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Doktorat honoris causa  
dla prof. dr. hab. Jana Jankowskiego

Szanowni PańStwo

od roku 2017 obowiązuje nowy algorytm 
podziału dotacji podstawowej. Duży nacisk kła-
dzie się na jakość kształcenia, liczbę studentów 
przypadającą na jednego nauczyciela, realizację 
finansowanych z nCn i nCBiR projektów ba-
dawczych i umiędzynarodowienie uczelni. Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie znalazł się  
w grupie szkół wyższych, którym przydzielono 
nieco wyższą dotację niż w roku ubiegłym. 

ważnym wydarzeniem ostatnich tygo-
dni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubli-
nie były obchody Święta Uczelni, ustanowione-
go przez Senat UP z inicjatywy JM Rektora zyg-
munta Litwińczuka. w numerze piszemy o na-
grodzie naukowej Rektora dla pracowników za 
osiągnięcia naukowo-badawcze i współpracę  
z biznesem oraz o nadaniu tytułu doktora  
honoris causa profesorowi Janowi Jankowskiemu  
z Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsz-
tynie.

Prezentujemy sylwetkę nowo mianowanego 
profesora andrzeja woźniaka, który odebrał ty-
tuł z rąk prezydenta RP 20 kwietnia br. 

wspominamy również zmarłego niedawno 
prof. dr. hab. Eligiusza Madeja, z wydziału Me-
dycyny weterynaryjnej, prorektora aR ds. kadr 
i organizacji w latach 1996–2002. 

od października 2017 r. na Uniwersytecie 
Przyrodniczym, rusza nowy kierunek ekoener-
getyka, będący odpowiedzią na coraz większe 
zainteresowanie energią odnawialną i rosnące 
zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. 

w kwietniu po raz pierwszy w togach i bi-
retach absolwenci studiów pierwszego stopnia 
pięciu wydziałów UP odbierali dyplomy okoń-
czenia studiów, o czym informujemy na łamach 
kwartalnika. 

w styczniu czynna była wystawa prac seme-
stralnych 43 studentów architektury krajobra-
zu. na 132 planszach można było obejrzeć m.in. 
projekt „Krzemowego wzgórza”, czyli ośrod-
ka, w którym mogliby rozpocząć pracę zawo-
dową absolwenci tego kierunku. Miejscem re-
alizacji projektu zostały tereny lubelskiego Sła-
winka. wszystkie projekty znajdą się w publika-
cji przygotowywanej przez Katedrę Projektowa-
nia i Konserwacji Krajobrazu. 

w okresie świątecznym w Bibliotece Głów-
nej była wystawa pisanek, zorganizowana przy 
współpracy z Muzeum wsi Lubelskiej, a w maju 
Studenckie Koło naukowe „SKoR” przygotowa-
ło wystawę fotografii nadesłanych na konkurs 
„Piękne są, choć chwasty się zwą”.

nasi sportowcy odnoszą kolejne sukcesy. 
Podczas XiV akademickich Mistrzostw woje-

wództwa Lubelskiego oraz Regionalnych i to-
warzyskich zawodów Konnych w Skokach przez 
Przeszkody dwie studentki UP, Milena Kamiń-
ska i Małgorzata Gawlik, stanęły na podium. 
Podczas akademickich Mistrzostw Polski w er-
gometrze wioślarskim drużyny kobiet i męż-
czyzn azS UP, których trenerem jest agniesz-
ka Błaszczak, wywalczyły mistrzostwo w typie 
uczelni społeczno-przyrodniczych. 

w cyklu „zapomniane warzywa” dr Moni-
ka Michalak-Majewska pisze o jarmużu, rośli-
nie o silnych właściwościach przeciwutleniają-
cych, przeciwzapalnych, przeciwnowotworo-
wych, stanowiącej bogate źródło witamin K, E, 
C, a także wapnia i magnezu. 

Słodki smak utożsamiamy z bezpieczeń-
stwem, jednak cukier, którego używamy, jest 
poddawany rafinacji i pozbawiony przez to wi-
tamin i mikroelementów. Światowa organiza-
cja zdrowia zaleca, by stanowił nie więcej niż 
10% dziennego zapotrzebowania energetycz-
nego. Może warto sięgnąć po jego zamienniki, 
tym bardziej że mamy coraz większy wybór pro-
duktów słodzących. Jak dobrze wybrać? Prze-
gląd najczęściej spotykanych substytutów cukru 
opracowany przez Poradnię Dietetyczną UP po-
winien rozwiać wątpliwości związane z tym te-
matem. 

w stałych rubrykach zamieszczamy decyzje 
i uchwały Senatu oraz rozpoczynamy nowy cykl 
– „Kalendarium” informujące o spotkaniach  
i wydarzeniach, w których uczestniczą władze 
uczelni i pracownicy. tradycyjnie zamieszczamy 
relacje z konferencji naukowych.

Monika Jaskowiak
redaktor naczelny
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Po raz pierwszy 18 maja 2017 r. 
obchodziliśmy święto naszej uczelni. 
Zgodnie z ustaleniami Święto 
Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Lublinie przypadać będzie każdego 
roku w trzeci czwartek maja. Będzie ono 
okazją do spotkań środowiska naukowego 
z Lublina, Polski oraz zagranicy. 

w tym roku podczas Święta UP nadano tytuł 
doktora honoris causa prof. Janowi Jankowskie-
mu z Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego, wy-
różnieni pracownicy otrzymali nowo ustanowione 
nagrody Rektora oraz odbyła się promocja dokto-
rów habilitowanych. 

Uroczystości w Centrum Kongresowym UP 
rozpoczął JM Rektor zygmunt Litwińczuk, mó-
wiąc m.in. 

[...] 
Historia jest czymś, co warto znać i rozu-

mieć. znajomość historii uzbraja nas w niepo-
wtarzalną wiedzę o świecie i o nas samych, po-
maga także dokonywać wyborów. Poznajemy 
bowiem przeszłość z jej sukcesami, ale i poraż-
kami. wiemy, jakie skutki przyniosły określone 
decyzje, podjęte działania.

Mając na względzie ponad 70-letnią udoku-
mentowaną historię naszej uczelni i wymienio-
ne przed chwilą przesłanki, zaproponowałem 
Senatowi uczelni jako nowy – 11 w jej historii 
– rektor ustanowienie Święta Uniwersytetu. Pro-
pozycja ta został przyjęta z dużym entuzjazmem 
przez naszą społeczność i decyzją Senatu zapisa-
na w Statucie uczelni.

Chciałbym, by obchodzone w każdym roku 
Święto Uniwersytetu, nasze święto nauki, stało 
się także okazją do jednoczesnego ożywienia pa-
mięci i wzbudzenia energii działania dla przy-
szłości, zwłaszcza w obszarze współpracy całego 
środowiska akademickiego Lublina.

Cieszę się jako rektor, że w trakcie tego ob-
chodzonego po raz pierwszy w dniu dzisiejszym 
Święta Uniwersytetu mogę wyróżnić specjalną 
nagrodą Rektora naszych pracowników za wy-
różniającą się działalność naukową.

za chwilę nadamy również tytuł doktora 
honoris causa panu profesorowi Janowi Jan-
kowskiemu, wielkiej postaci polskiej zootech-
niki, która wniosła wymierny wkład w roz-
wój europejskiego i światowego drobiarstwa. 
w swojej 62-letniej historii samoistnego ist-
nienia uczelnia wyróżniła tym zaszczytnym 
tytułem 56 osób, szczególnie zasłużonych dla 
życia naukowego, kulturalnego i społecznego. 
Świadczy to, że tytuł ten nadajemy rzadko, no-
bilitując w ten sposób zarówno wyróżnionego 
doktora honoris causa, jak również nasz Uni-
wersytet. 

Honorujemy profesora Jana Jankowskiego 
tytułem doktora honoris causa w dowód uzna-
nia dla jego osiągnięć naukowych, a także za 

pracę nad promocją naszej uczelni w środowi-
sku olsztyńskim i ogólnokrajowym. [...]

Podczas uroczystości po raz pierwszy odbyło 
się wręczenie nagrody naukowej Rektora, która 
jest formą wyróżnienia pracowników za osiągnię-
cia w dziedzinie naukowo-badawczej i współpracę 
ze środowiskiem biznesowym. wyniki pracy kapi-
tuły, która zajmowała się oceną złożonych wnio-
sków, przedstawił jej przewodniczący, prof. dr hab. 
zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń  
i współpracy międzynarodowej. 

w kategorii nagroda za pracę nauko-
wą opublikowaną w czasopiśmie o najwyż-
szym współczynniku wpływu (impact fac-
tor) na konkurs wpłynęły 4 wnioski sygnowa-
ne przez dziekanów wydziałów naszego Uni-
wersytetu. Biorąc pod uwagę opinię kapitu-
ły, JM Rektor UP w Lublinie przyznał nagro-
dę naukową w wymienionej kategorii zespoło-
wi autorów w składzie: Dariusz Dziki, Renata 
Różyło, Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca 
za pracę pt. „Current trends in the enhance-
ment of antioxidant activity of wheat bread 

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ❚ Na pierwszym planie, obok JM Rektora, zespół autorów wyróżnionych nagrodą za pracę naukową 
opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu

 ❚ JM Rektor Zygmunt Litwińczuk z Barbarą Baraniak i Dariuszem Kowalczykiem, nagrodzonymi  
za publikację o największej liczbie cytowań
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by the addition of plant materials rich in phe-
nolic compounds”, opublikowaną w 2014 r. w 
czasopiśmie trends in Food Science & tech-
nology. iF czasopisma w roku wydania pracy 
wynosił 4,651.

w kategorii nagroda za publikację o naj-
większej liczbie cytowań zgłoszono 5 wnio-
sków. JM Rektor przyznał nagrodę Dariuszo-
wi Kowalczykowi i Barbarze Baraniak za pracę 
pt. „Effects of plasticizers, pH and heating of 
film-forming solution on the properties of pea 
protein isolate films” opublikowaną w 2011 r. 
w czasopiśmie Journal of Food Engineering. 
Liczba cytowań publikacji za lata 2011–2015 
wynosiła 30.

w kategorii nagroda im. Stanisława Sta-
szica za badania aplikacyjne złożono 3 wnio-
ski. nagrodę JM Rektora UP w Lublinie za ba-
dania aplikacyjne otrzymał zespół autorów 
pod kierownictwem prof. dr. hab. tomasza 
M. Gruszeckiego w składzie: tomasz M. Gru-
szecki, Czesława Lipecka, anna Szymanow-
ska, andrzej Junkuszew, Krzysztof Patkowski, 
Marek Szymanowski, Monika Greguła-Ka-
nia, wiktor Bojar, Paulina Dudko, Katarzy-
na wiercińska, Mirosław Frydrych za przed-
sięwzięcie badawcze pt. „wytworzenie synte-
tycznej linii owiec dla potrzeb praktyki rol-
niczej i doświadczalnictwa zootechniczne-
go”, którego efektem było wytworzenie owiec 

dwóch uniwersalnych mięsno-plennych linii 
syntetycznych BCP i SCP, dopuszczonych ofi-
cjalnie do hodowli i chowu masowego na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 26 czerw-
ca 2000 r.

Kolejnym punktem programu były promo-
cje doktorów habilitowanych. Prof. dr hab. Eu-
geniusz Grela, prorektor ds. organizacji i roz-
woju uczelni, przedstawił osiągnięcia doktorów 
habilitowanych, a następnie JM Rektor wręczył 
dyplomy. otrzymali je: Dariusz Grzegorz Ko-
walczyk i Karolina Maria wójciak z wydzia-
łu nauk o Żywności i Biotechnologii, Barba-
ra agnieszka Hawrylak-nowak z wydziału 
ogrodnictwa i architektury Krajobrazu oraz 
aneta Małgorzata nowakiewicz z wydziału 
Medycyny weterynaryjnej.

Potem nastąpiła najważniejsza część uro-
czystości – przyznanie honorowego doktoratu 
– rozpoczęta przez prof. dr hab. Halinę Bucz-
kowską, prorektora ds. studenckich i dydakty-
ki, odczytaniem uchwały Senatu UP w Lubli-
nie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie nadania 
tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Jan-
kowskiemu. 

oprawę artystyczną Święta Uniwersytetu 
Przyrodniczego zapewnił Chór akademicki UP 
pod dyrekcją dr. Mirosława ziomka oraz zespół 
Pieśni i tańca „Jawor” pod kierownictwem zbi-
gniewa Romanowicza.

w godzinach popołudniowych pracownicy 
Uniwersytetu uczestniczyli w pikniku na Felinie.

z okazji uroczystości napłynęły do uczel-
ni liczne listy gratulacyjne i adresy. Przysłali je 
m.in. Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady 
Ministrów, minister rozwoju i finansów; Jan 
Szyszko, minister środowiska; Jacek Boguc-
ki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju wsi; andrzej tittenbrun, dyrektor 
Roztoczańskiego Parku narodowego; Jaro-
sław Kalinowski, poseł do PE; Stanisław Go-
gacz, senator RP; Sławomir Sosnowski, mar-
szałek woj. lub.; Krzysztof Żuk, prezydent Lu-
blina; prof. zygmunt Pejsak, Piw–PiB w Puła-
wach; prof. andrzej Drop, rektor Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie; prof. włodzimierz 
Sady, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie; prof. Czesław Klocek, dziekan wydz. 
Hodowli i Biologii zwierząt UR w Krakowie; 
prof. tadeusz Słomka, rektor aGH w Krako-
wie; prof. Marek tukiendorf, rektor Politech-
niki opolskiej; gen. bryg. pil. dr Piotr Kraw-
czyk, rektor-komendant wyższej Szkoły ofi-
cerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie; prof. dr 
hab. wiesław Deptuła, kier. Kat. Mikrobiolo-
gii US; Stanisław adamiak, konsul honorowy 
Ukrainy w Chełmie i prezes Krajowego Sto-
warzyszenia Przetwórców owoców i warzyw; 
Bogdan Kawałko, dyr. Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. 
Lub.; andrzej Ryl, prezes zarządu Lubelskie-
go Rynku Hurtowego. 

red.
Fot. Paweł Tusiński

 ❚ Laureaci nagrody im. Stanisława Staszica wraz z JM Rektorem

 ❚ Doktorzy habilitowani w towarzystwie JM Rektora
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Magnificencje Rektorzy,
wysoki Senacie,
wysoka Rado wydziału Biologii,  

nauk o zwierzętach i Biogospodarki  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

wysoka Rado wydziału Bioinżynierii zwierząt  
Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego  
w olsztynie, 

Czcigodny Doktorze Honoris Causa,
Szanowni Państwo

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  
dla prof. dr. hab. Jana Jankowskiego

Laudacja 
wygłoszona w dniu 18 maja 2017 r.  
przez prof. dr hab. Joannę Barłowską

Uroczystość nadania tytułu doktora hono-
ris causa jest zawsze niezwykłym wydarzeniem, 
świętem nie tylko dla wnioskującego wydziału, 
ale także dla całej uczelni. tytuł honorowy, bę-
dący najbardziej zaszczytną godnością akade-
micką, uczelnia nadaje m.in. osobom wyjątko-
wo zasłużonym dla nauki, których profil nauko-
wo-badawczy i dydaktyczny związany jest z za-
kresem jej działalności. 

Przypadł mi wielki zaszczyt i honor przedsta-
wić sylwetkę Pana prof. dr. hab. Jana Jankowskie-
go, wielkiego uczonego, który wniósł istotny wkład 
w rozwój nauk zootechnicznych, a szczególnie pol-
skiego drobiarstwa, utalentowanego nauczyciela 
akademickiego i wychowawcy młodej kadry na-
ukowej, wykazującego dużą aktywność w działal-
ności organizacyjnej nauki, człowieka skromnego 
i niezwykle życzliwego ludziom. 

zaprezentowanie wszystkich dokonań Pro-
fesora w krótkim wystąpieniu jest zadaniem nie-
wykonalnym. Pozwolę sobie zatem na zaakcen-
towanie tylko najważniejszych faktów z bogate-
go życiorysu naukowego Czcigodnego Doktora 
Honorowego.

Prof. dr hab. Jan Jankowski urodził się 11 
kwietnia 1952 r. w Śniadowie, w powiecie łom-
żyńskim i tam też uczęszczał do szkoły podsta-
wowej (1959–1966). to, że losy życia pokiero-
wały Go do drobiarstwa, wynika z faktu, że od 
dzieciństwa, jeszcze w kilkunastohektarowym 
gospodarstwie rodziców, zawsze towarzyszyły 
mu kury, indyki i gęsi. zamiłowanie do zwierząt 
i rolnictwa zdecydowało, że edukację kontynu-
ował w technikum Rolniczym w Łomży (1966–
1971), a następnie na studiach na wydziale zoo-
technicznym akademii Rolniczo-technicznej 
(obecnie Uniwersytet warmińsko-Mazurski)  
w olsztynie, które ukończył w 1976 r., uzyskując 
tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechniki. 
Myśląc o swojej przyszłej pracy zawodowej, był 
pełen rozterek, czy wybrać pracę w ,,produkcji”, 
czyli w Państwowych Gospodarstwach Rolnych 
lub w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, 

czy też karierę naukową. o tym, że został w efek-
cie pracownikiem naukowym na swoim macie-
rzystym wydziale zadecydował przypadek, kie-
dy to zwolnił się etat asystenta w zakładzie Ho-
dowli Drobiu i Jajczarstwa, a jego kierownik dr 
andrzej Faruga zaproponował ówczesnemu ab-
solwentowi kierunku zootechnika pozostanie 
na uczelni. tak też rozpoczęła się droga nauko-
wa profesora Jana Jankowskiego. Stopień dokto-
ra nauk rolniczych w zakresie zootechniki Pro-
fesor uzyskał w 1979 r. na podstawie dysertacji 
pt. „Badania niektórych cech użytkowych indy-
ków reprodukcyjnych w chowie intensywnym 
na podłodze i w klatkach”, wykonanej pod kie-
runkiem profesora andrzeja Farugi. Stopień na-
ukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie zootechniki otrzymał w 1990 r. na 
podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej 
pt. „Reakcja czterech populacji indyków na za-
stosowane metody hodowlane”. tytuł profesora 
nauk rolniczych uzyskał w 1997 r., a na stanowi-
sko profesora zwyczajnego awansował w 2000 r.

w toku pracy zawodowej odbył dwa jed-
nomiesięczne zagraniczne staże w Kombinacie 
Drobiarskim w Móckern (niemcy) oraz w wyż-
szej Szkole Rolniczej w Starej zagórze (Bułga-
ria), a także dwa trzymiesięczne staże nauko-
we na Uniwersytecie w Hohenheim (niemcy)  
i Uniwersytecie Rolniczym w wiedniu. Przez 
trzy tygodnie przebywał również na Uniwer-

sytecie Manitoba w Kanadzie. Szeroką wiedzę  
i doświadczenie zdobywał też podczas licznych 
wyjazdów studyjnych do wiodących ośrodków 
naukowych i firm drobiarskich Europy i świata.

Pan prof. Jan Jankowski posiada imponu-
jący dorobek naukowy. w sumie opublikował 
376 opracowań, w tym 215 prac w czasopismach  
z listy MniSw, o łącznej punktacji 3698, z cze-
go 133 pozycje zamieszczono w renomowanych 
czasopismach indeksowanych przez JCR o ca-
łościowym iF = 130,425. Posiada (wg bazy web 
of Science) 824 zarejestrowane cytowania i in-
deks Hirsha = 15. Jest także współautorem 16 
pozycji książkowych, a jedną z nich – podręcz-
nik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PwRiL, 
2012) – osobiście objął redakcją naukową. Jako 
autor i współautor 145 doniesień, referatów i po-
sterów prezentował wyniki badań i wiedzę dro-
biarską zarówno na sympozjach, jak i na konfe-
rencjach w całej Polsce oraz w wielu krajach Eu-
ropy, a ponadto w Brazylii, USa, Kanadzie, au-
stralii i Chinach.

Profesor uczestniczył w realizacji 17 projek-
tów finansowanych przez KBn, MniSw, nCBR, 
nCn, MRiRw, w tym w 7 pełnił funkcję kierow-
nika. Uczestniczył w realizacji 6 umów wdroże-
niowych. Jest również autorem 1 zgłoszenia pa-
tentowego.

zainteresowania naukowe profesora Jana 
Jankowskiego koncentrowały się od początku 

 ❚ Profesor Joanna Barłowska, dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
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pracy wokół problematyki drobiarskiej, głównie 
indyków. zajmował się przede wszystkim:

– doskonaleniem metod selekcji indyków 
wraz z oceną skuteczności tych metod;

– bezściołowym utrzymaniem indyków  
hodowlanych i rzeźnych;

– czynnikami warunkującymi ilość, jakość  
i wartość biologiczną nasienia indyków;

– doskonaleniem żywienia indyków w aspek-
cie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotne-
go mięsa.

Profesor był współtwórcą wyhodowania  
i wdrożenia do produkcji nowych rodów indyków 
i ich mieszańców waMa, które na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku stanowiły ponad 90% pogłowia tego gatun-
ku ptaków użytkowych w Polsce. opracował wraz 
z zespołem indeks do oceny wartości hodowla-
nej indyków pod względem umięśnienia oraz in-
deks do oceny wartości hodowlanej indorów pod 
względem cech mierzalnych tylko u indyczek. za-
stosowanie tego indeksu zwiększyło postęp ho-
dowlany w nieśności, zapłodnieniu jaj i wylęgowo-
ści piskląt z jednoczesnym podwyższeniem masy 
ciała indyków. te osiągnięcia naukowe, istotne z 
praktycznego punktu widzenia, zostały docenione 
w 1987 r. przez Ministra – Kierownika Urzędu Po-
stępu naukowo-technicznego i wdrożeń i wyróż-
nione nagrodą zespołową iio.

najważniejszym kierunkiem badawczym Pro-
fesora są obecnie zagadnienia dotyczące żywienia 
drobiu, a w szczególności indyków. Badania z tego 
zakresu realizuje we współpracy z zespołami in-
stytutu Rozrodu zwierząt i Badań Żywności Pan  
w olsztynie oraz innymi krajowymi i zagranicz-
nymi ośrodkami naukowymi, tj. University of Ma-
nitoba w winnipeg, Freie Universitaet w Berlinie, 
Georg august Universitaet w Getyndze oraz Uni-
wersytetem nauk Medycznych w Kownie i Uni-
wersytetem Rolniczym w Grodnie. Badania te do-
tyczą głównie różnych aspektów wpływu żywienia 
na funkcjonowanie przewodu pokarmowego dro-

biu. w cyklu badań dotyczących możliwości sty-
mulowania rozwoju i funkcjonowania przewodu 
pokarmowego młodych indyków poprzez zastą-
pienie od 15 do 18% diety całym ziarnem pszeni-
cy wykazano korzystny wpływ ziarna na przewód 
pokarmowy. Prace z tego zakresu zostały uznane 
przez amerykańskie Poultry Science association 
za najciekawsze na świecie publikacje o indykach 
w 2013 r.

w aktualnie prowadzonych badaniach, 
wspólnie m.in. z Katedrą Biochemii i toksyko-
logii UP w Lublinie oraz Katedrą Chorób Pta-
ków UwM, określany jest wpływ zawartości  
i źródła metioniny w paszy na status immuno-
logiczny i antyoksydacyjny indyków. wykony-
wane są także zaawansowane badania nad moż-
liwością zmniejszenia dodatku Cu, zn i Mn do 
mieszanek dla indyków poprzez zastosowanie 
nanocząstek tych pierwiastków.

wieloaspektowa, a zarazem wyraźnie wypro-
filowana działalność naukowa prof. Jana Jankow-
skiego uczyniły z niego uznanego eksperta w na-
ukowych i aplikacyjnych zagadnieniach dotyczą-
cych hodowli i żywienia indyków. Jego akademic-
ki sukces ma swoje źródła w cechach takich jak: 
otwartość, pracowitość, zdolności organizacyjne, 
umiejętność budowania interdyscyplinarnych ze-
społów i pozyskiwania funduszy na badania, za-
angażowanie w podejmowane zadania, a przede 
wszystkim niespożyta energia. Profesor utworzył 
wszak jedną z najnowocześniejszych w Europie in-
frastruktur badawczych do badań żywieniowych 
na drobiu, głównie na indykach. 

wyróżniającym aspektem dorobku nauko-
wego profesora Jankowskiego i Jego zespołu są 
nie tylko często cytowane publikacje naukowe 
w renomowanych czasopismach o światowym 
zasięgu (m.in. Journal of animal Science, Bio-
logy of Reproduction, Theriogenology, Poultry 
Science, Comparative Biochemistry and Physio-
logy, world’s Poultry Science Journal, animal 
Feed Science and technology, agricultural and 

Food Chemistry), ale także liczne wdrożenia 
wyników badań do praktyki drobiarskiej i prze-
mysłu paszowego. to m.in. wyniki Jego badań 
znacząco przyczyniły się do wzrostu produkcji 
indyków w Polsce i poprawy jej efektywności. 

wielka wiedza Profesora z zakresu drobiar-
stwa znajduje zatem uznanie w praktyce. Był 
zatrudniony w latach 1985–1994 jako genetyk  
w olsztyńskich zakładach Drobiarskich (aktu-
alnie indykpol Sa), a obecnie corocznie kieruje 
kilkunastoma projektami badawczymi z zakresu 
żywienia drobiu, zlecanymi Katedrze Drobiar-
stwa UwM w olsztynie przez krajowe i zagra-
niczne podmioty gospodarcze.

w równym stopniu Profesor angażuje się  
w działalność organizacyjną. Pełnił bowiem zaszczyt-
ne, a zarazem odpowiedzialne funkcje akademic-
kie, tzn. prorektora ds. nauki Uniwersytetu warmiń-
sko-Mazurskiego w olsztynie (1999–2008), dzieka-
na (1996–1999) i prodziekana (1990–1996) wydzia-
łu zootechnicznego, a od 2005 r. jest kierownikiem 
Katedry Drobiarstwa. Jego bogata działalność or-
ganizatorska wychodzi również poza mury uczel-
ni. w latach 1976–2010 był członkiem Polskie-
go towarzystwa zootechnicznego, od 1986 r. jest 
członkiem world’s Poultry Science association,  
a od 2010 r. członkiem z wyboru Society of nutri-
tion Physiology (niemcy). od 2003 r. pełni funk-
cję wiceprzewodniczącego Polish Branch worl-
d’s Poultry Science association, był też wiceprze-
wodniczącym (2003–2012) i przewodniczącym 
(2012–2016) Komitetu nauk zootechnicznych 
Polskiej akademii nauk. Prestiżową funkcją na-
ukową jest członkostwo profesora Jana Jankow-
skiego w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni  
i tytułów od 2011 r. Jako autorytet naukowy po-
woływany jest na członka do rad naukowych: Ko-
misji ds. Uznawania Materiału Hodowlanego Dro-
biu przy Ministerstwie Rolnictwa (1984–1989)  
i instytutu zootechniki Państwowego instytutu 
Badawczego w Krakowie (od 2017 r.), a także mia-
nowano Go na wiceprzewodniczącego Rady na-

 ❚ Senat UP i goście podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Janowi Jankowskiemu 
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ukowej instytutu Fizjologii i Żywienia zwierząt 
Pan im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnie (od 
2014 r.). ważną formą działalności naukowej jest 
Jego udział w pracach rad naukowych czasopism: 
Electronic Journal of Polish agricultural Univer-
sities (2002–2005), Journal of animal and Feed 
Sciences (od 2013 r.) i Journal of Elementology 
(od 2013 r.). ta bogata działalność organizatorska 
profesora Jana Jankowskiego dobrze służy nauce 
polskiej, przyczyniając się do podnoszenia jej au-
torytetu w kraju i poza granicami.

nieocenione są zasługi Profesora również 
w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. 
Jest promotorem 7 zakończonych i 2 otwartych 
przewodów doktorskich. opracował recenzje 30 
prac doktorskich i 18 wniosków w postępowa-
niach habilitacyjnych, 5 recenzji wydawniczych 
prac habilitacyjnych, 10 na tytuł profesora, 4 na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwy-
czajnego, 18 na zlecenie Centralnej Komisji ds. 
Stopni i tytułów, 1 opinię na tytuł doktora ho-
noris causa oraz 19 razy przewodniczył komi-
sjom habilitacyjnym.

Profesor swoją wielką wiedzę i doświadcze-
nie z zakresu hodowli i żywienia indyków chętnie 
przekazuje praktykom. Jest autorem lub współau-
torem kilkudziesięciu artykułów popularnonauko-
wych i popularnych. wygłasza wykłady na szko-
leniach i seminariach dla lekarzy weterynarii, pra-
cowników przemysłu paszowego, firm drobiar-
skich oraz producentów drobiu (4–6 rocznie). Ści-
śle współpracuje jako konsultant z krajowymi i za-
granicznymi firmami drobiarskimi i paszowymi. 
Jest autorem licznych eskpertyz opracowanych na 
zlecenia tego typu przedsiębiorstw.

za swoje ogromne zaangażowanie i przeboga-
tą działalność na polu naukowo-badawczym, dy-
daktyczno-wychowawczym i organizacyjnym zo-
stał uhonorowany wieloma nagrodami, m.in. 2 na-
grodami Ministra nauki (1 zespołowa iiio i 1 in-
dywidualna iiio) w 1979 i 1991 r., wspomnianą 
już nagrodą zespołową iiº Ministra – Kierownika 
Urzędu Postępu naukowo-technicznego i wdro-
żeń (1987), nagrodą V wydz. Pan (2010), nagro-
dą zespołową iio Rady wojewódzkiej not w olsz-
tynie (1985), wyróżnieniem wydziału nauk Rol-
niczych, Leśnych i weterynaryjnych Pan (2010), 
transnational technology transfer Certifica-
te – Know-how developer (2008), wyróżnieniem 
„osobowość Roku 2010 warmii i Mazur” w kate-
gorii nauka (2011), statuetką Rektora UwM „Ho-
mini Honorando” oraz tytułem doktora honoris 
causa Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie. od-
znaczony został również złotym (2002) i Srebr-
nym Krzyżem zasługi (1998), Medalem Komisji 
Edukacji narodowej (2004) i odznaką zasłużony 
dla Rolnictwa (2002). 

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na 
współpracę profesora Jana Jankowskiego i Jego 
zespołu z naszą uczelnią, a przede wszystkim  
z wydziałem Biologii, nauk o zwierzętach i Biogo-
spodarki, która sięga początku lat 90. ub. w. w ra-
mach tej współpracy realizowane są 3 projekty ba-
dawcze z pracownikami Katedry Biologicznych 
Podstaw Produkcji zwierzęcej oraz Katedry Bio-
chemii i toksykologii. Efektem tej współpracy jest 

opublikowanie 11 oryginalnych prac w prestiżo-
wych czasopismach naukowych. Ponadto Profe-
sor opublikował z pracownikami naszego wydzia-
łu 4 pozycje książkowe z zakresu hodowli i żywie-
nia drobiu. współpracuje również z pracownika-
mi wydziału Medycyny weterynaryjnej UP w Lu-
blinie, czego efektem są 3 wspólne publikacje na-
ukowe. Profesor Jan Jankowski ma również istotny 
wkład w rozwój kadry naukowej wydziału Biologii, 
nauk o zwierzętach i Biogospodarki. opracował 
bowiem recenzje 5 prac doktorskich, 5 rozpraw i 
dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyj-
nych, 2 recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych,  
1 na tytuł profesora i 1 na stanowisko profesora. Po-
nadto dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego 
Komisji ds. Przewodu Habilitacyjnego.

wszystkie powyższe dokonania i osiągnięcia 
prof. Jana Jankowskiego znalazły swoje odniesie-
nie w recenzjach. Pani prof. Dorota Jamroz w pod-
sumowaniu swojej opinii stwierdza: Prof. Jan Jan-
kowski jest osobą wyróżniającą się w Polsce wśród 
specjalistów nauk zootechnicznych nie tylko bar-
dzo obszernym i merytorycznie wartościowym 
dorobkiem naukowym. Jest osobą znaną i uzna-
ną z zakresu drobiarstwa na forum międzynaro-
dowym. Stworzył nowoczesne, prężne i efektywne 
centrum badań drobiarskich o międzynarodowym 
autorytecie i uznaniu. Przy wszystkich swoich do-
konaniach jest uczynnym, życzliwym, otwartym 
na ludzi człowiekiem. Swoją wiedzą i dorobkiem, a 
także osobowością w pełni zasługuje na najwyższą 
godność akademicką doktora honoris causa i speł-
nia wszystkie wymagania zgodnie z art. 16 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, Dz.U. nr 164 z 2005 r., poz. 1365. Gratulu-
ję wydziałowi Biologii, nauk o zwierzętach i Bio-
gospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie wyboru osoby prof. dr. hab. Jana Jankowskie-
go jako kandydata do tytułu doktora honoris cau-
sa. Pan prof. Jan niemiec, konkludując, stwier-
dza: Uwzględniając całokształt dorobku nauko-
wego, który zasługuje na duże uznanie, za wyróż-
niający się wkład w rozwój polskiego drobiarstwa,  
a szczególnie chowu i hodowli indyków, nacecho-
wany wielką życzliwością udział w kształceniu 
młodej kadry naukowej, wybitny wkład w dzia-
łalność organizacyjną nauki, współpracę z prakty-
ką drobiarską i wieloletnią współpracę z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym w Lublinie, stwierdzam, 

że prof. dr hab. Jan Jankowski w pełni zasługuje 
na wyróżnienie godnością doktora honoris causa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gorąco 
wniosek ten rekomenduję Radzie wydziału Biolo-
gii, nauk o zwierzętach i Biogospodarki i Senatowi 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Biorąc pod uwagę tak liczne zasługi prof. dr. 
hab. Jana Jankowskiego, profesorowie z wydzia-
łu Biologii, nauk o zwierzętach i Biogospodarki 
wystąpili z wnioskiem do JM Rektora o wyróżnie-
nie Pana Profesora tytułem doktora honoris causa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. w wy-
niku konsultacji Rektora z dziekanami wydziałów 
wniosek uzyskał wstępną akceptację i zgodę na 
dalsze procedowanie. w dniu 18 stycznia 2017 r. 
Rada wydziału Biologii, nauk o zwierzętach i Bio-
gospodarki jednomyślnie podjęła uchwałę w spra-
wie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. 
hab. Janowi Jankowskiemu tytułu doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Jednocześnie powołała dwóch recenzentów do-
robku naukowego, dydaktycznego i organizacyj-
nego Kandydata, w osobach: pani prof. dr hab. dr 
h.c. Doroty Jamroz z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we wrocławiu i pana prof. dr. hab. Jana niem-
ca ze Szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego w 
warszawie. Rada wydziału Biologii, nauk o zwie-
rzętach i Biogospodarki na posiedzeniu w dniu 13 
marca 2017 r., po zapoznaniu się z opiniami re-
cenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego 
i organizacyjnego, jednomyślnie podjęła uchwałę  
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o nada-
nie prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu tytułu dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie. wniosek Rady wydziału został przy-
jęty na posiedzeniu Senatu UP w Lublinie w dniu 
24 marca 2017 r. 

wielce Szanowny Panie Profesorze,
wyróżniając Cię tą godnością, wyrażamy 

uznanie i najgłębszy szacunek dla twoich doko-
nań, pasji badacza i postawy uczonego. zechciej 
jednocześnie przyjąć od nas wszystkich życze-
nia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,  
a nade wszystko dobrego zdrowia i dużo siły do 
stawiania czoła kolejnym wyzwaniom.

Fot. Paweł Tusiński

 ❚ Dostojni goście i Senat UP w Lublinie 
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Doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  
dla prof. dr. hab. Jana Jankowskiego

Meleagris gallopavo – historia i teraźniejszość
Jan Jankowski

Meleagris gallopavo, czyli indyk zwyczajny, 
jest jednym z dwóch gatunków indyków dzikich 
żyjących w amerykańskich lasach. Drugi gatu-
nek, Meleagris ocellata – indyk pawi, żyjący wy-
łącznie w tropikalnych lasach półwyspu Juka-
tan, nie ma praktycznie żadnego znaczenia go-
spodarczego. w lasach deszczowych australii 
żyją ptaki bardzo podobne do indyków – noga-
le brunatne (Alectura lathami), zwane także au-
stralijskimi indykami szczotkowymi (australian 
brush turkey).

Etymologia nazwy gatunku w różnych języ-
kach związana jest zazwyczaj z nazwą miejsca 
rzekomego pochodzenia indyków. nazwy pol-
ska, francuska (la dinde), katalońska (gall d’in-
dii) i turecka (hindi) wskazują na indie. inne ję-
zyki precyzują nawet to indyjskie pochodzenie, 
wskazując na Kalkutę: litewski – kalakutas, ho-
lenderski – kalakoen, fiński – kalkkuna. nazwa 
portugalska (peru) i chorwacka (puran) sugeru-
ją peruwiańskie pochodzenie indyków, a angiel-
ska (turkey) i irlandzka (turcai) – tureckie. Ma-
lezyjczycy nazywają indyki kurczakiem holen-
derskim (ayam blander), a Khmerzy – kurczakiem 
francuskim (moan barang). Gdy w XViii w. Karol 
Linneusz nadawał gatunkom nazwy łacińskie, w 
przypadku indyków wykorzystał imię mitycz-
nego argonauty – Meleagra z Kalidonu, które-
mu artemida poleciła zabić dzika niszczącego 
uprawy. Dzięki niezwykłej szybkości Meleager 
dogonił dzika i wykonał rozkaz bogini. zapew-
ne Linneusz nawiązał do faktu, że dzikie indyki 
też bardzo szybko biegają – do 35 km/h. Prowa-
dząc koczowniczy tryb życia i przemieszczając 
się na znaczne odległości, korzystają ze spraw-
nych nóg i skrzydeł. zdolność do lotu (jedno-
razowo nawet do 250 m), noclegi na drzewach, 
a także, jak niektóre źródła podają, umiejętność 
pływania, zwiększają szanse przetrwania, a na-
wet ekspansji gatunku. 

Dzikie indyki wyglądem są zbliżone do udo-
mowionych. Masa dorosłych indorów dochodzi 
do 11 kg, a długość ciała do 105 cm, przy rozpię-
tości skrzydeł do 150 cm. indyczki ważą od 3,5 
do 5,5 kg. indyki są wszystkożerne, zjadają na-
siona, jagody, żołędzie i inne części roślin, polu-
ją na owady, ale także na płazy i małe gady. Żyją 
w odrębnych grupach płciowych, łącząc się tyl-
ko w okresie tokowania. Są poligamiczne, a in-
dyczki charakteryzuje niezwykła wytrwałość  
w zapłodnieniu. Plemniki w jajowodzie zacho-
wują zdolność zapładniającą nawet do 60 dni. 
Dzikie indyczki znoszą 10–16 jaj w gniazdach 
usytuowanych na ziemi, zamaskowanych bujną 
roślinnością. Czasami dwie samice tworzą jed-
no gniazdo i wspólnie wysiadują jaja. w przy-

padku utraty gniazda lub potomstwa mają zdol-
ność powtarzania nieśności i kwoczenia. Być 
może wtedy właśnie dochodzi do partenogene-
zy, opisanej u tego gatunku. indyczki są bardzo 
troskliwymi matkami, opiekującymi się potom-
stwem nawet do pół roku. od 2–3 tygodnia ży-
cia młode nocują już na drzewach, początkowo 
pod skrzydłami matki. 

indyki są najpóźniej udomowionym gatun-
kiem ptaków gospodarskich (pomijając stru-
sie i emu) i jednym z nielicznych zwierząt udo-

mowionych w ameryce. Dzięki wykorzystaniu 
w badaniach archeologicznych metod genety-
ki molekularnej, w ostatnich latach znacznie 
wzbogacono wiedzę o udomowieniu tych pta-
ków. Rozpoczęcie tego procesu datowane jest 
na początek naszej ery. Przez pierwsze dziesięć 
wieków chów indyków miał charakter rytual-
ny. Były uważane przez azteków za święte pta-
ki, symbol płodności i siły. w wykopaliskach  
z tego okresu archeolodzy znajdują dużo odcho-
dów indyków, a mało ich kości. odkryte szkie-

 ❚ Dr h.c. Jan Jankowski i JM Rektor Zygmunt Litwińczuk

 ❚ Goście składają życzenia i gratulacje doktorowi honoris causa
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lety wskazują raczej na rozmyślne pochówki,  
a nie na wyrzucanie odpadów. indianie wyko-
rzystywali jedynie pióra indyków do ozdób (pió-
ropusze), ocieplania odzieży oraz wyrobu strzał 
do łuków. najważniejsze święto azteków, na-
rodziny Kwiatów, obchodzone między 22 lipca  
a 10 sierpnia, nazywane było także świętem in-
dyków i placków kukurydzianych.

w wykopaliskach datowanych na początek 
drugiego tysiąclecia archeolodzy znajdują coraz 
więcej kości indyków, a między Xiii i XV w. ko-
ści tych ptaków są najliczniejsze wśród wykopa-
lisk szczątków zwierzęcych. zapewne dopiero 
wtedy indianie docenili walory mięsa indyczego 
i zaczęli utrzymywać indyki w celach konsump-
cyjnych. w wykopaliskach datowanych na okres 
od XVi w. pojawia się coraz więcej kości zwie-
rząt europejskich.

indyki są jedynymi zwierzętami gospo-
darskimi pochodzącymi z ameryki, które po-
wszechnie użytkuje się w Europie. Dokład-
na data przybycia pierwszych przedstawicie-
li tego gatunku do Europy nie jest pewna. nie-
które źródła podają, że nastąpiło to w 1497 r., a 
indyki sprowadził Giovanni Caboto (John Ca-
bot). Udokumentowane jest natomiast zarzą-
dzenie króla Hiszpanii Ferdynanda ii aragoń-
skiego z 1511 r., nakazujące załodze każdego 
statku wracającego z ameryki przywóz indyków 
obu płci. z Hiszpanii indyki dotarły najpierw do 
anglii (1524 r.), a wkrótce pojawiły się w niem-
czech i Francji (1530 r.). Popyt na mięso indycze 
rósł niezwykle szybko. z tego powodu w wene-
cji w 1556 r. wydano specjalny dekret, wylicza-
jący święta upoważniające do spożywania tego 
wyjątkowego, cennego i poszukiwanego mięsa. 

Do Polski indyki sprowadzono ok. 1560 r. 
w różnych przekazach pojawiają się jako „dziw-
na i zaskakująca nowość”, także „rzadka i cenna”. 
Początkowo indyki zdobiły bardziej magnac-
kie i biskupie parki i ogrody niż biesiadne sto-
ły. na tych ostatnich częściej gościły pawie. w 
pierwszej polskiej książce kucharskiej, wydanej 
w 1682 r. – „Compendium ferculorum” Stanisła-
wa Czernieckiego – wymieniany jest indyk, ale 
nie podano przepisu na żadną potrawę z mię-
sa indyczego. Sto lat później wojciech wieląd-
ko w „Kucharzu doskonałym” (1783) podaje już 
15 przepisów, m.in. na „nogi indycze ze śmieta-
ną” czy „skrzydła z indyka ze szczypiorem, czy-
li cebulą i serem”. w „Panu tadeuszu” przybysz 
z amerykańskich lasów jest już pełnoprawnym 
mieszkańcem Soplicowa: 

Za nimi z wolna indyk sunie się odęty, 
Sarkając na trzpiotalstwo swej krzykliwej
                                                              żony
Podczas procesu adaptacji indyków w Euro-

pie w ich upierzeniu pojawiały się pióra różnią-
ce się barwą od dotychczasowej. wykorzystując 
to zjawisko, poprzez stosowanie odpowiednie-
go doboru, wytworzono wiele nowych europej-
skich odmian indyków. w XViii w., podczas 
nasilającej się kolonizacji ameryki przybysze  
z Europy przywozili ze sobą udomowione indy-
ki. Były to indyki czarne (norfolk Black) i bia-
łe (white Holland). Krzyżowanie tych ptaków 

z indykami amerykańskimi, doprowadziło do 
wytworzenia obecnych ras. Stosunkowo późne,  
w porównaniu z innymi gatunkami drobiu, udo-
mowienie indyków oraz ich jednostronne użyt-
kowanie mięsne zapewne zadecydowało, że nie  
doszło do wytworzenia typów użytkowych 
znacznie różniących się od siebie, jak to jest  
w przypadku kur. istnieje zaledwie kilkanaście 
ras i odmian indyków, różniących się między 
sobą barwą upierzenia oraz masą ciała. naj-
większe znaczenie gospodarcze miały indy-
ki Bronz, a obecnie Białe Szerokopierśne. in-
dyki o wielobarwnym upierzeniu cieszą się co-
raz większym powodzeniem w chowie amator-
skim, także jako ptaki ozdobne.

w Polsce do połowy lat 70. ub. w. użytkowa-
no głównie indyki bezrasowe. w latach 50. na 
wsiach utworzono punkty kopulacyjne, w któ-
rych importowane ciężkie indory Mammoth 
Bronze zwiększały masę ciała i umięśnienie in-
dyków krajowych. Liczebność krajowego po-
głowia w latach 50. XX w. jest trudna do okre-
ślenia. wiadomo jedynie, że w 1959 r. skupio-
no 17 185 indyków, a rok później 12 744 sztuk. 
w roku 1961 zaimportowano do Polski indy-
ki rasy Belstville, w latach 1966–1970 stada ro-
dzicielskie indyków Białych Szerokopierśnych,  
a w 1975 r. czarne i białe indyki Betina. Systema-
tycznie zwiększała się podaż piskląt do chowu 
drobnostadkowego. w 1974 r. pogłowie indyków  
w chowie gospodarskim liczyło już 1,7 mln sztuk.

Całoroczny chów fermowy indyków w Pol-
sce rozpoczęto w 1973 r. w oparciu o importo-
wane pisklęta towarowe rasy Białe Szerokopier-
śne. w 1974 r. olsztyńskie zakłady Drobiarskie 
rozpoczęły cykliczny import stad rodzicielskich 
indyków tej rasy. wszystkie fermy zlokalizowa-
no na warmii i Mazurach, gdzie w 1980 r. wy-
produkowano ok. 4 tys. ton mięsa indyczego. 
Ubój prowadzono w iławie, a średnia masa in-
dyczek ubijanych w wieku 16 tygodni wynosi-
ła ok. 5,5 kg. indory o masie ok. 12 kg ubijano  

w wieku 22–24 tygodni. Średnie zużycie paszy 
wynosiło ok. 3,5–3,6 kg na 1 kg wyprodukowa-
nego żywca. w 1979 r. ukończono budowę fer-
my rodzicielskiej indyków (Frednowy) oraz roz-
poczęto budowę nowoczesnego zakładu uboju 
i przetwórstwa indyków (olsztyn). zasiedlenie 
nowej fermy wymagało importu 80 tys. piskląt 
rodzicielskich rocznie. Cena 1 pisklęcia wyno-
siła wtedy ok. 9 USD, więc za ówczesne średnie 
miesięczne wynagrodzenie można było kupić  
3 jednodniowe indyczki rodzicielskie (w przeli-
czeniu po kursie wolnorynkowym).

Kryzys ekonomiczny w Polsce w 1980 r.  
i brak dewiz na zakup piskląt rodzicielskich za-
groził fermowej produkcji indyków. Kierownic-
two olsztyńskich zakładów Drobiarskich pod-
jęło wówczas strategiczną decyzję o rozpoczę-
ciu, we współpracy z Katedrą Drobiarstwa ów-
czesnej akademii Rolniczo-technicznej, wła-
snego programu hodowlanego. w dotychcza-
sowej fermie rodzicielskiej w Biesalu utworzo-
no ośrodek Hodowli indyków, a zespołowi kie-
rowanemu przez profesora andrzeja Farugę po-
wierzono opracowanie i realizację programu. 
w 1985 r. pierwsze cztery krajowe rody indy-
ków zostały uznane przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej za zarodowe. 
w tym samym roku pierwsze pisklęta towaro-

 ❚ Prof. Jan Jankowski tuż po odebraniu dyplomu doktora honoris causa UP w Lublinie
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we o nazwie handlowej waMa-1 trafiły do ferm 
na warmii i Mazurach, a waMa-2 do chowu 
drobnostadkowego. w 1986 r. rozpoczęto pro-
dukcję indyków także w fermach kooperujących 
z Lubuskimi zakładami Drobiarskimi. nastą-
piło wyraźne przyspieszenie wzrostu produkcji 
mięsa indyczego; w 1986 r. wyprodukowano ok. 
8 tys. ton, a w 1990 już ok. 25 tys. ton. w latach 
1985–1989 indyki waMa-1 były corocznie oce-
niane w Międzynarodowej Stacji testowej Dro-
biu w ivance nad Dunajem (Czechosłowacja), 
zajmując od 1986 r. pierwszą lub drugą lokatę 
wśród 5–6 ocenianych grup genetycznych.

Głównym kierunkiem genetycznego dosko-
nalenia indyków waMa było zwiększenie masy 
ciała z zachowaniem wartości cech reproduk-
cyjnych. w 1991 r. za zarodowy uznano nowy 
ciężki ród, w roku następnym wprowadzono do 
produkcji nowego, cięższego mieszańca towa-
rowego waMa-3. w ocenie przeprowadzonej  
w Państwowej Stacji testowej indyków w 1994 r. 
indyczki waMa-3 w wieku 16 tygodni osiągnę-
ły masę ciała 8,12 kg, a indory w wieku 22 tygo-
dni – 18,70 kg.

od urynkowienia polskiej gospodarki,  
a więc od początku lat 90., rozpoczął się import 
piskląt towarowych indyków, a następnie tak-
że stad rodzicielskich. Było to możliwe dzię-
ki znaczącej aprecjacji złotego, co powodowa-
ło zbliżenie cen piskląt importowanych do pro-
dukowanych w kraju. Jednocześnie, w związ-
ku ze wzrostem przetwórstwa, wzrosło zapo-
trzebowanie na indyki typu ciężkiego. Po prze-
kształceniach własnościowych w olsztyńskich 
zakładach Drobiarskich podjęto decyzję o za-
przestaniu realizacji programu hodowlanego 
waMa. Stado zarodowe indyków sprzedano 
prywatnemu hodowcy, wynajmującemu w go-
spodarstwie pomocniczym Urzędu Rady Mi-
nistrów fermę drobiu Rybaki k. olsztyna. Bu-
dynki fermy adaptowano na potrzeby fermy za-
rodowej, jednak właściciel fermy (Urząd Rady 

Ministrów) nie przedłużył umowy dzierża-
wy. Gdy zestawione w stadka selekcyjne indy-
ki rozpoczynały nieśność, zajmowane budyn-
ki musiały zostać opróżnione. Podejmowane 
przez Katedrę Drobiarstwa oraz Centralną Sta-
cję Hodowli zwierząt interwencje w tej sprawie 
u ministra rolnictwa nie przyniosły oczekiwa-
nych rezultatów. Rozpoczynające nieśność in-
dyki zarodowe trafiły do uboju. taki był finał 
projektu waMa.

Po latach nasuwa się pytanie: czy projekt 
waMa musiał się tak zakończyć? Moim zda-
niem mogło być inaczej. Jeżeli nawet polskie 
indyki przegrałyby konkurencję na globalnym 
rynku, podobnie jak inne krajowe i zagranicz-
ne programy hodowlane drobiu i innych gatun-
ków zwierząt, powinny one być nadal utrzymy-
wane jako stada zachowawcze lub rezerwy ge-
netyczne. Bioróżnorodność i zmienność gene-
tyczna indyków w skali światowej ciągle nie-
bezpiecznie się zmniejsza. aktualnie mate-
riał hodowlany indyków pochodzi zaledwie  
z dwóch firm o zasięgu globalnym. niestety, 
naszym ówczesnym decydentom zabrakło wte-
dy wyobraźni lub też odpowiedzialności. Cen-
ną pulę genów utracono bezpowrotnie. indyki 
waMa spełniły jednak swą historyczną rolę.  
z wysokim prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że krajowa fermowa produkcja indy-
ków bez własnego materiału hodowlanego nie 
przetrwałaby kryzysu lat 80. w latach 90. nie-
wątpliwie nastąpiłby ponowny start, jednak na 
pewno nie bylibyśmy obecnie w światowej czo-
łówce producentów mięsa indyczego. 

w 2016 r. Polska stała się największym pro-
ducentem mięsa indyczego w Europie i trzecim, 
po USa i Brazylii, w świecie. Globalna roczna 
produkcja mięsa indyczego w ciągu ostatnich 50 
lat wzrosła trzykrotnie i wynosi aktualnie ok. 5,7 
mln ton, stanowiąc 5,2% produkcji mięsa dro-
biowego, z czego prawie połowa produkowana 
jest w USa. w Polsce w ostatnich 5 latach pro-

dukcja indyków wzrosła o ponad 50%, do ok. 
460 tys. ton, stanowiąc ok. 18% mięsa drobiowe-
go. współczesne ciężkie indyczki rzeźne osiąga-
ją 10–11 kg w wieku 15 tygodni, a indory ok. 19 
kg w 18. tygodniu życia. zużycie paszy na 1 kg 
przyrostu masy ciała wynosi 2,3 kg w przypad-
ku indyczek i 2,6 kg w przypadku indorów. wy-
dajność rzeźna indorów dochodzi do 85%, a za-
wartość mięsa do 62% masy ciała. takich wskaź-
ników nie można uzyskać w chowie innych ga-
tunków zwierząt gospodarskich. indyczki w sta-
dach rodzicielskich znoszą średnio ponad 100 
jaj w 24-tygodniowym okresie nieśności. Duży 
dymorfizm płciowy w masie ciała indyków (do-
rosłe samice ważą 13–14 kg, a samce ponad 30 
kg), a także umięśnienie piersi indorów utrud-
niają lub wręcz uniemożliwiają krycie natural-
ne, wymuszając sztuczne unasiennianie. współ-
czesne indory trudno więc nadal uznawać za 
symbol płodności, za jaki postrzegali ich dzikich 
przodków aztekowie. 

indyki są symbolem najważniejszego świę-
ta w ameryce, tj. obchodzonego w Stanach 
zjednoczonych w czwarty czwartek listopada 
Thanksgiving Day. w tym dniu ok. 45 mln indy-
ków trafia na świąteczne stoły. w tym też dniu, 
podczas dorocznej ceremonii w ogrodach Białe-
go Domu prezydent daruje życie jednemu z in-
dyków. związek indyka z tym świętem nie jest 
do końca znany. Jedna z legend tradycję tę wy-
wodzi z 1620 r., kiedy to indianie mieli przynieść 
pieczone indyki głodnym przybyszom z anglii, 
którzy na statku Mayflower dotarli do Plymo-
uth, w dzisiejszym stanie Massachusetts. Faktem 
natomiast jest propozycja Benjamina Franklina, 
jednego z ojców założycieli Stanów zjednoczo-
nych: Życzyłbym sobie, by to nie orzeł został wy-
brany na symbol kraju. Ma paskudny charakter. 
tak naprawdę to indyk jest godzien szacunku  
i jest prawdziwym amerykaninem. 

indyki mają swoje miejsce także w sztuce. Je-
den z arrasów wawelskich, powstałych w Holan-
dii w latach 1550–1565, przedstawia indyczą parę. 
Być może jest to pierwsze europejskie dzieło sztuki 
z przybyszami zza oceanu. te niezwykłe ptaki nie 
były tak często malowane przez sławnych mala-
rzy, jak działo się to w przypadku innych zwierząt, 
a szczególnie koni. Jednak na obrazie „immacula-
ta i Bóg ojciec”, namalowanym ok. 1570 r. praw-
dopodobnie przez Lucę Mombello, już występuje 
indyk. obecność indyka na tym obrazie jest trud-
na do wyjaśnienia. najczęściej wskazuje się go jako 
symbol płodności Matki Bożej. Sam Francisco 
Goya, zazwyczaj niechętnie utrwalający na płót-
nie martwą naturę, namalował „Martwą naturę  
z indykiem”. indyki malował także Claude Monet 
oraz wielu innych światowej sławy artystów. Pol-
scy malarze, zarówno z przełomu XiX i XX w., jak  
i współcześni, także wykazywali zainteresowanie 
tymi pięknymi ptakami. Jestem przekonany, że 
wkrótce najnowsze „indycze” dzieła sztuki trafią 
do najznakomitszych galerii świata. 

tymczasem bez zbytniej przesady mogę 
stwierdzić, że Polacy doskonale opanowali nie-
łatwą sztukę efektywnego chowu indyków.

Fot. Paweł Tusiński ❚ Zaproszeni goście i rodzina prof. Jana Jankowskiego
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Nowo mianowany profesor

Andrzej Woźniak
andrzej Dariusz woźniak urodził się 21 

sierpnia 1961 r. w Chełmie. w 1987 r. ukończył 
studia na wydziale Rolniczym akademii Rolni-
czej w Lublinie i uzyskał dyplom magistra inży-
niera rolnictwa. Bezpośrednio po ukończeniu 
studiów podjął pracę w Katedrze ogólnej Upra-
wy Roli i Roślin na etacie inżynieryjno-tech-
nicznym, a od 1 października 1988 r. na stano-
wisku asystenta stażysty i asystenta. Stopień na-
ukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada 

wydziału Rolniczego akademii Rolniczej w Lu-
blinie uchwałą z dnia 25 maja 1994 r. na pod-
stawie rozprawy „Plonowanie i zachwaszcze-
nie pszenżyta ozimego w zależności od różne-
go jego udziału w płodozmianie”, wykonanej 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Paw-
łowskiego. Stopień doktora habilitowanego w 
zakresie agronomii uzyskał w 2001 r. na pod-
stawie dorobku naukowego i rozprawy habilita-
cyjnej „Studia nad plonowaniem, zachwaszcze-
niem i zdrowotnością pszenżyta jarego, pszeni-
cy jarej oraz jęczmienia jarego w płodozmianach 
i krótkotrwałej monokulturze na glebie rędzino-
wej środkowowschodniej Lubelszczyzny”. tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych nadał dr. 
hab. andrzejowi woźniakowi Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 
lutego 2017 r.

Dorobek naukowy i publikacyjny prof. dr. 
hab. andrzeja woźniaka obejmuje 168 pozycji, 
w tym 107 to oryginalne prace twórcze. opu-
blikował je w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych, w tym 20 z listy Journal Citation Re-
ports. Łącznie za publikacje uzyskał 695 punk-
tów w roku ich wydania, w tym 628 (410 z bazy 
JCR) po uzyskaniu stopnia doktora habilitowa-
nego. według listy MniSw z dnia 26 stycznia 
2017 r. liczba punktów za jego publikacje wynosi 

1119, wskaźnik Hirscha zgodnie z web of Scien-
ce 5, zaś liczba cytowań 64. Praca badawcza prof. 
andrzeja woźniaka dotyczy głównie gospodar-
ki płodozmianowej, produkcyjnych i środowi-
skowych skutków uproszczeń w uprawie roli, ja-
kości i składu chemicznego ziemiopłodów, bio-
logii i ekologii chwastów, metod regulacji za-
chwaszczenia łanu oraz syntaksonomicznej i fi-
tosocjologicznej oceny zbiorowisk roślinnych. 
zadania te realizował w ramach 3 projektów ba-
dawczych finansowanych przez Komitet Badań 
naukowych, badań własnych i działalności sta-
tutowej Katedry. 

andrzej woźniak odbył szereg zagranicz-
nych wizyt naukowych (m.in. w Szwajcarii, Por-

tugalii, Holandii i na Ukrainie), podczas któ-
rych podnosił swoje kwalifikacje. w ramach 
współpracy naukowej z narodowym Uniwer-
sytetem Leśno-technicznym Ukrainy we Lwo-
wie odbył 2 staże naukowe (w 2013 i 2015 r.). 
aktualnie uczestniczy w realizacji 3 zadań ba-
dawczych prowadzonych na terenie Parku na-
rodowego Północne Podole, dotyczących moni-
toringu i ochrony fitoróżnorodności. wynikiem 
tej współpracy są 22 publikacje zamieszczone w 
czasopismach naukowych (w tym 6 z bazy JCR) 
i materiałach konferencyjnych oraz wygłoszo-
ne na konferencjach w Polsce i Ukrainie. Jest 
również członkiem komitetów redakcyjnych i 
rad naukowych czasopism: Науковий Вісник 
НЛТУ України, Наукові праці Лісівничої 
академії наук України oraz Fragmenta agro-
nomica. 

o uznaniu w środowisku naukowym świad-
czy powierzenie prof. dr. hab. andrzejowi 
woźniakowi wykonania recenzji prac do cza-
sopism z listy filadelfijskiej (m.in. Crop Protec-
tion, Canadian Journal of Plant Science, inter-
national Journal of Plant Production, Journal of 
agricultural Science and technology, Journal of 
Elementology, acta Scientiarum Polonorum – 
Hortorum Cultus) oraz do renomowanych cza-
sopism wydawanych w kraju. Łącznie sporządził 

122 recenzje i opinie, w tym 88 dotyczących prac 
naukowych (18 z listy JCR). Był także recenzen-
tem w 4 przewodach doktorskich i postępowa-
niu habilitacyjnym. 

Profesor andrzej woźniak ma bogaty i wy-
mierny dorobek działalności dydaktyczno-wy-
chowawczej. Jest doświadczonym nauczycie-
lem akademickim i współautorem 3 skryptów. 
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i kon-
wersatoria na różnych kierunkach studiów i, ii 
i iii stopnia, realizowanych na wydziale agro-
bioinżynierii, wydziale Medycyny weterynaryj-
nej oraz na wydziale Biologii, nauk o zwierzę-
tach i Biogospodarki. Ma także znaczące osią-
gnięcia w zakresie kształcenia kadr. Jest promo-
torem 3 zakończonych przewodów doktorskich, 
37 prac magisterskich oraz 36 inżynierskich i li-
cencjackich. obecnie jest promotorem w otwar-
tym przewodzie doktorskim.

w dotychczasowej pracy prof. andrzej 
woźniak pełnił liczne funkcje, m.in. prodzie-
kana wydziału Rolniczego akademii Rolniczej 
w Lublinie (2002–2005), kierownika studiów 
doktoranckich na wydziale Rolniczym aka-
demii Rolniczej w Lublinie (lata 2002−2005), 
a obecnie jest przewodniczącym Rady Progra-
mowej kierunku rolnictwo, wiceprezesem za-
rządu Głównego Polskiego towarzystwa agro-
nomicznego (2016–2019) oraz przewodniczą-
cym Polskiego towarzystwa agronomicznego 
oddział w Lublinie. za swoją działalność na-
ukową i organizacyjną został wyróżniony pię-
ciokrotnie indywidualną nagrodą Rektora aka-
demii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie oraz dwukrotnie nagrodą Rektora 
UP w Lublinie za działalność organizacyjną. zo-
stał także odznaczony brązowym medalem „za 
zasługi dla obronności Kraju”, Medalem Komi-
sji Edukacji narodowej i Honorową odznaką 
akademii Rolniczej w Lublinie. Jego praca na-
ukowa została również nagrodzona wyróżnie-
niami w formie dyplomów i specjalnego proja-
kościowego dodatku finansowego.

Zapowiedź konferencji
w dniach 6–8 września 2017 r. w Kazimie-

rzu Dolnym odbędzie się Sympozjum nauko-
we pt. „zasoby Genowe Roślin Użytkowych na 
rzecz Hodowli”, którego organizatorami są in-
stytut Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin 
wydziału agrobioinżynierii Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie oraz Krajowe Centrum 
Roślinnych zasobów Genowych iHaR-PiB  
w Radzikowie. 

Planowane są następujace sesje naukowe: 
Gromadzenie zasobów genowych; Charaktery-
styka zmienności; wykorzystanie zasobów ge-
nowych w hodowli roślin i pracach badawczych. 

Do udziału w konferencji zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych gromadzeniem  
i ochroną oraz wykorzystaniem i badaniem róż-
norodności biologicznej zgromadzonej w ro-
ślinnych bankach genów. 
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Prezydent RP dnia 8 marca 2017 r. wręczył akt nadania tytułu profe-
sora nauk weterynaryjnych dr. hab. Marcinowi arciszewskiemu. 

Prezydent RP dnia 20 kwietnia 2017 r. wręczył akt nadania tytułu 
profesora nauk rolniczych dr. hab. andrzejowi woźniakowi.

Nadane stopnie doktora habilitowanego 

WyDZIAŁ MEDyCyNy WETERyNARyJNEJ
dr Adam Brodzki
na podstawie cyklu publikacji pt. „Badania nad nowotwora-
mi okolicy odbytu u psów”

Recenzenci: 
prof. dr hab. Marek Galanty
prof. dr hab. wojciech Brzeski
prof. dr hab. Janusz Madej
23 czerwca 2016 r.

dr Piotr Brodzki
na podstawie cyklu publikacji pt. „Badania nad zastosowa-
niem wybranych parametrów oceny układu immunologicz-
nego w diagnostyce podklinicznych stanów zapalnych maci-
cy, w aspekcie wykorzystania ich w profilaktyce i terapii en-
dometritis u krów mlecznych” 

Recenzenci:
prof. dr hab. zdzisław Gajewski
prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
prof. dr hab. tomasz Janowski
23 czerwca 2016 r.

Nadane stopnie naukowe doktora

WyDZIAŁ MEDyCyNy WETERyNARyJNEJ
lek. wet. Beata Żylińska 
ocena przydatności biomateriałów nanokompozytowych 
PLDLa/Hap nasączonych alginianem sodu (na) w prze-
biegu gojenia doświadczalnych ubytków chrzęstno-kost-
nych u królików

Promotor: prof. dr hab. Piotr Silmanowicz
24 marca 2016 r.

mgr Maciej Grzybek
analysis of anthelmintic activity of pumpkin (Cucurbita 
pepo L.) seeds extracts

Promotor: dr hab. Krzysztof tomczuk, prof. nadzw. 
23 czerwca 2016 r.

mgr Małgorzata Olech
Rola i znaczenie badań laboratoryjnych w profilaktyce i lecze-
niu podklinicznych i atypowych stanów niedoborowych  
u krów mlecznych

Promotor: dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Kurek
23 czerwca 2016 r.

lek. wet. Iwona Starczewska
wpływ kwasu hialuronowego na przebieg ogólnoustrojowej 
odpowiedzi zapalnej u świni wywołanej urazem termicznym

Promotor: dr hab. Roman aleksiewicz, prof. nadzw.
23 czerwca 2016 r.

lek. wet. Oliwier Teodorowski
wpływ immunostymulatora zylexis na immunogenność 
szczepionki nobivac tricat trio u kotów

Promotor: prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic
Promotor pomocniczy: dr Sebastian Gnat
23 czerwca 2016 r.

lek. wet. Przemysław Bartoszek
Badania porównawcze nad kształtowaniem się wybranych 
wskaźników hematologicznych, biochemicznych i odpornościo-
wych u klaczy konika polskiego w okresie okołoporodowym

Promotor: prof. dr hab. Leszek Krakowski
23 czerwca 2016 r.

lek. wet. Michał Bartnicki
Badania nad markerami przebiegu babeszjozy u psów

Promotor: dr hab. Łukasz adaszek
8 grudnia 2016 r.

mgr inż. Beata Dzięgiel
Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt

Promotor: dr hab. Łukasz adaszek
8 grudnia 2016 r.

lek. wet. Andrzej Żmuda
wpływ bezobjawowych zakażeń norek wirusem choroby 
aleuckiej na odporność humoralną po szczepieniu przeciw-
ko nosówce

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kostro
20 grudnia 2016 r.

lek. wet. Marta Demkowska-Kutrzepa
wpływ wybranych środków przeciwpasożytniczych i dezyn-
fekcyjnych na rozwój jaj i przeżywalność larw tęgoryjców  
występujących u psów

Promotor: dr hab. Krzysztof tomczuk, prof. nadzw. 
20 grudnia 2016 r.

WyDZIAŁ INżyNIERII PRODUKCJI
mgr inż. Agata Blicharz-Kania
Kształtowanie cech fizykochemicznych bulw topinamburu 
(Helianthus tuberosus L.) zróżnicowaną obróbką cieplną

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz andrejko 
21 kwietnia 2017 r.
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Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Posiedzenie Senatu  
     Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 24 marca 2017 r.

DECyzJE i UCHwaŁy
 ❚ JM Rektor prof. dr hab. zygmunt Litwińczuk wręczył dokumen-

ty stwierdzające:
 – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. 

teresie Korniłłowicz-Kowalskiej, prof. dr hab. Barbarze Pawlik-Skow-
rońskiej, prof. dr. hab. Kazimierzowi zawiślakowi, prof. dr hab. Bożenie 
Gładyszewskiej, prof. dr. hab. waldemarowi Gustawowi;

 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. 
Łukaszowi adaszkowi, dr. hab. tomaszowi Mieczanowi, dr hab. annie 
Krzepiłko; 

– powołanie na dyrektora Biblioteki Głównej UP dr Paulinie Stu-
dzińskiej-Jaksim. 

 ❚ JM Rektor stwierdził, że Święto Uczelni, które obchodzone jest  
w trzeci czwartek maja, będzie także dniem, w którym odbywają się naj-
ważniejsze uroczystości naukowe. Między innymi nadawanie tytułu 
doktora honoris causa. złożono 3 wnioski o nadanie tytułu doktora ho-
noris causa: z wydziału ogrodnictwa i architektury Krajobrazu, z wy-
działu Biologii, nauk o zwierzętach i Biogospodarki i z wydziału inży-
nierii Produkcji. Po przeanalizowaniu dokumentacji razem z dziekana-
mi wydziałów podjął decyzję o wyborze kandydatury prof. dr. hab. Jana 
Jankowskiego z Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie. 

 ❚ na wniosek Rady wydziału Biologii, nauk o zwierzętach i Biogo-
spodarki Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. Janowi Jankow-
skiemu tytułu doktora honoris causa w uznaniu bogatego dorobku na-
ukowego i dydaktycznego oraz aktywnej działalności na rzecz środowi-
ska naukowego. 

 ❚ Senat poparł wniosek w sprawie mianowania prof. dr. hab. Marci-
na arciszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat poparł wniosek w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza 
Florka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat poparł wniosek Rady wydziału nauk o Żywności i Biotech-
nologii w sprawie nagrody Ministra nauki i Szkolnictwa wyższego za 
całokształt dorobku dla prof. dr. hab. zdzisława targońskiego.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2016–
2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. dotyczącej kierunku studiów wychowa-
nie fizyczne – specjalność jeździectwo i sporty wodne.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie utworzenia studiów pierwszego 
stopnia kierunek wychowanie fizyczne.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regula-
minu studiów UP w Lublinie.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regula-
minu studiów doktoranckich UP w Lublinie.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu 
doktora oraz dyplomu doktora habilitowanego wydawanych na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 ❚ JM Rektor poinformował członków Senatu o trwających oce-
nach okresowych pracowników. Powiedział, że 23 stycznia br. dziekani 
wszystkich 6 wydziałów skierowali pismo do rektora z prośbą o podję-
cie decyzji o przeprowadzeniu na wydziałach oceny okresowej pracow-
ników naukowo-dydaktycznych. Jako uzasadnienie podano, że dokona-
nie oceny zmotywuje pracowników do efektywniejszej pracy. na kole-
gium rektorsko-dziekańskim uzgodniono, że oceną okresową zostaną 
objęte trzy grupy pracowników:

 – nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach, w któ-
rych według planów dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017 

występują niedobory dydaktyczne i którzy w poprzedniej ocenie 
okresowej przeprowadzonej nie później niż 29 lutego 2016 r. uzyska-
li ocenę negatywną,

 – pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowisku 
asystenta lub adiunkta ze stopniem naukowym doktora, których po-
przednia ocena okresowa przeprowadzona została nie później niż 28 lu-
tego 2015 r., 

 – pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni nie 
później niż 1 marca 2015 r. na stanowisku asystenta lub adiunkta ze 
stopniem naukowym doktora, którzy nie byli dotąd oceniani.

 ❚ JM Rektor dodał, że ocenie, o której mowa nie podlegają osoby, 
których stosunek pracy zakończy się nie później niż 30 września 2018 r.  
w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że kwalifikują-
cych się do oceny według powyższych kryteriów jest 236 osób. oso-
by, które uzyskają drugą ocenę negatywną, otrzymają wypowiedzenie 
stosunku pracy. JM Rektor rozważa również wypowiedzenia dla osób  
z pierwszą oceną negatywną zatrudnionych w jednostkach z niedobora-
mi godzin dydaktycznych. 

 ❚ Senat przyjął protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego 2017 r. 

Posiedzenie Senatu  
     Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 28 kwietnia 2017 r.

DECyzJE i UCHwaŁy
 ❚ JM Rektor prof. dr hab. zygmunt Litwińczuk: 

 – wręczył mianowanie prof. dr. hab. Marcinowi arciszewskiemu na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego,

 – wręczył dokument stwierdzający zatrudnienie dr. hab. Mariusza 
Florka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat przyjął wniosek Rady wydziału agrobioinżynierii w spra-
wie zatrudnienia prof. dr. hab. andrzeja woźniaka na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat przyjął wniosek Rady wydziału Biologii, nauk o zwierzę-
tach i Biogospodarki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Borsu-
ka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 ❚ Senat przyjął uchwałę: 
 – w sprawie uchylenia uchwały nr 19/2016–2017 z dnia 25 stycz-

nia 2017 r. dotyczącej kierunku studiów geodezja i kartografia o profi-
lu ogólnoakademickim,

 – w sprawie uchylenia uchwały nr 20/2016–2017 z dnia 25 stycz-
nia 2017 r. dotyczącej kierunku studiów geodezja i kartografia o profi-
lu praktycznym,

 – w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku 
geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia, prowadzonym 
na wydziale inżynierii Produkcji UP w Lublinie, od roku akademickie-
go 2017/2018.

 ❚ Senat przyjął: 
 – wnioski Rady wydziału Biologii, nauk o zwierzętach i Biogospo-

darki w sprawie zmian organizacyjnych na wydziale Biologii, nauk o 
zwierzętach i Biogospodarki, 

 – wnioski Rady wydziału ogrodnictwa i architektury Krajobrazu 
w sprawie zmian organizacyjnych na wydziale ogrodnictwa i architek-
tury Krajobrazu, 

 – wnioski Rady wydziału inżynierii Produkcji w sprawie zmian or-
ganizacyjnych na wydziale inżynierii Produkcji.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie: 
 – zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni, 
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KWIECIEŃ

20 kwietnia 
Rektor z. Litwińczuk uczestniczył w spo-

tkaniu rektorów w MniSw, w sprawie projek-
tów założeń do Ustawy 2.0

21 kwietnia 
Rektor z. Litwińczuk podpisał porozumie-

nie o współpracy Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie z Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu. Muzeum reprezentowała dyrektor Do-
rota Łapiak.

24 kwietnia 
Prorektor z. Grądzki uczestniczył w XXXVi 

Międzynarodowej Konferencji Polskiego towa-
rzystwa Fykologicznego w Kazimierzu Dolnym. 

24–25 kwietnia 
Rektor z. Litwińczuk wziął udział w XX 

ogólnopolskiej Konferencji naukowej „zasto-
sowanie technologii informacyjnych w rolnic-
twie”.

26–27 kwietnia
Rektor z. Litwińczuk brał udział w siódmej 

konferencji programowej narodowego Kongre-
su nauki na Politechnice Gdańskiej „zróżnico-
wanie modeli uczelni i instytucji badawczych  
– kierunek i instrumenty zmian”.

MAJ

8–9 maja 
Prorektor z. Grądzki wziął udział w kon-

ferencji prorektorów ds. nauki uczelni przy-
rodniczych i rolniczych w olsztynie.

 – zmiany składu odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studen-
tów Uczelni,

 – zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akade-
mickich.

 – zmiany składu Rady Bibliotecznej UP w Lublinie,
 – liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach 

studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok aka-
demicki 2017/2018, 

 – zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lu-
blinie na rok akademicki 2017/2018, 

 – zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia 
trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone w języku polskim w UP w 
Lublinie na rok akademicki 2017/2018, 

 – zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia stu-
diów w UP w Lublinie, 

 – zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplo-
mowych w UP w Lublinie.

 ❚ Senat przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 39/2012–2013  
w sprawie zasad podziału dotacji przeznaczonej na działalność sta-
tutową, na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów UP w Lu-
blinie.

 ❚ Senat przyjął uchwałę w sprawie przekazania części dota-
cji przeznaczonej na działalność statutową przyznanej w 2017 r. na 
utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie na łączność komputerową krajową i zagra-
niczną oraz import czasopism naukowych i innych nośników infor-
macji naukowej.

 ❚ Rektor poinformował członków Senatu o wynikach przeprowa-
dzonej oceny pracowników. oceniono 235 osób, z czego 21 uzyskało 
ocenę negatywną, w tym 11 po raz drugi. odwoławcza Komisja oce-
niająca przyjęła odwołanie 2 osób. Pozostałym 9 adiunktom wręczono 
wypowiedzenie.

Kalendarium 
11 maja 
Rektor z. Litwińczuk uczestniczył w kon-

ferencji z okazji 40-lecia kierunku zootechnika 
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycz-
nym w Siedlcach.

11 maja 
Prorektor E. Grela uczestniczył w między-

narodowej polsko-ukraińskiej konferencji na-
ukowej „Funkcje przyrodnicze i społeczne par-
ków krajobrazowych oraz formy organizacji i 
zarządzania” w Krasnobrodzie.

15 maja
Rektor z. Litwińczuk uczestniczył w nada-

niu tytułu profesora honorowego prof. Lucjano-
wi Pawłowskiemu na Politechnice Lubelskiej.

19 maja
Rektor z. Litwińczuk uczestniczył w nada-

niu tytułu doktora honoris causa prof. Erwinowi 
wąsowiczowi (UP w Poznaniu) w Szkole wyż-
szej Gospodarstwa wiejskiego w warszawie.

22 maja 
Prorektorzy z. Grądzki i E. Grela wzięli 

udział w konferencji naukowo-technicznej „in-
nowacje w inżynierii kształtowania środowiska 
i geodezji” w Białce.

23 maja 
Rektor z. Litwińczuk podpisał porozumienie 

z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na Sa oddział w Lublinie. z ramienia UP w spo-
tkaniu uczestniczyli także dziekan wiP andrzej 
Marczuk oraz tomasz Słowik i Grzegorz zając z 
Katedry Energetyki i Środków transportu. PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sa re-
prezentował dyrektor Jacek Miłosz.

23 maja 
Prorektor E. Grela wziął udział w konferen-

cji „wnioski i doświadczenia ze zwalczania aSF 
na terenie województwa lubelskiego” w Lubel-
skim Urzędzie wojewódzkim.

24 maja 
Rektor z. Litwińczuk podpisał porozumie-

nie partnerskie z wojewódzkim Urzędem Pra-
cy w Lublinie. Urząd reprezentowała dyrektor 
Małgorzata Sokół. 

25 maja 
Rektor z. Litwińczuk i prorektor z. Grądz-

ki uczestniczyli w ósmej konferencji programo-
wej narodowego Kongresu nauki „Finansowa-
nie nauki i szkolnictwa wyższego” na Politech-
nice Łódzkiej.

25 maja 
Prorektor H. Buczkowska oraz prodzie-

kan M. Babicz uczestniczyli w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym w uroczystości 
przyznania stypendiów marszałka wojewódz-
twa lubelskiego, którymi wyróżniono 35 stu-
dentów UP.

27 maja 
Prorektor H. Buczkowska była gościem ho-

norowym ogólnopolskiej konferencji iV Fo-
rum Młodych Przyrodników „Rolnictwo. żyw-
ność, zdrowie”, zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Młodych naukowców i Samorząd Dok-
torantów UP.

30 maja
Rektor z. Litwińczuk uczestniczył w posie-

dzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Rolni-
czych i Przyrodniczych w SGGw w warszawie.
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W tym roku po raz pierwszy  
z inicjatywy JM Rektora prof. Zygmunta 
Litwińczuka absolwenci Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie spotkali się 
na rozdaniu dyplomów w tradycyjnych 
togach i biretach. Uroczystości 
ukończenia studiów pierwszego stopnia  
w roku akademickim 2016/2017 
odbywały się w kwietniu. 

na wydziale agrobioinżynierii studia ukoń-
czyło 347 osób, na wydziale inżynierii Produk-
cji – 288, na wydziale nauk o Żywności i Biotech-
nologii – 180, na wydziale Biologii, nauk o zwie-
rzętach i Biogospodarki – 263 osoby i na wydzia-
le ogrodnictwa i architektury Krajobrazu – 122.

Każde ze spotkań prowadzili dziekani po-
szczególnych wydziałów wraz z prodziekanami.

obecny był zawsze JM Rektor prof. dr hab. 
zygmunt Litwińczuk, który wyróżnił najlep-
szych absolwenów Honorową odznaką UP. 
Prof. dr hab. Halina Buczkowska, prorektor 
ds. studenckich i dydaktyki, wręczała nagro-
dy książkowe oraz dyplomy. na zakończenie 
uroczystości rozbrzmiewało radosne „Gaude-
amus igitur”. 

Wydział Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu
1 kwietnia 2017 r.

Honorowa odznaka UP w Lublinie: alek-
sandra Pańczyk, Justyna Marta Bekier, Bartło-
miej Byczkiewicz, Jagoda oleszczuk.

nagrody książkowe: Monika Katarzyna 
Kowalczyk, Maja Karolina Rojek, alona Khu-
snutdinova. 

Dyplomy za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową: alona Khusnutdinova, aleksandra Pań-
czyk, Michał wereski, Justyna Marta Bekier, anna 
Maria Kot, Karolina Dominika tymoszuk, Marta 
Magdalena irzyk, Kinga Madej, Jagoda oleszczuk.

Dyplomy za działalność w wRSS: Maciej 
Cybulak, aleksandra Czajka, Małgorzata Łapa, 
norbert Rojek, Sylwia Żuk.

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: SKn Planta Medica – Diana 
Gruszkiewicz, Justyna Bekier, Bartłomiej Bycz-
kiewicz; SKn ogrodników – Jan zdulski, Karo-
lina tymoszuk, Patrycja wasilak; SKn Roślin i 
Kultur tkankowych – Dominika Cieślak; SKn 
Biologów – Karolina tymoszuk; SKn ochrony 
Roślin – Joanna Sitarska, Monika tracz.

Wydział Nauk o żywności 
i Biotechnologii
1 kwietnia 2017 r.

Honorowa odznaka UP w Lublinie: agata 
anna Pęcak, Karolina zielińska, Paulina Marty-
na ambrozik, Sylwia Milczarska, Monika wałę-
ka, Justyna Mazur, Bernadetta Czubacka, Mag-
dalena Makara, Katarzyna Edyta Kosior, iwo-
na Katarzyna Gęca, Joanna Stępniak, anna Cie-
chańska, Ewa Katarzyna Lisiecka. 

nagrody książkowe: agata anna Pęcak, 
Bernadetta Czubacka, Joanna Stępniak. 

Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomo-
wą: agnieszka Elżbieta Papiernicka.

Dyplomy za działalność w Studenckim Kole 
naukowym Biotechnologów: Sylwia Milczarska, 
Marta adamczyk, Ewelina Kostyńska, Krzysz-
tof Kowal, Paulina Milaniuk, iwona niedźwiedź. 

Wydział Agrobioinżynierii 
8 kwietnia 2017 r.

Honorowa odznaka UP w Lublinie: Karoli-
na zarzeczna, Joanna toporowska, Michał Mo-
żejko, Joanna Garbacz, Edyta Samojedna, ilo-
na woźniak, Edyta Maria Pawłowicz, agniesz-
ka Hetman, iwona Hanaka.

nagrody książkowe: Michał Możejko, ilona 
woźniak, Edyta Maria Pawłowicz. 

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: SKn Leśnictwa – Paulina Lip-
ka, Edyta Pawłowicz, Jakub Misiurski, Katarzy-
na Rybak, Bartłomiej Sitarz, agnieszka Murat, 
Michał Słowiński, Maciej Kliszcz, Patryk za-
rzycki; SKn Gospodarki wodno-Ściekowej – 
Diana Podbrożna, Katarzyna Kopczacka, Edyta 
Burczaniuk, Karolina Jędrej.

Dyplomy za wyróżniająca się pracę dyplo-
mową: Michał Możejko, ilona woźniak, Karo-
lina Pliwka, Edyta Samojedna, Katarzyna Kop-
czacka, Diana Podbrożna, Joanna Kucharczyk, 
agnieszka Marut, Marlena Jednacz, Marek Sa-
mulak. 

Dyplomy, dyplomy...

 ❚ Uroczyste wręczenie dyplomów przez prof. Halinę Buczkowską, prorektora (u góry)  
i prof. Krzysztofa Kowalczyka, dziekana Wydziału Agrobioinżynierii (u dołu)
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Wydział Biologii,  
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
22 kwietnia 2017 r.

Honorowa odznaka UP w Lublinie: Kata-
rzyna Żak, Ewa Monika Ciebień, Ewa Horde-
juk, aneta Śmiech, adrianna Paszkowska, Joan-
na Kapustka. 

nagrody książkowe: Joanna Edyta Kapust-
ka, anna Śmiech, zuzanna Stefania Całyniuk. 

Dyplomy za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową: aneta Śmiech, Patrycja Maria Bubicz, 
zuzanna Stefania Całyniuk, Patrycja anna Ko-
łodziej, Marta Jurczyk, Joanna Edyta Kapustka, 
Sylwia Paprocka, Katarzyna Maria Kubica, Mo-
nika Maria Przetacznik, Martyna Jolanta wrę-
czycka, Monika zastrzeżyńska.

Dyplomy za działalność w studenckich ko-
łach naukowych: SKn Ergonomii i BHP – Mag-
dalena Stobiecka, anna Szajda, Katarzyna Pie-
cek; SKn Biologów i Hodowców zwierząt 
– Magdalena adamus, Ewa Ciebień, agniesz-
ka Duszyńska, Eryk Dymel, Konrad Grzesiuk, 
Dagmara Han, anastazja iwanowska, Damian 
Kapusta, Patrycja Kołodziej, iwona Leziak, aga-
ta Lisowska, Katarzyna Maj, Sylwia Paproc-
ka, adrianna Paszkowska, Monika Przetacznik, 
Monika Przybysz, Krystian Rokosz, Mateusz 
Sylwestrowicz, Monika zastrzeżyńska. 

Dyplomy za działalność w wRSS: Jakub 
Chodacznik, Konrad Grzesiuk, Damian Kapu-
sta, Patrycja Kołodziej, Sylwia Paprocka, Moni-
ka zastrzeżyńska.

Wydział Inżynierii Produkcji 
29 kwietnia 2017 r.

Honorowa odznaka UP w Lublinie: ane-
ta Szczygielska, Magdalena tyburczy, tomasz 
otto, Karolina Litwiniec, Łukasz Bassara, Do-
minika Szczepanik, Karolina Cąkała, Ewelina 
Bazak, Kinga Kraśnicka, aneta Przybylska, ad-
rianna Kardasz, Katarzyna tokarska 

nagrody książkowe: Kinga Kraśnicka, ad-
rianna Kardasz, Dominika Szczepanik.

wyróżnienia za działalność w studenckich 
kołach naukowych: SKn Food Design – Kinga 
Kraśnicka, Gabriela nowak, Martyna Golian, 
natalia nieradka, Kamil Gargol, agata Jaśko-
wiec; SKn zarządzania i Ekonomii – Beata Fili-
pek, Eliza Surowiec, Sylwia Szajda, Paulina wi-
śniewska; SKn Ergonomii i BHP – agata Jaś-
kowiec, Gabriela Kielich, angelika Story, Este-
ra Stopa; SKn Equator – Magdalena Mirkowska; 
SKn transportu i Spedycji – Bartosz Kozak, Ra-
fał Mikulski, Paulina Kukuryk, Paulina wołos, 
agata Ułaś, Cezary Król, arkadiusz Lipowy, Jo-
anna Cieślikowska, Kamil Panczenko.

Dyplomy za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową: tomasz otto, Magda Matys, olga Sko-
czylas, Kinga Kraśnicka, Katarzyna tokarska, 
aneta aleksandra Przybylska.

red.
Fot. Maciej Pietraś

 ❚ Na zdjęciach absolwenci odbierają dyplomy (od góry) z rąk dziekana Wydziału Biologii, Nauk  
o Zwierzętach i Biogospodarki prof. Joanny Barłowskiej, dziekana Wydziału Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu prof. Zeni Michałojć, dziekana Wydziału Nauk o żywności i Biotechnologii 
prof. Izabelli Jackowskiej
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na terenach zielonych osiedla akademickiego 
„Felin” 13 maja 2017 r. odbyły się kolejne, bo już XiV, 
akademickie Mistrzostwa województwa Lubelskie-
go oraz Regionalne i towarzyskie zawody Konne w 
Skokach przez Przeszkody. organizatorem był Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie: Rada Uczelniana 
Samorządu Studenckiego, wydziałowa Rada Samo-
rządu Studenckiego wydziału Biologii, nauk o zwie-
rzętach i Biogospodarki, studenci i roku ii stopnia 
kierunku hipologia i jeździectwo, Katedra Hodow-
li i Użytkowania Koni. wydarzenie było promowa-
ne przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach 
projektu „Lubelskie. Smakuj życie”. wsparcia finan-
sowego udzieliły m.in. totalizator Sportowy oddział 
w Lublinie, agencja nieruchomości Rolnych od-
dział terenowy w Lublinie, Lubelski związek Ho-
dowców Koni, firma transportowa Stanisława za-
strzeżyńskiego, Soymax (pasze i suplementy dla zwie-
rząt), Podkowa (suplementy dla koni). Swoją obecno-
ścią rangę zawodów docenili przedstawiciele władz 
UP w Lublinie na czele z prorektorem ds. organizacji  
i rozwoju uczelni prof. dr hab. Eugeniuszem Grelą  
i dziekanem wydziału Biologii, nauk o zwierzętach 
i Biogospodarki prof. dr hab. Joanną Barłowską oraz 
sponsorzy – wśród nich dyrektor anR ot Lublin 
Kazimierz Choma, starszy inspektor LzHK Joan-
na Szulowska, alicja i Stanisław zastrzeżyńscy. Pod-
czas oficjalnego otwarcia Mistrzostw przedstawiciele 
uczelni i sponsorów przywitali zawodników oraz pu-
bliczność, wjeżdżając na plac konkursowy pięknym 
zaprzęgiem konnym. 

Mistrzowie  
na koniach 

 ❚ Pokaz psów towarzyszący Mistrzostwom

 ❚ Milena Kamińska, Sylwia Początek, Małgorzata Gawlik

 ❚ Przejazd zaprzęgiem konnym podczas otwarcia Mistrzostw
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zawody rozgrywane były w ramach sze-
ściu konkursów o różnej skali trudności. Łącz-
nie w rywalizacji wzięło udział 36 zawodników  
i 41 koni. Sędzią głównym był dr inż. Przemy-
sław Jankowski. w konkursie mistrzowskim 
wystartowało 13 reprezentantów lubelskiej spo-
łeczności akademickiej. Pierwsze miejsce zdo-
była Milena Kamińska (UP w Lublinie) na koniu 
Centro-Chem. Kolejne dwa miejsca zajęły: Syl-
wia Początek (UMCS) na koniu Makler ii oraz 
Małgorzata Gawlik (UP w Lublinie) na koniu 
Gracja 9. Cieszy, że na podium stanęły dwie 
studentki kierunku hipologia i jeździectwo. 
Puchary dla zwycięzców Mistrzostw w imie-
niu fundatorów wręczał Kazimierz Choma.

Między konkursami odbyły się pokazy psów 
rasowych, koni ras miniaturowych, parada kon-
na, pokaz różnych stylów jazdy konnej oraz po-
słuszeństwa koni, pokaz władania szablą. or-
ganizatorzy nie zapomnieli o najmłodszej pu-
bliczności. Gry, zabawy i inne niespodzianki dla 
dzieci przygotowała Martyna wręczycka, stu-
dentka i roku ii stopnia hipologii i jeździectwa, 
jednocześnie animatorka zabaw dla dzieci. 

Dobrze przygotowany plac konkursowy, 
ufundowane przez licznych sponsorów nagro-
dy dla zawodników, hodowcy i właściciele koni, 
którzy prezentowali swoje zwierzęta oraz całe 
rzesze niezastąpionych wolontariuszy i duże za-
interesowanie wśród publiczności to główne 
atuty tej imprezy.

Marta Liss,  
Monika Zastrzeżyńska.

Fot. Weronika Matysek i Klaudia Siepielewska 

 ❚ Kalina Borys na wałachu Walor

 ❚ Zuzanna Krupińska na wałachu Robiespierre



18 Aktualności 2/82/2017

Wokół nauki

Zamiłowanie do smaku słodkiego 
dosłownie i w przenośni wyssaliśmy 
z mlekiem matki. Już od pierwszych 
dni życia utożsamiamy go z czymś 
bezpiecznym, natomiast produkty 
kwaśne i gorzkie w pierwotnym odruchu 
identyfikujemy jako szkodliwe lub 
nieświeże. Na co dzień możemy spotkać 
się z dwoma skrajnymi poglądami 
dotyczącymi cukru w diecie. Czy jest on 
„niezbędnym składnikiem odżywczym” 
czy „białą śmiercią”? Na to pytanie 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

najpowszechniej goszczący na naszych sto-
łach cukier produkowany jest z buraków cukro-
wych lub trzciny cukrowej. niestety, proces ra-
finacji, a więc oczyszczania, pozbawia go wita-
min i mikroelementów. większość osób zdaje 
sobie sprawę ze szkodliwości spożywania cukru 
(mono- i disacharydów) w nadmiarze, a Świato-
wa organizacja zdrowia zaleca, by stanowił on 
nie więcej niż 10% dziennego zapotrzebowania 
energetycznego. oznacza to, że zdrowa dorosła 
osoba, o średnim zapotrzebowaniu energetycz-
nym wynoszącym 2000 kcal, nie powinna spo-
żyć więcej niż 50 g cukrów (sacharozy, gluko-
zy, fruktozy itp.) dziennie. w praktyce oznacza 
to np. pół litra słodzonych napojów, takich jak 
kawa, herbata, napoje gazowane.

Substytutem cukru są słodziki, czyli sub-
stancje intensywnie słodzące pochodzenia na-
turalnego lub syntetycznego, które charaktery-
zują się zwykle małą wartością energetyczną. 
na obszarze Unii Europejskiej dopuszczono do 
stosowania jedenaście niskokalorycznych sub-
stancji słodzących. większość z nich otrzymywa-
na jest na drodze syntezy chemicznej, m.in: acesul-
fam K, aspartam, cyklaminian, sacharyna, sukralo-
za, neohesperydyna DC czy neotam. taumatynę 
oraz glikozydy stewiolowe pozyskuje się z roślin. 
zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1333/2008  
w sprawie dodatków do żywności wymagane jest 
zamieszczanie informacji o obecności tych sub-
stancji w produktach żywnościowych. Bezpiecz-
ne dzienne dawki (dopuszczalne dzienne spoży-
cie, aDi) tych substancji słodzących są wyszcze-
gólnione w rozporządzeniu, np. dla aspartamu 
aDi wynosi nie więcej niż 40 mg na każdy kilo-
gram masy ciała, a dla glikozydów stewiolowych 
do 4 mg na każdy kilogram masy ciała.

Coraz częściej możemy spotkać inne niż wy-
żej wymienione produkty słodzące. nie zawsze 
artykuły spożywcze znajdujące się w dziale ze 
zdrową żywnością będą korzystnie wpływały na 
nasz organizm. Przy wyborze zdrowego słodzi-
ka należy zwrócić uwagę nie tylko na jego na-
turalne pochodzenie, ale również na jak najniż-
szy stopień przetworzenia. niezwykle istotne są 
także informacje mówiące o kaloryczności, in-
deksie glikemicznym oraz działaniu fizjologicz-

nym na nasz organizm. Poniższy przegląd naj-
częściej spotykanych substytutów cukru powi-
nien rozwiać najczęstsze wątpliwości związane 
z tym tematem.

Stewia jest rośliną nawet 40 razy słodszą niż 
sacharoza. za tę właściwość odpowiadają gliko-
zydy stewiolowe, czyli dziewięć związków bę-
dących pochodnymi stewiolu, związku wyizo-
lowanego z rośliny Stewia rebaudiana. wśród 
nich wyróżnić można rebaudiozyd a oraz ste-
wiozyd, które są blisko 300 razy słodsze od cu-
kru białego, a ich wartość energetyczna wynosi 
zero kalorii. w związku z tym, że glikozydy ste-
wiolowe są odporne na działanie wysokich tem-
peratur, susz lub ekstrakt otrzymany ze stewii z 
powodzeniem nadaje się do wypieków i dese-
rów przyrządzanych na ciepło. nieprzetworzo-
ne słodziki na bazie stewii nie przyczyniają się 
do powstawania próchnicy, a glikozydy stewio-
lowe wykazują działanie antyoksydacyjne, prze-
ciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz  zmniejszają 
stężenie cholesterolu we krwi. należy wybierać 
produkty, w których stewia występuje w formie 
liści suszonych, liści sproszkowanych lub w po-
staci wyciągów. Bezwzględnie powinno się uni-
kać przejrzystych ekstraktów i białych proszków, 
które zostały silnie przetworzone i pozbawione 
cennych składników odżywczych.

Ksylitol to naturalny poliol, czyli alkohol 
wielowodorotlenowy pozyskiwany głównie z 
brzozy. Ksylitol dostarcza dwa razy mniej kalo-
rii i ma aż czternastokrotnie niższy indeks gli-
kemiczny niż cukier buraczany. Cukier brzozo-
wy w przeciwieństwie do sacharozy, fruktozy i 
laktozy nie fermentuje w przewodzie pokarmo-
wym. Ma to znaczenie dla osób borykających 
się z zaburzeniami wytwarzania bądź pracy en-
zymów trawiących cukry. Ksylitol wykazuje tak-
że właściwości bakteriobójcze, wzmacniające 
układ odpornościowy oraz opóźniające proces 
starzenia się. Poleca się go także jako środek za-
pobiegający próchnicy. Słodzik ten należy wpro-
wadzać do diety stopniowo, ponieważ może wy-
woływać efekt przeczyszczający po spożyciu 
znacznej ilości. w celu uniknięcia tego proble-
mu nie zaleca się przekraczać dziennie dawki 
wynoszącej 40 g.

Erytrytol należy do tej samej grupy związ-
ków chemicznych co ksylitol. Słodkość erytry-
tolu wynosi 65–70% słodkości sacharozy, jednak 
jest to bardzo dobry zamiennik cukru, szczegól-
nie dla diabetyków i osób na diecie bezcukro-
wej, gdyż nie podnosi stężenia glukozy we krwi. 
Co więcej, produkt ten cechuje się niską kalo-
rycznością – 1 g erytrytolu dostarcza jedynie 0,2 
kcal, a więc 10 razy mniej niż ksylitol i aż 20 razy 
mniej niż zwykły cukier (sacharoza). Erytrytol 
nie pozostawia obcego posmaku oraz wykazu-
je odporność na obróbkę termiczną, dlatego bez 
obaw można dodawać go do wypieków i gorą-
cych napojów. Jego kolejną zaletą, w odróżnie-

niu od innych alkoholi wielowodorotlenowych 
(np. ksylitolu), jest to, że  spożyty nawet w du-
żych ilościach nie wywołuje efektu przeczysz-
czającego.

Lukrecja, a właściwie jej sproszkowany ko-
rzeń, jest blisko 50 razy słodsza od białego cu-
kru oraz wykazuje więcej korzystnych właściwo-
ści dla organizmu. Roślina ta ma bardzo szero-
kie spektrum działania leczniczego. wzmacnia 
żołądek, śledzionę i układ limfatyczny, wykazu-
je działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz 
antybakteryjne. zapobiega rozwojowi próchni-
cy, przeciwdziała powstawaniu kamienia na-
zębnego i przebarwieniom. Można ją gotować 
lub zaparzać, a słodki napar dodawać do prze-
tworów owocowych, kompotów czy ciast. Może 
wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dla-
tego przed użyciem należy dokładnie zapoznać 
się z właściwościami tej rośliny.

Do naturalnych zamienników cukru zali-
czamy m.in. miód oraz syrop klonowy. Produk-
ty te zawierają związki pozytywnie wpływające 
na organizm człowieka. Miód wykazuje właści-
wości wzmacniające, antybakteryjne, przeciwza-
palne oraz jest źródłem niewielkich ilości wita-
min i minerałów. niestety, jest to produkt bar-
dzo kaloryczny, który w głównej mierze składa 
się z fruktozy (ok. 40%) oraz glukozy (ok. 35%). 
warto wiedzieć, że miód traci większość swoich 
drogocennych właściwości w kontakcie z wyso-
ką temperaturą. z kolei syrop klonowy charak-
teryzuje się znaczną zawartością przeciwutlenia-
czy, mikroelementów oraz witaminy B2, ale jego 
główną wadą jest duża zawartość sacharozy (na-
wet do 75%). Miód oraz syrop klonowy z pew-
nością stanowią lepszy wybór niż biały cukier, 
jednak z uwagi na przytoczone fakty nie należy 
spożywać ich w nadmiernych ilościach.

niestety, producenci żywności nierzadko 
starają się wprowadzić konsumenta w błąd, ofe-
rując mu produkty przedstawione jako zdrowe, 
których spożywanie w rzeczywistości może pro-
wadzić do negatywnych konsekwencji zdrowot-
nych. Do popularnych zamienników cukru, któ-
rych spożycie powinno wzbudzać poważne wąt-
pliwości, można zaliczyć niżej wymienione.

Fruktoza jako zamiennik sacharozy nie jest 
dobrym pomysłem, gdyż może przyczynić się do 
szeregu powikłań zdrowotnych. nadmiar fruk-
tozy w jadłospisie sprzyja magazynowaniu tkan-
ki tłuszczowej, powoduje wzrost stężenia trój-
glicerydów we krwi oraz wzmożone odkładanie 
kryształów kwasu moczowego. Co więcej, fruk-
toza nie przyczynia się do powstania uczucia sy-
tości, a jej zbyt duża zawartość w diecie może 
prowadzić do pojawienia się insulinooporności, 
stłuszczenia wątroby czy zespołu metaboliczne-
go. należy jednak jasno zaznaczyć, iż fruktoza  
z owoców spożywana przez zdrową osobę nie 
stanowi zagrożenia, gdyż jej koncentracja jest 

Zamienniki cukru w diecie

Słodziki – zalety i wady
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zdecydowanie mniejsza oraz występuje ona  
w towarzystwie błonnika pokarmowego, wielu 
witamin i składników mineralnych. natomiast 
fruktozę spożywczą oraz syrop glukozowo-fruk-
tozowy należy całkowicie wykluczyć z codzien-
nego jadłospisu. 

Syrop z agawy zyskuje coraz większą popu-
larność, można go spotkać w większości skle-
powych działów ze zdrową żywnością. war-
to jednak uzmysłowić sobie, iż syrop z agawy 
nie jest produktem ani zdrowym, ani w peł-
ni naturalnym. zawiera bowiem znaczne ilości 
fruktozy – od 70 do nawet 90%. Pomijając śla-
dowe ilości mikroelementów i przeciwutlenia-
czy, jest to w zasadzie syrop glukozowo-frukto-
zowy (z przewagą fruktozy). nie bez znaczenia 
pozostaje także proces pozyskania syropu, któ-
ry odbywa się poprzez szereg termicznych, en-
zymatycznych oraz chemicznych reakcji. Praw-
dą jest, że syrop z agawy był znany od stuleci, 
jednak produkty obecnie zalegające na sklepo-
wych półkach w żaden sposób nie przypominają 
tych spożywanych przez mieszkańców Meksyku 
w minionych wiekach.

Cukier brązowy, pozyskiwany z trzciny cu-
krowej, uważany jest za produkt zdrowszy oraz 
bardziej ekskluzywny niż cukier biały. wyni-
ka to zapewne z faktu, iż brązowy odcień koja-
rzy się z wyrobem mniej przetworzonym oraz 
bliższym naturze. Rzeczywistość jednak nie po-
zostawia złudzeń – zarówno cukier biały, jak  
i brązowy w ponad 99% składają się z sacharo-
zy. Proces produkcji obu wyrobów jest dokład-
nie taki sam, a brązową barwę uzyskuje się po-
przez dodanie wcześniej usuniętej melasy i po-
nowne osuszenie kryształów cukru.

Cukier kokosowy otrzymywany jest z pąków 
palmy kokosowej. zawiera on pewne ilości mi-
nerałów (magnez, potas, cynk, żelazo) i witamin 
z grupy B, ponieważ nie jest poddawany proce-
sowi rafinacji. nie zawiera sztucznych barwni-
ków, ale podobnie jak syrop klonowy ma w swo-
jej strukturze około 75% sacharozy, co wskazuje, 
że nie jest właściwym zamiennikiem cukru. Pro-
dukt ten swoją popularność w znacznej mierze 
zawdzięcza działaniom marketingowym, co po-
woduje jego stosunkowo wysoką cenę. 

Już sama chęć rezygnacji z białego cukru 
i zastąpienie go zdrowszą alternatywą stano-
wi nie lada wyzwanie dla wielu osób. Jak wi-
dać, również wybór odpowiedniego zamiennika 
może przysporzyć licznych problemów. nie na-
leży jednak się zrażać, ponieważ korzyści, któ-
re można osiągnąć po wyeliminowaniu nadmia-
ru sacharozy z diety, z pewnością zrekompensu-
ją wszelkie trudności towarzyszące tej decyzji. 
Podczas stosowania substytutów cukru nie na-
leży zapominać o umiarze.  Miejmy na uwadze 
słowa Paracelsusa, ojca nowożytnej medycyny: 
„wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Decy-
dującą rolę odgrywa dawka”. 

Katarzyna Banach, Justyna Libera, Paweł Glibowski
Poradnia Dietetyczna Uniwersytetu  

Przyrodniczego w Lublinie

Jarmuż (Brassica oleracea L. var. sabellica L.) 
jest rośliną dwuletnią, należącą do rodziny ka-
pustowatych (Brassicaceae). nazywany bywa 
kapustą bezgłową. obecnie przeżywa renesans, 
znajdując uznanie u amatorów zdrowego odży-
wiania, podobnie jak skorzonera czy pasternak, 
o których pisaliśmy w poprzednich numerach 
aktualności.

Chociaż jarmuż może się wydawać nieco eg-
zotycznym warzywem, to prawdopodobnie upra-
wiany był już w starożytności jako roślina ozdobna 
i jadalna. w średniowiecznej Europie był jednym z 
najpopularniejszych zielonych warzyzw. Do Kana-
dy, a następnie do Stanów zjednoczonych, został 
sprowadzony przez rosyjskich kupców w XiX w.

Część jadalną jarmużu stanowią długie, 
ciemnozielone liście o charakterystycznej kę-
dzierzawej strukturze, które kryją w sobie duży 
potencjał odżywczy. Podobnie jak brokuły i inne 
warzywa kapustowate jarmuż zawiera sulfora-
fan, związek o silnych właściwościach przeciwu-
tleniających, przeciwzapalnych i przeciwnowo-
tworowych. Jarmuż jest bogatym źródłem wita-
miny K, E, C, karotenoidów (β-karotenu, lute-
iny, zeaksantyny), a także wapnia i żelaza. Dla-
tego jest polecany osobom, w których codzien-
nym menu brakuje produktów pochodzenia 
zwierzęcego (zwłaszcza mleka, serów oraz mię-
sa), m.in. osobom na diecie wegańskiej.

Mimo niezaprzeczalnych właściwości proz-
drowotnych, wynikających z obecności wymienio-
nych substancji, jarmuż zawiera też związki anty-
odżywcze z grupy wolotwórczych, które zaburza-
ją wchłanianie jodu z pożywienia. z tego powo-
du, podobnie jak innych roślin kapustnych, jar-
mużu nie powinny spożywać w nadmiarze osoby z 
niedoczynnością tarczycy. należy uważać zwłasz-
cza na jarmuż surowy. obróbka cieplna (szczegól-
nie gotowanie) pomaga pozbyć się sporej części 
tych związków. Podobnie jak szczaw czy rabarbar 
jarmuż zawiera kwas szczawiowy – związek, któ-
ry wpływa na powstawanie złogów (tzw. kamieni) 

szczawianowo-wapniowych. na to warzywo po-
winny uważać również osoby chorujące na kami-
cę nerkową.

Jarmuż jest warzywem typowym dla sezonu 
zimowego, ponieważ jego liście spożywa się do-
piero po pierwszych przymrozkach, kiedy tracą 
gorzki smak. Dostępnych jest wiele odmian jar-
mużu, które różnią się kolorem liści oraz sma-
kiem. zbiory rozpoczynają się późną jesienią  
i trwają przez całą zimę. Może być spożywany na 
surowo – jako składnik koktajlu, w skład które-
go wchodzą jeszcze szpinak, seler naciowy, jabł-
ko lub gruszka. Pod względem kulinarnym jar-
muż jest podobny do szpinaku, można go pod-
smażyć, blanszować, serwować jako dodatek do 
ryb, mięs lub upiec z ciastem filo. Jest on skład-
nikiem tradycyjnych potraw holenderskich, 
północnoniemieckich, portugalskich i brazy-
lijskich. Spożywa się go w całej południowo-
wschodniej afryce, zwykle gotowany z mlekiem 
kokosowym i orzeszkami ziemnymi, serwowany 
z ugotowanym ryżem albo z ugali lub fufu, ro-
bionymi z kaszy kukurydzianej. w Japonii sok  
z jarmużu – znany jako aojiru – jest popularnym 
suplementem diety w formie proszku lub soku. 

Jarmuż nie występuje na stanowiskach natu-
ralnych, znany jest wyłącznie z upraw, które znaj-
dują się w środkowej i północnej Europie oraz 
ameryce Północnej i azji. ta roślina rzadko ro-
śnie w tropikalnych obszarach, ponieważ preferuje 
chłodniejszy klimat. toleruje prawie wszystkie ro-
dzaje gleb pod warunkiem, że drenaż jest zadowa-
lający. Jej zaletą jest oporność na działanie szkod-
ników i chorób innych kapustowatych.

współcześnie jarmuż zaliczany jest do tzw. 
superfoods, czyli żywności, która nie tylko od-
żywia, ale również wspomaga nasz organizm 
w walce z niektórymi dolegliwościami, a nawet 
może działać leczniczo. włączony do jadłospi-
su będzie jego cennym uzupełnieniem i uroz-
maiceniem.

Fot. Monika Michalak-Majewska

Zapomniane warzywa

Jarmuż
                                                     Monika Michalak-Majewska
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od 3 marca do 14 kwietnia 2017 r. w infor-
matorium oddziału informacji naukowej Bi-
blioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego 
można było oglądać wystawę pisanek. wystawa 
wpisała się w przedświąteczny okres wielkanoc-
ny, ukazując piękno jednego z najważniejszych 
symboli tych świąt. nieprzypadkowo także na 
miejsce jej prezentacji wybrano informatorium 
– serce bibliotecznych zasobów on-line, ukazu-
jąc w ten sposób możliwość łączenia wielowie-
kowej tradycji ze współczesnością.

termin „pisanka” jest zwyczajową nazwą 
ozdobionego różnymi technikami jaja. Do ozda-
biania najczęściej wykorzystuje się jaja kurze, 
ale zdobić można także jaja kacze, gęsie, strusie i 
niemal wszystkich innych ptaków, o czym moż-
na przekonać się, odwiedzając Muzeum Pisanki 
w Ciechanowcu.

w różnych kulturach symbolika jaja jest 
podobna. Uznaje się je za symbol wszechświa-
ta, Słońca, ziemi, siły życiowej, płodności, odro-
dzenia, mocy odpędzającej złe duchy, a przede 
wszystkim zarodek i początek nowego życia.  
w symbolice chrześcijańskiej jajko nawiązywa-
ło do zmartwychwstania Pańskiego i od począt-
ku było związane z wielkanocą. Dawniej jajko 
symbolizowało Stary i nowy testament, a więc 
stare (skorupka) i nowe (żółtko) przymierze 
Boga z ludźmi. Jeszcze w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa jajko wiązało się z kultem zmar-
łych – ze względu na symbol życia, nadziei i wia-
ry w życie pozagrobowe.

Malowanie jajek wielkanocnych nie jest ty-
powo polskim zwyczajem. Źródła podają, że jaj-
ka zdobiono już w okresie starożytnym w Me-
zopotamii, Egipcie i Grecji. Stamtąd zwyczaj ten 
został przeniesiony do innych państw. wierzo-
no, że znaki, którymi je zdobiono, miały ma-
giczną moc. Chroniły dom i obejście przed zły-
mi duchami, a ludzi i zwierzęta – przed uroka-
mi, nieszczęściami i chorobami.

w Polsce jajka zaczęto zdobić najprawdopo-
dobniej w X w. w tradycji pogańskiej malowano 
je podczas przesilenia wiosennego, aby potem za-
kopywać pod progami domów i budynków gospo-
darczych. wierzono, że odstraszają wszelkie zło  
i sprawiają, że mieszkańcom dobrze się dzieje. 
Pięknie ozdobione pisanki służyły do obdarowa-
nia rodziny i najbliższych. Każdy, kto podarował 
kolorowe jajka drugiej osobie, życzył jej jak naj-
lepiej, ponieważ pisanki miały zapewnić zdrowie, 
siłę, powodzenie i szczęście w miłości. Pisankami 
dzielono się również ze zwierzętami. Skorupki po 
pisankach dodawano do zboża i rozrzucano na po-
lach, żeby mieć obfite plony.

niestety, ten piękny zwyczaj zdobienia jaj 
ulega powolnemu zapomnieniu. tradycja wy-
konywania pisanek zachowała się do dziś zale-
dwie w kilku polskich regionach – na Podhalu, 
na ziemi lubelskiej, rzeszowskiej, rawsko-opo-
czyńskiej, radomskiej, krakowskiej, w mniej-
szym stopniu na ziemi górnośląskiej i opolskiej.

Prezentowane na wystawie eksponaty po-
chodzą z różnych źródeł. najcenniejszymi są pi-
sanki ze zbiorów Muzeum wsi Lubelskiej w Lu-
blinie. wśród nich znajdują się między innymi 
pisanki lubelskie i podlaskie, wykonane trady-
cyjną techniką woskową przez Mariannę abra-
miuk-Piątkowską oraz pisanki wydrapywane 
przez Lucynę i Edwarda Pikułów z Krasnegosta-
wu. Są także wydrapywanki wykonane według 
tradycyjnych wzorów w Muzeum wsi Lubel-
skiej i pisanki malowane woskiem przez uczest-
ników lekcji i warsztatów muzealnych pt. „Śnia-
danie wielkanocne w Skansenie”, pod kierun-
kiem pań Marzeny Bury i Justyny Kozłowskiej. 
w kolekcji znajdują się zarówno pisanki po-
chodzące z prywatnych zbiorów Marzeny Bury 
wykonane techniką woskową, jak i wydmuszki  
z jajek strusia emu, udostępnione przez prof. dr 
hab. Grażynę Jeżewską-witkowską. wielobarw-
ny zbiór stanowią pisanki wykonane różnymi 
technikami przez studentów Studenckiego Koła 
naukowego Biologów i Hodowców zwierząt. 
Prezentowane w oryginalnych wiklinowych lub 
koronkowych koszyczkach, na tle ręcznie wy-
konanych serwetek i bieżników. Cieszyły oko 
wszystkich zwiedzających, podobnie jak niepo-
wtarzalne kompozycje kwiatowe oraz kraszanki 
wykonane przez irenę winiarczyk i inne ekspo-
naty udostępnione przez przyjaciół i pracowni-
ków Biblioteki Głównej UP.

niepowtarzalnym uzupełnieniem wystawy 
są zdjęcia autorstwa wybitnego lubelskiego fo-
tografa Krzysztofa wasilczyka, pracownika Mu-

zeum wsi Lubelskiej. Przedstawiają organizo-
wane w skansenie warsztaty edukacyjne kulty-
wujące tradycje ludowe, których jednym z ob-
rzędów wielkanocnych jest przygotowywanie 
pisanek na świąteczny stół. 

w informatorium można było również za-
poznać się z ciekawostkami dotyczącymi „naj... 
pisanek!”. Dowiedzieć się między innymi, ile 
waży największe jajo, jaka pisanka pobiła rekord 
Guinessa, gdzie znajduje się największa kolekcja 
pisanek oraz gdzie powstały i czym były zdobio-
ne najdroższe pisanki świata.

wystawa została przygotowana przy współ-
pracy kustosz mgr Magdaleny Połoncarz i Krzysz-
tofa wasilczyka z Muzeum wsi Lubelskiej, pra-
cowników Katedry Biologicznych Podstaw Pro-
dukcji zwierzęcej – prof. dr hab. Grażyny Jeżew-
skiej-witkowskiej, dr Justyny Batkowskiej i mgr 
Moniki Siek – wraz ze studentami ze Studenckiego 
Koła naukowego Biologów i Hodowców zwierząt 
oraz pracowników BG UP – dr Małgorzaty Gor-
czyńskiej, mgr inż. weroniki Kowalskiej oraz ireny 
winiarczyk. należy przypomnieć, iż jest to kolejna 
wystawa zorganizowana wspólnie przez pracowni-
ków tych trzech instytucji.

Dzięki wystawie w informatorium zrobi-
ło się odświętnie, barwnie, kolorowo, po pro-
stu „pisankowo”. wszyscy zaś, którzy ją odwie-
dzili, mogli nie tylko podziwiać piękno tradycyj-
nie wykonanych pisanek, lecz także spróbować 
samemu je przygotować i ofiarować swoim bli-
skim z życzeniami wszystkiego najlepszego.

Małgorzata Gorczyńska, Weronika Kowalska
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 

UP w Lublinie. Fot. Weronika Kowalska

Tradycja na tle nowoczesności
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Wydarzenia

9 marca 2017 r. w Centrum 
Kongresowym pod hasłem „Nie licz na 
łut szczęścia, zaplanuj swoją przyszłość” 
odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, podczas 
którego uczelnia zaprezentowała ofertę 
kształcenia na najbliższy rok akademicki. 
Kandydaci na studentów mieli okazję 
przekonać się, że Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie to miejsce dla nich. 

na to ważne dla uczelni wydarzenie zostali 
zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa lubelskiego i z zaprzyjaźnionych 
szkół z województw sąsiednich (mazowieckiego i 
podkarpackiego). Uroczystego otwarcia dokonał 
JM Rektor prof. dr hab. zygmunt Litwińczuk, któ-
ry w swoim wystąpieniu zapraszał do studiowania 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, po-
znania z bliska uczelni i udziału w bogatym pro-
gramie promującym ofertę kształcenia przygo-
towaną przez pracowników, studentów i dokto-
rantów. Pani prorektor ds. studenckich i dydakty-
ki prof. dr hab. Halina Buczkowska przekonywa-
ła przyszłych studentów, dlaczego warto studio-
wać właśnie na UP w Lublinie oraz jak wykorzy-
stać w pełni możliwości oferowane przez uczelnię,  
i zachęcała m.in. do działalności w studenckich 
kołach naukowych, które w czasie Dnia otwartego 
każdego roku prezentują swoje osiągnięcia. na sto-
isku zorganizowanym przez Dział organizacji Stu-
diów zainteresowani studiowaniem mogli pobrać 
informatory z ofertą kształcenia na rok akademic-
ki 2017–2018 i uzyskać szczegółowe informacje na 
temat rekrutacji na studia. Była to okazja, aby roz-
wiać wszelkie wątpliwości związane z procesem in-
ternetowej rejestracji kandydatów, logowaniem do 
systemu, przeliczaniem ocen ze świadectwa doj-
rzałości itp. oferta kształcenia została zaprezento-
wana kandydatom na studia w czasie prezentacji 
pt. „5 powodów, by studiować kierunki przyrodni-
cze i techniczne w UP w Lublinie”. 

Kandydaci, którzy marzą o tym, aby leczyć 
zwierzęta, w czasie prezentacji „Ścieżka lekarza 
weterynarii” uzyskali pełną informację o stu-
diach na tym kierunku i odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego warto studiować weterynarię wła-
śnie na naszej uczelni. w tym roku szczególnie 
promowano nowe kierunki studiów – wychowa-
nie fizyczne, m.in. poprzez „Ścieżkę sportowca”, 
i kierunek ekoenergetyka poprzez warsztaty te-
matyczne i „Ścieżkę inżyniera”.

Pokazy tematyczne i wystawy były dostęp-
ne dla wszystkich zainteresowanych. w cza-
sie Dnia otwartego swoje stoiska zaprezento-
wały wszystkie wydziały, studenckie koła na-
ukowe oraz zespół Pieśni i tańca „Jawor”, 
Chór akademicki, akademicki związek Spor-
towy, Rada Uczelniana Samorządu Studentów 
i związek Młodzieży wiejskiej. na warszta-
ty tematyczne ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc obowiązywała rejestracja poprzez for-
mularz zgłoszeniowy. wszystkie warsztaty cie-

szyły się tak dużym powodzeniem, że rejestra-
cja na niektóre została zakończona bardzo szyb-
ko. Szkoły poprosiły o powtórzenie niektó-
rych warsztatów tematycznych w dodatkowym 
terminie, aby umożliwić maturzystom udział  
w interesujących zajęciach z botaniki, chemii, 
genetyki czy fizjologii roślin. 

w czasie trwania Dnia otwartego maturzy-
ści, którzy tłumnie odwiedzili uczelnię, mieli moż-
liwość: poznania oferty kształcenia 6 wydziałów; 
spotkania z kadrą dydaktyczną; zadania pytań na 
temat przyszłych studiów; poznania programu Era-
smus (część studiów za granicą); poznania oferty 
języków obcych; spotkania ze studentami starszych 
lat, którzy zachęcali do studiowania, do działalności 
w studenckich kołach naukowych, organizacjach 
studenckich oraz do uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych w ramach wielu sekcji; uczestniczenia  
w licznych pokazach i warsztatach tematycznych 
oraz degustacjach; uzyskania informacji na temat 
kwalifikacji cenionych na rynku pracy (porady do-
radcy zawodowego i punkt informacji o kursach  
i studiach podyplomowych); zwiedzania budyn-
ków poszczególnych wydziałów.

Zaplanuj swoją przyszłość Maturzyści uczestniczyli w Dniu otwar-
tym w grupach zorganizowanych (szkoły zgła-
szały swój udział poprzez formularz rejestracyj-
ny), ale byly też osoby, które odwiedziły uczelnię 
indywidualnie i przyjechały specjalnie w tym 
dniu nawet z bardzo odległych miast, np. z Gdy-
ni przyjechała kandydatka na unikatowy kieru-
nek behawiorystyka zwierząt. w tym roku zo-
stała zaprezentowana oferta kształcenia w języ-
ku ukraińskim dla kandydatów z Ukrainy, któ-
rzy chętnie uczestniczą w Dniu otwartym każ-
dego roku. 

Każdy maturzysta znalazł dla siebie intere-
sujący punkt programu i skorzystał z możliwo-
ści bezpośredniego kontaktu z pracownikami  
i studentami. 

zapraszamy uczniów, nauczycieli i wszyst-
kich zainteresowanych studiowaniem na UP  
w Lublinie na Dzień otwarty za rok. wszyst-
kim pracownikom, doktorantom i studentom 
zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego 
Dnia otwartego dziękujemy za włożoną pracę  
i zapraszamy do zgłaszania nowych projektów 
tematycznych w przyszłym roku.

Anna Woźniak
Dział Organizacji Studiów

 ❚ Prezentacja wydziałów: u góry Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, u dołu Medycyny 
Weterynaryjnej. Fot. Maciej Niedziółka
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                                              Słyszę i zapominam
                                                     Widzę i pamiętam
                                                       Robię i rozumiem 
                                                              Konfucjusz

Języki specjalistyczne 

Uczenie się to nieustanny proces, to groma-
dzenie doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy. 
Stałymi podmiotami procesu uczenia są uczeń  
i nauczyciel. zmieniają się metody nauczania, po-
jawiają się nowe teorie, nowe dziedziny wiedzy, co 
wynika z rozwoju nauki i techniki. Globalizacja 
wymusza poszerzanie wiedzy językowej. Rozwija-
jący się i otwierający na świat rynek pracy wyma-
ga od absolwentów nie tylko biegłości w języku ob-
cym, ale również znajomości języka branżowego, 
niezbędnego do komunikowania się w środowisku 
zawodowym. wąskie specjalizacje sprawiają, że ję-
zyki specjalistyczne stają się coraz bardziej różno-
rodne. Posługujemy się nimi w środowisku akade-
mickim oraz zawodowym. ich znajomość to często 
warunek ubiegania się o pracę, to podstawowy wa-
runek rozwoju zawodowego. 

Pomysł na konferencje poświęcone nauczaniu 
języków specjalistycznych zrodził się z potrzeby 
wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami 
ze wszystkich poziomów polskiego systemu edu-
kacji, także pomiędzy specjalistami w danej dzie-
dzinie a nauczycielami języków obcych. wkrótce 
okazało się, że zainteresowanie metodami naucza-
nia języków specjalistycznych jest bardzo duże i że 
wielu ekspertów, również z zagranicy chętnie włą-
cza się w wypełnienie tej niszy.

na naszym Uniwersytecie w październiku 
2014 r. rozpoczęła działalność grupa zajmująca 
się językami specjalistycznymi. Koordynatorem 
krajowym ESP SiG (English for Specific Purpos-
es Special interest Group) z ramienia iatEFL 
Poland (international association of teachers of 
English as a Foreign Language) jest mgr Joanna 
Rączkiewicz, kierownik zespołu Języka angiel-
skiego i Łaciny SPnJo UP w Lublinie.

Pierwsza konferencja, zorganizowana w stycz-
niu 2014 r., okazała się sukcesem i międzynaro-
dowe konferencje poświęcone nauczaniu języ-

ków specjalistycznych na stałe zagościły na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 13–14 
stycznia 2017 r. Studium Praktycznej nauki Języ-
ków obcych i Stowarzyszenie nauczycieli Języka 
angielskiego iatEFL Poland zorganizowały taką 
konferencję już po raz czwarty. 

Stowarzyszenie nauczycieli Języka angiel-
skiego iatEFL Poland dba o podnoszenie ich 
kwalifikacji i wszechstronny rozwój zawodowy, 
organizując szkolenia na terenie kraju i współ-
pracując z organizacjami partnerskimi za grani-
cą, publikując biuletyny i inne materiały szkole-
niowe. Przedstawiciele regionalni i koordynato-
rzy grup szczególnych zainteresowań podejmują 
różnorodne działania mające na celu przybliża-
nie nauczycielom nowoczesnych i efektywnych 
metod nauczania języka angielskiego. ESP SiG 
(English for Specific Purposes Special interest 
Group) to grupa osób zajmująca się promowa-
niem nauczania języków specjalistycznych. 

tematem i konferencji były „Metody i me-
todologia nauczania słownictwa specjalistycz-
nego” („Methods and Methodology of teaching 
Specialist Vocabulary”), ii konferencji –  „inno-
wacyjność i efektywność w nauczaniu języków 
specjalistycznych” („innovative ideas and Best 
Practice in teaching ESP Classes”), a iii – „Przy-
szłość języków specjalistycznych” („The Future 
of ESP”). iV Sympozjum ESP SiG iatEFL Po-
land było okazją do zaprezentowania „Strategii 
nauczania języków specjalistycznych – praktyka 
w sali wykładowej” („Practical training Strate-
gies in the ESP Classroom”).

na zorganizowanych dotychczas konfe-
rencjach eksperci w dziedzinie nauczania ję-
zyków specjalistycznych poruszali następują-
ce zagadnienia: języki specjalistyczne (english 
for specific purposes – ESP) oraz ich potencjal-
ni odbiorcy; wyzwania związane z nauczaniem 
i uczeniem się języków specjalistycznych; róż-
nice w nauczaniu języków specjalistycznych na 
różnych poziomach kompetencji językowych  
w ramach Europejskiego Systemu opisu Kształ-
cenia Językowego: nauczanie i uczenie się coraz 

bardziej wyspecjalizowanych języków czy zwrot 
ku językowi ogólnoakademickiemu; CLiL (content 
and language integrated learning) – współpraca 
pomiędzy fachowcami z różnych dziedzin wiedzy  
i nauczycielami języków obcych; wykorzystywa-
nie najnowocześniejszej technologii w celu uatrak-
cyjnienia pracy z tekstami źródłowymi, nauczanie 
komplementarne (blended learning) oraz materia-
ły online w kursach ESP; programy nauczania dla 
studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz stu-
diów doktoranckich przygotowujące do działania 
w konkretnym środowisku zawodowym na przy-
kładzie programu nauczania dla studentów inży-
nierii bezpieczeństwa oraz BiHP; oczekiwania pra-
codawców a kompetencje językowe absolwentów; 
mobilność jako nowe wyzwanie dla studentów  
i absolwentów uczelni wyższych; język techniczny, 
język medyczny, język biznesowy, język lotniczy, 
język wojskowy – wyzwaniem dla studentów i 
nauczycieli; zaangażowanie studentów w proces 
dydaktyczny; praktyczne podejście do naucza-
nia języków specjalistycznych (sesje warsztato-
we); przygotowanie kursu języka specjalistycz-
nego (warsztaty); angielski język biznesowy jako 
język komunikacji międzynarodowej.

trzy pierwsze konferencje otwierali prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Gołacki, prorektor ds. spraw 
studenckich i dydaktyki UP oraz prezes iatEFL 
Poland Sławomir nowikowski. tegoroczną kon-
ferencję uroczyście rozpoczęli prof. dr hab. Ha-
lina Buczkowska, prorektor ds. spraw studenc-
kich i dydaktyki UP, oraz wiceprezes iatEFL 
Poland andrzej obstawski.

Podczas sesji plenarnych wystąpili wybitni 
goście: prof. David Little (trinity College, Du-
blin) oraz Geoff tranter (technical Universi-
ty, Dortmund). Po raz kolejny gościliśmy wielu 
prelegentów z kraju i z zagranicy: wielkiej Bry-
tanii, niemiec, włoch, węgier, Słowenii, tur-
cji, Egiptu. Konferencja, podobnie jak w latach 
ubiegłych, była transmitowana, a uczestnicy on-
line mogli również wziąć udział w dyskusji. na 
naszej uczelni wykładom przysłuchiwało się po-
nad 100 uczestników, zgromadzonych w budyn-
ku Ciw przy ul. Głębokiej 28.

Doroczne konferencje poświęcone na-
uczaniu języków specjalistycznych są na-
szym wkładem w rozwój języków branżowych 
w Polsce. tworzenie programów nauczania 
dla konkretnych grup kierunków to dbałość 
o osiągnięcie efektów kształcenia, zgodna ze 
strategią Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. Uczestnikom konferencji proponujemy 
wykłady, warsztaty metodyczne oraz spotka-
nia z ekspertami w dziedzinie nauczania języ-
ków specjalistycznych. Dbamy również o to, 
by dobrze zapamiętali nasze miasto, np. uro-
czystą kolację uświetniają koncertami artyści 
związani z Lublinem. 

teraz już myślimy o przygotowaniach do 
kolejnej, V Konferencji ESP SiG iatEFL Po-
land, podczas której będziemy świętować pierw-
szy jubileusz.

Joanna Rączkiewicz
 ❚ Uczestnicy konferencji podczas warsztatu doboru materiałów źródłowych pod kątem tworzenia 
programu nauczania języka specjalistycznego. Fot. Maciej Niedziółka
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Pod takim tytułem odbyła się  
28 marca 2017 r. w Centrum  
Kongresowym Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Lublinie  
międzynarodowa konferencja sadownicza. 

 

Europa rynkiem dla naszych jabłek

organizacji konferencji podjęło się towa-
rzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz zakład 
Ekonomiki ogrodnictwa. współorganizatora-
mi konferencji były Urząd Marszałkowski wo-
jewództwa Lubelskiego, Krajowy związek Grup 
Producentów owoców i warzyw, Stowarzysze-
nie Polskich Szkółkarzy oraz Krajowe Stowarzy-
szenie Eksporterzy RP.

otwarcia konferencji i powitania  jej uczest-
ników dokonał prorektor ds. nauki, wdrożeń i 
współpracy międzynarodowej prof. dr hab. zbi-
gniew Grądzki. Swoją obecnością konferencję 
zaszczycili także prorektor ds. studenckich i dy-
daktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska oraz 
prof. dr hab. zenia Michałojć – dziekan wydzia-
łu ogrodnictwa i architektury Krajobrazu. Mo-
deratorami konferencji byli prof. dr hab. an-
drzej Borowy, dr hab. Eugenia Czernyszewicz, 
prof. nadzw. UP, i dr witold Boguta.

Przybyłych gości powitał prof. dr hab. Eber-
hard Makosz, informując jednocześnie, że ze 
względu na jego podeszły wiek spotkanie to jest 
ostatnią organizowaną przez niego konferencją. 
Przybyli goście odśpiewali na jego cześć „Sto 
lat” i dziękowali za nieoceniony, dotychczasowy 
wkład w rozwój polskiego sadownictwa. 

Celem tegorocznej konferencji było zaprezen-
towanie potencjału sadowniczego w Polsce, w Eu-
ropie i na świecie. Przedstawiono także problema-
tykę wymagań jakościowych, odmianowych i fi-
tosanitarnych oraz zagadnienia związane z pozio-
mem cen jabłek na rynkach zachodniej i wschod-
niej Europy. Poruszane zagadnienia posłużyły do 
określenia możliwości opłacalnego eksportu kra-
jowych jabłek na rynek nie tylko europejski, ale  
i chiński. Podczas obrad konferencyjnych podkre-
ślano czołową pozycję Polski na europejskiej ma-
pie producentów jabłek. w przyszłości potencjał 
produkcyjny Polski może wzrosnąć do 4,5–5 mln 
ton jabłek. najbardziej opłacalnym kierunkiem 
zbytu owoców, gdzie uzyskuje się najwyższe ceny, 
jest zachodnia Europa. Eksport na zachód wyma-
ga jednak pewnych zmian w strukturze odmiano-
wej produkcji owoców i w dalszym ciągu popra-
wy ich jakości.

na konferencji wygłoszono pięć interesu-
jących wykładów, w tym dwa zaprezentowa-
li uczestnicy zagraniczni. Geografię eksportu 
polskich jabłek w Europie przedstawiła dr Bo-
żena nosecka z instytutu Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej w warszawie. Hel-
wig Schwartau z niemiec (agricultural Mar-
ket information Company Hamburg) przybli-
żył temat obecności polskich jabłek w krajach 
zachodniej Europy, a Peter van arkel z Holan-
dii (Fruit advies zuid-Limburg) wygłosił wy-

kład na temat dostosowania polskich jabłek do 
potrzeb i wymagań rynku zachodniej Europy. 
Reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Szkół-
karzy Maciej Lipecki przedstawił rozwój sadow-
nictwa w krajach byłego związku Radzieckiego. 
natomiast problemy w eksporcie naszych jabłek 
do krajów Europy wschodniej przybliżył Sławo-
mir Kędzierski.

Konferencja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem. Udział w niej wzięło ponad 200 
osób, w tym 25 z zagranicy (z Chin i Ukrainy).  
w trakcie konferencji czynne były wystawy, 
m.in. środków produkcji oraz czasopism i ksią-
żek sadowniczych.

Wioletta Wróblewska
Fot. Joanna Pawlak

 ❚ Goście – uczestnicy konferencji z Chin

 ❚ życzenia i podziękowania dla prof. Makosza (pierwszy z lewej) 
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Jak co roku Katedra Projektowania i Kon-
serwacji Krajobrazu zorganizowała wystawę 
projektów semestralnych, wykonanych przez 
studentów drugiego semestru studiów magister-
skich architektury krajobrazu. na wystawie, któ-
ra była czynna od 31 stycznia do 14 lutego br., 
można było zobaczyć prace z przedmiotu ogól-
nego: projektowanie zintegrowane, z dwóch 
przedmiotów specjalizacyjnych: rewitalizacja 
krajobrazowa terenów zurbanizowanych i pro-
jektowanie konserwatorskie oraz z trzech przed-
miotów fakultatywnych: park miejski – funk-
cja, forma, relacja z krajobrazem, ogrody tym-
czasowe i unikatowość krajobrazów Polski. te-
mat wystawy obejmował wszystkie skale i aspek-
ty działania architektów krajobrazu, a 43 stu-
dentów, którzy pokazali 132 plansze ze swoimi 
projektami, wykonało ogromną i bardzo poży-
teczną pracę. ich projekty znajdą się w publika-
cji przygotowywanej przez Katedrę Projektowa-
nia i Konserwacji Krajobrazu. 

idea prac wykonanych w ramach przed-
miotu projektowanie zintegrowane wzięła się 
z tego, że Lublin kształci bardzo dużą liczbę 
studentów, znacznym nakładem sił i środków 
miasta i państwa, którzy nie znajdują oparcia 
przy wejściu w życie zawodowe. Dlatego mie-
li stworzyć projekt „Krzemowego wzgórza”, 
czyli ośrodka, w którym mogliby, dzięki fun-
duszom europejskim, państwowym i samo-
rządowym oraz środkom własnym, rozpocząć 
kreatywną i innowacyjną pracę zawodową. 
wybraliśmy na realizację tego celu Sławinek, 
gdzie niezabudowane grunty miejskie i skar-
bu państwa pozwalają na taką realizację. Pro-
jekt był realizowany w trzech warstwach. war-
stwa pierwsza obejmowała skalę krajobrazu.  
w tej skali zostały określone cechy terenu 
opracowania, proponowana forma krajobra-
zowa, dyspozycje terenu oraz kierunek rozwią-
zań szczegółowych. warstwa druga obejmowa-
ła rozwiązania przestrzenne dla centrum Krze-
mowego wzgórza spełniające wymagania dla 
miejsca centralnego oraz projekt wybranego 
zespołu terenów zieleni. warstwa trzecia obej-
mowała rozwiązania szczegółowe, pokazujące, 
jak projektowane miejsce będzie wyglądać. w 
efekcie można było zobaczyć, jakiego Lublina, 
miejsca dla zawodowego życia, oczekuje wy-
kształcona w tym mieście młodzież.

ideą projektu wykonywanego w ramach 
przedmiotu specjalizacyjnego rewitalizacja kra-
jobrazowa terenów zurbanizowanych było zmie-
rzenie się z osiedlem J. Słowackiego w Lublinie, 
które powstało w latach 60. XX w. wg projektu 
oskara i zofii Hansenów i stanowi wyjątkowe 
dziedzictwo kultury współczesnej Lublina. od 
tego czasu osiedle nie było poddane gruntownej 
modernizacji ani innym przekształceniom, na-
tomiast z racji zmiany struktury demograficznej 
mieszkańców oraz współczesnych przemian cy-
wilizacyjno-kulturowych istnieje potrzeba twór-

czej ingerencji i zmiany sposobu zagospodaro-
wania tych terenów. Szanując koncepcję stwo-
rzonej przez Hansenów formy otwartej, stu-
denci zmierzyli się z problematyką rewitalizacji 
struktury modernistycznej, zapoznając się przy 
tym z elementami ówczesnego procesu projek-
towego, twórczych metod projektowych, obec-
nymi problemami społecznymi, funkcjonal-
no-przestrzennymi, komunikacyjnymi, znacze-
niem artystycznej kreacji w środowisku miesz-
kaniowym i istotą ogrodów społecznych, na któ-
re moda powraca. osiedle, na potrzeby projek-
tu, zostało podzielone na trzy jednostki. Każda 
obejmowała przestrzeń między blokami i prze-
strzeń wspólną. w pierwszym etapie studenci 
wykonywali analizy, które miały na celu identy-
fikację problemów projektowych, a także pozna-
nie, czym osiedle LSM im. Słowackiego różni się 
od innych. tę część zamykały wspólne prezenta-
cje wyników analiz. na tej podstawie zostały wy-
konane projekty zagospodarowania osiedla. Ce-
lem pośrednim było zwrócenie uwagi na wraż-
liwość plastyczną rozwiązań (mozaiki, rzeźby), 
nastrój miejsca, formy architektoniczne, narra-
cyjność przestrzeni oraz wpisanie się w szcze-
gólny kontekst miejsca.

Celem zadania projektowego w ramach 
przedmiotu specjalizacyjnego projektowanie 
konserwatorskie było opracowanie projektu 
ogrodu klasztornego uwzględniającego ochro-
nę jego autentyzmu. nieodzownym składni-
kiem założenia klasztornego, stanowiącym za-
razem istotny element monastycznego życia, był 
klasztorny ogród. ten komponowany teren zaj-
mował rozległą przestrzeń na przedpolach miast 
lub jej niewielkie skrawki pośród ciasnej tkan-
ki miejskiej zabudowy. Podporządkowany regu-
le i charyzmatowi poszczególnych zgromadzeń, 
związany był silnie z filozofią i wynikającą z niej 
bogatą symboliką (miejsca, przestrzeni, kompo-
zycji, wykorzystanego materiału), pełniąc przy 
tym funkcję estetyczną i utylitarną. na prze-
strzeni wieków pod wpływem różnych czynni-
ków wiele z tych obiektów utraciło swą dawną 
wartość kulturową lub jest ona zagrożona. za-
daniem projektu było przywrócenie utraconych 
wartości kulturowych z uwzględnieniem za-
sad ochrony konserwatorskiej i metodyki badań 
ogrodów historycznych.

ideą projektu przedmiotu fakultatywnego 
park miejski – funkcja, forma, relacja z kra-
jobrazem było to, że uniwersytety są ważnym 
czynnikiem kulturotwórczym i miastotwór-
czym. Stąd kampusy uczelniane powinny być 
miejscem sprzyjającym postawom kreacyj-
nym oraz powinny przyciągać mieszkańców 
o takich zainteresowaniach. Dlatego kampus 
przeważnie ma formę parku. w ten sposób 
był projektowany kampus UMCS połączony 
z parkiem akademickim. Rozwój Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w kierunku ulicy Głębokiej 
poszedł w innym kierunku. Przestrzeń kam-

pusu oddano samochodom. Celem projektu 
jest takie zagospodarowanie kampusu UP w 
Lublinie, żeby miał formę parku miejskiego. 
wiemy, że zadania, które wydają się niemoż-
liwe do zrealizowania, pobudzają do kreatyw-
ności, ponieważ nie pozwalają na standar-
dowe, konwencjonalne rozwiązania. Studen-
ci musieli w tym celu określić wiodącą funk-
cję terenów otwartych w obrębie kampusu UP, 
znaleźć formę, która pozwoli realizować za-
łożoną funkcję wiodącą i funkcje wspierają-
ce. Musieli również tak opracować park i jego 
granice, żeby znaleźć właściwe relacje z krajo-
brazem otaczającym – kampusu UMCS, osie-
dli mieszkaniowych i cmentarza.

ideą projektu przedmiotu fakultatywne-
go unikatowość krajobrazów Polski było poję-
cie genius loci. Dostrzeżenie i wyróżnienie tych 
szczególnych cech, sprawiających, że dana prze-
strzeń staje się charakterystyczna i unikatowa w 
odniesieniu do krajobrazu, pozwala nam mówić 
o unikatowości pewnych typów krajobrazu. Ce-
lem projektu była próba odnalezienia unikato-
wych krajobrazów Polski poprzez poznanie ro-
dzimej tradycji w kształtowaniu krajobrazu Pol-
ski na tle innych tradycji kształtowania krajo-
brazu, także w aspekcie globalizmu i regionali-
zmu. zaprezentowane analizy uwzględniają ta-
kie aspekty unikatowości, jak walory przyrodni-
cze i kulturowe Polski oraz regionalizację, czy-
li podział etnograficzny kraju, architekturę, stro-
je i tańce regionalne, kuchnię lokalną, dialekty 
i gwary.

ogrody tymczasowe i dekoracje okolicz-
nościowe towarzyszą nam w życiu codzien-
nym, tworząc nasze bezpośrednie otoczenie 
oceniane w kategoriach piękna. Powinny być 
tanie, wygodne w montażu i demontażu, na-
dające się do wielokrotnego wykorzystania 
i recyklingu. w ramach przedmiotu fakulta-
tywnego ogrody tymczasowe studenci wyko-
nali cztery projekty. Pierwszy projekt to tym-
czasowy ogród (także społeczny, tematyczny  
i pokazowy), który powinna charakteryzo-
wać kompozycja zamknięta; ogród nie po-
winien być związany z gruntem w sposób 
trwały, aby elementy tworzące ogród moż-
na było wykorzystać w innym obiekcie. Drugi  
z projektów to land art lub instalacja w prze-
strzeni publicznej o kompozycji nawiązującej 
do otoczenia. trzeci z projektów to dekora-
cja okolicznościowa w przestrzeni publicznej 
lub prywatnej (ołtarz na Boże Ciało, festyn 
okolicznościowy, przyjęcie ślubne). Czwar-
ty projekt to sezonowa restauracja, kawiar-
nia lub bar. Każdy projekt został opracowany  
w formie rysunku wykonawczego z wymia-
rowaniem i przedmiarem oraz wizualizacji,  
a także zawiera kosztorys. 

na wystawie pokazano wszystkie 132 plan-
sze, ponieważ każda z nich przedstawiała pro-
jekty profesjonalnie wykonane przez inżynierów 
wykształconych na naszej uczelni, na kierunku 
architektura krajobrazu.

Jan Rylke

Genius loci na Krzemowym Wzgórzu
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 ❚ Agnieszka Koper, Iga Kuźmicka. Projekt Krzemowego Wzgórza, fragment opracowania

 ❚ Marlena Łęczycka, Magdalena Misiewicz. Projekt kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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Dydaktyka

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie zostaje 
wzbogacona o nowy kierunek studiów – 
ekoenergetykę. Od października 2017 r. 
będzie można podjąć  
na tym kierunku studia w trybie 
stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

obecnie oferta obejmuje studia i stopnia, 
pozwalające na uzyskanie tytułu zawodowego 
inżyniera. Studia będą realizowane na wydziale 
inżynierii Produkcji, którego pracownicy od lat 
prowadzą badania nad produkcją energii z róż-
nych źródeł odnawialnych.

wzrost zapotrzebowania na energię po-
chodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi prze-
pisów i zobowiązań międzynarodowych oraz 
wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych 
sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmują-
cych się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa 
gałąź produkcji, w związku z czym rośnie za-
potrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. 
Produkcja energii z odnawialnych źródeł bę-
dzie mieć tendencję wzrostową w perspekty-
wie długoterminowej, gdyż malejące zasoby su-
rowców kopalnych wymuszają rozwój techno-
logii ekoenergetycznych. Również w rolnictwie 
pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów do 
spraw produkcji i przetwarzania biomasy, budo-
wy biogazowni rolniczych czy wytwarzania bio-
paliw z surowców rolniczych. Przedsiębiorstwa 
funkcjonujące na rynku biomasy podnoszą pro-
blem niedoboru pracowników przygotowanych 
merytorycznie do tematu pozyskiwania i prze-
twórstwa biomasy. Również zagadnienia prawne 
w tej branży są złożone i ulegają częstym zmia-
nom. istnieje zatem potrzeba kształcenia specja-
listów, którzy będą mogli pracować w przedsię-
biorstwach produkujących energię ze źródeł od-
nawialnych, a także w jednostkach samorządo-
wych, podejmujących istotne dla tej branży de-
cyzje. Studia na kierunku ekoenergetyka dają 
młodym ludziom możliwość zdobycia wiedzy i 
umiejętności w zakresie pozyskiwania energii z 
różnych źródeł odnawialnych. Program zawiera 
zagadnienia techniczne, środowiskowe, praw-
ne, a także część przedmiotów z wiedzy ogól-
nej, bez których zrozumienie zagadnień tech-
nicznych nie byłoby możliwe. taka konstruk-
cja programu pozwala na systematyczne budo-
wanie podstaw wykształcenia, a następnie uzu-
pełnianie go o kwestie merytoryczne dotyczące 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. wy-
kaz przedmiotów ściśle związanych z produk-
cją energii jest szeroki i pozwala na przekaza-
nie wiedzy dotyczącej wszystkich ozE, zarówno 
opartych na biomasie (technologia biopaliw sta-
łych, ciekłych i gazowych, ocena jakości biopa-
liw, roślinne surowce energetyczne itp.), jak i na 
źródłach abiotycznych (energetyka słoneczna, 
wiatrowa, wodna, geotermalna). Program obej-
muje też zagadnienia ekonomiczne i prawne, co 
pozwoli absolwentom właściwie analizować oto-

czenie pod kątem biznesowym oraz zmieniają-
cych się przepisów. 

Program studiów obejmuje 4-tygodniowe 
praktyki, które studenci mogą odbywać w wybra-
nych przedsiębiorstwach: biogazowniach, wytwór-
niach peletów i brykietów, firmach produkujących 
i instalujących urządzenia fotowoltaiczne i kolek-
tory słoneczne. odbyte praktyki często przeradza-
ją się w trwałe kontakty czy zatrudnienie. w pro-
gramie studiów przewidziane są wyjazdy studyj-
ne do przedsiębiorstw funkcjonujących w branży 
ekoenergetycznej, gdzie studenci zapoznają się z 
rzeczywistym działaniem urządzeń ozE. Specja-
listyczne pracownie, w których prowadzone są ba-
dania nad różnymi odnawialnymi źródłami ener-
gii, oraz plantacje doświadczalne roślin energe-
tycznych umożliwią studentom zdobycie prak-
tycznej wiedzy w ramach ćwiczeń i przygotowania 
prac dyplomowych.

absolwenci będą w podstawowym zakre-
sie przygotowani do pracy na stanowiskach 
inżynierskich i menedżerskich w firmach  
o nastawieniu ekologicznym, w szczególności  

Ekoenergetyka w dziedzinie energetyki rozproszonej. Będą 
mieć umiejętności projektowania, realizacji  
i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycz-
nych, przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii 
ze źródeł odnawialnych, takich jak biogazownie, 
farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, elek-
trociepłownie, firmy produkujące biopaliwa. 

Umiejętności zdobyte podczas studiów 
umożliwią absolwentom także pracę w instytu-
cjach naukowo-badawczych, jednostkach samo-
rządu terytorialnego, organizacjach pozarządo-
wych. interdyscyplinarny charakter wykształce-
nia umożliwi im pracę również w innych gałę-
ziach produkcji, realizujących zadania związa-
ne z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego  
i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych,  
w których niezbędna jest wiedza techniczna, 
rolnicza, informatyczna oraz umiejętności orga-
nizacyjne.

Alina Kowalczyk-Juśko

 ❚ Zajęcia w laboratorium odnawialnych źródeł energii. Fot. Magdalena Kachel-Jakubowska

 ❚ Zajęcia terenowe w stacji doświadczalnej. Fot. Alina Kowalczyk-Juśko
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Po raz dziesiąty Studium Praktycznej nauki 
Języków obcych zorganizowało Dzień Języków 
obcych, który odbył się 10 maja 2017 r. w CK 
UP w Lublinie. imprezę poprowadziła Grażyna 
Roguska, kierowinik Studium.

Pod hasłem „Smaczna Europa” studenci ba-
wili się językami obcymi, uczestnicząc w kon-
kursach, w których można było ustalić, jak wę-
drowały słowa z języka do języka. 

w konkursie „Jemy w 5 językach” studen-
ci porównywali popularne wyrażenia związane 
z jedzeniem, od łaciny począwszy, poprzez fran-
cuski, angielski, niemiecki i rosyjski. w „Kuli-
narnych ciekawostkach językowych” odnajdy-
wali znaczenie słów. w obcym języku nie za-
wsze oznaczają one to, co przychodzi nam do 
głowy. Często można się pomylić, bo berliner to 
nie kiełbaska, a pączek. 

Uczestnicy zabawy „Połam język w języ-
ku obcym” ścigali się, kto szybciej i lepiej prze-
czyta łamańce językowe. z rozsypanki wyrazo-
wej „Hasło w 5 językach” studenci układali po-
wiedzenie „Żyć, aby jeść, czy jeść, aby żyć”. Ję-
zyk polski potrzebuje 7 wyrazów, a z ilu wyra-
zów składać się będzie wersja niemiecka?

Podczas Dnia Języków obcych na UP moż-
na było także rozkoszować się jedzeniem, były 
bowiem degustacje regionalnych potraw – ro-
syjskich, niemieckich, francuskich i angielskich.

Mnóstwo ciekawych nagród zapewnili 
sponsorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-
nie; ambasady Szwajcarii i Republiki Federalnej 
niemiec, Macmillan, Hueber, Pearson, oxford 
University Press, DaaD. 

red. Fot. Maciej Niedziółka

Smaczna Europa

Doktor hab. Bartosz Sołowiej z wydziału 
nauk o Żywności i Biotechnologii naszej uczel-
ni zdobył i miejsce za najlepszą prezentację pod-
czas Xii Międzynarodowej Konferencji nauko-
wej „Biotechnology and Quality of Raw Mate-
rials and Foodstuffs”, która odbyła się w maju na 
Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w nitrze. 

Konferencja obejmowała cztery główne 
bloki tematyczne: Biotechnology and Molecu-
lar Biology, Food Processing and technology, 
Security and Food Policy, Food Design and in-
novation. w ramach bloku Food Design and 
innovation, w prezentacji pt. „Physicochemi-
cal properties of high-protein reduced-fat pro-
cessed cheese analogues for sportsmen and 
physically active people”, dr hab. Sołowiej przed-
stawił możliwość wykorzystania białek jako za-
mienników tłuszczu w projektowaniu żywności 
dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie 
na przykładzie analogów serów topionych.

red.

Nagroda dla naukowca
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Jawor

Niezły Meksyk 
cd.

Jakie uczucie ulgi i radości wzbudził widok zajeżdżającego autobusu 
pod nasz hotel w zacatecas z kompletem pozostałych „naszych” z grup 
lecących przez Bogotę i Panama City do Mexico City. nie było czasu na 
powitania i opowieści z podróży, a nawet na zakwaterowanie się w hote-
lu czy kąpiele, bo inne zespoły już „ewakuowały się” z hotelu na otwiera-
jącą całą Folkloriadę wielką paradę w centrum zacatecas. Szybkie wypa-
kowywanie, przebieranie i nawet bez poślizgu zameldowaliśmy się w wy-
znaczonym miejscu.

zacatecas jest miastem położonym malowniczo w górach, co sprawia, 
iż mimo lata i szerokości geograficznej nie czuło się upałów, a nawet wie-
czorami sięgaliśmy po polary czy swetry. ale nie o takim klimacie warto 
tu wspomnieć, o innym klimacie warto tu opowiadać, o klimacie wielkie-
go folklorystycznego świętowania.

otóż  zacatecas od wielu już lat jest organizatorem międzynarodowych 
festiwali folklorystycznych, ale pierwszy raz było organizatorem Folkloria-
dy. wyglądało na to, że organizatorzy wiedzieli, co robią. w mieście czu-
ło się atmosferę wielkiej folklorystycznej fiesty. Samo otwarcie i parada 
zgromadziły dziesiątki tysięcy osób. na całej trasie dekoracje, transparen-
ty, znaki Folkloriady, a przede wszystkim radośni i życzliwi Meksykanie. 
trochę było to nawet kłopotliwe, gdy w czasie parady gramy, śpiewamy  
i tańczymy, a tymczasem grupa jest rozrywana powitaniami i pozowaniem 
do zdjęć z zatrzymującymi nas dziećmi i całymi rodzinami.

Co kilkaset metrów były zorganizowane punkty sprawozdawcze zapowia-
dające i informujące, jaki zespół właśnie się prezentuje i skąd pochodzi. a re-
prezentowanych było ponad pięćdziesiąt krajów ze wszystkich kontynentów.

My dumnie nieśliśmy naszą biało-czerwoną flagę i plakietkę z napisem 
„Polska, Jawor – Uniwersytet Przyrodniczy – Lublin”.

Była to jedna z największych parad, w jakiej uczestniczyliśmy. większe 
chyba były tylko w Hohhot (Chiny, 2004) i zwłaszcza w ambato (Ekwador, 
2009), ale ten ostatni był Festiwalem owoców i Kwiatów, a folklor był tyl-
ko częścią szerokiej prezentacji. 

Pod koniec parady zespoły przechodziły przy strefie ViP-ów, gdzie 
wokół burmistrza zacatecas zasiadały całe władze Folkloriady i CioFF-u. 
okazało się, że wiele z tych osób mieliśmy okazję poznać i zaprzyjaźnić się 
z nimi. Miłym zaskoczeniem było dla mnie, kiedy jeden z mężczyzn po-
znał mnie, poderwał się i podszedł, aby się przywitać. Był to argentyń-
czyk – Hugo ifran, sam szef Folkloriady. Po uściskach i krótkiej wymianie 
zdań odtańczyliśmy przed ViP-ami trzyminutową pokazówkę. Później,  
w trakcie festiwalu, po koncertach, po konferencji czy zamykającej festi-
wal mszy świętej, była okazja do bezpośrednich z nimi kontaktów i ukła-
dania planów na przyszłość. 

od rozpoczęcia Folkloriady do jej zakończenia zespoły koncertowały 
na różnych scenach w zacatecas i w okolicznych miasteczkach. większość 
koncertów odbywała się na scenach zbudowanych na wolnym powietrzu, 
na głównych placach, skwerach bądź w teatrach. w każdym brało udział 
kilka zespołów, tak by koncerty trwały około dwóch godzin. 

My, oprócz naszych tańców lubelskich, prezentowaliśmy tańce rze-
szowkie, górali spiskich, podlaskie, oberka z kujawiakiem, krakowiaka  
i oczywiście mazura ułańskiego. tam gdzie występowało więcej zespołów, 
trzeba było być przygotowanym na krótkie 10–20-minutowe prezentacje, 
a nawet 3–5-minutowe.

Sądząc po reakcjach publiczności, oklaskach, a nawet owacjach na sto-
jąco i skandowaniu „Polonia, Polonia”, i oczywiście bisowaniu, Jawor po-
dobał się na tle innych zespołów i mieliśmy poczucie bycia w ścisłej czo-
łówce. 

nie był to festiwal konkursowy, ale jeśli tak reaguje publiczność, jeśli 
tak interesują się nami media (byliśmy w dwóch studiach telewizyjnych), 
jeśli obserwatorzy innych festiwali czy szefowie obecnych zespołów skła-
dają nam propozycje przyjazdu do nich, więc to chyba o czymś świadczy. 

Kolejnym przykładem jest nasz śpiew w czasie mszy świętej poprze-
dzającej zakończenie Folkloriady, podczas której śpiewało kilka zespołów 
po jednej pieśni, ale jedynie nas poproszono, abyśmy zaśpiewali dwie pie-
śni. na tym samym placu w przeszłości odprawiał mszę świętą Jan Paweł 
ii, co upamiętnia pomnik. 

Po mszy była okazja na krótką rozmowę i zdjęcie z grupą ViP-ów. Był 
wśród nich wspomniany Hugo alcedes ifran – dyrektor Folkloriady i jed-
nocześnie szef argentyńskiej sekcji CioFF-u, poznany w 1995 r., kiedy 
organizował nasze koncerty w prowincji Entre Rios, w argentynie, przy 
okazji festiwalu w Brazylii. Byli także: Filip Besaunt – szef światowego  
CioFF-u i dyrektor francuskiego oddziału UnESCo, poznany w 1998 r. 
na festiwalu w Confolens, kiedy udzielał się jeszcze jako młody asystent 
założyciela CioFF-u, nieżyjącego już Henry’ego Coursage’a.

Guy Loundry, przez wiele lat szef kanadyjskiego CioFF-u i jednocze-
śnie wiceprzewodniczący światowego, który organizował nam dwutygo-
dniowy pobyt i koncerty w Montrealu w 1982 r., połączony z wyjazdem na 
festiwal do Puerto Rico. 

Rafael Maldonado – poznany w 1983 r. na festiwalu w Badajoz (Hisz-
pania). obaj byliśmy jeszcze wtedy tancerzami, później przez wiele lat sze-
fował zespołowi Ekstremadura oraz szefował hiszpańskiej sekcji CioFF-u.

Była też okazja poznać nowe osoby z branży, choćby szefa meksykań-
skiej sekcji CioFF-u, szefową festiwalu w Puerto Rico (już mamy oficjal-
ne zaproszenie na 2017 r.) czy szefa festiwalu w agrigento na Sycylii, któ-
ry też złożył nam zaproszenie, i wiele innych osób – z Holandii, wysp Ka-
naryjskich, San Vincent czy Grenady. 

ostatniego przedpołudnia w zacatecas zwieziono wszystkie zespoły 
na wzgórze i po godzinnym ustawianiu wykonano wspólne zdjęcie. Folk-
loriadę kończył wieczorny koncert na głównej scenie w centrum miasta, 
gdzie do 3-minutowych prezentacji wybrano tylko 17 zespołów, w tym 

 ❚ Na tle Piramidy Słońca

 ❚ Przed sanktuarium w Guadalupe
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nas. zapowiedziano też następną Folkloriadę w 2020 r., która ma się od-
być w Rosji. Po Folkloriadzie zespoły rozjechały się do różnych meksykań-
skich miast. My pojechaliśmy na pięć dni do Morelii i na ostatnie dwa dni 
do Mexico City.

warto wspomnieć jeden z koncertów w miasteczku Moravatio w sta-
nie Michoacán, gdzie publiczność żegnała nas, wiwatując na stojąco „Viva 
Polonia!”. Przy kolacji burmistrz powiedział: „niełatwo tak poruszyć tę 
publiczność, a wam się to udało”.

inny koncert już w Mexico City, w Xochimilco kończący festiwal. 
Przed nami występował zespół polinezyjski z wysp togo, który bardzo 
rozgrzał publiczność i wysoko zawiesił poprzeczkę. tancerki i tancerze o 
oliwkowym kolorze skóry, ubrani tylko w listki palmowe i udekorowani 
kwiatami, szaleli w rytm tam-tamów. trudno jest występować kolejnemu 
zespołowi w takiej atmosferze i utrzymać temperaturę emocji. ale naszym 
się udało! Pomimo że byli kompletnie ubrani. znowu owacje na stojąco. 

ale nie zawsze było tak miło i słodko. tym razem pojechaliśmy do mia-
steczka pod Morelią. na miejscu okazało się, że osoba odpowiedzialna za spa-
kowanie kostiumów nie zabrała całego „regionu” i nie mieliśmy w czym tań-
czyć tańców lubelskich. Cóż było robić, „Lublin” trzeba było zatańczyć w ko-
stiumach podlaskich. Jestem pewien, że Meksykanie i tak tego nie zauważyli. 
na zakończenie zagrała nam kapela mariachi i każdy otrzymał ręcznie wyko-
nane ananasy z gliny, które są specjalnością regionu. 

Kolejny koncert, o którym warto wspomnieć, był wyjątkowy ze wzglę-
dów organizacyjnych. Pierwszą rzeczą, która nas zaskoczyła, była eskor-
ta policji. Musieliśmy jechać w kolumnie autobusów z zespołami i wozów 
policyjnych z uzbrojonymi po zęby policjantami, ponieważ region Micho-
acán jest bardzo niebezpieczny z powodu potyczek karteli narkotykowych 
z policją. Dodatkowo na miejscu dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy mia-

steczka złożyli się sami na wynajęcie sceny i oświetlenia na nasz występ,  
a bieda mieszkańców rzucała się w oczy – znać ją było choćby po ich ubio-
rze, budynkach czy wygłodniałych psach. Po występie zostaliśmy jeszcze 
zaproszeni na wspaniałą ucztę połączoną z imprezą, na której młodzież 
bawiłaby się pewnie do rana i szalała na parkiecie z zespołem z Kolumbii, 
gdyby nie oczekująca na nas eskorta policji.

zwykle za granicą organizatorzy przygotowują gościom jakieś atrak-
cje turystyczne. tym razem było dość skromnie. zwiedzaliśmy miasta,  
w których koncertowaliśmy, starą kopalnię miedzi i miasto Guadalupe. nie 
było też czasu na dalsze eskapady, ale sami zorganizowaliśmy sobie wizytę w 
sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe i oglądanie piramid teotihuacán. 

Do sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe planowaliśmy pojechać  
w przeddzień wylotu, 15 sierpnia, pomiędzy porannymi występami na 
głównym placu przed katedrą a popołudniowym w Xochimilco. zanim 
rozpoczęły się występy na placu, poszliśmy całą grupą do katedry. Katedra 
jest najważniejszą budowlą sakralną w Meksyku, wzniesioną na ruinach 
świątyń azteckich, w której jeden z ołtarzy jest polski! Jest na nim obraz 
Jezusa miłosiernego, siostry Faustyny Kowalskiej i świętego Jana Pawła ii. 

Po występie i zdjęciach czekaliśmy na autobus, a czując niedosyt zwie-
dzania i wiedząc, że u Latynosów gros czasu spędza się na czekaniu, wróci-
liśmy do katedry. okazało się, że trwa już tam wielkie nabożeństwo (prze-
cież 15 sierpnia jest święto wniebowstąpienia najświętszej Marii Panny), 
ale nie rezygnując, przemieszczaliśmy się w ciszy (oczywiście w kostiu-
mach) bocznymi nawami. Jakiś mężczyzna zaczepił mnie kilkoma pyta-
niami, ale ponieważ mój hiszpański nie pozwala mi na pełną swobodę  
w konwersacji, odesłałem go do naszego muzyka i tłumacza tomka Cze-
chowskiego. Później pojawił się jeszcze jakiś jeden Meksykanin chętny do 
zadawania pytań. za chwilę ktoś przy ołtarzu (nabożeństwo trwało nadal) 
wita i pozdrawia zespół z Polski. okazało się, że ci, którzy nas zaczepiali  
i podpytywali, są z obsługi katedry i to oni przekazali informację o nas da-
lej. Powiedzieli, że mszę świętą koncelebruje sam kardynał Meksyku i że 
po mszy chce się z nami spotkać. tak też było, ustawiliśmy się na scho-
dach przy ołtarzu, kardynał przyszedł, przywitał nas i po krótkiej rozmo-
wie pobłogosławił!

Ponieważ czas naglił, po szybkim pożegnaniu udaliśmy się do auto-
busu, tym bardziej że trzeba było przejechać przez pół wielomilionowe-
go miasta i wrócić na popołudniowy koncert. tu moc Kościoła, a może 
modlitwy okazała się wielka. otóż nie wiadomo skąd pojawiło się przed 
naszym autobusem dwóch policjantów na motocyklach, żeby nas piloto-
wać. Jechali przed nami na sygnale, blokowali każde skrzyżowanie nieza-
leżnie od koloru światła, tak że przejechaliśmy bez zatrzymywania się aż 
do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Mieliśmy więc czas na pobyt, 
modlitwę w starej i nowej bazylice, i oczywiście na pamiątkowe zdjęcia.

Do teotihuacán pojechaliśmy ostatniego dnia pobytu. Rano spakowa-
liśmy się kompletnie, żeby już nie wracać do hotelu, tylko jechać prosto 
na lotnisko. wieczorem mieliśmy samolot do Paryża, którym polecieli-
śmy wszyscy według pierwotnego planu, bo stewardesy air France skoń-
czyły strajkować.

Muszę tu wspomnieć o tomku Czechowskim mieszkającym w Mek-
syku od prawie ćwierćwiecza. na początku lat dziewięćdziesiątych grał  
w naszej kapeli, był z zespołem w Meksyku w 1992 r., po czym wyjechał tam 
na stałe. Cały czas gra na skrzypcach w meksykańskich kapelach mariachi, ale 
kiedy dowiedział się, że przyjeżdżamy na Folkloriadę – wziął urlop, przyje-
chał do nas i towarzyszył nam, grając, do ostatniego dnia pobytu w Meksyku.

zaliczam ten wyjazd do jednego z bardziej udanych pod każdym wzglę-
dem. artystycznym, organizacyjnym (hotele), przeżytych wielu sympatycz-
nych, dobrych zdarzeń w trakcie pobytu, spotkania starych znajomych, na-
wiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim dobrej atmosfery w grupie. 

PS
Dziękuję wszystkim uczestniczącym w wyjeździe, młodzieży, współ-

pracownikom, a przede wszystkim panu profesorowi andrzejowi Borowe-
mu, który okazał się świetnym kompanem w podróży i na miejscu, a tak-
że wrażliwym opiekunem i fundatorem!

Zbigniew Romanowicz. Fot. Archiwum ZPiT „Jawor”

 ❚ W przerwie między koncertami

 ❚ Parada otwierająca Folkloriadę 
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Duszpasterstwo

wielki Post, 40 dni poprzedzające uroczy-
stości zmartwychwstania Pańskiego, to czas 
w którym osoba Jezusa Chrystusa wydaje się 
być najbliższa człowiekowi. Liturgia słowa tego 
okresu zawierająca fragmenty Starego testa-
mentu, a przede wszystkim Ewangelia ukazu-
ją Jezusa, który ze szczególną uwagą patrzy na 
człowieka chorego, cierpiącego, potrzebującego 
pomocy. Dialog z takim człowiekiem rozpoczy-
na się od pytania: Czy chcesz być zdrowy? Czy 
chcesz widzieć? Czy pragniesz doświadczać gło-
su świata? oczywiście, że każdy pytany odpo-
wiadał pozytywnie na te pytania. ale Jezus łą-
czył ludzkie, cielesne potrzeby z kondycją we-
wnętrzną, religijną, w centrum której znajdowa-
ła się wiara. Dlatego ten niezwykły dialog koń-
czył się często pytaniem: Czy wierzysz, że mogę 
cię uzdrowić? Czy wierzysz…

Wiara jest odpowiedzią na wezwanie Boga

Jezus w sposób bardzo krótki powiedział  
o ludzkiej odpowiedzi. Jego słowa sprowa-
dzają się do obowiązków człowieka względem 
Boga. na początku są powtórzeniem znanych 
formuł katechetycznych zaczerpniętych ze 
Starego testamentu: Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą i całym swoim umysłem… całą swoją 
mocą. te słowa są jakby bezpośrednim echem 
uroczystego wezwania z Księgi Powtórzonego 
Prawa: Słuchaj izraelu, Pan jest naszym Bo-
giem – Panem Jedynym.

Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość Jedy-
nego Boga jest przypomniana w pierwszych 
dziesięciu słowach. Przykazania zaś Dekalogu, 
w świat którego wkraczamy, wyjaśniają z kolei 
odpowiedź miłości, do której udzielenia wobec 
Boga powołany jest człowiek.

Biblijne brzmienie Dekalogu 

na początku Pan Bóg się przedstawia jako 
ktoś, kto adresata wywiódł z ziemi egipskiej, z 
domu niewoli. Skoro twórca Dekalogu uczynił 
tak wiele, to człowiek reprezentowany przez na-
ród wybrany jest wezwany do tego:

1. Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i będziesz mu służył. a zatem: nie będziesz 
miał cudzych bogów przede mną i nie będziesz 
czynił żadnej rzeźby i żadnego obrazu.

2. nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga 
twego, do czczych rzeczy.

3. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświę-
cić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać 
wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest sza-
batem ku czci Pana, Boga twego. nie możesz za-
tem w tym dniu wykonywać żadnej pracy.

4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś dłu-
go żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

5. nie będziesz zabijał. Słyszeliście, że po-
wiedziano przodkom: nie zabijaj; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. a ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego bra-
ta, podlega sądowi.

6. nie będziesz cudzołożył. Słyszeliście, że po-
wiedziano: nie cudzołóż. a Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się  
w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

7. nie będziesz kradł, czyli nie kradnij, czyli 
nie przywłaszczaj sobie własności, która nie na-
leży do ciebie.

8. nie będziesz mówił przeciw bliźniemu 
twemu kłamstwa jako świadek. Słyszeliście, 
że powiedziano przodkom: nie będziesz fał-
szywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 
przysięgi.

9. nie będziesz pożądał domu bliźniego twe-
go. nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, 
ani jego niewolnika, ani jego niewolnic, ani jego 
wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która na-
leży do bliźniego twego.

10. Powtórzenie treści przykazania dziewią-
tego i w konsekwencji: Gdzie jest twój skarb, 
tam będzie i serce twoje.

te ścisłe wskazania dotyczą każdego czło-
wieka, niezależnie od tego, kim jest ani co sobą 
reprezentuje. nas może i powinien interesować 
świat nakazów i zakazów wypływających z faktu 
przynależności do konkretnej grupy społecznej 
o charakterze kulturowym, czy też religijnym.  
w tym miejscu chcemy zaprezentować świat 
praw wypracowany przez Stefana kardyna-
ła wyszyńskiego. ten świat, nazywany polskim 
Dekalogiem, znany jest także jako aBC społecz-
nej krucjaty miłości. i tak:

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w 
nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, 
twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle  
o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć 
coś dobrego.

3. napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miło-
ści. nie podnoś głosu. nie przeklinaj. nie rób 
przykrości. nie wyciskaj łez. Uspokajaj i oka-
zuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. nie cho-
waj w sercu urazy. zawsze pierwszy wyciągnij 
rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń 
dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak 
czyniono. nie myśl o tym, co tobie jest kto wi-
nien, ale co ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie 
spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy ko-
rzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.

9. włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 
otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze 
swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wo-
kół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nie-
przyjaciół.

Papieskie nauczanie o Dekalogu

tak Dekalog, jak i jego interpretacje, któ-
re powstały na przestrzeni stuleci, stają się co-
raz częściej przedmiotem dogłębnych rozwa-
żań papieża Franciszka. Pamiętamy jego prze-
słania z ubiegłego roku, które wprost dotyczy-
ły miłosierdzia wypływającego z kart praw po-
zostawionych nam przez samego Boga. ojciec 
święty z wielką pokorą pochyla się nad treścią 
Dekalogu, który wpisuje się w naturę każde-
go człowieka. to on zdaje się być najlepszym, 
jednakowym dla wszystkich programem ży-
cia. on ma odniesienie do Stwórcy, do świata 
i do każdego człowieka. według nauczania pa-
pieskiego dobre zrozumienie Dekalogu wyra-
ża się przede wszystkim poprzez miłosierdzie. 
ono z kolei zakorzenione jest w tej postawie, 
która nosi imię miłości. Będziesz miłował Pana 
Boga twego z całego serca twego, ze wszystkich 
sił twoich i ze wszystkich myśli twoich, a bliź-
niego twego jak siebie samego. warto zwrócić 
uwagę na miłość samego siebie. to nie jest ego-
izm, ale doskonała miara miłowania drugiego 
człowieka. w niej zawiera się wszelka wartość, 
która jest ważna dla człowieka. Dlatego ciągle 
są aktualne pouczenia biblijne: wobec drugie-
go człowieka postępuj tak, jakbyś chciał, aby 
wobec ciebie postępowano. te proste wskaza-
nia, które występują prawie w każdej wypowie-
dzi papieskiej, znajdują swoje streszczenie w li-
ście apostolskim biskupa Rzymu:

1. odkryj Boże miłosierdzie w Biblii. 
2. Przyjmij Boże miłosierdzie w spowiedzi 

świętej.
3. wyjdź do ubogich i odrzuconych.
4. Codziennie myśl o tym, co miłosiernego 

zrobiłeś.
5. odkryj na nowo ciszę.
w tej ciszy i głębokiej zadumie zapewne od-

najdziesz siebie.

Oprac. ks. dr Stanisław Sieczka 

Odnajdziesz siebie
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w dniu 29 marca 2017 r. w wieku 80 lat 
zmarł prof. dr hab. Eligiusz Madej, emerytowany 
profesor UP, wieloletni kierownik Katedry i Kli-
niki Chorób wewnętrznych zwierząt wydziału 
Medycyny weterynaryjnej. w dniu 3 kwietnia 
2017 r. po pożegnaniu na terenie Klinik wetery-
naryjnych z udziałem JM Rektora i władz uczel-
ni prof. Madej pochowany został na cmentarzu 
przy ulicy Lipowej w Lublinie. odszedł czło-
wiek związany całym swoim życiem zawodo-
wym, przez 46 lat, z wydziałem Medycyny we-
terynaryjnej w Lublinie. z pochodzenia czło-
wiek Lubelszczyzny, z wyboru klinicysta, pasjo-
nat zawodu, dociekliwy naukowiec, zaangażo-
wany nauczyciel akademicki, konsekwentny wy-
chowawca młodzieży i przede wszystkim wraż-
liwy i życzliwy człowiek, wyrozumiały, spokojny  
i lubiany kierownik.

Eligiusz Madej urodził się 23 lipca 1936 r. w 
Budkach koło Kraśnika. Studia weterynaryjne 
odbył w latach 1955–1959 na wydziale wetery-
naryjnym wSR w Lublinie. Gdy był jeszcze stu-
dentem, zatrudniony został jako młodszy asy-
stent w Katedrze i Klinice Chorób wewnętrz-
nych zwierząt, kierowanej wówczas przez prof. 
zdzisława Finika. w 1966 r. obronił pracę dok-
torską, a następnie objął stanowisko adiunkta. 
w latach 1973–1974 odbył staż naukowy w in-
stitute for Research on animal Diseases w Comp-
ton, w anglii. w roku 1977 uzyskał habilitację, a 
w 1995 został profesorem w zakresie chorób we-
wnętrznych zwierząt. w latach 1981–1984 pełnił 
funkcję dyrektora instytutu nauk Klinicznych, a 
w 1988 r. został kierownikiem Katedry i Klini-
ki Chorób wewnętrznych zwierząt na wydziale 
Medycyny weterynaryjnej, którym pozostał do 
czasu przejścia na emeryturę w 2006 r. w czasie 
swojej pracy pełnił również funkcje we władzach 
uczelni. Był prodziekanem wydziału wetery-
naryjnego ds. studenckich w latach 1978–1981  
i 1993–1996 oraz prorektorem aR ds. kadr i or-
ganizacji w latach 1996–2002.

Prace naukowe Profesora w latach 60., 70.  
i 80. dotyczyły zwierząt gospodarskich: obejmo-
wały studia nad chorobami koni – schorzeniami 
morzyskowymi, ochwatem kopytowym i mię-
śniochwatem porażennym oraz chorobami by-
dła – niestrawnościami, a także schorzeniami 
metabolicznymi, w tym wynikającymi z niedo-
borów makro- i mikropierwiastków. osiągnię-
ciem naukowym Profesora były obserwacje do-
tyczące wpływu niedoborów wapnia, magnezu, 
fosforu i innych mikroelementów na stan zdro-
wia i produkcyjność oraz występowanie chorób 
u wysokomlecznego bydła. Był autorem 106 pu-
blikacji naukowych, promotorem 4 przewodów 
doktorskich i opiekunem naukowym 2 przewo-
dów habilitacyjnych. 

w ramach pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej Profesor prowadził wykłady i ćwiczenia  
z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt oraz 

dietetyki weterynaryjnej dla starszych roczni-
ków. Dla studentów – lekarzy weterynarii, po-
nad 40 roczników, w tym i dla autora tego wspo-
mnienia, stał się jedną z najważniejszych osób 
podczas teoretycznej i praktycznej nauki zawo-
du. Był niezwykle dokładnym, dociekliwym, ale 
i cierpliwym nauczycielem. i jak sam wielokrot-
nie podkreślał, chciał być również wychowaw-
cą. Swoim przykładem oddziaływał na młodych 
ludzi, pokazując zapał, zaangażowanie, pracowi-
tość, rzetelność, uczciwość, a także uśmiech, cie-
pło i życzliwość.

Jako organizator i kierownik Katedry Profesor 
stawiał znaczne wymagania współpracownikom 
i młodszym kolegom. wyznawał zasadę zadań i 
wtedy wymagał odpowiedzialności i dużego zaan-
gażowania w pracę naukową i dydaktyczną z po-
święcaniem znacznej ilości czasu studentom, ich 
stażom i przygotowaniu praktycznemu. 

Profesor był od 1986 r. członkiem Świato-
wego towarzystwa Bujatrycznego, a od 1999 do 
2002 r. wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Bujatrycznego, którego był współzałożycielem.

za swoje osiągnięcia odznaczony został w 
1979 r. złotym Krzyżem zasługi, w 1989 r. Krzy-
żem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, w 
1995 r. Medalem Komisji Edukacji narodowej, 
w 2002 r. Krzyżem oficerskim orderu odro-
dzenia Polski i medalem Lumen Mundi (Świa-
tłość Świata). 

w roku 2006 przeszedł na emeryturę. Po-
został jednak aktywnym przyjacielem i częstym 
gościem Katedry, do ostatnich swoich dni inte-
resując się jej działalnością, radując jej sukcesa-
mi i wspierając swą wiedzą i doświadczeniem 
młodsze koleżanki i kolegów. 

Szanowny Profesorze, wspominając twoją 
spuściznę, jako reprezentant pokolenia twoich 
uczniów, zapewniam, że zachowamy w pamię-

Wspomnienie 

Prof. dr hab. Eligiusz Madej (1936–2017) 
ci to, co było w twojej pracy najlepsze. w pra-
cy zawodowej będziemy się starać przekazywać 
kolejnym młodym naukowcom wartości, które 
uznawałeś za najistotniejsze, te dotyczące rzetel-
ności w nauce, a nowym rocznikom studentów 
– najlepszą wiedzę, bazując na życzliwej i sku-
tecznej dydaktyce oraz ich wychowywaniu opar-
tym na szacunku i wzajemnej tolerancji. zatem 
spoczywaj w pokoju.

Cześć twojej pamięci!

Jacek Madany
kier. Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych 

Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
UP w Lublinie 

11 marca 2017 r. po raz trzeci odbyła się, cie-
sząca się coraz większą popularnością, „Próbna 
matura z chemii u przyrodników”. w pierwszej 
edycji brało udział około 80 osób, rok później już 
250, a w tym roku organizatorzy – pracownicy Ka-
tedry Chemii wydziału nauk o Żywności i Bio-
technologii – otrzymali 360 zgłoszeń. w przedma-
turalnym egzaminie sprawdzali się uczniowie lice-
ów ogólnokształcących z Lublina (i, ii, iii, V, iX, 
XXi, prywatnego im. Królowej Jadwigi, im. Kazi-
mierza wielkiego, Społecznego im. Jana iii Sobie-
skiego) oraz szkół z Krasnegostawu, Sandomierza, 
Lubartowa, Chełma, Parczewa, Biłgoraja, a także ab-
solwenci liceów z Rzeszowa, włodawy i Chełma. 

tegoroczny arkusz zawierał 33 zadania, za któ-
re suma punktów wynosiła 60. 18 zadań dotyczy-
ło zagadnień z chemii ogólnej i nieorganicznej, po-
zostałe – z chemii organicznej. Po trwającym trzy  
godziny egzaminie młodzież wypełniła ankietę 
dotyczącą celowości próbnej matury oraz pozio-
mu zadań. arkusz, przygotowany przez dr Jadwigę 
Stachowicz, dr Urszulę Głaszcz oraz mgr Jadwigę 
Berecką, uczniowie ocenili na średni/trudny, same 
zaś zadania uznali za ciekawe i ambitne. Dla naj-
lepszych uczniów wzorem lat ubiegłych organizo-
wane są warsztaty laboratoryjne „Chemiczny nie-
zbędnik maturzysty”, które odbywają się w ostat-
nim tygodniu kwietnia. 

Monika Sachadyn-Król

Matura 
u przyrodników
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Sport

Sukces drużyny ergometru wioślarskiego 

Drużyna mężczyzn oraz drużyna kobiet wy-
walczyły mistrzostwo w typie uczelni społecz-
no-przyrodniczych. znakomity występ naszych 
zespołów przypieczętował swoim startem Ka-
mil tchorzewski, zdobywając z czasem 2:50,5 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej męż-
czyzn. w osiągnięciu tak wspaniałych rezulta-
tów nie przeszkodziła nawet słaba organizacja 
mistrzostw, które w tym roku po raz pierwszy 
zorganizował azS UP Poznań, a nie jak przez 
wiele poprzednich lat azS warszawa. 

w aMP uczestniczyło ponad 550 zawodni-
ków (waga lekka – 123 oraz waga open – 201)  
i zawodniczek (waga lekka – 103 oraz waga open 
– 120) z 42 uczelni, sklasyfikowanych w punk-
tacji generalnej oraz w typach: uniwersytety 
(13), uczelnie społeczno-przyrodnicze (10) oraz 
uczelnie techniczne (10). 

Mistrzostwa rozpoczęły się od rywalizacji  
w wadze lekkiej kobiet i mężczyzn (panie do 
61,5 kg, panowie do 75 kg), do której zawod-
nicy z naszej uczelni przystąpili w składzie: Pauli-
na Krawczuk (40 miejsce w klasyfikacji indu-
widualnej), Klaudia wróbel (44), Łukasz Bas-
sara (31), Paweł Skiba (75), Patryk Mroczek 
(107). wśród naszych zawodniczek wagi lek-
kiej najlepsza okazała się Paulina Krawczuk, 
która indywidualnie zdobyła brązowy medal 
w typie USP.

 ❚ Drużyny kobiet i mężczyzn AZS UP

następnie do walki przystąpili zawodni-
cy wagi open. w tej kategorii reprezentowa-
li nas: Joanna niezgoda (20), Kamila Janicka 
(28), anna Piętocha (33), weronika Maleszka 
(42), Kamil tchorzewski (2), Michał Popław-
ski (28), Rafał Szabat (29), Paweł Stępień (47), 
Dominik Szymański (76), Patryk niedźwiec-
ki (111). w tej grupie zawodników najlep-
szy rezultat osiągnął wspomniany już Kamil 
tchorzewski, który wywalczył srebrny medal 
w klasyfikacji generalnej aMP oraz złoty me-
dal w typie USP, oraz Joanna niezgoda, któ-
ra zdobyła srebrny medal w typie uczelni spo-
łeczno-przyrodniczych. 

warto zaznaczyć, że drużyny naszej uczelni 
zaprezentowały się najlepiej spośród reprezen-
tacji naszego województwa, bowiem mężczyźni 
zajęli 7 miejsce w klasyfikacji generalnej, a ze-
społy PL i UMCS odpowiednio 22 i 23 miejsce. 
natomiast drużyna kobiet uplasowała się na 14 
miejscu w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając 
drużynę PL (15) oraz UMCS (23).

Pomimo złej organizacji, licznych opóźnień, 
błędów sędziowskich, pomyłek w punktacji za-
wody przebiegały w atmosferze sportowej rywa-
lizacji, której towarzyszyły niesamowity doping 
i ogromne emocje. 

Agnieszka Błaszczak
Fot. AZS UP

Wyjątkowo zakończyły się dla 
zawodników naszej uczelni tegoroczne 
Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Ergometrze Wioślarskim.

w środę 17 maja 2017 r. w Centrum Kongre-
sowym UP w Lublinie odbył się wernisaż połączo-
ny z finałem konkursu fotograficznego pt. „Pięk-
ne są, choć chwasty się zwą”, zorganizowanego 
przez Studenckie Koło naukowe ochrony Roślin 
„SKoR”, działające przy wydziale ogrodnictwa  
i architektury Krajobrazu UP w Lublinie. 

wystawę otworzyła prof. dr hab. Rena-
ta nurzyńska-wierdak. Przyznano 10 wyróż-
nień, natomiast 3 pierwsze miejsca zajęły prace 
agnieszki Ferenc, Kamila Stefaniaka i adrian-
ny Rafalskiej.

Był to już trzeci ogólnouczelniany konkurs 
fotograficzny zorganizowany przez „SKoR”, 
pierwszy odbył się w 2015 r. z wyróżnionych 
prac powstał kalendarz ogrodniczy zawierający 
porady dla pasjonatów ogrodnictwa.

Serdecznie gratulujemy! więcej informacji 
na stronie SKn „SKoR”.

Tekst i fot. Marek Kopacki

Choć chwasty,  
są piękne

 ❚ Wernisaż i finał konkursu fotograficznego „Piękne są, choć chwasty się zwą”, zorganizowanego 
przez SKN „SKOR”



Niezły Meksyk

U góry Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z organizatorami Folkloriady, u dołu wszystkie zespoły, które 
wzięły w niej udział. Czytaj tekst na str. 28–29. Fot. Archiwum ZPiT „Jawor”



Mateusz Chojnowski na klaczy Misisipi podczas XIV Akademickich Mistrzostw Województwa 
Lubelskiego oraz Regionalnych i Towarzyskich Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody. 
Czytaj tekst na str. 16. Fot. Weronika Matysek


