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Miło mi poinformować, że w gronie laure-
atów konkursu są dwa projekty naukowców z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do� -
nansowanie przyznano dr Sylwi Okoń z Insty-
tutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
na Wydziale Agrobioinżynierii. Tytuł jej pro-
jektu brzmi „Identy� kacja nowych, efektyw-
nych genów odporności na choroby grzybowe 
w owsie oraz opracowanie markerów DNA słu-
żących do ich identy� kacji”. Dr Okoń o trzyma 
na realizację badań ponad 1 mln zł. W ramach 
grantu NCBR badaczka zamierza zidenty� ko-
wać efektywne geny odporności na mączniaka 
prawdziwego w dzikim gatunku owsa A. sterilis 
i przetransferować je do form uprawnych. Chce 
też opracować markery DNA, które pozwolą na 
identy� kację tych genów w genomie owsa. Ko-
lejnym laureatem LIDERA z naszej uczelni jest 
dr Adam Kuzdraliński z Katedry Biotechnologii, 
Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywno-
ści na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnolo-
gii. Na realizację projektu pt. „Opracowanie no-
wych molekularnych testów diagnostycznych 
umożliwiających identy� kację kluczowych pa-
togenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Tri-

ticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunko-
wanej ochronie roślin” otrzymał on grant w wy-
sokości 1,1 mln zł. 

Dr Kuzdraliński zamierza zaprojektować 
i ocenić metody molekularne umożliwiające 
identy� kację mikroorganizmów na podstawie 
obecności ich materiału genetycznego. Dzię-
ki temu możliwe będzie rozpoznanie obecności 
patogenów na początku okresu wegetacyjnego i 
racjonalizacja stosowania środków ochrony ro-
ślin, w tym optymalny dobór substancji aktyw-
nych i ich dawek. Zaprojektowane testy diagno-
styczne będą mogły być wykorzystane również 

w procesie rejestracji środków ochrony roślin 
oraz do określania liczebności populacji pato-
genu. Młody badacz proponuje nowatorskie po-
dejście do projektowania molekularnych testów 
diagnostycznych ze znacznie większą rolą opro-
gramowania bioinformatycznego oraz genetycz-
nych baz danych. 

Na rok akademicki 2014/2015 nasz uniwer-
sytet zaoferował 33 kierunki studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich. Jak podaje kierownik Działu Or-
ganizacji Studiów, Anna Woźniak, podczas re-
krutacji największym zainteresowaniem kandy-
datów cieszyły się: weterynaria – 9,2 osoby na 
miejsce; geodezja i kartogra� a – 8,6; dietetyka 
– 7,9; behawiorystyka zwierząt – 5,1; biotechno-
logia – 4,3; gospodarka przestrzenna – 4,1; hipo-
logia i jeździectwo – 3,7; leśnictwo – 3,2. 

Dwa wydziały UP: Agrobioinżynierii i Me-
dycyny Weterynaryjnej obchodzą w tym roku 
jubileusz 70 lat istnienia. W tym numerze dzie-
kani, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i prof. dr 
hab. Stanisław Winiarczyk, prezentują ich krót-
ką historię oraz prowadzone obecnie badania. 

Na początku czerwca gościliśmy uczestni-
ków XX Konferencji Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych, a 17 czerwca 2014 r. Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Lublinie nadał tytuł doktora 
honoris causa ks. prof. dr. hab. Michałowi Helle-
rowi. Laureat wygłosił wykład „Przypadek i wol-
ność”. Sylwetkę Dostojnego Profesora przedsta-
wił prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. 

Zachęcam również do przeczytania artyku-
łu Michała Krzysiaka, opisującego rolę lekarza 
weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym.

Monika Jaskowiak

redaktor naczelny

Słowo 
od redaktora
Szanowni Państwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
rozstrzygnęło V konkurs programu LIDER. 
Podjęto decyzję o fi nansowaniu 36 projektów, 
których łączna wartość wynosi 
ponad 40,8 mln zł. 
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Początki działalności Wydziału Rolnego 
przypadły na bardzo trudny okres. Lublin był 
miastem zniszczonym w czasie II wojny świato-
wej – począwszy od bombardowań niemieckich 
w 1939 r., poprzez lata okupacji, aż do bombar-
dowań sowieckich w maju i walki o jego wyzwo-
lenie w lipcu 1944 r. Borykał się z trudnościa-
mi lokalowymi, aprowizacyjnymi i organizacyj-
nymi. Brakowało wówczas praktycznie wszyst-
kiego do zorganizowania ośrodka naukowo-dy-
daktycznego. Nie było wystarczającej kadry na-
ukowej oraz nawet skromnej bazy materialnej, 
zwłaszcza pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych, aparatury i urządzeń naukowo-badaw-
czych, placówki doświadczalnej i domów stu-
denckich. Problemy, jakie przezwyciężali twórcy 
Wydziału w pierwszym okresie jego istnienia, są 
trudne do wyobrażenia z perspektywy dnia dzi-

siejszego, dlatego z wielką wdzięcznością i uzna-
niem oddajemy im hołd i dziękujemy za ich wy-
trwałość, upór, entuzjazm, mądrość, trud i po-
święcenie.

Wydział Rolny rozwijał się bardzo dyna-
micznie, tak że w roku 1953 z kilku jego ka-
tedr został utworzony Wydział Zootechniczny. 
W 1955 r. Uchwałą Rady Ministrów utworzono 
Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie, włączając w 
jej struktury Wydziały Rolny, Weterynaryjny i 
Zootechniczny. W 1960 r. Wydział Rolny zmie-
nił nazwę na Rolniczy. W 1972 r. nastąpiła zmia-
na nazwy uczelni z WSR na Akademię Rolniczą. 
W 2007 r. Wydział Rolniczy przemianowano na 
Wydział Agrobioinżynierii, który od 2008 dzia-
ła w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Z Wydziału Rolniczego wyodrębniono i 
utworzono kilka wydziałów. Oprócz wydziału 
Zootechnicznego (obecnie Biologii i Hodowli 
Zwierząt) utworzono w 1970 r. Wydziały Tech-
niki Rolniczej (obecnie Inżynierii Produkcji) 
oraz Ogrodniczy (obecnie Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu), a w 2005 r. także Nauk o 
Żywności i Biotechnologii i w 2007 r. Nauk Rol-
niczych (obecnie Biogospodarki).

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne upraw-
nienia akademickie, w nadawaniu stopnia dok-
tora habilitowanego nauk rolniczych w zakre-
sie agronomii, stopnia doktora nauk rolniczych 
w zakresie agronomii oraz w zakresie ochrona i 

kształtowanie środowiska. Do końca 2013 r. na 
Wydziale przeprowadzono 531 przewodów dok-
torskich i 169 habilitacyjnych.

Studia na Wydziale ukończyło 20 494 absol-
wentów, w tym 12  005 z dyplomem magister-
skim i 8489 z dyplomem inżynierskim. Na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych siedmiu 
kierunków: rolnictwo, towaroznawstwo, ekono-
mia, inżynieria środowiska, turystyka i rekre-
acja, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, agro-
biznes i bioinżynieria studiuje 2159 studentów. 
Na studiach III stopnia – doktoranckich studiu-
je 21 doktorantów.

Misją Wydziału jest skuteczne tworzenie, 
poszerzanie i upowszechnianie wiedzy zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju, oparte na uni-
kalnych kompetencjach i doświadczeniach na-
ukowo-dydaktyczne jego pracowników w ob-
szarach badawczych powiązanych z realizowa-
nymi kierunkami studiów. Misję tę Wydział 
Agrobioinżynierii będzie sumiennie i konse-
kwentnie realizował w przyszłości, gdyż do tego 
zobowiązuje nas odpowiedzialność za rozwój 
nauki i kształcenie na wysokim poziomie obec-
nych i przyszłych pokoleń studentów. 

Priorytetowe cele działalności Wydzia-
łu Agrobioinżynierii w zakresie dydaktyki są 
i będą realizowane poprzez kształcenie wysoko-
kwali� kowanych kadr dla sektora agro-żywno-
ściowego, gospodarki i administracji publicznej, 

70 lat Wydziału Agrobioinżynierii 

Od przeszłości do wyzwań przyszłości

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie jest jednym 
z najstarszych w powojennej Polsce. 
Utworzony został w dniu 23 października 
1944 r., w czasie trwania działań 
wojennych. Wydział Rolny, gdyż taka była 
jego pierwsza nazwa wchodził wraz 
z Wydziałami Weterynaryjnym, Przyrodni-
czym i Lekarskim w skład nowo 
utworzonego Uniwersytetu Marii
 Curie-Skłodowskiej. 

 ❚ Rada Wydziału Agrobioinżynierii. Fot. Jacek Piasecki
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stałe doskonalenie programów nauczania i do-

stosowywanie ich dla potrzeb obecnych i przy-

szłych działów gospodarki oraz potrzeb społecz-

nych. Ważnym zadaniem jest także kształtowa-

nie wrażliwości i odpowiedzialności za środowi-

sko naturalne oraz umiejętności ochrony i pro-

pagowanie umiejętnego wykorzystania jego za-

sobów dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą roz-

woju zrównoważonego. 

Kolejnym ważnym zadaniem wypływają-

cym z misji Wydziału Agrobioinżynierii w za-

kresie realizacji badań naukowych jest dąże-

nie do prowadzenia wieloaspektowych i mul-

tidyscyplinarnych prac badawczych na jak naj-

wyższym poziomie oraz upowszechnianie wie-

dzy, postępu biologicznego i technologicznego 

dla dobra społeczeństwa i środowiska przyrod-

niczego. Realizacja badań naukowych nie jest 

możliwa bez odpowiedniego ich � nansowania, 

dlatego należy dążyć do zwiększenia ilości po-

zyskanych środków na ten cel z programów kra-

jowych i międzynarodowych oraz od organów 

administracji rządowej, samorządowej i pod-

miotów gospodarczych. Cel ten jest możliwy 

do osiągnięcia, ale wymaga rozszerzenia współ-

pracy z otoczeniem zewnętrznym regionalnym 

i krajowym oraz z globalnym środowiskiem na-

ukowym poprzez publikacje prac naukowych 

w prestiżowych czasopismach i udział w krajo-

wych i międzynarodowych konsorcjach nauko-

wych.

Sukces Wydziału to osiągnięcia jego wycho-

wanków, którzy pełnią bądź pełnili różne nie-

zwykle odpowiedzialne funkcje w gospodar-

ce, samorządach gospodarczych i administra-

cji. Absolwenci Wydziału Agrobioinżynierii peł-

nili lub pełnią funkcje wojewodów, marszałków 

województw, posłów na sejm, starostów, burmi-

strzów, wójtów, radnych, dyrektorów i prezesów 

licznych przedsiębiorstw. Ciesząc się z ich osią-

gnięć życzymy im dalszej pomyślności i sukce-

sów w pracy zawodowej. 

Osiągnięcia naukowe pracowników Wy-

działu Agrobioinżynierii nie ograniczają się 

one tylko do publikacji naukowych, z których 

znaczna część została opublikowana w reno-

mowanych czasopismach zagranicznych. Są to 

również osiągnięcia aplikacyjne służące przede 

wszystkim rolnictwu, ochronie środowiska i in-

nym działom gospodarki. 

Do najważniejszych osiągnięć aplikacyj-

nych ostatnich lat należy m.in. wprowadzenie 

przez pracowników Instytutu Genetyki, Ho-

dowli i Biotechnologii Roślin genu karłowato-

ści Ddw1 z żyta do pszenżyta, który przyczynił 

się do upowszechnienia intensywnej produkcji, 

zwiększenia plonów ziarna i ograniczenia wy-

legania upraw tego zboża. Osiągnięcie to – po-

średnio poprzez prace hodowców, którzy wyho-

dowali szereg odmian krótkosłomych pszenży-

ta – przynosi każdego roku zyski rolnikom ok. 

0,5–0,6 mld zł. Ponadto otrzymano i przekaza-

no do praktycznej hodowli kilkaset form mie-

szańców oddalonych pszenżyta (z wprowadzo-

ną chromatyną kozieńców oraz pszenicy) oraz 

owsa (z wprowadzoną chromatyną gatunków 

dzikich z rodzaju Avena). Wiele z tych form jest 

w zaawansowanych materiałach hodowlanych, z 

których w najbliższej przyszłości zostaną zareje-

strowane nowe odmiany pszenżyta i owsa. Waż-

nymi osiągnięciami badawczymi są opracowa-

nia dotyczące optymalizacji uprawy roślin rol-

niczych zgodnej z zasadami zrównoważonego 

rolnictwa oraz proekologicznych metod regula-

cji zachwaszczenia roślin zbożowych uwzględ-

niających aplikowanie obniżonych dawek her-

bicydów.

Kolejnymi ważnymi osiągnięciem pracow-

ników Wydziału są badania na rzecz ochrony 

środowiska i ich wdrożenia do praktyki. Opra-

cowano technologię wykorzystania poużytko-

wej wełny mineralnej do rekultywacji gleb zde-

gradowanych i ich odbudowie na utworach bez-

glebowych (wyrobiska, hałdy odpadów), a także 

do poprawy właściwości gleb oraz jako kompo-

nent do produkcji kompostów. Zastosowanie tej 

technologii rekultywacji przyniosło wymierne 

efekty ekonomiczne i ekologiczne (odbudowa 

gleb i środowiska na zdewastowanych terenach 

po górnictwie siarki; wyeliminowanie ujemnego 

oddziaływania zdewastowanych terenów na śro-

dowisko; wykorzystanie potencjału nawozowe-

go zastosowanych odpadów). 

Opracowano mikrobiologiczne i bioche-

miczne wskaźniki oceny doglebowego stoso-

wania osadów ścieków komunalno-przemysło-

wych oraz sposób zagospodarowania odpadów 

piór poprzez kompostowanie z odpadami po-

chodzenia roślinnego o szerokim stosunku C:N. 

Opracowano metodę mikrobiologicznej deko-

loryzacji ścieków za pomocą wyselekcjonowa-

nych szczepów grzybów. Szczepy te umożliwiają 

enzymatyczną dekoloryzację barwników antra-

chinonowych oraz ligniny poprzemysłowej, co 

przyczynia się sześciokrotnego obniżenia kosz-

tów oczyszczania w porównaniu z obecnie sto-

sowanymi metodami � zykochemicznymi. 

Do ważnych osiągnięć pracowników Wydzia-

łu należy zaliczyć patenty i zgłoszenia patentowe. 

W ostatnich latach uzyskano 7 patentów, a 5 osią-

gnięć oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego. 

Niewątpliwym sukcesem pracowników Wydziału 

były również współautorstwa kilkunastu odmian 

roślin uprawnych, w tym chmielu, pszenżyta, so-

czewicy, lędźwianu siewnego.

Pracownicy Wydziału włączają się aktywnie 

w promocję nauki i osiągnięć badawczych. Od-

bywa się to m.in. poprzez prezentacje projektów, 

wystaw, pokazów, wykładów w Lubelskim Festi-

walu Nauki, Agroforum, Owocobraniu, organi-

zację Minitargów Agroturystycznych, promocji 

działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji, 

dziedzictwa kulturowego i krajobrazu przyrod-

niczego obszarów wiejskich Lubelszczyzny, po-

wiązanych z aktywizacją zawodową rolników 

i promocją agroturystyki.

Odpowiedzią Wydziału na nowe wyzwa-

nia gospodarki dotyczące badań i potrzeb edu-

kacyjnych było utworzenie nowych kierunków 

studiów. W ostatnich dziesięciu latach utworzo-

no studia na kierunkach: inżynieria środowiska, 

ekonomia, gospodarka przestrzenna, turystyka 

i rekreacja, leśnictwo, agrobiznes i bioinżynieria. 

Kierunki te łączą w sobie nauki przyrodnicze 

i techniczne, skoncentrowane są na pogłębianiu 

wiedzy i promowaniu nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie produkcji rolniczej, ochronie i mode-

lowaniu środowiska w nawiązaniu do zapewnie-

nia zdrowia ludzkiego i promowania zrównowa-

żonego rozwoju. 

W najbliższych latach Wydział Agrobioin-

żynierii nadal będzie pracować z myślą o roz-

woju usług edukacyjnych, ciągle podnosząc po-

ziom kształcenia poprzez mody� kacje progra-

mów studiów i metod nauczania, tak by kształ-

cić kadry dla gospodarki i administracji. Dzięki 

tym działaniom będzie możliwe przygotowanie 

odpowiednio wykwali� kowanych specjalistów 

na pierwszym, drugim i trzecim stopniu stu-

diów oraz kursach i studiach podyplomowych, 

zgodnie z potrzebami rynku pracy, otwartych na 

nowe wyzwania nie tylko w kraju, ale i za grani-

cą. Będziemy musieli sprawnie i efektywnie po-

zyskiwać fundusze z różnych źródeł na realiza-

cję ambitnych badań naukowych, co z pewno-

ścią przyczyni się do skutecznego upowszechnia 

wyników prac badawczych, m.in. poprzez uzy-

skiwanie innowacyjnych bioproduktów, paten-

tów, wdrożeń i wzorów użytkowych. Wydział 

Agrobioinżynierii, dysponując rozbudowaną 

i nowoczesną bazą materialną do realizacji ba-

dań i dydaktyki, będzie kompleksowo wspoma-

gał rozwój gospodarki w regionie, współpracu-

jąc ze sferą biznesu i organami administracji pu-

blicznej. 

W roku Jubileuszu 70-lecia Wydziału Agro-

bioinżynierii wszystkim naszym pracownikom, 

studentom, absolwentom i sympatykom skła-

dam gorące podziękowania za współpracę i do-

tychczasowy wkład w rozwój Jednostki. Wraz 

z wyrazami podziękowania składam najlepsze 

życzenia dalszych osiągnięć naukowych oraz sa-

tysfakcji z pracy badawczej i działalności dydak-

tycznej. Studentom Wydziału życzę wytrwało-

ści w zdobywaniu wiedzy, bardzo dobrych wy-

ników w nauce ,co z pewnością zaowocuje uda-

ną karierą zawodową.

Krzysztof Kowalczyk
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Wydział Weterynaryjny był jedną z pierw-
szych czterech jednostek organizacyjnych ro-
dzącego się Uniwersytetu. Ze wszystkich zakąt-
ków wyzwolonych ziem polskich przyjeżdża-
li ludzie pełni zapału, entuzjazmu, spragnie-
ni wiedzy, a wśród nich profesorowie, docenci 
i asystenci z dawnych uniwersytetów, w tym ze 
szkół weterynaryjnych we Lwowie i Warszawie. 
Pierwsza Rada Wydziału zebrała się 20 listo-
pada 1944 r., a działalność dydaktyczną rozpo-
częto już w następnym miesiącu. W roku akad. 
1944/45 uruchomiono pierwszy i drugi rok stu-
diów, na których naukę pobierało 160 studen-
tów. W związku z napływem wielu absolwentów z 
przedwojennych wydziałów weterynaryjnych, po-
wołano komisję egzaminacyjną, która sprawdza-
ła stopień opanowania wiedzy teoretycznej i prak-

tycznych umiejętności. Na tej podstawie wręczo-
no już w roku akad. 1944/45 siedem pierwszych 
dyplomów, upoważniających do prowadzenia 
praktyki weterynaryjnej.

Obecnie Wydział tworzy 11 jednostek or-
ganizacyjnych: Instytut Biologicznych Podstaw 
Chorób Zwierząt, Katedra Anatomii i Histolo-
gii Zwierząt, Katedra Anatomii Patologicznej, 
Katedra Biochemii, Katedra Fizjologii Zwierząt, 
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaź-
nych Zwierząt, Katedra Higieny Żywności Zwie-
rzęcego Pochodzenia, Katedra Przedklinicz-
nych Nauk Weterynaryjnych, Katedra i Klinika 
Chirurgii Zwierząt, Katedra i Klinika Rozrodu 
Zwierząt, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrz-
nych Zwierząt. W skład kadry naukowej i tech-
nicznej wchodzi 11 profesorów zwyczajnych, 10 
profesorów nadzwyczajnych UP, 16 doktorów ha-
bilitowanych, 56 adiunktów, 23 asystentów, 3 star-
szych wykładowców, 2 wykładowców oraz 54 pra-
cowników naukowo-technicznych i inżynieryj-
no-technicznych.

Lubelski Wydział Medycyny Weteryna-
ryjnej, działający w strukturach Uniwersyte-
tu Przyrodniczego, posiada dobrze przygo-
towaną kadrę naukową we wszystkich dzie-
dzinach nauk weterynaryjnych i jest ośrod-
kiem aspirującym do odgrywania kluczowej 
roli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i 

weterynaryjnej ochrony zdrowia publiczne-
go we wschodniej Polsce. Zasięg jego oddzia-
ływania społeczno-gospodarczego obejmu-
je wszystkie województwa północno- i połu-
dniowo-wschodniej Polski. Wydział współpra-
cuje w tym zakresie ze wszystkimi weteryna-
ryjnymi ośrodkami naukowymi w kraju.

Nie można także pominąć licznych kontak-
tów z ośrodkami państw członkowskich UE. 
Jednym z przykładów jest koordynacja projek-
tu europejskiego utworzenia wspólnej cyfrowej 
bazy danych oraz platformy e-learning pomię-
dzy ośrodkami w Polsce, Niemczech i na Wę-
grzech. W ubiegłym roku ta aktywność przekro-
czyła granice Unii Europejskiej – Wydział koor-
dynuje drugi europejski projekt długotermino-
wej współpracy naukowo-badawczej z Lwow-
skim Uniwersytetem Weterynarii i Biotechno-
logii, stając się ambasadorem polskich intere-
sów na Ukrainie. Celem projektu jest poprawa 
transgranicznych zdolności do współpracy re-
gionalnej w zakresie podniesienia instytucjonal-
nego potencjału współpracy, wymiany informacji, 
doświadczeń oraz wiedzy, co w konsekwencji ma 
przyczynić się do utworzenia systemu wczesne-
go powiadamiania o zagrożeniach epidemicz-
nych oraz utworzenia cyfrowego międzynaro-
dowego rejestru przypadków klinicznych. Oby-
dwa programy są � nansowo wspierane przez 
fundusze Unii Europejskiej.

70 lat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Perspektywy rozwoju

W dniach 19–20 września 2014 r. Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie 
obchodzi 70-lecie swojego istnienia. 
Jubileusz ten skłania do wspomnień i
 głębokich refl eksji. Początki odradzania 
się polskiej myśli i nauki na częściowo 
wyswobodzonych ziemiach polskich 
w czasie dramatycznego końca drugiej 
wojny światowej były w Lublinie. Tutaj 
23 października 1944 r. mocą dekretu 
PKWN został utworzony Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. 

 ❚ Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Fot. Jacek Piasecki
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Związki z gospodarką europejską i jej 

strukturami determinują dzisiaj nasz sposób 

patrzenia na rzeczywistość i wyznaczają kie-

runki działania. Obejmują one również na-

uki weterynaryjne, które należą do dziedzin 

regulowanych ustawowo. Ramy prawne doty-

czące kształcenia lekarzy weterynarii oraz wy-

konywania zawodu cieszącego się zaufaniem 

publicznym zawarte są w dyrektywach euro-

pejskich, stosownych ustawach i rozporzą-

dzeniach wykonawczych. Wzajemne uzna-

nie kwalifikacji zawodowych lekarza wetery-

narii na podstawie dyplomu ukończenia stu-

diów na kierunku weterynaria na terenie Unii 

Europejskiej jest na mocy dyrektywy automa-

tyczne, ale wymagania tej uznawalności stale 

są podwyższane. W ubiegłym roku poprzed-

nią dyrektywę 2005/36/EC zastąpiła 20 li-

stopada nowa – 2013/55/EU. Najistotniejszą 

zmianą w nowym akcie prawnym jest to, że 

dotychczasowy warunek zdobycia „wiedzy” w 

określonych obszarach zdefiniowanych w dy-

rektywie zastąpiony został warunkiem „kom-

petencji”, a zatem połączenia wiedzy i umie-

jętności. Urzędowe uznawanie wyników ba-

dań wykonywanych przez lekarzy weterynarii 

wymaga akredytacji metod analiz wykonywa-

nych w ściśle określonych warunkach, które 

można uzyskać w odpowiednio zaprojektowa-

nych i wyposażonych laboratoriach. W nowej 

koncepcji „jeden świat – jedno zdrowie – jed-

na medycyna”, kreowanej przez międzynarodo-

we organizacje zdrowia, weterynaria odgrywa 

kluczową rolę w ochronie zdrowia publiczne-

go poprzez zwalczanie chorób odzwierzęcych, 

takich jak np. ptasia grypa, świńska grypa, 

wścieklizna itp. Według najnowszych danych 

75% nowo powstających chorób ludzi i aż 61% 

wszystkich chorób ludzi jest pochodzenia 

zwierzęcego. Warto zaznaczyć, że 75% regula-

cji prawnych dotyczących szeroko pojmowa-

nego rolnictwa, ze szczególnym uwzględnie-

niem produktów spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego i wymiany handlowej tych pro-

duktów, opiera się na terenie Unii na prawie i 

nadzorze sprawowanym przez służby wetery-

naryjne. Mając na uwadze te uwarunkowania, 

Wydział podejmuje działania mające na celu 

jak najlepsze przystosowanie się do współcze-

snych wymagań stawianych przed edukacją i 

badaniami.

Jednym z fundamentalnych warunków 

prowadzenia badań naukowych, a także zdo-

bywania nie tylko wiedzy, ale także praktycz-

nych umiejętności przez studenta weterynarii 

jest dostęp do laboratoriów z nowoczesnym 

warsztatem naukowo-badawczym oraz do kli-

nik wyposażonych w specjalistyczny sprzęt 

medyczny. Harmonizację programu nauczania 

zgodnego ze stosowną dyrektywą przeprowa-

dzono na przełomie drugiego tysiąclecia, tuż 

przed akcesją Polski do UE. Natomiast prace 

nad planami rozbudowy i modernizacji bazy 

materialnej Wydziału podjęto w roku 2005. 

Opierając się na pracach studyjnych przepro-

wadzonych na wytypowanych wydziałach eu-

ropejskich i krajowych, opracowano koncep-

cję programowo-przestrzenną nowych klinik, 

obejmującą m.in. opis funkcji pomieszczeń z 

wytycznymi technologicznymi, formę urba-

nistyczną i architektoniczną z rzutami i prze-

krojami wszystkich kondygnacji i elewacji, a 

także rozwiązania konstrukcyjne i materia-

łowe wraz z kosztami wyposażenia technolo-

gicznego i specjalistycznego. Następnie Rada 

Wydziału mocą uchwały zaaprobowała plan 

budowy nowych obiektów dydaktyczno-kli-

nicznych i naukowo-badawczych oraz wpro-

wadziła go do strategii rozwoju uczelni mocą 

uchwały Senatu Akademii Rolniczej 23 listo-

pada 2008 r. Wizualizacja tego projektu, pod 

roboczą nazwą Innowacyjne Centrum Patolo-

gii i Terapii Zwierząt Towarzyszących oraz In-

nowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwie-

rząt Gospodarskich i Laboratoriów Akredyto-

wanych, została zaprezentowana już podczas 

obchodów 65-lecia Wydziału w 2009 r.

Determinacja władz Wydziału, poparta 

przychylnością władz Uniwersytetu, doprowa-

dziła do opracowania projektu budowlanego, 

uzyskania pozwolenia na budowę i sporządze-

nia wniosku o fundusze inwestycyjne. W kon-

sekwencji 25 października 2012 r. została pod-

pisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przed-

siębiorczości na do� nansowanie Innowacyjnego 

Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersy-

tetu Przyrodniczego. Inwestycję zlokalizowano 

na terenie istniejącego kompleksu klinik.

3 kwietnia 2013 r. została podpisana umo-

wa z wykonawcą, na przełomie kwietnia i maja 

ruszyły pełną parą prace budowlane, a uroczy-

ste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło 

się 10 lipca.

Obecnie trwają prace wykończeniowe i mon-

taż instalacji oraz opracowywane są procedury 

przetargów na zabudowę laboratoryjną i wyposa-

żenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz apa-

raturę naukowo-badawczą. 

W 70. rocznicę istnienia Wydział otworzy 

przed młodym pokoleniem asystentów i ad-

iunktów nieosiągalne dotychczas perspektywy 

rozwoju. Nowy obiekt naukowo-badawczy i 

dydaktyczny to wyraz hołdu naszym poprzed-

nikom, którzy w trudnych latach powojen-

nych utworzyli, a następnie rozwinęli Wydział 

do dzisiejszego kształtu. Jest to zarazem nasz 

twórczy wkład w kontynuację zapoczątkowa-

nego przez nich dzieła. Innowacyjne Centrum 

Patologii i Terapii Zwierząt daje szansę na roz-

winięcie nowych kierunków badań i podnie-

sienie ich poziomu, a także na zacieśnienie 

współpracy z przemysłem farmaceutycznym 

produkującym specyfiki na potrzeby medycy-

ny weterynaryjnej i ludzkiej. To także handi-

cap dla naszego Wydziału, wyrównujący szan-

se w rywalizacji z innymi czołowymi wydzia-

łami krajowymi i światowymi w przestrzeni 

edukacyjnej. Ufamy, że nowa infrastruktura 

w połączeniu z istniejącym już kapitałem ludz-

kim pozwoli nam uzyskać akredytację Ameri-

can Veterinary Medical Association. Będzie-

my o to zabiegać podczas wizytacji amerykań-

skiej grupy ekspertów w dniach 17–23 maja 

2015 r. 

Na Wydziale realizowane są studia jednoli-

te magisterskie (II stopnia), które trwają 11 se-

mestrów. Od roku akademickiego 2010/11 roz-

poczęto wprowadzanie nowego programu na-

uczania zgodnie z rozporządzeniem MNiSW 

z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów weterynaria 

i architektura (Dz.U. nr 207, poz. 1233). Wpro-

wadzono tzw. kształcenie gatunkowe, które po-

lega na nauczaniu części przedmiotów klinicz-

nych, tj. choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, 

chirurgia i rozród, w ramach 3 nowo utworzo-

nych dużych przedmiotów blokowych, tj. cho-

roby koni, choroby psów i kotów oraz choroby 

zwierząt gospodarskich. 

Student uzyskuje wiedzę z przedmiotów 

z grupy treści ogólne i podstawowe, a następ-

nie z grupy treści kierunkowe. Odbywa rów-

nież obowiązkowe praktyki oraz staże kli-

niczne, dzięki którym nabywa umiejętności 

praktycznych w wykonywaniu zawodu leka-

rza weterynarii. W ramach praktyk (hodow-

lanej, klinicznej i inspekcji weterynaryjnej) 

studenci poznają praktyczne aspekty postępo-

wania lekarsko-weterynaryjnego w produkcji 

zwierzęcej, w zakładach leczniczych dla zwie-

rząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego i produkcji 

środków żywienia zwierząt. Ostatnie dwa se-

mestry studiów (X i XI) ukierunkowane są na 

kształcenie praktyczne, które realizowane jest 

w ramach staży klinicznych, odbywających 

się pod nadzorem nauczycieli akademickich. 

Jest to możliwe m.in. dzięki przesunięciu nie-

których przedmiotów kierunkowych na niż-

sze lata studiów. Z kolei wprowadzenie w no-

wym programie znacznej liczby przedmiotów 

fakultatywnych, z których student wybiera 12 

w całym toku kształcenia, przyczyniło się do 

zwiększenia różnorodności oferty edukacyj-

nej oraz stworzyło możliwości jej kształtowa-

nia według zainteresowań studentów.

Stanisław Winiarczyk
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Magni� cencjo Rektorze,

Wysoki Senacie,

Dostojny Księże Profesorze Wielce 

           Szanowny Doktorze honoris causa

Czcigodni Ekscelencje,

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Mam wielki zaszczyt i honor przedstawić 

sylwetkę księdza prof. dr. hab. Michała Helle-

ra, członka licznych Towarzystw i Stowarzyszeń 

Naukowych, w tym Watykańskiego Obserwa-

torium Astronomicznego, Papieskiej Akademii 

Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Zało-

życiela oraz Fundatora Centrum Kopernika Ba-

dań Interdyscyplinarnych, wybitnego uczonego 

światowej sławy, � lozofa przyrody, teologa, ko-

smologa, matematyka i � zyka, który ma dzisiaj 

otrzymać godność doktora honoris causa naszej 

Uczelni. 

Zebranemu dziś w Sali Kongresowej Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Lublinie dostojne-

mu gremium postać Księdza Profesora jest zna-

na, ale ja i pewnie wiele innych osób zadaje sobie 

pytania: Jak człowiek w swojej kruchej naturze 

może przekraczać granice nauk i wszechświata, 

ogarniać swoim umysłem zamiar Stwórcy? Czy 

jest możliwe osiągnięcie tego wszystkiego, cze-

go dokonał w nauce Dostojny Doktor honoris 

causa wielu uczelni? Przykład ks. prof. Micha-

ła Hellera pozwala nam odpowiedzieć pozytyw-

nie na tak postawione pytania. Ksiądz prof. Mi-

chał Heller to wybitny uczony, dla którego na-

uka jest sensem i celem życiowych zmagań. Na-

ukę współtworzy, żyje nauką i dla nauki, w zgo-

dzie z zasadami wiary. Buduje pomosty między 

nauką i religią, które pozwalają zespolić osią-

gnięcia � lozo� i i teologii z osiągnięciami nauk 

przyrodniczych i kosmologicznych w logicz-

nej wizji świata. W jednym z wywiadów Ksiądz 

Profesor powiedział „Zawsze uważałem, że dwie 

rzeczy są dla mnie i dla ludzkości najważniejsze: 

wiedza, którą daje nauka, i poczucie sensu, któ-

re daje religia. Nie wiem, co się najpierw uro-

dziło, czy chęć zostania księdzem, czy pasja na-

ukowa. Nauką interesowałem się wcześniej. My-

ślę, że te dwa powołania rosły potem we mnie 

równolegle, ale nie jako odrębne powołania, lecz 

jako dwa włókna tej samej tkaniny”.

Wybitny talent, jaki Dostojny Doctor ho-

noris causa otrzymał od Stwórcy, umożliwił Mu 

tworzenie nauki w pokorze ducha i pomnaża-

nie jej ob� tości dla dobra samej nauki, a nie dla 

złudnej sławy i korzyści, zachowując przy tym 

niezwykłą skromność. I tu znowu odwołam się 

do wypowiedzi Księdza Profesora udzielonej 

w czasie jednego z wywiadów. Na pytanie kim 

Ksiądz Profesor jest po pierwsze – kosmolo-

giem, teologiem, � zykiem, matematykiem? od-

powiedział „Jestem zwykłym człowiekiem”. Kim 

zatem jest ten „zwykły człowiek”, a jednocześnie 

niezwykły i wybitny uczony, który w wielu dzie-

dzinach nauki osiągnął tak wiele, ale w swoim 

życiu odczuł piętno dwóch okrutnych systemów 

XX w., niemieckiego faszyzmu i sowieckiego ko-

munizmu.

Ks. prof. Michał Heller urodził się 12 mar-

ca 1936 r. w Tarnowie w rodzinie inteligenckiej. 

Matka, Zo� a, z domu Strugalewicz, pochodziła 

z polskiej rodziny zamieszkałej na Ukrainie. Oj-

ciec, Kazimierz, był absolwentem Politechniki 

Wiedeńskiej i Lwowskiej. Pracę zawodową roz-

począł w Szwajcarii, lecz po odzyskaniu niepod-

ległości wrócił do kraju i został inżynierem w fa-

bryce Związków Azotowych w Mościcach koło 

Tarnowa. Po wkroczeniu Niemców do Polski 

w 1939 r. za próbę unieruchomienia Zakładów 

Azotowych – co było potraktowane jako sabotaż 

– musiał uciekać wraz z rodziną z terenów zaję-

tych przez wojska niemieckie. Hellerowie osie-

dli na krótko we Lwowie, ale już w 1940 r. Rosja-

nie wywieźli całą rodzinę na Sybir. Początkowo 

przebywali w obozie w Jakucji. Potem w Ałdanie 

i Urbachu. Po zakończeniu wojny w 1946 r. ro-

dzina Hellerów wróciła do Mościc. Tam też Mi-

chał Heller ukończył szkołę podstawową i śred-

nią. W 1953 r. zdał maturę, a następnie wstąpił 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Tar-

nowie. 

Po ukończeniu studiów � lozo� czno-teolo-

gicznych, oczekując na święcenia kapłańskie, 

napisał pracę pt. „Współczesny stan egzegezy” i 

uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Pracę duszpasterską 

rozpoczął w Ropczycach. Jednak już w 1960 r. 

decyzją bpa Pękali ks. Heller rozpoczął studia 

z � lozo� i przyrody na Wydziale Filozo� i Chrze-

ścijańskiej KUL. Ukończył je w roku 1965, uzy-

skując magistra � lozo� i na podstawie rozprawy 

dotyczącej interpretacyjnych zagadnień szcze-

gólnej teorii względności. Wkrótce potem zo-

stał mianowany prefektem i wykładowcą � lozo-

� i przyrody w Seminarium Duchownym w Tar-

nowie. Równocześnie przygotowywał rozpra-

wę doktorską z kosmologii relatywistycznej pt. 

„Koncepcja seryjnych modeli Wszechświata i jej 

� lozo� czne implikacje”, którą obronił w 1966 r. 

na KUL-u. Habilitował się w 1969 r. w Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie roz-

prawy „Zasada Macha w kosmologii relatywi-

stycznej”. 

W 1972 r. Ksiądz Profesor objął stanowisko 

docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym. 

W 1985 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajne-

go, a pięć lat później tytuł profesora zwyczajne-

go. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicz-

nego Papieskiej Akademii Teologicznej w Tar-

nowie oraz kierownika I Katedry Filozo� i w tej 

uczelni. Na Wydziale Teologicznym PAT, obec-

nie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako-

wie, kierował Katedrą Filozo� i Przyrody. 

W 1981 r. ksiądz Heller zainicjował i zor-

ganizował Krakowską Grupę Kosmologiczną, 

w której pracach uczestniczyło wielu młodych 

� zyków i astronomów. We wspólnych publika-

cjach wyjaśniali matematyczną naturę różnych 

typów osobliwości w kosmologii oraz zapropo-

nowali model tzw. nieprzemiennego wszech-

świata.

Ks. prof. Michał Heller otrzymał wiele na-

gród i wyróżnień, a najważniejszą i najbardziej 

prestiżową była w 2008 r. Templeton Prize, która 

uznawana jest za „religijną Nagrodę Nobla”. Na-

groda ta przyznawana jest za indywidualne dzia-

łania związane z pokonywaniem barier pomię-

dzy nauką a religią i dowodzi uznania dla do-

robku naukowego ks. Michała Hellera dotyczą-

cego relacji między religią, teologią i naukami 

ścisłymi, a zwłaszcza w analizowaniu początków 

i przyczyn Wszechświata. Nagrodę tę ks. prof. 

Michał Heller przeznaczył na rzecz powołania 

w Krakowie Centrum Kopernika Badań Inter-

dyscyplinarnych. To niezwykły przykład w na-

szej historii, przekazania nagrody i to wysokiej 

1,6 mln dolarów na rozwój nauki.

Dorobek naukowy ks. prof. Michała Helle-

ra obejmuje prace z kosmologii, filozofii, teo-

logii oraz stosunkowo młodej dziedziny aka-

demickiej, jaką jest nauka i wiara. W dorobku 

tym podziw budzi zarówno zakres podejmo-

wanych zagadnień, jak i odwaga mierzenia się 

z najtrudniejszą problematyką. Najważniejszą 

Doktorat honoris causa dla prof. dr. hab. Michała Hellera
Laudacja wygłoszona 

przez prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka 17 czerwca 2014 r.



7Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydarzenia

być może ideą filozoficzną Michała Hellera, 
jest wypracowana przez Niego metoda filozo-
fii w nauce, z którą powiązane są badania Pro-
fesora nad matematycznością wszechświata. 
Sukcesy metody matematyczno-eksperymen-
talnej w badaniu świata skłaniają do wnio-
sku, że świat jest niewątpliwie matematyzowa-
ny. Tak więc ma cechę, dzięki której można go 
skutecznie badać za pomocą metody matema-
tycznej.

Wielką wartością twórczości naukowej 
Michała Hellera, ale także Jego działalności 
organizacyjnej i popularyzatorskiej jest to, że 
w mistrzowski sposób pokazuje, jak odkry-
wać tajemnice przyrody, a przy tym nie stra-
cić z oczu związanej z nią Tajemnicy. Kon-
strukcja modelu „nieprzemiennego wszech-
świata”, metodologia „filozofii w nauce”, re-
fleksja nad matematycznością przyrody, od-
rzucenie fundacjonizmu i propozycja „logi-
ki zapętleń”, koncepcja nieliniowego rozwoju 
nauki, filozofia przypadku czy teologia nauki 
stanowią wielkie, niezmiernie ważne i orygi-
nalne osiągnięcia naukowe ks. prof. Hellera. 
Być może jednak największym Jego wkładem do 
polskiej i ogólnoświatowej kultury i nauki jest 
ciągłe uświadamianie nam, że nauka – ta wielka 
przygoda ludzkości – ma swoje granice. I choć 
ciągle je przesuwamy, sama metoda naukowa 
ma taki charakter, że nigdy nie zdoła wszystkie-
go wyjaśnić, co nie znaczy, iż to, co leży poza jej 
zasięgiem, jest nieracjonalne. Taka perspektywa 
naszych wysiłków poznawczych – perspektywa, 
o której Ksiądz Profesor przypomina nam nie-
ustannie – pozwala lepiej zrozumieć, czym jest 
nauka i czym jest świat, w którym żyjemy. Na 
szczególną uwagę zasługuje opracowana przez 
ks. prof. Hellera koncepcja nieliniowego roz-
woju nauki, która łączy dwa skrajne stanowiska: 
kumulatywnego rozwoju nauki z koncepcją re-
wolucji naukowych.

Główne obszary zainteresowań naukowych 
ks. prof. dr. hab. Michała Hellera wchodzą w 

zakres wielu dziedzin nauk: humanistycznych, 
teologicznych, matematycznych, � zycznych i 
biologicznych. Wśród licznych dokonań, ks. 
prof. Heller ma szczególne osiągnięcia w łącze-
niu tych dziedzin nauki oraz popularyzacji osią-
gnięć naukowych, a także dążenie do humani-
zacji nauk ścisłych i wybitne zasługi w zakresie 
dialogu nauki z religią. Lista publikacji ks. prof. 
Michała Hellera obejmuje przeszło 1000 pozycji, 
w tym prawie 80 monogra� i książkowych, po-
nad 100 artykułów z zakresu kosmologii, ponad 
500 artykułów z zakresu � lozo� i i teologii, kilka-
dziesiąt zredagowanych prac zbiorowych, a tak-
że setki recenzji i artykułów popularyzujących 
naukę. Ksiądz Profesor to wzór uczonego, który 
umiejętnie współpracuje z licznymi wybitnymi 
przedstawicielami różnych dziedzin nauki po-
chodzącymi z wielu renomowanych uczelni na 
świecie. Współpracował także z nieodżałowanej 
pamięci doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, metropolitą lubel-
skim, ks. abp. Józefem Życińskim. 

Badania naukowe Ksiądz Profesor pro-
wadził m.in. w Katolickim Uniw. w Louvain-
la-Neuve w Belgii, w Inst. Astrofizyki Uniw. 
w Oxfordzie, na Wydz. Fizyki i Astronomii 
Uniw. w Leicester, na Wydz. Filozofii Katolic-
kiego Uniw. w Waszyngtonie, w Uniw. Arizony 
w Tucson, w Uniw. Gregoriańskim w Rzymie. 
Swoje prace publikował w tak renomowanych 
czasopismach, jak m.in. „Acta Physica Po-
lonica”, „Astrophysics and Space Science”, 
„Acta Cosmologica”, „Physics Letters”, „Physi-
cal Review”, „Clasical and Quantum Gravity”, 
„Interntaional Journal of Theoretical Physics”, 
„Journal of Mathematical Physics”.

Filozo� a przyrody, to dominująca dziedzi-
na, którą zajmuje się Ksiądz Profesor. Jego ba-
dania dotyczą zwłaszcza wyjaśniania spójnej i 
zrozumiałej dla współczesnego człowieka wizji 
świata opartej na rezultatach nauk przyrodni-
czych. Ksiądz Profesor naukowym autorytetem 
świadczy, że nie ma i nie może być � lozo� i przy-

rody w oderwaniu od nauk przyrodniczych. Tu 
przytoczę spostrzeżenie ks. prof. Hellera, który 
powiedział, że „Cała współczesna wiedza o przy-
rodzie jest zdominowana przez wyniki nauk em-
pirycznych, szczególnie przyrodniczych. Filozo-
� a, jeśli ma nie być anachronizmem, nie może 
być dyscypliną ignorującą wyniki nauk przyrod-
niczych. Wiedza o świecie materialnym, ponie-
waż zdobywamy ją za pomocą naszych zmysłów, 
jest jedynie wiedzą prawdopodobną. Idee są nie-
zmienne i ponadczasowe, dlatego ich świat nie 
istnieje w czasie, lecz w wieczności, bez począt-
ku i bez końca”. 

Zdecydowana większość naukowców 
w Uniw. Przyrodniczym w Lublinie zajmuje się 
badaniami przyrody. Także my, jako pracowni-
cy nauki, stawiamy pytania dla kogo i po co wy-
konujemy badania, czemu i komu ma służyć po-
znawanie przyrody i jej doskonalenie? Komu 
mają służyć wyniki naszych eksperymentów 
i osiągnięć? Pamiętajmy, że Ziemia, przyroda, 
środowisko, które dzięki też i naszemu wysiłko-
wi wykorzystujemy dla dobra człowieka nie są 
nam dane, ale zadane. To także my, dzięki swo-
jej pracy przyczyniamy się do ochrony i wyko-
rzystania zasobów środowiska, świata mikroor-
ganizmów, roślin i zwierząt w poczuciu odpo-
wiedzialności za to, co zostało nam powierzone. 
Ten zakres badań i zdobywania wiedzy jest bliski 
i nam i ks. prof. Hellerowi.

Ks. prof. Michał Heller jest doskonale zna-
ny w świecie naukowych elit, nie tylko dzięki 
swoim osiągnięciom, publikacjom, ale również 
dzięki licznym referatom i wykładom wygłasza-
nym dla różnych gremiów naukowych, na któ-
rych gromadzą się setki osób pragnących zapo-
znać się z Jego poglądami i myślami. Nie moż-
na pominąć referatów Księdza Profesora wygła-
szanych na seminariach z cyklu „Nauka – Reli-
gia – Dzieje” w Castel Gandolfo z udziałem wy-
bitnego Syna Polskiej Ziemi świętego Jana Paw-
ła II. Umiejętność łączenia w mistrzowskim 
wykładzie rzetelnej wiedzy, rozległej erudycji 
i zdolności dydaktycznego przekazu jest nie-
zwykle ceniona przez ludzi nauki, ale także 
i przez pragnącą poznawać świat młodzież, nie 
tylko akademicką.

Szanowni Państwo
Społeczność akademicka Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, oddaje dzisiaj hołd 
niezwykłemu człowiekowi, wybitnemu oczone-
mu światowej sławy ks. prof. Hellerowi. Czyni-
my to w roku Jubileuszu 70-lecia dwóch najstar-
szych Wydziałów UP: Agrobioinżynierii i Medy-
cyny Weterynaryjnej. Uchwała Senatu z dnia 12 
kwietnia 2014 r. o nadaniu Księdzu Profesorowi 
Michałowi Hellerowi zaszczytnego tytułu dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie, podjęta na wniosek Rad Wydzia-
łów: Agrobioinżynierii i Medycyny Weteryna-
ryjnej, poparta opiniami Recenzentów, stanowi 
wyraz uznania dla wielkości Jego dorobku na-
ukowego w świecie, istotnych zasług dla krze-
wienia i rozwoju nauki oraz poszukiwania po-
mostów między nauką i religią.                         n ❚ Od lewej: prof. prof. Krzysztof Kowalczyk, Michał Heller, Stanisław Winiarczyk
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Kłębek dylematów 

Czas jest utkany z przypadków¹. Potwierdza 
to nasze codzienne doświadczenie. Budząc się 
rano, nie wiemy, co dzień przyniesie. Na pew-
no przyniesie ciąg przypadków, które skutecz-
nie pokrzyżują nasze plany na zagospodarowa-
nie najbliższych godzin. I każą nam wykonać 
cały szereg czynności, których wcale nie chce-
my. Fizycy mówią, że strzałka czasu jest wyzna-
czona wzrostem entropii, czyli narastaniem ba-
łaganu. A wszystko to dzieje się na mocy praw 
statystyki i prawdopodobieństwa. W tym „przy-
padkowym czasie” rozwija się historia ludzi i na-
rodów. Czy człowiek jest tylko pionkiem rzuca-
nym pomimo, lub wbrew, swojej woli na przy-
padkowe pola szachownicy dziejów, czy też jed-
nak, pomimo wszystko, zachowuje w sobie pew-
ną przestrzeń wolności?

Wolność i przypadek – nieustanna konfron-
tacja pomiędzy nimi trwa przez całe życie. Naj-
częściej uciekamy od niej w niemyślenie. Czy 
wiara w Boga może przynieść wyzwolenie z 
tego impasu? Ale jeżeli Bóg zna z góry wszyst-
kie nasze czyny, to czy one w jakimś sensie nie 
są z góry zadekretowane i w takim razie nie za-
leżą ani od przypadku, ani od naszej wolnej de-
cyzji. Czy jest jakieś wyjście z tego kłębka dyle-
matów? Spróbujmy nad tym pomyśleć z wnętrza 
ludzkiej historii.

Ostatni Rzymianin

Cesarstwo rzymskie rozpadało się powoli, 
ale nieodwracalnie. Czynników rozkładu było 
wiele: wojny zewnętrzne, walka o władzę, nie-
udolne rządy, upadek moralny, zanik cnót oby-
watelskich, tak charakterystycznych dla dawne-
go Rzymu... Ostatni cesarz Romulus Augustus 
miał 12 lat, gdy obejmował tron, utrzymał się 
na nim niespełna rok. Faktycznie przez ten czas 
władzę sprawował jego ojciec, Orestes. 

4 września 476 r. Romulusa zdetronizował 
(ale nie pozbawił życia) Odoaker, były o! cer At-
tyli, uznający nad sobą zwierzchnictwo cesarza 
Bizancjum, Zenona. Gdy z czasem wojenne suk-
cesy Odoakra zaniepokoiły Zenona, podburzył 
on Teodoryka, króla Ostrogotów do najazdu na 
Italię. Odoaker bronił się w Rawennie. Gdy ob-
lężenie przeciągało się, obydwaj królowie doszli 
do porozumienia, że będą wspólnie rządzić Ita-
lią. Ale rządy te nie trwały długo. Zaledwie po 
kilku dniach, podczas uroczystej uczty, Teodo-
ryk zamordował Odoakra wraz z jego żoną, sy-
nem i bratem. 

W młodości Teodoryk był zakładnikiem w 
Bizancjum. Tam też odebrał rzymskie wychowa-
nie. Gdy został władcą Italii, uważał się za rzym-
skiego cesarza i kontynuatora idei rzymskiego 
imperium. Odbudowywał zniszczone budowle i 

akwedukty. Był dobrym administratorem i po-
pierał rozwój sztuk, ale utrzymywał pewną dwo-
istość pomiędzy Rzymianami i Ostrogotami. 
Początkowo, na przykład, zabronione były mał-
żeństwa mieszane. Jednakże proces był nieod-
wracalny – Rzym stawał się coraz mniej rzym-
ski. Czasu historii nie da się zatrzymać, ani tym 
bardziej odwrócić. Postać starożytnego świata 
odchodziła w przeszłość. 

Anicius Manlius Severinus Boethius, w pol-
szczyźnie po prostu Boecjusz, pochodził z ary-
stokratycznej rzymskiej rodziny. Po śmierci ro-
dziców został adoptowany przez Kwintusa Sym-
machusa, który zapewnił mu gruntowne wy-
kształcenie i przekazał swojemu wychowanko-
wi smak literacki i zaangażowanie w sprawy ko-
ścielne. Z czasem Boecjusz ożenił się z Rustycja-
ną, jedną z trzech córek Symmachusa. 

Ambicją Boecjusza było przetłumaczenie 
z greki na język łaciński wszystkich dzieł Ary-
stotelesa i Platona i to właśnie tej ambicji Za-
chód zawdzięcza ocalenie od zatracenia w wi-
rach historii przynajmniej części tego greckie-
go dziedzictwa. 

Teodoryk, który popierał rzymskie tradycje, 
nie mógł nie zwrócić uwagi na wybijającego się 
młodego człowieka. Boecjusz szybko zaczął ro-
bić dworską karierę. Najpierw sam został konsu-
lem, a potem urząd ten równocześnie pełnili dwaj, 
jeszcze bardzo młodzi, jego synowie. Ich ojciec na-
dal był bardzo człowiekiem. Jak wiadomo, polityka 
jest niebezpieczną grą, zwłaszcza gdy rywalizacja 
przybiera postać zazdrości. Boecjusz został oskar-
żony o spiskowanie z cesarzem Bizancjum, Justy-
nianem, z którym istotnie korespondował. Oli-
wy do ognia dolał fakt, że Justynian w swoim pań-

Doktorat honoris causa dla prof. dr. hab. Michała Hellera
Przypadek i wolność                                             KS. MICHAŁ HELLER

 ❚ Od lewej: abp Stanisław Budzik, ks. Stanisław Sieczka, bp Artur Miziński, dr h.c. Michał Heller

 ❚ Od lewej: prof. prof. Marian Wesołowski, Michał Heller
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stwie zaczął ostro zwalczać arian, a Goci byli ariana-
mi. Po długim pobycie w więzieniu w więzieniu, Bo-
ecjusz został stracony, prawdopodobnie po podda-
niu okrutnym torturom. 

Po śmierci Teodoryka, w 525 r., rządy spra-
wowała jego córka, Amalasunta. Pośmiertnie re-
habilitowała ona Boecjusza i przywróciła Rusty-
cjanie skon� skowany uprzednio majątek. Wśród 
potomnych Boecjusz uzyskał sobie przydomek 
Ostatniego Rzymianina. 

O pociechach fi lozofi i 

Wielkość człowieka przejawia się nie w chwi-
lach sukcesu, lecz w chwilach tragedii. Pociechy, 
lub tylko zapomnienia, można szukać u różnych 
źródeł, ale tylko człowiek dużego formatu szuka 
jej w rozważaniu spraw najistotniejszych. Bo tylko 
tam można ją naprawdę znaleźć. Boecjusz w wię-
zieniu, oczekując na wyrok, napisał swoje najsłyn-
niejsze dzieło, De consolatione philosophiae – o 
pociechach płynących z � lozo� i. 

Boecjuszowi, zdruzgotanemu swoim nie-
szczęściem, ukazuje się niewiasta. „Oczy miała 
gorejące i ponad zwykłą u ludzi możliwość prze-
nikliwe”², a postać nieokreśloną: raz wydawała się 
„zwykłej miary ludzkiej”, a za chwilę głową „prze-
nikała do nieba”. O jej ponadczasowym charakte-
rze świadczyła także jej kunsztowna szata, która 
jednak „rękoma jakichś napastników została po-
rwana, a strzępy jej rozkradziono”. Staje się to zro-
zumiałe, gdy czytelnik się dowiaduje, iż niewia-
sta, przenikająca mury więzienne, jest personi� -
kacją � lozo� i. Wielu już próbowało ukraść przy-
najmniej strzęp jej szaty. 

Filozo� a, jak dobry lekarz, zanim udzieli le-
karstwa, musi postawić diagnozę. Pyta więc:

– Czy pamiętasz, że jesteś człowiekiem?
– Jakże mógłbym zapomnieć. Człowiek to 

zwierzę rozumne i śmiertelne. Pamiętam, że je-
stem człowiekiem. 

– I to wszystko co wiesz na ten temat?
– Wszystko. 
– A zatem już znam przyczynę Twojego nie-

szczęścia, „oto przestałeś wiedzieć, kim jesteś”.
Trzeba więc wniknąć w głębokie korzenie ludz-

kiej kondycji. A ludzka kondycja jest uwikłana w 
nieszczęścia i cierpienie. Nic więc dziwnego, że te-
matem dyskursu – a właściwie pouczeń wygłasza-
nych przez Filozo� ę z rzadka tylko przerywanych 
krótkimi pytaniami Boecjusza – staje się problem 
Opatrzności. Jak pogodzić wolną wolę człowieka z 
wszechwiedzą Boga? Jeżeli Bóg przewiduje, czyli z 
góry zna całą historię wszechświata i wszystkie ludz-
kie czyny w najdrobniejszych szczegółach, to czło-
wiek jest z góry zdeterminowany we wszystkim, co 
czyni; jest więc pozbawiony wolnej woli. Jak wyjść z 
tego teologicznego impasu?

Zwłaszcza w kwestiach życiowych i doty-
czących podstaw poglądu na świat chcielibyśmy 
mieć odpowiedź zaraz, już, w ciągu jednej rozmo-
wy, ale często są to kwestie trudne, nad którymi 
głowy sobie łamały pokolenia myślicieli. Czasu 
w więzieniu jest aż nadto. Filozo� a może pozwo-
lić sobie na długi dyskurs. Ażeby rozjaśnić wąt-
pliwości Boecjusza, trzeba sporo wysiłku myślo-

wego poświęcić problemowi czasu i jego sto-
sunku do wieczności. Życie ludzkie jest niero-
zerwalnie związane z upływaniem czasu, ale 
wiele jego problemów znajduje oświetlenie do-
piero z perspektywy wieczności. Jednakże roz-
wiązanie, jakie Filozo� a przedkłada Boecju-
szowi, nie ma nic wspólnego z tanią pociechą: 
„w wieczności wszystkie cierpienia będą wy-
równane”. 

Stąd do wieczności

Problemami czasu i wieczności pasjonował się 
również św. Augustyn z Hippony. Świadectwo tego 
znajdujemy w XI księdze jego Wyznań. Echo roz-
ważań Augustyna przebiło mury więzienia króla 
Ostrogotów, w którym Boecjusz oczekiwał na wy-
konanie wyroku śmierci. Augustyn był zaintereso-
wany raczej kwestiami o wydźwięku kosmologicz-
nym: co było przed stworzeniem świata? co to jest 
czas? jaki jest stosunek czasu do wieczności? Myśl 
Boecjusza nie mogła się oderwać od jego obecnej 
sytuacji: dlaczego to wszystko się stało? Czy Bóg 
to przewidział? A jeśli przewidział, to wszystko od 
wieków musiało być zdeterminowane? W takim 
razie, gdzie jest ludzka wolna wola? Boecjusz � lo-
zof, ale i człowiek, znajdujący się w ekstremalnej sy-
tuacji, zmagał się z tym problemami. Pociechą dla 
niego było to, że mógł przedstawić swoje trudno-
ści Filozo� i. 

Problem wszechwiedzy Bożej i wolnej woli 
pojawia się z całą ostrością w Księdze V De 
Consolatione. Filozo� a nie byłaby sobą, gdy-
by nie rozpoczęła od wniknięcia w języko-
we subtelności. Niektórzy rozwiązują tę trud-
ność, utrzymując, że nie dlatego jakieś wyda-
rzenie musi się zdarzyć, że Bóg je przewidział, 
lecz dlatego Bóg przewiduje, że ono się zdarzy. 
Filozo� a wdaje się w długie analizy i roztrzą-
sania, co jest przyczyną, a co skutkiem. Gdy 
już językowe przedpole zostało oczyszczone, 
pada zasadnicza odpowiedź Filozo� i. Rozwią-
zania trudności przedłożonej przez Boecjusza 
należy szukać we właściwym rozumieniu Bo-
żej wieczności. Myśląc o niej, często popełnia-

my błąd, podświadomie przypisując Bogu tyl-
ko nieco zmody� kowany nasz sposób istnienia 
w czasie. Uwikłanie w czas jest tak silnym naszym 
doświadczeniem, że niezwykle trudno nam się 
z niego wyzwolić. Bóg istnieje w wieczności, nie 
w czasie, a wieczność to coś zupełnie innego niż 
czas przedłużany nieograniczenie. Czymże za-
tem jest wieczność? Oto odpowiedź Filozo� i: 
„Wieczność jest więc niekończącym się i dosko-
nałym posiadaniem życia całego na raz”³.

To zdanie Boecjusza stało się klasycznym tek-
stem całej scholastycznej � lozo� i i teologii. Bo-
ecjusz (ustami Filozo� i) wyjaśnia to zwięzłe okre-
ślenie przez porównanie z naszym uczasowio-
nym istnieniem. Nasze istnienie jest ograniczo-
ne do chwili teraźniejszej, która płynie z prze-
szłości w przyszłość. Dzień wczorajszy zapadł już 
w przeszłość, jutrzejszego jeszcze nie ma. Nato-
miast to jest wieczne, co ogarnia pełnię życia na 
raz, bez przechodzenia od chwili do chwili, dla cze-
go przyszłość jest już obecna, a przeszłość nie mi-
nęła. Wieczność to nieograniczone TERAZ, obej-
mujące sobą wszystko, co jest. 

Jeżeli wszechświat nie miał początku, jak 
twierdzi Arystoteles i sugerował Platon, to ist-
niałby w nieskończonym czasie, ale nie byłby 
wieczny (w sensie określonym powyżej). Dla 
podkreślenia tej różnicy należałoby mówić, że 
świat jest odwieczny (sempiternus). Takiemu 
światu nie przysługiwałoby określenie „wiecz-
ny”, ponieważ jego „teraz” nie rozciągałoby się 
na całą jego historię. Wiecznym jest tylko, to co 
posiada całą nieskończoność swojego życia na-
raz, tak że ani nic przyszłego nie jest jeszcze nie-
obecne, ani nic przeszłego już pogrążone w nie-
bycie. Nieskończone „teraz” wieczności rozciąga 
się nad całym płynącym czasem. 

Taka koncepcja wieczności rozwiązuje rów-
nież problem Bożej wszechwiedzy i ludzkiej wol-
ności. Wszechwiedza Boga jest transcendentna 
w stosunku do płynącego czasu. W swoim nie-
ograniczonym „teraz” Bóg kontempluje wszystkie 
przeszłe i przyszłe wydarzenia, które w jego per-
spektywie nieograniczonej przemijaniem, dzie-
ją się właśnie teraz. Bóg nie przewiduje zdarzeń 

 ❚ Od lewej: prof. prof. Stanisław Baran, Andrzej Borowy, Michał Heller
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przyszłych, i nie wspomina minionych, lecz kon-
templuje je jako nigdy nieprzemijające. 

Gdyby wszechwiedza Boża była przewidy-
waniem tego, co ma się wydarzyć, to istotnie 
można by wnosić, że takie przewidywane zda-
rzenie musiałoby się na pewno zdarzyć. Ale je-
śli Bóg takie zdarzenie po prostu widzi, to może 
ono wynikać z czyjejś wolnej decyzji, na którą 
Bóg w żaden sposób nie wpływa. 

– Czy akt patrzenia na coś dodaje jakąś ko-
nieczność temu, na co się patrzy? – pyta Filo-
zo� a.

– Z całą pewnością nie – odpowiada Bo-
ecjusz.

Ostatnie zdanie De Consolatione jest moral-
ną zachętą i równocześnie przesłaniem Filozo-
� i: winniśmy pamiętać, że wszystkie nasze czyny 
dzieją się przed oczyma Tego, który Zawsze-Je-
st-Teraz. 

Od wieczności Boecjusza 
     do teraz fi zyki

Koncepcja wieczności Boecjusza była czę-
sto atakowana za swoją „wizjonerskość”. Pa-
miętam sprzed laty dyskusję na jakimś sympo-
zjum poświęconym problemowi czasu, podczas 
której znany � lozof o pozytywistycznym nasta-
wieniu kategorycznie oświadczył, że on tej kon-
cepcji nie rozumie (w domyśle należało czytać, 
że tej koncepcji nie da się zrozumieć, gdyż jest 
bezsensowna). Ale już kilka lat wcześniej Erwin 
Schrödinger powołał się na osiągnięcia termo-
dynamiki, które świadczą o tym, że upływanie 
czasu jest pojęciem statystycznym, a więc ma 
sens tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą 
„masą statystyczną”, tzn. z odpowiednio dużą 
liczbą � zycznych indywiduów (cząstek). Dla 
małej liczby cząstek „strzałka czasu” się rozmy-
wa, a dla jednej w ogóle traci sens. Wzmocnie-
nia tych związków płynących z termodynamiki 
Schrödinger upatrywał w relatywizacji czasu do-
konanej przez teorię względności, a w zakończe-
niu swoich rozważań na ten temat odważył się 
napisać: „wierzę w to, że na obecnym etapie swo-
jego rozwoju, � zyka sugestywnie nasuwa myśl o 
niezniszczalności umysłu przez czas”.

Gdyby Schrödinger żył dziś, miałby szero-
kie pole do rozwijania swoich spekulacji. Obec-
ne poszukiwania teorii ostatecznej sugerują, że 
fundamentalny poziom � zyki jest bezczasowy 
i bezprzestrzenny, a czas i przestrzeń wyłaniają 
się jedynie na wyższych poziomach organizacji 
jako pewnego rodzaju statystyczne uśrednienia. 
Wynikałoby z tego, że czas nie jest – jak pisał 
Schrödinger – jakimś wszechwładnym i wszyst-
ko obejmującym Chronosem-tyranem, lecz że 
jego władza jest ograniczona prawami � zyki. 

Ale jak � zyka może się obejść bez pojęcia 
czasu? Przecież czas jest zmienną, która poja-
wia się w prawie wszystkich równaniach � zyki. 
Prawa ruchu należą do najbardziej fundamen-
talnych praw, a czy można sobie wyobrazić ruch 
bez parametru czasu, który ten ruch odmierza? 
Istotnie, równania ruchu opisują pewna dyna-
mikę, ale rzecz w tym, że pojęcie dynamiki moż-

na uogólnić w ten sposób, że w opisie matema-
tycznym nie musi pojawiać się parametr czasu w 
jego zwykłym rozumieniu.

U progu czasów nowożytnych � zycy i ma-
tematycy zmagali się z tym, jak uchwycić zmia-
nę dokonującą się w „przemijającej chwili”. Po 
długich zmaganiach Leibniz i Newton wyna-
leźli, a inni potem uściślili, rachunek różnicz-
kowy i całkowy, który doskonale spełnił to za-
danie. Rachunek ten stał się standardowym na-
rzędziem służącym do opisu dynamiki. Jest to 
opis lokalny: od punktu do punktu i od chwili 
do chwili. Dziś jesteśmy świadkami w pewnym 
sensie procesu odwrotnego: tworzenia takiego 
matematycznego opisu dynamiki, by się uwol-
nić od aspektu lokalnego. Okazuje się, że moż-
na to osiągnąć. W takiej uogólnionej dynami-
ce nie jest istotny czas, lecz pewien związek dy-
namiczny pomiędzy stanami � zycznego układu. 
Oczywiście, gdy przechodzimy od poziomu fun-
damentalnego do stanów makroskopowych, po-
jawia się czas ze wszystkimi swoimi konsekwen-
cjami. Zmienia się wszakże jego metodologicz-
ny status – czas nie jest już jakimś ontologicz-
nym a priori, lecz wielkością emergentną.

Jeżeli w � zyce na serio bierzemy pod uwa-
gę możliwość istnienia obszarów, w których za-
łamuje się tyrania czasu, to rozważania Augu-
styna i Boecjusza o bezczasowej wieczności nie 
wydają się wcale tak egzotyczne, jak mogły się 
wydawać jeszcze trzy dekady temu. Wszystko 
wskazuje na to, że problemy przypadku, czasu 
i ludzkiej wolności nie redukują się tylko do na-
szych mniej lub bardziej subiektywnych speku-
lacji, lecz są istotnie związane z głęboką struktu-
rą Wszechświata.

19 maja 2014

Fot. Jacek Piasecki

¹Wykład ten powstał przez zaadoptowanie 12 roz-

działu książki Bóg i geometria (w przygotowaniu, ty-

tuł roboczy).
2O pociechach ! lozo! i. Ksiąg pięcioro oraz Trakta-

ty teologiczne, przeł. ks. T. Jachimowski, Poznań 1926. 
3De Consolatione, Liber V, Prosa VI; przekład 

własny z: Anicii Manlii Torquati Severini Boethii De 

Consolatione Philosophiae Libri Quinque, Londini, 

1823, s. 404.

 ❚ Od lewej na pierwszym planie: prof. prof. Krzysztof Kowalczyk, Marian Wesołowski, Michał Heller, 
Stanisław Winiarczyk

 ❚ Od lewej: prof. prof. Marian Wesołowski, Krzysztof Kowalczyk, Michał Heller
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dr Mirosława Chwil: 
Struktura nektarników kwiatowych i wartość 
pszczelarska wybranych gatunków roślin z 
podrodziny Prunoideae (Rosaceae) 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska, UP w Lublinie 
prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, emeryt. prof. UJ w Krakowie 
dr hab. Tadeusz Kobyłko, emeryt. prof. UR w Krakowie 
dr hab. Zbigniew Kołtowski, Inst. Ogrod. Oddz. Pszczel. w Puławach 
9 maja 2014 r. 

dr Katarzyna Golan: 
Interactions between host plants and Coccus 
hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; 
Coccidae 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Beata Gabryś, Uniw. Zielonogórski 
prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, Inst. Ogrod. w Skierniewicach
prof. dr hab. Anna Tomczyk, SGGW w Warszawie 
prof. dr hab. Barbara Wilkaniec, UP w Poznaniu 
23 maja 2014 r.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

dr Grażyna Żukowska: 
Wskaźniki jakościowe substancji organicznej gleb 
o zróżnicowanym nawożeniu i zmianowaniu

Recenzenci: 
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, UR w Krakowie
prof. dr hab. Janusz Hermann, UTP w Bydgoszczy
prof. dr hab. Jan Łabętowicz, SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Mocek, UP w Poznaniu
21 maja 2014 r. 

dr Marzena Sylwia Brodowska: 
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący 
wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i ja-
kość roślin uprawnych

Recenzenci: 
prof. dr hab. Tadeusz Filipek, UP w Lublinie
prof. dr hab. Jan Łabętowicz, SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Wiera Sądej, UWM w Olsztynie
dr hab. Czesław Wołoszyk, prof. nadzw., ZUT w Szczecinie
4 czerwca 2014 r. 

Nadane stopnie naukowe doktora 
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Mgr Monika Kalinowska: 
Fizjologiczna aktywność litu i cytomorfologiczna 
tolerancja pierwiastka przez wybrane gatunki wa-
rzyw

Promotor: prof. dr hab. Maria Szymańska
16 grudnia 2013 r.

Mgr inż. Katarzyna Goliszek: 
Występowanie czerwców (Hemiptera: Sternor-
rhyncha: Coccoidea) na drzewach i krzewach 
ozdobnych z uwzględnieniem gatunków obcych 
i inwazyjnych

Promotor: prof. dr hab. Bożena Łagowska
9 maja 2014 r.

Nominacje / Habilitacje / Doktoraty
Nadane stopnie doktora habilitowanego
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

dr Marzena Masierowska: 
Flora display and reproductive system in brown 
mustard Brassica juncea (L) Czern. et Coss. and 
white mustard Sinapis alba L., Brassicaceae

Recenzenci: 
prof. dr hab. Jan Matuła, UP we Wrocławiu 
prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec, UP w Poznaniu
dr hab. Zbigniew Kołtowski, Inst. Ogrod. Oddz. Pszczel. w Puławach
dr hab. Anna Wróblewska, UP w Lublinie 
25 października 2013 r.

dr Danuta Kulpa: 
Somatyczna embriogeneza w kulturach 
chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × 
grandi! orum (Ramat.) Kitam 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Anna Bach, UR w Krakowie 
prof. dr hab. Marek Jerzy, emeryt. prof. UP w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Zalewska, UTP w Bydgoszczy 
dr hab. Danuta Kozak, UP w Lublinie 
25 października 2013 r. 

dr Grzegorz Nowak: 
Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus 
rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania 
podłoży z dodatkiem popiołożużli 

Recenzenci: 
dr hab. Piotr Latocha, SGGW w Warszawie 
dr hab. Piotr Muras, UR w Krakowie 
dr hab. Tomasz Jan Nowak, Uniw. Wroc. 
dr hab. Paweł Szot, UP w Lublinie 
22 listopada 2013 r. 

dr Katarzyna Dzida: 
na podstawie całokształtu dorobku naukowego i 
rozprawy naukowej pt. „Plon oraz wartość biolo-
giczna ziele tymianku pospolitego (" ymus vulga-
ris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) 
w zależności od żywienia azotem i potasem” 

Komisja habilitacyjna
przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Cebula, UR w Krakowie 
sekretarz: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, UP w Lublinie
członkowie: prof. dr hab. Halina Buczkowska, UP w Lublinie 
dr hab. Janina Gajc-Wolska, prof. nadzw. SGGW
Recenzenci: 
prof. dr hab. Anita Biesiada, UP we Wrocławiu 
prof. dr hab. Anna Golcz, UP w Poznaniu 
prof. dr hab. Edward Borowski, UP w Lublinie 
Uchwały komisji habilitacyjnej 3 grudnia 2013 r. 
Uchwały Rady Wydziału  16 grudnia 2013 r.

dr Agnieszka Jamiołkowska: 
Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie 
papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed 
grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji 
obronnych roślin 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Zo* a Machowicz-Stefaniak, UP w Lublinie 
prof. dr hab. Małgorzata Mańka, UP w Poznaniu 
prof. dr hab. Stanisław Mazur, UR w Krakowie 
prof. dr hab. Józef Robak, Inst. Ogrod. w Skierniewicach 
14 marca 2014 r. 
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 Konferencja aerobiologiczna 
Pyłek roślin i alergia pyłkowa

 ❚ Grono uczestników konferencji z zagranicznymi gośćmi (od lewej: mgr Kateryna Voloshchuk, dr hab. 
Mirosława Chwil, mgr Kazimiera Chłopek, dr Dorota Myszkowska, prof. dr hab. Nataliya Vorobets, 
prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska)

W dniach 30–31 maja 2014 r. odbyła się na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
ogólnopolska konferencja aerobiologiczna 
z udziałem gości zagranicznych. 
Organizatorami konferencji byli pracownicy 
Pracowni Aerobiologicznej Katedry Botaniki 
UP oraz inni pracownicy tej Katedry 
i Zakładu Ekologii, a przewodniczącą 
komitetu organizacyjnego – prof. dr 
hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska. 
Sponsorem Konferencji było Polskie 
Towarzystwo Botaniczne.

Hasło konferencji „Pyłek roślin i alergia pył-
kowa” wskazuje na jej biologiczne i medyczne 
aspekty. W wykazie autorów doniesień konfe-
rencji zarejestrowano  70 osób, zaś w obradach 
wzięło udział 39 naukowców, reprezentujących 
wiele ośrodków badawczych w Polsce, m.in. 
Uniw. Jagielloński w Krakowie, Uniw. im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Uniw. Wrocławski, 
Uniw. Śląski, Uniw. Medyczny w Łodzi, Uniw. 
Rzeszowski, Uniw. Szczeciński, UMCS i UP w 
Lublinie. Ponadto w konferencji uczestniczy-
ły 3 osoby z Ukrainy: prof. dr hab. Nataliya Vo-
robets, dr hab. Nataliya Kalinovych i mgr Kate-
ryna Voloshchuk, będące pracownikami Lwow-
skiego Uniw. Narodowego im. Iwana Franko 
i Lwowskiego Uniw. Medycznego im. Daniela 
Halickiego. Większość uczestników Konferen-
cji to członkowie Sekcji Aerobiologicznej PTB. 
We wszystkich wymienionych ośrodkach pro-
wadzone są badania aerobiologiczne polegające 
na analizie prób powietrza atmosferycznego po-
bieranych w sposób ciągły w sezonie wegetacyj-
nym, w których rejestruje się zawartość ziaren 
pyłku i zarodników grzybów. Dzięki specjalnym 
urządzeniom pułapkowym możliwe jest okre-
ślenie dobowego i godzinowego stężenia ziaren 
pyłku i zarodników grzybów.

Celem konferencji było spotkanie naukow-
ców zajmujących się aerobiologią oraz lekarzy 
alergologów, dla których ważne są wyniki badań 
aerobiologicznych, gdyż wykorzystują je w tera-
pii i leczeniu alergii. Ponadto tematyka konfe-
rencji ma duże znaczenie dla oceny różnic w fe-
nologii kwitnienia i pylenia roślin wywołanych 
zmianami klimatu na całej planecie.

W panelu dyskusyjnym konferencji przed-
stawiono 15 referatów i zaprezentowano 15 po-
sterów dotyczących: efektów analiz aerobio-
logicznych, morfologii pyłku roślin (palinolo-
gia), ob� tości pylenia kwiatów (biologia kwit-
nienia), jakości i ilości ziaren pyłku zawartych 
w miodach (melisopalinologia), a także w osa-
dach kopalnych. Przedstawiono również wyniki 
badań medycznych, które ujawniły nasilającą się 
w ostatnich latach wrażliwość dorosłych i dzieci 
na alergeny pyłku roślin i tym samym zwiększa-
jącą się liczbę osób cierpiących na alergię. 

 ❚ Wielogodzinne obrady skupiały uwagę słuchaczy

 ❚ Grupa aerobiologów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, od lewej: dr Dorota Myszkowska, 
dr Beata Żuraw, prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, dr Joanna Kaczmarek, dr Aneta 
Sulborska, dr Krystyna Piotrowska-Weryszko, prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
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Z przedstawionych na konferencji referatów 
wynika, że zróżnicowane efekty badań aerobio-
logicznych w poszczególnych sezonach wege-
tacyjnych oraz różnych regionach Polski uza-
leżnione są od rytmu biologicznego roślin, wa-
runków atmosferycznych i szaty roślinnej, która 
ulega ciągłym zmianom. Badania obecnie pro-
wadzone na świecie pozwalają stwierdzić, że na 
skutek wzrostu temperatury i zmniejszenia ob� -
tości opadów u wielu roślin nastąpiło wydłuże-
nie fazy rozwoju pąków i skrócenie okresu kwit-
nienia w pełni uformowanych kwiatów. Zano-
towano także przyspieszenie kwitnienia o kil-
ka-kilkanaście dni i równoczesne przyspiesze-
nie pylenia oraz zwiększoną produkcję pyłku. 
Zaistniałe zmiany mogą przynieść wiele nieko-
rzystnych implikacji dla roślin i wielkości plo-
nów. Przedstawiając na konferencji wyniki ba-
dań przeprowadzonych w Polsce i na Ukrainie 
chcieliśmy porównać, czy zmiany intensywności 
pylenia związane z ociepleniem klimatu są reje-
strowane także w naszej części Europy. 

Wiele przedstawionych na konferencji re-
feratów wskazuje na nowatorskie badania ae-
robiologiczne prowadzone w Polsce. Świadczą 
o tym również ich tytuły: „Badania alergenów 
powietrznopochodnych w Poznaniu”, „Moleku-
larna detekcja gatunków grzybów rodzaju Ga-

noderma oraz stężenia ich bazydiospor w pu-
łapkach naziemnych”. Badania te prowadzone 
są nie tylko przy użyciu mikroskopu, lecz tak-
że przy zastosowaniu nowoczesnych technik 
umożliwiających wykrycie w powietrzu obec-
ności białek alergizujących, uwalnianych naj-
częściej z ziaren pyłku. Skomplikowane badania 
molekularne pozwalają na ujawnienie nie tylko 
rodzajów zarodników grzybów i ziaren pyłku w 
powietrzu, lecz także umożliwiają zaklasy� ko-
wanie ich do gatunku.

Medyczny aspekt badań wskazujący na co-
raz większe zagrożenie alergologiczne ze strony 
elementów biologicznych zawartych w powie-
trzu, głównie ziaren pyłku i zarodników grzy-
bów, przyniósł referat pracowników UM w Ło-
dzi, którego wymowny tytuł „Eksplozja alergii 
wobec pyłku roślin – czynniki ryzyka rozwoju 
tej grupy chorób” wskazuje na istniejącą obecnie 
w Polsce i innych krajach Europy sytuację dla 
obecnych i przyszłych pacjentów poradni aler-
gologicznych.

W drugim dniu konferencji odbyło się ze-
branie Sekcji Aerobiologicznej Pol. Tow. Bota-
nicznego w malowniczej scenerii Muzeum Wsi 
Lubelskiej, gdzie również miała miejsce degu-
stacja regionalnych potraw.

Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Aneta Sulborska

Fot. Aneta Sulborska

Odpady to substancje powstałe w wyniku 
procesów bytowych i działalności gospodarczej 
człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w 
którym powstały, i uciążliwe dla środowiska. W 
świetle prawnej de� nicji (ustawa o odpadach z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. nr 62, poz. 628), 
odpady stanowią każdą substancję lub przed-
miot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 

Stale rośnie ilość odpadów, różnicują się ich 
właściwości, istotnego więc znaczenia nabie-
ra racjonalne z nimi postępowanie. Działania te 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. 
nr 185, poz. 1243, 2010) wskazują, iż wytwór-
ca odpadów powinien planować, projektować i 
prowadzić działania tak, aby:

 – zapobiegać powstawaniu odpadów lub 
ograniczać ilości odpadów i ich negatywne od-
działywanie na środowisko,

 – zapewniać zgodny z zasadami ochrony 
środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
ich powstawaniu,

 – zapewniać zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska unieszkodliwianie odpadów, któ-
rych powstaniu nie udało się zapobiec lub któ-
rych nie udało się poddać odzyskowi.

W świetle powyższych działań oraz genero-
wanej nowej wiedzy o właściwościach odpadów, 
nazwa odpad nabiera względnego charakteru. 
Jeśli dla określonego odpadu opracuje się tech-
nologię lub sposób jego przetworzenia na pro-
dukty lub surowce użyteczne, wówczas przestaje 
on być odpadem. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w Dyrektywie 2008/98/EC, a także w ustawie o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, 
poz. 21), gdzie wprowadza się termin „utrata 
statusu odpadu”. Dotyczy to sytuacji, gdy odpad 
zostanie poddany procesowi odzysku i spełnia 
łącznie warunki: 

 – przedmiot lub substancja są powszechnie 
stosowane do konkretnych celów,

 – istnieje rynek takich przedmiotów lub 
substancji lub popyt na nie,

 – dany przedmiot lub substancja nie pro-
wadzi do negatywnych skutków dla życia ludzi 
lub środowiska.

Z powyższych względów odpady, a ściślej 
z nimi postępowanie, stanowią znaczącą po-
zycję w inteligentnej specjalizacji Regionu Lu-
belskiego – „Biogospodarce” przyjętą na lata 
2014–2020.

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
problematyka gospodarki odpadami stanowi je-
den z głównych nurtów badawczych i jest reali-
zowana w procesie dydaktycznym na wielu kie-
runkach studiów. 

Problematyka badawcza dotyczy oceny wła-
ściwości odpadów pod potrzeby zagospodaro-
wania przyrodniczego (nawożenie, rekultywa-
cja gleb zdegradowanych i odbudowa gleb na 

utworach bezglebowych); optymalizacji właści-
wości odpadów poprzez ich kojarzenie i kompo-
stowanie, technologii aplikacji odpadów do gle-
by, opracowywanie kompozytów z odpadów do 
tworzenia tzw. sztucznej gleby. Doświadczenie 
zdobyte w procesie rekultywacji różnych trud-
nych terenów (pootworowa Kopalnia Siarki w 
Jeziórku, poodkrywkowa Kopalni Machów, te-
reny po Cukrowni Lublin itp.) przy wykorzysta-
niu wielu różnych odpadów dają podstawę do 
racjonalnych działań z odpadami powierniczy-
mi. 

1 lipca 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie Konferencja Nauko-
wa pt. „Czy odpad może być produktem uży-
tecznym”. Jej organizatorem było Konsorcjum 
(Kruszywa Niemce S.A., UP w Lublinie, Zakł. 
Azotowe Puławy, Polit. Lubelska, INS Puławy) 
zawiązane do realizacji badań nt. „Optymaliza-
cja metod zagospodarowania odpadów powier-
niczych” – projekt Blue Gas. Patronat nad konfe-
rencją objął Rektor UP w Lublinie – prof. dr hab. 
Marian Wesołowski.

W roku bieżącym była to już druga edy-
cja tej konferencji – pierwsza odbyła się w roku 
2013. 

Jej tematem była gospodarka odpada-
mi analizowana w aspekcie właściwości odpa-
dów oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicz-
nych, środowiskowych i społecznych. Konferen-
cja prowadzona była w formie dyskusji panelo-
wych, a wprowadzeniem do dyskusji były tema-
tyczne referaty.

Wiodącym tematem konferencji była pre-
zentacja wyników badań realizowanych w ra-
mach projektu Blue Gas (Zakł. Azotowe Puławy 
S.A., UP w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A., Po-
lit. Lubelska, INS Puławy). W świetle dotychcza-
sowych wyników oraz innych doświadczeń ba-
dawczych (Exalo Drilling S.A.), odpady powsta-
jące w procesie poszukiwania, a także eksploata-
cji gazu z łupków, będą dobrym materiałem do 
wykorzystania przyrodniczego. 

Tematyka konferencji dotyczyła omawiania 
gospodarki innymi odpadami (komunalne osa-
dy ściekowe, wełna mineralna, elektroodpady, 
wapno po! otacyjne, łupki przywęglowe), a tak-
że możliwości pozyskiwania środków na bada-
nia (NCBiR, NFOŚiGW). 

Przedstawione referaty i przeprowadzona 
dyskusja wykazały, że odpady mogą być produk-
tami użytecznymi, co zależne jest od właściwo-
ści odpadów, możliwości i sposobów ich kształ-
towania oraz sposobu aplikacji do środowiska 
glebowego. Wymaga to dalszych badań nauko-
wych realizowanych we współpracy nauki z biz-
nesem. 

Materiały z konferencji zostaną opubliko-
wane w formie monogra� i. Kolejna edycja kon-
ferencji odbędzie się w roku 2015. 

Stanisław Baran

Odpady – produkt użyteczny

 ❚ Ziarnko 
pyłku
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Konferencje

Konferencja została połączona z XV Jubi-
leuszowym Zjazdem Katedr Uprawy i Żywie-
nia Roślin Ogrodniczych. Komitet organiza-
cyjny konferencji stanowili: prof. dr hab. Zenia 
Michałojć (kierownik Katedry), dr hab. prof. 
nadzw. Mirosław Konopińsk (kierownik Zakła-
du Uprawy Roli i Roślin), prof. dr hab. Marze-
na Błażewicz-Woźniak, dr hab. Katarzyna Dzi-
da, dr Zbigniew Jarosz, dr Dariusz Wach, dr Ka-
rolina Pitura, mgr inż. Lidia Nowak. 

W obradach uczestniczyło ponad 70 osób 
reprezentujących polskie uczelnie, instytuty na-
ukowe oraz ośrodki naukowo-badawcze, a także 
� rmy produkujące sprzęt rolniczy, środki ochro-
ny roślin i nawozy. W spotkaniu wzięli udział 
pracownicy Inst. Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach, SGGW w Warszawie, UP w Poznaniu, UP 
we Wrocławiu, UR w Krakowie, UPH w Siedl-
cach, UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie i UP 
w Lublinie, a także przedstawiciele � rm: Osad-
kowski SA, Brinkman Royal, Caldena, Inst. Na-
wozów Sztucznych w Puławach oraz Pracownia 
Ceramiki „Żywioły ziemi”. 

Gośćmi honorowymi byli profesorowie se-
niorzy, uznane autorytety w dziedzinie uprawy 
i żywienia roślin ogrodniczych: prof. Jan Roman 
Starck z SGGW w Warszawie, prof. Wojciech 
Tyksiński z UP w Poznaniu, prof. Józef Nurzyń-
ski i prof. Tadeusz Kęsik z UP w Lublinie.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od se-
sji plenarnej, na której wygłoszono pięć refe-
ratów zamawianych. Cztery z nich dotyczy-
ły aktualnie najważniejszych kierunków ba-
dań prowadzonych w jednostkach naukowych 

i badawczych. Referaty kolejno wygłaszali: dr 
inż. Arkadiusz Przybysz (SGGW Warszawa) 
– „Biostymulatory: definicje, rodzaje, biolo-
giczne podstawy działania”; dr inż. Sylwe-
ster Smoleń (UR Kraków) – „Cel i zasadność 
stosowania biofortyfikacji roślin”; dr inż. To-
masz Kleiber (UP Poznań) – „Znaczenie mi-
kroskładników w żywieniu roślin ogrodni-
czych w uprawach bezglebowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem manganu”; dr inż. Mar-
ta Czaplicka-Pędzich (UP Wrocław) – „Wpływ 
geokompozytów na zawartość makroskładni-
ków w glebie i liściach jabłoni”. Piąty referat 
pt. „Rozwój myśli badawczej w zakresie upra-
wy i nawożenia roślin ogrodniczych w latach 
1986–2014” – wygłosił prof. Józef Nurzyń-
ski. Referat ten stanowił rzeczową syntezą do-
konań blisko trzydziestoletniego okresu ba-
dań nad uprawą i żywieniem roślin ogrodni-
czych oraz oceną cyklicznych spotkań, będą-
cych okazją do wymiany poglądów, jak rów-
nież do prezentacji osiągnięć badawczych 
i naukowych poszczególnych ośrodków. 

W czasie popołudniowej sesji pierwszego 
dnia konferencji dyskutowano nad pracami z za-
kresu żywienia roślin ogrodniczych oraz nad ba-
daniami związanymi z kształtowaniem właści-
wych dla roślin warunków wzrostu i plonowa-
nia. W dyskusji szczególnie mocno podkreśla-
no aspekty jakościowe produktów ogrodniczych 
i konieczność ich uwzględniania w dalszych pra-
cach badawczych i aplikacyjnych. Dużo miejsca 
poświęcono wykorzystaniu roślin ogrodniczych 
w dietetyce i ich prozdrowotnemu działaniu na 

organizm człowieka, zwłaszcza w kontekście za-
pobiegania występowaniu chorób tzw. cywiliza-
cyjnych. Niemniej interesujące i ważne dla zdro-
wia człowieka i środowiska były też omawia-
ne zagadnienia zrównoważonego ogrodnictwa 
oraz potrzeby opracowywania nowych techno-
logii uprawy roślin. 

Należy podkreślić, że wysoki poziom mery-
toryczny poszczególnych sesji konferencji i dys-
kusji był też zasługą przewodniczących wydzie-
lonych części obrad, m.in. prof. Eugeniusza Ko-
łoty (UP Wrocław), prof. Włodzimierza Sady 
(UR Kraków), prof. Stanisława Gawrońskiego 
(SGGW Warszawa), prof. Wojciecha Tyksiń-
skiego (UP Poznań), prof. Włodzimierza Bre-
sia (UP Poznań), prof. Józefa Nurzyńskiego (UP 
Lublin) i prof. Tadeusza Kęsika (UP Lublin).

W drugim dniu konferencji zorganizowano 
sesję plenerową, której przewodniczył prof. Ta-
deusz Kęsik. W czasie tej sesji uczestnicy konfe-
rencji poznali walory krajobrazowe Roztoczań-
skiego Parku Narodowego oraz wizytowali plan-
tację borówki wysokiej w Olchowcu. Plantacja 
nad Tanwią – Sp. z o.o. wchodzi w skład Gru-
py Producentów Owoców „Polskie jagody”. Im-
ponuje ona powierzchnią wynoszącą ponad 200 
ha oraz nowoczesnymi metodami uprawy tych 
cennych roślin. Podczas spotkania z kierownic-
twem � rmy była okazja do ciekawej dyskusji 
i poznania sposobów zagospodarowania surow-
ca. Rozmiar produkcji i rozwiązania logistycz-
ne funkcjonującej tu � rmy wzbudziły podziw 
i uznanie wszystkich uczestników konferen-
cji. Sukcesy produkcyjne polskich ogrodników 
są wynikiem ścisłej współpracy nauki i prakty-
ki, co zostało potwierdzone w czasie obrad oraz 
spotkań z producentami i przedstawicielami 
� rm pracujących na rzecz polskiego ogrodnic-
twa i rolnictwa. 

Mirosław Konopiński

Fot. Marzena Błażewicz-Woźniak

Uprawa i żywienie roślin ogrodniczych
W dniach 12–13 czerwca 2014 r. odbyła się w Suścu Ogólnopolska Ogrodnicza 
Konferencja Naukowa pt. „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin 
ogrodniczych”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor UP w Lublinie, 
prof. Marian Wesołowski oraz dziekan Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
prof. Zenia Michałojć. Organizatorem konferencji była Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin 
Ogrodniczych.

 ❚ Uczestnicy ogrodniczej konferencji naukowej w Suścu. Fot. Marzena Błażewicz-Woźniak
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Wydarzenia

5 czerwca br. na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu odbyła się konferencja po-
łączona z zebraniem założycielskim Stowarzy-
szenia „Żywność dla Przyszłości”. Wśród człon-
ków założycieli znaleźli się także przedstawiciele 
UP w Lublinie – prof. dr hab. Izabella Jackowska 
(dziekan Wydz. Nauk o Żywności i Biotechno-
logii), prof. dr hab. Joanna Barłowska (prodzie-
kan Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt) i dr hab. 
Mariusz Florek.

Utworzone polskie konsorcjum nauko-
wo-biznesowe jest odpowiednikiem europej-
skiej platformy „FoodBest”, którą tworzą przed-
stawiciele 10 krajów Europy Zachodniej. Pod-
jęte działania pozwolą na utworzenie w 2016 r. 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Know-
ledge Innovation Communities) pod nazwą 
„Food4Future”, której celem będzie m.in. do-
skonalenie procesów produkcji żywności, suple-
mentów diety oraz prowadzenie badań nad cho-
robami cywilizacyjnymi i ich zapobieganiu. To 
część programu działań Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, w którym przewidzia-
no funkcjonowanie wspólnot wiedzy i innowa-
cji w systemie gospodarczym UE. Dotychczas 
powstały dwie wspólnoty: klimatyczna i ener-
getyczna, a kolejne zostaną powołane do 2018 r.

 Zaplanowano również utworzenie 6 centrów: 
w Skandynawii, Anglii, Niemczech, Włoszech, 
Francji i krajach Beneluksu. Powstanie Wspól-
noty Wiedzy i Innowacji „Żywność dla Przy-
szłości” umożliwia lokalizację podobnego cen-
trum we Wrocławiu. 

Polska należy do liczących się producentów i 
eksporterów żywności na rynkach globalnych, a 
zwłaszcza na europejskim, oraz posiada znaczą-
ce osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o żyw-
ności i biotechnologii. Najważniejszymi celami 
Stowarzyszenia są działania w obszarze krajowe-
go biznesu żywnościowego, kształtowanie pro-
cesów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i 
gospodarczych, kreowanie wysokiej konkuren-
cyjności Polski na rynkach światowych, jak rów-
nież współpraca (jako instytucja prawna) z eu-
ropejskimi organizacjami, w tym głównie z Fo-
odBest. Dotychczasowe działania podjęte przez 
Stowarzyszenie uzyskały poparcie trzech mi-
nisterstw: gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Członkowie stowarzyszenia reprezentują 
polską naukę, edukację i biznes żywnościowy, 
jednostki sektora publicznego i organizacje po-
zarządowe. Stowarzyszenie nie ma formuły za-
mkniętej, a rozwijając się w przyszłości będzie 
włączać nowych członków z obszaru nauki, biz-

nesu i administracji działających na rzecz bran-
ży żywnościowej i biotechnologicznej. Prze-
wodniczącym powołanego 7-osobowego zarzą-
du Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości” 
został prof. Tadeusz Trziszka, prorektor UP we 
Wrocławiu.

Joanna Barłowska, Mariusz Florek 

i Izabella Jackowska

Żywność dla przyszłości

 ❚ Członkowie-założyciele Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości”. Fot. Tomasz Lewandowski
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Wokół nauki

W 1919 r. w Puszczy Białowieskiej zgi-
nął ostatni żubr. Po dziesięcioletniej nieobec-
ności do Białowieży powróciły pierwsze żubry. 
Od tego czasu, tj. ponad 80 lat trwa intensyw-
na restytucja gatunku. W tym czasie od 7 żu-
brów założycieli linii nizinnej żubra, sama po-
pulacja białowieska (Polska) wzrosła do ponad 
500 osobników.

Obecnie białowieską populacją żubra, egzy-
stującą po polskiej stronie opiekuje się Białowie-
ski Park Narodowy. Zadania zawarte w Planie 
Ochrony realizuje Ośrodek Hodowli Żubrów. 
Dział składa się z hodowli wolnej i zamknię-
tej oraz gabinetu weterynaryjnego. Do głów-
nych zadań pracowników Ośrodka Hodowli Żu-
brów należą: kontrola kondycji i stanu zdrowia 
żubrów, inwentaryzacja, odłowy i przesiedlenia 
mające na celu tworzenie i wzmacnianie popu-
lacji poza Puszczą Białowieską, eliminacje osob-
ników chorych, starych i agresywnych.

Żubry utrzymywane w rezerwatach hodow-
lanych, podobnie jak inne zwierzęta, m.in. go-
spodarskie, poddawane są zabiegom hodowla-
nym, takim jak najwłaściwszy dobór zwierząt do 
rozmnażania, aby zapobiec pogarszaniu się i tak 
niskiej zmienności genetycznej. Żubry mają nie-
ograniczony dostęp do naturalnej bazy pokar-
mowej i wody. Ponadto otrzymują paszę treści-
wą, a zimą dodatkowo siano i buraki. Zwierzę-
ta utrzymywane w niewoli są poddawane pro-
! laktyce przeciwpasożytniczej, ponadto w razie 
konieczności otrzymują pomoc lekarsko-wete-
rynaryjną. W cyklu hodowlanym prowadzony 
jest monitoring chorób zakaźnych oraz dezyn-
fekcja planowa i bieżąca. Współpraca z powia-
towym lekarzem weterynarii zapewnia dostęp 
do informacji o sytuacji epizootycznej powia-
tu i województwa. Wszystkie urodzone zwie-
rzęta są rejestrowane w Księdze Rodowodowej 
Żubrów. Każde zwierzę utrzymywane w hodow-
li zamkniętej posiada swój numer rodowodowy 
oraz imię: dla żubrów z hodowli wolnej Biało-
wieskiego PN zaczynające się od liter PO, zaś dla 
odłowionych z hodowli wolnej na KA.

Rezerwat Pokazowy Żubrów pełni rolę edu-
kacyjną. W rezerwacie można nie tylko obej-
rzeć m.in. żubry, ale także zapoznać się z histo-
rią restytucji i rozmieszczeniem hodowli żu-
brów w Polsce. Poza żubrem w rezerwacie po-
kazowym zobaczyć można koniki polskie, rysie, 
wilki, jelenie, żubronie, łosie, dziki, sarny i żbi-
ki. Na temat wszystkich zwierząt zamieszczone 
są tabliczki informacyjne, na których przeczy-
tamy zwięzłe informacje dotyczące poszczegól-
nych gatunków w języku polskim i angielskim.

Jednym z ważniejszych zadań rocznych jest 
inwentaryzacja stada wolnościowego żubrów. 
Pozwala to oszacować stosunek samic do sam-
ców, liczbę młodzieży oraz – co najważniejsze – 
ilość i płeć urodzonych cieląt. Oprócz liczebno-
ści ocenie poddaje się stan zdrowia i kondycję 
zwierząt, a także koncentrację i rozmieszczenie 
żubrów w rejonie puszczy i poza nią.

Nierozerwalnym elementem zarządza-
nia stadem żubrów jest ich zimowe dokarmia-
nie. W Puszczy dokarmianiem żubrów w głów-
nej mierze zajmuje się pracownicy OHŻ obsłu-
gujący wolną hodowlę żubrów, pracownicy Ob-
rębu Ochronnego Hwoźna, pracownicy Lasów 
Państwowych, a także rolnicy poprzez składo-
wanie na łąkach zakontraktowanego siana. Po-
dawanie paszy ilościowej, jaką jest siano, zapew-
nia żubrom minimum egzystencjalne. Zwierzę-
ta utrzymywane w ten sposób w specjalnie wy-
znaczonych do dokarmiania miejscach, powo-
dują mniej szkód w lesie oraz uprawach rol-
nych. Podczas koncentracji na ograniczonej po-
wierzchni można żubry policzyć i ocenić ich 
kondycję, a także schwytać sztuki nadające się 
do hodowli poza Puszczą Białowieską.

Białowieski PN zajmuje się odławianiem żu-
brów z populacji wolnej, w celu tworzenia no-
wych hodowli lub zasilaniu już istniejących. Żu-
bry odłowione z wolności poddawane są kwa-

rantannie oraz adaptacji do życia w zagrodzie 
w rezerwatach hodowlanych. Przed opuszcze-
niem rezerwatu zwierzęta są badane w kierunku 
nosicielstwa najgroźniejszych chorób zakaźnych 
dużych przeżuwaczy. Do badań pobierana jest 
krew, a każdy z badanych żubrów zostaje ozna-
kowany za pomocą mikrotranspondera. Do naj-
częściej wykonywanej diagnostyki należą bada-
nia w kierunku gruźlicy, brucelozy, enzootycz-
nej białaczki bydła, choroby niebieskiego języ-
ka, otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła 
i choroby błon śluzowych, a od niedawna rów-
nież prowadzona jest serodiagnostyka i bada-
nia wirusologiczne na obecność wirusa Schmal-
lenberg. Żubry opuszczające Puszczę Białowie-
ską zaopatrzone są w świadectwa zdrowia oraz 
poddane pro! laktyce przeciwko ekto- i endopa-
sożytom.

Do obowiązków lekarza weterynarii OHŻ 
należy wykonywanie sekcji padłych żubrów. Ma 
to na celu ustalenie, w miarę możliwości, przy-

Rola lekarza weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym

 ❚ Autor przy zimmobilizowanej farmakologicznie krowie. Fot. Tomasz Kołodziejczyk
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czyny śmierci. Jest to konieczne ze względu na 

możliwość stałej kontroli kondycji zdrowotnej 

populacji żubrów. Po autopsji sporządzany jest 

protokół okoliczności śmierci. W razie koniecz-

ności pobierane są wycinki do badań histopa-

tologicznych oraz próbki do badań bakteriolo-

gicznych i wirusologicznych. Od wszystkich pa-

dłych sztuk zabezpieczany jest materiał do ba-

dań genetycznych.

Białowieski Park Narodowy wspólnie z Ka-

tedrą Genetyki i Hodowli Ogólnej Szkoły Głów-

nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

uczestniczy w projekcie Ochrona żubra in situ 

w Polsce Północno-Wschodniej. Na terenie 

Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Knyszyń-

skiej wybranym żubrom zakładane były obro-

że telemetryczne. Dzięki temu można śledzić 

rozmieszczenie żubrów i racjonalnie zarządzać 

wolną populacją tych zwierząt.

lek. wet. Michał K. Krzysiak

specjalista ds. ochrony przyrody

Białowieski Park Narodowy

Autor jest absolwentem naszej uczelni. O swojej 

pracy opow iadał podczas Nocy Uniwersytetów na UP 

w Lublinie.

 ❚ Żubry z Białowieskiego Parku Narodowego na Bornholmie. Fot. Hanna Piorska

 ❚ Krowa żubra. Fot. Tomasz Kołodziejczyk
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Biblioteka

Na przełomie maja i czerwca tra� ły do nas: 

urządzenie wielofunkcyjne przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych oraz komputer ze spe-

cjalnym oprogramowaniem dla osób niewido-

mych i słabowidzących, a także urządzenia do 

powiększania obrazu. Dzięki temu mogliśmy 

stworzyć stanowisko dla użytkowników z dys-

funkcją wzroku.

Urządzenie wielofunkcyjne � rmy Canon 

składa się m.in. z wysokiej jakości skanera, dru-

karki i kserokopiarki. Panel starowania jest ru-

chomy i umożliwia korzystanie z urządzenia 

osobie poruszającej się na wózku. Skanowanie 

na tym urządzeniu jest bezpłatne. Plik z zeska-

nowanym tekstem można przesłać pocztą elek-

troniczną lub zapisać na pamięć USB jako plik 

pdf lub ti� . Urządzenie ma jednak zablokowaną 

funkcję kserowania oraz wydruku. Skaner jest 

dostępny dla wszystkich użytkowników w czy-

telni.

Do czytelni tra� ł też nowoczesny komputer 

dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących 

oraz stacjonarny powiększalnik tekstu.

Komputer wyposażony jest w innowacyj-

ną klawiaturę oraz myszkę dostosowaną dla 

osób z  niesprawnością nadgarstka. Zainstalo-

wano na nim specjalistyczne oprogramowanie: 

JAWS, MAGic oraz ABBYY Fine Reader. Pro-

gram JAWS umożliwia udźwiękowienie kompu-

tera: zapisany tekst przekształca w mowę. MA-

Gic to program pozwalający na powiększenie 

obrazu na ekranie monitora, idealnie dostoso-

wany to potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz 

dla osób spędzających dużo czasu przed ekra-

nem. Program ABBYY Fine Reader 12 pozwa-

la na rozpoznawanie zeskanowanego tekstu, co 

w następstwie daje możliwość dalszej pracy nad 

nim w innych aplikacjach. 

Powiększalnik stacjonarny TOPAZ XL HD 

zapewnieni osobom niedowidzącym najwyższą 

Ponad 40 tys. zł wydała Biblioteka Główna 
na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla osób niepełnosprawnych. 

Biblioteka Główna UP 
Przyjazna dla niepełnosprawnych

wydajność w pracy z tekstem. Urządzenie po-

wstało dzięki � rmie Freedom Scienti� c – lidera 

w zakresie rozwiązań technologicznych dla osób 

niewidomych i niedowidzących. Powiększalnik 

pozwala na powiększenie tekstu do 67 razy w ja-

kości HD. W przyszłości planujemy zakup opro-

gramowania, które pozwoli na odsłuchanie ska-

nowanego tekstu, wysłanie do innych aplikacji 

na komputerze, umożliwi skanowanie wielu ob-

razów w jeden dokument, edycję i zapisywanie 

w różnych formatach.

W wypożyczalni dostępna jest specjalistycz-

na lupa elektroniczna RUBY wyposażona w 4,3 

calowy ekran LCD. Urządzenie to daje moż-

liwość powiększenia obrazu od 2 do 14 razy 

w pięciu trybach. Można też zamrozić oglądany 

obraz w celu dłuższej pracy nad nim. 

Mamy nadzieję, że użytkownicy naszej Bi-

blioteki odczują znaczną poprawę jakości usług 

bibliotecznych.

Tekst i fot. Anna Drozd-Małaj

Biblioteka Główna UP
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Konferencje

Posiedzenie jubileuszowe z udziałem JM 
Rektora UP w Lublinie prof. Mariana Wesołow-
skiego, prorektora ds. organizacji i kadr prof. 
Andrzeja Borowego, redaktora naczelnego Wy-
dawnictwa UP prof. Krzysztofa Szkucika oraz 
dyrektora Biblioteki Głównej dr. Mariana But-
kiewicza odbyło się w sali konferencyjnej, w bu-
dynku Biblioteki Głównej UP. Otwarcia Konfe-
rencji dokonał JM Rektor UP, który krótko scha-
rakteryzował naszą uczelnie i wyraził zadowole-
nie, że 20 lat temu w Lublinie odbyła się pierw-
sza założycielska konferencja Stowarzyszenia 
Wydawców Szkół Wyższych z inicjatywy KUL i 
UMCS, a obecnie Stowarzyszenie obchodzi swój 
jubileusz w murach Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie. 

Prezes Anna Zielińska-Krybus (UP w Po-
znaniu) przedstawiła w formie krótkiej pre-
zentacji historię Stowarzyszenia. Wręczono dy-
plomy członka honorowego dwóm byłym pre-
zesom, Andrzejowi Peciakowi oraz Henrykowi 
Podolskiemu, którzy jako wieloletni działacze 
SWSW z poświęceniem walczyli o prawa wy-
dawców akademickich i konsolidowali środo-
wisko. Przyjęto także nowych członków Stowa-
rzyszenia.

W trakcie obrad plenarnych omawiano 
m.in. problem publikacji elektronicznych 
udostępniania plików na platformach cyfro-
wych (prowadzący Łukasz Kocój z UJ, Edy-
ta Łongiewska-Wijas z Uniw. Szczecińskie-
go), przygotowywanych przepisów w spra-
wie egzemplarza obowiązkowego oraz dota-
cji na podręczniki akademickie (Anna Zie-
lińska-Krybus), a także ustawy o jednoli-
tej cenie książki (Edyta Łongiewska-Wi-
jas). Zastanawiano się nad miejscem wy-
dawnictwa akademickiego wśród wydaw-
ców książek naukowych (Dorota Ślachciak 
z UTP w Bydgoszczy). Dyskutowano także 
o nowej formule dysponendy (Aurelia Grej-
ner z UWM w Olsztynie). Aleksandra Wo-
łoszczuk z PWN przekazał najnowsze infor-
macje o elektronicznej platformie IBUK.pl 
i nowych pomysłach na rozwój cyfrowego 
upowszechniania publikacji.

W czasie konferencji odbyło się Walne Ze-
branie SWSW. Przedstawiono sprawozdania z 
działalności Zarządu oraz sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej za rok 2013. Przeprowadzo-

no wybory uzupełniające do Komisji Rewizyj-
nej. Nowym członkiem została Grażyna Jarzy-
na z Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy. Utworzono zespół do spraw zmian w statu-
cie SWSW, który będzie działał przez kilka mie-
sięcy. Dyskutowano m.in. nad formułą szkoleń 
edytorskich dla wydawców, a referat wprowa-
dzający wygłosiła Iwona Wegner-Maruszewska, 
była dyrektor Wydawnictwa Naukowego Uniw. 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tomasz 
Włodarczyk z Uniw. Łódzkiego poinformował o 
otwarciu studiów podyplomowych z edytorstwa 
na tej uczelni. Omówiono także sprawy bieżą-

Jubileusz Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

W dniach 3–6 czerwca 2014 r. w Lublinie 
odbyła się XX Konferencja Stowarzyszenia 
Wydawców Szkół Wyższych, której organi-
zatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oraz SWSW. 
Tematem przewodnim były „Inicjatywy 
projakościowe i nowe wyzwania 
w działalności wydawnictw akademickich”. 
W konferencji wzięli udział dyrektorzy, 
kierownicy i sekretarze wydawnictw z 30 
różnych uczelni oraz członkowie honorowi. 

ce oraz plany udziału SWSW w targach książki, 
wystawach, konferencjach w 2015 r.

Zaplanowano, że następna konferencja bę-
dzie organizowana przez Uniw. Przyrodniczy 
w Poznaniu.

W przerwie w obradach uczestnicy ogląda-
li nowoczesną siedzibę Wydawnictwa UP w bu-
dynku Biblioteki Głównej. Większość uczestni-
ków była w Lublinie po raz pierwszy, więc orga-
nizatorzy przewidzieli kilkugodzinny spacer po 
mieście z przewodnikiem.

 Ewa Zawadzka-Mazurek 

Fot. Jacek Piasecki

 ❚ Od lewej: Andrzej Peciak, Henryk Podolski

 ❚ Od lewej: dr Marian Butkiewicz, prof. Krzysztof Szkucik, prorektor Andrzej Borowy, 
red. Ewa Zawadzka-Mazurek, JM Rektor Marian Wesołowski, red. Anna Zielińska-Krybus
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Pojęcie ekologia budzi kontrowersyjne 
opinie m.in. ze względu na potencjalny 
wpływ na zdrowie, cenę oraz 
dostępność produktów organicznych. 
W ostatnich latach zauważa się powrót 
do proekologicznych metod produkcji 
żywności. Ludzie coraz chętniej sięgają 
po wyroby charakteryzujące się wysoką 
jakością. 

Do takich produktów można zaliczyć ekolo-

giczne owoce i warzywa, które są wytwarzane w 

gospodarstwach niekonwencjonalnych. Rolnic-

two ekologiczne obejmuje następujące praktyki:

– zakaz korzystania z pestycydów, nawozów 

sztucznych, antybiotyków,

– stosowanie nawozów naturalnych (kom-

post, obornik, nawozy zielone oraz naturalne 

nawozy mineralne),

– kategoryczny zakaz wykorzystywania 

GMO,

– wieloletni płodozmian.

W zależności od kraju pochodzenia, kon-

sumenci z pojęciem jakości utożsamiają róż-

ne cechy. Obywatele Grecji największą wagę 

przywiązują do bezpieczeństwa zdrowotnego, 

walorów odżywczych, atrakcyjnego wyglądu, 

smaku, a także ochrony środowiska w czasie 

produkcji. Mieszkańcy Szwecji za najistotniej-

sze cechy uważają świeżość, walory odżywcze, 

higienę produkcji, smak oraz naturalność. Z 

kolei dla Polaków największe znaczenie mają 

walory smakowe, wpływ na zdrowie, wartość 

odżywcza, świeżość, a także wygląd zewnętrz-

ny. Ponadto zdecydowana większość nasze-

go społeczeństwa skłonna jest zapłacić więk-

szą cenę za warzywa i owoce wysokiej jakości 

oraz takie, które dają gwarancję bezpieczeń-

stwa zdrowotnego. Polacy najchętniej kupu-

ją owoce miękkie, które wyróżniają się słod-

kim smakiem, np. truskawki. Zdrowie i wygo-

da mają największy wpływ na kształtowanie 

preferencji oraz smaku nabywców.

Wiek konsumentów pozostaje w ścisłej re-

lacji z ich przekonaniami. Dla osób w wieku od 

40 do 60 roku życia najistotniejsze są cechy ta-

kie jak: ekologiczna produkcja, wartość zdro-

wotna, wartość odżywcza, polskie pochodzenie 

oraz opakowanie. Natomiast do zakupu orga-

nicznych owoców i warzyw zniechęcała przede 

wszystkim wysoka cena. Zgodnie z opinią kon-

sumentów na jakość oraz bezpieczeństwo zdro-

wotne owoców wpływa brak niebezpiecznych 

dla zdrowia pozostałości pestycydów, wartość 

zdrowotna, wyczuwalny obcy zapach i smak, 

widoczne objawy chorób oraz szkodników, jak 

również zanieczyszczenia. 

Prowadzone badania wykazały, że produk-

ty organiczne zawierają znacznie więcej związ-

ków bioaktywnych od wyrobów konwencjonal-

nych. Przykładowo, owoce pomidora są cennym 

źródłem wielu antyoksydantów, do których może-

my zaliczyć m.in. witaminę C, tokoferol, � awono-

le, a także karetonoidy. Dodatkowo pomidory wy-

produkowane z wykorzystaniem ekologicznych 

metod produkcji są bardziej zasobne w likopen i 

β-karoten od pomidorów konwencjonalnych.

Sok pomidorowy wytworzony z pomido-

rów ekologicznych zawiera znacznie więcej suchej 

masy niż w przypadku produkcji konwencjonal-

nej. Stwierdzono także, że cechuje się on zwiększo-

ną zawartością β-karotenu oraz cukrów ogółem i 

redukujących. Według niektórych badaczy, owo-

ce pomidora i otrzymane z nich przeciery pocho-

dzące z produkcji proekologicznej charakteryzują 

się wyższą wartością odżywczą od tych z produkcji 

konwencjonalnej. Podobnie papryka pochodząca 

z upraw ekologicznych zawiera więcej suchej masy, 

karetonoidów oraz � awonoidów w porównaniu z 

papryką konwencjonalną.

Analiza buraków ćwikłowych wykaza-

ła, że korzenie mają w swoim składzie większą 

ilość suchej masy niż buraki wyprodukowane 

w standardowym systemie. Różnica ta przekra-

cza 23%. Na dodatek niekonwencjonalne buraki 

ćwikłowe charakteryzują się zwiększoną obec-

nością kwasów organicznych, witaminy C oraz 

cukrów redukujących i ogółem.

Zawartość metali ciężkich w ekologicznych 

ziemniakach, pietruszce i marchwi jest zdecy-

dowanie niższa niż w przypadku warzyw kon-

wencjonalnych. Różnice te odnoszą się do mie-

dzi, kadmu, cynku i żelaza. Spożywanie meta-

li ciężkich w zbyt dużych ilościach jest niebez-

pieczne dla zdrowia człowieka. Powodują one 

ostre lub przewlekłe zatrucia pokarmowe. Co 

więcej, schorzenia przewlekłe występują przez 

długi okres w tzw. formie utajonej. Metale cięż-

kie znajdujące się w organizmie ludzkim mogą 

powodować zaburzenia w wytwarzaniu ATP 

oraz szkodliwe zmiany w syntezie białka. Kon-

sekwencją tych mody� kacji mogą być zmiany 

chorobowe obejmujące także choroby .

Podsumowując, jakość spożywanych przez 

ludzi produktów żywnościowych ma bardzo 

duży wpływ na ich organizm. Regularne kon-

sumowanie organicznych owoców i warzyw ko-

rzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Obec-

ność w diecie wysokiej jakości ekologicznych 

produktów wpływa na poprawę funkcjonowa-

nia naszego ustroju, a także może wykazywać 

działanie przeciwmiażdżycowe, hamować roz-

wój aktywnych form tlenu w organizmie oraz 

spowolnić starzenie się komórek. U osób spoży-

wających owoce i warzywa wytworzone w sys-

temie ekologicznym zanotowano wzrost ogól-

nej zdolności przeciwutleniającej osocza krwi, 

w porównaniu z osoczem osób stosujących dietę 

bogatą w produkty konwencjonalne. Co więcej 

obecność nawet minimalnej ilości pestycydów 

w produktach konwencjonalnych może wykazy-

wać niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie. Po-

zostałości nawozów syntetycznych gromadzą się 

przede wszystkim w tłuszczu oraz mleku zwie-

rząt i ludzi, wątrobie, nerkach, mózgu oraz in-

nych narządach co warunkuje występowanie 

chronicznych zaburzeń tych organów. 

Anna Piecak1, Marta Zalewska-Korona2, 
Agnieszka Latoch3,

1SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 
Żywności, WNoŻiB

2Kat. Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, 
WNoŻiB

3Kat. Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, 
WNoŻiB

Jakość ekologicznych owoców i warzyw 
w opinii konsumentów

 ❚ Wspólnotowe logo rolnictwa ekologicznego

 ❚ Fot. Renata Nurzyńska-Wierdak

 ❚ Fot. Tomasz Lipa
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Im szybciej biegnie czas, tym bardziej chce-
my go zatrzymać, stworzyć iluzję powrotu do 
okresu, z którego nigdy nie chciało się odejść. 
A mentalnie i uczuciowo nie odeszło się prze-
cież nigdy. 

Dlatego w niecały rok po ostatnim zjeździe 
w dniach od 30 maja do 1 czerwca tego roku 
spotkaliśmy się znowu, jednak tym razem nie 
w murach naszej Alma Mater jak dotąd bywało. 
Nasz Rok po raz pierwszy miał zjazd poza Lubli-
nem, w czarującym Krasnobrodzie na Roztoczu. 
Zasmucał jedynie fakt, że przyjechało niewiele 
ponad dwadzieścia osób. Z roku na rok zjazdy 
bywają niestety mniej liczne. 

Roztocze powitało nas rozczulająco – ze łza-
mi deszczu. Zieleń świeżo wymyta urzekała in-
tensywnością barwy. Radość powitania, łącząc 
się z oczarowaniem pięknem Roztocza, szła w 
parze ze wzruszeniem. 

Zakwaterowanie w pensjonacie „Michaś”, 
a wieczorem spotkanie przy wspólnym sto-
le i zaimprowizowana uczta. Przywieziono do-
mowe przysmaki, pyszne ciasta, barszcz, pasz-
teciki, pstrągi wędzone w plasterkach boczku i 
gwóźdź programu – kiszoną sałatę. Wieczór wy-
pełniły rozmowy, wspomnienia, przypominanie 
przygód egzaminacyjnych, a towarzyszyły im 
śmiech, radość i dużo śpiewu.

Nazajutrz po śniadaniu zwiedzanie Kaplicy 
na Wodzie. Po południu Muzeum Etnogra� cz-
ne przy kościele klasztornym oraz Ptaszarnia i 
wieńce dożynkowe. Msza w intencji Roku i za 
spokój dusz tych, którzy odeszli. Modlitwa do 
Krasnobrodzkiej Pani o kolejny zjazd. Wieczo-
rem bankiet, tańce i śpiewy. Przekrój dawnych 
melodii znanych, wzruszających, przypomina-
jących nieodżałowaną przeszłość rozbrzmiewał 
jeszcze długo w nocnej ciszy...

Rano pożegnanie, jak zawsze z żalem i już 
budzącą się tęsknotą za następnym spotkaniem.

Irena Molenda
ZJAZD W KRASNOBRODZIE 

Coraz trudniej się żyje 
na naszej codziennej planecie, 
ból, przygnębienia, 
troska gniecie.
Gąszcz spraw coraz trudniejszych, 
przybywa dni smutniejszych, 
czekamy zatem jak kania na deszcze,
żeby się spotkać jeszcze. 
Jeszcze raz, jeszcze raz, 
jeszcze wiele razy… 
By powróciły wspomnienia 
i naszej młodości obrazy. 
Zjazd w życia jesieni 
za to w porze wiosny, 
Zjazd w Krasnobrodzie
majowy, radosny. 
Zjazd w pięknym zakątku 
naszej Lubelszczyzny, 
w pięknej Roztocza krainie, 
ale i stąd do ukochanej Alma Mater 
myśl serdeczna płynie,
bo gdziekolwiek byśmy się spotkali 
zawsze będziemy naszą Uczelnię
z sentymentem wielkim wspominali, 
bo zawsze w sercach i pamięci 
ma pierwszeństwo, 
bo tu się rodziły miłości, 
przyjaźnie, koleżeństwo. 

Dąbrowa Górnicza 1 czerwca 2014 r. 

Wspomnienie Zjazdu – 
Rocznik 1961–1966 

Dziękujemy za pomysł i organizację zjazdu 
koleżance Krystynie Skassie oraz Krystynie Ro-
sołowskiej. 

Irena Molenda 

Fot. Andrzej Kużniar

14 czerwca 2014 r. w Centrum Innowacyj-
no-Wdrożeniowym UP w Lublinie odbyło się 
Pierwsze Forum Młodych Przyrodników oraz 
Ogólnopolska Konferencja Rolnictwo – Żyw-
ność – Zdrowie. Organizatorami było Stowarzy-
szenie Studentów Nauk Przyrodniczych, Zakład 
Genetyki Klinicznej Uniw. Medycznego w Lu-
blinie, Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczni-
czych UP w Lublinie. Patronat nad konferencją 
objęli: prof. dr hab. dr h.c. Marian Wesołowski, 
rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. n. med. An-
drzej Drop, rektor UM w Lublinie oraz Lubel-
skie Tow. Naukowe, które reprezentował prof. dr 
hab. Tadeusz Kęsik. 

Spotkanie w tak szerokim gronie było pró-
bą integracji oraz wymiany doświadczeń mię-
dzy młodymi naukowcami na temat holistycz-
nego ujęcia tematu człowieka jako części ekosys-
temu; od środowiska życia, rolnictwa przez eta-
py produkcji żywności aż do zdrowia psychicz-
nego i � zycznego człowieka. Zakres konferencji 
został również poszerzony o zagadnienia z pro-
� laktyki prozdrowotnej, żywności mody� kowa-
nej genetycznie oraz metod diagnostyki labora-
toryjnej. 

W spotkaniu wzięli udział doktoranci i mło-
dzi naukowcy z 14 ośrodków naukowych w Pol-
sce. Swoje prace zaprezentowali przedstawiciele 
UP w Lublinie, UM w Lublinie, UMCS w Lubli-
nie, Instytutu Agro� zyki PAN w Lublinie, Inst. 
Medycyny Wsi w Lublinie, UJ w Krakowie, Po-
lit. Krakowskiej, Uniw. Rzeszowskiego, Uniw. 
Łódzkiego, Polit. Łódzkiej, Uniw. Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Zarządzania w Rzeszowie, UP w Wrocła-
wiu, SGGW. 

Wystąpienia uczestników oceniane były 
przez przedstawicieli Komitetu Naukowego 
w składzie: prof. dr hab. Renata Nurzyńska-
Wierdak (UP Lublin), prof. dr hab. n. med. Ja-
nusz Kocki (UM Lublin), dr hab. n. farm. Anna 
Bogucka-Kocka (UM Lublin). Więcej informa-
cji o konferencji oraz pełna fotorelacja z jej prze-
biegu znajduje się na stronie www.ssnp.org.pl 
oraz na www.facebook.com/ssnporg. 

Mateusz Gortad

Rolnictwo – 
żywność – zdrowie

Logotyp konferencji
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Jak w monitoringu losów zawodowych 
absolwentów pogodzić interesy uczelni, 
studentów, absolwentów i pracodawców? 
Wpływ użytkowników portalu na jego 
funkcjonalność. 

Wysoka jakość kształcenia to jedno z głów-

nych wyzwań stojących przed polskim syste-

mem szkolnictwa wyższego. Wśród wielu na-

rzędzi do jej osiągnięcia należy wyróżnić moni-

toring losów zawodowych absolwentów uczelni. 

Pozwala on na wery� kację programów kształce-

nia przez wymogi rynku pracy, a więc jest naj-

lepszą odpowiedzią na potrzebę ciągłego uno-

wocześniania oferowanych treści programo-

wych. Informacje na temat bezrobocia wśród 

absolwentów danego kierunku studiów, cza-

su poszukiwania pierwszej pracy, wykorzysty-

wania nabytych umiejętności, słabych i moc-

nych stron programów nauczania, czy też bran-

ży, w których pracują absolwenci, są bezcenne z 

punktu widzenia doskonalenia oferty edukacyj-

nej każdej uczelni. 

Ze względu na dużą próbę badanych osób 

i założenie powtarzalności badania (np. wraz z 

kolejnymi rocznikami nowych absolwentów), 

najbardziej optymalnym sposobem jego pro-

wadzenia jest wykorzystanie internetu w formie 

prostych, elektronicznych ankiet lub komplek-

sowych rozwiązań opartych na portalach. Trze-

ba zauważyć, że badania losów zawodowych ab-

solwentów opierają się na różnorodnej metodo-

logii – kluczowe staje się zatem zapewnienie wy-

sokiej frekwencji w badaniu, bo tylko taka po-

zwoli na wyciąganie wiarygodnych wniosków. 

Powiązanie udziału w badaniu z korzyściami 

dla uczestnika jest metodą na osiągnięcie tego 

celu. To założenie przyświecało budowie porta-

lu stworzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu w ramach projektu „PI – Monito-

ring losów absolwentów w kontekście dostoso-

wania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodar-

ki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”, 

współ� nansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Jest on dedykowany w szczególno-

ści uczelniom o profilu przyrodniczo-rolni-

czo-technicznym (w projekcie biorą również 

udział UP w Lublinie oraz SGGW w Warsza-

wie) i uwzględnia ich specyfikę. Przeznaczo-

ny jest dla czterech grup użytkowników, któ-

re mają dostęp do zróżnicowanych funkcjo-

nalności portalu. Publikowane są w nim m.in. 

ankiety związane z badaniem losów absolwen-

tów, oferty pracy, praktyk i staży, artykuły me-

rytoryczne, raporty z badań. Większość moż-

liwości portalu dostępna jest tylko dla zare-

jestrowanych użytkowników, np. oferty ryn-

ku pracy czy szkolenia e-learningowe, będące 

formą nagrody za aktywność. 

W celu, jak najlepszego dostosowania 

funkcjonalności portalu do potrzeb użyt-

kowników, zaplanowano jego testowanie w 

dwóch fazach przez reprezentantów grup do-

celowych. Ze wszystkich uczelni współpra-

cujących w projekcie wyselekcjonowano bli-

sko 300 osób – 25 pracowników, 132 studen-

tów, 40 pracodawców i 97 absolwentów, któ-

rzy jako użytkownicy testujący portalu doko-

nali na nim rejestracji, a następnie sprawdzi-

li jego działanie. Specjalny formularz posłużył 

im do zaznaczenia sprawdzonych funkcjonal-

ności oraz naniesienia swoich uwagi i propo-

zycji zmian. Wyniki pierwszego etapu testo-

wania zostały omówione na spotkaniu teste-

rów z firmą informatyczną na poszczególnych 

uczelniach – w szczególności odniesiono się 

do zasadności i zakresu dokonania zapropo-

nowanych przez użytkowników zmian w por-

talu. 

A jakie zmiany były zaproponowane przez 

użytkowników? Przykładowo, z punktu widze-

nia studenta i absolwenta ważna była możli-

Monitoring 
losów zawodowych absolwentów 

wość dodawania do swojego pro� lu załączni-

ków (pliki tekstowe i gra� czne – np. certy� ka-

ty potwierdzające znajomość języka obcego, re-

komendacje od pracodawców) oraz ulepszenie 

funkcjonalności skrzynki pocztowej. Dla praco-

dawcy istotna była m.in. możliwość edycji pro-

� lu o dodatkowe informacje branżowe – np. ad-

res strony internetowej, czy też wielopoziomowe 

� ltrowanie w wyszukiwarce potencjalnych kan-

dydatów do pracy. Z kolei użytkownicy testują-

cy jako pracownicy najwięcej uwagi poświęcili 

zmianom w module ankietowania i raportowa-

nia. Wyniki testowania zostały uwzględnione w 

procesie zmian portalu.

Więcej informacji na temat wyników te-

stowania portalu można znaleźć bezpośrednio 

na stronie projektu www.losy-absolwentow.

up.wroc.pl. Jednak najlepszym źródłem infor-

macji będzie samodzielne zarejestrowanie się 

w portalu. Wszystkich zainteresowanych, któ-

rzy chcieliby samodzielnie przetestować por-

tal, zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier 

UP w Lublinie, w szczególności pracowników 

Uczelni, studentów, absolwentów oraz praco-

dawców. Proces rejestracji jest prosty i nie wy-

maga dużo czasu, a osobiste zapoznanie się 

z portalem pozwoli na najlepszą ocenę jego 

przydatności w wytyczaniu ścieżki rozwoju 

zawodowego, poszukiwaniu najlepszych pra-

cowników spośród absolwentów i studentów 

czy też w uzyskiwaniu informacji pozwalają-

cych na lepsze planowanie zamian w ofercie 

edukacyjnej uczelni. 

Agnieszka Wasilak

 ❚ Ślubowanie lekarzy weterynarii. Fot. Jacek Piasecki
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Uroczystość poprowadził dziekan prof. Sta-
nisław Winiarczyk, który po powitaniu zapro-
szonych gości wystąpił z przemówieniem, a na-
stępnie wręczył dyplomy absolwentom rocznika 
2008–2014. Najlepsi otrzymali Odznaki Hono-
rowe UP. Wśród nich znaleźli się lek. wet.: Na-
talia Czopek, Paulina Fras, Agata Kiljan, Gabrie-
la Lignar, Katarzyna Zielińska, Karolina Kruk, 
Ilona Stabryła, Natalia Barzycka, Szymon Sała-
ga, Magdalena Balcerak, Magdalena Stopka, Jo-
anna Kaczor, Beata Paszko, Monika Rubaj, Jan 
Frymus. 

Wyróżniający się młodzi lekarze weteryna-
rii otrzymali nagrody od sponsorów, do których 
należą: prorektor prof. dr hab. Krzysztof Gołac-
ki; prof. dr hab. Krzysztof Szkucik; Lubelska Izba 
Lekarsko-Weterynaryjnej; Krajowa Izba Lekar-
sko-Weterynaryjnej; „Biowet” – Puławy; „Bio-
wet” Drwalew; # rma Royal Canin; Wydawnic-
two Galaktyka. 

Wykład pt. „Prenatalne programowanie” 
wygłosiła dr hab. Ewa Tomaszewska. 

Głos zabrali też przedstawiciel absolwentów 
– lek. wet. Jan Frymus oraz przewodniczący Wy-
działowej Rady Samorządu Studenckiego Jakub 
Grzyb, starosta V roku studiów.

mj

Fot. Jacek Piasecki

Wręczenie dyplomów na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej odbyło się 
14 czerwca br. Studia w tym roku 
ukończyło 136 osób. Wszyscy złożyli 
ślubowanie lekarza weterynarii. 

Dyplomy

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków nie 
marnuje czasu. Od Festiwalu Przedszkolaka nie 
minął miesiąc, a przygotowali kolejne wydarze-
nie. Tym razem zorganizowali Konkurs Wiedzy 
o Żywieniu Człowieka, który odbył się 14 kwiet-
nia 2014 r. w Centrum Kongresowym UP. Patro-
nat nad konkursem objęła dziekan Wydz. Nauk 
o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Izabel-
la  Jackowska. Celem było promowanie prawi-
dłowego żywienia oraz prowadzenie zdrowego 
trybu życia. 

Członkowie SKN Dietetyków pod opieką dr 
Małgorzaty Kosteckiej przygotowali test składa-
jący się z czterdziestu pytań z zakresu żywienia 
człowieka. Poziom trudności pytań był zróżnico-
wany. Konkurs poprowadziły Agnieszka Kowal-
ska i Agnieszka Halska, prezes SKN Dietetyków. 
W oczekiwaniu na wyniki prowadzące omówi-
ły zagadnienia zawarte w pytaniach. Oczekiwa-

Konkurs wiedzy o żywieniu człowieka

nie uatrakcyjnił pokaz carvingu – sztuki rzeź-
bienia w owocach, który wykonał student diete-
tyki Piotr Stanikowski. W przygotowaniach do 
konkursu uczestniczyli także: Joanna Bolesław-
ska, Joanna Rusecka, Beata Rutkowska, Katarzy-
na Banach i inni. Plakaty promujące wydarzenie 
zaprojektowała Milena Łyżwa. 

Poziom wiedzy uczestników był wysoki, co 
bardzo ucieszyło organizatorów konkursu. Ry-
walizacja o czwarte miejsce wymagała dogryw-
ki. Najlepsi otrzymali książki: Kuchnia polska, 
Kuchnia włoska oraz Wielka księga drinków i 
koktajli oraz kurs carvingu, karnety na siłow-
nię, zestawy produktów Lubella. Żaden uczest-
nik nie wyszedł bez nagrody. Wszyscy bawili się 
doskonale. Konkursem oprócz studentów zain-
teresowały się media lubelskie, tj. Radio Lublin 
oraz Dziennik Wschodni. 

A. Kowalska, Fot. Jacek Piasecki
 ❚ Pokaz carvingu w wykonaniu Piotra Stanikowskiego 

podczas Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka

 ❚ Najlepsi otrzymali Odznaki Honorowe UP

 ❚ Od lewej: prof. prof. Piotr Silmanowicz, Stanisław Winiarczyk, Cezary Kowalski



24 Aktualności 3/71/2014

Wydarzenia

W uczelnianym rejestrze organizacji stu-

denckich Koło Naukowe Gospodarki Prze-

strzennej istnieje od 11 grudnia 2013 r. Jest to 

najmłodsze zrzeszenie studentów na Uniwer-

sytecie Przyrodniczym. Inicjatorkami jego po-

wstania były studentki III roku kierunku gospo-

darka przestrzenna na Wydz. Agrobioinżynierii, 

które chciały zgłębiać tę dziedzinę wiedzy. Na 

naszej uczelni nie ma bowiem obecnie studiów 

magisterskich na tym kierunku. 

Studenckie Koło Naukowe Gospodar-

ki Przestrzennej działa przy Pracowni Studiów 

Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej w 

Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 

UP w Lublinie, a jego opiekunem został dr inż. 

Adam Gawryluk. Przedmiotem zainteresowania 

Koła są przede wszystkim aspekty związane z za-

gospodarowywaniem przestrzeni, planowaniem 

przestrzennym, ochroną środowiska i urbani-

styką. Wyraża to m.in. tymczasowe logo, które-

go hasło brzmi ,,I love urban planning’’. 

Spektrum poruszanych tematów jest jednak 

dużo szersze i obejmuje zagadnienia związa-

ne m.in. z transportem miejskim i architekturą. 

Członkowie Koła nie chcą zamykać się na jed-

ną ściśle wyznaczoną dziedzinę, ale poznawać 

świat w wielu jego aspektach, stale poszerzając 

horyzonty. Rozwijanie aktywności studentów, 

będące jednym z celów organizacji, nie wyraża 

się bowiem przez realizowanie wyznaczonego 

schematycznie planu działania, ale nieszablono-

we rozwijanie pasji. Kolejny cel: promowanie ży-

cia naukowego wśród studentów, ale nie poprzez 

teoretyczną wiedzę, a zaangażowanie w ciekawe 

inicjatywy naukowe. Mówiąc inaczej, wyjście 

poza to, co oferuje program studiów przy odro-

binie rozrywki i dobrej zabawy. 

Wyjazdy organizowane przez SKNGP po-

zwalają zdobywać wiedzę i poszerzać umiejęt-

ności, ale także są okazją do poznania wspa-

niałych ludzi i miejsc. Celem pierwszej wypra-

wy był Poznań. W dniu 14 marca 2014 r. człon-

Twórcza praca, pasja i dobra zabawa

kowie Koła wzięli udział w ogólnopolskiej kon-

ferencji – VII Dzień Urbanisty „Design w prze-

strzeni miasta”, organizowanej przez Towa-

rzystwo Urbanistów Polskich (TUP) Oddział 

w Poznaniu (w ramach targów BUDMA), w hali 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kon-

ferencja była okazją do wysłuchania wystąpień 

 ❚ Spacer po Poznaniu. Fot. Mikołaj Sobieraj

 ❚ Przed rozpoczęciem gry miejskiej „Odkryj Bojary”. Od lewej: Paulina Pukaluk, Piotr Rodak. Fot. Adam Gwryluk
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urbanistów, architektów, pracowników samo-

rządowych oraz studentów kierunków związa-

nych z planowaniem przestrzennym. W ramach 

wyjazdu nawiązano współpracę z Kołem Na-

ukowym Gospodarki Przestrzennej UP w Po-

znaniu, co zaowocowało perspektywą podjęcia 

wspólnych działań naukowych. 

Kolejny punkt na mapie SKNGP – Olsztyn, 

XLIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich 

Kół Naukowych ,,Koła naukowe sztuką twórczego 

działania’’. Tutaj członkowie koła wystąpili już nie 

w roli słuchaczy, ale prelegentów i odnieśli duży 

sukces. Spośród trzech wygłoszonych referatów, 

dwa zostały nagrodzone. Wystąpienia odbywały 

się w podzielonych tematycznie grupach. Człon-

kowie Koła zdobyli I miejsce w panelu architektu-

ra krajobrazu oraz III miejsce w panelu odnawial-

ne źródła energii. Zorganizowana dla uczestników 

seminarium biesiada była idealną okazją do świę-

towania tego sukcesu. 

Białystok – celem tego wyjazdu było nawią-

zanie kontaktu ze Studenckim Kołem Nauko-

wym ,,Miasto – Koło’’, działającym na Politech-

nice Białostockiej, zapoznanie się z obecnym i 

dawnym układem urbanistycznym Białegostoku 

poprzez wzięcie udziału w grze miejskiej ,,Od-

kryj Bojary’’, organizowanej przez centrum im. 

Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Podczas 

tegorocznej gry miejskiej uczestnicy odkrywa-

li Bojary, jedną z najstarszych dzielnic Białego-

stoku z dobrze zachowaną zabudową drewnia-

ną i mieli okazję sprawdzić, czy ocalało coś z jej 

dawnego klimatu.

Członkowie Koła Naukowego Gospodarki 

Przestrzennej wszędzie promują swoją uczelnię 

i region. Bardzo ciekawa inicjatywa to warszta-

ty ,,Nocny krajobraz Lublina’’, zorganizowane w 

lutym br. Ich celem było określenie relacji, jakie 

występują pomiędzy dziennym i nocnym wize-

runkiem krajobrazu miejskiego. Była to okazja 

do poznania dużej liczby miejsc i charaktery-

stycznych obiektów Lublina w porze dziennej i 

nocnej. Poza własnymi inicjatywami Koło bierze 

aktywny udział w działaniach studentów na in-

nych lubelskich uczelniach. Członkowie SKNGP 

licznie uczestniczą w debatach Koła Naukowego 

Planistów UMCS – ,,Gospodarka Przestrzenna 

w teorii i praktyce’’, aby wspierać lokalne działa-

nia grup o podobnych zainteresowaniach. 

,,Nawiązujemy kontakty i wymieniamy do-

świadczenia, aby nasza wiedza była pełna i prze-

kazywać ją dalej. Po co? Aby zarażać pasją!’’ – 

mówią członkowie Koła. O autentyczności tych 

słów mógł przekonać się każdy, kto odwiedził 

stoisko gospodarki przestrzennej podczas Dni 

Otwartych na UP w Lublinie. Promocja kierun-

ku i Koła ujęta w przystępnej, ciekawej formie 

przyciągnęła tego dnia wielu zainteresowanych. 

Koło działa zaledwie kilka miesięcy, a już 

dziś nie sposób opisać wszystkich podjętych ini-

cjatyw. Zrealizowane projekty dają motywację 

do kolejnych działań, a te napędzają następne, 

przyciągając przy tym nowych członków. 

Więcej informacji odsyłamy na https://

www.facebook.com/SKNGP 

Magdalena Stróż

5 czerwca 2014 r. w auli 101 Agro II odbył 

się wykład gościnny prof. Jana Maciejewskie-

go, kierownika Zakładu Socjologii Grup Dys-

pozycyjnych w Instytucie Socjologii Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskie-

go. Profesor przyjechał na zaproszenie Dzieka-

na Wydziału Agrobioinżynierii prof. Krzysztofa 

Kowalczyka i dr Marii Miczyńskiej-Kowalskiej. 

Gość wygłosił referat na temat grup dyspozycyj-

nych w społeczeństwie polskim.

Profesor Jan Maciejewski jest badaczem 

i konsultantem w dyscyplinie socjologii grup 

dyspozycyjnych, socjologii wojska, socjologii 

ekonomicznej, socjologii organizacji i zarządza-

nia, socjologii edukacji oraz andragogiki i bez-

pieczeństwa.

W Instytucie Socjologii Uniw. Wroc. już prawie 

dwadzieścia lat prowadzone są prace i badania nad 

rozwojem socjologii grup dyspozycyjnych. Można 

wskazać, iż jest to nauka o zorganizowanych struktu-

rach zawodowych, wykonujących szczególne funk-

cje w zakresie bezpieczeństwa na rzecz skupisk 

ludzkich. Jest ona subdyscypliną socjologii grup 

społecznych. Przedmiotem badań jest eksplora-

cja funkcjonowania tych rozmaitych i wyspe-

cjalizowanych tworów w sferze bezpieczeństwa 

i podejmowanych przez nie wszelkich celów, ja-

kie są im stawiane w sferze życia społeczno-go-

spodarczo-politycznego określonego kraju. 

Grupy dyspozycyjne są więc szczególnym 

przypadkiem grup społecznych, w których wy-

konywane są specjalistyczne zawody. Mają one 

określoną strukturą, a poziom ich zorganizowa-

nia wyznacza samozagrażająca cywilizacja. Spe-

cjalizacja zadaniowa tychże grup wynika więc 

ze specy" ki zagrożeń, których przybywa sta-

le, a ich natura jest nieprzewidywalna. Poprzez 

swoje specjalistyczne działania zawodowe gru-

py te przeciwdziałają pojawiającym się w spo-

łecznej przestrzeni wszelkim i różnorodnym za-

grożeniom, a w przypadku ich wystąpienia tak-

że i usuwania skutków, aby zapewnić sprawne 

funkcjonowanie społeczeństwa. Utrzymują one 

taki ład społeczny bądź przywracają rytm spo-

łecznych procesów poprzez działania koordy-

nacyjne, kontrolno-nadzorcze oraz prewencyj-

ne. Nadrzędnym dysponentem grup dyspozy-

cyjnych jest społeczeństwo, a więc członkowie 

danych miejsc zamieszkania czy funkcjonowa-

nia. Identy" kacja modelowa to militarne, para-

militarne, cywilne i ochotnicze grupy dyspozy-

cyjne.

Aktualnie w Polsce jest około 800 tysięcy 

miejsc pracy w tychże grupach, bowiem nastę-

puje w nich ciągła i szybsza zmiana pokolenio-

wa. Na jedno miejsce aplikuje kilkudziesięciu 

kandydatów (połowa to kobiety).

Po wykładzie odbyło się spotkanie prof. Ma-

ciejewskiego z pracownikami Katedry Ekonomii 

i Zarządzania. 

Maria Miczyńska-Kowalska

Gościnny wykład

Nowy program UE na rzecz kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu. Jest to siedmio-

letni program ukierunkowany na podnosze-

nie umiejętności, zwiększanie szans na zatrud-

nienie oraz wspieranie modernizacji systemów 

kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży. 

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Ponad 

4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć 

się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat 

w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 

2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczest-

ników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu 

oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w wy-

mianie młodzieży i odbywających wolontariat 

za granicą. Studenci planujący ukończenie stu-

diów magisterskich za granicą, na które rzadko 

dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą 

mogli skorzystać z nowego systemu gwarancji 

kredytowych, którym zarządzać będzie Euro-

pejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapew-

ni również środki dla pracowników szkolnic-

twa i szkoleniowców, osób pracujących z mło-

dzieżą oraz na " nansowanie partnerstw między 

uniwersytetami, szkołami wyższymi, szkołami, 

przedsiębiorstwami i organizacjami niekomer-

cyjnymi. 

Erasmus+ ma trzy główne cele: dwie trzecie 

budżetu przeznacza się na " nansowanie moż-

liwości nauki za granicą dla osób indywidual-

nych, na terytorium UE i poza nim; pozostałą 

część kieruje się na wsparcie partnerstw między 

instytucjami edukacyjnymi, organizacjami mło-

dzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lo-

kalnymi i regionalnymi oraz organizacjami po-

zarządowymi, a także na reformy mające na celu 

modernizację systemów kształcenia i szkolenia 

oraz promowanie innowacyjności i przedsię-

biorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Oprac. MJ

 Erasmus+
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Studenci pod opieką naukową dr inż. Tere-
sy Wyłupek prowadzą od tego czasu działalność 
naukową i artystyczną najpierw w Instytucie 
Nauk Rolniczych, a obecnie na Wydziale Nauk 
Rolniczych UP w Lublinie.

Podczas kilkunastoletniej działalności 
członkowie Koła pogłębiają i promują wiedzę 
z dziedziny przyrody (biologii roślin, � toso-
cjologii, różnorodności � orystycznej, walorów 
ekologicznych i krajobrazowych terenów zie-
lonych, ochrony gatunków rzadkich i chronio-
nych) na terenie Lubleszczyzny. Poprzez swoją 
działalność artystyczną w formie prowadzonych 
warsztatów czy też wystaw i konferencji nauko-
wych promują Uczelnię w różnych kręgach spo-
łecznych regionu. 

W roku akad. 2012/2013 dużym zaangażo-
waniem wykazały się następujące osoby: Karoli-
na Błaszczak, Agnieszka Boczkowska, Magdale-
na Chruściel, Arnik Chwiejczak, Daria Dominik, 
Katarzyna Falenta, Agnieszka Janicka, Iwona Pali-
chleb, Monika Sokołowska, Anna Stec, Małgorzata 
Szyca, Justyna Żołnierczuk.

Dyplomy 
dla absolwentów WRN 
w Zamościu 

Uroczystość wręczenia dyplomów absol-
wentom Wydziału Nauk Rolniczych UP w Lu-
blinie odbyła się 8 grudnia 2012 r. w Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Stu-
denci Naukowego Koła Florystów pod kier. dr 
Teresy Wyłupek przygotowali dekorację auli, 
nawiązującą do zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. 

Wystawa 
stroików bożonarodzeniowych 

Ekspozycję rękodzieła w formie świątecz-
nych ozdób można było oglądać 16 grudnia 
2012 r. na Wystawie Bożonarodzeniowej w bu-
dynku WNR w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 
102. Wystawa miała na celu pokazanie klasycz-
nych ozdób świątecznych w nowoczesnym stylu. 
Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in.: 
anioły, choinki z naturalnych materiałów, ramy 
z zaaranżowanymi plenerami zimowymi, świą-
tecznymi. 

Dzień Otwarty 

7 marca 2013 r. na UP w Lublinie odbył się 
Dzień Otwarty. Zostały przygotowane liczne atrak-
cje dla przyszłych kandydatów na studia, w tym in-
teraktywne prezentacje kół naukowych, w któ-
rych uczestniczyli również członkowie Naukowe-
go Koła Florystów. Studenci przedstawili własno-

ręcznie wykonane prace � orystyczne, które utrzy-
mali w wiosennej, ciepłej tonacji.

 
XXXVII Kiermasz Wielkanocny

W Niedzielę Palmową 24 marca 2013 r. na 
Rynku Wielkim w Zamościu odbył się Kiermasz 
Wielkanocny, który cieszył się ogromnym za-
interesowaniem mieszkańców miasta. Organi-
zatorami kiermaszu i konkursu byli: Zamojski 
Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Starostwo 
Powiatowe w Zamościu oraz Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych Oddział w Zamościu. Pa-
tronat nad imprezą sprawował Prezydent Mia-
sta Zamościa.

Bogata oferta ozdób świątecznych wykona-
nych przez studentów NKF przyciągnęła wie-
lu chętnych na ich zakupu, co jeszcze bardziej 
skłoniło studentów do dalszego działania oraz 
angażowania się w promocję uczelni i wydzia-
łu. Również tego dnia zostały ogłoszone wyni-
ki Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. 
Mimo iż studenci nie otrzymali pierwszych na-
gród, sam udział w konkursie jest mile wspomi-
nany.

Wykłady i warsztaty 
fl orystyczne

Pod hasłem „Wiosenny powiew” w gmi-
nie Zamość odbyły się warsztaty � orystycz-
ne: 12  kwietnia 2013 r. w miejscowości Pło-
skie oraz 19 kwietnia 2013 r. w miejscowości 
Wysokie. Tematem warsztatów było wyplata-
nie koszy oraz tworzenie w nich kompozycji 

Floryści z Zamościa
 Studenckie Koło Naukowe Florystów 
zostało wpisane do Rejestru 
Studenckich Kół Naukowych Akademii 
Rolniczej pod pozycją 25/2000 w dniu 
27 listopada 2002 r. na podstawie 
decyzji prorektora ds. studenckich 
i dydaktyki prof. dr hab. 
Grażyny Jeżewskiej.

 ❚ Na rynku Wielkim w Zamościu podczas kiermaszu wielkanocnego
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kwiatowych. Zainteresowanych prowadzonymi 
warsztatami było bardzo wielu z różnych grup 
wiekowych.

Część praktyczną warsztatów poprzedzał 
wykład dr inż. Teresy Wyłupek pod tytułem: 
„Trwałe użytki zielone Zamojszczyzny szan-
są do skorzystania z do� nansowania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013”. Uczestnicy warsztatów zostali 
szczegółowo zapoznani z pakietami i warianta-
mi w ramach, których mogli ubiegać się o do� -
nansowanie do trwałych użytków zielonych. W 
części praktycznej warsztatów studenci NKF 
przedstawiali technikę wyplatania koszy oraz 
różne formy kompozycji kwiatowych. Zarów-
no wykład, jak i warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników. Szkolenia te 
okazały się atrakcyjnym sposobem na spędze-
nie wolnego czasu i zdobycia nowych doświad-
czeń w dziedzinie rozwoju artystycznego i in-
telektualnego. 

Spartakiada Dzieci i Młodzieży 
Pamięci Ofi ar 
Katastrofy Smoleńskiej 

22 kwietnia 2013 r. na obiektach Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się Sparta-
kiada Dzieci i Młodzieży – Pamięci O� ar Katastro-
fy Smoleńskiej pod honorowym patronatem posła 
Sławomira Zawiślaka.

Organizacja powyższych zawodów spor-
towych była wynikiem społecznej inicjaty-
wy mieszkańców Zamościa i regionu mającej 
na celu upamiętnienie prezydenta RP śp. Le-
cha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95. ofiar 
katastrofy smoleńskiej, w drugą rocznicę ich 
śmierci.

Studentki z KNF (Iwona Palichleb, Karoli-
na Błaszczak, Monika Sokołowska) dekorowały 
zwycięzców konkurencji przygotowanymi przez 
siebie kokardami w barwach narodowych. 

W Spartakiadzie udział wzięło 272 osób z 31 
szkół. W grach zespołowych udział wzięły łącz-
nie 22 dwunastoosobowe drużyny (264 zawod-
niczek i zawodników).

Rekordowy polonez

3 maja 2013 r. mieszkańcy Zamościa zebra-
li się na Rynku Wielkim w celu pobicia rekordu 
Guinessa, w tańczeniu poloneza. W konkursie 
wśród 209 par, wzięły udział dwie pary studen-
tów z NKF. Zgodnie z zasadami rekordów Gu-
inessa, każd uczestnik otrzymywał indywidual-
ny numerek, a wszystkie pary sfotografowano i 
s� lmowano. 

Warsztaty w Rezerwacie Wieprzec 

„Ochrona łąk trzęślicowych Molinietum caeru-

leae W. Koch 1926 na Zamojszczyźnie” to nazwa 
warsztatów plenerowych w Rezerwacie Wieprzec 
w pobliżu Zamościa, zorganizowanych przez NFK 
29 września 2013 r. Studenci mogli pogłębić swo-
ją wiedzę na temat obszarów i gatunków objętych 
ochroną na terenie Obszaru Natura 2000 (Dolina 
Łabuńki i Topornicy – PLH 060087 oraz Rozto-
cze – PLB 060012). W tym celu studenci na trwa-
łych użytkach zielonych w analizowanym rezerwa-
cie „Wieprzec” wykonali zdjęcia � tosocjologiczne 
metodą Brauna-Blanqueta. Wyniki tych badań po-
służą jako materiał do napisania prac, które zosta-
ną zaprezentowane na studenckich konferencjach 
naukowych. 

Środowisko – Zwierzę – Produkt 

Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lu-
blinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców 
Zwierząt w dniu 23 kwietnia 2013 r. zorganizowały 
X Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół 
Naukowych pt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, 
z okazji 60-lecia Wydziału. Obrady odbyły w nastę-
pujących sekcjach A – biologia i hodowla zwierząt 
i B – ochrony środowiska. 

W sesji B pierwsze miejsce przyznano pracy pt. 
„Różnorodność " orystyczna oraz wartość rolnicza 
Phalaridetum arundinaceae” wykonanej przez Justy-
nę Żołnierczuk i Katarzynę Łopało studentki z NKF 
z WNR UP w Lublinie pod kier. dr inż. Teresy Wyłu-
pek. W tej sesji studentki z NKF zaprezentowały jesz-
cze dwie prace: „Użytki przyrodnicze w ochronie śro-
dowiska przyrodniczego” – Katarzyna Łopało, Mał-
gorzata Szyca oraz „Szuwary wielkoturzycowe na wy-
branych obszarach Natura 2000” – Katarzyna Łopa-
ło, Iwona Palichleb. Opracowania były efektem badań 
" orystycznych wykonywanych wiosną i latem na te-
renach zielonych Zamojszczyzny.

Inauguracja roku akad. 2013/2014

Motywem przewodnim dekoracji przygo-
towanej przez studentów z NKF na inaugurację 
roku akademickiego 2013/2014 były piękne kwia-
ty ogrodowe, w których królowały słoneczniki. 
Nie bez przyczyny do dekoracji zostały wybrane 
kwiaty ogrodowe o ciepłych odcieniach, tonacja ta 
przyczyniła się do powstania wyjątkowej atmosfe-
ry i jednocześnie dodawała jej podniosłości. 

Teresa Wyłupek,  opiekun naukowy SKNF          

Fot. Archiwum SKNF

 ❚ Warsztaty fl orystyczne w miejscowości Płoskie 
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Biblioteka

mocną może okazać się baza Web of Science, in-

deksująca także materiały konferencyjne.

4. Stwórz zespół, włącz kogoś z innej 

placówki

Obserwowanie najnowszych publikacji uła-

twi także stworzenie listy potencjalnych, przy-

szłych współpracowników. Nawiązanie współ-

pracy badawczej pomiędzy naukowcami w kraju 

i za granicą, wpłynie na przeprowadzenie szer-

szych badań, dodatkową wery# kację wyników 

oraz na zwiększenie zakresu oddziaływania sa-

mej publikacji, w tym wzrostu jej cytowań. 

Pisanie jednego tekstu przez wiele osób, 

chociaż wiąże się z wieloma korzyściami, ale jest 

również nie lada wyzwaniem. Dlatego warto wy-

korzystać narzędzia ułatwiające taką współpracę 

np. wieloosobowe edytory on-line, wśród któ-

rych najbardziej rozpowszechniony jest Google 

Drive.

5. Utwórz pro! l na portalu społecznościo-

wym dla naukowców, to twoja wizytówka

Ludzie są często najlepszym źródłem infor-

macji, zwłaszcza w przypadku nowych dziedzin. 

Współcześnie bardzo popularnym miejscem 

spotkań osób dysponujących informacjami na 

określony temat są społeczności internetowe 

zorganizowane wokół danego tematu. W świecie 

wirtualnym spotykają się także grupy naukow-

ców i badaczy, gdzie w komunikacji naukowej 

wykorzystują oni m.in.: grupy dyskusyjne, wiki, 

blogi, czaty, konferencje online. Obecni są rów-

nież na serwisach społecznościowych dla na-

ukowców tj. Research Gate, ResearcherID, Aca-

demia.edu, Google Scholar Citations. Ich pod-

stawą jest pro# l przypominający życiorys na-

ukowy prezentujący wykształcenie, doświadcze-

nie zawodowe, zainteresowania oraz publikacje. 

6. Zapisz się na listy e-mailowe 

z czasopism i towarzystw naukowych

Dobrą rzeczą, jaką może zrobić naukowiec 

jest zapisanie się na listy e-mailowe, newslettery, 

kanały RSS czasopism i towarzystw naukowych. 

Ważne jest regularnie przeglądanie ich stron in-

ternetowych, na których pojawiają się dane do-

tyczące nowych „call for papers”, czyli naboru 

artykułów.

7. Pisz artykuły profesjonalnie, z ciekawą 

i bezbłędną bibliogra! ą

Na stronie periodyku znajdują się zazwy-

czaj wytyczne, jak ma wyglądać zalecany opis 

bibliogra# czny. Do poprawnego sformatowania 

piśmiennictwa przydatne są menedżery biblio-

gra# i np.: Papers, Zotero, Mendeley. Programy 

Przed wysłaniem manuskryptu wskazane by 

było określić swoje priorytety i pochylić się nad 

dziesięcioma krokami, by zbudować dobrą stra-

tegię publikacji:

1. Zrób listę najlepszych czasopism 

indeksowanych z twojej dziedziny/tematu

W każdej dziedzinie naukowej istnieje wą-

ska grupa czasopism, w których ukazuje się po-

nad 90% wszystkich naprawdę istotnych publi-

kacji. Dlatego bardzo ważnym krokiem jest wy-

bór odpowiedniego czasopisma, w którym chce-

my opublikować artykuł. 

Zestawienie polskich tytułów wraz z dany-

mi o wydawnictwie znajduje się w bazie Polska 

Bibliogra# a Naukowa. Wdrożyła ona przydatną 

wyszukiwarkę punktowanych czasopism nauko-

wych z lat 2009–2013. Autorzy mogą samodziel-

nie analizować wykazy czasopism naukowych 

część A, B i C zestawiające zarówno polskie, jak 

i zagraniczne tytuły.

W przypadku światowych, prestiżowych pe-

riodyków najlepiej do tego celu wybrać bazę Jo-

urnal Citation Reports® (JCR®) tworzoną przez 

* omson Reuters. Można z niej wygenerować 

listę tytułów najbardziej popularnych, mają-

cych największe oddziaływanie na dziedzinę i 

uzyskujących największe cytowania. Baza JCR® 

dostępna jest w sieci naszej uczelni, na stronie 

Biblioteki Głównej. Najważniejszymi wskaźni-

kami, jakie możemy odczytać są: Impact Fac-

tor, całkowita liczba cytowań, liczba artykułów, 

miejsce w swojej kategorii. 

2. Zobacz, co i gdzie publikują naukowcy 

z twojej dziedziny

Tempo zmian oraz wzajemne oddziaływanie 

dyscyplin szczególnie mocno widoczne jest w 

naukach ścisłych i przyrodniczych. Lektura naj-

nowszych tekstów pozwala nie tylko na ich do-

strzeżenie, ale też na znalezienie osób i instytu-

cji specjalizujących się w badaniach nad danym 

tematem, a niekiedy też źródeł ich # nansowania. 

Artykuły wskazują na aktualne trendy naukowe 

i przestrzenie do dalszych badań, a wskaźniki 

cytowań pozwalają zaobserwować, jaki jest ich 

odbiór i zasięg tych prac. 

3. Wybierz konferencje 

Konferencje stanowią doskonałą okazję do 

nawiązana kontaktów, które w przyszłości mogą 

zaowocować podjęciem współpracy na róż-

nych polach: wydawniczym, badawczym, gran-

towym, zaangażowaniem się w działania sieci 

badawczych, czy nawet zawiązaniem takiej sie-

ci. Biorąc pod uwagę udział w konferencji, war-

to wytypować te najlepsze z danej dziedziny. Po-

te oprócz katalogowania i wstawiania danych bi-

bliogra# cznych pozwalają także kolekcjonować 

dokumenty PDF, wyłapywać duplikujące się pli-

ki i zarządzać stylami bibliogra# cznymi zgodnie 

z wymogami wydawnictwa. 

8. Stwórz skuteczny abstrakt

Publikacja nawet w światowym, prestiżo-

wym periodyku jeszcze niczego nie gwarantu-

je. Pośród milionów artykułów można bardzo 

łatwo zgubić wartościowe wyniki. Dlatego tak 

ważny jest dobry abstrakt, który powinien zain-

trygować i zachęcić do przeczytania całego ar-

tykułu. Coraz więcej wydawnictw oferuje tzw. 

gra# czne abstrakty, które poprzez nową formę 

i prostotę wzbudzają dodatkowo zainteresowa-

nie. Innym ciekawym przykładem są tzw. Au-

dioSlides, których idea polega na dodaniu do 

abstraktu kilku slajdów streszczających najważ-

niejsze wyniki z autorskim komentarzem. 

9. Nie poddawaj się! 10 czasopism odrzuci 

twój artykuł, a jedno zaakceptuje 

Każdy autor przygotowujący publikację po-

winien wziąć pod uwagę kilkakrotne odrzuce-

nie pracy. Statystyczne szanse na przyjęcie pra-

cy przy pierwszym zgłoszeniu wynoszą 21%, 

a najbardziej prestiżowe czasopisma odrzuca-

ją aż 95% otrzymanych prac. Inne dane infor-

mują, że publikacja artykułu jest możliwa dopie-

ro po wielokrotnym zgłoszeniu (3–6 razy), a w 

ciągu 2 lat udaje się opublikować 50% napisa-

nych manuskryptów. Biorąc pod uwagę powyż-

sze fakty, autorzy powinni uzbroić się w cierpli-

wość i wytrwałość oraz przygotować listę kolej-

nych 4–5 tytułów czasopism, które są w obrębie 

ich zainteresowań.

10. Docieraj do czytelników, promuj 

wyniki i artykuły

Napisanie dobrego tekstu, który zostanie 

opublikowany w prestiżowym czasopiśmie to 

zadanie niewątpliwie niełatwe. Dla wielu auto-

rów moment zobaczenia go na stronie interne-

towej wydawnictwa jest powodem do świętowa-

nia. Nie można jednak oczekiwać reakcji środo-

wiska na nowy tekst, komentarz czy pierwsze 

cytowania, jeżeli nie damy szansy czytelnikowi 

na dotarcie do artykułu. Dlatego warto promo-

wać wyniki badań i teksty, w których są one za-

warte. Pomocne w tym zakresie są m.in.: stro-

ny internetowe jednostek naukowych, bazy pu-

blikacji pracowników, osobiste pro# le nauko-

we, blogi, obecność na portalach społecznościo-

wych dla naukowców, bezpośrednie kontakty 

z ludźmi ze świata nauki i wiele innych.

Paulina Studzińska-Jaksim, 

Monika Szarama, 

Maria Boćkowska

Oddział Informacji Naukowej, 

Biblioteki Głównej

Dziesięć kroków dobrej strategii publikacji
Kariera naukowa nierozerwalnie łączy się z publikowaniem. W nauce polskiej pojawia 

się dodatkowo powiązanie ze słowami kluczowymi: punktacja czasopism, Impact Factor, 
cytowania i indeks Hirsza. Biorąc je pod uwagę, autorzy chcieliby widzieć swoje artykuły 
w wysoko punktowanych czasopismach, a najlepiej z tzw. Listy fi ladelfi jskiej.
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Jawor

Wiele lat temu repertuar Zespołu różnił się 
znacznie od prezentowanego obecnie 
i nie chodzi tu o ciągłe włączanie kolejnych 
tańców regionalnych, ale o charakter 
repertuaru.

Można powiedzieć, że specjalnością Zespołu 
były widowiska obrzędowe. Pierwszym sztanda-
rowym najczęściej wznawianym było „Wesele lu-
belskie”, następnym „Zapusty” i „Wyzwoliny na 
kosiarza”. Wszystkie były autorstwa Józefa Dzi-
ka. Kiedy zaczęto na Lubelszczyźnie wydobywać 
węgiel powstało też widowisko (1980 r.) „Lubel-
ska suita górnicza” autorstwa Ignacego Wacho-
wiaka. Ostatnim widowiskiem wystawionym w 
2000 r. było widowisko patriotyczne „Nie zginę-
ła” autorstwa Janka Pogonowskiego.

Wesele lubelskie po raz pierwszy zostało wy-
stawione w 1965 r. (Zespół powstał w 1960 r.) i 
zaprezentowane m.in. na Festiwalu Kulturalnym 
Studentów w Warszawie zorganizowanym z oka-
zji XX-lecia PRL. W festiwalu uczestniczyło ok. 
300 zespołów z całego kraju i kilka z zagrani-
cy. Nasz młodziutki wtedy jeszcze Zespół, zajął 
I miejsce, prezentując właśnie to widowisko. W 
nagrodę otrzymaliśmy wyjazd do Turcji na na-
stępny rok i był to pierwszy wyjazd do kraju ka-
pitalistycznego. Widowiskiem zainteresowała się 
też telewizja, nagrywając i emitując półgodzin-
ny program.

Później „Wesele” i inne widowiska odtwarza-
ne były (czasem skróty) jedynie przy okazji ko-
lejnych jubileuszy Zespołu.

Widowiska stały się zbyt pracochłonne i cza-
sochłonne, wymagały dużych scen i odpowied-
nich scenogra� i, grupy taneczne stały się mniej 
stabilne personalnie, młodzież mniej czasowa, 
a i publiczność wolała krótkie wiązanki regio-
nalne, czy narodowe z często zmieniającymi się 
kostiumami. Ostatni raz „Wesele lubelskie” wy-
stawione było na 25-lecie Zespołu, a więc 29 lat 
temu. Tyle historii.

Dlaczego wróciliśmy do „Wesela”, zadając so-
bie tyle dodatkowego trudu? Otóż stworzyła się 
szansa wielokrotnej prezentacji widowiska, przy 
dość stabilnych i odmłodzonych grupach. Inspi-
ratorem był wójt Siennicy Różanej Leszek Pro-
kura, który wziął na siebie pewne konieczne za-
kupy (strojów i rekwizytów) i zorganizowanie 
projektu, gdzie będziemy mogli wystawić wido-
wisko – II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej 
pod tytułem „Wesele lubelskie w Siennicy na sia-
nie”. Dodam, iż z Siennicy Różanej pochodzi Jó-
zef Dzik i z gminą mamy podpisaną dwadzieścia 
lat temu umowę o współpracy. 

Gdy przedstawialiśmy na zebraniu kadry 
projekt odtworzenia „Wesela”, euforii wśród 
współpracowników nie było. Powoli jednak uda-
ło się ich przekonać.

Janek Pogonowski wziął na siebie reżyserię, 
Krzysztof Kramek muzykę i muzyków, a Jadwi-
ga Gąska nutki i śpiew. Pomimo krótkiego cza-

su udało się zrobić wszystko na niezłym pozio-
mie. Muszę przyznać z radością, iż młodzież 
również stanęła na wysokości zadania, angażu-
jąc się w próby i przygotowania, zwłaszcza oso-
by grające główne role. Prapremiera odbyła się 
w Centrum Kongresowym UP przy prawie peł-
nej sali, mimo skromnej reklamy tego wydarze-
nia. Znaczną część widowni stanowili nasi tan-
cerze, którzy grali w „Weselu” w latach 60., 70. i 
tym ostatnim z 1985 r. Całą scenogra� ę wymy-
śliła i wykonała młodzież, prawie nocując w ze-
społowym klubie w „Eskulapie”. Sądząc po bra-
wach i otrzymanych gratulacjach – znów nam 
się udało.

Podobnie było w Siennicy Różanej 5 lipca, 
tylko że przy liczniejszej i nasyconej VIP-ami 
publiczności. Oprócz naszego kanclerza Hen-
ryka Bichty, było wielu posłów, senatorów, mar-
szałków, wójtów, dyrektorów i postaci telewizyj-
nych. Telewizja lubelska zarejestrowała całe wi-

Stare, nowe „Wesele lubelskie”

dowisko, które kończyło ośmiogodzinny pro-
gram artystyczny.

Od 29 lipca do 3 sierpnia br. uczestniczyli-
śmy w Międzynarodowym Festiwalu „Tydzień 
Kultury Beskidzkiej” w Żywcu, gdzie oprócz 
tańców regionalnych przedstawiliśmy przede 
wszystkim „Wesele lubelskie”.

 Następny raz zaprezentujemy je pewnie 
podczas koncertu jesiennego 20 listopada br. 
w Centrum Kongresowym. W przyszłym roku 
przypada jubileusz 55-lecia Zespołu, będą więc 
kolejne okazje do wystawienia „Wesela”.

Wszystkim osobom zaangażowanym w od-
tworzeniu tego widowiska, współpracownikom, 
młodzieży, kanclerzowi UP, wójtowi Siennicy 
Różanej i wszystkim życzliwie współpracującym 
gorąco i serdecznie dziękuję.

Zbigniew Romanowicz
Fot. Aleksander Żyłowski
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Duszpasterstwo

W ostatnich miesiącach byliśmy świadka-

mi ingresu nowego arcybiskupa do archikatedry 

gnieźnieńskiej. Tytuł arcybiskupa gnieźnień-

skiego jest powiązany z godnością prymasa Pol-

ski. Nowym Prymasem został ks. biskup Woj-

ciech Polak, dotychczasowy sekretarz general-

ny Konferencji Episkopatu Polski. Jego następ-

cą został wybrany ks. biskup Artur Miziński, do-

tychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji 

Lubelskiej. Nic dziwnego, że te nominacje na tak 

ważnych stanowiskach w Kościele Polski są oka-

zją do zastanowienia się przede wszystkim nad 

godnością i rolą prymasa Polski

.

Prymas

Każde pojęcie posiada dwie de! nicje: jedną 

etymologiczną, czyli słowną, drugą – przedmio-

tową (rzeczową). Podobnie jest z pojęciem „pry-

mas”, które w ostatnich latach jest przedstawia-

ne w sposób nie zawsze prawdziwy i pełny. Po-

jęcie to wywodzi się od łacińskiego słowa pri-

mus i oznacza pierwszy. Nieco poszerzone okre-

ślenie przedmiotowe mówi, że jest to instytucja 

kościelna z każdorazowo określonymi upraw-

nieniami jurysdykcyjnymi, a więc dotyczącymi 

władzy kościelnej, zależnymi od sytuacji poli-

tycznej w danym kraju. Obecnie prymasostwo 

jest honorem, tytułem przysługującym niektó-

rym arcybiskupom metropolitom.

Tytuł prymasa znany był już w starożyt-

ności chrześcijańskiej. Według tradycji Stoli-

ca Apostolska nadawała honorowe i jurysdyk-

cyjne uprawnienia, które niekiedy postrzega-

no jako odpowiedniki organizacji patriarszej. 

Patriarcha zaś należał do najbliższych współ-

pracowników biskupa Wiecznego Miasta. Sam 

zresztą papież, pośród wielu tytułów, posiadał 

także tytuł patriarchy zachodu. Słowo „pa-

triarcha” wywodzi się od słowa greckiego pa-

triarches, co potem w języku łacińskim tłu-

maczono jako ojciec i od czasownika arche-

in, który oznacza przewodzić. W Biblii czę-

sto spotykamy ten tytuł – oznacza założycie-

la lub najważniejszego członka rodu. W Ko-

ściele starożytnym, a także we współczesnych 

wschodnich kościołach katolickich tytuł ten 

nadawany jest biskupowi mającemu władzę 

zwierzchnią nad innymi biskupami pewnej 

prowincji kościelnej zwanej patriarchatem.

Dostrzegamy zatem nie tylko wielką god-

ność, ale przede wszystkim władzę, która łączy-

ła się z tytułem prymasowskim. I tak w pierw-

szych wiekach chrześcijaństwa u genezy insty-

tucji prymasowskiej stały względy praktyczne 

związane ze zwoływaniem synodów, przyjmo-

waniem apelacji, zatwierdzaniem i konsekra-

cją metropolitów. Trzeba także powiedzieć, że 

prymasi, niejako z urzędu, koronowali władców 

świeckich.

Pierwsi prymasi w Kościele Zachodnim 

pojawili się już w IV stuleciu. Pierwszym ar-

cybiskupem, który otrzymał tytuł prymasa był 

biskup Kartaginy. W V w. prymasostwo przy-

pisano do najważniejszych stolic arcybisku-

pich w Europie. Dekret Gracjana, który ko-

dyfikował pewne normy prawa kościelnego 

z pierwszej połowy XII w., zawierał określe-

nie równoważności urzędu prymasowskiego 

z urzędem patriarchy na Wschodzie. Stolica 

biskupia, nazywana odtąd stolicą prymasow-

ską, musiała jednak spełniać pewne wymogi. 

Najczęściej podstawą do wyróżnienia określo-

nej stolicy arcybiskupiej było pełnienie przez 

nią funkcji centralnego ośrodka chrystianiza-

cji w danym państwie. Nie była to jednak god-

ność nieodzowna, podkreślała jednak znacze-

nie struktury państwowej, w którą na trwałe 

wpisywało się prymasostwo. Sam zaś prymas 

podnosił rangę danego państwa w strukturach 

europejskich, które w znacznej mierze wyra-

stały z kultury chrześcijańskiej. Dotyczy to 

zwłaszcza często zawiłych zjawisk prawnych, 

które były regulowane centralnie przez Stoli-

cę Apostolską i wprowadzane w życie przez bi-

skupów danego kraju, na czele z prymasem. 

Dlatego już w średniowieczu Stolica Apostol-

ska biskupom niektórych diecezji nadawała 

tytuł prymasa łącznie z godnością legatus na-

tus. W tej godności zawierała się pełnia wła-

dzy kościelnej na danym terenie sprawowanej 

w imieniu biskupa Rzymu właśnie przez pry-

masa.

Historia, zwłaszcza krajów anglosaskich, 

ukazuje nam różne naciski, zwłaszcza wład-

ców świeckich, czynione na Stolicę Apostolską 

w celu uzyskania prymasostwa dla ważnych sto-

lic biskupich. Obecnie, według Kodeksu Pra-

wa Kościelnego wydanego przez Jana Pawła II 

w 1983 r., prymasowi, poza tytułem honoro-

wym, nie przysługują żadne prerogatywy ju-

rysdykcyjne. Niemniej pamiętamy, że histo-

ria magistra vitae est. Dlatego w wielu krajach, 

nie tylko europejskich, a więc i w Polsce, na-

dal pokazuje się prymasa jako człowieka, któ-

ry zdaje się być pośrednikiem pomiędzy wła-

dzą świecką i kościelną.

Prymas Polski

Dzieje urzędu prymasowskiego w Polsce 

sięgają XV w. W tym czasie urząd ten tracił już 

na ważności i może dlatego ze zdwojoną ener-

gią wpisywał się on w bardzo trudne dzieje Pol-

ski. W tym miejscu należy powiedzieć o nieła-

twej powiności prymasa, polegającej na  łago-

dzeniu napięcia pomiędzy królem i papieżem. 

Historycy nie doszukali się żadnego dokumen-

tu nadającego arcybiskupowi gnieźnieńskiemu 

tytuł prymasa. Mimo takich braków uważa się, 

że tytuł ten był konsekwencją bardzo aktywnej 

postawy polskiej delegacji, a zwłaszcza arcybi-

skupa Mikołaja Trąby podczas soboru w Kon-

stancji w 1415 r. Początkowo ten hierarcha peł-

nił obowiązki biskupa, a następnie arcybiskupa 

halickiego i lwowskiego. Jego wielkość i umiło-

wanie Kościoła powszechnego sprawiły, że prze-

niesiono go na stolicę arcybiskupów gnieźnień-

skich od razu z tytułem prymasa. Idea ta zo-

stała poparta przez króla Władysława Jagiełłę 

i od tego czasu przy arcybiskupie gnieźnieńskim 

widnieje także tytuł prymasa Polski. Na mocy 

ustaleń królewskich z 1454 r. metropolita gnieź-

nieński, jako prymas otrzymał prawo korono-

wania króla i królowej. Od 1576 r. obowiązywa-

ła zasada, że w przypadku odmowy, choroby lub 

wakansu na stolicy prymasowskiej prawo koro-

nowania przechodziło na biskupa kujawskiego, 

a następnie na biskupa poznańskiego. Ponadto 

trzeba powiedzieć, że prymas zajmował pierw-

sze miejsce w radzie królewskiej, a po ukształto-

waniu się sejmu i senatu w 1493 r. pełnił funk-

cję przewodniczącego izby wyższej i reprezento-

wał ją na zewnątrz. Wzmocnieniem tych praw 

o charakterze świeckim było uzyskanie na Sobo-

rze Laterańskim V potwierdzenia tytułu pryma-

sa dla metropolitów gnieźnieńskich z równocze-

snym nadaniem im godności legatus natus. To 

czyniło z arcybiskupów zasiadających na stolicy 

gnieźnieńskiej osoby decydujące o losach Pol-

ski. Nic też dziwnego, że w czasach wymazywa-

nia Polski z map Europy wszyscy zaborcy usiło-

wali pomniejszyć znaczenie metropolitów Gnie-

zna. Taka postawa wypływała przede wszyst-

kim z tego, że po upadku władzy świeckiej pry-

mas stał się osobą jednoczącą wszystkich Pola-

ków i równocześnie symbolem państwa, które 

chwilowo, tak sądzono, utraciło swoją niepod-

ległość. Przykładem może być postawa króla 

pruskiego, który w 1796 r. wydał specjalny de-

kret zabraniający arcybiskupom gnieźnieńskim 

używania tytułu prymasowskiego. Takich przy-

padków odbierania praw, które były przypisa-

ne prymasom na mocy układów ze Stolicą Apo-

stolską, na przestrzeni 123 lat zniewolenia było 

bardzo wiele. Ich opis stanowiłby piękny obraz 

zmagania się władzy świeckiej z posługą Ko-

ścioła, który był reprezentowany właśnie przez 

prymasa. Wszystko wróciło do normy po uzy-

skaniu niepodległości, chociaż „normalność” 

zakończyła się po drugiej wojnie światowej. Bu-

dowano Polskę, w której przynajmniej o! cjal-

nie, brakowało miejsca dla wartości płynących 

z kultury chrześcijańskiej. Doświadczenia tych lat 

powojennych są nam znane. Dzisiaj, na mocy 

postanowienia Papieża Polaka, w strukturach 

Kościoła w Polsce zachowano tytuł prymasa, ale 

jako godność, nawet bez możliwości reprezento-

wania. Wszelka jurysdykcja, która niegdyś była 

przypisana do urzędu prymasowskiego prze-

szła na przewodniczącego Konferencji Episko-

patu Polski, który jest wybierany przez bisku-

pów na pięcioletnią kadencję. On, razem z pa-

sterzami innych diecezji, bierze na swoje barki 

odpowiedzialność za Kościół w naszej Ojczyź-

nie. Niemniej przebogata historia urzędu pry-

masowskiego i wielka rola prymasów w dzie-

jach narodu sprawiają, że ingres nowego metro-

polity gnieźnieńskiego jest zawsze wielkim wy-

darzeniem.

Oprac. ks. dr Stanisław Sieczka 

Godność Prymasa
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Wokół nauki

Warunki klimatyczne Polski bardzo ściśle 
ograniczają możliwości uprawy drzew i krze-
wów obcego pochodzenia. Jeszcze mniej ko-
rzystnie przedstawia się porównanie zasobów 
naszej krajowej � ory drzewiastej. Składają się 
one z kilkudziesięciu zaledwie rodzajów i ga-
tunków ocalałych po epoce lodowcowej. Flo-
ra drzewiasta amerykańska i azjatycka, ob� tu-
jąca w liczne elementy trzeciorzędowe, jest wie-
lokrotnie bogatsza. W sumie jednak możliwo-
ści nasze niewiele ustępują możliwościom są-
siednich krajów środkowoeuropejskich. Katalo-
gi naszych drzewozbiorów obejmują ponad ty-
siąc rodzajów, gatunków i odmian drzew i krze-
wów ozdobnych (nie licząc róż i lilaków). Wie-
le cennych gatunków i odmian możemy jesz-
cze wprowadzić do uprawy. Konieczna jest jed-
nak duża ostrożność przy masowym wprowa-
dzaniu gatunków obcego pochodzenia. Niezna-
ne dotąd lub mało znane gatunki i odmiany mu-
szą być przez dłuższy czas obserwowane w na-
szych placówkach naukowych, ogrodach den-
drologicznych, czy też na specjalnie założonych 
powierzchniach doświadczalnych w różnych re-
gionach kraju. 

Jednym z gatunków obcych, dobrze już 
w Polsce zadomowionym, jest dąb czerwo-
ny (Quercus rubra L.), którego ojczyzną jest 
środkowa i wschodnia część Ameryki Północ-
nej. Gatunek ten został sprowadzony do Euro-
py w roku 1691, najpierw do Wielkiej Bryta-
nii, a stąd z początkiem XVIII w. rozprzestrze-
niony po całej Europie.

W Polsce dąb czerwony uprawiany jest od 
przeszło 200 lat. Najstarsze osobniki rosną w 
Brzegu i Strzelcach na Opolszczyźnie, we wsi 
Rosin koło Świebodzina (Ziemia Lubuska) oraz 
w parku miejskim w Płotach, woj. zachodnio-
pomorskie. Piękne okazy dębów czerwonych, w 
wieku 120–140 lat, możemy oglądać na północ-
nym skraju Borów Tucholskich w regionie Poje-
zierza Starogardzkiego na Kociewiu. Rosną one 
w ogrodzie dendrologicznym o powierzchni 
33,6 ha, znanym bardziej jako Arboretum Wir-
ty, należącym administracyjnie do Nadleśnictwa 
Kaliska.

Dzięki szybkiemu wzrostowi, wytrzymało-
ści na mróz i małym wymaganiom w stosunku 
do gleby, dąb czerwony, sadzony jest nie tylko 
w parkach i ogrodach botanicznych, ale także w 
lasach. Na terenie Puszczy Kozienickiej uprawę 
dębu czerwonego w drugiej połowie XX w. spo-
pularyzował nadleśniczy inż. Henryk Nowak 
(przed wojną leśniczy lasów Liceum Krzemie-
nieckiego). Na Lubelszczyźnie, jak dotychczas, 
dąb czerwony nie zdobył sobie większej popu-
larności.

Pomimo że drewno dębu czerwonego jest 
mniej wartościowe od rodzimych gatunków dę-
bów, to jednak gatunek ten rośnie szybciej i osią-
ga większe przyrosty masy. Należy więc brać go 
pod uwagę przy zalesieniach, szczególnie na 
glebach ubogich, chłodnych i lekko kwaśnych. 

Obok daglezji zielonej (Pseudot-
suga taxifolia Britt.) jest on coraz 
częściej spotykanym drzewem 
obcego pochodzenia w uprawach 
leśnych i na gruntach porolnych, 
gdzie w przeciwieństwie do sosny 
pospolitej (Pinus silvestris L.) nie 
jest porażany przez hubę korze-
niową.

Dla terenów zielonych dąb 
czerwony jest jednym z podsta-
wowych gatunków liściastych 
używanych do obsadzania dróg, 
ulic i alei parkowych. Szczególnie 
pięknie wygląda jesienią okry-
ty intensywnie jaskrawoczerwo-
nymi i długo utrzymującymi się 
na drzewie liśćmi. Jeśli rośnie sa-
motnie, na działce lub na skwe-
rze, jego koronę możemy dowol-
nie uformować przez przycina-
nie lub wyginanie gałęzi, nada-
jąc młodym drzewom pożądane 
kształty. 

Na zakończenie należy do-
dać, że to jesienne, efektownie 
czerwone, przebarwienie liści u 
dębu czerwonego spowodowane 
jest zabarwieniem soku komór-
kowego przez czerwone antocy-
jany i pod tym względem nie do-
równuje mu żadne z drzew krajo-
wych.

Tekst i fot. Lucjan Cimek

Jesienne piękno dębu czerwonego

 ❚ Na obrzeżach lasu

 ❚  Samotnie na nieużytkach
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Sport

Pod honorowym patronatem JM Rektora 
UP w Lublinie prof. Mariana Wesołowskiego i 
JM Rektora UMCS prof. Stanisława Michałow-
skiego 1 czerwca br., w Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, zostały rozegrane I Regaty Kajakowe 
UMCS – Uniwersytet Przyrodniczy – Serniki 
2014. Do zawodów zgłosiło się 12 osad z UP (w 
tym 3 osady rezerwowe) oraz 9 osad z UMCS. 
Studenci startowali w 3 kategoriach: osad kobie-
cych, osad męskich oraz osad mieszanych, na 
trasie ok. 4 km. Start był w Wólce Rokickiej zaś 
meta w stanicy w miejscowości Serniki.

Zwycięzcą regat w klasy� kacji ogólnej został 
Uniwersytet Przyrodniczy.

Klasy� kacja indywidualna wyglądała nastę-
pująco:

Osada kobieca:
I miejsce: Joanna Niezgoda i Izabela Filipiak 

(WMW UP); II miejsce: Małgorzata Palusińska 
i Agnieszka Mazepa (UMCS); III miejsce: Kami-
la Kopiś (WOiAK UP) i Lidia Dzieciątkowska 
(WNoŻiB UP).

Osada męska:
I miejsce: Paweł Pik (WBHjZ UP) i Jakub 

Szopa (WA UP); II miejsce: Mateusz Kuś i Ja-
kub Barczak (UMCS); III miejsce: Paweł Stępień 
(WIP UP) i Wojciech Wilczak (WIP UP). 

Osada mieszana:
I miejsce: Agata Kuźma i Maksymilian Bar-

tuzi (UMCS); II miejsce: Katarzyna Piasek i Ma-
ciej Lorenz (WMW UP); III miejsce: Katarzyna 
Smykla i Mariusz Łuczak (UMCS).

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i 
medalami ufundowanymi przez wójta gminy 
Serniki – Stanisława Marzędę. Pozostali, biorą-
cy udział w regatach wyróżnieni zostali meda-
lami okolicznościowymi za udział w Regatach 
Kajakowych UMCS – Uniwersytet Przyrodni-
czy – Serniki 2014.

Po spływach rywalizacyjnych odbył się rów-
nież spływ rekreacyjny, w którym wzięli udział 
chętni samorządowcy oraz mieszkańcy gminy 
Serniki.

Spływom kajakowym towarzyszył piknik 
plenerowy, w programie którego znalazło się 
wiele atrakcji, m.in. zjazd na linie nad stawem, 
„diabelska” huśtawka, możliwość przepłynięcia 
kajakiem wokół stawu. Atrakcją regat był nie-
wątpliwie występ zespołu szantowego „Syndrom 
Beczki”. Ponadto w trakcie imprezy przygrywał 
DJ RAFII.

Mimo że pogoda nie była bardzo sprzyjają-
ca, zachęciła wielu kibiców do dopingowania za-
wodnikom. Była to niebywała okazja, by zoba-
czyć kajakarzy w akcji. Wśród kibiców było wie-
lu zaproszonych gości: prorektor ds. badań na-
ukowych i współpracy UMCS – Ryszard Dębic-
ki, dziekan Wydz. Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMCS – Radosław Dobrowolski, 
dziekan WIP UP – Andrzej Marczuk, prodzie-
kan WNoZiGP UMCS – Sławomir Terpiłowski, 
dyr. Centrum Kultury Fizycznej UMCS – To-

masz Bielecki, zastępca dyr. CKF UMCS – Bar-
tosz Kędracki, kier. Laboratorium Analityki 
Wód i Ścieków UP – Krzysztof Jóźwiakowski, 
zastępca kier. Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu UP – Jacek Szyłejko, będący jedno-
cześnie organizatorem regat, zastępca dyr. Za-
rządu Nieruchomości Woj. Lub. Krzysztof Pa-
śnik reprezentujący marszałka woj. lub., staro-
sta powiatu lubartowskiego – Fryderyk Puła, 
wójt gminy Firlej – Sławomir Cieszko, zastępca 
wójta gminy Firlej – Dariusz Firczuk, wójt gmi-
ny Ostrówek – Krzysztof Karczmarz, wójt gminy 
Abramów – Marek Kowalski, wójt gminy Lubar-
tów – Krzysztof Kopyść, dyr. Biura LGD Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem – Leszek Zieliński, 
zastępca nadleśniczego, Nadleśnictwo Lubartów 

Regaty kajakowe Serniki 2014 UMCS – UP

– Leszek Gajuś, proboszcz para� i Serniki – ks. 
Andrzej Sarna, proboszcz para� i Niedźwiada – 
ks. Dariusz Kobiałka, Ireneusz Kołodziejczyk 
z AIKIDO, Waldemar Staga z KOMEKO oraz 
Roman Cieniuch – dyr. Huty Szkła w Parczewie.

Regaty kajakowe odbyły się dzięki inicjaty-
wie i zaangażowaniu prorektora do spraw na-
uki i współpracy z zagranicą prof. Stanisława 
Barana, który w imieniu UP podpisał umowę 
o współpracy naukowo-badawczej i sportowej 
z gminą Serniki.

Dużym zainteresowaniem licznej społecz-
ności gminy Serniki cieszył się kącik promujący 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i jego po-
szczególne wydziały.

Tekst i fot. Jacek Szyłejko 
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 ❚ Pokazy chemiczne zrealizowane przez Koło Naukowe Chemików pod kierownictwem dr. Daniela Kamińskiego. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 ❚ Projekt „Wady jaj konsumpcyjnych”, na zdjęciu w białym fartuchu autor projektu doktorant Maciej Sykut. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 



pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej
ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z GENETYKI 

W zbiorze przedstawiono zadania i pytania dotyczące 
genetyki ogólnej, genetyki zwierząt oraz genetyki 
weterynaryjnej. Opracowanie przeznaczone jest 
dla studentów zootechniki, biologii, weterynarii 
i innych kierunków przyrodniczych.

pod red. Krzysztofa Kowalczyka
AGROBIOTECHNOLOGIA

W podręczniku omówiono m.in. takie zagadnienia, 
jak zastosowanie kultur in vitro w hodowli 
i rozmnażaniu roślin czy genetyczne mody( kacje 
roślin i zwierząt. Dużo miejsca poświęcono 
markerom molekularnym i ich wykorzystaniu 
w ocenie tożsamości, zmienności genetycznej, 
a także w selekcji roślin i zwierząt.

pod red. Marka Babicza
HODOWLA I CHÓW ŚWIŃ

W opracowaniu  omówiono zagadnienia 
z  zakresu biotechnologii rozrodu, genomiki 
strukturalnej i funkcjonalnej oraz bioinformatyki. 
Uwzględniono także, oprócz podstawowych zasad 
chowu świń w produkcji intensywnej, alternatywne 
metody chowu ekologicznego.

Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, 
Stanisław Winiarczyk

WIRUSOLOGIA
PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów 
kierunków biologicznych, zwłaszcza medycyny 
weterynaryjnej i biotechnologii. Przedstawiono 
w nim podstawowe badania wirusologiczne oraz 
dokładnie opisano techniki wykorzystywane do 
detekcji i identy( kacji wirusów. Publikacja będzie 
cennym uzupełnieniem ćwiczeń praktycznych 
z zakresu przedmiotów wirusologia, wiruso-
logia molekularna oraz biologia molekularna 
i z pewnością okaże się pomocna również 
w późniejszej pracy w laboratorium.

Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, 
Mirosław Konopiński

UPRAWA ROLI I ROŚLIN Z ELEMENTAMI 
HERBOLOGII

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów 
ogrodnictwa. Ma być źródłem wiedzy umożliwia-
jącym opanowanie podstawowych zagadnień z za-
kresu uprawy roli i roślin oraz herbologii.   

 Eugenia Czernyszewicz
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W ORGANIZACJI

W niniejszej publikacji przedstawiono przede 
wszystkim zagadnienia funkcjonowania 
i doskonalenia systemu zarządzania jakością. 
Autorka o mówiła m.in. wymagania systemu 
zarządzania według normy ISO 9000, jego 
wdrażanie, utrzymanie i dokumentowanie, 
a także zasady audytu i integracji systemów 
zarządzania w organizacji.
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