funkcjê opiekuna praktyk studenckich kra-
jowych i zagranicznych (m.in. w by³ym NRD,
Czechos³owacji, ZSRR). Prowadzi³ i prowa-
dzi wszystkie formy zajêæ dydaktycznych
(wyk³ady, æwiczenia, seminaria) na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych. Promotor 138
prac magisterskich i 23 in¿ynierskich.

Za dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i or-
ganizacyjn¹ by³ uhonorowany Nagrod¹ Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, kilkuna-
stokrotnie Nagrod¹ JM Rektora naszej uczel-
ni. Odznaczony Br¹zowym i Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej i honorow¹ odznak¹ „Zas³u¿ony dla Rol-
nictwa”. Otrzyma³ te¿ miêdzynarodowe od-
znaczenie chmielarskie – Order Rycerza Chmie-
lowego (Knight of the Order of the Hop), przy-
znane w Yakima (USA).

DR HAB. CEZARY KWIATKOWSKI, PROF. NADZW.

Studia na Wydziale
Rolniczym AR w Lu-
blinie ukoñczy³ w 1991
r. Po ukoñczeniu stu-
diów zosta³a zatrud-
niony w Katedrze Her-
bologii i Technik Upra-
wy Roœlin. W 1998 r.
uzyska³ stopieñ dr
nauk rolniczych. W
2010 r. uzyska³ stopieñ
naukowy dr hab. nauk
rolniczych w zakresie agronomii. Od 1 paŸ-
dziernika 2011 r. zosta³ mianowany na stano-
wisko prof. nadzw. UP.

Opracowa³ program wyk³adów i æwiczeñ z
przedmiotów: „Chemizacja produkcji roœlin-
nej”, „Podstawy produkcji roœlinnej”, „Tech-
nologia produkcji roœlinnej”, „Metody badañ

rolniczych”, „Produkcja roœlinna a bezpieczna
¿ywnoœæ”, „Turystyka na obszarach wiej-
skich”. Jest cz³onkiem Rady Programowej kie-
runku turystyka i rekreacja oraz nale¿y do mi-
nimum kadrowego na tym kierunku, a tak¿e na
kierunku bezpieczeñstwo ¿ywnoœci.

Opiekun Ko³a Agroturystycznego w latach
2004–2011. Jest autorem lub wspó³autorem 10
monografii naukowych z dziedziny agrotury-
styki. Wspó³pracuje z licznymi organizacjami,
instytucjami i firmami (m.in. Lubelskim Zwi¹z-
kiem Stowarzyszeñ Agroturystycznych, ko³a-
mi naukowymi w Rzeszowie i Bia³ymstoku,
Liceum Ogólnokszta³c¹cym – profil agrotury-
styka – w Józefowie n. Wis³¹, Lubelsk¹ Izb¹
Rolnicz¹, Urzêdem Marsza³kowskim w Lubli-
nie, Firm¹ „Heliplant” w Fajs³awicach, z któr¹
przeprowadzi³ 3 eksperymenty badawcze z ro-
œlinami zielarskimi, firm¹ PAWROL – rolnic-
two precyzyjne).

Od 2007 r. czynnie uczestniczy w Lubel-
skim Festiwalu Nauki. Przez 2 lata by³ koor-
dynatorem ds. festiwalu. W latach 2008–2011
otrzyma³ 4 wyró¿nienia dziekana Wydzia³u
Agrobioin¿ynierii oraz 2 nagrody Komitetu
Organizacyjnego Festiwalu za realizacjê pro-
jektów oraz popularyzacjê nauki wœród spo-
³ecznoœci Lubelszczyzny.

Od 1 maja 2011 r. kierownik Pracowni Agro-
turystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pro-
motor 38 prac magisterskich, 15 prac in¿ynier-
skich, a tak¿e opiekunem naukowym 12 opra-
cowañ z dziedziny agroturystyki. Sprawuje
opiekê naukow¹ nad 16 licencjatami (kier. tu-
rystyka i rekreacja) realizowanymi w Pracow-
ni Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Pod jego kierunkiem prowadzi badania
naukowe troje doktorantów. Cz³onek komisji
egzaminacyjnej ds. praktyk studenckich na kie-
runku rolnictwo.

Autor 120 publikacji, w tym 74 oryginal-
nych rozpraw naukowych. W 2006 r. otrzyma³
Dyplom Uznania Rektora AR w Lublinie za cykl
opublikowanych badañ naukowych. Posiada
rozleg³e zainteresowania naukowe (m.in. w za-
kresie herbologii, agrotechniki roœlin zbo¿owych,
okopowych, oleistych, zielarskich, miêdzyplo-
nów, upraw ma³oobszarowych, a tak¿e agrotu-
rystyki i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich). Kierowa³ 9 projektami badawczy-
mi, w tym dwoma grantami. By³ g³ównym wy-
konawc¹ dwóch grantów.

WYDZIA£
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

DZIEKAN
PROF. DR HAB. STANIS£AW WINIARCZYK

Absolwent Wy-
dzia³u Weterynaryjne-
go AR w Lublinie
(1980), dr (1989), dr
hab. (1995), prof.
nadzw. (1999), prof.
nauk weterynaryjnych
(2002) w Katedrze
Epizootiologii i Klini-
ce Chorób ZakaŸnych
UP, prodziekan Wy-
dzia³u Medycyny We-
terynaryjnej ds. klinicznych (2002–2008) i
dziekan (od 2008).

Jego zainteresowania i osi¹gniêcia naukowe
dotycz¹ epizootiologii, wykorzystania metod
in¿ynierii genetycznej w patologii i diagnosty-
ce chorób zakaŸnych oraz badañ nad nowymi
sposobami terapii nowotworów. Odby³ sta¿

naukowy w Wielkiej Brytanii, w USA, w Au-
strii, w Szwecji, w Finlandii oraz we Francji.

Autor lub wspó³autor ponad 100 opraco-
wañ naukowych oraz dwu podrêczników. Kie-
rownik lub g³ówny wykonawca 6 projektów
badawczych finansowanych przez KBN oraz
dwu miêdzynarodowych projektów dydak-
tycznych finansowanych z funduszy UE.

Prowadzi zajêcia z przedmiotów: choroby
zakaŸne zwierz¹t, choroby zwierz¹t futerko-
wych i biologia molekularna. Recenzent 1 pracy
habilitacyjnej, 3 prac doktorskich, promotor
2 prac doktorskich oraz opiekun 2 kolejnych.

Kieruje podyplomowym studium specjali-
zacyjnym z zakresu chorób psów i kotów w
Weterynaryjnym Centrum Kszta³cenia Pody-
plomowego przy PIW w Pu³awach.

Cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk We-
terynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t, w któ-
rym by³ wiceprezesem.

Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

PRODZIEKAN
DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

PROF. DR HAB. CEZARY KOWALSKI

Absolwent Wy-
dzia³u Farmaceutycz-
nego lubelskiej AM
(1979), dr (1988), dr
hab. (2001), profesor
nauk wet. (2007). Pro-
dziekan WMW (2008–
2012)

Kierownik Zak³adu
Farmakologii Katedry
Przedk l in i cznych
Nauk Weterynaryj-
nych WMW UP (2001). Kieruje realizacj¹
przedmiotu farmakologia weterynaryjna, a w
2000 r. opracowa³ program nowego, obecnie
obligatoryjnego przedmiotu farmacja wetery-
naryjna. Promotor 5 prac doktorskich.

Dorobek naukowy prof. C. Kowalskiego
obejmuje 170 publikacji naukowych, w tym 60
prac oryginalnych, 24 prace przegl¹dowe, 86
komunikatów i doniesieñ na kongresy krajowe
i zagraniczne. Wspó³autor 9 podrêczników i 2
patentów dotycz¹cych metodyki otrzymywa-
nia nowych leczniczych zwi¹zków chemicz-
nych. Potrzebom przemys³u farmaceutyczne-
go s³u¿¹ jego badania dotycz¹ce dystrybucji i
eliminacji chemioterapeutyków z tkanek zwie-
rz¹t. Autorskie opracowanie metod analitycz-
nych umo¿liwiaj¹ wyznaczanie okresów ka-
rencji dla leków, jak równie¿ stanowi¹ podsta-
wê przygotowania dokumentacji farmakolo-
gicznej i toksykologicznej niezbêdnej do reje-
stracji nowych preparatów.

Cz³onek Weterynaryjnego Komitetu Farma-
ceutycznego ds. Uzgodnieñ z UE przy Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rady przy
Ministrze Zdrowia ds. Monitoringu zagro¿e-
nia zdrowia ze strony œrodków spo¿ywczych
oraz ¿ywienia, wiceprzewodnicz¹cy Komisji
ds. Produktów Leczniczych Urzêdu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych, uczest-
niczy w pracach Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego i Departamentu Polityki Zdro-
wotnej Ministerstwa Zdrowia dotycz¹cych
Narodowego Programu Ochrony Antybioty-
ków, cz³onek Polskiego Towarzystwa Farma-
kologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych, cz³onek Komitetu Nauk
Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk,
cz³onek Rady Naukowej Pañstwowego Insty-
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tutu Weterynaryjnego – Pañstwowego Insty-
tutu Badawczego w Pu³awach.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (2005), Srebrnym Krzy¿em Zas³u-
gi otrzymany od Prezydenta RP (2008) i Z³o-
tym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê (2010).

PRODZIEKAN DS. KLINICZNYCH
PROF. DR HAB. PIOTR SILMANOWICZ

Lek. wet. Wydzia-
³u Weterynaryjnego
WSR w Lublinie
(1973), dr (1980), dr
hab. w zakresie chirur-
gii weterynaryjnej
(2000), prof. nadzw.
AR (2003), prof. nauk
w e t e r y n a r y j n y c h
(2008). Kierownik Ka-
tedry i Kliniki Chirur-
gii Zwierz¹t Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie (od 2001).
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej. Prodziekan WMW
(2008–2012)

Tematyka jego prac badawczych dotyczy
wp³ywu leków uspokajaj¹cych i znieczulaj¹-
cych na organizm zwierz¹t, etiologii zapaleñ
stawów na tle immunologicznym i zwyrodnie-
niowym, oceny metod stosowanych w lecze-
niu chorób ortopedycznych i diagnostyce chi-
rurgicznej oraz wprowadzania do praktyki chi-
rurgicznej nowych biomateria³ów. Aktualnie
prowadzone s¹ badania nad trójsk³adnikowym
biomateria³em kompozytowym do uzupe³nia-
nia ubytków chrzêstno-kostnych.

Autor 106 publikacji, w tym m.in. 54 orygi-
nalnych prac badawczych, 6 przegl¹dowych,
wspó³autor podrêcznika dotycz¹cego pielêgna-
cji i rozczyszczania kopyt koni. Promotor piê-
ciu obronionych prac doktorskich i dwóch prac
wszczêtych. Prowadzi wyk³ady z zakresu ane-
stezjologii, chirurgii, ortopedii, neurologii i fa-
kultet dotycz¹cy zastosowania biomateria³ów
w medycynie i weterynarii.

Cz³onek i za³o¿yciel Polskiego Stowarzy-
szenia Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t,
Polskiego Stowarzyszenia Biomateria³ów, a
tak¿e cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych. Odznaczony Medalem Edu-
kacji Narodowej (2003).

WYDZIA£
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZ¥T

DZIEKAN
PROF. DR HAB.

EUGENIUSZ R. GRELA

Absolwent Wy-
dzia³u Zootechniczne-
go AR w Lublinie
(1977), dr nauk rolni-
czych (1982), dr hab.
nauk rolniczych w
dziedzinie ¿ywienia
zwierz¹t (1990), prof.
nauk rolniczych
(1996), prof. zw. AR
w Lublinie (od 2001).

Dyrektor Instytutu ¯ywienia Zwierz¹t i
Bromatologii UP w Lublinie (od 1994), kierow-
nik Zak³adu Bromatologii i Fizjologii ̄ ywienia
(2004–2011), prodziekan Wydzia³u Biologii i
Hodowli Zwierz¹t (1996–2002), dziekan Wy-
dzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t (2008–2012).

Problematyka badawcza, któr¹ siê zajmuje,
dotyczy fizjologii ¿ywienia zwierz¹t i ludzi,

ochrony œrodowiska rolniczego, towaroznaw-
stwa materia³ów paszowych, dodatków do
pasz i ¿ywnoœci oraz ekologicznej produkcji
¿ywnoœci.

Autor 272 prac badawczych, 31 przegl¹do-
wych, 132 popularnonaukowych, 4 wdro¿enio-
wych oraz 69 opinii, ekspertyz, recenzji na stop-
nie i tytu³y naukowe, wspó³autor 8 podrêczni-
ków, m.in. ¯ywienie zwierz¹t i paszoznawstwo,
PWN, Warszawa 2001, 2004, 2008; Biology of
Nutrition in Growing Animals, Elsevier, 2005;
Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzê-
cej, PWRiL, Warszawa, 2011; Technika i zasa-
dy w ¿ywieniu œwiñ, WWR, Poznañ, 2011.

Promotor 11 przewodów doktorskich, 1
doktora h.c. oraz 156 prac magisterskich i 34
in¿ynierskich oraz 16 licencjackich. Organiza-
tor 8 konferencji naukowych, w tym 4 miê-
dzynarodowych. Kierownik 6 projektów ba-
dawczych (grantów) na ³¹czn¹ kwotê ponad 2
mln PLN.

Cz³onek z wyboru Komitetu Nauk Zootech-
nicznych PAN, cz³onek Rady Naukowej IZ-PIB
w Balicach (2008–2011), cz³onek Rady Nauko-
wej Instytutu Fizjologii i ¯ywienia Zwierz¹t
PAN w Jab³onnie (od 2011), cz³onek rad nauko-
wych czasopism „Medycyna Weterynaryjna”
„Annales UMCS” oraz „Trzoda chlewna”.

Prowadzi zajêcia z wielu przedmiotów, m.in.
¿ywienie zwierz¹t, podstawy ¿ywienia cz³o-
wieka, bromatologia, chemizacja œrodków
¿ywienia. Odznaczenia: Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej (1996); Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1998).

PRODZIEKAN
DR HAB. MAREK BABICZ, PROF. NADZW.

Absolwent Wy-
dzia³u Zootechniczne-
go AR w Lublinie
(1996), dr nauk rolni-
czych (2002), dr hab.
nauk rolniczych w za-
kresie zootechniki
(1990), dr hab. prof.
nadzw. UP w Lublinie
(2012) w Katedrze
Hodowli i Technologii
Produkcji Trzody
Chlewnej.

Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê
na analizie wartoœci u¿ytkowej œwiñ, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem roli czynników gene-
tycznych na poziomie molekularnym w kszta³-
towaniu cech rozp³odowych tucznych i rzeŸ-
nych. Do zagadnieñ badawczych, którymi siê
zajmuje nale¿y równie¿ ochrona zasobów ge-
netycznych œwiñ rasy pu³awskiej.

Autor i wspó³autor 62 prac badawczych,
34 komunikatów naukowych, 24 popularno-
naukowych, 2 monografii oraz 4 recenzji w prze-
wodach doktorskich.

Promotor przewodu doktorskiego, 31 prac
magisterskich oraz 23 in¿ynierskich i licencjac-
kich. Opiekun naukowy Sekcji Hodowli i Bio-
technologii Œwiñ, sekretarz Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego im. Micha³a Oczapow-
skiego Ko³o w Lublinie, cz³onek Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego, przewodnicz¹cy
Komisji Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rol-
niczych – blok produkcji zwierzêcej, cz³onek
Zespo³u, przy Grupie Roboczej ds. ochrony
zasobów genetycznych œwiñ metod¹ ex situ,
redaktor naukowy Annales UMCS, sec. Zoo-
technica.

Prowadzi zajêcia dydaktyczne na kier. zoo-
technika, ochrona œrodowiska, medycyna wet.,
biologia.

Nagrody i odznaczenia: Nagroda zespo³o-
wa IIIo za dzia³alnoœæ organizacyjn¹ i dydak-
tyczno-wychowawcz¹ w ramach Studenckie-
go Ko³a Naukowego Biologów i Hodowców
Zwierz¹t, wyró¿nienie Komitetu Organizacyj-
nego V Lubelskiego Festiwalu Nauki, nagroda
indywidualna IIIo za dzia³alnoœæ organizacyjn¹,
nagroda zespo³owa JM Rektora IIo za dzia³al-
noœæ naukow¹, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

PRODZIEKAN DS. KIERUNKÓW ZOOTECHNI-
KA I BEZPIECZEÑSTWO ¯YWNOŒCI

DR HAB. JOANNA BAR£OWSKA, PROF. NADZW. UP

Na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lu-
blinie, a poprzednio na
Akademii Rolniczej
pracuje od 1992 r. Przez
ca³y okres pracy zwi¹-
zana jest z jedn¹ jed-
nostk¹ (obecna nazwa
– Katedra Towaro-
znawstwa i Przetwór-
stwa Surowców Zwie-
rzêcych) na Wydziale
Biologii i Hodowli
Zwierz¹t. Kolejne awanse naukowe uzyska³a:
w 1999 r. (dr nauk rolniczych w zakresie zoo-
techniki, specjalnoœæ ocena surowców zwierzê-
cych), 2008 r. (dr hab. w zakresie technologii
¿ywnoœci i ¿ywienia, specjalnoœæ technologia
mleczarstwa na Wydziale Technologii ¯ywno-
œci AR w Krakowie), 2009 r. (prof. nadzw. UP).
Prodziekan WBiHZ (2008–2012).

Wiod¹cym kierunkiem jej dzia³alnoœci nauko-
wej s¹ problemy zwi¹zane z produkcj¹ i prze-
twórstwem mleka. Gros tych badañ dotyczy
oceny wp³ywu ró¿nych czynników na przy-
datnoœæ technologiczn¹ i wartoœæ od¿ywcz¹ mle-
ka, w tym zawartoœæ substancji biologicznie
czynnych.

Wa¿nym w¹tkiem jej dzia³alnoœci naukowej
s¹ równie¿ prace zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wy-
korzystania polimorfizmu bia³ek mleka krowie-
go i koziego jako markerów cech u¿ytkowych.
Czêœæ dorobku naukowego dotyczy równie¿
wartoœci rzeŸnej i jakoœci miêsa ró¿nych ga-
tunków zwierz¹t. W okresie 20 lat pracy na-
ukowej opublikowa³a jako autor 149 pozycji,
w tym 83 oryginalne i przegl¹dowe prace pu-
blikowane w czasopismach naukowych znaj-
duj¹cych siê na liœcie MNiSW, w tym 23 po-
zycje w czasopismach znajduj¹cych siê w ba-
zie JCR. Jest wspó³autorem 3 podrêczników
akademickich o zasiêgu ogólnopolskim, tzn. Su-
rowce zwierzêce – ocena i wykorzystanie dla
studentów kierunków zootechnika, towaro-
znawstwo oraz technologia ¿ywnoœci i ¿ywie-
nia cz³owieka i Ochrona zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich i dziko ¿yj¹cych dla
studentów kierunku biologia, zootechnika i
ochrona œrodowiska (wyd. PWRiL Warszawa)
oraz Metody oceny towaroznawczej surowców
i produktów zwierzêcych (Wyd. UP Lublin).
Wspó³autorka skryptu Przewodnik do æwiczeñ
z oceny i wykorzystania surowców zwierzêcych
(Wyd. AR Lublin).

Promotorka jednego zakoñczonego i jedne-
go otwartego przewodu doktorskiego. Opra-
cowa³a 4 recenzje prac doktorskich, 2 recenzje
ca³okszta³tu dorobku naukowego i rozprawy
habilitacyjnej oraz wykona³a 1 recenzjê wy-
dawnicz¹ pracy habilitacyjnej. Pod jej kierun-
kiem wykonano 69 prac dyplomowych, w tym
46 magisterskich i 23 in¿ynierskie.

Prowadzi b¹dŸ bêdzie prowadziæ zajêcia na
5 kierunkach studiów (zootechnika, ochrona
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œrodowiska, biologia, dietetyka, bezpieczeñ-
stwo ¿ywnoœci) z takich przedmiotów jak: to-
waroznawstwo produktów zwierzêcych, tech-
nologia przetwarzania mleka, podstawy pro-
dukcji ¿ywnoœci, przemys³ rolno-spo¿ywczy
a œrodowisko, produkty regionalne pochodze-
nia zwierzêcego, substancje biologicznie czyn-
ne w ¿ywnoœci, ¿ywnoœæ regionalna i trady-
cyjna, ¿ywnoœæ ekologiczna.

Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa
Technologów ¯ywnoœci (obecnie cz³onek Za-
rz¹du Oddzia³u Lubelskiego PTT¯) i Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego.

PRODZIEKAN
DR HAB. GRZEGORZ ZIÊBA, PROF. NADZW. UP

Absolwent Wy-
dzia³u Zootechniczne-
go AR w Lublinie
(1984). Do 2000 r. za-
trudniony w Instytucie
Genetyki i Hodowli
Zwierz¹t (IGHZ) PAN
w Jastrzêbcu na stano-
wiskach: zootechnika,
asystenta i po obronie
pracy doktorskiej
(1991) adiunkta. Od
1993 r. adiunkt w Katedrze Biologicznych Pod-
staw Produkcji Zwierzêcej Akademii Rolniczej
w Lublinie, od 2005 r. dr habilitowany, a od 2008
na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP.
ProdziekanWBiHZ (2008–2012). Swoje bada-
nia naukowe koncentruje na metodach genetycz-
nego doskonalenia zwierz¹t. Efektem jego do-
tychczasowej dzia³alnoœci badawczej jest 168
publikacji, z których 73 to oryginalne rozprawy
naukowe (sumaryczny IF = 12,25). Utrzymuje
œcis³y kontakt z praktyk¹ hodowlan¹ i produk-
cyjn¹. Wspó³twórca znaczka do identyfikacji
zwierz¹t objêtego ochron¹ w³asnoœci intelektu-
alnej. Wypromowa³ jednego doktora i aktualnie
kieruje realizacj¹ dwóch prac doktorskich. By³
kierownikiem trzech ukoñczonych projektów
badawczych, wykonawc¹ dziesiêciu, jednego ce-
lowego oraz wspó³twórc¹ dwóch finansowa-
nych grantów aparaturowych. Cz³onek Rady
Naukowej IGHZ PAN w Jastrzêbcu i Rady Re-
dakcyjnej „Animal Science Papers and Reports”.

WYDZIA£ OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

DZIEKAN
DR HAB. ZENIA MICHA£OJÆ, PROF. NADZW. UP

Mgr in¿. ogrodnic-
twa (1974), dr nauk
rolniczych (1983), dr
hab. nauk rolniczych z
zakresu ogrodnictwa –
specjalnoœæ nawo¿enie
roœlin ogrodniczych
(2001) Wydzia³u
Ogrodniczego AR w
Lublinie, prof. nadzw.
(od 2004) w Katedrze
Uprawy i Nawo¿enia
Roœlin Ogrodniczych UP.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 129
rozpraw i artyku³ów naukowych. Dotycz¹ one
oddzia³ywania azotu, potasu, chloru i siarki na
plonowanie oraz zawartoœæ azotanów, cukrów
i witamin w warzywach. Ponadto prowadzi
badania nad pozakorzeniowym dokarmianiem
roœlin sadowniczych i warzywnych wapniem i
jego transportem w roœlinie.

Promotor jednego zakoñczonego przewodu
doktorskiego oraz opiekun naukowy dwóch
kolejnych przewodów doktorskich. Promotor
ponad 48 prac magisterskich i 11 in¿ynierskich.
Prowadzi wyk³ady z przedmiotów: ¿ywienie
roœlin, ocena jakoœci produktów ogrodniczych,
diagnostyka potrzeb nawo¿enia roœlin, szko-
dliwoœæ metali ciê¿kich dla gleby, roœlin i cz³o-
wieka.

Opiekun Ko³a Naukowego Ogrodników
(1991–1998), redaktor sectio EEE Horticultu-
ra Annales UMCS (2006–2008), prodziekan
ds. studiów stacjonarnych 2008–2012, kierow-
nik Zak³adu ̄ ywienia Roœlin od 2009 r., od 27
lat wspó³pracuje z Lubelskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, pocz¹tkowo jako cz³onek
Rady Programowej – wiedza o przyrodzie,
obecnie cz³onek Rady Naukowej LUTW, cz³o-
nek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrod-
niczych, cz³onek Stowarzyszenia Polskich Ar-
chitektów Krajobrazu. Odznaczona Z³otym
Krzy¿em zas³ugi (2003) i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2008).

PRODZIEKAN
DR HAB. MARZENA B£A¯EWICZ-WOZNIAK,

PROF. NADZW. UP

Mgr in¿. ogrodnic-
twa w Uniwersytecie
Rolniczym w Plovdiv
(Bu³garia) w 1985 r.
Studia ukoñczy³a z
wyró¿nieniem, za co
otrzyma³a Z³ot¹ Od-
znakê Ministra Eduka-
cji Narodowej Bu³garii.
Po studiach rozpoczê-
³a pracê jako ogrodnik
w Zak³adach Metalur-
gicznych „Ursus” w Lublinie, a nastêpnie w
Miejskim Przedsiêbiorstwie Zieleni w Lubli-
nie. Od 1987 r. pracuje w UP w Lublinie. Dr
nauk rolniczych z zakresu ogrodnictwa (1996
r.), dr hab. nauk rolniczych z zakresu ogrodnic-
twa – specjalnoœæ uprawa roli i roœlin (2007 r.).

Starszy technik w Zak³adzie Uprawy i Na-
wo¿enia Roœlin Ogrodniczych (1987–88), asy-
stent sta¿ysta (1988), asystent (1989–1996),
adiunkt (1996–2010), prof. nadzw. (2010) w
Katedrze Uprawy i Nawo¿enia Roœlin Ogrod-
niczych UP w Lublinie.

Dorobek naukowy obejmuje 137 pozycji,
w tym 57 oryginalnych prac twórczych. G³ów-
nym obszarem zainteresowañ naukowych s¹
zagadnienia dotycz¹ce wp³ywu czynników
agrotechnicznych na wzrost i plonowanie ro-
œlin ogrodniczych na tle zró¿nicowanych wa-
runków klimatycznych i glebowych.

Kierownik dwóch projektów badawczych
(2009–2012) oraz g³ówny wykonawca 5 pro-
jektów badawczych (1987–2008). Promotor 32
prac magisterskich, 11 in¿ynierskich oraz opie-
kun naukowy jednego zakoñczonego przewo-
du doktorskiego.

Prowadzi zajêcia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych z przedmiotów: uprawa roli
i roœlin, historia ogrodnictwa, surowce dekora-
cyjne z upraw polowych i stanowisk natural-
nych, herbologia, wspó³czesne trendy w ogrod-
nictwie – uprawa roœlin oraz przedmioty do
wyboru: egzotyczne gatunki roœlin do suchych
bukietów, roœliny u¿ytkowe dla terenów ziele-
ni, roœliny u¿ytkowe ze stanu naturalnego.

Jeden z g³ównych organizatorów cyklu
Ogólnopolskich Konferencji Naukowych
„Str¹czkowe Roœliny Bia³kowe” (1994, 1996,
1998, 2000). Cz³onek Zespo³u Redakcyjnego

„Ksiêgi pami¹tkowej 25-lecia Wydzia³u Ogrod-
niczego”, materia³ów konf. z cyklu „Str¹czko-
we roœliny bia³kowe (1994, 1996, 1998, 2000)
i tomu Bibliotheca Fragmenta Agronomica
(2000). W 2009 r. g³ówny koordynator VI edy-
cji Lubelskiego Festiwalu Nauki w UP w Lu-
blinie. Cz³onek Komitetu Organizacyjnego III
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrod-
niczych (Lublin 2011) oraz zespo³u redakcyj-
nego materia³ów konf. „Nauka i praktyka ogrod-
nicza dla zdrowia i œrodowiska”.

Dwukrotny laureat „Z³otej Marchewki”
(2007 i 2011).

Cz³onek Komisji Oceniaj¹cej WO oraz
Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Stu-
dentów, a tak¿e Rady Programowej kierunku
ochrona roœlin i ochrona fitosanitarna, cz³o-
nek Zespo³u ds. Wizerunku i Promocji UP,
odpowiada za stronê internetow¹ WOi AK,
przew. Rady Redakcyjnej „Acta Agrobotani-
ca”, cz³onek Polskiego Towarzystwa Bota-
nicznego, Polskiego Towarzystwa Agrono-
micznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agro-
fizycznych i Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, od 2003 r. sekretarz Oddzia³u
Lubelskiego PTNO, a tak¿e cz³onek Prezy-
dium LTN.

Nagroda Indywidualna IIo JM Rektora Aka-
demii Rolniczej w Lublinie (1997 i 2008)

Nagroda Zespo³owa IIo JM Rektora Akade-
mii Rolniczej w Lublinie (2001 i 2011)

W 2009 r. otrzyma³a Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej.

PRODZIEKAN
DR HAB. IN¯. EUGENIA CZERNYSZEWICZ

W latach 1979–
1984 studiowa³a w AR
w Lublinie na Wydzia-
le Ogrodniczym. Pra-
cê na Wydziale rozpo-
czê³a w 1985 r. w Ka-
tedrze Nasiennictwa i
Szkó³karstwa Ogrod-
niczego. Od 1995 r.
przesz³a wraz z czê-
œci¹ pracowników do
nowo powsta³ej Kate-
dry Ekonomiki Ogrodnictwa.

Stopieñ naukowy dr nauk rolniczych w za-
kresie ogrodnictwa – ekonomika ogrodnictwa
uzyska³a w 1999 r. Od tego czasu do chwili
obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Za-
k³adzie Ekonomiki Ogrodnictwa. W 2009 r. uzy-
ska³a w Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-
kowie na Wydziale Towaroznawstwa stopieñ
naukowy dr hab. nauk ekonomicznych w dys-
cyplinie towaroznawstwo.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza obejmu-
je problematykê: zachowania i preferencji
konsumentów, konsumenckiej oceny jakoœci
produktów ogrodniczych, zarz¹dzania jako-
œci¹ produktów ogrodniczych, metod i sys-
temów zapewnienia jakoœci ¿ywnoœci,
zw³aszcza w produkcji podstawowej, kon-
sumpcji owoców i warzyw, a tak¿e zmian
iloœciowych i jakoœciowych na rynku pro-
duktów ogrodniczych, g³ównie owoców i ma-
teria³u szkó³karskiego. Czêœæ wczeœniejsze-
go dorobku naukowego dotyczy³a zagadnieñ
zwi¹zanych z analiz¹ rynku i ekonomicznej
efektywnoœci produkcji ogrodniczej, w tym
materia³u szkó³karskiego owocowego i
ozdobnego, zw³aszcza ró¿.

Dotychczasowy dorobek naukowy sk³ada
siê ze 109 pozycji, w tym 61 oryginalnych
prac twórczych, 2 monografii, 9 rozdzia³ów w
monografiach.
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Od 2010 r. jest kierownikiem Zak³adu Eko-
nomiki Ogrodnictwa oraz kierownikiem stu-
diów podyplomowych w UP w Lublinie nt.
„Zapewnienie jakoœci w produkcji owoców i
warzyw”.

Prowadzi zajêcia dydaktyczne na studiach
dziennych i zaocznych na Wydziale Ogrodnic-
twa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziale
Agrobioin¿ynierii.

Jest promotorem 32 prac magisterskich, 10
prac in¿ynierskich, a 13 kolejnych jest w toku.
Jest cz³onkiem wydzia³owej komisji ds. nauki i
wspó³pracy z zagranic¹, komisji ds. oceny ja-
koœci kszta³cenia oraz cz³onkiem rady progra-
mowej kierunku ekonomia na Wydziale Agro-
bioin¿ynierii.

Wspólnie ze wspó³pracownikami zorgani-
zowa³a 2 konferencje (w 2005 i 2010 r.), a przy
10 innych konferencjach organizowanych
przez Katedrê Ekonomiki Ogrodnictwa bra³a
czynny udzia³ w organizacji.

Cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych Oddzia³ w Lublinie, gdzie ju¿
drug¹ kadencjê jest przewodnicz¹c¹ Komisji
Rewizyjnej PTNO, jest tak¿e cz³onkiem Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu i Polskiego Towarzystwa Technolo-
gów ¯ywnoœci. W latach 2004–2005 by³a
uczestnikiem studiów podyplomowych w
KUL i Lubelskiej Szkole Biznesu nt. „Zarz¹-
dzanie przedsiêbiorstwem w Unii Europej-
skiej”.

W 2010 r. uzyska³a nagrodê I stopnia JM
Rektora UP w Lublinie za dzia³alnoœæ naukow¹.
W 2007 r. zosta³a uhonorowana przez Wydzia-
³ow¹ Radê Samorz¹du Studenckiego Wydzia³u
Ogrodniczego „Z³ot¹ marchewk¹” w kategorii
najbardziej cierpliwy nauczyciel akademicki.

WYDZIA£ IN¯YNIERII PRODUKCJI

DZIEKAN
PROF. DR HAB. ANDRZEJ JERZY MARCZUK

 Studia na Wydzia-
le Techniki Rolniczej
AR w Lublinie ukoñ-
czy³ w 1986 r. Dnia 20
listopada 1986 r. podj¹³
pracê w Zak³adzie Bu-
dowy Maszyn Rolni-
czych, Instytutu Me-
chanizacji Rolnictwa
AR w Lublinie. Stopieñ
naukowy doktora nauk
rolniczych w zakresie
in¿ynierii rolniczej uzyska³ w 1994 r. na Wy-
dziale Techniki Rolniczej i Leœnej SGGW w
Warszawie. Stopieñ dr hab. nauk rolniczych w
zakresie in¿ynierii rolniczej, specjalnoœci ma-
szyny i urz¹dzenia rolnicze, transport w rol-
nictwie, organizacja i zarz¹dzanie w produkcji
rolniczej otrzyma³ w 2005 r.

Dorobek naukowo-badawczy obejmuje
³¹cznie 111 pozycji, w tym 66 oryginalnych prac
twórczych (28 jest jego autorstwa, a 38 wspó³-
autorstwa), wspó³autorstwo dwóch ksi¹¿ek, 17
opracowañ zastosowanych w praktyce, w tym
3 wdro¿one rozwi¹zania technologiczne.

Recenzent licznych artyku³ów publikowa-
nych w wydawnictwach naukowych, takich jak:
„In¿ynieria Rolnicza”, Teka Komisji Motory-
zacji i Energetyki Rolnictwa, „Acta Scientia-
rum Polonorum Technica Agraria”, „Media4u
Magazine”, „Techmod” oraz pracy doktorskiej
i rozprawy habilitacyjnej. W 2009 r. by³ cz³on-
kiem komitetu naukowego serii monografii
wydanych w ramach tematu: „Postêp nauko-

wo-techniczny w pozyskiwaniu, przetwarza-
niu i wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii”

Za osi¹gniêcia naukowe w latach 1994–1995,
1996–1997, 2003–2004 zosta³ wyró¿niony
przez JM Rektora AR nagrodami indywidual-
nymi i zespo³owymi III stopnia, a za lata 2004–
2006 otrzyma³ nagrodê indywidualn¹ II stop-
nia. Wielokrotnie otrzymywa³ indywidualne na-
grody III stopnia JM Rektora UP za dzia³al-
noœæ organizacyjn¹.

W okresie 2008–2012 by³ prodziekanem
Wydzia³u In¿ynierii Produkcji.

PRODZIEKAN
PROF. DR HAB. IN¯. DARIUSZ ANDREJKO

Mgr in¿. Wydzia³u Techniki Rolniczej AR
w Lublinie (1989); dr
nauk rolniczych (1995
– WTR AR w Lublinie);
dr hab. nauk rolniczych
w specjalnoœci in¿y-
nieria i aparatura prze-
mys³u rolno-spo¿yw-
czego, agrofizyka
(2005 – Wydzia³ In¿y-
nierii Produkcji AR w
Lublinie); prof. nauk
rolniczych (2010).

Od 1989 r. rozpocz¹³ pracê na WTR AR w
Lublinie. W 1995 r. zosta³ mianowany na sta-
nowisko adiunkta, a w 2007 r. na stanowisko
prof. nadzw. Od 2011 r. jest kierownikiem Ka-
tedry Biologicznych Podstaw Technologii
¯ywnoœci i Pasz oraz liderem Rady Progra-
mowej kierunku studiów technika rolnicza i
leœna.

W swojej dzia³alnoœci naukowo-badawczej
realizuje zadania zwi¹zane z badaniami nad
w³aœciwoœciami technologicznymi sypkich su-
rowców roœlinnych, zmianami w³aœciwoœci fi-
zycznych, technologicznych i strukturalnych
ziarnistych surowców roœlinnych spowodowa-
nych cieplnym oddzia³ywaniem promieniowa-
nia podczerwonego, wp³ywem na zdrowie cz³o-
wieka ¿ywnoœci zanieczyszczonej œrodowisko-
wo lub niew³aœciwie spreparowanej. Promotor
2 prac doktorskich, 31 magisterskich i 12 in¿y-
nierskich o tematyce zwi¹zanej z wp³ywem
ró¿nych procesów technologicznych na zmia-
ny w³aœciwoœci surowców i produktów roœlin-
nych. Recenzent 3 prac doktorskich oraz licz-
nych artyku³ów publikowanych w wydawnic-
twach naukowych. Na dorobek naukowy sk³a-
daj¹ siê 182 publikacje, w tym 3 monografie, 9
rozdzia³ów w monografiach, 3 zg³oszenia pa-
tentowe, 7 projektów badawczych.

Od 2009 r. jest cz³onkiem Komitetu Na-
ukowego czasopisma Teka Komisji Motory-
zacji i Energetyki Rolnictwa. Od 2008 r. jest
prezesem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii
i Techniki Przetwórstwa Spo¿ywczego „Spo-
masz”, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Agrofizycznego, Komitetu Techniki Rolniczej
oraz Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich. Dyplomowany rze-
czoznawca SIMP specjalnoœci maszyny dla
przemys³u spo¿ywczego oraz ekspert-rze-
czoznawca w zakresie in¿ynierii ¿ywnoœci
przy PTIiTPS „Spomasz”. W 2008 r. uzyska³
certyfikat recenzenta w Zespole Ekspertów
Zewnêtrznych ds. Analiz Delphi Narodowe-
go Programu Foresight Polska 2020. Za dzia-
³alnoœæ naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹
zosta³ wyró¿niony Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, Srebrnym Medalem za D³ugo-
letni¹ S³u¿bê oraz dziewiêciokrotnie nagrod¹
JM Rektora.

PRODZIEKAN
DR HAB. IN¯. TADEUSZ G£USKI

Absolwent Wy-
dzia³u In¿ynierii Bu-
dowlanej i Sanitarnej
Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej w Lublinie
oraz Wydzia³u In¿y-
nierii L¹dowej Poli-
techniki Warszawskiej,
dr nauk rolniczych
Wydzia³u Techniki
Rolniczej AR w Lubli-
nie, dr hab. nauk rolni-
czych w zakresie in¿ynierii rolniczej Wydzia³u
In¿ynierii Produkcji (od 2005). Autor lub wspó³-
autor 50 prac naukowych z zakresu budownic-
twa rolniczego i in¿ynierii rolniczej oraz autor
1 monografii. Prodziekan WIP (2008–2012).

Od 1974 r. pracownik Katedry Melioracji i
Budownictwa Rolniczego AR w Lublinie, od
2005 kierownik Zak³adu In¿ynierii Wiejskiej
tej katedry.

Promotor 22 prac magisterskich. Opraco-
wa³ dla kilku kierunków studiów szczegó³owe
programy przedmiotów: budownictwo rolni-
cze, budownictwo inwentarskie, budownictwo
stajenne, budownictwo wiejskie i architektura
wnêtrz, budownictwo zootechniczne, in¿ynie-
ria ogrodnicza, geometria wykreœlna.

Cz³onek wydzia³owej komisji ds. badañ na-
ukowych i wspó³pracy z zagranic¹.

PRODZIEKAN
DR HAB. IZABELA KUNA-BRONIOWSKA

Studia na Wydziale
Matematyki, Fizyki i
Chemii na UMCS w
Lublinie ukoñczy³a w
1976 r., uzyskuj¹c sto-
pieñ mgr matematyki.
Bezpoœrednio po stu-
diach podjê³a pracê na
etacie naukowo-dy-
daktycznym w Zak³a-
dzie Doœwiadczalnic-
twa w Instytucie Za-
stosowañ Matematyki w AR w Lublinie, obec-
nie Katedra Zastosowañ Matematyki i Infor-
matyki UP w Lublinie.

Jej pocz¹tkowe zainteresowania nauko-
we skupiaj¹ siê na metodach pobierania pró-
by i ich wykorzystaniem w doœwiadczalnic-
twie rolniczym. Po uzyskaniu stopnia dok-
tora zakres badañ naukowych zosta³ rozsze-
rzony o zagadnienia modelowania i analizy
statystycznej doœwiadczeñ z obiektem kon-
trolnym. Jest autorem lub wspó³autorem 30
oryginalnych prac twórczych. Wiêkszoœæ
uzyskanych wyników badañ naukowych pre-
zentowa³a na konferencjach krajowych i za-
granicznych, w tym miêdzy innymi: w Da-
nii, Holandii, Turcji, RPA, USA, Czechach,
S³owacji i Australii.

W 1986 r. uzyska³a stopieñ dr nauk rolni-
czych, w 2008 r. uzyska³a stopieñ naukowy
doktora habilitowanego na WIP.

W roku 2002 by³a g³ównym organizatorem
uroczystoœci zwi¹zanych z jubileuszem 50-le-
cia Katedry Zastosowañ Matematyki AR w
Lublinie. Ponadto w latach 2002, 2010 i 2011
by³a g³ównym organizatorem konferencji Col-
loquium Biometryczne.

Jest cz³onkiem zarz¹du Polskiego Towarzy-
stwa Biometrycznego oraz cz³onkiem Polskie-
go Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej.

Prowadzi b¹dŸ prowadzi³a na ró¿nych wy-
dzia³ach uczelni wyk³ady i æwiczenia z takich
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przedmiotów, jak: statystyka matematyczna,
analiza danych, statystyczna kontrola jakoœci,
technologia informacyjna i matematyka. Udziela
licznych konsultacji prac magisterskich i dok-
torskich w zakresie opracowania statystycz-
nego wyników doœwiadczeñ rolniczych ogrod-
niczych i technicznych.

Od paŸdziernika 2011 r. jest kierownikiem
Zak³adu Teorii Eksperymentu i Biometrii oraz
kierownikiem Katedry Zastosowañ Matema-
tyki i Informatyki.

WYDZIA£ NAUK O ¯YWNOŒCI

I BIOTECHNOLOGII

DZIEKAN
PROF. DR HAB. IZABELLA  JACKOWSKA

Ukoñczy³a Wy-
dzia³ Matematyki, Fi-
zyki i Chemii UMCS
– kierunek chemia
(1981), dr nauk rolni-
czych: fizykochemia
gleby (1991), dr hab.
nauk rolniczych: che-
mia rolna, chemia œro-
dowiska, fizykochemia
(1997), prof. nauk rol-
niczych: chemia rolna,
chemia œrodowiska (2003). Od 2008 r. zatrud-
niona na stanowisku prof. zwycz. Kierownik
Katedry Chemii od 2009 r. Od 2006 r. przez
dwie kadencje pe³ni³a funkcjê prodziekana ds.
studenckich i dydaktyki Wydzia³u Nauk o
¯ywnoœci i Biotechnologii.

Prowadzi wyk³ady z Chemii i Towaroznaw-
stwa artyku³ów przemys³owych, oraz æwicze-
nia audytoryjne i laboratoryjne dla studentów
ró¿nych wydzia³ów UP. Przez klika lat pro-
wadzi³a wyk³ady z chemii dla studentów Za-
ocznych Studiów Zawodowych WIP w zamiej-
scowych oœrodkach – w Krasnymstawie i Opolu
Lubelskim Przez 5 lat prowadzi³a wyk³ad
„Energetyczna degradacja œrodowiska” w Po-
dyplomowym Studium Ochrony i Kszta³to-
wania Œrodowiska Przyrodniczego przy UP w
Lublinie.

Jej dzia³alnoœæ naukowa jest zwi¹zana ze
œrodowiskiem naturalnym i z jego antropoge-
nicznym zagro¿eniem. Bada³a wp³yw zakwa-
szenia i zró¿nicowanej temperatury gleby na
uruchamianie w niej jonów metali ciê¿kich.
Zajmowa³a siê te¿ zagadnieniem uzdatniania
osadów œciekowych do ich przyrodniczego
wykorzystania. Poszukiwa³a rozwi¹zañ przy-
czyniaj¹cych siê do ograniczenia wymywania
tych pierwiastków z osadów. Wieloletnie do-
œwiadczenie w pos³ugiwaniu siê technik¹ ato-
mowej spektrometrii absorpcyjnej w oznacza-
niu metali ciê¿kich umo¿liwi³o Jej równie¿
uczestniczenie w wielu dodatkowych bada-
niach. Badania te rozszerzaj¹ wiedzê o wyko-
rzystaniu metod analitycznych do analizowa-
nia ró¿nych rodzajów próbek. Obecnie prowa-
dzone badania dotycz¹ ró¿nych aspektów (che-
micznych, œrodowiskowych, ekonomicznych)
wykorzystania surowców rolniczych w ener-
getyce.

Dorobek naukowy obejmuje ³¹cznie 175
pozycji, z których 90 to oryginalne publikacje
naukowe, oraz 2 podrêczniki z chemii, pod-
rêcznik Artyku³y przemys³owe i 4 monografie.
Pod jej kierunkiem wykonano 24 prace magi-
sterskie, 32 in¿ynierskie i 1 doktorsk¹. Recen-
zent 77 prac magisterskich z zakresu ochrony
œrodowiska, technologii ¿ywnoœci i agronomii,
7 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej.

Wspó³organizator 24 konferencji nauko-
wych, wiceprzewodnicz¹ca VIII LFN (2011
r.). Sekretarz Lubelskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Magnezologicznego od 1995,
cz³onek Polskiego Towarzystwa Gleboznaw-
czego od 1995 r., i Miêdzynarodowej Unii To-
warzystw Gleboznawczych IUSIS, cz³onek
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od
1997 r., wiceprezes Lubelskiej Rady Ekoener-
gii przy Fundacji PAN o/Lublin ‘Nauka i Roz-
wój Lubelszczyzny’ od 2003 r., cz³onek Kapi-
tu³y Konkursowej PARP „Akademicki Mistrz
Innowacyjnoœci” (2010 i 2011 r.). Zaanga¿o-
wana w prace utworzenia w Lublinie Centrum
Nauki „Poznawalnia”.

Za osi¹gniêcia w pracy naukowo-dydak-
tycznej wyró¿niona licznymi nagrodami JM
Rektora oraz Honorow¹ Odznak¹ AR, Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi (2000) i Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi (2005) i Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej (2007).

PRODZIEKAN DS. NAUKI I WSPÓ£PRACY
Z ZAGRANIC¥

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Mgr in¿. Wydzia³u
Technologii Mleczar-
skiej i ¯ywnoœci ATR
w Olsztynie (1968), dr
nauk technicznych
(1975) Wydzia³u Tech-
nologii ¯ywnoœci tej
uczelni, dr hab. w za-
kresie technologii ¿yw-
noœci i ¿ywienia cz³o-
wieka (1999) Wydzia-
³u Nauk o ¯ywnoœci
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, pro-
fesor nauk rolniczych (2006), profesor zwy-
czajny (2007). Prodziekan WNo¯iB (2008–
2012)

Kierownik Katedry Technologii Miêsa i
Zarz¹dzania Jakoœci¹ Wydzia³u Nauk o ¯yw-
noœci i Biotechnologii oraz Studium Podyplo-
mowego „Zarz¹dzanie Jakoœci¹ w Produkcji
¯ywnoœci”. Autor ponad 350 publikacji, w tym
103 oryginalnych prac naukowo-badawczych,
12 patentów, 25 udokumentowanych wdro¿eñ
ró¿nych technologii i urz¹dzeñ do przetwór-
stwa. W kilkudziesiêciu (ok. 50) zak³adach spo-
¿ywczych pod jego kierunkiem by³ wdra¿any
system zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywno-
œci HACCP, wspó³autor podrêcznika.

G³ówne zainteresowania naukowe: wp³yw
ch³odzenia poubojowego miêsa na przemiany
podczas dojrzewania, badania nad technologi¹
wykorzystania surowców ubocznych prze-
twórstwa miêsa wp³yw wysokonapiêciowej
elektrostymulacji i pola elektrycznego o wy-
sokim natê¿eniu na dojrzewanie miêsa, zasto-
sowanie ultradŸwiêków w kszta³towaniu kru-
choœci wo³owiny i jakoœci miêsa wieprzowego,
masowanie miêsa; wp³yw sonifikacji miêsa na
proces mro¿enia, badania zmian w³aœciwoœci
mechanicznych ¿ywnoœci pochodzenia zwie-
rzêcego podczas przechowywania, przygoto-
wanie koncentratów bia³kowo-w³óknikowych
z nasion zbó¿ i ich wp³yw na przemiany tech-
nologiczne i oksydoredukcyjne wyrobów miê-
snych, probiotyki w technologii przetwórstwa
miêsa, koncentrat lucerny w ¿ywieniu zwie-
rz¹t a jakoœæ miêsa i  ekologiczne technologie
przetwórstwa miêsa.

By³ cz³onkiem sekcji KBN ds. grantów na-
ukowych w zakresie technologii ¿ywnoœci.

Przygotowa³ program wyk³adów i æwiczeñ
m.in. z takich przedmiotów jak technologia
miêsa, zarz¹dzanie jakoœci¹ ¿ywnoœci, techno-

logia przetwarzania surowców zwierzêcych,
fizyczne w³aœciwoœci ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego. Promotor 6 prac doktorskich oraz
ok. 160 magisterskich i ok. 45 in¿ynierskich.
Cz³onek Lubelskiego Towarzystwa Naukowe-
go, Polskiego Towarzystwa Technologii ¯yw-
noœci.

Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, odznaka „Zas³u-
¿ony pracownik przemys³u spo¿ywczego”,
odznaka „Racjonalizator produkcji” i Honoro-
wa Odznaka AR w Lublinie.

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
 I DYDAKTYKI

DR HAB. IN¯. WALDEMAR GUSTAW

Ukoñczy³ technolo-
giê ¿ywnoœci i ¿ywie-
nie cz³owieka AR w
Lublinie w 1996 r., dr
in¿. nauk rolniczych –
specjalnoœæ technologia
¿ywnoœci (2001), dr
hab. nauk rolniczych
w zakresie technolo-
gii ¿ywnoœci i ¿ywie-
nia UR w Krakowie
(2009).

G³ównym kierunkiem jego pracy badawczej
s¹ oddzia³ywania pomiêdzy bia³kami serwat-
kowymi a polisacharydami, otrzymywanie
mlecznych produktów fermentowanych z do-
datkiem bakterii probiotycznych oraz stymu-
lacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej
przez bia³ka mleka.

Promotor dwóch zakoñczonych przewo-
dów doktorskich i 25 prac magisterskich. Do-
robek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji
w tym 50 oryginalnych prac naukowo-badaw-
czych.

Wyk³ada towaroznawstwo produktów mle-
czarskich, produkty mleczarskie, technologiê
mleka i hydrokoloidów, biotechnologiê w mle-
czarstwie, procesy fermentacyjne w przetwór-
stwie miêsa i mleka, politykê bezpieczeñstwa
¿ywnoœciowego.

Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Technologii ̄ ywnoœci.

WYDZIA£ NAUK ROLNICZYCH

DZIEKAN
PROF. DR HAB. DANUTA BORKOWSKA

Absolwentka Wy-
dzia³u Zootechniczne-
go AR w Lublinie
(1980). Na Wydziale
tym uzyska³a stopieñ
dr (1988) i dr hab.
(1995). Od 2002 r. jest
prof. nauk rolniczych.
Przez ca³y okres za-
trudnienia w uczelni
(od roku 1981) pracu-
je w Zamoœciu. Pe³ni-
³a funkcjê kierownika Zak³adu, a nastêpnie Ka-
tedry Hodowli i U¿ytkowania Zwierz¹t, dy-
rektora Instytutu Nauk Rolniczych, a od 2006
prodziekana Wydzia³u Nauk Rolniczych ds.
studenckich i dydaktyki. G³ówne kierunki pro-
wadzonych przez ni¹ badañ dotycz¹ dosko-
nalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych
miejscowej populacji byd³a rasy phf cb, oce-
ny warunków utrzymania krów i produkcji
mleka, kondycji krów oraz jej zwi¹zku z p³od-
noœci¹ i wystêpowaniem chorób. Zajmowa³a
siê tak¿e problemami hodowli byd³a miêsne-
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go, uczestnicz¹c m.in. w badaniach etologicz-
nych. W ostatnich latach w krêgu jej zaintere-
sowañ naukowo-badawczych znalaz³y siê pro-
blemy aklimatyzacji i efektywnoœci u¿ytko-
wania francuskiego byd³a rasy montbeliarde,
utrzymywanego w po³udniowo-wschodniej
Polsce.

Dorobek naukowy obejmuje 174 pozycje,
z czego 106 to oryginalne prace twórcze. Jest
wspó³autork¹ 3 podrêczników, promotorem w
3 przewodach doktorskich, w tym 2 zakoñ-
czonych i 1 aktualnie realizowanym. Pod jej
kierunkiem wykonano 100 prac magisterskich
oraz 53 in¿ynierskie. Wielokrotnie by³a powo-
³ywana na recenzenta w przewodach doktor-
skich, w postêpowaniu o nadanie tytu³u profe-
sora i awansowania na stanowisko prof. zwycz.
Wykona³a kilkadziesi¹t recenzji prac sk³ada-
nych do druku w czasopismach krajowych i
miêdzynarodowych.

Cz³onek Polskiego Towarzystwa Zootech-
nicznego (od 1984), Zarz¹du Sekcji Hodowli
Byd³a PTZ (od 2003) i Zarz¹du G³ównego tej
organizacji (od 2007), cz³onek rzeczywisty
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od
2000). W latach 2001–2008 by³a cz³onkiem
Kolegium Redakcyjnego Rocz. Nauk. AR w
Poznaniu oraz Rady Roztoczañskiego Parku
Narodowego (2001–2005). W roku 2012 zo-
sta³a powo³ana na cz³onka Rady Gospodarczej
Prezydenta Miasta Zamoœcia. Odznaczona
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
DR HAB. JOLANTA MOLAS, PROF. UP

Absolwentka Wy-
dzia³u Biologii i Nauk o
Ziemi UMCS w Lubli-
nie (1981), dr nauk
przyrodniczych (1990,
UŒ w Katowicach), dr
hab. nauk rolniczych w
zakresie ogrodnictwa,
spec. fizjologia roœlin
(2011, UP w Lublinie).
Od 1 paŸdziernika 2011
r. pracuje na stanowisku
profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie.

G³ówne kierunki prowadzonych przez ni¹
badañ dotyczy³y fizjologicznej reakcji roœlin
uprawnych na abiotyczne stresy œrodowiska,
w szczególnoœci na stres mechaniczny oraz stre-
sy powodowane przez metale ciê¿kie. Uczest-
niczy³a tak¿e w badaniach zespo³owych doty-
cz¹cych oceny wp³ywu lokalnych emitorów
zanieczyszczeñ na œrodowisko przyrodnicze
regionu zamojskiego. Aktualnie prowadzi ba-
dania w zakresie fizjologicznej i plonotwórczej
efektywnoœci mikronawozów chelatowych
oraz biologicznych skutków ich nadmiaru w
œrodowisku. W latach 2000–2003 kierowa³a
grantem KBN nr 5PO6H 054 19. Jej dorobek
naukowy obejmuje ponad 90 pozycji, z czego
63 to oryginalne prace twórcze o zasiêgu krajo-
wym i miêdzynarodowym. Promotor jednego
obecnie realizowanego przewodu doktorskie-
go. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Bio-
logii Eksperymentalnej oraz Federation of Eu-
ropean Societis of Plant Biology.

Pod jej kierunkiem wykonano 35 prac magi-
sterskich oraz 25 in¿ynierskich. Jest opieku-
nem Ko³a Naukowego Biologów. Wyró¿niona
zespo³ow¹ nagrod¹ IIo JM Rektora AR w Lu-
blinie za twórcze wyniki w pracy naukowej i
dydaktycznej (1996/1997) oraz nagrod¹ IIIo

(2005/2006) za dzia³alnoœæ organizacyjn¹.

SYLWETKI . WYDARZENIA

31 wrzeœnia br. w Sali Senatu UP odby³a
siê uroczystoœæ, podczas której nast¹pi³o za-
mkniêcie kadencji 2008 2012 i przekaza-
nie w³adzy w rêce rektora, prorektorów, dzie-
kanów i prodziekanów, wybranych do kie-
rowania Uniwersytetem Przyrodniczym w
Lublinie w latach 2012–2016.

JM Rektor Marian Weso³owski podsumo-
wa³ dokonania ostatnich czterech lat. Do suk-
cesów zaliczy³ likwidacjê deficytu uczelni,
wybudowanie gmach Biblioteki G³ównej – Re-
gionalnego Oœrodka Rolniczej Informacji Na-
ukowej oraz Centrum Innowacyjno-Wdro¿e-
niowego Nowych Technik i Technologii w In-
¿ynierii Rolniczej przy ul. G³êbokiej, zainicjo-
wanie budowy nowych klinik weterynaryj-
nych, dziêki którym nasz Wydzia³ Medycyny
Weterynaryjnej bêdzie najnowoczeœniejszy w
kraju, a tak¿e przeprowadzenie remontów bu-
dynków Teorii Weterynarii, Agrotechniki, bu-
dynku przy ul Leszczyñskiego, na Felinie i
P³oskie 1 w Zamoœciu, na ³¹czn¹ kwotê 20 mln
z³. Wa¿nym dokonaniem jest rozwój kierun-
ków kszta³cenia, otwieranie nowych kierun-
ków kszta³cenia. Ambicj¹ w³adz jest sta³y roz-

wój kadry naukowej, promowanie doktorów i
doktorów habilitowanych oraz sprostanie no-
wym wymaganiom stawianym promowaniu
profesorów. W nowej kadencji, jeœli Senat za-
twierdzi propozycjê, bêd¹ budowane obiekty
sportowe na Felinie (korty, boiska itp.).

JM Rektor podziêkowa³ za pracê oraz wrê-
czy³ dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe osobom,
które skoñczy³y kadencjê na swoich dotych-
czasowych stanowiskach.

Prof. Zbigniew Nozdryn-P³otnicki, prze-
wodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
z³o¿y³ gratulacje nowo wybranym oraz wrê-
czy³ akt powo³ania na kadencjê 2012–2916 rek-
torowi prof. dr. hab. Marianowi Weso³owskie-
mu oraz prorektorom – ds. nauki i wspó³pracy
z zagranic¹ prof. dr. hab. Stanis³awowi Barano-
wi, ds. organizacji i kadr prof. dr. hab. Andrze-
jowi Borowemu oraz ds. studenckich i dydak-
tyki prof. dr. hab. Krzysztofowi Go³ackiemu.

Przewodnicz¹cy poszczególnych Wydzia-
³owych Komisji Wyborczych wrêczyli akty
powo³ania dziekanom i prodziekanom na ka-
dencjê 2012–2016.

EZM

Fot. Jacek Piasecki

PRZEKAZANIE W£ADZY
NA KADENCJÊ 2012–2016
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NADANE STOPNIE
DOKTORA HABILITOWANEGO

WYDZIA£
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

dr Rados³aw Piotr Radzki: Antyosteope-
niczne efekty stosowania alfa-ketoglutaranu i
ipriflawonu u owariektomizowanych i orchi-
dektomizowanych szczurów

Recenzenci:
prof. dr hab. Artur Dembiñski
prof. dr hab. Tomasz Motyl
prof. dr hab. Cezary Kowalski
prof. dr hab. Tomasz Janowski
19 stycznia 2012 r.

dr Izabela Polkowska: Badania wp³ywu
patogennej flory bakteryjnej w chorobach przy-
zêbia na stan narz¹dów wewnêtrznych u psów

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Barbara Matthews-

Brzozowska
prof. dr hab. Jan Kuryszko
prof. dr hab. Wojciech Brzeski
dr hab. Marek Galanty, prof. nadzw
31 maja 2012 r.

WYDZIA£ IN¯YNIERII PRODUKCJI

dr in¿. Artur Popko: Charakterystyka ro-
boczych elementów konstrukcyjnych emulso-
ra uwarunkowaniem modelowania ciœnieniowe-
go dyspergowania emulsji

Recenzenci:
dr hab. Kazimierz Zawiœlak, prof. nadzw. –

UP w Lublinie
prof. dr hab. Roman Hejft – Politechnika

Bia³ostocka
dr hab. Wojciech Weiner – UTP w Bydgosz-

czy
dr hab. in¿. Stanis³aw Konopka, prof. nadzw.

– UWM w Olsztynie
14 czerwca 2012

dr in¿. Krzysztof JóŸwiakowski: Badania
skutecznoœci oczyszczania œcieków w wybra-
nych systemach gruntowo-roœlinnych

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanis³aw Krzanowski – UR w

Krakowie
prof. dr hab. Hanna Obarska-Tempkowiak

– Politechnika Gdañska
prof. dr hab. Krzysztof Kuczewski – UP

we Wroc³awiu
dr hab. in¿. Tadeusz Siwiec, prof. nadzw. –

SGGW
11 lipca 2012 r.

WYDZIA£ BIOLOGII
I HODOWLI ZWIERZ¥T

dr Iwona Rozempolska-Ruciñska: Progowe
cechy wylêgowe w doskonaleniu kur nieœnych

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – UP

w Poznaniu
prof. dr hab. Jaros³aw Horbañczuk – IG i

HZ PAN w Jastrzêbcu

prof. dr hab. Danuta Szczerbiñska – ZUT
w Szczecinie

prof. dr hab. Antoni Brodacki – UP w Lu-
blinie

12 czerwca 2012 r.

dr Marek Stanisz: Uproszczona, poubojo-
wa metoda szacowania sk³adu tkankowego tu-
szy jagni¹t miêsnego typu u¿ytkowego

Komisja habilitacyjna powo³ana przez Cen-
traln¹ Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów na podsta-
wie art. 18 a ust. 5 ustawy dnia 14 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164,
poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz.
455);

przewodnicz¹cy komisji: prof. dr hab. Jan
Jankowski – UWM w Olsztynie

sekretarz komisji: dr hab. Anna Szymanow-
ska – UP w Lublinie

cz³onkowie komisji: prof. dr hab. Krystyna
Pieniak-Lendzion – UPH w Siedlcach, prof. dr
hab. Miros³aw Piêta – UP w Lublinie

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – UP w

Lublinie
prof. dr hab. S³awomir Mroczkowski – UTP

w Bydgoszczy
prof. dr hab. Roman Ni¿nikowski – SGGW
data uchwa³y komisji habilitacyjnej – 21 maja

2012 r.
data uchwa³y Rady Wydzia³u – 21 czerwca

2012 r.

NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA

WYDZIA£
IN¯YNIERII PRODUKCJI

mgr in¿. Grzegorz Maj: Pozyskiwanie ener-
gii z peletów wytwarzanych z biomasy

Promotor: dr hab. Andrzej Kornacki
19 wrzeœnia 2011 r.

WYDZIA£ NAUK
O ¯YWNOŒCI I BIOTECHNOLOGII

mgr in¿. Anna Jakubczyk: Identyfikacja
peptydowych inhibitorów enzymu konwertu-
j¹cego angiotensynê I (ACE) otrzymanych w
wyniku hydrolizy bia³ek wybranych roœlin

Promotor: prof. dr hab. Barbara Baraniak
16 listopada 2011 r.

mgr in¿. Ewa Chojnowska: Wp³yw mikro-
flory jelitowej na przemiany zwi¹zków feno-
lowych w naturalnie mêtnym soku jab³kowym
i nektarze z czarnej porzeczki

Promotor: prof. dr hab. Zdzis³aw Targoñski
8 lutego 2012 r.

mgr in¿. Artur Mazurek: Wykorzystanie
techniki polarograficznej do oznaczania wita-
miny C w ¿ywnoœci

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jamroz
20 czerwca 2012 r.

mgr in¿. Justyna Kozio³: Stymulacja wzro-
stu bakterii fermentacji mlekowej przez prepa-
raty bia³kowe i jej wp³yw na w³aœciwoœci fizy-
kochemiczne mlecznych napojów fermentowa-
nych

Promotor: dr hab. Waldemar Gustaw
20 czerwca 2012 r.

WYDZIA£ AGROBIOIN¯YNIERII

mgr Szymon Chmielewski: Zastosowanie
systemów informacji przestrzennej do badañ
zmian struktury u¿ytkowania ziemi Równiny
W³odawskiej w latach 1971–2007

Promotor: prof. dr hab. Anna S³owiñska-
Jurkiewicz

27 czerwca 2012 r.

mgr in¿. Magdalena Sykut: Allelopatyczne
oddzia³ywania wybranych gazonowych od-
mian traw na trwa³oœæ i walory estetyczne traw-
nika

Promotor: dr hab. Halina Lipiñska
27 czerwca 2012 r.

WYDZIA£
 MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

lek. wet. Agnieszka Pomorska: Analiza wy-
branych wskaŸników zdrowia Ÿrebi¹t w okre-
sie od urodzenia do odsadzenia

Promotor: dr hab. Krzysztof Lutnicki
29 marca 2012 r.

lek. wet. Greta Skrzypek: Rozmieszczenie
oraz intensywnoœæ inwazji Trichinella Spirali i
Trichinella Pseudospiralis w miêœniach króli-
ków doœwiadczalnie zara¿onych

Promotor: dr hab. Zygmunt Nowakowski
29 marca 2012 r.

lek. wet. Micha³ Klimont: Próba ustalenia
korelacji miêdzy wybranymi wskaŸnikami oce-
ny jakoœci nasienia knurów, stopniem dezinte-
gracji DNA i zmian apoptycznych w plemni-
kach a d³ugoœci¹ jego przechowywania w wa-
runkach standardowych

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wrona
29 marca 2012 r.

lek. wet. Katarzyna Humelt: Wp³yw nie-
swoistej immunostymulacji na wybrane para-
metry immunologiczne oraz efekt reprodukcyj-
ny u klaczy w przebiegu naturalnego zaka¿e-
nia EHV 1

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Gr¹dzki
31 maja 2012 r.

lek. wet. Mateusz Maræ: Badania nad wp³y-
wem wyci¹gu z je¿ówki purpurowej (Echina-
cea purpurea) na odpornoœæ pszczó³ miodnych
(Apis mellifera L.; Apidae) pora¿onych przez
Varroa destructor i leczonych Apiwarolem®

Promotor: prof. dr hab. Zdzis³aw Gliñski
31 maja 2012 r.

NOMINACJE . HABILITACJE
DOKTORATY

 WYDARZENIA



12 AKTUALNOŒCI

     Wydzia³ Rolny powsta³ jako jeden z
pierwszych wydzia³ów nowej uczelni – Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Pe³-
ne kolegium profesorskie dla tego wydzia-
³u powo³a³ Senat UMCS z Pañstwowego
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Pu-
³awach.

Profesorowie pu³awscy objêli kierowanie
wiêkszoœci¹ katedr, które istnia³y w³aœciwie
tylko z nazwy. Nie mia³y ani nale¿ytej bazy
lokalowej do pracy naukowo-dydaktycznej, ani
odpowiedniego wyposa¿enia laboratoryjnego.
Pomoce naukowe do wyk³adów i æwiczeñ pro-
fesorowie przywozili ze swego Instytutu w
Pu³awach, a na niektóre zajêcia dydaktyczne
studenci byli dowo¿eni z Lublina do Pu³aw. W
pracowniach Instytutu by³y wykonywane
pierwsze prace dyplomowe studentów. Pocz¹t-
kowo tak¿e posiedzenia Rady Wydzia³u Rol-
nego odbywa³y siê w Pu³awach. W zwi¹zku z
trudnoœciami lokalowymi w Lublinie rozwa¿a-
na by³a nawet mo¿liwoœæ przeniesienia Wy-
dzia³u Rolnego do Pu³aw.

Wydzia³ Rolny w stadium organizacji liczy³
15 katedr, zwanych zwykle zak³adami, w tym
tak¿e Katedra Fitopatologii. Fitopatologia jako
nauka o chorobach roœlin by³a te¿ rozumiana
szerzej jako nauka o ochronie roœlin przed cho-
robami i szkodnikami. Szczególnie trudnoœci
sprawia³o obsadzenie kierownictwa tej katedry.

Kalendarium organizacji tej jednostki przed-
stawiam na podstawie informacji uzyskanych
z protoko³ów posiedzeñ Rady Wydzia³u Rol-
nego w pierwszej dekadzie jego
istnienia.

1945
20 i 21 kwietnia. Rada posta-

nowi³a posiadan¹ do dyspozycji
kwotê 50 tys. z³ podzieliæ miê-
dzy dwie katedry, przyznaj¹c 40
tys. z³ Katedrze Zoologii („ze
wzgl¹du na to, i¿ Katedra Zoolo-
gii urz¹dza siê dopiero i ma sze-
reg bardzo pilnych potrzeb”) oraz
10 tys. z³ Katedrze Fitopatologii
(która „ma zak³ad ju¿ urz¹dzo-
ny”). Tym urz¹dzonym zak³a-
dem by³a pracownia fitopatolo-
gii Instytutu w Pu³awach.

5 maja. Dyskutowano obsad¹
katedr w stadium organizacji. Nie
ustalono wyk³adowcy fitopato-
logii, natomiast na wyk³adowcê
entomologii stosowanej propo-
nowano prof. Konstantego Stra-
wiñskiego z Wydzia³u Przyrod-
niczego UMCS.

2 i 8 czerwca. Na etat st. asy-
stenta przy Katedrze Fitopato-
logii zosta³ przyjêty mgr in¿. Ta-
deusz Stachyra, a „opiekê nad
tym Zak³adem, do czasu prze-
niesienia do Pu³aw [!], powierzo-
no Dziekanowi”. Mgr Stachyrze
przyznano zapomogê na badania
nad rakiem ziemniaczanym.

2 lipca. Dziekan prof. Stefan Le-
wicki uzasadni³ potrzebê utworze-
nia na Wydziale oddzielnych Katedr
Botaniki, Chemii i Fitopatologii.

 17 lipca. Podjêto uchwa³ê o rozpisaniu kon-
kursów na obsadzenie Katedr Zoologii, Che-
mii, Botaniki i Fitopatologii.

21 wrzeœnia. Dziekan powiadomi³ Radê
Wydzia³u, ¿e Ministerstwo (Oœwiaty) przy-
zna³o Wydzia³owi 16 katedr: l. Chemii Ogól-
nej, 2. Botaniki i Fizjologii Roœlin, 3. Zoologii i
Anatomii Porównawczej, 4. Mikrobiologii Rol-
niczej, 5. Gleboznawstwa, 6. Fizjologii i ̄ ywie-
nia Zwierz¹t, 7. Hodowli Zwierz¹t Ogólnej, 8.
Hodowli Zwierz¹t Szczegó³owej, 9. Drobiar-
stwa i Genetyki Zwierz¹t, 10. Nawo¿enia Roli
i Roœlin, 11. Uprawy Ogólnej i Hodowli Ro-
œlin, 12. Uprawy Szczegó³owej i Genetyki
Roœlin, 13. Hydrologii i Melioracji, 14. Upra-
wy £¹k i Pastwisk, 15. Fitopatologii, 16. Eko-
nomii Rolniczej. Rada Wydzia³u upowa¿ni³a
dziekana, aby zaprosi³ doc. Witolda S³awiñ-
skiego z Uniwersytetu w Poznaniu do objêcia
Katedry Botaniki i Fizjologii Roœlin w charak-
terze profesora zwyczajnego oraz in¿. Stani-
s³awa Koœcielnego ze Szko³y Ogrodniczej w
Poznaniu do objêcia wyk³adów z fitopatologii
w Lublinie.

26 paŸdziernika. Rada upowa¿ni³a dzieka-
na, aby zaprosi³ prof. Ludwika Garbowskiego
z PINGW w Bydgoszczy do objêcia kierow-
nictwa Katedry Fitopatologii.

20 listopada. Prof. Garbowski wyrazi³ li-
stem chêæ nawi¹zania wspó³pracy z Wydzia-
³em Rolnym pod warunkiem, ¿e UMCS prze-
prowadzi urzêdowo jego przeniesienie z Byd-
goszczy do PINGW w Pu³awach wraz z dwo-
ma etatami asystentów, aparatur¹, ksiêgozbio-

rem i zielnikiem. Uchwalono podjêcie starañ w
tym kierunku.

12 grudnia. Mgr Stachyra zrezygnowa³ ze
stanowiska st. asystenta w Katedrze Fitopa-
tologii z powodu nadmiaru zaj¹æ w Lubelskiej
Izbie Rolniczej i w Liceum Rolniczym. Zwol-
niony etat postanowiono przenieœæ do nowo
powsta³ej Katedry Botaniki Rolnej pod kier.
prof. S³awiñskiego. Rada postanowi³a przy-
spieszyæ pozyskanie prof. Garbowskiego dla
Katedry Fitopatologii.

1946
 16 stycznia. Prof. Garbowski zrezygnowa³

ze wspó³pracy z Lublinem z powodu pode-
sz³ego wieku i trudnoœci z przeniesieniem z
Bydgoszczy do Pu³aw. Rada stwierdzi³a, ¿e
obsada Katedry Fitopatologii przesta³a byæ
nagl¹ca z chwil¹ zaanga¿owania prof. S³awiñ-
skiego, który zgodzi³ siê wyk³adaæ równie¿
pewne dzia³y fitopatologii.

27 lutego. Rada upowa¿ni³a dziekana do
zaproponowania doc. Karolowi Zaleskiemu w
Poznaniu objêcia Katedry Fitopatologii w Lu-
blinie, a w razie jego odmowy – do z³o¿enia
podobnej propozycji doc. Eugeniuszowi Ral-
skiemu w Krakowie.

 17 maja. Wobec odmownej odpowiedzi doc.
Zaleskiego podtrzymano propozycjê zaprosze-
nia doc. Ralskiego do Katedry Fitopatologii w
Lublinie. Rada przydzieli³a jeden etat pomoc-
niczego pracownika naukowego Katedrze Fi-
topatologii na nowy rok akademicki.

15 czerwca. Odnoœnie Katedry Fitopatolo-
gii stwierdzono, ¿e „obsadzenie jej
jest w dalszym ci¹gu przedmiotem
troski Rady Wydzia³u”. Brak od-
powiedzi od doc. Ralskiego sk³oni³
Radê Wydzia³u zwróciæ siê do doc.
Józefa Kochmana, fitopatologa w
SGGW w Warszawie, z zaprosze-
niem na wyk³adowcê doje¿d¿aj¹-
cego do Lublina.

20 wrzeœnia. Doc. Ralski zre-
zygnowa³ z proponowanego mu
stanowiska profesora nadzwyczaj-
nego w Katedrze Fitopatologii w
Lublinie, podtrzymano wiêc za-
proszeni doc. Kochmana na wy-
k³adowcê z fitopatologii.

4 paŸdziernika. Prof. Kochman
zgodzi³ siê przyje¿d¿aæ pod ko-
niec ka¿dego miesi¹ca na 2–3 dni
do Lublina i wyk³adaæ fitopatolo-
giê w skomasowanej iloœci 8–12
godzin miesiêcznie dla III roku stu-
diów.

 22 listopada. Do wspó³pracy
z prof. Kochmanem nie dosz³o. Na
wniosek prof. Lucjana Kaznow-
skiego postanowiono zleciæ dr He-
lenie Juraszkównie z Instytutu w
Pu³awach wyk³ady z fitopatolo-
gii w wymiarze 2 godzin wyk³adu
i 2 godzin æwiczeñ tygodniowo w
trymestrze zimowym i wiosen-
nym.

1947
 8 i 9 lutego. Rada Wydzia³u po-

stanowi³a wyst¹piæ do Rektora
UMCS o powo³anie dr Juraszków-

O  POCZ¥TKACH  KATEDRY  OCHRONY  ROŒLIN
NA  WYDZIALE  ROLNYM  UMCS  W  LUBLINIE

Pracownicy Katedry Ochrony Roœlin, od lewej: B. Miczulski, T. Ziarkie-
wicz, A. Anasiewicz, B. £acic (rok 1958)

 Z HISTORII
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ny na stanowisko st. asystenta przy Katedrze
Ogólnej Uprawy i Hodowli Roœlin, a wyk³ad z
fitopatologii powierzyæ prof. Kaznowskiemu.

1948
23 stycznia. Dr Juraszkówna zrezygnowa-

³a z pracy w Katedrze prof. Kaznowskiego
Wyk³ady z fitopatologii Rada postanowi³a zle-
ciæ prof. Piotrowi Wiœniewskiemu z Katedry
Botaniki Ogólnej na Wydziale Przyrodniczym
UMCS.

9 marca. Wyk³ady z fitopatologii w III try-
mestrze tego roku akademickiego Rada posta-
nowi³a zleciæ prof. Józefowi Motyce z Kate-
dry Systematyki i Geografii Roœlin na Wydzia-
le Przyrodniczym UMCS.

13 maja. Dr Irena Morawska-Boguszewska
zosta³a zatrudniona jako fitopatolog na stano-
wisku st. asystenta przy Katedrze Ogólnej
Uprawy i Hodowli Roœlin. W odpowiedzi na
pismo prof. Konstantego Strawiñskiego uchwa-
lono, ¿e s³uchacze Wydzia³u Rolnego bêd¹ mogli
wykonywaæ prace dyplomowe z entomologii
stosowanej, lecz za ka¿dorazow¹ zgod¹ Rady
Wydzia³u.

10 wrzeœnia. Rada Wydzia³u przydzieli³a
jeden pokój w baraku przy ul. Lubartowskiej
obok Jesziwy dla Katedry Fitopatologii na pra-
cowniê oraz jeden pokój w tym¿e baraku na
tymczasowe mieszkanie dla dr Boguszewskiej.
Katedrze przydzielono tak¿e jeden binekular
PZO i pieni¹dze na zakup mikroskopu badaw-
czego.

1949
 15 stycznia. Rada postanowi³a uznaæ Ka-

tedrê Fitopatologii, jako nowy zak³ad tworzo-
ny w ramach Katedry Ogólnej Uprawy i Ho-
dowli Roœlin, za „ma³¹” jednostkê w sprawach
bud¿etowych.

19 lutego. Rada uzna³a, ¿e Katedrze Fitopa-
tologii niezbêdne s¹ dwa etaty st. asystenta.

12 marca. Rada przyzna³a Katedrze Fito-
patologii jeden pokój o pow. 25 m2 w budynku
przy ul. Leszczyñskiego.

 8 czerwca. Rada Wydzia³u stwierdza, ¿e
niezbêdne jest utworzenie Katedry Ochrony
Roœlin i zapewnienie jej dwóch etatów adiunk-
ta (fitopatologa i entomologa), dwóch asysten-
tów i odpowiednich funduszy. Dr Boguszew-
skiej postanowiono powierzyæ wyk³ady z fi-
topatologii w roku akademickim 1949/50 oraz
zleciæ niezw³oczne urz¹dzenie pracowni w lo-
kalu przydzielonym Katedrze w budynku przy
ul. Leszczyñskiego.

14 paŸdziernika. Rada zezwoli³a Bart³omie-
jowi Miczulskiemu, absolwentowi IV roku stu-
diów na wykonanie pracy dyplomowej z za-
kresu ochrony roœlin pod kierunkiem prof. Stra-
wiñskiego.

1950
 27 stycznia. Rada postanowi³a powierzyæ

prowadzenie wyk³adów i æwiczeñ z ochrony
roœlin dr. W³adys³awowi Wêgorkowi, kierow-
nikowi Dzia³u Ochrony Roœlin w PINGW w
Pu³awach.

14 lutego. Z powodu choroby dr Boguszew-
ska zrezygnowa³a ze stanowiska st. asystenta
w Katedrze Fitopatologii.

15 marca. Rada Wydzia³u wyznaczy³a
absolwentowi Bart³omiejowi Miczulskiemu
termin egzaminu dyplomowego przed ko-
misj¹ egzaminacyjn¹ w sk³adzie: prof. Lu-
cjan Kaznowski (ogólna uprawa roœlin),
prof. Konstanty Strawiñski (entomologia
stosowana) i prof. Stanis³aw Waœniewski
(hodowla roœlin).

3 kwietnia. Rada uzna³a, ¿e utworzenie Ka-
tedry Ochrony Roœlin na Wydziale Rolnym jest
konieczne w celu kszta³cenia kadr pracowni-
ków dla s³u¿by ochrony roœlin. Rada zatwier-
dzi³a wynik egzaminu dyplomowego B. Mi-
czulskiego i nada³a mu stopieñ in¿yniera rol-
nictwa oraz stopieñ magistra nauk agrotech-
nicznych.

2 maja. Rada podjê³a wniosek o awansowa-
nie mgr. B. Miczulskiego, m³odszego asystenta
w Katedrze Ogólnej Uprawy i Hodowli Ro-
œlin, na stanowisko st. asystenta do obs³ugi æwi-
czeñ w zakresie ochrony roœlin.

15 czerwca. Rada zleci³a prof. Strawiñskie-
mu wyk³ady z ochrony roœlin w roku akade-
mickim 1950/51.

 24 sierpnia. Dziekan przekaza³ Radzie wia-
domoœæ o decyzji Ministerstwa Szkó³ Wy-
¿szych i Nauki, ¿e z dniem 1 stycznia 1951 r.
zostaje utworzona Katedra Ochrony Roœlin na
Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie.

 1951
  6 czerwca. Rada wyrazi³a zgodê na wyko-

nanie pracy dyplomowej przez studenta Boh-
dana £agunê w zakresie ochrony roœlin pod kier.
prof. Strawiñskiego.

 5 grudnia. Rada Wydzia³u przyjê³a proœbê
mgr Janiny Honczarenko o dopuszczenie do
egzaminu doktorskiego z zakresu entomologii
stosowanej, jako przedmiotu g³ównego oraz
ogólnej uprawy roœlin jako przedmiotu pobocz-
nego, na podstawie pracy pt. „Doœwiadczenia
nad zwalczaniem Meligethes aeneus F. meto-
dami chemicznymi”. Wybrano komisjê egza-
minacyjn¹ w sk³adzie: prof. Konstanty Stra-
wiñski, prof. Gabriel Brzêk i prof. Lucjan Ka-
znowski. Rada przyjê³a tak¿e proœbê mgr. in¿.
Jerzego Chrzanowskiego z IHAR w Warsza-
wie o dopuszczenie do egzaminu doktorskiego
na podstawie pracy pt. „Nowa choroba bakte-
ryjna liœci cykorii”.

 1952
 9 stycznia. W zwi¹zku z kreowaniem no-

wych katedr Rada Wydzia³u wybra³a komisjê
do obsady tych katedr. W sk³ad komisji dla
Katedry Ochrony Roœlin weszli: prof. Brzêk,
jako przewodnicz¹cy, prof. Kaznowski i prof.
Strawiñski. Komisja mia³a wys³aæ za poœred-
nictwem dziekanatu ankiety do wybranych
specjalistów i uczelni. Kuratorami nieobsadzo-
nych katedr zostali przewodnicz¹cy odnoœnych
komisji.

20 lutego. Nowo kreowane katedry otrzy-
maj¹ potrzebne etaty przez wydzielenie z ka-
tedr dotychczas istniej¹cych. Katedra Ochro-
ny Roœlin uzyska³a etat st. asystenta z Kate-
dry Ogólnej Uprawy i Hodowli Roœlin, obsa-
dzony przez mgr. Bart³omieja Miczulskiego.

 5 marca. Komisja do obsady Katedry
Ochrony Roœlin wytypowa³a w wyniku roz-
pisanej ankiety na kierownika tej jednostki mgr.
in¿. Jerzego Chrzanowskiego z IHAR W War-
szawie, w charakterze zastêpcy profesora (we-
d³ug starej ustawy akademickiej). Mgr Chrza-
nowski, zatrudniony na Wydziale Rolnym od l
wrzeœnia 1951 r. da³ siê poznaæ jako dobry wy-
k³adowca i wyrazi³ zgod¹ na objêcie kierownic-
twa Katedry Ochrony Roœlin.

7 maja. W zwi¹zku z organizacj¹ Katedry
mgr Chrzanowski zg³osi³ zapotrzebowanie na
dwa pokoje.

4 czerwca. Wniosek o powo³anie mgr. Je-
rzego Chrzanowskiego na kierownika Katedry
Ochrony Roœlin zosta³ zatwierdzony przez
Senat UMCS i przes³any do Ministerstwa Szkó³
Wy¿szych i Nauki.

12 listopada. Mgr Chrzanowski zobowi¹-
za³ siê, ¿e zrezygnuje z pracy w IHAR w War-
szawie po zatwierdzeniu go na stanowisko kie-
rownika Katedry Ochrony Roœlin w Lublinie.

1953
 9 wrzeœnia. Mgr J. Chrzanowski z³o¿y³

pisemn¹ rezygnacjê z kierownictwa Katedr¹
Ochrony Roœlin. Jako powód poda³ brak miesz-
kania w Lublinie. Podziêkowa³ Radzie Wydzia-
³u za zaszczyt i zaufanie, jakim go obdarzy³a.
Na proœbê dziekana opiekê nad Katedr¹ obj¹³
prof. Konstanty Strawiñski z Wydzia³u Przy-
rodniczego UMCS. Wyk³ady z fitopatologii
zosta³y zlecone prof. Piotrowi Wiœniewskie-
mu z Katedry Botaniki Ogólnej na Wydziale
Przyrodniczym UMCS, a wyk³ady z nauki o
szkodnikach – dr. Tadeuszowi Ziarkiewiczowi
z Katedry prof. Strawiñskiego.

7 paŸdziernika. Wyk³ady z fitopatologii po
rezygnacji prof. Wiœniewskiego zgodzi³ siê pro-
wadziæ prof. Józef Motyka z Katedry Syste-
matyki i Geografii Roœlin na Wydziale Przy-
rodniczym UMCS.

1954
7 kwietnia. Zg³oszona na stanowisko kie-

rownika Katedry Ochrony Roœlin kandydatu-
ra dr. Tadeusza Ziarkiewicza zosta³a przyjêta
przez Radê Wydzia³u jednog³oœnie.

5 maja. Prof. Strawiñski, kurator Katedry
Ochrony Roœlin, przed³o¿y³ Radzie Wydzia-
³u plan rozwoju dla mgr. B. Miczulskiego, st.
asystenta w Katedrze, na okres 1954–1957,
temat pracy kandydackiej i przedmioty egza-
minacyjne.

10 czerwca. Rada przyjê³a do wiadomoœci
informacjê o zatwierdzeniu przez Senat UMCS
zatrudnienia dr. T. Ziarkiewicza na stanowisku
kierownika Katedry Ochrony Roœlin.

8 wrzeœnia. Dyskusja nad pismem dr. Tade-
usza Pietkiewicza z Warszawy, który zg³osi³
chêæ wyk³adania fitopatologii w Katedrze
Ochrony Roœlin w Lublinie. Z propozycji dr.
Pietkiewicza zrezygnowano, poniewa¿ dr Ziar-
kiewicz oœwiadczy³, ¿e podejmie siê wyk³a-
dów z tego przedmiotu. Dziekan poda³ do wia-
domoœci, ¿e rektor UMCS zaanga¿owa³ dr. Ziar-
kiewicza na stanowisko kierownika Katedry
Ochrony Roœlin. W zwi¹zku z podjêciem wy-
k³adów fitopatologii dr Ziarkiewicz zg³osi³ za-
potrzebowanie na drugi etat st. asystenta w
Katedrze.

l grudnia. Rada rozpatrywa³a podanie mgr
Barbary £acic o zatrudnienie na stanowisku
asystenta w Katedrze Ochrony Roœlin do ob-
s³ugi zajêæ dydaktycznych z fitopatologii. Kan-
dydaturê popar³ kierownik Katedry oœwiad-
czaj¹c, ¿e mgr £acic kwalifikuje siê na to stano-
wisko ze wzglêdu na doœwiadczenie zdobyte
podczas swej pracy w Centrali Nasiennej w
Lublinie. Rada zatwierdzi³a kandydaturê jed-
nog³oœnie.

 W roku 1955 zosta³a zatrudniona w Ka-
tedrze Ochrony Roœlin mgr Anna Anasiewicz
na stanowisku asystenta naukowo-technicz-
nego.

Katedra Ochrony Roœlin zosta³a w roku 1955
w³¹czona do Wydzia³u Rolniczego Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Lublinie, a w roku 1970 do
Wydzia³u Ogrodniczego WSR (od 1973 Aka-
demii Rolniczej) i przekszta³cona w Instytut
Ochrony Roœlin, z którego w roku 1982 wyod-
rêbniono Katedr¹ Fitopatologii i Katedr¹ Ento-
mologii.

      Bart³omiej Miczulski
      em. prof. AR w Lublinie

 Z HISTORII
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XXIV Kongres Europejskiej Federacji
£¹karskiej – po raz pierwszy organizowa-
ny w Polsce – odby³ siê w Lublinie w dniach
3–7 czerwca 2012 r.

Organizatorem by³a Katedra £¹karstwa i
Kszta³towania Krajobrazu UP w Lublinie. Kon-
gres mia³ na celu wymianê doœwiadczeñ nauko-
wych z zakresu wykorzystywania zasobów
trwa³ych u¿ytków zielonych w Europie. Ho-
norowym patronatem Kongres objêli prezy-
dent RP Bronis³aw Komorowski, a tak¿e mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki,
marsza³ek województwa lubelskiego Krzysz-
tof Hetman, prezydent Lublina Krzysztof ¯uk
oraz rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie Marian Weso³owski. Patronat medial-
ny nad kongresem sprawowa³y: TVP Lublin,
Radio Lublin oraz Gazeta Wyborcza.

Kongresy EGF s¹ organizowane cyklicznie
co 2 lata i stanowi¹ platformê ³¹cz¹c¹ specjali-
stów realizuj¹cych badania w zakresie gospo-
darczego i przyrodniczego wykorzystania za-
sobów trwa³ych u¿ytków zielonych w Euro-
pie. Problemy bêd¹ce przedmiotem obrad kon-
gresowych ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
badaczy, bowiem zwykle uczestniczy w nich
400–450 osób.

Tematyka 24 Kongresu EGF obejmowa³a
wielofunkcyjnoœæ trwa³ych u¿ytków zielonych
(ekosystemów trawiastych, które w jêzyku an-
gielskim okreœlane s¹ jako „grassland”) i doty-
czy³a funkcji produkcyjnej (byd³o mleczne,
miêsne, konie, owce, kozy oraz ekologiczne
produkty pochodzenia zwierzêcego, np. ser,
mleko, miêso, itp.), przyrodniczej (ochrona bio-
ró¿norodnoœci, powietrza, gleby i wody), kra-
jobrazowej, turystycznej, a tak¿e ochronnej
(zadarnienia ha³d pokopalnianych, nasypów,
wa³ów przeciwpowodziowych), dekoracyjnej
i u¿ytkowej (trawniki i tereny zieleni, boiska
sportowe, pola golfowe, itp.).

Europejska Federacja £¹karska (European
Grassland Federation http://www.europeangras-
sland.org/) zosta³a powo³ana w 1963 r. i zrzesza
stowarzyszenia ³¹karskie wszystkich krajów
pañstw cz³onkowskich. Polskie Towarzystwo
£¹karskie (PT£) rozpoczê³o dzia³alnoœæ w 1994
r., a od 2000 r. zosta³o w³¹czone do EGF.

W 2008 r., na 22nd Meeting of the EGF w
Szwecji, Polska po raz pierwszy zosta³a wy-
brana na organizatora 24 Kongresu EGF w 2012
r., a decyzj¹ Zarz¹du G³ównego funkcja ta przy-
pad³a Lubelskiemu Oddzia³owi PT£. O randze
tych Kongresów œwiadczy równie¿ udzia³ naj-
wy¿szych w³adz pañstwowych i samorz¹do-
wych krajów organizuj¹cych, np. 22nd Meeting
of the EGF otworzy³ Król Szwecji Karol XVI
Gustaw. Przedsiêwziêcie to by³o dla Lubelsz-
czyzny nobilitacj¹ i jednoczeœnie wielkim wy-
zwaniem, a kongres by³ równie¿ okazj¹ do za-
prezentowania walorów przyrodniczo-kultu-
rowych oraz promocji naszego regionu.

KONGRES EGF 2012

Kongres trwa³ blisko 2 tygodnie. 28 maja
2012 r. rozpoczê³a siê bowiem wycieczka
przedkonferencyjna, w której udzia³ wziê³o 13
osób. 6-dniowa wycieczka wyruszy³a z Kra-
kowa, prezentuj¹c potencja³ turystyczno-przy-
rodniczy Polski po³udniowej. 2 czerwca odby-
³a siê wycieczka dla uczestników póŸniejszych
warsztatów tematycznych do 2 specjalistycz-
nych gospodarstw mlecznych, gdzie naukow-
cy z zagranicy zapoznali siê z funkcjonowa-
niem gospodarstw mlecznych w Polsce. 3
czerwca w Centrum Kongresowym UP w Lu-
blinie naukowcy uczestniczyli w warsztatach
specjalistycznych (Workshop A: Innovations
in Grazing, Workshop B: How to Estimate and
to Improve the Nitrogen and Phosphorus Cyc-
les of a Commercial Dairy Farm? i Workshop
C: Meeting on Grassland Production). Organi-
zatorzy umo¿liwili równie¿ udzia³ w Kongre-
sie m³odym naukowcom poni¿ej 35 roku, któ-
rzy uczestniczyli w specjalnych warsztatach
w terenie (Master Class A: Modelling of Grass
Growth i Master Class B Exploration of Biodi-
versity of Polish Grassland). Wyjazd mia³ na
celu zapoznanie m³odych naukowców z Euro-
py z bioró¿norodnoœci¹ ekosystemów trawia-
stych oraz potencja³em turystycznym Lubelsz-
czyzny.

W poniedzia³ek 4 czerwca 2012 r. odby³a
siê uroczysta ceremonia otwarcia z udzia³em
przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego,

Urzêdu Miasta Lublin oraz rektora Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencjê
otworzy³ prezydent EGF 2012 prof. Piotr Sty-
piñski. W Kongresie udzia³ wziê³o oko³o 300
naukowców z 42 krajów oraz blisko 280 goœci,
reprezentuj¹cych w³adze lokalne (starostwa,
miasta, gminy), ró¿ne instytucje oraz firmy
sponsorów.

Powitalne spotkanie (Welcome Reception),
z udzia³em w³adz regionalnych odby³o siê 4
czerwca 2012 r. na stadionie Górniczego Klu-
bu Sportowego Bogdanka S.A. w £êcznej,
gdzie zosta³ rozegrany towarzyski mecz pi³ki
no¿nej miêdzy dru¿yn¹ GKS Górnik £êczna i
reprezentacj¹ uczestników 24 Kongresu EGF.
Prezentowane by³y walory kulturowe powiatu
³êczyñskiego i specyfika kuchni regionalnej.

5 czerwca naukowcy wziêli udzia³ w jednej
z szeœciu wycieczek prezentuj¹cych najbardziej
atrakcyjne zak¹tki województwa lubelskiego.

6 czerwca odby³ siê uroczysty bankiet na
dziedziñcu Zamku Lubelskiego, gdzie uczest-
nicy Kongresu przy suto zastawionych sto-
³ach bawili siê przy akompaniamencie zespo³u
pana Lolka Marczuka.

Obrady plenarne trwa³y codziennie od 3 do
7 czerwca 2012 r. w Centrum Kongresowym
UP w Lublinie. W tym czasie wyg³oszono 2
referaty wprowadzaj¹ce, 10 referatów plenar-
nych oraz 54 prezentacje ustne. 198 prac zo-
sta³o zaprezentowanych w formie posterów,
które by³y dostêpne podczas trwania ca³ej kon-
ferencji. Efektem merytorycznym Kongresu
jest 17 tom Grassland Science in Europe, w
którym opublikowano 204 oryginalne prace
naukowe oraz Book of Abstract, zawieraj¹cy
262 streszczenia.

W trakcie trwania Kongresu 12 osób towa-
rzysz¹cych naukowcom uczestniczy³o w spe-
cjalnie dla nich przygotowanym programie,
który obejmowa³ m.in. zwiedzanie Lublina,
Kazimierza Dolnego, Na³êczowa, Zamoœcia i
wielu innych atrakcyjnych miejscowoœci wo-
jewództwa lubelskiego.

5 czerwca 2012 r. odby³y siê wyjazdy stu-
dyjne na nastêpuj¹cych trasach: pó³nocno-
wschodnia – Lublin – £omnica – Jamniki –
Sosnowica; wschodnia – Ciechanki £añcuchow-
skie – Bezek – Stawska Góra – Che³m; po³u-
dniowo-wschodnia – Piaski – Izbica – OSM
Krasnystaw – Bia³ka; zachodnia – Lublin –
Na³êczów – Zawada – R¹blów – Kazimierz
Dolny – Celejów – Lublin; pó³nocno-zachod-
nia – Grabów – Koñskowola – Pu³awy – Cele-
jów – Lublin; pó³nocna – Dêba – Jeziorzany –
Przytoczno – Wólka Rozwadowska – Lublin.

Obrady plenarne zakoñczy³a Ceremonia
Zamkniêcia 7 czerwca 2012 r., po której 12
osób uda³o siê na wycieczkê pokonferencyjn¹,
prowadz¹c¹ m.in. przez Drohiczyn, Grabarkê,
Augustów, Bia³owieski Park Narodowy czy
Biebrzañski Park Narodowy.

Kongres mia³ na celu prezentacjê przez
uczestników wyników badañ na forum miê-
dzynarodowym oraz wymianê wiedzy i do-
œwiadczeñ z zakresu nowoczesnego ³¹karstwa.

Najwa¿niejszym punktem Kongresu by³o
uchwalenie rezolucji Europejskiej Federacji
£¹karskiej w sprawie zmian we Wspólnej Poli-
tyce Rolnej na lata 2014–2020, uwzglêdniaj¹-
cych nale¿yte gospodarowanie i ochronê eko-
systemów trawiastych.

Rezolucje zosta³y omówione i zapropono-
wane 4 czerwca 2012 r. podczas Warsztatów

KONGRESY EUROPEJSKIEJ FEDERACJI £¥KARSKIEJ

KONFERENCJE . SYMPOZJA

Od lewej prof. prof. Janusz Wiœniewski, Wanda Harkot, Edward Pa³ys
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„EGF Resolution on CAP reform” prowadzo-
nych przez Sekretarza Generalnego EGF Wil-
lego Kesslera w ramach XXIV Kongresu Euro-
pejskiej Federacji £¹karskiej w Lublinie.

Uczestnicy XXIV Kongresu Europejskiej
Federacji £¹karskiej reprezentuj¹cy 31 krajów
cz³onkowskich EGF podczas Business Meeting
w Lublinie, w dniu 7 czerwca 2012 przyjêli
nastêpuj¹ce rezolucje w odpowiedzi na propo-
zycje Komisji Europejskiej w sprawie reformy
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z 12 paŸdzier-
nika 2011 roku.

Rezolucja 1
Zasady dzia³ania w obrêbie ekologicznych

komponentów: utrzymanie ekstensywnych pa-
stwisk; zró¿nicowanie upraw; utrzymanie ob-
szarów proekologicznych (ang. ecological fo-
cus area) na co najmniej 7% powierzchni u¿yt-
ków rolnych.

Cz³onkom EGF zale¿y szczególnie na za-
chowaniu europejskich obszarów trwa³ych
u¿ytków zielonych, które „œwiadcz¹ us³ugi”
dla wielu ekosystemów oraz charakteryzuj¹ siê
du¿¹ ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹.

Rezolucja 2
Cz³onkowie wyra¿aj¹ swoje zaniepokoje-

nie w zwi¹zku z definicj¹ trwa³ych u¿ytków
zielonych zaproponowanej w reformie: „grunt
poroœniêty trawami lub innymi naturalnymi
roœlinami zielnymi (samosiewy) lub przez upra-
wê (siew), który nie zosta³ ujêty w p³odozmia-
nie gospodarstwa przez okres piêciu lub wiê-
cej lat”. Definicja ta nie uwzglêdnia rozleg³ych
wypasanych terenów, z du¿ym udzia³em drzew
i/lub krzewów, które od wieków by³y u¿ytko-
wane w ró¿nych rejonach Europy – od Szwecji
przez po³udniow¹ Hiszpaniê po Grecjê. Leœne
pastwiska, wrzosowiska i inne zbiorowiska z
klasy Ericaceae na nizinach i w górach, Makia
Œródziemnomorska, hiszpañska Dehesa czy
portugalskie Montado by³yby wy³¹czone ze
wsparcia, a s¹ one jednymi z najcenniejszych i
bogatych gatunkowo wypasanych ekosyste-
mów Europy. Ponadto magazynuj¹ one dwu-
tlenek wêgla w wiêkszych iloœciach ni¿ inne
ekosystemy pastwiskowe. Te ekosystemy
powinny byæ wspierane finansowo w pierw-
szym filarze p³atnoœci w co najmniej takiej
wysokoœci jak trwa³e u¿ytki zielone pokryte
tylko roœlinnoœci¹ zieln¹.

Z drugiej strony, cz³onkowie zwracaj¹ uwa-
gê na wielkie obszary ³¹k, które s¹ regularnie
podsiewane bez ujêcia w p³odozmianie. Glebê
zawsze porasta trawa, ale roœlinnoœæ nie jest
trwa³ym u¿ytkiem zielonym. Te u¿ytki zielo-
ne zapewniaj¹ znacznie mniejsze korzyœci dla
œrodowiska i s¹ ubogie gatunkowo. Definicja
powinna obejmowaæ wy³¹cznie u¿ytki zielo-
ne, które nie s¹ regularnie orane lub chemicznie
niszczone i ponownie obsiewane.

Rezolucja 3
Cz³onkowie chc¹ modulacji wsparcia w

trzech poziomach i skierowania wsparcie
zw³aszcza na ochronê pó³naturalnych ³¹k (ang.
semi-natural grasslands) i terenów wypasanych
(ang. rangelands), jako sk³adnika o wy¿szym
finansowym wsparciu w porównaniu z inten-
sywnymi trwa³ymi u¿ytkami zielonymi. Krót-
kotrwa³e u¿ytki zielone oparte na motylkowa-
tych powinny byæ mniej wspierane, intensyw-
ne trwa³e u¿ytki zielone na œrednim poziomie,
natomiast pó³naturalne ³¹ki i tereny wypasane
na najwy¿szym.

Rezolucja 4
Cz³onkowie s¹dz¹, ¿e proekologiczne kom-

ponenty powinny wspieraæ w pierwszej ko-
lejnoœci te systemy rolnicze, które dostarczaj¹
najwiêcej dóbr publicznych i „œwiadczeñ eko-
systemowych” (ang. ecosystem services) jak
tereny rolnicze o wysokiej wartoœci przyrod-
niczej (ang. High Nature Value HNV farming
systems). Ich trwa³oœæ jest zagro¿ona przez
nisk¹ rentownoœæ.

Rezolucja 5
Niezale¿nie od wczeœniejszych uwag, cz³on-

kowie maj¹ powa¿ne w¹tpliwoœci dotycz¹ce
efektywnoœci obecnych propozycji do dzia³añ
„zazieleniania” (ang. greening). Uwa¿aj¹, ¿e nie
przyniesie to prawdopodobnie istotnych ko-
rzyœci dla œrodowiska, poniewa¿ zasady te s¹
zbyt ogólne i raczej nie obejmuj¹ szkoleñ, mo-
nitorowania i oceny wyników. Z wyj¹tkiem
wsparcia terenów rolniczych o wysokiej war-
toœci przyrodniczej, na przyk³adzie Bretagnolle
i wsp. (2011) wykazano, ¿e tylko dzia³ania
ukierunkowane mog¹ byæ skuteczne w ochro-
nie i przywracaniu bioró¿norodnoœci. Wiêk-
szoœæ dzia³añ rolno-œrodowiskowych wymaga
d³ugotrwa³ego stosowania w celu osi¹gniêcia
spójnych rezultatów. Jednoroczna podstawa
wniosku Komisji Europejskiej nie pasuje do
tego kryterium. Obserwacja, ocena i kontrola

systemu s¹ równie¿ konieczne dla osi¹gniêcia
odpowiedniej wartoœci finansowej.

Jeœli dzia³ania „zazieleniania” nie przynios¹
korzyœci dla œrodowiska, ich wiarygodnoœæ, jak
równie¿ wiarygodnoœæ ca³ej Wspólnej Polityki
Rolnej bêdzie zagro¿ona.

Dotyczy gromadzenia danych i statystyk.

Rezolucja 6
Cz³onkowie uznaj¹, ¿e dane statystyczne

dotycz¹ce powierzchni trwa³ych u¿ytków zie-
lonych, plonów i produkcji powinny byæ le-
piej zbierane i ujednolicone w Unii Europej-
skiej. Terminy takie, jak ‘permanent pastures’,
‘permanent grasslands’, ‘semi-natural gras-
slands’, ‘intensive grasslands’, ‘temporary gras-
slands’, ‘rangelands’ powinny byæ precyzyj-
nie okreœlone i odpowiednie kategorie wyko-
rzystywane w oficjalnym roczniku statystycz-
nym Unii Europejskiej. Odpowiedni system
wskaŸników powinien zostaæ opracowany do
badania rozwoju stanu dóbr publicznych i do-
starczanych us³ug ekosystemowych z trwa³ych
u¿ytków zielonych.

Rezolucja ta zosta³a przekazana przez prof.
Alaina Peetersa do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli.

Inf. na podst. mat. konf. Fot. Jacek Piasecki

KONFERENCJE . SYMPOZJA

Na stadionie Górniczego Klubu Bogdanka

Wyjazd studyjny
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Wyjazd do Gruzji w lipcu ub. r. sta³ pod znakiem wielu szczêœliwych
zbiegów okolicznoœci. Zaczê³o siê od przypadkowego trafienia na promo-
cjê biletów do Tbilisi, a skoñczy³o siê na pogodzie podczas wspinaczki na
Kazbek Byliœmy ostatnim zespo³em, który tego dnia wszed³ na szczyt.
Wszyscy, którzy wyszli chwilê po nas, wracali z powodu za³amania po-
gody. Chmury równie¿ i nas dogoni³y, ale byliœmy na tyle blisko szczytu,
¿e myœl o odwrocie nie wchodzi³a w grê.

Wybór kraju oraz szczytu, na który chcieliœmy wejœæ, by³ doœæ przy-
padkowy. Co prawda czytaliœmy wiele ciekawych opisów tego rejonu, ale
z drugiej strony opowieœci o tym, ¿e zdarza siê bardzo du¿o wypadków
wpadniêcia do szczelin na lodowcu, skutecznie nas zniechêca³a do Kazbe-
ka. Jednak w koñcu ciekawoœæ zwyciê¿y³a.

W Tibilisi szybko pojechaliœmy do jedynego sklepu sprzedaj¹cego
kartusze z gazem. Bez problemu kupiliœmy zapas, ale póŸniej dowiedzie-
liœmy siê, ¿e gaz siê skoñczy³ i inne grupy mia³y z tym spory problem.
W mieœcie atmosfera by³a bardzo przyjazna, wyraŸnie jako naród jeste-
œmy lubiani. Dzia³a tutaj jedyny McDonald

,
s. Widaæ przywi¹zanie Gru-

zinów do ich pysznych tradycyjnych potraw. Kursowym busikiem doje-

MAGICZNA GRUZJA
Piotr Lorencowicz

chaliœmy do wioski Kazbegi, z której startuj¹ wszystkie wyprawy. Poga-
da by³¹ kapryœna, ale wieczorem góra pokaza³a swoje piêkno. My jednak
zaplanowaliœmy najpierw trekking po okolicy, a dopiero po powrocie i
krótkim odpoczynku zaczêliœmy zmierzaæ w kierunku Kazbeka. W bazie
szczêœcie znowu da³o o sobie znaæ, bo od razu znaleŸliœmy chêtnych do
wspólnego ataku na szczyt. Stworzenie zespo³u czterech osób zdecydo-
wanie zwiêkszy³o nasze bezpieczeñstwo na lodowcu. Po siedemnastu
godzinach wróciliœmy wycieñczeni i bardzo szczêœliwi do bazy.

O moim zmêczeniu œwiadczy fakt, ¿e podczas zejœcia widzia³em mia-
steczko namiotowe z wigwamem i wyratrakowanymi uliczkami! Oczywi-
œcie z bliska by³y to tylko nierównoœci lodowca. Nastêpnego dnia niekoñ-
cz¹cym siê zejœciem dotarliœmy do Kazbegi.

Jak zwykle powrót do cywilizacji by³ niezwykle przyjemny, a per-
spektywa odpoczynku w Batumi i k¹pieli w morzu nastraja³y bardzo
optymistycznie. Do tego jeszcze spotkanie z naszymi towarzyszami
wspinaczki. Krzysiek swoimi opowieœciami o Swanecji podsun¹³ nam
pomys³ na nastêpne wakacje. Tyle jeszcze jest tutaj do zwiedzenia.
W koñcu to magiczna Gruzja.

Fotografie Autora

Po raz pierwszy ukaza³ nam siê Kazbek

W drodze na szczyt

Przestrzeñ i brak ludzi. Doskona³e miejsce na biwak

Strome pastwiska w okolicach Kazbeki

HOBBY . PASJE HOBBY . PASJE

Koœció³ek Tsminda Sameba
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BEZPIECZEÑSTWO ̄ YWNOŒCI
WYDZIA£ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZ¥T
I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci to najwa¿niej-
sze ¿¹danie i oczekiwanie konsumentów w sto-
sunku do nabywanej i spo¿ywanej ¿ywnoœci.
Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi tego
kierunku studiów na merytoryczny nadzór i
kontrolê nad kolejnymi etapami wytwarzania
¿ywnoœci, umo¿liwia ocenê surowców i pro-
duktów ¿ywnoœciowych oraz identyfikowa-
nie na ka¿dym etapie produkcji zagro¿eñ, któ-
re mog³yby spowodowaæ, ¿e wyprodukowana
¿ywnoœæ nie bêdzie spe³nia³a kryteriów ¿yw-
noœci bezpiecznej. Absolwent jest przygoto-
wany, aby podj¹æ odpowiednie dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do eliminacji tych zagro¿eñ, ewentual-
nie ich ograniczenia do poziomów akceptowal-
nych odpowiednimi przepisami.

Absolwent kierunku bezpieczeñstwo
¿ywnoœci posiada wiedzê z zakresu bezpie-
czeñstwa ¿ywnoœci i ¿ywienia cz³owieka
oraz nauk przyrodniczych, weterynaryjnych
i technologicznych. Zna procesy produkcji
¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego i zwierzê-
cego (w tym ¿ywnoœci ekologicznej) oraz
mo¿liwoœci genetycznego i œrodowiskowego
kszta³towania jej jakoœci. Zna zasady i tech-
nologiê produkcji oraz przetwarzania pasz i
ich wp³ywu na jakoœæ ¿ywnoœci oraz biolo-
giczne, chemiczne i fizyczne zagro¿enia w
produkcji, i pozyskiwaniu surowców pocho-
dzenia roœlinnego i zwierzêcego i w proce-
sach ich przetwarzania.

Absolwent zna sposoby modyfikowania
sk³adu ¿ywnoœci, wzbogacania jej w dodatko-
we substancje funkcjonalne, zasady utrwala-
nia, przygotowania, przetwarzania, pakowa-
nia, znakowania, magazynowania, transportu i
wprowadzania do obrotu. Zna zagadnienia
zwi¹zane z produkcj¹ ¿ywnoœci modyfikowa-
nej genetycznie, a tak¿e zagro¿enia zwi¹zane z
wprowadzaniem jej do obrotu. Zna obligato-
ryjne systemy gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo
¿ywnoœci, tj. GMP, GHP, HACCP, i nieobli-
gatoryjne, np. system zarz¹dzania jakoœci¹
wed³ug norm serii ISO 9000. Posiada wiedzê z
zakresu ochrony zdrowia zwierz¹t i roœlin, a
tak¿e wp³ywu ¿ywnoœci na stan zdrowia cz³o-
wieka. Przyswoi³ problemy zwi¹zane z utyli-
zacj¹ i/lub zagospodarowaniem produktów
ubocznych i odpadowych powstaj¹cych w trak-
cie produkcji roœlinnej i zwierzêcej a tak¿e pod-
czas produkcji ¿ywnoœci. Zna obowi¹zuj¹ce
dyrektywy, ustawy i rozporz¹dzenia dotycz¹ce
prawa ¿ywnoœciowego.

W ramach studiów istnieje mo¿liwoœæ uzy-
skania uznawanego w UE certyfikatu „Asy-
stent systemu zarz¹dzania jakoœci¹” po zdaniu
egzaminu w Polskim Centrum Badañ i Certyfi-
kacji, z którym uczelnia ma podpisan¹ umowê
na wspó³pracê w tym zakresie.

Perspektywy zawodowe:
 – jako ekspert w zakresie kontroli jakoœci i

bezpieczeñstwa na ka¿dym etapie procesu
wytwarzania ¿ywnoœci;

 – w przedsiêbiorstwach przetwórstwa spo-
¿ywczego, zak³adach zbiorowego ¿ywienia,
laboratoriach i instytucjach zwi¹zanych z ocen¹
jakoœci ¿ywnoœci;

 – w s³u¿bach sanitarnych i s³u¿bach cel-
nych.

wi¹zek wprowadzenia zasad integrowanej
ochrony roœlin do powszechnej praktyki od 1
stycznia 2014 r. oraz zobowi¹zuje je do za-
pewnienia rolnikom dostêpu do us³ug dorad-
czych w zakresie ochrony roœlin. Specjaliœci
nowoczesnej ochrony roœlin, przez najbli¿sze
lata, bêd¹ jednymi z najbardziej poszukiwa-
nych na rynku.

Ochrona roœlin jest wa¿nym i niezbêdnym
elementem technologii produkcji roœlinnej. Jej
celem jest zapobieganie obni¿aniu plonów
przez choroby, szkodniki i chwasty oraz za-
bezpieczenie ziemiop³odów w magazynach.
Wspomagana jest przez takie ga³êzie nauki jak
fitopatologia, entomologia i herbologia. W ob-
rocie krajowym i miêdzynarodowym bardzo
wa¿ne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna,
której celem jest zapobieganie rozprzestrzenia-
niu i przenoszeniu siê szkodników i patoge-
nów roœlin oraz produktów roœlinnych przez
granice pañstwowe.

Program nauczania przygotowuje absolwen-
tów tego kierunku do pe³nej realizacji zadañ w
zakresie diagnozowania chorób i szkodników
roœlin, zrównowa¿onego stosowania pestycy-
dów wykonywania ekspertyz i opracowywa-
nia programów ochrony upraw zgodnie z zasa-
dami integrowanej ochrony roœlin oraz prze-
prowadzania kontroli sanitarnej roœlin, surow-
ców i produktów roœlinnych i wydawania œwia-
dectw fitosanitarnych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego kierunku mog¹ pracowaæ

w charakterze kwalifikowanego doradcy z za-
kresu integrowanej ochrony roœlin w placów-
kach Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i
Nasiennictwa, Oœrodkach Doradztwa Rolni-
czego, s³u¿bie celnej oraz laboratoriach fito- i
entomologicznych. Nabêd¹ uprawnienia do
obrotu i stosowania œrodków ochrony roœlin
oraz s¹ przygotowani do prowadzenia wdro-
¿eñ i szkoleñ dotycz¹cych strategii i technik
integrowanej ochrony roœlin i biologicznych
metod zwalczania organizmów.

IN¯YNIERIA BEZPIECZEÑSTWA
WYDZIA£ IN¯YNIERII PRODUKCJI

I stopnia stacjonarne

In¿ynieria bezpieczeñstwa to dziedzina
wiedzy zajmuj¹ca siê metodami i œrodkami ra-
cjonalnej, techniczno-organizacyjnej dzia³alno-
œci cz³owieka, której celem jest umo¿liwienie
ludziom, obiektom i organizacjom bezpieczeñ-
stwa ich funkcjonowania. Szczególn¹ rolê w
in¿ynierii bezpieczeñstwa pe³ni in¿ynieria bez-
pieczeñstwa technicznego, która zajmuje siê
takim projektowaniem, wytwarzaniem, eksplo-
atacj¹ i likwidacj¹ obiektów technicznych, by
w racjonalny sposób zminimalizowaæ mo¿li-
woœæ i rozmiar negatywnego oddzia³ywania na
otoczenie. Kolejne wa¿ne nurty in¿ynierii bez-
pieczeñstwa to in¿ynieria bezpieczeñstwa cy-
wilnego oraz in¿ynieria bezpieczeñstwa pra-
cy, które zajmuj¹ siê niedopuszczaniem do
powstawania szkód, gdy mamy ju¿ do czynie-
nia z awari¹ oraz okreœlaniem zasad bezpiecz-
nej eksploatacji obiektów.

Oferowany program nauczania zawiera wie-
le treœci zwi¹zanych z unormowaniami z za-
kresu budowy, eksploatacji i utylizacji instala-
cji przemys³owych, co pozwala absolwentowi
radziæ sobie z problematyk¹ prawn¹ i ekono-

NOWE KIERUNKI NA UP
 WYDARZENIA

HIPOLOGIA I JEZDZIECTWO
WYDZIA£ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZ¥T

I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne

Hipologia i JeŸdziectwo jest to pierwszy
tego rodzaju kierunek w Polsce. Hipologia s¹
to wszystkie nauki o koniu. Powstanie kierun-
ku umo¿liwi³y nasze wieloletnie doœwiadcze-
nia w prowadzeniu dotychczasowej specjal-
noœci o podobnym profilu, która zosta³a utwo-
rzona w Lublinie jako pierwsza w Polsce.

Zajêcia odbywaj¹ siê w Oœrodku Hippicz-
nym Uniwersytetu na koniach sportowych na-
le¿¹cych do Katedry Hodowli i U¿ytkowania
Koni, a tak¿e kucach feliñskich, których hodowla
wywodzi siê z UP w Lublinie. Ponadto czêœæ
zajêæ jest realizowana jako wyjazdy terenowe
do stadnin, na tory wyœcigowe oraz do cieka-
wych oœrodków utrzymuj¹cych konie. Prace
magisterskie wykonywane na specjalnoœci zdo-
bywaj¹ wysokie miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie prac magisterskich Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego. Studenci specjalnoœci
realizuj¹ swoj¹ pasjê badawcz¹ w ramach Sekcji
Hipologicznej Ko³a Naukowego Studentów. W
ramach tej dzia³alnoœci zdobywaj¹ liczne nagro-
dy i wyró¿nienia na miêdzynarodowych sejmi-
kach kó³ naukowych. Dzia³a równie¿ Sekcja JeŸ-
dziecka trenuj¹ca dwa razy w tygodniu i startu-
j¹ca na koniach Katedry, w zawodach w Okrêgu
Lubelskim. Cyklicznie na uczelni odbywa siê
kurs sêdziowski w dyscyplinie uje¿d¿enia i sko-
ków. Corocznie studenci Wydzia³u organizuj¹
Mistrzostwa Akademickie Województwa Lu-
belskiego. Studenci i absolwenci Specjalnoœci
zdobywaj¹ wiele medali na swoich koniach w
Akademickich Mistrzostwach Polski (uje¿d¿e-
nie, skoki).

Perspektywy zawodowe:
Studia pierwszego stopnia daj¹ absolwen-

tom kwalifikacje umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
hodowli i u¿ytkowania koni. Ponadto daj¹
mo¿liwoœæ zatrudnienia w oœrodkach hodowli
i u¿ytkowania koni, w tym stadninach koni i
stadach ogierów; oœrodkach rekreacji i turysty-
ki konnej, zwi¹zkach hodowców koni, insty-
tucjach zajmuj¹cych siê utrzymywaniem i u¿yt-
kowaniem koni, takich jak tory wyœcigów kon-
nych, zwi¹zki jeŸdzieckie, wytwórnie pasz dla
koni, sprzêtu i powozów, gospodarstwa rolne,
lasy, przedsiêbiorstwa transportu konnego.

Studia drugiego stopnia daj¹ absolwentom
poszerzone kwalifikacje umo¿liwiaj¹ce prowa-
dzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie hodowli i u¿ytkowania koni. Absol-
wenci drugiego stopnia studiów mog¹ byæ za-
trudnieni w podobnych jednostkach, jak absol-
wenci pierwszego stopnia, a ponadto – ze
wzglêdu na zaliczenie specjalistycznych przed-
miotów – w oœrodkach hodowli zachowawczej
i przedsiêbiorstwach agroturystycznych.

OCHRONA ROŒLIN I KONTROLA FITOSANITARNA
WYDZIA£ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY

KRAJOBRAZU
I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne,

II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Jest to nowy, unikatowy kierunek na rynku
edukacyjnym w Polsce. Dyrektywa 2009/218/
WE, nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obo-
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miczn¹. Ostatnie dwa semestry stanowi¹ g³ów-
nie przedmioty do wyboru, co umo¿liwia po-
g³êbienie wiedzy i umiejêtnoœci w obszarze ga-
³êzi gospodarki spójnej z wybranym tematem
pracy in¿ynierskiej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent posiada wiedzê ogóln¹ z zakre-

su nauk technicznych oraz wiedzê specjali-
styczn¹ z zakresu in¿ynierii bezpieczeñstwa,
a w szczególnoœci z obszaru bezpieczeñstwa
maszyn, konstrukcji i instalacji procesowych.
Potrafi projektowaæ i monitorowaæ stan i wa-
runki bezpieczeñstwa. Potrafi dobraæ odpo-
wiednie metody i wykonaæ studium zagro¿eñ i
zdolnoœci operacyjnych procesu przemys³o-
wego, wykonaæ analizê ryzyka, okreœliæ praw-
dopodobieñstwo uszkodzeñ uk³adów i syste-
mów, wyznaczyæ poziom nienaruszalnoœci
bezpieczeñstwa. Potrafi tak¿e organizowaæ i
prowadziæ akcje ratownicze, kontrolowaæ wa-
runki pracy i standardy bezpieczeñstwa, pro-
wadziæ badania okolicznoœci awarii i wypad-
ków oraz prowadziæ dokumentacjê zwi¹zan¹ z
bezpieczeñstwem.

IN¯YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
WYDZIA£ IN¯YNIERII PRODUKCJI

I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Kierunek in¿ynieria chemiczna i procesowa
przygotowuje zarówno teoretycznie, jak i prak-
tycznie do projektowania i sprawowania nad-
zoru nad procesami technologicznymi oraz
aparatur¹ procesow¹ w zak³adach przetwór-
stwa rolno-spo¿ywczego i innych.

Absolwent posiada wiedzê ogóln¹ z zakre-
su nauk matematyczno-przyrodniczych i tech-
nicznych oraz umiejêtnoœci wykorzystania jej
w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa
le¿¹ce u podstaw in¿ynierii chemicznej i pro-
cesowej oraz potrafi wykorzystaæ je do roz-
wi¹zywania problemów w zak³adach przemy-
s³owych.

Absolwent rozumie podstawy in¿ynierii
produktu, zasady projektowania procesów i
aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny
procesowe oraz systemy automatyki i mier-
nictwa przemys³owego. Szeroki zakres wiedzy
zwi¹zany z przetwórstwem materia³ów biolo-
gicznych, eksploatacj¹ maszyn i transportem
wewnêtrznym, zewnêtrznym i zachowaniem
³añcucha ch³odniczego, pozwala absolwentowi
na poprawne zaprojektowanie i wykorzysta-
nie procesów chemicznych do wytworzenia
produktów o zdefiniowanych cechach. Wyko-
rzystanie wiedzy fizykochemicznej i matema-
tycznej umo¿liwia prawid³owe wyznaczenie i
dobranie parametrów procesów przetwórczych
materia³ów biologicznych. Z kolei zagadnienia
energetyczne oraz modelowanie reakcji che-
micznych i biochemicznych, absolwent mo¿e
wykorzystaæ do ekonomicznego i energoosz-
czêdnego przetwórstwa wspomnianych mate-
ria³ów.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent jest przygotowany do pracy w

ró¿nych ga³êziach przemys³u przetwórczego: w
przemyœle spo¿ywczym, chemicznym, farma-
ceutycznym, energetycznym, maszynowym,
elektronicznym, drobnej wytwórczoœci oraz
biurach in¿ynierskich i pracowniach projekto-
wych, a tak¿e w administracji oraz do prowa-
dzenia samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Oprac. mgr Agnieszka Wasilak na podst. inf.
uzyskanych od liderów kierunków

 WYDARZENIA

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lu-
blinie zosta³a przeprowadzona rekrutacja
na rok akademicki 2012/2013, na 26 kie-
runków studiów, na studia stacjonarne i nie-
stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolite magisterskie. W tym
roku utworzono 5 nowych kierunków: bez-
pieczeñstwo ¿ywnoœci, hipologia i jeŸdziec-
two, in¿ynieria bezpieczeñstwa, in¿ynieria
chemiczna i procesowa, ochrona roœlin i
kontrola fitosanitarna.

Od 15 maja do 4 lipca 2012 r. prowadzono
rekrutacjê (pierwszy nabór) na wszystkie kie-
runki, formy i stopnie studiów za poœrednic-
twem Internetu z wykorzystaniem systemu in-
formatycznego IRK. Warunkiem dopuszcze-
nia kandydata do rekrutacji by³o zarejestrowa-
nie siê w systemie internetowej rejestracji IRK,
uzupe³nienie danych osobowych, danych o wy-
kszta³ceniu, wpisaniu
wyników z matury
lub œredniej ocen ze
studiów (kandydaci na
studia II stopnia) oraz
wniesienie op³aty 85 z³
za postêpowanie kwa-
lifikacyjne na wygene-
rowane w systemie
konto. Na podstawie
wyników uzyskanych
w postêpowaniu kwa-
lifikacyjnym utworzo-
no listê rankingow¹, która okreœli³a kolejnoœæ
przyjmowania na studia kandydatów w ramach
limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku i
formy studiów. Kandydaci, którzy wstêpnie
zostali zakwalifikowani na I rok studiów, byli
zobowi¹zani do dostarczenia dokumentów do
sekretariatów wydzia³owych komisji rekruta-
cyjnych w terminie okreœlonym w harmono-
gramie rekrutacji. Osoby, które nie zosta³y za-
kwalifikowane z powodu wyczerpania limitu
miejsc, stanowi³y grupê rezerwow¹. W przy-
padku zwalniania siê miejsc na liœcie zakwalifi-
kowanych na studia osoby te zosta³y przyjête
z zachowaniem kolejnoœci wynikaj¹cej z licz-
by uzyskanych punktów.

Wszystkie kierunki studiów w pierwszym
naborze cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
wœród kandydatów, a dogodny sposób rekruta-
cji przyczyni³ siê po raz kolejny do du¿ej liczby
osób zarejestrowanych na studia. Ogólna liczba
zarejestrowanych na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne wynosi³a na dzieñ 5 lipca 2012 r. 9099
osób, w tym 8305 kandydatów na studia stacjo-
narne. Limit miejsc na studia stacjonarne na rok
akademicki 2012/2013 wynosi 1980.

Postêpowanie kwalifikacyjne na I rok stu-
diów pierwszego stopnia i jednolite magister-
skie dla kandydatów zdaj¹cych now¹ maturê w
pe³ni by³o oparte na wynikach czêœci pisemnej
zewnêtrznego egzaminu maturalnego oceniane-
go przez OKE. W ocenie konkursowej w zale¿-
noœci od kierunku studiów brano pod uwagê
przedmioty zdawane na poziomie podstawo-
wym lub rozszerzonym. Tylko kandydatów na
kierunek hipologia i jeŸdziectwo obowi¹zywa³
dodatkowo sprawdzian z pierwszego kontaktu
z koniem, a na kierunek architektura krajobrazu
dodatkowy egzamin z rysunku odrêcznego.

Postêpowanie kwalifikacyjne na I rok stu-
diów pierwszego stopnia oraz jednolite magi-

sterskie dla kandydatów posiadaj¹cych trady-
cyjny egzamin dojrza³oœci „stara matura” oparte
by³o na konkursie œwiadectw dojrza³oœci.

O przyjêcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia stacjonarne i niestacjonarne mo-
g³y ubiegaæ siê osoby, które posiada³y dyplom
z tytu³em zawodowym licencjata (na kierunek
biologia), in¿yniera na kierunku, na który siê
ubiegaj¹, lub z tytu³em in¿yniera, magistra in-
¿yniera na kierunku pokrewnym. Przyjêcia
kandydatów na studia drugiego stopnia stacjo-
narne (tylko kierunek biologia w rekrutacji let-
niej) i niestacjonarne odbywa³y siê na podsta-
wie listy rankingowej.

W roku akademickim 2012/2013 przyjêto
na I rok studiów kandydatów ze szkó³ dwujê-
zycznych, z matur¹ miêdzynarodow¹ i z ma-
tur¹ uzyskan¹ za granic¹ oraz cudzoziemców.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród kandyda-
tów na I rok studiów w UP w Lublinie cieszy³

siê kierunek geodezja i
kartografia, na który za-
rejestrowa³o siê ponad 10
kandydatów na 1 miejsce.
Bardzo du¿ym powodze-
niem wœród kandydatów
cieszy³y siê nastêpuj¹ce
kierunki studiów: gospo-
darka przestrzenna –
10,4; weterynaria – 9,7;
biotechnologia – 6,8; die-
tetyka – 7; turystyka i re-
kreacja – 6,7; hipologia i

jeŸdziectwo – 6; in¿ynieria œrodowiska – 5,6.
Na wiêkszoœæ kierunków studiów zareje-

strowa³o siê du¿o wiêcej kandydatów ni¿ wy-
nosi³ limit. Wszystkim kandydatom nieprzy-
jêtym na wybrany kierunek studiów z powo-
du braku miejsc zaproponowano inne kierunki
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na
których pozosta³y jeszcze wolne miejsca. Nowe
kierunki studiów uruchomione po raz pierw-
szy w tegorocznej rekrutacji cieszy³y siê du-
¿ym powodzeniem. Limit miejsc na nowych
kierunkach: bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, in¿y-
nieria bezpieczeñstwa, in¿ynieria chemiczna i
procesowa zosta³ wype³niony ju¿ w pierw-
szym naborze, co œwiadczy o tym, ¿e utwo-
rzenie kierunków by³o uzasadnione, a twórcy
wyszli naprzeciw zainteresowaniom i oczeki-
waniom maturzystów. Najwiêkszym powo-
dzeniem wœród nowych kierunków cieszy³a siê
hipologia i jeŸdziectwo, gdy¿ na 30 miejsc za-
rejestrowa³o siê 183 kandydatów, mimo ¿e kan-
dydatów obowi¹zywa³ dodatkowo sprawdzian
z pierwszego kontaktu z koniem. Na studiach
drugiego stopnia najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³a siê nowa specjalnoœæ – biologia
s¹dowa – na kierunku biologia.

Od 11 lipca 2012 r. wznowiono internetow¹
rejestracjê kandydatów na studia niestacjonar-
ne pierwszego i drugiego stopnia i studia sta-
cjonarne na Wydziale Nauk Rolniczych, która
potrwa do 16 wrzeœnia 2012 r. Nadal trwa re-
krutacja na studia niestacjonarne wieczorowe
na kierunki biotechnologia i weterynariê do 24
sierpnia 2012 r.

Wszystkie informacje dla kandydatów na
studia na temat rekrutacji znajduj¹ siê na stro-
nie uczelni www.up.lublin.pl w zak³adce re-
krutacja.

Anna WoŸniak, Dzia³ Organizacji Studiów

REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW
NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Fot. Jacek Piasecki
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W dniach 30 maja – 1 czerwca 2012 r. w
Suœcu, malowniczej roztoczañskiej miej-
scowoœci, odby³a siê miêdzynarodowa kon-
ferencja, zorganizowana przez Instytut
¯ywienia Zwierz¹t i Bromatologii oraz Ka-
tedrê Biochemii i Toksykologii UP w Lubli-
nie, a tak¿e Instytut Fizjologii i ¯ywienia
Zwierz¹t PAN w Jab³onnie oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
„Progress” w Dzierdziówce.

W ramach konferencji poruszane by³y trzy
grupy zagadnieñ, które dotyczy³y lucerny w
¿ywieniu ludzi i zwierz¹t, zastosowania lnu i
inuliny w ¿ywieniu i ¿ywnoœci oraz odnawial-
nych Ÿróde³ energii w rolnictwie i ochronie œro-
dowiska.

W konferencji uczestniczy³o 86 pracowni-
ków naukowych z Polski, g³ównie z Lublina,
Krakowa, Poznania, Wroc³awia, Olsztyna i
Warszawy, a tak¿e z Lwowa (Ukraina). W dru-
gim i trzecim dniu konferencji udzia³ wziê³o
dodatkowo 16 rolników i producentów ¿yw-
noœci oraz osób zainteresowanych budow¹ bio-
gazowni. Konferencja odbywa³a siê pod patro-
natem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Marka
Sawickiego, a jego przedstawicielem na konfe-
rencji by³ zastêpca dyrektora Departamentu
Rynków Rolnych Kazimierz ¯muda, który
przedstawi³ bardzo interesuj¹cy wyk³ad pt.
„Biogazownie w rolnictwie i energetyce”.

Ka¿dy dzieñ konferencji poœwiêcony by³
innym zagadnieniom. Pierwszego dnia omawia-
no problematykê koñcz¹cego siê projektu roz-
wojowego NCBiR nr 12 0005 06, dotycz¹cego
produkcji i zastosowania koncentratu bia³ko-
wo-ksantofilowego z lucerny (Medicago sati-
va) dla poprawy dobrostanu i efektywnoœci
produkcji zwierzêcej, realizowanego w 9 ze-

spo³ach problemowych, a kierownikiem tych
badañ by³ prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela.
Wydano monografiê zawieraj¹c¹ referaty oraz
streszczenia prac naukowych w jêzyku pol-
skim i angielskim. W podsumowaniu tej czêœci
konferencji stwierdzono, ¿e produkty z lucer-
ny, a zw³aszcza koncentrat bia³kowo-ksantofi-
lowy (PX) z lucerny, mog¹ znaleŸæ zastoso-
wanie zarówno w ¿ywieniu zwierz¹t, jak i lu-
dzi (zg³oszenie patentowe: WIPO ST 10/C PL
396362). Wielu uczestników zasugerowa³o, aby
podj¹æ dzia³ania w celu opracowania technolo-
gii produkcji polskiego koncentratu bia³kowo-
ksantofilowego z lucerny z wykorzystaniem
ciep³a biogazowni.

Drugi dzieñ obrad poœwiêcony by³ dwóm
zagadnieniom badawczym. Pierwsze dotyczy-
³o problematyki zastosowania ró¿nych form i
odmian lnu oleistego w ¿ywieniu ludzi i zwie-
rz¹t, od lat bowiem znane jest prozdrowotne
dzia³anie tej roœliny. Spo¿ywanie gniecionych,
mielonych lub preparowanych nasion wyka-
zuje dzia³anie dietetyczne, przeczyszczaj¹ce i
os³aniaj¹ce, dlatego sta³y siê one szczególnie
przydatne w leczeniu chorób przewodu po-
karmowego (zaparcia, nie¿yty ¿o³¹dka i jelit),
a tak¿e w stanach zapalnych pêcherza i dróg
moczowych. T³uszcz nasion lnu w zale¿noœci
od odmiany bogaty jest w kwas linolenowy
(odmiany tradycyjne) lub linolowy (odmiany
o zmienionych proporcjach kwasów t³uszczo-
wych). Obydwa te kwasy zaliczane s¹ do nie-
zbêdnych sk³adników dla organizmu. Podczas
konferencji stwierdzono, ¿e prowadzone ba-
dania pozwalaj¹ na pog³êbienie wiedzy i lep-
sze zrozumienie roli nasion lnu w ¿ywieniu
ludzi i zwierz¹t, co mo¿e przyczyniæ siê do
jeszcze szerszego i bardziej powszechnego ich
u¿ycia.

Drugie zagadnienie dotyczy³o zastosowa-
nia w ¿ywieniu ludzi i zwierz¹t prebiotyków,
g³ównie inuliny. Liczne badania jednoznacznie
wskazuj¹ na pozytywne aspekty wynikaj¹ce
ze stosowania tego dodatku, jako czynnika
korzystnie moduluj¹cego mikroflorê przewo-
du pokarmowego gospodarza. Wzrost zainte-
resowania tym prebiotykiem na przestrzeni
ostatnich lat odzwierciedlaj¹ prowadzone w
kraju i za granic¹ badania, a tak¿e wiele pro-
duktów rynkowych zawieraj¹cych inulinê.
£atwa uprawa roœlin inulinodajnych (topinam-
bur, cykoria) po³¹czona z nieskomplikowanym
procesem pozyskiwania tego polisacharydu o
szerokim spektrum dzia³ania, czyni¹ inulinê
wysoce atrakcyjn¹. Referaty i streszczenia ory-
ginalnych prac twórczych dotycz¹cych poru-
szanych w drugim dniu zagadnieñ zebrano w
formie monografii.

Trzeciego dnia tematem wiod¹cym by³y
aktualnie mocno dyskutowane i wzbudzaj¹ce
wiele emocji, kontrowersji, ale i nadziei proble-
my dotycz¹ce odnawialnych Ÿróde³ energii.
Zwrócono uwagê, ¿e energii odnawialnej nie
nale¿y myliæ z energi¹ przyjazn¹ dla œrodowi-
ska naturalnego, gdy¿ instalacje do jej produk-

WSPÓ£CZESNE TENDENCJE W PRODUKCJI ¯YWNOŒCI
NA TLE WYMOGÓW ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 Miejsce obrad konferencyjnych

Malownicze okolice Suœca
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cji mog¹ (choæ nie musz¹) powodowaæ niekie-
dy tak¿e szkody ekologiczne. Energia odna-
wialna pochodz¹ca z produkcji roœlinnej (eta-
nol ze zbó¿ i trzciny cukrowej, olej z alg lub
roœlin oleistych, np. rzepaku), produkcji ro-
œlinno-zwierzêcej (biogazownie) czy spoza
dzia³alnoœci rolniczej (energia wietrzna, insta-
lacje fotowoltaiczne, czy te¿ energia wodna)
stanowi ogromny potencja³ energetyczny w
odniesieniu do tradycyjnych Ÿróde³ jak wêgiel,
gaz czy ropa naftowa. Najintensywniej wyko-
rzystywanym odnawialnym Ÿród³em energii
jest energia spadku wody. Pozosta³e Ÿród³a
odnawialne, jak energia s³oneczna, energia wia-
tru, biogazu, energia geotermalna, biopaliwa i
inne (biomasa – m.in. gnojowica, s³oma) u¿y-
wane s¹ na mniejsz¹ skalê. Aktualnie odnawial-
ne Ÿród³a zaspokajaj¹ oko³o 8% œwiatowego
zu¿ycia energii, z czego energia wodna to oko-

³o 6,5%, a pozosta³e Ÿród³a odnawialne stano-
wi¹ 1,5%. Du¿e nadzieje w naszym kraju zwi¹-
zane s¹ z energi¹ pozyskiwan¹ z biogazowni, o
czym œwiadczyæ mo¿e przyjêty przez Radê
Ministrów dokument pt. „Kierunki rozwoju
biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–
2020”. Szacuje siê, ¿e w Polsce mo¿e zostaæ
wytworzone oko³o 1,7 mld m3 biogazu rocz-
nie. Taka iloœæ biogazu po oczyszczeniu mo-
g³aby pokryæ oko³o 10% zapotrzebowania na
gaz lub w ca³oœci zabezpieczyæ potrzeby od-
biorców z terenów wiejskich oraz dostarczyæ
dodatkowo 125 tys. MWhe (energii elektrycz-
nej) i 200 tys. MWhc (energii cieplnej). Ten i
podobne problemy zwi¹zane z energi¹ odna-
wialn¹ bêd¹ce przedmiotem trzeciego dnia kon-
ferencji zebrano w formie monografii.

Szczególne znaczenie mia³y wyk³ady prof.
dr. hab. Jerzego ZwoŸdziaka na temat „Anali-

zy przewidywanych zmian IPPC o istotnym
znaczeniu dla gospodarki rolnej” oraz Kazimie-
rza ¯mudy dotycz¹ce „Biogazowni w rolnic-
twie i energetyce”. Profesor dr hab. Jerzy ZwoŸ-
dziak zwróci³ uwagê na przygotowanie przed-
siêbiorcy lub w³aœciciela fermy hodowlanej do
ró¿nic pomiêdzy istniej¹cymi a przygotowy-
wanymi przepisami (nowa dyrektywa IED)
oraz niesionymi przez nie konsekwencjami.
Przedstawi³ równie¿ mo¿liwoœci oraz koszty
wdro¿enia zmian zwi¹zanych z przystosowa-
niem przepisów krajowych do europejskich
wymogów w zakresie ochrony œrodowiska.
Natomiast Kazimierz ̄ muda naœwietli³ kierun-
ki i cele rozwoju biogazowni rolniczych w Pol-
sce w latach 2010–2020. Zwróci³ uwagê na
stworzenie optymalnych warunków prawnych
i organizacyjnych do rozwoju biogazowni rol-
niczych, wytwarzaj¹cych biogaz z surowców
pochodzenia rolniczego, w szczególnoœci z pro-
duktów ubocznych produkcji roœlinnej i zwie-
rzêcej oraz z pozosta³oœci przetwórstwa rol-
no-spo¿ywczego. Wskaza³ Ÿród³a mo¿liwego
do uzyskania wsparcia finansowego dla bioga-
zowi rolniczych, a tak¿e na prowadzenie dzia-
³añ informacyjno-edukacyjno-promocyjnych w
zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rol-
niczych.

Podsumowuj¹c trzydniowe obrady, organi-
zatorzy podkreœlili fakt, i¿ konferencja by³a
okazj¹ do przybli¿enia wyników najnowszych
badañ produkcji ró¿nych preparatów oraz ich
wykorzystania w ¿ywieniu zwierz¹t i w diecie
ludzi oraz korzyœci, jakie mo¿na uzyskiwaæ po
ich zastosowaniu. Pozwoli³a na wymianê po-
gl¹dów i opinii odnoœnie walorów od¿ywczych
i dietetycznych ¿ywnoœci pochodzenia zwie-
rzêcego po zastosowaniu ró¿nych materia³ów i
dodatków paszowych, a tak¿e wiedzy z zakre-
su poprawy bezpieczeñstwa energetycznego
kraju i efektywnej ochrony œrodowiska.

Eugeniusz R. Grela, Anna Czech, Renata
Klebaniuk

Fot. Eugeniusz Grela
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Organizatorzy Konferencji: prof. Eugeniusz R. Grela i prof. Jacek Skomia³ dziêkuj¹ uczestnikom
za udzia³ i owocne dyskusje

Tradycj¹ Wydzia³u Nauk Rolniczych sta-
³y siê spotkania studentów i pracowników
na naszym zamojskim œwiêcie – Dniu Wy-
dzia³u. Tegoroczny odby³ siê 15 maja 2012 r.

Studenckie œwiêtowanie rozpoczê³o siê
zmaganiami sportowymi. Przed po³udniem
mia³y miejsce rozgrywki sportowe pomiêdzy
dru¿ynami pi³ki no¿nej ch³opców, pi³ki siatko-
wej ch³opców i dziewcz¹t nale¿¹cych do AZS
WNR UP kontra uczniowie zaprzyjaŸnionego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w
Zamoœciu, z którymi s¹siadujemy i od lat po
trosze rywalizujemy sportowo. Wiêkszoœæ
rozgrywek wygrali uczniowie szko³y œredniej.
Mo¿e studenci byli zbyt rozproszeni czeka-
j¹c¹ ich imprez¹? Prodziekan Wydzia³u ds. stu-
denckich i dydaktyki prof. dr hab. Danuta Bor-
kowska wrêczy³a puchary zarówno zwyciêz-
com, jak i przegranym. Tym ostatnim mo¿emy
zaœpiewaæ ostatnio czêsto s³yszan¹ w Polsce
melodiê: „Nic siê nie sta³o, studenci, nic siê nie
sta³o”. Na pocieszenie zostaje nam to, ¿e wielu
z obecnych uczniów ZSP nr 5 stajnie siê wkrót-
ce naszymi studentami.

DZIEÑ WYDZIA£U NAUK ROLNICZYCH
W ZAMOŒCIU

Rozrywkowa czêœæ Dnia Wydzia³u zaczê³a
siê w godzinach popo³udniowych. Od godz.
16.00 na terenie przy budynkach dydaktycz-
nych gra³a muzyka, a by³o czego pos³uchaæ.

Zespó³ muzyczny „Liffe”, dowodzony przez
naszego absolwenta Sylwka Komorowskiego
nie zawiód³ i przygrywa³ do póŸnej nocy.
Oprócz muzyki na ¿ywo taneczne nuty poda-
wa³ DJ Kiko, czyli Grzegorz Jaworski – stu-
dent II roku studiów drugiego stopnia. Szkoda,
¿e Grzeœ koñczy edukacjê na naszym wydzia-

le, bo nie wiem, czy znajdzie siê taki kolejny
di-d¿ej, który trafi w gust i klimat naszej stu-
denckiej braci.

Atrakcyjnym przerywnikiem w tañcu by³
wystêp Igora Lewandowskiego, do niedawna
studenta I roku kierunku biologia. Igor da³ po-
kaz swojego iluzjonistycznego talentu i zrobi³
to tak dobrze, ¿e do tej pory nie wiem, jak
mieœci³y mu siê te ró¿e w chusteczce? Nieste-
ty Igor za daleko zapêdzi³ siê w swoich cza-
rach i sprawi³, ¿e sam znikn¹³ z naszej listy
studentów. Dobrze jednak, ¿e zjawia siê wte-
dy, kiedy trzeba umiliæ czas i bawiæ siê wspól-
nie z nami.

Dziwn¹ tradycj¹ naszych Dni Wydzia³u jest
deszcz. Podczas poprzednich dwu naszych
wydzia³owych imprez deszcz przychodzi³, kie-
dy byliœmy rozgrzani i rozbawieni, a tym razem
zaczêliœmy w deszczu, a wieczór przyniós³ ocie-
plenie i niebo siê rozpogodzi³o. Tañce trwa³y do
póŸnych godzin nocnych. Kolejny Dzieñ Wy-
dzia³u Nauk Rolniczych dopiero za rok.

Alina Kowalczyk-Juœko
Wydzia³ Nauk Rolniczych w Zamoœciu
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W dniach 24–26 maja br. w siedzibie Roz-
toczañskiego Parku Narodowego w Zwie-
rzyñcu doby³a siê ogólnopolska konferen-
cja naukowa pt. „Zarz¹dzanie systemami
krajobrazowymi”. Organizatorami konfe-
rencji byli: Zak³ad Ekologii Krajobrazu i
Ochrony Przyrody UP w Lublinie; Komisja
Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska Przy-
rodniczego PAN O/Lublin; Polska Asocja-
cja Ekologii Krajobrazu; Instytut Agrofizy-
ki im. B. Dobrzañskiego PAN w Lublinie
oraz Roztoczañski Park Narodowy.

W konferencji wziê³y udzia³ 74 osoby, w
tym 6 uczestników z Ukrainy. Na zaproszenie
kierownika naukowego konferencji – dr hab.
Tadeusza J. Chmielewskiego, prof. UP, refera-
ty na sesji plenarnej wyg³osili znakomici przed-
stawiciele nauk o krajobrazie w Polsce – profe-
sorowie: Andrzej Richling, Maciej Pietrzak,
Marek Degórski, Jerzy Solon. Pozosta³e refe-
raty prezentowane by³y na 4 sesjach proble-
mowych, poœwiêconych diagnozowaniu stanu
systemów krajobrazowych (przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. Maciej Pietrzak i prof. dr hab.
Barbara Szulczewska); planowaniu systemów
krajobrazowych (przew.: prof. dr hab. Marek
Degórski i prof. dr hab. Mariusz Kistowski);
wykorzystaniu potencja³u us³ug krajobrazo-
wych (przew. – prof. dr hab. Jerzy Solon);
kszta³towaniu stylu wspó³czesnych systemów
krajobrazowych (przew.: prof. dr hab. Wies³aw
Ziaja i prof. dr hab. Barbara ¯arska).

Odby³a siê tak¿e sesja posterowa, któr¹
prowadzi³ dr hab. Jaros³aw Balon oraz sesja

terenowa, któr¹ prowadzi³ wicedyrektor Roz-
toczañskiego Parku Narodowego in¿. Tadeusz
Grabowski.

W programie konferencji znalaz³y siê tak-
¿e wernisa¿e 2 wystaw fotograficznych: Ta-
deusza J. Chmielewskiego pt. „W poszuki-
waniu ducha miejsca” oraz Paw³a Marczakow-
skiego pt. „30 lat hodowli zachowawczej ko-
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nika polskiego w Roztoczañskim Parku Na-
rodowym”. Wa¿nym elementem programu
by³a zorganizowana przez Wydawnictwo Na-
ukowe PWN w Warszawie wystawa publika-
cji i promocja nowego podrêcznika akademic-
kiego Tadeusza J. Chmielewskiego, pt. Syste-
my krajobrazowe – struktura, funkcjonowa-
nie, planowanie. Atrakcj¹ kulturaln¹ by³ wie-
czorny wystêp kapeli folkowej „Drewutnia”,
przy ognisku i wspania³ych regionalnych po-
trawach.

Uczestnicy konferencji, którzy przyjechali
z du¿ych oœrodków miejskich innych regionów
Polski, podkreœlali niezwyk³y urok krajobra-
zów Roztocza, czystoœæ powietrza i wód oraz
unikatow¹ harmoniê natury i kultury, zacho-
wan¹ pomimo wyj¹tkowo trudnego dziedzic-
twa historii.

To, ¿e w powszechnej opinii uczestników
konferencja okaza³a siê nadzwyczaj udana,
zawdziêczaæ trzeba jednak nie tylko uroko-
wi tej krainy, ale tak¿e najwy¿szemu profe-
sjonalizmowi wyk³adowców sesji plenarnej
i osób prowadz¹cych obrady sekcji tema-
tycznych, znakomitym zdolnoœciom organi-
zacyjnym s³u¿b Roztoczañskiego Parku Na-
rodowego oraz œwietnej pracy „Biura Kon-
ferencji”, tj. zespo³u m³odych pracowników
Zak³adu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przy-
rody UP, którym sk³adam najserdeczniejsze
podziêkowania.

Tadeusz J. Chmielewski
Zak³ad Ekologii Krajobrazu i Ochrony

Przyrody Plakat konferencji. Proj. A. Ku³ak, fot. T. J.
Chmielewski

Uczestnicy konferencji przed bram¹ wejœciow¹ na œcie¿kê dydaktyczn¹ na Bukow¹ Górê. Fot. T. Grabowski
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Co Panu da³y studia na naszej uczelni?
Studia wyposa¿y³y mnie w wiedzê, która z

pewnoœci¹ przydaje siê w ¿yciu. Jest to wie-
dza uniwersalna, do której czasem siêgam.
Oczywiœcie moje wykszta³cenie nie pokrywa
siê zupe³nie z tym, co robiê obecnie, niemniej
fajnie spojrzeæ w niebo i wiedzieæ, ¿e ta chmu-
ra nad moj¹ g³owa to cumulus albo, ¿e ta trawa,
po której chodzê, to kupkówka pospolita. Z
perspektywy czasu myœlê, ¿e to by³ najlep-
szy czas w moim ¿yciu, jestem wdziêczny œro-
dowisku naukowemu za przekazan¹ wiedzê,
ale z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e na stu-
diach zabrak³o mi praktycznego podejœcia do
przekazywanej wiedzy, case study, nauki
przedsiêbiorczoœci itp.

Czy ³atwo by³o znaleŸæ pracê po stu-
diach?

Nie mia³em trudnoœci ze znalezieniem
pracy. Bêd¹c jeszcze na studiach g³oœno mó-
wi³em o tym, ¿e chcê pracowaæ w bran¿y
reklamowej i tak te¿ siê sta³o, ale mog³o byæ
zupe³nie inaczej. Zaraz po studiach posta-
nowi³em spróbowaæ swego szczêœcia i wy-
jechaæ do USA (ponownie). Zacz¹³em za³a-
twiaæ kwestie zwi¹zane z pobytem, dosta-
³em wizê i mia³em kupowaæ bilet. Do wy-
jazdu da³em sobie 2 miesi¹ce.
Pomyœla³em, ¿e wykorzystam
ten czas na to, by zarobiæ na
podró¿. Pojecha³em do War-
szawy, kupi³em gazetê i zacz¹-
³em szukaæ og³oszeñ praco-
dawców. Magazyn budowlany
poszukiwa³ specjalisty ds.
sprzeda¿y powierzchni rekla-
mowej w gazecie. Choæ wtedy
nie czu³em siê jeszcze specja-
list¹, pomyœla³em, ¿e warto
spróbowaæ. Przeszed³em po-
zytywnie 2 rozmowy kwalifi-
kacyjne i zatrudniono mnie na
okres próbny. Pracowa³em tak
zaledwie 3 miesi¹ce, ale to by³a
prawdziwa szko³a ¿ycia. Na-
uczy³em siê warsztatu, kon-
taktu z klientem, mechani-
zmów sprzeda¿y. Oczywiœcie
pocz¹tki by³y ciê¿kie, szef
wymagaj¹cy, a próg pozyski-
wanych reklamodawców usta-
wiony na odpowiednim pozio-
mie. Efekt by³ taki, ¿e po kil-
ku miesi¹cach podziêkowano
mi za wspó³pracê, ale z wa¿-
nym przes³aniem. Powiedziano
mi: „Panie Andrzeju, ma pan
zadatki na dobrego handlowca,
niestety my nie mo¿emy cze-
kaæ i chcemy od pocz¹tku pra-
cownika, który bêdzie dobrze
dla nas zarabia³”. Przyj¹³em to
z powag¹, ale te¿ z pe³nym
przekonaniem i determinacj¹, ¿e
siê nie poddam i bêdê dalej roz-
wija³ siê w tym kierunku. Nie
pojecha³em do USA. Postano-
wi³em, ¿e chcê w Polsce p³aciæ
swoje rachunki, podatki i tutaj
na to wszystko zarabiaæ.

Gdzie Pan w tej chwili pracuje i czym
siê zajmuje?

Obecnie pracujê w Wydawnictwie Perspek-
tywy, w Warszawie. Zajmujê siê marketingiem
i reklam¹. Mój zakres zadañ jest bardzo szero-
ki: marketing wydawnictwa, tworzenie ofert,
sprzeda¿ powierzchni reklamowej w naszych
informatorach, magazynie, na portalu, organi-
zacja targów edukacyjnych w ca³ej Polsce, ko-
ordynowanie akcji i eventów towarzysz¹cym
naszej dzia³alnoœci. Jeœli dobrze liczê, to ju¿
ponad 4 lata pracujê w tej firmie.

Jak¹ dzia³alnoœæ poza nauk¹ prowadzi³
Pan na studiach? Co Panu da³a ta dzia³al-
noœæ? Jak wp³ynê³a na dalsze ¿ycie?

Studia to wspania³y czas. Nauka jest wa¿-
na, ale warto znaleŸæ czas na dodatkowe zajê-
cia. Ja tak zrobi³em – pewnego dnia wspólnie
z moim przyjacielem postanowiliœmy
„wskrzesiæ” magazyn studencki „Radar”, któ-
ry ukazywa³ siê jeszcze w latach 90. na naszej
Alma Mater. Oczywiœcie bez zgody w³adz
uczelni, fantastycznej pomocy ze strony Pani
Redaktor Ewy Zawadzkiej-Mazurek, wspó³-
pracy z drukarni¹ uczelni, niewiele byœmy
osi¹gnêli. Myœlê, ¿e ta dzia³alnoœæ mia³a
ogromny wp³yw na to, co teraz robiê. Dziêki

MIEÆ CEL
I POMYS£ NA SIEBIE

Andrzej Fornal jest absolwentem Akademii Rolniczej z 2007 roku.
Ukoñczy³ Wydzia³ Rolniczy, kierunek rolnictwo, specjalizacja agroturystyka.

zdobytemu warsztatowi dziennikarskiemu
dziœ piszê oferty dla klientów. W redakcji na-
uczy³em siê organizacji pracy, odpowiedzial-
noœci, sumiennoœci i wspó³pracy. Ba, dziêki
„radarowaniu” namierzy³em wspania³¹ dziew-
czynê – dziœ ukochan¹ ¿onê.

Jak d³ugo pracowa³ Pan w „Radarze”?
Nie pamiêtam dok³adnie, ale to by³o w su-

mie kilka lat. Najpierw by³em zastêpc¹ redak-
tora naczelnego, potem redaktorem naczelnym,
a potem przekaza³em pa³eczkê dalej. S³ysza-
³em, ¿e „Radar” przesta³ siê ukazywaæ regular-
nie. To przykre, ale czasy siê zmieni³y, nowe
pokolenie inaczej ju¿ konsumuje swój wolny
czas. Jednoczeœnie wiem, ¿e coraz wiêcej ludzi
chce chwaliæ siê swoj¹ twórczoœci¹. Choæ robi¹
to z ró¿nym skutkiem, to stawiam im to na
plus. Ci, którzy nie robi¹ nic, nie bêd¹ mieli
³atwo na rynku pracy. Kto wie, mo¿e za kilka
lat znów znajdzie siê grupka zapaleñców, któ-
ra reaktywuje „Radar”. Jedno jest pewne, nie
bêd¹ ¿a³owaæ.

Jakie mia³ Pan oczekiwania po studiach?
By³em przekonany, ¿e wiedza, któr¹ zdo-

by³em na uczelni, i doœwiadczenie poza studia-
mi bêdzie pomocne przy podejmowaniu pra-

cy. Wierzy³em, ¿e du¿o zale¿y ode
mnie, ¿e muszê zaskoczyæ nie tyl-
ko innych, ale równie¿ samego sie-
bie. Wiedzia³em, ¿e ³atwo nie bê-
dzie, bo rynek pracy jest bardzo
wymagaj¹cy, ale najwa¿niejsze
by³o znaleŸæ cel i pomys³ na sie-
bie. Ja znalaz³em.

Czy kontynuowa³ Pan naukê
po ukoñczeniu studiów?

Ukoñczy³em Podyplomowe
Studia Nowoczesnej Promocji na
SGH i aktualnie zabieram siê za
pisanie pracy podyplomowej.
W przysz³oœci chcia³bym te¿
podj¹æ studia podyplomowe w
Szkole Wy¿szej Psychologii
Spo³ecznej, w zakresie psycho-
logii reklamy.

Jakie ma Pan plany?
Chcê pracowaæ w agencji rekla-

mowej, jako kreatywny. Jestem
zafascynowany wszelkimi nie-
standardowymi formami promocji,
a mój konik to ambient marketing.
Zdajê sobie sprawê, ¿e ludzie maj¹
doœæ inwazyjnych, atakuj¹cych re-
klam, które „psuj¹” przestrzeñ wir-
tualn¹ i rzeczywist¹. Ale reklama
mo¿e byæ naprawdê intryguj¹ca,
zabawna i anga¿uj¹ca, a przy tym
skuteczna. Codziennie id¹c ulic¹
analizujê ro¿ne przekazy reklamo-
we, zastanawiam siê, jak ja bym to
zrobi³, szukam insightu, big idea.
Wiem, ¿e niektóre reklamy mog³y-
by wygl¹daæ lepiej. Trzeba tylko
myœleæ inaczej.

Rozmawia³a

Monika Jaskowiak

LOSY ABSOLWENTÓW
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26 maja 2012 r. w budynku Agro II Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie od-
by³a siê cykliczna XV Naukowa Lubelska
Konferencja Magnezologiczna pod has³em
„Pierwiastki – œrodowisko – cz³owiek” zor-
ganizowana przez Lubelski Oddzia³ Pol-
skiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana Aleksandrowicza.

„Za zdrowie wszystkich powinni czuæ siê
wspó³odpowiedzialni wszyscy, a nie tylko le-
karze, którzy sami nie s¹ w stanie zapobiegaæ
œrodowiskowym czynnikom ryzyka dla zdro-
wia cz³owieczeñstwa”. S³owa te wypowiedzia-
ne przez prof. Juliana Aleksandrowicza bêd¹-
cego Patronem Polskiego Towarzystwa Ma-
gnezologicznego niew¹tpliwie mog¹ byæ mot-
tem przewodnim tegorocznej konferencji. Po-
dobnie jak w ubieg³ych latach tematyka konfe-
rencji poœwiêcona by³a postêpom w badaniach
nad pierwiastkami. Uczestniczy³o w niej 79
osób z ró¿nych oœrodków akademickich, jed-
nostek badawczych i placówek medycznych.
Najliczniej reprezentowany by³ Uniwersytet
Przyrodniczy i Medyczny w Lublinie, Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³-
mie i Uniwersytet Rzeszowski. W Konferencji
wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Instytu-
tu Agrofizyki PAN w Lublinie, Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz Wy-
twórni Octu i Musztardy w Parczewie. Uczest-
nicy konferencji mieli mo¿liwoœæ wys³uchania
15 referatów.

Na wstêpie wiceprezes Oddzia³u Lubelskie-
go PTMag, prof. dr hab. Adam Kaczor, powi-
ta³ wszystkich uczestników konferencji. Mi-
nut¹ ciszy uczczono pamiêæ prof. dr. hab. Ka-
zimierza Pasternaka, wieloletniego prezesa OL

PTMag. Nastêpnie sylwetkê prof. Kazimierza
Pasternaka przedstawi³ jego przyjaciel, a zara-
zem d³ugoletni cz³onek i by³y prezes Oddzia³u
Lubelskiego PTMag – prof. dr hab. Andrzej
Papierkowski.

W swoim wyst¹pieniu wskaza³ m.in., ¿e
„Profesor Kazimierz Pasternak by³ i pozosta-
nie moim przyjacielem i przyjacielem bardzo
wielu ludzi, których zjednywa³ dobroci¹, ¿ycz-
liwoœci¹ i sta³¹ gotowoœci¹ do pomocy, owocu-
j¹cej nie tylko licznymi wspólnymi badaniami
i ich publikacjami, lecz tak¿e – a mo¿e przede
wszystkim – inspirowan¹ przez Niego zachêt¹
do dalszej, po¿ytecznej pracy”. Prof. Papier-
kowski zwróci³ uwagê, i¿ prof. Pasternak by³
œwietnym chemikiem i lekarzem, specjalist¹
medycyny wewnêtrznej, ogólnej i balneologii,
który rozumia³ zarówno potrzeby cz³owieka,
jak i potrzeby medycyny. Wspó³pracowa³ z
internistami, chirurgami, ginekologami i pedia-
trami, nieobce by³y Mu zagadnienia toksyko-
logii, immunologii i farmakologii. Na zakoñcze-
nie prelegent powiedzia³: „Profesor Kazimierz
Pasternak pozostanie w mojej pamiêci dosko-
na³ym, pe³nym twórczej inwencji organizato-
rem pracy. Dowiód³ tego jako kierownik Kate-
dry, prodziekan Wydzia³u Pielêgniarstwa, pre-
zes Towarzystwa Przyjació³ Akademii Me-
dycznej, a przede wszystkim – jako g³ówny
kreator, wiceprezes i prezes Lubelskiego Od-
dzia³u PTMag. By³ niczym spiritus movens
wszelkich jego poczynañ. Pozostanie w mej
pamiêci jako wspania³y wspó³pracownik, ko-
lega i przyjaciel, przed którym nie obawia³em
siê g³oœno myœleæ… Pracowa³ z rozumn¹ pasj¹
i uœmiechem, a uœmiech Kazia rozjaœnia³ twa-
rze i niweczy³ przeszkody. Pracowa³ i plano-
wa³ pracê do ostatnich dni. Kres Jego piêkne-

go, po¿ytecznego ¿ycia nadszed³ nagle, niespo-
dziewanie i niesprawiedliwie”. Zapewne wy-
razicielami tych s³ów byli wszyscy obecni na
sali obrad.

W I sesji konferencji, której przewodniczy-
li prof. dr hab. Izabella Jackowska i prof. dr
hab. Adam Kaczor z UP w Lublinie, przedsta-
wiono zagadnienia dotycz¹ce wystêpowania
chromu w wodzie oraz wapnia i magnezu w
roœlinach, dokonano równie¿ przegl¹du wyso-
ko zmineralizowanych wód z Beskidu S¹dec-
kiego i poruszono zagadnienie dotycz¹ce inge-
rencji metali ciê¿kich w szlaki metaboliczne.
Prof. dr hab. Zbigniew Marzec dokona³ oceny
zawartoœci kadmu i o³owiu w ¿ywnoœci. Na
zakoñczenie I sesji dr in¿. Anna Górka z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego przedstawi³a bada-
nia dotycz¹ce zawartoœci metali w surowicy i
tkankach ¿ubra z Puszczy Bia³owieskiej.

Przewodnicz¹cymi sesji II, dotycz¹cej
wp³ywu pierwiastków na cz³owieka i zwie-
rzêta, zarówno pod k¹tem niezbêdnoœci, jak i
toksycznego oddzia³ywania, byli prof. dr hab.
Zbigniew Marzec i dr hab. Krzysztof Sztanke
z UM w Lublinie. W ramach tej sesji przedsta-
wiono zagadnienia wp³ywu doustnej suplemen-
tacji magnezu na biomarkery zapalne, biomar-
kery zaburzeñ metabolicznych oraz ekspresjê
wybranych genów zwi¹zanych ze szlakami
metabolicznymi u osób oty³ych, jak równie¿
omówiono wp³yw magnezu na profil lipidowy
u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2.

W ramach prac z UP w Lublinie w sesji II
zaprezentowano badania na temat wp³ywu
suplementacji miedzi¹ zastosowan¹ w ró¿nych
formach chemicznych na wybrane wskaŸniki
fizjologiczne krwi oraz zawartoœæ elementów
mineralnych w wybranych tkankach u indy-
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Uczestnicy konferencji. Fot. Jacek Piasecki
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ków, jak równie¿ dokonano oceny wp³ywu fi-
tazy mikrobiologicznej na dostêpnoœæ elemen-
tów mineralnych u indyków. W ramach tej se-
sji omówiono równie¿ wp³yw azotanów na
zdrowie cz³owieka. Z kolei prof. dr hab. Jerzy
Lechowski przedstawi³ badania dotycz¹ce
wp³ywu dodatku soli magnezu na wskaŸniki
u¿ytkownoœci rozp³odowej loch.

Uczestnicy Konferencji mieli równie¿ mo¿-
liwoœæ wys³uchania wyst¹pieñ na temat zabu-
rzeñ gospodarki ¿elazowej u pacjentów z nie-
dokrwistoœci¹ oraz doniesieñ potwierdzaj¹cych
toksycznoœæ organicznych zwi¹zków rtêci ze
szczególnym uwzglêdnieniem tiomersalu – kon-
serwanta szczepionek.

Po zakoñczeniu Konferencji odby³o siê wal-
ne zebranie cz³onków Oddzia³u Lubelskiego
PTMag, na którym udzielono absolutorium ustê-
puj¹cemu zarz¹dowi oraz wybrano nowy za-
rz¹d i komisjê rewizyjn¹ na kadencjê 2012–2016.
przewodnicz¹cym Oddzia³u Lubelskiego zosta³
prof. dr hab. Adam Kaczor, dziekan Wydzia³u
Nauk Rolniczych UP w Lublinie, a jego zastêpc¹
prof. dr hab. Zbigniew Marzec kierownik Kate-
dry i Zak³adu ¯ywnoœci i ¯ywienia Wydzia³u
Farmaceutycznego z Oddzia³em Analityki Me-
dycznej UM w Lublinie. W sk³ad Zarz¹du we-
sz³y równie¿ prof. dr hab. Izabella Jackowska –
prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydzia³u
Nauk o ̄ ywnoœci i Biotechnologii UP w Lubli-
nie i wieloletni sekretarz Oddzia³u oraz cz³onek
prezydium zarz¹du g³ównego na kadencjê 2004–
2008, jak równie¿ dr Marzena S. Brodowska,
adiunkt w Katedrze Chemii Rolnej i Œrodowi-
skowej UP w Lublinie, a zarazem cz³onek za-
rz¹du g³ównego na kadencjê 2008–2012. Z Uni-
wersytetu Medycznego cz³onkami Zarz¹du zo-
sta³y dr Wies³awa Ogrodnik z Katedry i Zak³a-
du Biochemii i Biologii Molekularnej II Wydzia-
³u Lekarskiego oraz dr Ma³gorzata Sztanke z
Katedry i Zak³adu Chemii Medycznej I Wy-
dzia³u Lekarskiego z Oddzia³em Stomatologicz-
nym. Przewodnicz¹c¹ komisji rewizyjnej zo-
sta³a prof. dr hab. Barbara Baraniak – dziekan
Wydzia³u Nauk o ̄ ywnoœci i Biotechnologii UP
w Lublinie.

Sesji plenarnej towarzyszy³a sesja postero-
wa, na której zaprezentowano ponad 60 prac.
Tematyka prac prezentowanych na posterach
by³a bardzo zró¿nicowana i przewija³a siê wokó³
zagadnieñ dotycz¹cych oceny poziomu makro-
i mikropierwiastków, w tym metali ciê¿kich w
glebach, roœlinach i produktach roœlinnych, su-
plementach diety, mleku i jego przetworach,
organizmach zwierzêcych oraz racjach pokar-
mowych m³odzie¿y szkolnej, osób doros³ych i
starszych, stê¿enia witamin, magnezu i wap-
nia w osoczu pacjentów z cukrzyc¹ typu 2,
nadciœnieniem têtniczym, seps¹ i wstrz¹sem
septycznym oraz zaburzenia gospodarki sk³ad-
nikami pokarmowymi w ró¿nych jednostkach
chorobowych.

Kolejna XVI Naukowa Lubelska Konferen-
cja Magnezologiczna odbêdzie siê w maju 2013
r. w murach Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych, a s³owa prof. Juliana Aleksandrowicza
„Cz³owiek jest tyle wart, ile uczyni dla drugie-
go” niech stan¹ siê inspiracj¹ dla wielu pokoleñ
badaczy i popularyzatorów wiedzy, w tym
cz³onków naszego Towarzystwa Magnezolo-
gicznego, które zrzesza przedstawicieli ró¿-
nych dziedzin naukowych, m.in. chemików,
biochemików, lekarzy, biologów, agronomów,
genetyków i weterynarzy.

Marzena S. Brodowska
Sekretarz Konferencji

KONFERENCJE . SYMPOZJA . WYDARZENIA

DYPLOMY,
    DYPLOMY...

Wrêczenie dyplomów lekarza weteryna-
rii rocznik 2006–2012, odby³o siê 23 czerw-
ca br. w Centrum Kongresowym Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie. Dyplom
odebra³o 157 absolwentów.

Gospodarzem spotkania by³ dziekan prof.
Stanis³aw Winiarczyk. Podczas uroczystoœci
zabra³ g³os JM Rektora Marian Weso³owski,
po nim absolwentom gratulowali dr Tomasz
Górski, prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej, ks. dr Stanis³aw Sieczka oraz pre-
zes Spó³ki Bitowet-Pu³awy Miros³aw Grzêda.

JM Rektor Marian Weso³owski otrzyma³
Medal Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej, wrêczony przez prezesa dr. Tomasza Gór-
skiego. Wyk³ad nt. „Sterydowe hormony p³cio-
we a metabolizm tkanki kostnej” przedstawi³
dr hab. Rados³aw Piotr Radzki.

Dyplom wyró¿niaj¹cego siê absolwenta
otrzyma³a lek wet. Diana Aleksandra Stêgier-
ska z najwy¿sza œredni¹, a dyplomy z ocen¹
bardzo dobr¹ lek wet. Joanna Melas-Oracz i
lek. wet. Bartosz Górski. Wymienionym JM
Rektor wrêczy³ Odznaki Honorowe UP, a pro-
rektor prof. Krzysztof Go³acki nagrody ksi¹¿-
kowe. Ponadto najlepszym absolwentom prze-
kazano nagrody ufundowane przez sponsorów:

Spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów i
Przyjació³ UP z Senatem Uniwersytetu Przy-
rodniczego odby³o siê 22 czerwca 2012 r. w
parku dworku ziemiañskiego na Felinie. Go-
spodarzami spotkania byli JM Rektor Marian

SPOTKANIE PRZYJACIÓ£
 I ABSOLWENTÓW

Weso³owski i prezes Stowarzyszenia prof. Gra-
¿yna Je¿ewska-Witkowska. Przy akompania-
mencie kapeli Zespo³u Pieœni i Tañca „Jawor”
biesiadowano i dyskutowano na temat przy-
sz³oœci naszej uczelni.   Red. Fot. Jacek Piasecki

Krajow¹ Izba Lekarsko-Weterynaryjn¹; firmy
Galaktyka, Elamem, Royal Canin, Boehringer
Ingelheim, Vetoquinol Biowet, Pfizer Polaska,
Vet-Agro.

Red. Fot. Jacek Piasecki
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Nikt nie lubi czytaæ suchych faktów na
temat historii, ale przecie¿ wszystko ma
swój pocz¹tek… Wiemy z przekazów ust-
nych oraz dokumentów, które przetrwa³y w
Zak³adzie Ekologii Ogólnej, ¿e Studenc-
kie Ko³o Naukowe Ekologów powsta³o w
paŸdzierniku 1996 r. i dzia³a³o przez kilka
lat pod opiek¹ nie¿yj¹cego ju¿ prof. dr. hab.
Iwo Wojciechowskiego.

Profesor by³ niesamowitym cz³owiekiem,
wspania³ym naukowcem, nauczycielem i
przede wszystkim przyjacielem studentów.
Zaszczepi³ w ówczesnych cz³onkach Ko³a mi-
³oœæ do badañ terenowych, które wspólnie z
nimi prowadzi³ w Roztoczañskim i Poleskim
Parku Narodowym. Ju¿ wtedy prawdopodob-
nie zapad³a decyzja, ¿e Ko³o skupi siê na pro-
blematyce funkcjonowania ekosystemów wod-
nych i torfowiskowych. Wyniki prowadzonych
przez studentów badañ zamieszczone zosta³y
nawet w Planach Ochrony obu Parków Naro-

dowych oraz przedstawiane by³y na wielu kon-
ferencjach naukowych, gdzie doceniono ich
nowatorski charakter.

Po kilku latach Ko³o zawiesi³o swoj¹ dzia-
³alnoœæ. Reaktywowane zosta³o w 2003 r. na
proœbê studentów, a od 2004 r. opieki nad nim
podjê³a siê dr in¿. Magdalena Pogorzelec.

Obecnie SKNE zrzesza ok. 20 cz³onków,
g³ównie studentów z Wydzia³u Biologii i Ho-
dowli Zwierz¹t, kierunku ochrony œrodowiska
i biologii, Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektu-
ry Krajobrazu oraz absolwentów naszej uczel-
ni, którzy niekiedy nawet kilka lat po zakoñ-
czeniu nauki nadal towarzysz¹ nam w wyjaz-
dach terenowych.

Wielu z nas, wyje¿d¿aj¹c po raz pierwszy
na majowe, coroczne warsztaty przyrodnicze
organizowane przez Ko³o, nie zdawa³o sobie
sprawy, ¿e zwi¹¿e siê z „Ekologami” na tak
d³ugo. Zawi¹zane tu przyjaŸnie i przygody w

plenerze mocno nas cementuj¹ i pozwalaj¹ spro-
staæ wielu wyzwaniom naukowym.

G³ównym celem dzia³alnoœci Ko³a jest po-
szerzanie wiedzy o œrodowisku przyrodni-
czym, zasadach jego funkcjonowania i o jego
ochronie oraz prawid³owym kszta³towaniu.
Cz³onkowie Ko³a prowadz¹, pod czujnym
okiem opiekuna naukowego oraz pracowników
Zak³adu Ekologii Ogólnej, badania œrodowiska
przyrodniczego w celach poznawczych, apli-
kacyjnych i w celu nabywania umiejêtnoœci
badawczych. Dzia³alnoœæ Ko³a skupia siê tak-
¿e na promowaniu szeroko rozumianej proble-
matyki proekologicznej wœród spo³ecznoœci
akademickiej. Cele te realizowane s¹ przez sa-
mokszta³cenie oparte na studiowaniu, refero-
waniu i dyskutowaniu o piœmiennictwie spe-
cjalistycznym, podejmowaniu w³asnych inicja-
tyw badawczych i projektowych oraz wspó³-
pracy z odpowiednimi instytucjami.

Wszystko, o czym siê uczymy, mo¿emy, a
nawet musimy zobaczyæ na w³asne oczy. Sta-
n¹æ w³asn¹ stop¹ (zazwyczaj uzbrojon¹ w gu-
mowce) tam, gdzie byæ mo¿e nikt jeszcze nie
stan¹³, wpaœæ po pas w bagno, odganiaj¹c siê
od komarów, obserwowaæ zwierzêta w ich na-
turalnym œrodowisku, ale te¿ ludzi w ekstre-
malnych warunkach, to nieopisane uczucie.
Przekonaæ siê, ¿e istniej¹ jeszcze miejsca, gdzie
nie widaæ piêtna, jakie odciska na œrodowisku
cz³owiek. Te doœwiadczenia s¹ godne miana
przygody ¿ycia.

Jak zdobywamy umiejêtnoœci praktyczne
w badaniach terenowych? Co roku odbywaj¹
siê naukowe sesje terenowe oraz obozy szko-
leniowe. SKN Ekologów organizuje (w maju)
warsztaty przyrodnicze na terenie Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego; nieprzerwanie od
2004 r., w których bior¹ udzia³ zarówno cz³on-
kowie Ko³a, jak i studenci Uniwersytetu Przy-
rodniczego niezrzeszeni w Kole. Warsztaty
odbywa³y siê pocz¹tkowo pod has³em: „Funk-
cjonowanie torfowisk Pojezierza £êczyñsko-
W³odawskiego”, a od 2010 r. nosz¹ tytu³: „Ga-
tunki rzadkie i chronione torfowisk Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego”. Warsztaty maj¹ na
celu wprowadzenie nowych cz³onków Ko³a w
problematykê badañ naukowych dotycz¹cych
g³ównie flory torfowisk, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ekologii populacji gatunków
roœlin rzadkich i chronionych.

Podczas wypraw w teren obrazy z pod-
rêczników o¿ywaj¹, a widoki naprawdê zapie-
raj¹ dech w piersiach. Wœród piêknej przyrody
mo¿emy kszta³ciæ siê na prawdziwych przy-
rodników. Pokonuj¹c gêste zaroœla, podmok³e
tereny, sami znajdujemy schowane w pl¹tani-
nie zieleni rzadkie i chronione gatunki roœlin,
wœród których s¹ owado¿erne rosiczki, relik-
towe wierzby czy zagro¿one storczyki. Dziê-
ki temu, ¿e mo¿emy obserwowaæ je w ich na-
turalnym œrodowisku, lepiej rozumiemy pro-
cesy, które im zagra¿aj¹. Naturaln¹ staje siê te¿
potrzeba zdobycia wiedzy teoretycznej pozwa-
laj¹cej na ich efektywn¹ ochronê.

Wyniki badañ prowadzonych przez cz³onków
Ko³a (czêsto kilkuletnich), prezentowane na kon-
ferencjach i seminariach naukowych (cz³onkowie
Ko³a wielokrotnie zdobywali nagrody i wyró¿-
nienia na konferencjach organizowanych przez
uczelnie w ca³ym kraju), s¹ tak¿e w wielu przy-
padkach podstaw¹ wyró¿nianych przez recen-
zentów prac magisterskich i dyplomowych. Dziê-
ki temu to, co robimy z pasj¹ przek³ada siê na
nasze sukcesy na polu naukowym.

PRZYGODA ¯YCIA

Pracujemy... Na zdjêciu od lewej: Anna Janczak, Dorota Falkiewicz, Estera Jêdrusiejko, Monika
Lewandowska. Fot. Rados³aw Kopeæ

Co w trawie piszczy...  Na zdjêciu od lewej: Piotr Keller i Jakub Jurkiewicz. Fot. Estera Jêdrusiejko

STUDENCKIE KO£A NAUKOWE
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W latach 2004–2011 cz³onkowie Ko³a reali-
zowali piêæ projektów badawczych, które mia³y
na celu waloryzacjê przyrodnicz¹ konkretnych
ekosystemów torfowiskowych i wodnych na
terenie Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego
(torfowiska nad jeziorem Bikcze i Brzeziczno,
siedlisk zmeliorowanej rzeki Mietiu³ki) oraz
badanie funkcjonowania populacji roœlin rzad-
kich i chronionych na torfowiskach Pojezierza.
Ze wzglêdu na nasze zainteresowanie terenami
podmok³ymi uda³o nam siê nawi¹zaæ wspó³-
pracê z Poleskim Parkiem Narodowym. Zim¹
br. po raz pierwszy cz³onkowie Ko³a wziêli
czynny udzia³ w waloryzacji pog³owia ³osi na
terenie Parku.

Na ogó³ jednak okres jesienno-zimowy nie
sprzyja wypadom w teren. Mimo to nie zapa-

damy tak ca³kowicie w sen zimowy. Od dwóch
lat organizujemy, ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ konkursy fotograficzne pt.
„Okiem szalonego ekologa”. Ka¿dy z konkur-
sów koñczy³ siê uroczystym wernisa¿em po-
³¹czonym z wystaw¹ zwyciêskich fotografii.
W ostatnim konkursie wziê³o udzia³ ponad 80
uczestników, studentów i pracowników UP.
Dziêki tej inicjatywie mo¿emy sprawdziæ siê
jako organizatorzy, nawi¹zaæ nowe znajomo-
œci i kontakty, a tak¿e wypromowaæ nasze Ko³o
wœród braci akademickiej.

Poniewa¿ nie chcemy robiæ wszystkiego
tylko dla siebie, wiosn¹ br. rozpoczêliœmy ak-
cjê „Maj dla zwierz¹t”, by wspomóc lubelskie
schronisko dla zwierz¹t. Uda³o siê zebraæ kar-
mê, koce i inne potrzebne zwierzêtom, pod-

opiecznym schroniska, artyku³y. Serdecznie
dziêkujemy za poparcie naszej zbiórki i zapra-
szamy w przysz³ym roku!

Zapraszamy do zasilenia naszych szeregów
lub odwiedzania naszej strony internetowej:
http://www.facebook.com/sknekologow.uplu-
blin, na której mo¿na znaleŸæ wiele zdjêæ z
wyjazdów i aktualnych informacji o tym, co
robimy, a tak¿e nawi¹zaæ z nami wspó³pracê.
Bie¿¹ce informacje na temat terminów spotkañ
zamieszczamy równie¿ w naszej gablocie, na
korytarzu ³¹cz¹cym budynki nowego i starego
Agro. Na wszelkie pytania zadane drog¹ ma-
ilow¹ (sknekologow@up.lublin.pl) chêtnie od-
powiemy. Pozdrawiamy

Zarz¹d SKNE

Pies. Fot. Katarzyna Ko³ciuk
I miejsce w kategorii „Przyjaciel z podwórka”

 Kot. Fot. Emilia Mazurek

Hipnotyzuj¹ce oczy. Fot. Monika Lewandowska. II miejsce w kategorii „Na ³onie natury”

Co ty tutaj robisz? Fot. S³awomir Wróbel
II miejsce w kategorii „Na ³onie natury”

STUDENCKIE KO£A NAUKOWE

II miejsce w kategorii „Przyjaciel z podwórka”
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19 m³odych osób z 4 krajów Unii Europej-
skiej spotka³o siê w niesamowitym miejscu
na po³udniu Portugalii – Algarve, w celu iden-
tyfikacji bioró¿norodnoœci tego regionu.

Unijny projekt „M³odzie¿ w dzia³aniu”
(Youth in Action) realizowa³y cztery europej-
skie kraje poprzez swoje ekologiczne organi-
zacje pozarz¹dowe, tj. EcoExplore (Walia),
JNM (Belgia), rzeszowskie Stowarzyszenie
„Ekoskop” oraz A Rocha (Portugalia). G³ów-
nymi celami tego unijnego projektu jest rozwój
solidarnoœci europejskiej (to¿samoœci, poczu-
cia), promowanie tolerancji i aktywnego uczest-
nictwa m³odych Europejczyków w tym samym
projekcie. Unia Europejska da³a nam szansê
poznania osób o podobnych zainteresowaniach
i pasjach przyrodniczych z innych krajów Eu-
ropy oraz szlifowanie jêzyka angielskiego.

Uczestnicy spêdzili 12 niezapomnianych dni
na po³udniu najbardziej na zachód wysuniêtego
kraju Europy, w ma³ej miejscowoœci Mexilho-
eira Grande. Organizacj¹ chrzeœcijañsk¹, która
da³a nam dach nad g³ow¹, wy¿ywienie i stwo-
rzy³a przyjazn¹ atmosferê pracy, by³a A Rocha.
Zakwaterowani byliœmy w dwóch domach, jed-
nym bêd¹cym jednoczeœnie Centrum Badaw-
czym, czyli Cruzinha, oddalonym 1 km od es-
tuarium oraz drugim, tzw. „Yellow House” po-
³o¿onym w samej miejscowoœci.

Organizacja A Rocha zosta³a za³o¿ona na
pocz¹tku lat 80. XX w. przez Mirandê Harris
oraz jej mê¿a, Petera w Mexilhoeira Grande. Z

uwagi na miejsce powstania, to Cruzinha na-
zywana jest sercem A Rocha. Po 10 latach za-
³o¿yciele ruszyli do Francji, aby zbudowaæ fi-
liê organizacji w innym kraju. W ci¹gu 20 lat
organizacja A Rocha sta³a siê potê¿n¹ insty-
tucj¹, która ma swoje siedziby w 19 krajach
œwiata, m.in. w Kenii, Kanadzie, Brazylii czy
Nowej Zelandii. Organizacja prowadzi d³ugo-
terminowe badania ekologiczne na wysokim
poziomie, wspó³pracuj¹c m.in. z uczelniami
wy¿szymi. Kolejnym wa¿nym aspektem dzia-
³alnoœci organizacji jest edukacja ekologiczna,
prowadzona od 18 lat przez oko³o 1500 osób
zaanga¿owanych w pracê na ca³ym œwiecie
rocznie! Od 2001 r. Cruzinh¹ zarz¹dza wspa-
nia³a rodzina: Paula Ganza oraz Marcial Felgu-
eiras z dzieæmi Beatriz i Zé.

Organizacja pracuje przez ca³y rok, zrze-
szaj¹c ludzi zafascynowanych przyrod¹. Jest
otwarta i przyjazna wszystkim chêtnym oso-
bom. Obecnie przebywa w niej kilku wolon-
tariuszy, m.in. z Rosji czy Holandii, którzy
wykonuj¹ swoje projekty badawcze finanso-
wane z funduszy europejskich. Organizacja,
szerz¹c wiedzê ekologiczn¹, w ka¿dy czwar-
tek zaprasza mieszkañców i turystów do
uczestnictwa w znakowaniu ptaków obr¹cz-
kami. Ptaki ³apano w siatki rozwieszone w
ogrodzie, w pobli¿u krzewów. Obr¹czkowa-
nie wykonywane by³o przez osoby do tego
uprawione, czyli Guillaume Réthoré oraz
Marciala. Szczêœliwcy mogli ujrzeæ proces
znakowania m.in. p³omykówki (Tyto alba),

sroki b³êkitnej (Cyanopica cyana), zimorodka
(Alcedo atthis) czy dudka (Upupa epops), z³a-
panych tu¿ przy domu!

Codzienny kalendarz naszych dzia³añ by³
napiêty i bogaty w wiele niesamowitych wy-
darzeñ. Uczestnicy, którzy myœleli, ¿e bêd¹ to
wakacje ze spaniem do 10 rano, bardzo siê po-
mylili! Ka¿dy z nas ka¿dego dnia mia³ ró¿ne
obowi¹zki zwi¹zane z pomoc¹ przy przygo-
towywaniu posi³ków, zmywaniu, sprz¹taniu
itp. Wszyscy byliœmy chêtni do pomocy. Do-
datkowo, codziennie dwie osoby by³y wyzna-
czone do pisania bloga. Wa¿na by³a dla nas jego
codzienna aktualizacja i pisanie na gor¹co (http:/
/www.arocha.org/pt-pt/index.html). Poniewa¿
naszym g³ównym zadaniem by³a identyfikacja
motyli nocnych po³udniowego regionu Alga-
rve, z uwagi na dotychczas oznaczonych 1000
gatunków tego regionu, codziennie wieczorem
na ³¹ce rozstawianych by³o 5 pu³apek œwietl-
nych, dok³adnie w tych samych miejscach. Ta
sama lokalizacja ka¿dego dnia, wraz z pomia-
rami temperatury czy si³¹ wiatru, umo¿liwi³a
nam porównanie uzyskanych wyników. Ka¿-
dego ranka o wschodzie s³oñca piêcioosobowa
grupa wolontariuszy wstawa³a w celu wybra-
nia z³apanych ciem w dan¹ pu³apkê, delikatnej
czynnoœci umieszczenia ich w probówkach i
z³o¿enia pu³apek do samochodu. Nastêpnie w
Centrum Badawczym ok. 7.30 rozpoczynali-
œmy identyfikacjê zebranych ciem, okreœlanie
rodziny i gatunku z poszczególnego miejsca.
Gatunki wpisywane by³y do wczeœniej przy-

BIODIVERSITY  WEEK  ALGARVE
30 kwietnia – 11 maja 2012 r.

Estuarium Ria de Alvor
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gotowanych tabel. Po zakoñczeniu identyfika-
cji æmy by³y fotografowane i wypuszczane na
wolnoœæ, natomiast baterie by³y ³adowane na
kolejn¹ noc.

Ka¿dy dzieñ po nale¿ycie wykonanej pra-
cy przybli¿a³ nam kulturê i historiê regionu.
Organizatorzy (w tym koordynatorzy ka¿de-
go z krajów) wykazali siê pomys³owoœci¹,
œwietn¹ organizacj¹ i naprawdê ciê¿k¹ prac¹.
Uczestnicy mieli szansê zwiedziæ pobliskie
Portimao s³yn¹ce z sardynek – portugalskiego
towaru eksportowego oraz Lagos, wzi¹æ udzia³
w „Nocy nietoperzy”, wyprawie w Góry
Monchique i szczyt Pico da Foia (902 m
n.p.m.), odwiedziæ farmê organiczn¹, na której
byliœmy zatrudniani do zbierania truskawek
(bez porównania z polskimi!). Niezapomniane
pikniki czy zabawy na pla¿y wymaga³y od
nas du¿o kreatywnoœci, ale jednoczeœnie spa-
ja³y i integrowa³y dziewiêtnaœcioro na pocz¹t-
ku zupe³nie nieznanych sobie ludzi. Wielkim
prze¿yciem by³o zbieranie ma³¿y z rodziny
sercówkowatych (Cardiidae), które póŸniej zje-
dliœmy.

Wyposa¿eni w rêkawice ochronne i ogrom-
ne worki na œmieci, wyruszyliœmy na oczysz-
czanie estuarium. ZnaleŸliœmy m.in. opakowa-
nia po olejach samochodowych, parasole pla-
¿owe czy polskie opakowanie po olejku, które
bardzo mnie zawstydzi³o. Na zakoñczenie pro-
jektu w bibliotece Portimao odby³a siê ewalu-
acja koñcowa projektu, na której przedstawili-
œmy cele, za³o¿enia, wyniki naszej 12-dniowej
pracy. W trakcie 12 dni uda³o nam siê zidenty-
fikowaæ 93 gatunki roœlin, 5 mikrobezkrêgow-
ców, 27 ¿uków, 10 gadów i p³azów, 78 ptaków,
3 ssaki, 120 ciem (ponad 1/10 wszystkich zi-
dentyfikowanych ciem regionu) oraz 28 gatun-
ków motyli.

Warto wspomnieæ o pobliskim estuarium
„Ria de Alvor”, najwa¿niejszym obszarem pod-
mok³ym zachodniego Algarve, po³o¿onym miê-
dzy Lagos i Portimao. Estuarium tworzone jest
przez trzy rzeki Farelo, Torre i Odiaxere wraz
z dop³ywem Arao, tworz¹c dwa pó³wyspy
Obszar ten objêty statusem Natura 2000 i Kon-
wencj¹ Ramsarsk¹ obfituje m.in. w 270 gatun-
ków ptaków. Zagro¿enie dla tego wyj¹tkowo
cennego miejsca to zanieczyszczenia wody
pochodz¹ce z fermy œwiñ, turystyki, eutrofi-
zacji powodowanej przez hodowle (fermy) ryb,
stosowanie pestycydów, chaotyczne rozprze-
strzenianie siê zabudowy czy masowo powsta-
j¹ce pola golfowe.

Serdecznie dziêkujê dziekanowi Wydzia³u
Biologii i Hodowli Zwierz¹t, prof. dr. hab. Eu-
geniuszowi R. Greli, oraz prorektorowi ds. stu-
denckich i dydaktyki, prof. dr. hab. Krzyszto-
fowi Go³ackiemu, za wsparcie finansowe mo-
jego udzia³u w tym cennym przedsiêwziêciu
naukowo-przyrodniczym.

Duch za³o¿ycieli, wolontariuszy i dobrych
przyjació³ jest odczuwalny na ka¿dym kroku,
a ogromne kolekcje zdjêæ na tablicach w jadalni
tylko potwierdzaj¹ niesamowit¹ atmosferê tego
zak¹tka. Cruzinha to miejsce, w którym chce
siê zostaæ na zawsze. Miejsce magiczne i nie-
zapomniane. Takie w³aœnie zostanie w mojej
pamiêci. Istne eldorado dla zapaleñców i mi³o-
œników przyrody i dobrych ludzi.

Z pewnoœci¹ ka¿dy uczestnik „Biodiversi-
ty Week Algarve” zabra³ ze sob¹ niezapomnia-
ne wspomnienia, naukow¹ inspiracjê i jeszcze
wiêcej energii do dzia³ania na swoim lokalnym
podwórku.

Tekst i fot. Weronika Maœlanko Zabawy na pla¿y

Poranna praca

Obr¹czkowanie p³omykówki Tyto alba Angielsko-portugalskie domino

WOKÓ£ NAUKI
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KOLARSTWO MNIE ZAFASCYNOWA£O
Natalia Piwowarczyk jest studentk¹ trze-

ciego roku Wydzia³u Medycyny Weterynaryj-
nej.

Reprezentuj¹c Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie podczas tegorocznych Akademic-
kich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim,
zdoby³a 3 miejsce. Utalentowana nie tylko
sportowo, ale i wokalnie. Jest dwukrotn¹ fina-
listk¹ Open Stage na lubelskich Kulturaliach.
Kocha œpiewaæ jazz. Zaryzykowa³a przes³u-
chanie i zosta³a przyjêta do Institute of Con-
temporary Music Performance w Londynie (ale
nie podjê³a tam nauki, zosta³a na Medycynie
Weterynaryjnej).

Dlaczego rower?
Kolarstwo zawsze mnie pasjonowa³o. Pocho-

dzê z Krakowa, gdzie s¹ tereny górzyste wspania-
³e dla kolarstwa górskiego. Je¿d¿¹c po lesie, wi-
dzia³am zjazdowców trenuj¹cych downhill [jedna
z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, in-
dywidualny zjazd rowerem na czas po stromych
naturalnych stokach – red.]. To mnie zafascyno-
wa³o. PóŸniej mia³am przez 2 lata ch³opaka kola-
rza, specjalizuj¹cego siê w kolarstwie górskim, przy
nim zaczê³am jeŸdziæ coraz wiêcej i wiêcej. Mój
pierwszy start to Maraton Krakowski, na którym
zajê³am 3. miejsce. I tak siê chyba zaczê³o. W Kra-
kowie studiowa³am rok hodowlê koni na UR. Po-
zna³am Karolinê Kozelê, œwietn¹ zawodniczkê –
ówczesna czo³ówka Polski, oraz Basiê G³odkie-
wicz, która jeŸdzi³a w maratonach. Okaza³o siê, ¿e
potrzebuj¹ trzeciej dziewczyny do sk³adu w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski. Zdoby³yœmy
dru¿ynowo 3. miejsce na ca³¹ Polskê. By³yœmy
zachwycone. Karolina by³a 3., Basia 20., ja 28. na
ponad 60 zawodniczek. Po roku studiowania w
Krakowie przenios³am siê na weterynariê do Lu-
blina.

Je¿d¿ê od dziecka, a œcigam siê dopiero od
zesz³ego roku. W maju ubieg³ego roku zosta-
³am wypatrzona przez prezesa Lubelskiego
Klubu Kolarstwa Górskiego, pana Micha³a
Sztembisa. Zobaczy³ mnie na wyœcigu na Glo-
busie organizowanym w³aœnie przez ten klub.
I zapyta³, czy chcia³abym startowaæ w bar-
wach klubu. Tak zaczê³y siê wyœcigi. W³aœci-
wie ka¿dy weekend od tamtego czasu jest zajê-
ty treningami i wyjazdami na zawody. A gdy w
po³owie kwietnia zaczyna siê sezon, to nie mam
ju¿ czasu dla siebie.

Rower szosowy a górski
Przed szosowym bardzo d³ugo siê broni³am,

poniewa¿ w Krakowie s¹ takie piêkne tereny,
¿e nie ci¹gnê³o mnie do kolarstwa szosowego.
A tu siê okaza³o, ¿e jest to niezbêdny element
treningu. Mam „szosê”, któr¹ dosta³am od klu-
bu i jest niestety minimum dwa rozmiary za
du¿a. Dlatego ciê¿ko nam idzie wspó³praca. Je-
stem na etapie ciu³ania grosz do grosza, ¿eby
kupiæ jak¹œ sensown¹ szosówkê w odpowied-
nim rozmiarze. Co do roweru górskiego – sprze-
da³am swoje poprzednie dwa, po to aby kupiæ
obecny, je¿d¿ê teraz na rowerze, który kosztuje
ok. 5 tys. z³. To jest taka granica przyzwoitoœci
sprzêtowej. Ale bardzo dobrze mi siê uk³ada
wspó³praca z nim, nareszcie jest w moim roz-
miarze, wygodny, mam lepsz¹ pozycjê. Jak na
razie, poza hamulcami, z którymi mam wieczne
problemy, to nie narzekam. Choæ prawdziwe
wyœcigowe rowery kosztuj¹ od 9–10 tys., w
górê, a ceny rosn¹ z roku na rok!

Codzienne treningi
Przyda³oby siê trenowaæ codziennie, ale nie

zawsze siê da. Gdy wyje¿d¿am na szosê, to
schodzi minimum 2 godziny. Jestem 3–4 razy w
tygodniu na treningu, plus zawody w weeken-
dy. Zim¹ jest trudniej, poniewa¿ zajêcia koñczê,
gdy jest ju¿ ciemno. Po zmroku nie da siê treno-
waæ, chyba ¿e na trena¿erze, którego niestety
nie posiadam. Wtedy trenujê sama, kiedy tylko
jest jeszcze jasno, plus w weekendy ca³ym klu-
bem. Jedzie nas 10–15 osób z placu Litewskie-
go, zwykle na rowerach górskich, ale tzw. zi-
mówkach. Na takim rowerze jedzie siê przez
œnieg, b³oto i dlatego fajnie, ¿eby mia³ b³otniki i
gorszy osprzêt, którego nie ¿al „zakatowaæ”.
Kiedy tylko zaczyna topnieæ œnieg i widaæ as-
falt, wtedy przesiadam siê na szosówkê.

Nauka a sport
W tym roku bardzo trudno mi godziæ naukê

z treningami. Troszkê bokiem mi wysz³o to
kolarstwo, bo mam dwa ciê¿kie egzaminy po-
prawkowe we wrzeœniu, m.in. przez zawody
w Wierchomli. Zajê³am na nich co prawda II
miejsce, ale te¿ siê rozchorowa³am i nie mo-
g³am przyst¹piæ do kolokwium zaliczeniowe-
go z patofizjologii – i tak pierwszy termin eg-
zaminu przepad³ bez echa).

Piêkno w kolarstwie
Poczucie wolnoœci i wiatr we w³osach pod-

czas zjazdów. Bardzo lubiê szybko, technicz-
nie zje¿d¿aæ na trasie. To jest moja mocna stro-
na. Im trudniejszy zjazd, tym bardziej czujê
siê jak ryba w wodzie. I od razu dodam dla
przeciwwagi, ¿e moj¹ piêt¹ achillesow¹ s¹ pod-
jazdy. To jest kwestia si³y i wytrzyma³oœci. Ja
dopiero od roku siê œcigam, dlatego trudno jest
mówiæ o dobrej technice podje¿d¿ania w moim
przypadku. Niestety wyœcigi wygrywa siê
podjazdami, a nie zjazdami. Na zje¿d¿aniu
mo¿na zyskaæ 20 sekund przewagi, a na pod-
je¿d¿aniu nawet i minuty.

Moja mi³oœæ do zjazdu przeradza siê w têsk-
notê za downhillem. Ten ogromny krwiak na
kolanie zrobi³am sobie w³aœnie na moich pierw-
szych w ¿yciu zawodach DH – znajomi wyci¹-
gnêli mnie do Wierzchowisk. Dosta³am od kole-
gi zjazdówkê, zjecha³am trasê kilka razy.
A na zawodach okaza³o siê, ¿e zrobi³am czas
lepszy od po³owy facetów, którzy trenuj¹ wy-
³¹cznie downhill. Oczywiœcie wœród kobiet
pierwsze miejsce, ale nawet gdyby mnie wsa-
dziæ w klasyfikacjê mê¿czyzn, to by³abym w
stawce otwieraj¹cej, a nie zamykaj¹cej. Podob-
no strasznie im dopiek³am i ci, których pocisnê-
³am (tak siê mówi w kolarstwie), nie pojawiaj¹
siê w lesie, bo jest im g³upio. Teraz ci¹gnie mnie
do DH jeszcze bardziej i nie wiem, jak to siê
skoñczy!

Trudnoœci w kolarstwie
Chyba te niechciane kontuzje s¹ najgorsze.

Zawsze coœ mi towarzyszy. A to naderwany
miêsieñ, a to obt³uczenia i krwiaki, otarcia, a od
tego roku nieuleczalna chondromalacja obu rze-
pek... Poza takimi sprawami fizycznymi uci¹¿-
liwe bywaj¹ niezale¿ne od nas warunki pogo-
dowe. Na przyk³ad w Wierchomli co roku, kie-
dy przyje¿d¿amy, zaczyna laæ deszcz i robi
siê b³oto na trasie. Wystarcz¹ dwa dni zawo-
dów i klocki hamulcowe mia³am starte do zera,
do blaszki, albo suport zajechany w b³ocie. I tu
w³aœnie wychodz¹ du¿e koszty eksploatacyj-
ne roweru. To jest chyba dla mnie najtrudniej-
sze, brak wsparcia finansowego. Ze strony klu-
bu nie mam siê czego spodziewaæ, bo klub i tak
ledwo koniec z koñcem wi¹¿e, a finansuje nam
dojazdy na zawody. Natomiast noclegi, starty,
a przede wszystkim – kosztowne naprawy
sprzêtu musimy op³aciæ sami. Tu sk³aniam siê
ku temu, ¿e uczelnia za ma³o wspiera studen-
tów. Na co dzieñ reprezentujê barwy Lubel-
skiego Klubu Kolarstwa Górskiego, natomiast

SPORT

Natalia PiwowarczykStart na torze wyœcigowym dla BMX
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kolarskiej, której jestem jedyn¹ zawodniczk¹
wœród kobiet i faktycznie du¿o trenujê i uzy-
skujê dobre wyniki.

Kobiety w kolarstwie
Za ma³o kobiet jeŸdzi, za ma³o! Na Akade-

mickich Mistrzostwach Polski, które s¹ z za³o-
¿enia dla studentów, by³o w tym roku 70 ko-
biet. Dla porównania – mê¿czyzn w tym roku
by³o ok. 150. Ale s¹ te¿ normalne mistrzostwa
Polski dla zawodników licencjonowanych, w
których udzia³ bior¹ tak wybitne zawodniczki
jak Maja W³oszczowska, Anna Szafraniec czy
Paula Gorycka. Tam jest jeszcze mniej kolarzy,
ale oczywiœcie o wiele wy¿szy poziom, st¹d
sam start w zawodach tej rangi jest nobilitacj¹.
W tym roku wziê³am w nich udzia³ tylko jako
zawodnik sztafety dru¿ynowej, reprezentuj¹c
nasz klub LKKG, wywalczyliœmy 12 miejsce.
Poprawiliœmy mocno zesz³oroczny wynik, co
bardzo nas ucieszy³o, oby tak dalej! Ale nie star-
towa³am w wyœcigu indywidualnym, zw³asz-
cza z uwagi na kontuzjowany bark. Zreszt¹, jak
ja bym mia³a jechaæ ³okieæ w ³okieæ z dziewczy-
nami z CCC? Wskakuj¹c w wy¿sz¹ klasyfika-
cjê wiekow¹ (elita, po ukoñczeniu 23 roku
¿ycia), troszkê uniemo¿liwiam sobie starty w
tych najpowa¿niejszych zawodach. Choæ gdy-
bym nadal tak intensywnie trenowa³a, to mam
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku poczujê siê na
si³ach, by chocia¿ sprawdziæ swoje mo¿liwoœci
na tle najlepszych zawodniczek.

Smak zwyciêstwa
Najwiêkszy smak zwyciêstwa czu³am pod-

czas majowych Akademickich Mistrzostw Pol-
ski. To najwiêksze osi¹gniêcie, najwiêksze za-
wody w Polsce i najwiêksza liczba rywalek, z
którymi startowa³am. Wtedy pojawi³o siê uczu-
cie, takie wewnêtrzne przekonanie, ¿e po coœ
te treningi s¹, ¿e jednak mo¿e warto by³o, bo
zaczynam widzieæ ich efekty. Faktycznie, z
ka¿dego wyjazdu w tym roku wracam z meda-
lami. Daje to satysfakcjê i mogê powiedzieæ, ¿e
na podium w Przesiece poczu³am moc.

Marzenia i plany
Myœlê, ¿e w tym momencie poza kolar-

stwem górskim zacznê na powa¿nie przygodê
z BMX-ami, poniewa¿ mamy w Lublinie przy
ulicy Janowskiej œwietne ku temu warunki –
jedyny w Polsce dopuszczony przez Miêdzy-
narodow¹ Federacje Kolarsk¹ tor wyœcigowy.
Tam œciga siê na malutkich rowerach BMX o
ko³ach 20-calowych. Startuje po 8 zawodni-
ków: prosta, zakrêt, prosta, zakrêt, takie esy
floresy, a miêdzy zakrêtami s¹ do pokonania
ró¿nej wielkoœci hopy. Mo¿na je przeje¿d¿aæ
lub przeskakiwaæ. To wszystko jest na czas.
Sam wyœcig trwa bardzo krótko, bo mniej ni¿
minutê. Marzê, by móc wystartowaæ we
wszystkich edycjach, bo to jest ca³y Puchar
Polski BMX, i zaj¹æ miejsce na podium w kla-
syfikacji generalnej, za co jest podobno przy-
znawane stypendium rz¹dowe, bo jest to dys-
cyplina olimpijska. Otrzymujê uczelniane sty-
pendium sportowe, ale ca³e idzie na starty w
zawodach i czêœci do roweru. Z trudem wi¹¿ê
kolarski koniec z koñcem i wychodzê na zero,
st¹d stypendium rz¹dowe mog³oby ten pro-
blem rozwi¹zaæ. W pierwszym Pucharze BMX
zajê³am drugie miejsce w Polsce i trzecie w ogóle,
wiêc mam nadziejê, ¿e w klasyfikacji general-
nej równie¿ stanê na podium.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów.

Rozmawia³a Monika Jaskowiak

SPORT . DUSZPASTERSTWO

Ewangelia spisana przez œw. Mateusza
przypomina o zadaniach, które maj¹ byæ wy-
konane przez uczniów Jezusa. „Wy jesteœcie
sol¹ ziemi. Lecz, jeœli sól utraci swój smak,
czym¿e j¹ posoliæ?” Przypominamy te s³owa,
gdy¿ one w³aœnie sta³y siê has³em programu
duszpasterskiego, który z woli Konferencji
Episkopatu Polski powinien byæ realizowany
w najbli¿szym roku liturgicznym, rozpoczy-
naj¹cym siê w pierwsz¹ niedzielê adwentu.
Wydaje siê, ¿e znakomitym wprowadzeniem
do tegorocznego programu mog¹ byæ s³owa œw.
Jose Marii de Balaguera z ksi¹¿ki „KuŸnia”:
„Pan nazwa³ swoich uczniów sol¹ ziemi, gdy¿
pe³ni¹ oni w œwiecie rolê podobn¹ do tej, jak¹
sól pe³ni w potrawach: chroni je przed zepsu-
ciem, czyni je smacznymi i mi³ymi dla podnie-
bienia. Sól jednak mo¿e utraciæ swój smak i
ulec zepsuciu. Wówczas nadaje siê ona tylko
do wyrzucenia. Obok grzechu, jest to coœ naj-
smutniejszego, co mo¿e siê przytrafiæ chrze-
œcijaninowi: zamiast nieœæ œwiat³o innym lu-
dziom – byæ ciemnoœci¹; byæ drogowskazem
powalonym na ziemiê; zamiast byæ umocnie-
niem dla wielu – posiadaæ jedynie s³aboœci.”

Z kolei Ojciec Œwiêty Benedykt XVI og³o-
si³ najbli¿szy rok liturgiczny rokiem wiary. Jak
ju¿ wspominaliœmy, 11 paŸdziernika 2011 roku
wystosowa³ do wszystkich ludzi dobrej woli
list apostolski Porta fidei, zgodnie z którym
rok wiary rozpocznie siê 12 paŸdziernika 2012
roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Sobo-
ru Watykañskiego II, a zakoñczy siê 24 listo-
pada 2013 roku w uroczystoœæ Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechœwiata. Ma to byæ czas
wdziêcznoœci za jeszcze jedno wa¿ne wyda-
rzenie z niedalekiej przesz³oœci Koœcio³a. Dwa-
dzieœcia lat temu zosta³ og³oszony Katechizm
Koœcio³a Katolickiego, który czêsto jest nazy-
wany wielkim darem b³ogos³awionego Jana
Paw³a II dla wspólnoty wiernych ca³ego œwia-
ta. Ten b³ogos³awiony czas jest okazj¹ do tego,
aby zrozumieæ, ¿e fundamentem wiary chrze-
œcijañskiej jest konkretne wydarzenie sprzed
dwóch tysiêcy lat – zmartwychwstanie Jezu-
sa. Wiara jest te¿ osobistym spotkaniem z bo-
haterem wielkanocnego poranka. Œw. Pawe³
zawar³ tê fundamentalna prawdê ju¿ w pierw-
szym liœcie, jaki skierowa³ do mieszkañców
Koryntu: „Bracia, gdyby Chrystus nie zmar-
twychwsta³, pró¿na by³aby nasza wiara, pró¿-
ne by³oby nasze nauczanie.” Te proste s³owa
przemawiaj¹ i do tych, którzy wierz¹, ¿e Bóg
jest, i do tych, którzy wierz¹, ¿e Boga nie ma,
oraz do tych, którzy wierz¹ inaczej.

Sobór Watykañski II mia³ wed³ug zamys³u
jego twórcy papie¿a Jana XXIII na celu prze-
kazanie czystej i nieska¿onej nauki katolickiej.
Otwieraj¹c obrady soborowe, papie¿ mówi³
miêdzy innymi: „Sobór pragnie dokonaæ wiel-
kiego dzie³a pog³êbienia dotychczasowej pew-
nej i niezmiennej nauki Koœcio³a i uczyniæ j¹
zrozumia³¹ dla wspó³czesnego œwiata. Ponad-
to, tak jak do tej pory, powinna byæ respekto-
wana i wprowadzana w ¿ycie, zw³aszcza przez
ludzi wierz¹cych.” Rok wiary, który kontynu-
uje nauczanie soborowe, ma zatem przyczyniæ
siê do nawrócenia na nowo, odnalezienia Zmar-
twychwsta³ego we wspó³czesnym œwiecie.
Pomoc¹ w tym trudnym zadaniu powinny byæ
dokumenty soborowe oraz Katechizm Koœcio-
³a Katolickiego.

Jak byæ sol¹ ziemi?
Koœció³ w Polsce stawia przed nami w tym

roku konkretne zadanie: b¹dŸcie sol¹ ziemi…
Jak je wykonaæ? W Katechizmie stawia siê

podobne pytanie: „Jakie s¹ konkretne mo¿liwo-
œci cz³owieka? O jakim cz³owieku mowa? O cz³o-
wieku opanowanym przez po¿¹danie, czy o cz³o-
wieku odkupionym przez Chrystusa? Chrystus
nas odkupi³, znaczy to, ¿e obdarzy³ nas mo¿li-
woœci¹ realizacji ca³ej prawdy naszego istnienia,
¿e wyzwoli³ nasz¹ wolnoœæ spod w³adzy po¿¹-
dania. Skoro wiêc odkupiony cz³owiek wci¹¿ grze-
szy, nie œwiadczy to o niedoskona³oœci Chry-
stusowego aktu odkupienia, ale o woli cz³owie-
ka, chc¹cej wymkn¹æ siê ³asce, jaka p³ynie z tego
aktu. Przykazanie Boga jest na pewno propor-
cjonalne do zdolnoœci cz³owieka, ale do zdolno-
œci cz³owieka obdarowanego Duchem Œwiêtym.”

Ka¿da wspólnota katolicka prze¿ywaj¹c rok
wiary powinna zastanowiæ siê, jak swoj¹ po-
staw¹ daæ œwiadectwo, ¿e jest sol¹ ziemi. Pro-
ponujemy, aby w naszej wspólnocie akademic-
kiej podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Zorganizowaæ dzieñ studyjny, poœwiê-
cony postawie wiary, osobistemu œwiadectwu
o niej i przekazywaniu jej tym, którzy w¹tpi¹,
b³¹dz¹ i poszukuj¹.

2. Po raz kolejny odczytaæ przes³ania sobo-
rowe oraz zawarte w Katechizmie Koœcio³a
Katolickiego. Treœæ tych niezmiernie istotnych
dokumentów powinna byæ podstaw¹ naszych
codziennych rozwa¿añ, modlitewnych kontak-
tów z Bogiem.

3. Wesprzeæ, wed³ug mo¿liwoœci, edycjê
wspomnianych dokumentów w jêzykach na-
rodów ubogich, oraz tych, które do tej pory nie
pozna³y oficjalnej nauki Koœcio³a.

4. Wraz z pasterzami Koœcio³a prowadziæ
dialog z osobami kieruj¹cymi œrodkami spo-
³ecznej komunikacji na temat programów do-
tycz¹cych wiary i jej przekazywania. Jêzyk
obrazu i ciekawe s³owo najbardziej przemawiaj¹
do cz³owieka, zw³aszcza m³odego.

5. Autentycznymi œwiadkami wiary s¹ œwiêSci
b³ogos³awieni. Dlatego winniœmy poznawaæ biogra-
fie tych, którzy zostali wyniesieni na o³tarze.

6. Wspó³czesny œwiat jest bardzo wra¿li-
wy na zwi¹zek wiary i kultury. Mo¿na zatem
poprzez wiedzê o swoim mieœcie, o dziedzic-
twie narodowym, tkwi¹cym przede wszyst-
kim w obiektach sakralnych, ukazywaæ wiel-
koœæ cz³owieka, który w imiê wiary ofiarowa³
Bogu to, co najcenniejsze.

7. Wa¿n¹ rzecz¹ jest organizowanie spotkañ
z osobami, które deklaruj¹ siê jako niewierz¹-
ce, albo wierz¹ce inaczej. Twórczy dialog po-
zwoli wypracowaæ postawê gotow¹ odpowia-
daæ na wezwanie Boga, albo Prawdy, która
wykracza poza granice czasu i przestrzeni.

8. W naszej wspólnocie akademickiej mamy
wielu autentycznych œwiadków wiary. Ich po-
stawa zosta³a dostrze¿ona przez samego Bisku-
pa Rzymu oraz przez pasterza Koœcio³a lubel-
skiego. Zapewne spotkania z tymi osobami, któ-
re potraf¹ ³¹czyæ fides et ratio, bêdzie wa¿nym
doœwiadczeniem. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II
w swoje encyklice Fides et ratio napisa³: wiara i
rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, które unosz¹ cz³o-
wieka ku poznaniu jedynej Bo¿ej Prawdy.

W nowym roku akademickim bêdziemy d¹-
¿yæ do realizacji tych zadañ

Opracowa³ ks. dr Stanis³aw Sieczka

BYÆ SOL¥ ZIEMI
PROGRAM PRACY DUSZPASTERSKIEJ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM
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W 2011 roku w maju Zespó³ Pieœni i Tañca „Jawor” przebywa³
z wystêpami w Lotaryngii na zaproszenie Zwi¹zku Polaków w Yutz.
Okazj¹ by³y uroczystoœci dziêkczynne za beatyfikacjê Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II.

Organizatorem ca³oœci naszego pobytu by³a pani El¿bieta Burgoñ,
niezwykle zaanga¿owana we wszelkie dzia³ania Polaków na tym tere-
nie.

Okazj¹ do tegorocznego wyjazdu Zespo³u by³a uroczystoœæ w Dioz
pod Nancy (miastem partnerskim Lublina) upamiêtniaj¹ca udzia³ Pola-
ków w bitwach na linii Maginota. Na cmentarzu, gdzie spoczywa wielu
poleg³ych naszych ¿o³nierzy obok ¿o³nierzy z innych krajów, bur-
mistrz Nancy, honorowy konsul Czes³aw Bartela i przedstawiciele or-
ganizacji kombatantów z³o¿yli kwiaty. Sk³adaj¹cym towarzyszyli
przedstawiciele Zespo³u. Po wyst¹pieniach „Jawor” zaœpiewa³ kilka
pieœni patriotycznych. Zwiedziliœmy oczywiœcie Nancy oprowadzeni

przez samego konsula. Dowiedzieliœmy siê, ¿e to miasto jest tak zwi¹-
zane z Polsk¹ jak ¿adne inne francuskie miasto. Stanis³aw Leszczyñski,
król Polski, który musia³ uchodziæ z kraju, rz¹dzi³ Lotaryngi¹ z nadania
króla Francji Ludwika XV. Zrobi³ naprawdê wiele, za co wdziêczni
obywatele postawili mu pomnik. I w czasie rewolucji francuskiej, kiedy
niszczono wszystko, co jest zwi¹zane z królem i minion¹ epok¹, usza-
nowano pomnik Stanis³awa Leszczyñskiego i wszystko, czego doko-
na³. Do dzisiaj pamiêæ o naszym rodaku jest tam pielêgnowana.

Tego dnia wieczorem daliœmy pe³ny koncert dla spo³ecznoœci miasta
Yutz, ale g³ównie Polonii z tego regionu Francji.

Mimo krótkiego, bo trzydniowego, wyjazdu daliœmy piêæ wystê-
pów, w tym udzia³ we mszy œwiêtej w polskim koœciele. Uroczystoœci
i zwiedzanie Nancy by³y bardzo dobr¹ lekcj¹ historii dla naszej m³o-
dzie¿y.

 Tekst i fot. Zbigniew Romanowicz

JAWOR W LOTARYNGII

JAWOR . WYDARZENIA

Z³o¿enie kwiatówKoncert w jednym z centrów handlowych w Nancy

Australia jest zamieszkana przez najwiêksz¹
liczbê dzikich koni na œwiecie. Obecn¹ wiel-
koœæ populacji szacuje siê na oko³o milion.
Wysoka liczebnoœæ dzikich koni (brumby) na
kontynencie jest kontrowersyjna. Ich pasjona-
ci chc¹ zachowaæ populacjê, podczas gdy eko-
lodzy usi³uj¹ zmniejszyæ iloœæ koni ze wzglêdu
na ich szkodliwy wp³yw na australijsk¹ faunê i
florê.

Magdalena Zabek, absolwentka AR w Lu-
blinie (specjalnoœæ hodowla koni i jeŸdziectwo),
zamieszkuje na sta³e w Australii i od ponad
3 lat studiuje ekologiê dzikich brumby. Badania
Magdaleny koncentruj¹ siê na poznaniu dyna-
miki wybranych grup koni, ich rozrodczego
sukcesu oraz oszacowania wzrostu populacji.
Badania prowadzone s¹ metod¹ obserwacji i
niejednokrotnie wymagaj¹ wielotygodniowych
wyjazdów do australijskiego buszu czy out-
backu.

Podczas swojej wizyty na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie, w paŸdzierniku br.,
Magdalena Zabek zaprezentuje wyniki swoich
obserwacji i badañ naukowych nad niezmiernie
interesuj¹cym, jednak¿e nie do koñca pozna-
nym dzikim brumby.

ZAPOWIEDZ
WYK£ADU
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Odp³yw.  Fot. Weronika Maœlanko

Fot. Bert Van der Auwermeulen
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Fot. Piotr Lorencowicz
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Kapliczka na wysokoœci 4200 m n.p.m.

Zamiast kosówek – rododendrony


