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Pod tym has³em w dniach 14–20 wrzeœnia br. przebiega³
X Lubelski Festiwal Nauki, którego g³ównym organizatorem
i koordynatorem prac wszystkich uczelni i instytucji by³ Uniwersytet Me-
dyczny w Lublinie.

Festiwal zainaugurowa³ koncert „Usta milcz¹ dusza œpiewa... czyli prze-
boje naszej sceny” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego.

Piknik naukowy impreza plenerowa dla mieszkañców Lublina odby³ siê
15 wrzeœnia na placu Litewskim. Lublinianie uczestniczyli w pokazach
naukowych prezentowanych przez instytucje bior¹ce udzia³ w Festiwalu.

W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotowa³ 155 pro-
jektów. Spoœród nich wyró¿niono kilkanaœcie.

Wydz. Agrobioin¿ynierii: Edukacyjne zwiedzanie œwiata
z Misiem Podró¿nikiem – kierownik dr Anna Mazurek-Kusiak; Jakoœæ su-
rowców i produktów pochodzenia roœlinnego – kier. dr hab., prof. nadzw.
Leszek Rachoñ, organizatorzy: dr Grzegorz Szumi³o, dr Ewa Kotiuk, mgr
in¿. Inga Kurzyd³owska.

Wydz. Biologii i Hodowli Zwierz¹t: Mój idealny zwierzak – mini warsz-
taty behawiorystyczne – kier. dr in¿. Wanda Krupa; Po nitce do k³êbka,
czyli krótka przygoda z DNA – kier. mgr in¿. Magdalena Surdyka, org.:
mgr in¿. Sylwia Nisztuk, dr hab. Brygida Œlaska, prof. nadzw.

Wydz. In¿ynierii Produkcji: Szukaj skarbu z GPS-em – kier. dr Kamil
Nieœcioruk, org. dr in¿. Piotr Maksym; Produkcja ekstrudowanych chrupek
kukurydzianych – kier. mgr in¿. Maciej Combrzyñski, org.: dr in¿. Agnieszka
Wójtowicz, mgr in¿. Stanis³aw Juœko, prof. dr hab. Leszek Moœcicki.

Wydz. Medycyny Weterynaryjnej: Budowa krwi okiem histologa – kier.
dr Agata Wawrzyniak-Gacek, org.: dr hab., prof. nadzw. Jadwiga Jaworska-
Adamu, lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Karol Rycerz; Bakterio-
bójcze w³aœciwoœci przypraw kuchennych – kier. lek. wet. Jerzy Ziêtek,
org.: dr hab. Barbara Majer-Dziedzic.

Wydz. Nauk o ¯ywnoœci i Biotechnologii: Owocowa egzotyka na tale-
rzu – kier. dr in¿. Monika Michalak-Majewska org.: Anna Stochmal, Karo-
lina Polit, Katarzyna Wa³czuk, Jan Ma³ecki; P³atki, kasze i pêczaki –
znacie wszystko to dzieciaki? – kier. dr in¿. Emilia Sykut-Domañska, org.:
dr in¿. Aldona Sobota, dr in¿. Piotr Zarzycki, mgr in¿. Katarzyna Banasz-
kiewicz, mgr in¿. Ewelina Kuzawiñska.

Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: Szkie³ko i oko czyli
œwiat grzybów w mikroskopie – kier. dr Beata Zimowska, org.: prof. dr hab.
Zofia Machowicz-Stefaniak, dr in¿. Ewa Zalewska, mgr in¿. Barbara Ko-
walik; Piêkne inaczej, czyli fascynuj¹cy œwiat owadów – kier. dr in¿. Iza-
bela Kot, org.: dr in¿. Katarzyna Kmieæ, dr in¿. Katarzyna Golan, dr in¿.
Edyta Górska-Drabik, mgr in¿. Katarzyna Goliszek; Jab³ko jab³ku nierówne
– kier. dr in¿. Tomasz Lipa, org.: dr in¿. Iwona Szot.

Wydz. Nauk Rolniczych w Zamoœciu: Prezentacja metod chromatogra-
ficznych – kier. dr hab. Anna Krzepi³o, org.: mgr Iwona Zych-Wê¿yk, mgr
Robert Pawliszak; Poznaj aparat ruchu – szkielet i miêœnie szkieletowe
zwierz¹t i cz³owieka – kier. prof. dr hab. Bogdan Szostak; Gleba – Ÿród³o
¿ycia – kier. mgr in¿. Marcin Andrzejewski.

Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Opowieœci
o zielnikach, herbariach, atlasach roœlin i sekretnych miksturach – kier.
mgr Adriana Sobczak, org.: mgr Marek Niewiadomy, mgr in¿. Ma³gorzata
Nowak; Zak³adki do ksi¹¿ek – dzieciêce inspiracje – kier. mgr Renata
Lewiñska, org.: mgr Agnieszka Penar, mgr in¿. Magdalena Piech, mgr
Monika Mroczek.
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Nowy rok akademicki 2013/2014 na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Lublinie zain-
augurowano 30 wrzeœnia br. Uroczystoœæ po-
przedzi³a msza œwiêta w koœciele akademic-
kim KUL, podczas której homiliê wyg³osi³
abp Stanis³aw Budzik.

Podczas czêœci oficjalnej w Centrum Kon-
gresowym UP JM Rektor Marian Weso³owski
powita³ przyby³ych na uroczystoœæ rektorów
lubelskich uczelni, parlamentarzystów,
przedstawicieli towarzystw naukowych, in-
stytutów naukowych, w³adze pañstwowe i
samorz¹dowe oraz duchowieñstwo. W wyg³o-
szonym przemówieniu wymieni³ osi¹gniêcia
minionego rok akademickiego i przedstawi³
plany na najbli¿szy rok.

Zas³u¿eni pracownicy uczelni otrzymali
odznaczenia i nagrody: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
– Marek Józef Sapu³a; Srebny Krzy¿ Zas³ugi
– Hanna Dorota Klikocka; Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi – Andrzej Junkuszew. Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej otrzymali: Magda-
lena Gantner, Dariusz Góral, Krzysztof Kor-
narzyñski, Henryk Krukowski, Anna Litwiñ-
czuk, Jolanta Molas, Jan Paluszek, Walde-
mar Paszkiewicz, Ewa Ro¿ek, Iwona Tasz-
kun, Andrzej Turski. Dziekanom i kancle-
rzowi wrêczono decyzje o przyznaniu nagród
rektora dla podleg³ych im 490 pracowników.

JM Rektor dokona³ immatrykulacji stu-
dentów. Przedstawiciele poszczególnych kie-
runków wszystkich wydzia³ów otrzymali in-
deksy i z³o¿yli œlubowanie.

Tradycyjny wyk³ad inauguracyjny zaty-
tu³owany „Walory szaty roœlinnej krajobra-
zu polskiego” wyg³osi³a dr hab. Bo¿ena De-
nisow.

Prof. Stanis³aw Baran, prorektor, odczyta³
niektóre z adresów z okazji inauguracji, któ-
re nades³ali m.in.: Bronis³aw Komorowski, Pre-
zydent RP; Janusz Piechociñski, wiceprezes
Rady Ministrów; Ewa Kopacz, marsza³ek Sej-
mu RP; prof. Barbara Kudrycka, minister na-
uki i szkolnictwa wy¿szego; Arkadiusz Brat-
kowski, pose³ do PE; Jan £opata, pose³ na
Sejm RP; Henryk Smolarz, pose³ na Sejm RP;
Stanis³aw Adamiak, konsul honorowy Ukrainy
w Che³mie; Krzysztof Hetman, marsza³ek
województwa lubelskiego; insp. Micha³ Do-
maradzki, lubelski komendant wojewódzki
policji; st. bryg. Tadeusz Milewski, lubelski
komendant wojewódzki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej; p³k Dariusz Sobotka, dowódca Wie-

lonarodowej Brygady; Krzysztof Babisz, ku-
rator oœwiaty w Lublinie; prof. Wies³aw Banyœ,
rektor UŒ w Katowicach, przewodnicz¹cy
KRASP; prof. W³odzimierz Sady, rektor UR
w Krakowie; prof. Antoni Gawron, rektor
PWSZ w Sandomierzu; prof. Jurja Tunyci,
rektor i prof. Hryhoryy Krynytskyy, prorektor
Narodowego Leœno-Technicznego Uniwersyte-
tu we Lwowie; prof. Stanis³aw Krasowicz,
IUNG w Pu³awach; prof. Rudolf Micha³ek, UR
w Krakowie; prof. Dorota Jamroz, UP we Wro-
c³awiu; Ewa Rusinek-Goldiszewicz, dyrektor
SPA ZOZ w Lublinie.

Z okazji inauguracji otwarto wystawê
malarstwa dr El¿biety Osypiuk oraz dr Ur-
szuli Bronowickiej-Mielniczuk w Centrum
Kongresowe UP. Odby³ siê te¿ koncert w wy-
konaniu uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I i II stopnia im. Karola Szymanowskie-
go w Zamoœciu.

Red. Fot. Jacek Piasecki
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wkrad³ siê b³¹d. W artykule Wspó³praca uniwersytecka
na zdjêciach znajduje siê prof. dr hab. Krzysztof
Ostrowski – dziekan Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a nie
ma na nich JM Rektora UR w Krakowie prof. W³odzi-
mierza Sadego, jak napisaliœmy.

Osoby zainteresowane i czytelników przepraszamy.
Redakcja

I s. ok³adki
Fot. JACEK PIASECKI

Redaktor prowadz¹cy
MONIKA JASKOWIAK
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Wybór Ojca Œwiêtego Franciszka mo¿na
okreœliæ mianem zapowiedzi nowego czasu
w Koœciele. Pewnie dlatego opinia publicz-
na usi³uje od samego pocz¹tku wytworzyæ
sobie obraz nowego pontyfikatu. Godna uwa-
gi jest wiêc pierwszy encyklika opublikowa-
na w doroczn¹ Uroczystoœæ œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a. Taki dokument w przypadku
ka¿dego biskupa Rzymu jest postrzegany jako
program papieskiego pos³ugiwania. Tak pa-
trzono na encyklikê Jana Paw³a II Redemp-
tor hominis i w podobny sposób postrzegano
encyklikê Deus Caritas est papie¿a Benedykta
XVI. Zechciejmy zatem zwróciæ uwagê na
najwa¿niejsze treœci najnowszej encykliki,
która rozpoczyna siê od s³ów Lumen Fidei.

WYJAŒNIENIE POJÊCIA
£aciñski tytu³ dokumentu trzeba przet³u-

maczyæ jako „Œwiat³o wiary”. Wskazuje on
w sposób jednoznaczny, ¿e zasadnicza treœæ
dokumentu dotyczy tej piêknej postawy, jak¹
jest wiara. Doœwiadczamy trudnoœci z okre-
œleniem wiary i byæ mo¿e dlatego staramy
siê j¹ sprowadziæ do pewnych bardzo subiek-
tywnych ludzkich prze¿yæ. Pewnie dlatego
papie¿ ju¿ na pocz¹tku mówi o doœwiadcze-
niu wiary w ¿yciu Abrahama i narodu wybra-
nego, pragn¹c ukazaæ tê przebogat¹ rzeczy-
wistoœæ w aspekcie obiektywnym. Na koñcu
tej czêœci stwierdza, ¿e pe³nia wiary ukaza-
na jest w Jezusie Chrystusie. „Abraham roz-
radowa³ siê z tego, ¿e ujrza³ mój /Jezusa
Chrystusa/ dzieñ – ujrza³ go i ucieszy³ siê.
Zgodnie z tymi s³owami Jezusa, wiara Abra-
hama kierowa³a siê ku Niemu, by³a w pew-
nym sensie antycypowan¹ wizj¹ Jego tajem-
nicy. Tak pojmuje to œw. Augustyn, gdy twier-
dzi, ¿e patriarchowie zbawili siê w wierze,
nie w wierze Chrystusa, który ju¿ przyszed³,
ale w wierze w nadchodz¹cego Chrystusa, w
wierze skierowanej ku przysz³emu wydarze-
niu Jezusa. Wiara chrzeœcijañska skoncen-
trowana jest na Chrystusie, jest wyznawa-
niem, ¿e Jezus jest Panem i ¿e Bóg wskrze-
si³ Go z martwych. Wszystkie w¹tki Starego
Testamentu zbiegaj¹ siê w Chrystusie. On
staje siê ostatecznym «tak» dla wszystkich
obietnic, fundamentem naszego ostateczne-
go «amen» powiedzianego Bogu. Historia Je-
zusa jest pe³nym objawieniem wiarygodno-
œci Boga. Jeœli Izrael wspomina³ wielkie dzie-
³a mi³oœci Bo¿ej, które stanowi³y centrum
jego wyznania i otwiera³y wzrok jego wiary,
obecnie ¿ycie Jezusa jawi siê jako miejsce
ostatecznej interwencji Boga, najwy¿szy
przejaw Jego mi³oœci do nas. […] W mi³oœci
Bo¿ej zatem, objawionej w Jezusie, wiara
dostrzega swój fundament, na którym opiera
siê rzeczywistoœæ i jej ostateczne przezna-
czenie”.

WIARA I PRAWDA
Na pocz¹tku tej czêœci omawianego do-

kumentu papie¿ przypomina, „[…] ¿e cz³o-
wiek potrzebuje poznania, potrzebuje praw-
dy, poniewa¿ bez niej nie ma oparcia, nie
idzie naprzód. Wiara bez prawdy nie zba-
wia, nie daje pewnoœci naszym krokom. Po-
zostaje piêkn¹ baœni¹, projekcj¹ naszych pra-
gnieñ szczêœcia, czymœ, co nas zadowala
jedynie w takiej mierze, w jakiej chcemy
ulegaæ iluzji. Albo sprowadza siê do piêkne-
go uczucia, które daje pociechê i zagrzewa,

ale uzale¿nione jest od zmiennoœci naszego
ducha, zmiennoœci czasów, niezdolne pod-
trzymywaæ na sta³ej drodze ¿ycia. […] Przy-
pominanie o wiêzi wiary z prawd¹ jest dzi-
siaj bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebne,
w³aœnie z powodu kryzysu prawdy, jaki prze-
¿ywamy. We wspó³czesnej kulturze czêsto
wystêpuje tendencja, by przyjmowaæ za je-
dyn¹ prawdê tê zwi¹zan¹ z technik¹; praw-
dziwe jest to, co cz³owiek potrafi zbudowaæ
i zmierzyæ dziêki swojej wiedzy; jest to praw-
dziwe, bo funkcjonuje, a tym samym czyni
¿ycie wygodniejszym i ³atwiejszym. Dzisiaj
wydaje siê to jedyn¹ prawd¹ pewn¹, jedyn¹,
któr¹ mo¿na podzieliæ siê z innymi, jedyn¹,
o której mo¿na dyskutowaæ i w któr¹ wspól-
nie mo¿na siê zaanga¿owaæ. Z drugiej stro-
ny istnia³yby te¿ prawdy jednostki, polega-
j¹ce na tym, by byæ autentycznym wobec
tego, co ka¿dy czuje w swym wnêtrzu, prawdy
wa¿ne tylko dla konkretnej osoby, których
nie mo¿na zaproponowaæ innym z tym za-
miarem, by s³u¿y³y dobru wspólnemu. Z po-
dejrzliwoœci¹ patrzy siê na wielk¹ prawdê,
naprawdê wyjaœniaj¹c¹ ca³oœæ ¿ycia indywi-
dualnego i spo³ecznego”. W tej czêœci pa-
pie¿ snuje refleksje na temat poznania rozu-
mowego i takiego, które dokonuje siê po-
przez wiarê. W sposób bardzo wyraŸny od-
wo³uje siê do nauczania Jana Paw³a II. Pi-
sze: „W swojej encyklice Fides et ratio b³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II pokaza³, ¿e wiara i
rozum wzajemnie siê umacniaj¹. Gdy znaj-
dujemy pe³ne œwiat³o mi³oœci Jezusa, odkry-
wamy, ¿e w ka¿dej naszej mi³oœci obecny
by³ promieñ tego œwiat³a, i rozumiemy, jaki
by³ jego ostateczny cel. Jednoczeœnie fakt,
¿e nasza mi³oœæ niesie z sob¹ œwiat³o, po-
maga nam dostrzec drogê mi³oœci do pe³ni
ca³kowitego oddania siê Syna Bo¿ego dla nas.
W tym dwukierunkowym odniesieniu œwia-
t³o wiary oœwieca wszystkie nasze ludzkie
relacje, które mo¿emy prze¿ywaæ w zjed-
noczeniu z mi³oœci¹ i czu³oœci¹ Chrystusa”.

WIARA, MODLITWA I DEKALOG
Wiara w pojêciu papie¿a wydaje siê byæ

nadrzêdnym instrumentem w zjednoczeniu
z Bogiem. Wed³ug teologii preferowanej
zw³aszcza przez tradycjê jezuick¹, takie
zbli¿anie siê cz³owieka do Boga nastêpuje
przede wszystkim przez modlitwê i wiernoœæ
Bo¿ym wskazaniom zawartym przede wszyst-
kim w Dekalogu. Dlatego papie¿ Franciszek
pisze: „Dwa elementy s¹ istotne w wierze.
Pierwszy to Modlitwa Pañska. W niej chrze-
œcijanin uczyæ siê dzieliæ doœwiadczenie
duchowe samego Chrystusa i widzieæ ocza-
mi Chrystusa. Ponadto równie wa¿ny jest
zwi¹zek miêdzy wiar¹ i Dekalogiem. Jak
powiedzieliœmy, wiara jawi siê jako droga,
jako szlak, który trzeba przemierzyæ, a któ-
ry rozpoczyna siê od spotkania z Bogiem
¿ywym. Dlatego w œwietle wiary, ca³kowite-
go zawierzenia Bogu, który zbawia, Deka-
log zyskuje swoj¹ najg³êbsz¹ prawdê, zawart¹
w s³owach wprowadzaj¹cych dziesiêcioro
przykazañ. Dekalog nie jest zbiorem zaka-
zów, ale zawiera konkretne wskazania, po-
zwalaj¹ce wyjœæ z pustyni «ja», bêd¹cego
dla siebie punktem odniesienia, zamkniête-
go w sobie, i nawi¹zaæ dialog z Bogiem,
daæ siê ogarn¹æ jego mi³osierdziu,  aby nieœæ
jego mi³osierdzie”.

PAPIE¯
WIERNY SWOIM POPRZEDNIKOM

Ojciec œw. nie ukrywa, ¿e encyklika jest
tak¿e autorstwa jego poprzednika. „Te re-
fleksje na temat wiary – zgodnie z tym, co
Magisterium Koœcio³a powiedzia³o o tej cno-
cie teologalnej – pragnê do³¹czyæ do tego,
co Benedykt XVI napisa³ w encyklikach
o mi³oœci i nadziei. Prawie skoñczy³ on pra-
cê nad pierwszym szkicem encykliki o wie-
rze. Jestem mu za to g³êboko wdziêczny i w
duchu Chrystusowego braterstwa przejmujê
jego cenne dzie³o, dodaj¹c do tekstu kilka
w³asnych przemyœleñ. Nastêpca Piotra, wczo-
raj, dziœ i jutro, jest bowiem zawsze wezwa-
ny do utwierdzania braci w tym niezmierzo-
nym skarbie, jakim jest wiara, któr¹ Bóg daje
jako œwiat³o na drodze ka¿dego cz³owieka.
Uznajemy w wierze, która jest darem Boga,
cnot¹ nadprzyrodzona przez Niego zes³an¹,
¿e zosta³a nam ofiarowana wielka Mi³oœæ,
¿e zosta³o do nas skierowane dobre S³owo i
¿e kiedy przyjmujemy to S³owo, którym jest
Jezus Chrystus, wcielone S³owo, Duch Œwiê-
ty przemienia nas, oœwieca drogê przysz³o-
œci, sprawia, ¿e rosn¹ w nas skrzyd³a nadziei,
byœmy przemierzali tê drogê z radoœci¹.
Wiara, nadzieja i mi³oœæ w godnym podzi-
wu po³¹czeniu kieruj¹ ¿ycie chrzeœcijañskie
do pe³nej komunii z Bogiem. Jak¹ drogê
ods³ania przed nami wiara? Sk¹d pochodzi
jej potê¿ne œwiat³o, pozwalaj¹ce oœwieciæ
drogê udanego i bogatego w owoce ¿ycia?”.

Oprac. ks. Stanis³aw Sieczka

FRANCISZKOWY PROGRAM POS£UGI PAPIESKIEJ

DUSZPASTERSTWO

DIAMENTOWY
GRANT

Nawet 200 tys. z³ na w³asne badania na-
ukowe i przyspieszenie kariery naukowej –
takie mo¿liwoœci daje studentom program
Diamentowy Grant.

Laureaci konkursu otrzymuj¹ fundusze na
wydatki zwi¹zane z prowadzeniem badañ z
ró¿nych dziedzin nauki, a tak¿e na swoje
miesiêczne wynagrodzenie w wysokoœci mi-
nimum 2,5 tys. z³. Mog¹ te¿ zaraz po ukoñ-
czeniu studiów licencjackich lub po trzecim
roku studiów magisterskich rozpocz¹æ pracê
nad doktoratem.

Do tegorocznej edycji konkursu mog¹
zostaæ zg³oszone projekty badawcze prowa-
dzone przez absolwentów studiów pierwsze-
go stopnia oraz studentów po ukoñczeniu trze-
ciego roku jednolitych studiów magisterskich,
pod kierunkiem opiekuna naukowego, pro-
motora lub promotora pomocniczego. Okres
realizacji projektu nie mo¿e przekraczaæ
czterech lat. Przy ocenie wniosków brana jest
pod uwagê wartoœæ naukowa projektu, wy-
bitne osi¹gniêcia studenta, zasadnoœæ plano-
wanych kosztów, a tak¿e mo¿liwoœæ wyko-
nania projektu, w tym dorobek naukowy i
kwalifikacje wykonawców. Wnioski przyjê-
te do konkursu oceni specjalnie powo³any
zespó³.

Wnioski do konkursu mo¿na sk³adaæ do
30 stycznia 2014 r.  

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w
og³oszeniu konkursu na: https://www.na-
uka.gov.pl/diamentowy-grant/



4/68/2013 31

Jesienny koncert Zespo³u Pieœni i Tañca „Jawor” odby³ siê
14 listopada br.

Kierownik Centrum Kultury i Folkloru Wsi Zbigniew Romano-
wicz, zwi¹zany z Zespo³em od 35 lat, otrzyma³ z r¹k prorektora
prof. Krzysztofa Go³ackiego pami¹tkow¹ plakietê za pe³ne zaanga-
¿owanie w 20-letniej pracy kierowania Zespo³em.                    red.

Fot. Jacek Piasecki

JAWOR . SPORT

W hali sportowo-widowiskowej „Globus” 18 paŸdziernika br. od-
by³a siê Gala Sportu Akademickiego 2013. Impreza by³a zwieñcze-
niem 90-lecia istnienia AZS w Lublinie oraz podsumowaniem Uni-
wersjady – Kazañ 2013, Akademickich Mistrzostw Œwiata 2013, Aka-
demickich Mistrzostw Europy 2013 oraz Akademickich Mistrzostw
Polski 2013.

Za sportowe i organizacyjne sukcesy wyró¿niono najlepsze uczel-
nie i kluby AZS.

Wœród nagrodzonych znaleŸli siê przedstawiciele lubelskiego AZS:
Magdalena Ko³dej (UMCS Lublin), za br¹zowy medal wywalczony
w sztafecie 4×100 m kobiet podczas tegorocznej Uniwersjady w Ka-
zaniu, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie za zajêcie
6 miejsca w klasyfikacji generalnej AMP i 3 miejsca w klasyfikacji
Uniwersytetów oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za zajêcie
3 miejsca w klasyfikacji uczelni spo³eczno-przyrodniczych.

Lechos³aw Kawecki, kierownik Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UP powiedzia³: – „Olimpijsk¹ dewizê „Citius – Altius – For-
tius” Pierre´a de Coubertina Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu oraz Klub Uczelniany AZS UP stara siê realizowaæ w ka¿dej edycji
sportowych rozgrywek. Wœród ponad 200 szkó³ wy¿szych w gronie po-
nad 20 000 studentów startuj¹cych w eliminacjach i fina³ach Akade-
mickich Mistrzostw Polski przez wiele lat byliœmy akademickimi
mistrzami Polski w koszykówce, p³ywaniu, a do tej pory jesteœmy
akademickimi mistrzami we wspinaczce sportowej oraz wicemistrza-
mi Polski w trójboju si³owym, który zdobyliœmy w tym roku po raz
pierwszy. W klasyfikacji generalnej wœród wielu nie tylko sportowych
potentatów zajêliœmy XXIV miejsce w Polsce. Po raz pierwszy Uni-
wersytet Przyrodniczy zdoby³ równie¿ III miejsce w klasyfikacji uczelni
spo³eczno-przyrodniczych. Br¹zowy medal w tej ostatniej klasyfika-
cji by³ tym bardziej cenny, ¿e Ogólnopolska Gala Akademickiego
Sportu po raz pierwszy w historii odby³a siê w Lublinie. Do tegorocz-
nych osi¹gniêæ Studium oraz Klubu Uczelnianego AZS UP nale¿y rów-
nie¿ zaliczyæ II miejsce we wspó³zawodnictwie wojewódzkim, gdzie
startuje 14 uczelni wy¿szych z regionu. Bardzo mi³¹ niespodziank¹
by³o równie¿ zdobycie po raz pierwszy w historii rozgrywek Lubel-
skiej Uniwersjady I miejsca w klasyfikacji generalnej przez studentów
rozpoczynaj¹cych studia na  naszym Uniwersytecie. To ostatnie spor-
towe osi¹gniêcie jest na pewno optymistycznym prognostykiem na
nastêpne lata sportowej dzia³alnoœci Studium oraz AZS UP.”

Podczas Gali przyznano tak¿e wyró¿nienia dla tych, którzy przy-
czynili siê do rozwoju lubelskiego Akademickiego Zwi¹zku Sporto-
wego. Wœród nagrodzonych byli m.in. Wies³aw Doliñski, trener lek-
koatletyki; Andrzej Sontag, lekkoatleta (trójskok); Arkadiusz Godel,
szermierz; Kinga Ko³osiñska, zawodniczka siatkówki pla¿owej. W
Gali Sportu Akademickiego wziêli udzia³ byli i obecni dzia³acza
AZS-u, sportowcy i przedstawiciele œwiata sportu z ca³ej Polski.

Klasyfikacja generalna AMP 2012/2013: 1. Akad. Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, 2. Uniw. Warszawski, 3. Uniw. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, 4. Polit. Gdañska, 5. Polit. Œl¹ska w Gliwicach, 6.
Uniw. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, 7. Polit. Poznañska, 8.
Polit. £ódzka, 9. Polit.Warszawska, 10. Akad. Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach.

Klasyfikacja uniwersytetów: 1. UW Warszawa, 2. UAM Poznañ,
3. UMCS Lublin

Klasyfikacja uczelni technicznych: 1. AGH Kraków, 2. PG Gdañsk,
3. PŒ Gliwice

Klasyfikacja uczelni medycznych: 1. UM £ódŸ, 2. WUM War-
szawa, 3. GUM Gdañsk

Klasyfikacja uczelni spo³eczno-przyrodniczych: 1. SGGW War-
szawa, 2. UEK Kraków, 3. UP Lublin

Klasyfikacja uczelni wychowania fizycznego: 1. AWF Katowice,
2. AWF Kraków, 3. AWF Warszawa

Klasyfikacja wy¿szych szkó³ zawodowych: 1. PWSZ Leszno, 2.
PWSZ Nysa, 3. PWSZ Tarnów

Klasyfikacja wy¿szych szkó³ niepublicznych: 1. ALK Warszawa,
2. WSG Bydgoszcz, 3. WSPiA Poznañ

Klasyfikacja medalowa AMP: 1. AWF Kraków, 2. USz Szczecin,
3. UWM Olsztyn Wyró¿nienia za organizacjê Akademickich Mi-
strzostw Europy: OŒ AZS Poznañ – wioœlarstwo; OŒ AZS Katowice –
pi³ka rêczna

Wyró¿nienia za wybitne osi¹gniêcia podczas Akademickich Mi-
strzostw Europy: Wy¿. Szko³a Gospodarki w Bydgoszczy – wioœlar-
stwo; UP w Poznaniu – wioœlarstwo; Polit. Rzeszowska – tenis sto³owy

M J

GALA  AZS

M³odzi Finowie. Fot. Przemys³aw Strus

Pani Teresa z Zespo³em po wystêpie w szpitalu

Kapela Zespo³u przed koncertem

KONCERT
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Majowy wyjazd do Turcji Zespo³u Pieœni i Tañca „Jawor” mia³
byæ jedynym wyjazdem zagranicznym w tym roku. W ostatnich kil-
ku latach czêstotliwoœæ wyjazdów jest 2–3-krotnie ni¿sza i nie cho-
dzi tutaj tylko o finanse, ale równie¿ o m³odzie¿, która wakacyjny
czas sama sobie organizuje, wyje¿d¿aj¹c za granicê b¹dŸ pracuj¹c
w gospodarstwach swoich rodziców. Istotnym powodem jest sk¹pa
pula propozycji festiwalowych, które schodz¹ (na pniu), jak siê tylko
pojawi¹ w Sekcji Polskiej CIOFF.

Tymczasem w po³owie wrzeœnia odebra³em telefon z… Finlan-
dii, kraju nieodleg³ego, a jedynego skandynawskiego (z wyj¹tkiem
Islandii), w którym „Jawor” jeszcze nie wystêpowa³.

Trochê mnie to zelektryzowa³o. Zdaj¹c sobie sprawê z trudnoœci
rozmaitych i krótkiego czasu na przygotowanie wszystkiego, powi-
nienem od razu podziêkowaæ, choæ to by³oby wbrew moim zasadom.
Poprosi³em o kilka dni na sprawdzenie mo¿liwoœci, rozes³anie wici i
rozmowê z JM Rektorem. Wszystko zaczê³o siê uk³adaæ pozytyw-
nie, wiêc potwierdzi³em przyjazd.

Dlaczego Finowie tak póŸno zaproponowali nam udzia³ w festi-
walu? Otó¿ dyrektor festiwalu pan Aimo Hentinen chcia³ mieæ na
dziesi¹tym jubileuszowym „Miêdzynarodowym Festiwalu Folklory-
stycznym Hollo & Martta” siln¹ reprezentacjê z Polski. Uzgadnia³
wiêc z „Mazowszem” ich udzia³ w tej edycji. Z nieznanych mi
powodów nie dosz³o do ostatecznych ustaleñ z nimi. W zwi¹zku z
tym pan Aimo zwróci³ siê do pana Jana Twardowskiego, dyrektora
ZPiT Lublin im. Wandy Kaniorowej, z propozycj¹ wziêcia udzia³u
w festiwalu, w którym ju¿ kilka lat wczeœniej ten zespó³ uczestni-
czy³. Kaniorowcy podziêkowali, gdy¿ mieli w planie wyjazd do Chin
i zaproponowali Finom nas.

Po otrzymaniu zgody JM Rektora na zorganizowanie wyjazdu i
znalezieniu sposobu na jego sfinansowanie, pozosta³ wybór drogi do-
tarcia na miejsce. Samolot by³ zbyt drogi (du¿y baga¿), autobusem
przez Rosjê, d³u¿sza trasa oraz koniecznoœæ posiadania paszportów i
poniesienie kosztów wiz te¿ nie zachêca³y. Wybra³em autobus z
przepraw¹ promow¹ pomiêdzy Tallinem (Estonia) a Helsinkami.
Celem by³o Lahti i okolice, jako miejsca koncertów i zakwaterowa-
nia.

Festiwal trwa³ od 27 paŸdziernika do 3 listopada br., oprócz Finów
i Polaków uczestniczy³y zespo³y z Belgii (wiele lat temu byliœmy u
nich na festiwalu), Estonii, Wêgier, Rumunii i Meksyku. G³ówne kon-
certy odbywa³y siê w piêknym teatrze w Lahti, w okolicznych miej-
scowoœciach oraz na terenie szkó³, w szpitalach i na targach rêkodzie-
³a. Zespo³y wziê³y te¿ udzia³ w nabo¿eñstwie, podczas której ka¿dy
wykona³ jedn¹ pieœñ, my zaœpiewaliœmy „Czarn¹ Madonnê”.

Jeden z koncertów odby³ siê w ramach „Dnia Polskiego”, gdzie
serwowane by³y polskie dania, na sto³ach dekoracje w kolorach bia-
³o-czerwonych i na widowni kilka osób mówi¹cych po polsku.

Prezentowany program na festiwalu obejmowa³ tañce lubelskie,
opoczyñskie, che³mskie, podlaskie, rzeszowskie, oberka z kujawia-
kiem oraz poloneza i mazura. Szef festiwalu pan Aimo nie ukrywa³
zadowolenia z naszych wystêpów, czêsto podkreœlaj¹c wysok¹ jakoœæ
prezentowanego programu. Chyba najwiêkszym zainteresowaniem
cieszyliœmy siê wœród dziennikarzy i nawet oni nas komplementowa-
li.

Mimo krótkiego czasu na przygotowania przed wyjazdem i mie-
szanego sk³adu tanecznego z dwóch grup m³odzie¿ zaprezentowa³a
siê bardzo dobrze, staj¹c na wysokoœci zadania. Zarówno na sce-
nie, jak i poza ni¹ zostawiali dobry wizerunek akademickiego ze-
spo³u.

Wszystkie zespo³y mieszka³y w oœrodku sportowym tu¿ przy stoku
narciarskim w siedmioosobowych drewnianych domkach z saunami.
Czas festiwalu szybko min¹³ i ¿al by³o wyje¿d¿aæ. Festiwal by³ œwiet-
nie zorganizowany, wszystko dzia³o siê zgodnie z wczeœniej przyjê-
tym planem bez poœlizgów czasowych, bez niepokoju, ci¹gle w to-
warzystwie 1–2 pilotów.

Nie mo¿na nie wspomnieæ o pani Teresie, Polce mieszkaj¹cej
tam na sta³e, z któr¹ korespondowa³em przed wyjazdem, a i tam
prawie nas nie odstêpowa³a. Równie¿ dziêki niej wszystko funkcjo-
nowa³o przyk³adnie.

W dniu wolnym zwiedziliœmy Helsinki, a ¿e zbieg³o siê to ze
œmierci¹ by³ego premiera Tadeusza Mazowieckiego odwiedziliœmy
nasz¹ Ambasadê i wpisaliœmy siê do wy³o¿onej ksiêgi kondolencyj-
nej. Przy tej okazji dosz³o te¿ do krótkiego spotkania z ambasado-
rem RP w Helsinkach.

Byliœmy te¿ goszczeni w bardzo nowoczesnym browarze i wy-
twórni napojów, a tak¿e w fabryce s³odyczy Karla Fazera. Mimo
krótkiego przecie¿ pobytu wiele jednak mo¿na by³o zobaczyæ, za-
obserwowaæ czy porównaæ.

Finowie s¹ przyjaŸni i pogodni. Chyba wszyscy mówi¹ po angiel-
sku i s¹ bardzo kontaktowi. Na mnie jednak najwiêksze wra¿enie
zrobi³y dzieci w czasie naszych wystêpów w szko³ach. Zarówno
maluchy, jak i nastolatkowie byli wprowadzani na salê sportow¹
klasami, co zajmowa³o kilka, kilkanaœcie minut w ³adzie i spokoju.

Zapowiadanie i wystêpy odbywa³y siê bez nag³oœnienia i wszyst-
ko by³o s³ychaæ. M³oda publicznoœæ czeka³a cierpliwie na rozpoczê-
cie, a w czasie wystêpu wszyscy ogl¹dali z zaciekawieniem. Jeœli
któreœ dziecko „odstawa³o od normy” niezbyt pokornym zachowa-
niem, wystarczy³o, ¿e pani nauczycielka przy³o¿y³a palec do ust i
znowu by³ porz¹deczek. Niczym to nie przypomina³o naszych szkó³,
gdzie wszystko wrze i raczej ul przypomina, wzajemne przepychan-
ki i wymienianie razów czy kuksañców.

Jak to mo¿liwe? Czy oni nie znaj¹ terminu ADHD? Czy oni nie
znaj¹ metod bezstresowego wychowania? Czy przypadkiem nie ma
tam zniewolenia? Czy ograniczania swobód do zachowania zgodnie
z zasad¹ „hulaj dusza, czy róbta co chceta”? Dlaczego jeszcze nie
ograniczyli praw rodzicielskich czy nauczycielskich do stosowania
skutecznych metod wychowawczych. Co za nieludzki system wycho-
wawczy! Ciekawe, co ile lat robi¹ reformê systemu, ¿e tam dzia³a
to, co u nas przyk³adnie nie dzia³a. No i co najwa¿niejsze! Jak jest
z edukacj¹ seksualn¹ tych uroczych maluchów? Mo¿e nasi „specja-
liœci” by im coœ doradzili w tej sprawie. Ucz¹ siê jêzyków, rozwijaj¹
fizycznie i artystycznie.

Kto im to wszystko finansuje? Kto im to pobudowa³ i wyposa¿y³
(sale sportowe, lekcyjne do dodatkowych zajêæ?). Kto o to dba i
sprz¹ta? Wszystko bowiem lœni czystoœci¹. Fakt, ¿e chodz¹ w skar-
petkach, nie w butach. Wszak Finów jest tylko 5 mln, a w wieku
produkcyjnym jeszcze mniej.

Nic dziwnego, ¿e maj¹ œwietnych skoczków narciarskich, rajdow-
ców samochodowych, Nokiê czy takie nowoczesne zak³ady, jak te,
które mieliœmy okazjê ogl¹daæ. Po festiwalu pokazali nam próbkê
efektów edukacji artystycznej, nie by³y to dzieci ze stolicy lecz z
prowincji. Grupa dzieciaków 6–15 lat. Jak one gra³y na skrzypcach i
œpiewa³y! Radoœæ patrzeæ i s³uchaæ. Niektóre dziewczynki by³y nie-
wiele wiêksze od skrzypiec. Byliœmy zauroczeni, biliœmy brawo na
stoj¹co, bisom nie by³o koñca.

Oj, zda³aby siê u nas jeszcze jedna reforma systemu edukacji,
ale ju¿ ostatnia. I bez eksperymentów, s¹ przecie¿ wzorce, tylko
podpatrywaæ. Oj, podró¿e kszta³c¹.

I tak przechodzi do historii 108 wyjazd ZPiT Jawor, któremu
towarzyszy³a zauroczona Finlandi¹ i Zespo³em pani dr hab. Eugenia
Czernyszewicz, prodziekan Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu.

Tekst i fot. Zbigniew Romanowicz

W KRAINIE
ŒW. MIKO£AJA

JAWOR

Sobór œw. Aleksandra Newskiego w Tallinie
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G³ównym celem wyjazdu cz³onków Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Leœników Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie do Ko-
legium Leœnictwa w Szacku na Ukrainie by³o
zapoznanie siê z funkcjonowaniem gospodar-
ki leœnej w rejonie wo³yñskim.

Od 16 do 28 wrzeœnia br. przebywaliœmy
w stacji naukowo-badawczej przy kolegium,
realizuj¹c poszczególne punkty programu
wyjazdu. Uczestnicz¹c w pracach gospodar-
stwa leœnego w Szacku, poznawaliœmy spo-
soby dzia³ania tamtejszych pracowników.

Podró¿ rozpoczê³a siê od zapoznania siê z
dzia³alnoœci¹ kolegium, przygotowania sprzêtu
oraz omówienia terenu badañ i praktyk.

Stopniowo zapoznawaliœmy siê z zastoso-
wanymi tam metodami produkcji leœnej. Jed-
nym z punktów programu by³ wyjazd do Na-
rodowego Parku Szackiego, gdzie uczestni-
czyliœmy w spotkaniu z jego kierownictwem
i wspó³pracownikami.

Odbyliœmy wycieczkê do £ucka, gdzie
uda³o siê nam zapoznaæ z histori¹ miasta,
zobaczyæ katedrê Œwiêtych Aposto³ów Pio-
tra i Paw³a oraz zwiedziæ zachowany tam
kompleks zamkowy z XIV w. Odwiedziliœmy
równie¿ muzeum £esi Ukrainki – poetki,
pisarki, krzewicielki kultury ukraiñskiej.

Kolejnym celem wyprawy by³ doœwiadczal-
ny oœrodek szkó³karski, drugi pod wzglêdem
wielkoœci i rangi na Ukrainie obiekt, gdzie pro-
wadzona jest produkcja sadzonek drzew oraz
bank nasion. Cennym doœwiadczeniem by³o
uczestniczenie w lekcji taksydermii – pracow-
nicy tamtejszego kolegium przeprowadzali nas
przez ten skomplikowany proces krok po kroku.

Z ciekawszych badañ prowadzonych w
goszcz¹cej nas stacji nale¿a³oby wymieniæ
doœwiadczenia prowadzone na sosnach pocho-
dz¹cych ze wszystkich pañstw by³ego ZSRR.
Drzewostan eksperymentalny ma ju¿ 45 lat.

Istot¹ naszego wyjazdu by³a zapoznawcza
obserwacja nasadzeñ w warunkach wilgotnych,
dêbowych subborów w transekcie Chocies³aw-
skim kamienio³om ŒwiteŸ, za³o¿enie trzech
dzia³ek badawczych rozmieszczonych w ró¿-
nej odleg³oœci od Chocies³awskiego kamie-
nio³omu w granicach transekstu.

W trakcie pobytu zorganizowaliœmy pre-
zentacjê naszej uczelni dla m³odzie¿y oraz
odwiedziliœmy hodowlê niemieckich terie-
rów myœliwskich, poœród których znajdowa³
siê champion Europy (Szwajcaria 2013).

Marcin Szymczuk

OBÓZ NAUKOWO-BADAWCZY
NA UKRAINIE

STUDENCKIE KO£A NAUKOWE

Fotografie ze zbiorów Archiwum SKN Leœników
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17. Targi Ksi¹¿ki w Krakowie, obecnie
najwiêksza ogólnopolska impreza wydawni-
cza i ksiêgarska, odby³y siê w dniach 24–27
paŸdziernika 2013 r. Odwiedzi³o j¹ ponad
40 tys. ludzi. Przyby³o na nie ponad pó³ ty-
si¹ca autorów. Program towarzysz¹cy trwa³
³acznie ok. 700 godzin. Udzia³ w nich wziê-
³o oko³o 600 wystawców, wœród nich Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie.

Podczas oficjalnego otwarcia Targów wrê-
czono tytu³y Ambasadora Targów, które otrzy-
ma³y osoby promujace czytelnictwo i ideê
krakowskich targów. Wyró¿nienia zosta³y
przyznane po raz trzeci. Otrzymali je ks.
Adam Boniecki publicysta, wieloletni redak-
tor naczelny „Tygodnika Powszechnego”,

Micha³ Rusinek – prezes Fundacji Wis³awy
Szymborskiej, Henryk Podolski – by³y pre-
zes Stowarzyszenia Wydawców Szkó³ Wy-
¿szych oraz Ryszard Krynicki – wybrany przez
fanów wydarzenia na facebooku.

W ramach Targów Salon Wydawców Szkó³
Wy¿szych zwróci³ uwagê na to, jak wa¿ny
wk³ad wnosz¹ polskie publikacje w rozwój
polskiej i œwiatowej nauki i kultury. Histo-
ryk i politolog Jerzy Holzer, autor „Europy
zimnej wojny”, zosta³ laureatem Nagrody im.
Jana D³ugosza, przyznawanej za najlepsz¹
ksi¹¿kê humanistyczn¹. Podczas uroczystej
Gali w Teatrze im. Juliusza S³owackiego
nagrodê wrêczy³ minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Bogdan Zdrojewski. Laure-
at otrzyma³ statuetkê d³uta prof. Bronis³awa
Chromego i 30 tys. z³. Statuetk¹ nagrodzone
zosta³o tak¿e Wydawnictwo Znak, które opu-
blikowa³o ksi¹¿kê.

Rozstrzygniêto tak¿e konkurs na najlep-
szy podrêcznik i skrypt akademicki organi-
zowany przez Stowarzyszenie Wydawców
Szkó³ Wy¿szych. Nagrodê Stowarzyszenia
Wydawców Szkó³ Wy¿szych „Academicus”
– statuetkê „Gaudeamus” otrzyma³a publi-
kacja Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskie-
go „Historia planowania i budowy miast”
Janusza S³odczyka. Bezp³atne stoisko pod-
czas przysz³orocznych Targów Ksi¹¿ki ufun-
dowane przez Targi w Krakowie przypadnie
Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-

Sk³odowskiej w Lublinie za podrêcznik „Lo-
gopedia. Teoria zaburzeñ mowy” Stanis³a-
wa Grabiasa i Marka Kurkowskiego. Wyró¿-
nienie specjalne – statuetkê rektora Poli-
techniki Krakowskiej otrzyma³o Wydawnic-
two Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie za „Wyk³ady o ceramice” Romana
Pampucha. Wœród nominowanych do nagro-
dy SWSW znalaz³ siê podrêcznik „Odmia-
noznawstwo jab³oni” autorstwa Tomasza
Lipy i Iwony Szot opublikowany przez Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie.

Z okazji Roku Juliana Tuwima odby³y siê
spotkania z najm³odszymi i wielki maraton
czytania utworów poety. W wyj¹tkowej ak-
cji promuj¹cej czytelnictwo, uœwietniaj¹cej

TARGI  KSI¥¯KI obchody roku Tuwima wziê³o udzia³ kilka-
set osób – w tym autorzy oraz osoby powszech-
nie znane, takie jak Jolanta Kwaœniewska,
Grzegorz Ko³odko, Ryszard Kalisz, Tymon
Tymañski, Rafa³ Bryndal, Magdalena Ró¿cz-
ka, Krzysztof Ho³owczyc.

Dla autorów w hali targowej zjawi³y siê
t³umy. Ustawia³y siê d³ugie kolejki po dedy-
kacje m.in. do: Janusza G³owackiego, Julii
Hartwig, Micha³a Hellera, Tomasza Jastru-
na, Marka Krajewskiego, Adama Michnika,
Asy Larsson, Doroty Mas³owskiej, Beaty Paw-
likowskiej, Andrzeja Pilipiuka, Szczepana
Twardocha, Jonathana Carrolla.

W tym roku goœciem Salonu Ma³e Ojczy-
zny by³y Kaszuby i Gdañsk, odwiedzaj¹cy
mieli okazjê do poznania specyfiki jêzyko-
wej i kulturowej Kaszub, ich tradycji, histo-
rii oraz dawnego i wspó³czesnego Gdañska.

MJ, EZM

Uniwersytet Œl¹ski we wspó³pracy z Uni-
wersytetem Ekonomicznym zorganizowa³ w
Katowicach w dniach 3–6 wrzeœnia 2013 r.
XXI Konferencjê Redaktorów Gazet Aka-
demickich.

W Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej rektor UŒ prof. dr hab.
Wies³aw Banyœ, prorektor Uniw. Ekonomicz-
nego prof. Robert Tomanek oraz dyrektor
CINiBA prof. Dariusz Pawelec powitali
uczestników konferencji. Nastêpnie zaprezen-
towano najnowsze inwestycje kulturalne Ka-
towic oraz planowane i poczynione zmiany
w wizerunku miasta.

Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA,
mówi³a o sztuce szukania w labiryncie infor-
macji. Warsztaty na temat „Pozyskiwania fun-
duszy na media akademickie” przeprowadzi³
£ukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia
Manko. W dyskusji „Jak skutecznie i atrak-
cyjnie promowaæ naukê” udzia³ wziêli: pro-
rektor UŒ dr hab. Miros³aw Nakonieczny, pro-
rektor UE prof. S³awomir Smyczek oraz lau-
reaci tytu³u „Popularyzator nauki” (tytu³ nada-
wany przez PAP Nauka w Polsce) dr Tomasz
Ro¿ek (szef Œl¹skiej Kawiarni Naukowej, po-
pularyzator nauki 2008) oraz dr Tadeusz Za-
leski z UG (popularyzator nauki 2009).

O dniu codziennym w pracy redaktora,
czyli o najczêstszych b³êdach jêzykowych w

artyku³ach publikowanych w gazetach aka-
demickich powiedzia³a dr Katarzyna Wyrwas
z Internetowej Poradni Jêzykowej, zaœ prof.
Ma³gorzata Kita mówi³a o jêzyku mediów.
Dwaj pracownicy ASP w Katowicach zwróci-
li uwagê na szatê graficzn¹ gazet. Dr hab.
Grzegorz Hañderek, prorektor ASP podpowie-
dzia³, jak atrakcyjnie zaprojektowaæ ok³ad-
kê, a dr hab. Tomasz Bierkowski wyt³uma-
czy³, dlaczego czytelnoœæ, komunikacja
i estetyka oraz typografia s¹ tak wa¿ne
w gazetach akademickich.

Redaktorzy odwiedzili Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycznych na Uni-
wersytecie Ekonomicznym i zabytkow¹ ko-
palniê Guido w Zabrzu. W towarzystwie dr
hab. Irmy Koziny pospacerowali ulicami
Nikiszowca, zajrzeli do Muzeum Historii
Katowic – dzia³u Etnologii Miasta i Galerii
„Magiel”. Udali siê do zagrody ¿ubrów
w Pszczynie, a nad jeziorem Gocza³kowic-
kim zapoznali siê z projektem ZiZOZap. Na
zakoñczenie pobytu odbyli rejs UŒk¹ – ³odzi¹
badawcz¹ Uniwersytetu Œl¹skiego.

MJ. Fot. Barbara Minkiewicz

ZiZOZap – „Zintegrowany system wspoma-
gaj¹cy zarz¹dzaniem i ochron¹ zbiornika za-
porowego (ZiZOZap)”. Beneficjentem i koor-
dynatorem projektu jest Uniwersytet Œl¹ski
w Katowicach.

KONFERENCJA   REDAKTORÓW
GAZET  AKADEMICKICH

 WYDARZENIA . KONFERENCJE . SYMPOZJA
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Najpopularniejszym œrodkiem transportu
w Japonii, poza metrem i rowerem, jest ul-
traszybka kolej Shinkansen. Jednak¿e na kon-
ferencjê reologiczn¹ do Nagoi uda³am siê
autobusem. Jak siê okaza³o, wybór podykto-
wany wzglêdami finansowymi okaza³ siê
s³uszny i godny polecenia. W czasie podró-
¿y podziwia³am malownicze górskie krajo-
brazy wyspy Honsiu, zielone pola ry¿owe i
zupe³nie odmienne architektonicznie wioski
japoñskie. Nagoya jest czwartym co do wiel-
koœci miastem Japonii. Zwiedza³am tam
g³ównie okolice portowe, gdzie znajduje siê
dzielnica rozrywkowa, oraz poznawa³am uro-
ki wielkiego miasta noc¹. ¯ycie nocne to
przede wszystkim kluby z obowi¹zkowym
karaoke, ale te¿ knajpki z popularnymi gra-
mi hazardowymi.

Nastêpnym miastem, które odwiedzi³am,
by³o Kioto. Dawna stolica Japonii jest uwa-
¿ana za najpiêkniejsze miasto Japonii i za-
razem jej centrum kulturowe. W czasie bom-
bardowañ podczas II wojny œwiatowej Kioto
zosta³o oszczêdzone, dziêki czemu jest jed-
nym z najlepiej zachowanych miast w Japo-
nii. Historyczne zabytki Kioto figuruj¹ na
liœcie œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzaj¹c to miasto, skupi³am siê na œwi¹-
tyniach buddyjskich, shintoistycznych chra-
mach, pa³acu cesarskim oraz s³ynnych ogro-
dach. Niezwyk³ym prze¿yciem by³o zwie-
dzanie Gion – dzielnicy przed wojn¹ za-
mieszkiwanej przez gejsze. Miejsce to zna-
ne jest z ksi¹¿ki oraz opartego na niej filmu
– „Wyznania gejszy”.

Z zadziwieniem obserwowa³am, jaki wy-
soki poziom osi¹gnê³a automatyzacja w tym
kraju. Japonia s³ynie z wdro¿eñ w ¿ycie zdo-
byczy najbardziej zaawansowanej technolo-
gii. Automaty s¹ powszechne w ¿yciu co-
dziennym – od automatów z napojami stoj¹-
cymi co kilkadziesi¹t metrów na ulicach,
parkach i lasach (nikt ich nie niszczy), przez
hale z automatami do gier komputerowych
(Japoñczycy preferuj¹ grê wœród innych od
indywidualnej gry na w³asnym komputerze),
poprzez roboty, które kieruj¹ pracami dro-
gowymi i samoobracaj¹ce siê fotele przy
zmianie kierunku jazdy poci¹gu. Standard
¿ycia mieszkañców Osaki jest wysoki, mia-
sto ma opiniê jednego z najbogatszych i za-
razem najdro¿szych miast na œwiecie.

Moim zdaniem nie do koñca jest to praw-
dziwa opinia. Ceny nieruchomoœci s¹ istot-
nie bardzo wysokie, jednak¿e w stosunku do
zarobków o wiele ni¿sze ni¿ w Polsce. Ceny
¿ywnoœci s¹ zró¿nicowane zarówno w skle-
pach, jak i restauracjach. Mo¿emy wybraæ
ekskluzywne restauracje proponuj¹ce lokal-
ne potrawy serwowane przez kelnerki w stro-
jach gejsz lub osiedlowe niedrogie knajpki
czy sto³ówkê studenck¹, gdzie obiad sk³ada-
j¹cy siê z zupy miso, dania g³ównego, do-
datków i wody lub zielonej herbaty kosztuje
ok. 12 z³otych.

Mieszkañcy du¿ych miast japoñskich ta-
kich jak Osaka, Tokio czy Nagoya w wiêk-
szoœci mieszkaj¹ w niedu¿ych mieszkaniach,
zgodnie z tradycj¹ doœæ skromnie urz¹dzo-
nych. Generalnie Japoñczycy s¹ skromni,
niezwykle zdyscyplinowani, pracowici i wol-
ni od wielkomiejskiego blichtru w zachod-
nim znaczeniu. Choæ oczywiœcie od ka¿dej
regu³y s¹ wyj¹tki.

Jednym z takich wyj¹tków jest zjawisko
spo³eczne zwane burikko maj¹ce swoj¹ ge-
nezê w tzw. „rewolucji dziewczynek” w la-
tach 70. Zwi¹zane jest kultur¹ „kawai”. Tym
terminem opisuje siê rzeczy i zjawiska mi³e,
niewinne, s³odkie, lecz równie¿ s³abe czy
groteskowe. Burikko to swoista japoñska od-
miana lolity, kobiety – dziecka, która nie
chce dorosn¹æ i wyra¿a to strojem. Kwinte-
sencj¹ stroju burikko jest zwykle mundurek
szkolny z krótk¹ spódnic¹ lub sukienk¹ z fal-
bankami skomponowany z infantylnymi do-
datkami typu pluszowe misie i breloczki przy
torebkach i komórkach.

Jednak¿e japoñscy uczniowie nosz¹ mun-
durki do szko³y. Studenci ubieraj¹ siê tak
jak ich europejscy koledzy, jednak ju¿ w
pracy obowi¹zuje dress code. Mo¿na to za-
obserwowaæ w metrze, w godzinach 19–22,
gdy zmêczeni, czêsto przysypiaj¹cy mê¿-
czyŸni w garniturach i bia³ych koszulach
wracaj¹ do domu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e grupa osób, ale
doœæ nieliczna, pragnie odreagowaæ swoisty
spo³eczny przymus dostosowania siê do zu-
nifikowanego, ugrzecznionego wzorca postê-
powania. I tak kobiety, w spo³eczeñstwie
mimo wszystko patriarchalnym, zak³adaj¹
strój dwunastolatki, buntuj¹c siê w ten nie-
winny i nieszkodliwy, a przyjemny dla oka

sposób przeciw tradycyjnym wzorcom kobie-
ty. Nie jest ich wiêcej ni¿ osób nietypowo
ubranych na ulicach Warszawy, Londynu czy
Nowego Jorku.

Zdyscyplinowanie Japoñczyków zaobserwo-
wa³am na zawodach kendo. Kilkaset osób bi-
j¹cych siê rozgrzewkowo na wielkiej hali po
rozkazie mistrza w ci¹gu kilku sekund klê-
cza³o z mieczami w pochwie. Ta forma spor-
tu cieszy siê w Japonii bardzo du¿ym powo-
dzeniem i nie dziwi nikogo widok kilkulet-
nich ch³opców oraz dziewcz¹t dŸwigaj¹cych
ogromne torby ze sprzêtem do tego sportu.

Ciekawy sposób na odreagowanie stresu
i frustracji maj¹ mê¿czyŸni. Polskiego tury-
stê mo¿e dziwiæ w metrze widok eleganc-
kich mê¿czyzn czytaj¹cych czy raczej prze-
gl¹daj¹cych komiksy manga, czêsto o moc-
nym zabarwieniu erotycznym. W Osace
istnieje dzielnica „czerwonych latarni”, ja-
poñskie uczennice oskar¿ane s¹ o korzysta-
nie ze sponsoringu, z drugiej strony jednak
przestêpstwa na tle seksualnym (oraz inne)
zdarzaj¹ siê tam kilkadziesi¹t razy rzadziej
ni¿ w innych krajach.

Role przypisane tradycyjnie do odegra-
nia mê¿czyznom nie s¹ ³atwiejsze od kobie-
cych. Od najm³odszych lat m³odzi Japoñczy-
cy zmagaj¹ siê z wielkimi wymaganiami
i konkurencj¹, odczuwaj¹ spo³eczn¹ presjê
sukcesu. Aby to osi¹gn¹æ, musz¹ koñczyæ
dobre szko³y, znaleŸæ dobr¹ pracê, awanso-
waæ regularnie, bêd¹c bezwzglêdnie odda-
nymi pracownikami firmy i na wysokim po-
ziomie utrzymywaæ rodzinê. Ci bardziej
wra¿liwi, którzy nie wytrzymuj¹ tego wy-
œcigu szczurów, od przedszkola staj¹ siê hi-
kikomori – ofiarami choroby cywilizacyjnej
polegaj¹cej na skrajnym wycofaniu spo³ecz-
nym. M³odzi ludzie zamykaj¹ siê w swoich
pokojach na miesi¹ce lub lata, ze œwiatem
zewnêtrznym kontaktuj¹c siê tylko przez
internet. Psychiatrzy japoñscy szacuj¹, ¿e
zjawisko mo¿e dotyczyæ nawet miliona osób.

Tragedi¹ jest wiêc, gdy mê¿czyzna traci
pracê, poniewa¿ nie jest w stanie utrzymaæ
rodziny. Realia ¿ycia zmuszaj¹ japoñskich
mê¿czyzn do pracoholizmu i bezwzglêdnego
oddania firmie. Samobójstwa osób zwolnio-
nych z pracy i sfrustrowanych np. niemo¿li-
woœci¹ awansu zdarzaj¹ siê czêsto i s¹ trakto-
wane jako problem spo³eczny. Jak w ka¿dym
spo³eczeñstwie s¹ osoby buntuj¹ce siê prze-
ciwko unifikacji, przeciwko tradycyjnemu
podzia³owi ról w ma³¿eñstwie oraz ¿yciu skie-
rowanemu na osi¹ganie celów korporacji.

W drodze powrotnej mia³am okazjê zwie-
dziæ Seul. Miasto liczy 10,6 mln mieszkañ-
ców, na kilometr kwadratowy przypada tu
6 razy wiêcej mieszkañców ni¿ w Warsza-
wie, 3 razy wiêcej ni¿ w Tokio i 2 razy wiê-
cej ni¿ w Nowym Jorku. Jednak nie sposób
siê zgubiæ, wszêdzie s¹ napisy w jêzyku an-
gielskim (w odró¿nieniu od Japonii), a Kore-
añczycy doskonale mówi¹ w tym jêzyku. Seul
jest centrum finansowym i tu swoje siedziby
maj¹ potentaci na rynku elektroniki i no-
wych technologii. Jednak¿e, ja oczywiœcie
skupi³am siê na zwiedzaniu historycznej czê-
œci miasta – czyli pa³aców królewskich
i ogrodów zlokalizowanych w dzielnicy Jon-
gno-gu i Jung-gu oraz œwi¹tyni konfucjañskiej
Jongmyo. Potem pozosta³ ju¿ tylko lot do
Polski w otoczeniu przepiêknych i nies³ycha-
nie mi³ych stewardes Koreañskich Linii Lot-
niczych.

WOKÓ£ NAUKI

Sposoby podró¿owania turystów w Kioto. Fot. Marta Tomczyñska-Mleko (Ogl¹daj te¿ fotografie na III s. ok³adki)
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Osaka – trzecie co do wielkoœci miasto
Japonii le¿y w po³.-zach. czêœci wyspy Hon-
siu. Osakê zamieszkuje obecnie ponad 2,6
mln osób.

W godzinach pracy liczba ta zwiêksza
siê do ok. 3,6–3,8 mln, poniewa¿ wiele osób
z pobliskich miejscowoœci doje¿d¿a do pra-
cy czy szkó³ wy¿szych. Miasto zadziwia
swoj¹ ró¿norodnoœci¹. Osaka jest wa¿nym
oœrodkiem przemys³owym, handlowo-us³ugo-
wym oraz kulturalno-naukowym. Stanowi
równie¿ jedno w najwiêkszych w Japonii cen-
trów biznesu zwi¹zanego z szeroko pojêt¹
rozrywk¹ – czyli hazardem, kultur¹, mod¹ i
gastronomi¹. W sezonie letnim odbywaj¹ siê
tu miêdzynarodowe targi mody.

Na temat Japonii kr¹¿y wiele mitów. Na
ich podstawie mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
to kraj i kultura zupe³nie odleg³a od naszej i
przybysz z Europy po wyl¹dowaniu na ja-
poñskim lotnisku nara¿ony jest na szok kul-
turowy. Nic bardziej b³êdnego. Japonia jest
nowoczesnym krajem zamieszka³ym co praw-
da przez technokratów, jednak mi³ych, zdy-
scyplinowanych i co rzadkie w zachodnich
kulturach, szanuj¹cych tradycjê.

Wizytówk¹ Osaki jest zamek. Wielokrot-
nie odbudowywany, ostatni raz po bombar-
dowaniach w trakcie drugiej wojny œwiato-
wej. Osaka by³a jednym z g³ównych celów
amerykañskich bombowców, tak wiêc nie-
stety miasto straci³o prawie wszystkie zabyt-
ki. Z zewn¹trz zamek jest idealn¹ replik¹
dawnej budowli, wnêtrze zaœ przeznaczono
na ekspozycje. Zamek jest przyk³adem cha-
rakterystycznej architektury wschodniej, zbu-
dowany na nasypie ziemnym, otoczony fos¹.
Wokó³ porozci¹ga siê piêkny park, bêd¹cy
miejscem weekendowych spotkañ mieszkañ-
ców. Jednym z eksponatów muzeum jest zbu-
dowana kompletna wioska japoñska z okresu
Edo w skali 1:1, po³¹czona z symulatorem
dnia, odpowiednio udekorowana w zale¿no-
œci od aktualnie obchodzonych w Japonii
œwi¹t oraz pór roku.

Warto odwiedziæ Kaiyukan – oceanarium
z 14 zbiornikami, wœród których znajduje siê
najwiêkszy basen na œwiecie o pojemnoœci
ok. 5,4 tys. ton wody. Oceanarium prezentu-
je faunê i florê wodnych obszarów z ca³ego
œwiata, wœród nich pingwiny, foki, rekiny,
p³aszczki, rafê koralow¹ w miniaturze, ko-
lorowe ryby, ukwia³y i koralowce, W parku
wodnym mieszka ponad 35 tys. zwierz¹t
morskich.

Miejscem wartym odwiedzenia dla Euro-
pejczyka jest z pewnoœci¹ kompleks œwi¹tyñ
buddyjskich w dzielnicy Tennoji. Znajduje
siê tu per³a japoñskiej architektury sakral-
nej – œwi¹tynia buddyjska Shitennoji, naj-
starsza œwi¹tynia w Osace. Zosta³a wznie-
siona w 593 r. przez twórcê pierwszego kon-
fucjañskiego kodeksu Shotoku Taishiego.
Kompleks œwi¹tyñ Tennoji jest dowodem na
to, jak technokratyczne spo³eczeñstwo z suk-
cesem ³¹czy sacrum i profanum. Na tere-
nach olbrzymiego parku œwi¹tynnego raz w
miesi¹cu odbywaj¹ siê targi, na których
mo¿na kupiæ dos³ownie wszystko. W czasie
targu trwaj¹ obrzêdy religijne, tak wiêc przy
okazji zrobienia kompleksowych zakupów
mo¿emy delektowaæ siê tradycyjnymi sma-

ko³ykami kuchni japoñskiej oraz jednocze-
œnie zaspokoiæ sferê duchow¹.

Uwa¿a siê, ¿e Japoñczycy to przewa¿nie
ateiœci. To nieprawda. Dwie g³ówne religie
Japonii – buddyzm i shintoizm – odgrywaj¹
nadal istotn¹ rolê. Spaceruj¹c ulicami Osa-
ki, Nagoi lub Kioto spotykamy œwi¹tynie
buddyjskie i shintoistyczne shramy oraz ma-
lutkie o³tarzyki ulokowane w najmniej ocze-
kiwanych zak¹tkach miasta, czêsto otoczo-
ne piêknymi ogrodami skomponowanymi
zgodnie z zasadami feng shui. S¹ one prze-
wa¿nie otwarte dla zwiedzaj¹cych, a przy
odrobinie szczêœcia mo¿emy byæ oprowadze-
ni przez mnichów. Obok wyrastaj¹ nowocze-
sne wie¿owce, jednak ich s¹siedztwo nie
zaburza piêkna krajobrazu.

We wrzeœniu 2012 r. realizowa³am mie-
siêczny sta¿ na Uniwersytecie Osaka. Osaka
City University zosta³ za³o¿ony w 1880 r.
Obecnie w jego sk³ad wchodzi osiem wydzia-
³ów i dziesiêæ tzw. „graduate schools”. Jest
to uniwersytet miejski finansowany przez
miasto Osaka. Obecnie jest to najwiêkszy
publiczny uniwersytet w Japonii. W 2008 r.
pracuj¹cy na nim profesor Yoichiro Nambu
otrzyma³ Nagrodê Nobla z dziedziny fizyki.
Uniwersytet zatrudnia 2500 pracowników na
8500 studentów. 90% czasu pracownicy na-
ukowi poœwiêcaj¹ na badania naukowe, a
tylko 10% na kszta³cenie studentów. Œrednia
pensja profesora wynosi ok. 30 tys. z³. Do-
datkowo otrzymuj¹ oni du¿e pieni¹dze na
badania, konferencje itd.

Mój wyjazd zwi¹zany by³ z realizacj¹
projektu Narodowego Centrum Nauki w Kra-
kowie i czêœciowo przez nie finansowany.
Tematyka moich badañ prowadzonych w ra-
mach tego wyjazdu koncentrowa³a siê wokó³
zagadnieñ zwi¹zanych z zastosowaniem ¿eli
pochodzenia bia³kowego i polisacharydowe-
go oraz mieszanych jako dodatków lub ¿yw-
noœci funkcjonalnej. Mia³am mo¿liwoœæ kon-
tynuowania moich badañ, jak równie¿ zg³ê-
bienia nowych dla mnie zagadnieñ zwi¹za-
nych z w³aœciwoœciami ¿eli polisacharydo-
wych, w której to dziedzinie mój opiekun –
prof. Katsuyoshi Nishinari jest œwiatowej s³a-
wy ekspertem.

Podczas pobytu na sta¿u mia³am mo¿li-
woœæ udzia³u w miêdzynarodowej konferen-
cji naukowej w Nagoi organizowanej przez
Uniwersytet Nagoya i Japoñskie Towarzystwo
Reologiczne. Zaprezentowane tam zosta³y
wyniki dotycz¹ce w³aœciwoœci reologicznych
¿eli polisacharydowo-bia³kowych. Ponadto w
Osace wziê³am udzia³ w miêdzynarodowym
seminarium na temat hydrokoloidów, prezen-
tuj¹c wyniki moich wczeœniejszych badañ nad
w³aœciwoœciami funkcjonalnymi napowietrzo-
nych ¿eli bia³ek serwatkowych.

W jednostce, w której odbywa³am sta¿,
przebywa³y osoby z ró¿nych zak¹tków œwia-
ta. Japonia to kraj prawie jednorodny etnicz-
nie, a jej mieszkañcy s³yn¹ z izolacjonizmu.
Uzyskanie sta³ej pracy przez cudzoziemców
graniczy z cudem, bo wymagana jest znajo-
moœæ jêzyka japoñskiego i trzeba pokonaæ
wiele innych barier. Zupe³nie inaczej przed-
stawia siê sytuacja w laboratorium. Powo-
dem mo¿e byæ to, ¿e struktura organizacyj-
na japoñskich uniwersytetów ró¿ni siê zasad-
niczo od polskiego modelu.

Prowadzenie badañ naukowych opiera siê,
podobnie jak na uniwersytetach amerykañ-
skich, na pracy tzw. postdoców. Jednostki s¹
niedu¿e i charakteryzuj¹ siê czêstymi zmia-
nami osób wizytuj¹cych. W chwili mojego
przyjazdu do Osaki w laboratorium poza pro-
fesorem i sekretark¹ przebywa³o 6 osób: dok-
torantka oraz profesorka z Tajlandii – pro-
motor jej pracy doktorskiej, dwóch dokto-
rów na pozycji postdoca z Chin oraz dwóch
stypendystów rz¹du japoñskiego – dr Tom
Brenner z Islandii i dr Rando Tukient z Es-
tonii. Mia³am mo¿liwoœæ obserwowaæ spo-
sób prowadzenia zajêæ dla studentów japoñ-
skich, a nawet je prowadziæ.

Wbrew obiegowym opiniom profesoro-
wie nie stwarzaj¹ bariery pomiêdzy sob¹
a studentami, natomiast æwiczenia pro-
wadzone przez dr. Brennera mia³y cha-
rakter ma³o sformalizowany. Prowadzenie
badañ wraz z osobami z najró¿niejszych
zak¹tków œwiata to bezcenna okazja do
wymiany doœwiadczeñ naukowych i inspi-
racja dla nowych pomys³ów badawczych.
Zwyczajem jest, i¿ wszyscy pracownicy
danego laboratorium id¹ razem na obiad
do jednej z restauracji znajduj¹cych siê
na terenie kampusu. Wa¿na jest integra-
cja i motywacja wspó³pracowników. Pod-
czas mojego pobytu profesor Nishinari zor-
ganizowa³ kilka imprez w laboratorium
oraz zaprosi³ dwa razy wszystkich pracow-
ników do restauracji.

Japonia dla Polaków to kraj pe³en para-
doksów i naros³ych wokó³ nich mitów. Mie-
si¹c to okres zbyt krótki na dog³êbne pozna-
nie innej kultury i wyrobienie sobie o niej
zdania, jednak stara³am siê maksymalnie
wykorzystaæ czas, którym dysponowa³am, by
wyjazd by³ owocny zarówno pod wzglêdem
naukowym, jak i kulturowo-rozrywkowym.
Nie by³o to ³atwe, poniewa¿ ¿aden pracow-
nik japoñskiego uniwersytetu nie wychodzi
z pracy przed godzin¹ 19–20, choæ oficjalne
godziny pracy to 9–17 z przerw¹ na obiad.
Tak wiêc na zwiedzanie Osaki i innych
miejsc pozostawa³y tylko weekendy.

W KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI
Marta Tomczyñska-Mleko
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Autorka na kru¿ganku Œwi¹tyni Spokoju i Po-
koju (Heian jingu) w Kioto z uczestniczka-
mi œlubu, który odbywa³ siê w tej œwi¹tyni.

Fot. Stanis³aw Mleko
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Od d³u¿szego czasu Samorz¹d Doktoran-
tów UP w Lublinie przygotowywa³ konfe-
rencjê doktorantów i m³odych naukowców o
profilu przyrodniczym. I Krajowa Konfe-
rencja Doktorantów pod has³em: „Nauki
przyrodnicze kreuj¹ przysz³oœæ” odby³a siê
12 paŸdziernika br. w nowym budynku Cen-
trum Innowacyjno-Wdro¿eniowym Nowych
Technik i Technologii w In¿ynierii Rolni-
czej przy ulicy G³êbokiej 28 w Lublinie.

JM Rektor Marian Weso³owski dokona³
uroczystego otwarcia obrad, podkreœlaj¹c, ¿e
spotykaj¹ siê tu przedstawiciele ró¿nych dzie-
dzin nauki, ró¿nych kierunków, by lepiej w
ogniu krytyki, wymiany pogl¹dów kszta³to-
waæ swoje m³ode charaktery. Zadowolenie z
organizacji konferencji wyrazi³ równie¿ prof.
dr hab. Krzysztof Go³acki, prorektor ds. stu-
denckich i dydaktyki.

Konferencja zgromadzi³a ponad 70 uczest-
ników z 11 oœrodków naukowych z ca³ej Pol-
ski, byli to zarówno doktoranci, jak i m³o-
dzi pracownicy oraz goœcie z Iraku.

Patronat honorowy zapewnili: marsza³ek
województwa lubelskiego Krzysztof Hetman,
JM Rektor UP prof. Marian Weso³owski, Kra-

jowa Reprezentacja Doktorantów oraz Lu-
belskie Porozumienie Doktorantów. Patronat
Medialny sprawowali: portal e-Biotechnolo-
gia.pl, portal NutriLife.pl, Magazyn Studenc-
ki UP w Lublinie „Radar”.

G³ównymi sponsorami konferencji byli JM
Rektor oraz prorektor ds. studenckich i dy-
daktyki, a tak¿e dziekani poszczególnych
wydzia³ów naszej uczelni. Wsparcia udzie-
lili równie¿: MPK Lublin Sp. z o.o., Krajo-
wa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w
Warszawie, Spó³dzielnia Pszczelarska APIS
w Lublinie, Herbapol Lublin S.A., firma
AVON oraz Stowarzyszenie Studentów Nauk
Przyrodniczych.

Konferencjê podzielono na 6 sesji tema-
tycznych: nauki rolnicze, ogrodnicze i kszta³-
towanie krajobrazu, nauki biologiczne i me-
dyczne, nauki o œrodowisku i ekologii, in¿y-
nieria w rolnictwie i przemyœle, technologia
i przetwórstwo ¿ywnoœci oraz sesja plakato-
wa. Dziêki wsparciu sponsorów przyznano
nagrody, które otrzymywali trzej autorzy naj-
lepszych wyst¹pieñ w ka¿dej z sesji plenar-

nych oraz wyró¿niono dyplomami najlepsze
prace w sesji plakatowej – wyró¿niono po jed-
nym plakacie w ka¿dej sesji tematycznej.
Dodatkow¹ nagrod¹ by³y 4 tablety, 3 z nich
trafi³y do uczestników sesji plenarnych, a je-
den by³ nagrod¹ w sesji plakatowej.

Nagrodzono uczestników sesji plenarnych
– nauki biologiczne i medyczne: I miejsce
Ma³gorzata Lasota (Medyczna UJ Kraków),
II miejsce Milena Bajda (UP Lublin), III
miejsce Karrar Imad Abdulsahib Al-Sham-
mari (Irak); nauki rolnicze ogrodnicze i
kszta³towanie krajobrazu: I miejsce Mate-
usz Pluta (UP Poznañ), II miejsce Dariusz
Dani³kiewicz (UP Lublin), III miejsce Julia
Bartosiewicz (UP Poznañ); in¿ynieria w rol-
nictwie i przemyœle/ technologia i przetwór-
stwo ¿ywnoœci/ nauki o œrodowisku i ekolo-
gii: I miejsce Maciej Combrzyñski (UP Lu-
blin), II miejsce Justyna Tomi³o (UP Lublin),
III miejsce: Marcin Rymarz (UP Lublin)

Wœród uczestników prezentuj¹cych postery
zosta³y przyznane dyplomy. Nauki biologicz-
ne i medyczne: I miejsce Beata Dziêgiel
(UP Lublin); nauki rolnicze ogrodnicze i
kszta³towanie krajobrazu: I miejsce Agniesz-
ka Œwist-Kowala (UP Lublin); in¿ynieria
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 w rolnictwie i przemyœle: I miejsce Justyna
Libera (UP Lublin); nauki o œrodowisku i
ekologii: I miejsce Joanna Gêbura (UMCS
Lublin); technologia i przetwórstwo ¿ywno-
œci: I miejsce Piotr Domaradzki (UP Lublin)
I miejsce Justyna Libera (UP Lublin).

Pierwszy raz doktoranci UP organizowali
tego typu konferencjê. Pracowali od grudnia
2012 r., od kiedy w wyborach wy³oniony zo-
sta³ pe³ny sk³ad Rady Doktorantów. Termin
jaki przewidziano dla Konferencji sprawi³,
¿e mnóstwo pracy przypad³o na czas wypo-
czynku – kosztem letnich wakacji. Jednak
wysi³ek zosta³ doceniony, wydarzenie zosta-
³o uznane za bardzo udane i odbi³o siê sze-
rokim echem w ca³ym kraju. Wra¿enie zro-
bi³a nie tylko dobra organizacja samej kon-
ferencji, ale równie¿ przygotowane materia³y
konferencyjne i dodatkowe atrakcje, jak
wycieczka po Lublinie oraz trwaj¹cy do póŸ-
nych godzin nocnych bankiet w Dworku Zie-
miañskim na Felinie. Uczestnicy Konferen-
cji wyrazili chêæ powrotu na kolejn¹, II edy-
cjê w roku 2014.

Anna Olek, £ukasz Kopiñski.
Fot. Jacek Piasecki

KONFERENCJE . SYMPOZJA

£ukasz Kopiñski Uczestnicy konferencji podczas paneli sesji plenarnej

Sesja plakatowa
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Szata roœlinna to zespó³ gatunków roœlin
(flora) oraz kompozycje florystyczne, jakie
tworz¹, czyli zbiorowiska i zespo³y roœlin-
ne. Terytorium Polski charakteryzuje rów-
nole¿nikowy uk³ad krajobrazów, od morskie-
go na pó³nocy poprzez nizinny i wy¿ynny do
górskiego na po³udniu.

W obrêbie tej niejednolitej rzeŸby terenu
w okresach glacja³ów i interglacja³ów okresu
czwartorzêdowego wykszta³ci³o siê wiele bio-
topów, co determinuje heterogenicznoœæ eko-
systemów, biocenoz i fitocenoz [Matuszkie-
wicz 1999].  Mimo ¿e w porównaniu z innymi
pañstwami europejskimi nasz kraj (6,3% po-
wierzchni Europy) jest ubogi w gatunki (ok.
10% flory Europy), ró¿norodnoœæ naszej szaty
roœlinnej jest wiêksza ni¿ wynika z po³o¿enia
geograficznego i uwarunkowañ klimatycz-
nych. Odrêbnoœæ naszej szaty roœlinnej, nie-
jednokrotnie unikatowa w skali ca³ego konty-
nentu, podyktowana jest te¿ wp³ywami kultu-
rowymi, np. s³abszym, w porównaniu do za-
chodu Europy, rozwojem rolnictwa, przemy-
s³u i infrastruktury (mieszkaniowej, drogowej).

Podstawowym atutem rodzimej szaty ro-
œlinnej jest jej du¿y stopieñ naturalnoœci.
Zbiorowiska naturalne tworz¹ prawie 61%
ogólnej liczby zespo³ów, na pó³naturalne
przypada oko³o 25% ogó³u, a na synantropij-
ne 14% wszystkich typów zespo³ów [Solon
2003]. W strukturze powierzchniowej fito-
cenozy pierwotne i naturalne zajmuj¹ jed-
nak tylko ok. 10% powierzchni szaty roœlin-
nej kraju i wystêpuj¹ fragmentarycznie (np.
czêœæ Puszczy Bia³owieskiej, niektóre lasy
rezerwatowe, trudnodostêpne lasy bagienne).
Do tej grupy zbiorowisk nale¿¹ te¿ dobrze
zachowane mszary i torfowiska oraz roœlin-
noœæ wysokogórska. Wiêksz¹ powierzchniê
(ok. 35%) zajmuj¹ leœne zbiorowiska zastêp-
cze oraz pó³naturalne zbiorowiska ³¹kowe.
Dominuj¹ (ok. 55% powierzchni) zbiorowi-
ska antropogeniczne (synantropijne), zwi¹-

zane z terenami upraw (segetalne) lub z prze-
strzeniami zurbanizowanymi (ruderalne).

Pomimo coraz silniejszej antropopresji,
naturalny charakter zachowa³a szata roœlin-
na Wybrze¿a Ba³tyku, gdzie sztucznie usy-
pane wa³y, odgradzaj¹ce l¹d od morza s¹
rzadkoœci¹, a wzd³u¿ brzegu z pla¿¹ granicz¹
wydmy bia³e, na nadmorskich wydmach sza-
rych wystêpuje bór ba¿ynowy, a pagórki
moreny czo³owej porastaj¹ buczyny nadmor-
skie (ni¿owa i storczykowa).

Lesistoœæ Polski (ok. 30,5% terytorium
kraju) jest o kilka procent ni¿sza ni¿ prze-
ciêtna w Europie, ale nasze zbiorowiska le-
œne tworz¹ zwarte kompleksy (np. Bory Tu-
cholskie ok. 250 tys. ha, Bory Dolnoœl¹skie
ok. 150 tys. ha, Puszcza Notecka ok. 135
tys. ha), z wiekowym drzewostanem (120–
160–200 lat). Ewenementem jest wkracza-
nie tych kompleksów na przedmieœcia aglo-
meracji (Puszcza Bukowa na peryferiach
Szczecina, Puszcza Bydgoska na po³udnie od
krañców Bydgoszczy, oraz rozleg³e tereny
Puszczy Kampinoskiej w granicach Warsza-
wy) [Olaczek 2008]. Fragmentaryczne wy-
spy leœne stanowi¹ nieod³¹czny element kra-
jobrazu (fot. 1, 2). W wielu miejscach za-
chowa³y siê lasy nale¿¹ce do dawnych ma-
j¹tków ziemskich i nadaj¹ obecnie krajobra-
zowi niepowtarzalny charakter, z bogat¹
flor¹, czasami z przestojami starodrzewu
(dêbów, lip, jesionów). Zwarte powierzch-
nie leœne, poprzecinane s¹ polami, ³¹kami i
torfowiskami. Zbiorowiska torfowiskowe (ni-
skie, przejœciowe i wysokie), które zajmuj¹
49 tys. zró¿nicowanych powierzchniowo sie-
dlisk, stanowi¹ nie tylko ostojê w¹sko wy-
specjalizowanych, czêsto unikatowych gatun-
ków, ale tworz¹ „krêgos³up hydrologiczny”
kraju, kumuluj¹c 1/3 wody opadowej.

Unikatowa jest roœlinnoœæ rozleg³ych pra-
dolin rzecznych (np. Wis³y, Odry, Warty,
Noteci, Bugu), które nadal, inaczej ni¿ za-
chodnioeuropejskie, p³yn¹ naturalnymi ko-
rytami, stanowi¹c wa¿ny element przyrod-
niczo-krajobrazowy (³achy piachu, kamieñ-
ce, starorzecza, fragmentaryczne ³êgi).

Wœród zbiorowisk ³¹kowych, niektóre ze-
spo³y nale¿¹ do najbogatszych w gatunki bio-
cenoz Europy. Najwartoœciowsze przyrodni-
czo s¹ ³¹ki bagienne (turzycowo-mszyste
i turzycowe), zmiennowilgotne ³¹ki trzêœli-
cowe, zalewowe ³¹ki selernicowe, tworz¹ce
ekosystemy o z³o¿onych oddzia³ywaniach
biocenotycznych, klimatycznych, glebotwór-
czych, hydrologicznej i hydrosanitarnych.
Kolorowe p³aty ³¹k, zmieniaj¹ce siê w aspek-
tach sezonowych podnosz¹ estetykê krajobra-
zu, maj¹ du¿y potencja³ dla zagospodaro-
wañ przestrzennych. Cenne krajobrazowo
i florystycznie s¹ równie¿ ekstrazonalne mu-
rawy kserotermiczne – ciep³olubne zbioro-
wiska trawiaste o charakterze stepowym,
z udzia³em rzadkich i/lub chronionych oso-
bliwoœci florystycznych, czêsto reliktów trze-
ciorzêdowych.

Obszar Polski charakteryzuje siê wysoki-
mi walorami krajobrazowymi, przyrodniczy-
mi, historyczno-kulturowymi i rekreacyjno-
wypoczynkowymi. Typowym i unikatowym
sk³adnikiem krajobrazu rolniczego jest tzw.
szachownica pól, czyli niewielkie, s¹siadu-
j¹ce ze sob¹ obszary pokryte ró¿nymi upra-
wami i oddzielone miedzami, niekiedy
z pojedynczymi drzewami (fot. 3). Odrêb-
noœæ krajobrazow¹ na obszarach rolniczych
tworz¹ tzw. wyspy œrodowiskowe, zadrzewie-
nia, zakrzewienia, pasy zaroœli, murawy,
przydro¿a i drobne zbiorniki wodne. Wyspy
œrodowiskowe zapewniaj¹ szlaki migracji
i refugia dla roœlin i zwierz¹t, dlatego ob-
szary wiejskie s¹ wa¿n¹ ostoj¹ bogactwa ga-
tunkowego roœlin i zwierz¹t.

Szata roœlinna, jako nieod³¹czny element
krajobrazu Polski, przekazuje wiedzê o prze-
sz³oœci, stanowi œwiadectwo naszej narodowej
to¿samoœci. Szpalery sêdziwych lip wzd³u¿
dróg, wierzby, zw³aszcza te og³owione, ro-
sn¹ce na skrajach traktów i wœród pól, piwo-
nie, ³ubiny, malwy czy dziewanny przy wiej-
skich zagrodach s¹ fenomen, który w bardzo
szczególny sposób kszta³tuje nas kulturowo.
Przyroda tworzy obraz kraju, który w ci¹gu
wieków uformowa³ nasz¹ psychikê, tempera-
ment, poczucie piêkna i harmonii. Polska
natura by³a i jest inspiracj¹ dla artystów po-
etów, pisarzy, malarzy, muzyków. W obliczu
globalizacji to przyroda pozwala zachowaæ
swoistoœæ i indywidualnoœæ, zarówno narodow¹,
jak i regionaln¹. Dba³oœæ o utrzymanie jej
specyficznego charakteru ma wiêc wymiar
moralny i powinno dotyczyæ nie tylko obsza-
rów najcenniejszych przyrodniczo, ale rów-
nie¿ zbiorowisk synantropijnych (segetalnych
i ruderalnych). Obserwowane w tej grupie ro-
œlinnoœci, z coraz wiêkszym nasileniem, ten-
dencje niekorzystne (inwazje roœlinne, zanik
bioró¿norodnoœci gatunkowej i biocenotycz-
nej) powoduj¹ koniecznoœæ podejmowania
ró¿norodnych dzia³añ na rzecz przeciwdzia-
³ania trywializacji czy wrêcz „macdonaldy-
zacji” naszej szaty roœlinnej.

Katedra Botaniki, Pracownia Biologii
Roœlin Ogrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

WALORY SZATY ROŒLINNEJ KRAJOBRAZU
POLSKIEGO

Bo¿ena Denisow

Kwitnienie zawilca gajowego w lesie gr¹dowym – aspekt wiosenny. Fot. B. Denisow
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W dniach 11–13 wrzeœnia 2013 r. odby³a
siê konferencja naukowo-techniczna pt.
„Ekologiczne i in¿ynieryjne aspekty ochro-
ny œrodowiska na terenach chronionych i cen-
nych krajobrazowo”, któr¹ rozpoczêto w
auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Paw³a II. Honorowy patronat nad
konferencj¹ sprawowa³ JM Rektor KUL, ks.
prof. dr hab. Antoni Dêbiñski.

Organizatorami konferencji by³y: Kate-
dra Zoologii i Ekologii Bezkrêgowców KUL,
Katedra In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska
i Geodezji oraz Katedra Energetyki i Pojaz-
dów UP w Lublinie, Zak³ad Hydrologii UMCS
w Lublinie, Katedra In¿ynierii Sanitarnej i
Gospodarki Wodnej UR w Krakowie, Rozto-
czañski Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie, Stowarzy-
szenie In¿ynierów i Techników Wodnych i
Melioracyjnych – Zarz¹d Oddzia³u w Lubli-
nie, Komisja Ochrony i Kszta³towania Œro-
dowiska PAN Oddz. w Lublinie, Komisja
Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Oddz. w
Krakowie, Komitet Melioracji i In¿ynierii
Œrodowiska Rolniczego PAN. Wspó³organiza-
torem konferencji by³o Polskie Towarzystwo
Hydrobiologiczne.

Podczas obrad dyskutowano na temat:
oceny stanu ekosystemów wodnych na obsza-
rach chronionych, jak parki narodowe i re-
zerwaty oraz cennych krajobrazowo; oczysz-
czania œcieków i ochrony wód; rekultywacji
zbiorników wodnych; zagospodarowania wód
opadowych; zagospodarowania odpadów i
osadów œciekowych; odnawialnych Ÿróde³
energii i zastosowania wysoko efektywnych
technologii w ochronie œrodowiska na obsza-
rach chronionych i cennych krajobrazowo.

W pierwszym dniu konferencji odby³y siê
dwie sesje plenarne, podczas których wyg³o-
szono 11 referatów. Miêdzy sesjami plenar-

nymi odby³a siê sesja posterowa, w czasie
której mo¿na by³o zapoznaæ siê  z 10 praca-
mi w formie plakatów.

Drugiego dnia konferencji na terenie Roz-
toczañskiego Parku Narodowego odby³a siê I
i II sesja naukowo-terenowa, w czasie której
uczestnicy mogli: zwiedziæ Oœrodek Eduka-
cyjno-Muzealny RPN i Roztoczañskie Cen-
trum Naukowo-Edukacyjnego (RCNE), gdzie
zaprezentowano Stacjê Bazow¹ Zintegrowa-
nego Monitoringu Œrodowiska Przyrodnicze-
go Roztocze oraz laboratorium analityczne
stacji automatycznej zanieczyszczeñ powie-
trza; przejœæ œcie¿k¹ dydaktyczn¹ na Bukow¹
Górê (obszar ochrony œcis³ej); poznaæ meto-
dologiê wybranych programów monitoringo-
wych na powierzchniach badawczych Stacji
Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Œro-
dowiska Przyrodniczego Roztocze oraz za-
kres pomiarów w ramach monitoringu wód
powierzchniowych (punkty na rzece
Œwierszcz w uroczysku Wygoda oraz na Ma-
lowanym Moœcie); mogli tak¿e poznaæ za-
kres pomiarów w stacji meteorologicznej we
Floriance i zakres monitoringu ekosystemów
leœnych i chemizmu opadów oddzia³uj¹cych
na lasy, wody i gleby zlewni (prezentacja
powierzchni jod³owej) oraz zintegrowane
systemy poboru energii s³onecznej – ogniwa
fotowoltaiczne i panele s³oneczne oraz piec
do spalania biomasy i metody oddawania uzy-
skanej energii elektrycznej do sieci.

Trzeciego dnia konferencji odby³a siê III
sesja terenowa, w czasie której zwiedzano:
zespó³ klasztorny i koœció³ p.w. Nawiedze-
nia Najœwiêtszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie; kapliczkê na wodzie – Ÿródliska, z któ-
rych wyp³ywa woda s³yn¹ca z uzdrawiania;
Rezerwat Krajobrazowy Nad Tanwi¹; strefê
krawêdziow¹ Roztocza – linia Teisseyre’a-
Tornquista (miejsce po³¹czenie p³yt tekto-
nicznych eurazjatyckiej i zachodnioeuropej-
skiej), kamienio³omy w Nowinach i Józefo-
wie; rezerwat krajobrazowy Czartowe Pole

ASPEKTY OCHRONY ŒRODOWISKA
– naturalny odcinek potoku Sopot; zak³ad
przemys³owy Ordynacji Zamojskiej – ruiny
papierni wybudowanej w 1741 r.; rezerwat
krajobrazowy „Szum”, zaporê i hydroelek-
trowniê produkuj¹c¹ energiê elektryczn¹, a
jednoczeœnie przerywaj¹ca ci¹g³oœæ rzeki
Szum; Górecko Koœcielne – pomnikowe, wie-
lowiekowe (500–600 lat) okazy dêbu szypu³-
kowego, koœció³ modrzewiowy œw. Stanis³a-
wa z XVIII w. i kapliczkê na wodzie z XIX
w.; ¿eremia bobrowe; miejscowoœæ Sochy –
wieœ spacyfikowan¹ przez wojska Wehrmach-
tu 1 czerwca 1943 r. oraz liniê hutniczo-
siarkow¹ wybudowan¹ w latach 1979–1980,
która przecina Roztoczañski Park Narodowy
i powoduje olbrzymie zagro¿enia.

W konferencji uczestniczy³y 44 osoby z
ró¿nych oœrodków akademickich z terenu
ca³ej Polski, zajmuj¹ce siê zagadnieniami
dotycz¹cymi ekologicznych i in¿ynieryjnych
aspektów ochrony œrodowiska na terenach
chronionych i cennych krajobrazowo. W ra-
mach konferencji swoje doœwiadczenia za-
prezentowali przedstawiciele: Wojewódzkie-
go Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Lublinie, UMCS w Lublinie, KUL JPII,
UR w Krakowie, UP w Lublinie, UP w Po-
znaniu, Polit. Gdañskiej, Polit. Lubelskiej,
Uniw. Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochro-
ny Przyrody PAN w Krakowie. Patronat me-
dialny nad konferencj¹ sprawowa³y wydaw-
nictwa: Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Abrys
Sp. z o.o. oraz Radio eR.

Referaty i postery zaprezentowane pod-
czas konferencji zostan¹ opublikowane w
postaci prac naukowych w czasopismach ta-
kich jak: Teka Komisji Ochrony i Kszta³to-
wania Œrodowiska Przyrodniczego PAN Oddz.
w Lublinie oraz Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich PAN Oddz. w Krakowie.

Krzysztof JóŸwiakowski, Krzysztof Czernaœ,
Wies³aw Piekarski

Fot. Agnieszka Dudziak
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W dniach 12–14 wrzeœnia 2013 r., w Spale
odby³a siê I Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna to¿-
samoœæ Polaków”, towarzysz¹ca programo-
wi Prezydenckich Do¿ynek.

Jej organizatorami byli: Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie – Wydzia³ Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, Szko³a G³ówna
Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lo-
kalna Organizacja Turystyczna w Spale.
Konferencja odby³a siê pod honorowym pa-
tronatem sekretarza stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra
¯uchowskiego, marsza³ka województwa ³ódz-
kiego – Witolda Stêpnia, prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej – Rafa³a Szmyt-
ke, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go – Andrzeja Kraœnickiego oraz starosty to-
maszowskiego – Piotra Kagankiewicza. Blo-
kom tematycznym konferencji patronowali:
JM Rektor UP w Lublinie – prof. dr hab.
Marian Weso³owski i JM Rektor Szko³y G³ów-
nej Turystyki i Rekreacji w Warszawie – prof.
dr hab. Aleksander Ronikier. Medialnie kon-
ferencji patronowa³y: „Ekonatura” (ogólno-
polski miesiêcznik ekologiczny), „Magazyn
Olimpijski” oraz Media Corporation.

By³a to pierwsza konferencja z planowa-
nego cyklu spotkañ, które mia³yby skupiæ siê
na wnikliwej analizie polskiej tradycji i kul-
tury oraz tego wszystkiego, co nieodmien-
nie kojarzy nam siê z polskoœci¹. Celem pla-
nowanej konferencji by³o podjêcie dyskusji
nad tym, jak wspó³czesne spo³eczeñstwo ro-
zumie rodzimoœæ, czym jest dla nas polska
tradycja i to¿samoœæ kulturowa. Problemy te
wydaj¹ siê niezwykle wa¿ne w dobie ogrom-
nych przemian kulturowych i œwiadomoœcio-
wych wspó³czesnych Polaków, kiedy zagra-
¿a nam niezwykle silna unifikacja, dotyka-
j¹ca w zasadzie wszystkich sfer ¿ycia.

Organizatorzy do³o¿yli wszelkich starañ,
aby program obrad zainteresowa³ ka¿dego,
komu le¿y na sercu promocja kraju, jego
szczególnych walorów przyrodniczych, kra-
jobrazowych i kulturowych oraz ich ochro-
na. Tradycja dziœ postrzegana jako ogólno-
narodowa to w du¿ej mierze kultura wsi, tra-
dycja dworu polskiego, uprawy ziemi i jej
czczenia, oraz to, co j¹ warunkuje, a wiêc
przyroda Polski i jej tak zró¿nicowane i  nadal
piêkne krajobrazy, wyró¿niaj¹ce nasz kraj
na tle ca³ej Europy.

Na tej swoistej bazie wyros³y nowe zja-
wiska kulturowe, dziœ mo¿e silniej odbiera-
ne przez ogó³ spo³eczeñstwa, jako zespala-
j¹ce Polaków. Rok 2012 pokaza³, jak wa¿n¹
wiêŸ kulturow¹ odczuwamy w obliczu miê-
dzynarodowych rozgrywek sportowych (Igrzy-
ska olimpijskie w Londynie, Euro 2012), jak
wa¿ny jest dla nas wizerunek w obliczu przed-
stawicieli ca³ego œwiata oraz opinia o nas,
jako o nowoczesnym pañstwie, które z jed-
nej strony napawa nas dum¹, ale w którym
tak wiele jeszcze mamy do zrobienia.
Wszystkie te zagadnienia okaza³y siê warte
omówienia. Zdefiniowanie pogl¹dów na ten
temat przez interdyscyplinarne grono na-
ukowców pozwoli³o ukierunkowaæ bior¹cych
udzia³ w konferencji na bardziej œwiadome
dzia³ania, maj¹ce na celu kszta³towanie

w³aœciwych postaw i dzia³añ dla ochrony
naszej to¿samoœci i budowy nowoczesnego,
dumnego ze swych korzeni i tradycji kultu-
rowej kraju. To za³o¿enie przyœwieca³o ob-
radom pogrupowanym w kilka paneli oraz
wydarzeniom towarzysz¹cym.

W pierwszym dniu konferencji zorgani-
zowano wycieczkê w miejsca o szczególnej
historii i tradycji w okolicy Spa³y (Konew-
ka, Inow³ódz, w tym zamek i urokliwy ro-
mañski koœció³ek œw. Idziego). Wycieczkê
poprowadzi³ dr hab. Jeremi T. Królikowski,
prof. SGGW.

Drugi dzieñ konferencji obfitowa³ w liczne
wyst¹pienia. Pierwszy panel dyskusyjny „Na-
tura i kultura w tradycji polskoœci” obejmo-
wa³ nastêpuj¹ce referaty: Rozwa¿ania o prze-
mianach polskiego krajobrazu kulturowego
– prof. Leszek Kajzer; Walory szaty roœlin-
nej krajobrazu polskiego – dr hab. Bo¿ena
Denisow; Tradycja kszta³towania przestrze-
ni ¿yciowej i wpisywania siê w krajobraz –
prof. Jan Rylke; Tradycja polskiej kultury
rolniczej – prof. Tadeusz Kêsik; Dziedzic-
two przyrodniczo-kulturowe Spa³y – dr hab.
Ma³gorzata Milecka, prof. UP w Lublinie;
Pa³ace carskie w Spale i Bia³owie¿y – Swie-
t³ana Czestnych, ekspert Domu Aukcyjnego
Federacji Rosyjskiej.

Drugi panel poœwiêcony by³ roli sportu w
promowaniu Polski na arenie miêdzynarodo-
wej. Odbywa³ siê pod has³em: „Tradycja jako
czynnik spójnoœci kulturowej. Turystyka, sport
i rekreacja” – wspó³czesne znaczenie promo-
cji polskich wartoœci narodowych. Przedsta-
wiono nastêpuj¹ce referaty: Promocja Polski
poprzez organizacjê wielkich imprez sporto-
wych – dr El¿bieta W¹sowicz-Zaborek, za-
stêpca prezesa Pol. Organizacji Turystycznej;
Tematyczne szlaki kulturowe w Polsce. Nowa
forma ochrony i promocji dziedzictwa naro-
dowego – prof. Andrzej Kowalczyk; Rola sportu
w kszta³towaniu to¿samoœci narodowej Pola-
ków przed odzyskaniem niepodleg³oœci – doc.
dr Kajetan H¹dzelek, prezes Centrum Eduka-
cji Olimpijskiej; Narodowe aspekty miêdzy-
narodowego sukcesu sportowego – Artur Par-
tyka, dwukrotny medalista olimpijski; Tour
de Pologne – wielka reaktywacja wyœcigu –
Czes³aw Lang, medalista olimpijski, dyrek-
tor Tour de Pologne; Wykorzystane szanse tur-
nieju UEFA Euro 2012 w Polsce – dr Adam
Zaborowski; Rola sportu w tradycji i rozwoju
Spa³y – dr Micha³ S³oniewski.

Obrady uœwietni³y dodatkowe atrakcje –
wystêp studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca
„Jawor” UP w Lublinie doskonale obrazuj¹cy
bogactwo polskich tradycji folklorystycznych,
a tak¿e dwie wystawy. Kuratorem wystawy
malarskiej „Krajobrazy Polski” studentów
z Ko³a Naukowego Malarstwa, Rysunku i Mo-
zaiki Artystycznej UP by³a mgr Paulina Hor-
tyñska (opiekun Ko³a). Zaprezentowano tak-
¿e prace studentów III roku architektury kra-
jobrazu UP w Lublinie o wymownym tytule
„Ogród polski”. Drugi dzieñ zakoñczony zo-
sta³ uroczyst¹ kolacj¹, która zgodnie ze sta-
ropolsk¹ tradycj¹ rozpoczê³a siê polonezem.

W trzecim dniu obrady odbywa³y siê ju¿
w dwóch równoleg³ych panelach, z uwagi na
liczbê zg³oszeñ oraz ich ró¿norodnoœæ.
W pierwszym panelu, „To¿samoœæ kulturo-

wa”, mo¿na by³o wys³uchaæ nastêpuj¹cych
referatów: Europejskie Ÿród³a widzenia swo-
istoœci polskiego krajobrazu – dr hab. Jeremi
T. Królikowski, prof. SGGW; Polski krajo-
braz, krajobraz Polski czy krajobraz Pola-
ków? – dr arch. Leszek Bylina; Ponadczaso-
woœæ kultury ludowej w formie m³odzie¿o-
wych zespo³ów folklorystycznych – Martyna
Macko, Tomasz Chmurski; Oswajanie archi-
tektury rezydencjonalnej i sakralnej po dru-
giej wojnie œwiatowej przez polsk¹ ludnoœæ
na Dolnym Œl¹sku – dr hab. Romuald M.
£uczyñski; To¿samoœæ kulturowa w beskidz-
kim budownictwie letniskowym – dr arch.
Tomasz Malec; Wiejskie ogrody przydomo-
we w staraniach o odtworzenie tradycyjnego
krajobrazu wsi – dr hab. Halina Lipiñska;
Roœliny stosowane w ogrodach i tradycja ich
stosowania w przestrzeni prywatnej i wspól-
notowej – dr Beata Joanna Gawryszewska,
mgr Edyta Winiarska; Zagospodarowanie za-
drzewieñ œródpolnych w celu poprawy bazy
po¿ytkowej – dr hab. Bo¿ena Denisow, dr
Ma³gorzata Bo¿ek, dr Monika Strza³kowska-
Abramek; Drzewostany sosnowe jako znak
rozpoznawczy spalskiego krajobrazu – stan
obecny i perspektywy ochrony – mgr Eweli-
na Widelska.

Drugi panel, „To¿samoœæ cywilizacyjna”,
by³ panelem miêdzynarodowym. Wyg³oszo-
no w nim nastêpuj¹ce referaty: Fortyfikacja
miasta – od dominacji do zapomnienia – dr
hab. Mykola Bevz, prof. UP w Lublinie;
Ekologiczne podstawy rekultywacji krajobra-
zu – dr hab. Viktor Myronenko, prof. UP
w Lublinie; Poprawa krajobrazu miasta –
dr in¿. arch. Oleg Myronenko; Relief miej-
skiego krajobrazu jako sposób tworzenia ar-
chitektury bez barier – Vadym Matvieiev;
Suburbia a to¿samoœæ miejsc – dr Agnieszka
Kêpkowicz; Walory spalskiego krajobrazu
w malarstwie studentów UP – mgr Paulina
Hortyñska, mgr Natalia Kot; Wp³yw procesu
globalizacji na kszta³towanie siê krajobrazu
miast polskich po ponad 20 latach od trans-
formacji ustrojowej w Polsce – dr arch. Re-
nata JóŸwik; Fizjonomia miast wielkopol-
skich, jako to¿samoœæ kulturowa regionu –
dr arch. Rafa³ Graczyk; Przestrzenie publicz-
ne jako element kszta³tuj¹cy to¿samoœæ mia-
sta na przyk³adzie Poznania – mgr arch. Jo-
anna Ko³ata; Dworcowe kompleksy jako
obiekty europejskiej integracji – Inna Pod-
telezhnikova.

Akcentem niezwykle mi³ym by³o uroczy-
ste wrêczenie Certyfikatów Honorowych
Ambasadorów Spa³y dla osób szczególnie
zas³u¿onych w promowaniu miejscowoœci
i dzia³alnoœci na rzecz jej rozwoju. Ten dzieñ
zosta³ zakoñczony dyskusj¹ podsumowuj¹c¹
obrady, podczas której sformu³owano wnio-
ski oraz warte poruszenia kwestie na kolejn¹
ju¿ konferencjê z tego cyklu, planowan¹ we
wrzeœniu 2014 r. Na tê konferencjê ju¿ dziœ
organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszyst-
kich zainteresowanych podjêt¹ problematyk¹.

Ma³gorzata Milecka, Ewelina Widelska

Katedra Projektowania i Konserwacji
Krajobrazu, Wydzia³ Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

KULTUROWA I CYWILIZACYJNA
TO¯SAMOŒÆ POLAKÓW
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Uroczyste wrêczenie Medali za D³ugo-
letni¹ S³u¿bê oraz dyplomów doktora habi-
litowanego odby³a siê 19 listopada br.

JM Rektor Marian Weso³owski wrêczy³
dyplomy doktora habilitowanego. Otrzyma-
³y je nastêpuj¹ce osoby z poszczególnych
wydzia³ów: Wydz. Agrobioin¿ynierii – Piotr
Kraska; z Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
– £ukasz Adaszek, Leszek Jan Guz, Ewa
Barbara Tomaszewska, Krzysztof Tomczuk;
Wydz. Biologii i Hodowli Zwierz¹t – Grze-
gorz Borsuk, Monika Maria Budzyñska, An-
drzej Józef Jakubczak, Anna Kasprzyk; Wydz.
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu –
Danuta Anna Kulpa, Marzena Masierowska,
Grzegorz Mikiciuk, Lubos³awa Ewa Nowa-
czyk, El¿bieta Patkowska; Wydz. In¿ynierii
Produkcji – Pawe³ Tomasz Sobczak, Marek
Andrzej Szmigielski, Jan Woliñski, Agniesz-
ka Monika Wójtowicz; z Wydz. Nauk o ̄ yw-
noœci i Biotechnologii – Urszula Katarzyna
Gawlik-Dziki, Dariusz Miros³aw Stasiak.

Marian Starownik, wicewojewoda lubel-
ski odznaczy³ przyznanymi przez Prezyden-
ta RP Medalami za D³ugoletnia S³u¿bê pra-
cowników Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie. Medal z³oty otrzyma³o 12 osób,
srebrny 8 i br¹zowy 27.

Promocje doktorskie odby³y siê 16 listo-
pada br. W poczet doktorów Uniwersytetu
Przyrodniczego przyjêto 35 osób, którym li-

 DYPLOMY I ODZNACZENIA
sty gratulacyjne wrêczy³ prof. Andrzej Boro-
wy, prorektor. JM Rektor Marian Weso³owski
nowo wypromowanym doktorom z³o¿y³ gra-
tulacje, ¿ycz¹c, by doktorat by³ przepustk¹

w ¿ycie naukowe i zawodowe. W imieniu
wypromowanych g³os zabra³a dr Anna £ojsz-
czyk-Szczepaniak.

red. Fot. Jacek Piasecki

Promocje doktorskie

Doktorzy habilitowani

WYDARZENIA
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16 listopada br. odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia dyplomów „Wyró¿niaj¹cego siê
absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie”. W roku akademickim 2012/2013
w naszej uczelni studia pierwszego stopnia
ukoñczy³o 1527 absolwentów, studia drugie-
go stopnia 946 i jednolite magisterskie 130

.
Na uroczystoœæ zostali zaproszeni absol-

wenci studiów pierwszego i drugiego stop-
nia, którzy uzyskali w ci¹gu studiów bardzo
wysokie oceny, a ich œrednia ocen wynosi³a
ponad 4,70, z³o¿yli egzamin dyplomowy w
terminie wynikaj¹cym z planu studiów i uzy-
skali bardzo dobr¹ ocenê z pracy dyplomo-
wej i egzaminu dyplomowego. Zaproszenie
skierowano tak¿e do absolwentów, którzy
wyró¿nili siê aktywnoœci¹ w organizacjach
studenckich.

JM Rektor prof. dr hab. Marian Weso³ow-
ski przyzna³ 58 dyplomów „Wyró¿niaj¹cego
siê absolwenta UP w Lublinie” w tym na
Wydz. Agrobioin¿ynierii – 14, Wydz. Biolo-
gii i Hodowli Zwierz¹t – 17, Wydz. Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu – 4, Wydz.
In¿ynierii Produkcji – 8, Wydz. Nauk o ¯yw-
noœci i Biotechnologii – 9, Wydz. Nauk Rol-
niczych – 6 (dyplomy wrêczono w Zamoœciu
23 listopada br.) i Wydz. Medycyny Wetery-
naryjnej – 1 (uroczystoœæ odby³a siê w czerw-
cu br.). Odznakê Honorow¹ UP w Lublinie
przyznan¹ przez JM Rektora otrzyma³o 72
absolwentów za bardzo dobre wyniki i za du¿e
zaanga¿owanie w sprawy organizacyjne na
Wydzia³ach. Wœród uhonorowanych by³ mgr
in¿. Jacek Panek – absolwent kier. biotech-
nologia, który na studiach drugiego stopnia
zosta³ laureatem programu ministerialnego
„Diamentowy Grant”. Znalaz³ siê w gronie
89 studentów, którzy jako studenci mogli
podj¹æ badania naukowe pod k¹tem przysz³e-
go doktoratu. Za dzia³alnoœæ organizacyjn¹
zosta³a wyró¿niona m.in. mgr in¿. Kinga
Woœko absolwentka kier. zootechnika i prze-
wodnicz¹ca ZMW, która w czasie studiów
dzia³a³a z ogromnym zaanga¿owaniem na
rzecz uczelni podejmuj¹c ró¿ne wyzwania i
wykazuj¹c siê du¿ym zmys³em organizacyj-
nym oraz pracowitoœci¹.

Tak jak w ubieg³ych latach 6 najlepszych
absolwentów otrzyma³o dyplomy i nagrody
ksi¹¿kowe od prezesa Lubelskiego Rynku
Hurtowego. Nagrody ksi¹¿kowe dla 18 naj-

lepszych absolwentów ufundowa³ i wrêczy³
prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof.
dr hab. Krzysztof Go³acki. Ka¿dego roku na-
grody ksi¹¿kowe dla najlepszych absolwen-
tów funduje Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjació³ UP w Lublinie i w tym roku pre-
zes prof. dr hab. Gra¿yna Je¿ewska-Witkow-
ska wrêczy³a je 6 osobom.

Ponadto przyznano dyplomy uznania za
dzia³alnoœæ w studenckich ko³ach naukowych
oraz za aktywn¹ dzia³alnoœæ w Radzie Uczel-
nianej Samorz¹du Studenckiego i Wydzia-
³owej Radzie Samorz¹du Studenckiego. Ab-
solwenci, którzy przygotowali najlepsze pra-
ce dyplomowe zostali wyró¿nieni dyploma-
mi przyznanymi przez prorektora ds. studenc-
kich i dydaktyki. Wrêczono je w ramach uro-
czystoœci wydzia³owych.

W imieniu absolwentów rocznika 2012/
2013 g³os zabra³a mgr in¿. architekt krajo-

brazu Natalia Barbara Kot, obecnie dokto-
ranta WOiAK, kilkakrotnie w czasie uroczy-
stoœci wyró¿niona dyplomem i nagrodami za
bardzo dobre wyniki uzyskane w czasie stu-
diów na kier. architektura krajobrazu. Podziê-
kowa³a nauczycielom akademickim, którzy
w³o¿yli wiele trudu i serca, aby przekazaæ
studentom jak najlepiej wiedzê, oraz rodzi-
com, którym dedykowa³a odbierane wyró¿-
nienia. Pogratulowa³a wszystkim zaproszonym
kole¿ankom i kolegom osi¹gniêæ i zaapelo-
wa³a, aby byli dumni z tego, ¿e s¹ absolwen-
tami UP w Lublinie, a nauka zdobyta na stu-
diach przynios³a po¿ytek spo³eczeñstwu.

Na zakoñczenie uroczystoœci JM Rektor
prof. Marian Weso³owski i prorektor prof.
Krzysztof Go³acki z³o¿yli serdeczne gratu-
lacje wszystkim wyró¿nionym absolwentom,
¿yczyli sukcesów w ¿yciu zawodowym i za-
chêcali do utrzymywania kontaktów z Uni-
wersytetem.

Anna WoŸniak
Kierownik Dzia³u Organizacji Studiów

Fot. Jacek Piasecki

DYPLOMY, DYPLOMY...

WYDARZENIA

Doktorzy i przyszli doktorzy

JM Rektor Marian Weso³owski wrêcza dyplom „Wyró¿niaj¹cego siê absolwenta”

JM Rektor wyró¿nia Honorow¹ Odznak¹ UP
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Nowe logo, uporz¹dkowana kolorystyka
i wzory dokumentów firmowych – to g³ów-
ne elementy Systemu Identyfikacji Wizual-
nej wprowadzone przez Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie. Ma on na celu two-
rzenie spójnego wizerunku nowoczesnej i in-
nowacyjnej uczelni.

System Identyfikacji Wizualnej zosta³
wprowadzony w Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie 16 wrzeœnia br. zarz¹dzeniem Jego
Magnificencji Rektora. Celem systemu jest
budowa spójnego i rozpoznawalnego wize-
runku uczelni poprzez wprowadzenie jedno-
litych zasad dotycz¹cych komunikacji
wizualnej, spe³niaj¹cych normy wizualne wy-
¿szych uczelni europejskich. Nowe logo pod-
kreœla przemiany zachodz¹ce w uczelni
astawionej na praktykê i otwartej na wspó³-
pracê.

 – Jednym z g³ównych za³o¿eñ prac nad
uporz¹dkowaniem stosowanej wizualizacji
uczelni by³o wprowadzenie rozró¿nienia
miêdzy god³em uczelni, czyli elementem
symboliki zwi¹zanej z wieloletni¹ tradycj¹
i presti¿em uniwersyteckim, a nowym zna-
kiem (logo) wykorzystywanym do celów pro-
mocyjnych – wyjaœnia prorektor ds. organi-
zacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy.
– Zgodnie z t¹ koncepcj¹, od tej pory, na
broszurach rekrutacyjnych, ulotkach i ga-
d¿etach, takich jak kubki, bêdziemy u¿y-
waæ w³aœnie nowego logo – t³umaczy pro-
rektor.

Tym samym god³o zosta³o zarezerwowa-
ne dla oficjalnych dokumentów w³adz uczel-
ni. Ujednolicone zosta³y znaki siedmiu wy-
dzia³ów uczelni, a tak¿e wzory pism firmo-
wych i typografia. Wprowadzono wa¿n¹ za-
sadê, wed³ug której jednostki uczelniane,
poza œciœle okreœlonymi w zarz¹dzeniu, nie
mog¹ u¿ywaæ w³asnych oznaczeñ na prawach
logo. Stosowanie jednakowych oznaczeñ ma
podkreœlaæ wspólnotê.

System Identyfikacji Wizualnej opiera siê
na nowym logotypie odwo³uj¹cym siê bez-
poœrednio do nazwy uczelni i elementów
god³a: barw i fragmentu k³osów. Kolorystyka
znaku jest odzwierciedleniem barw polskiej
przyrody: z³otych ³anów zbó¿ i g³êbokiej
zieleni dêbów. Kolorystyka znaków wydzia-
³owych zosta³a okreœlona zgodnie z trady-
cyjnie wykorzystywanymi barwami.

Za opracowanie logo i SIW uczelni od-
powiada lubelska Agencja Reklamowa Cu-
mulus.

– Jesteœmy bardzo dumni, ¿e to w³aœnie
nam powierzono prace nad now¹ identyfi-
kacj¹ wizualn¹ uczelni. Przygotowane roz-
wi¹zania graficzne wynikaj¹ œciœle ze stra-
tegicznych za³o¿eñ Uniwersytetu Przyrodni-
czego i zmian, które zachodz¹ w tej uczel-
ni. Nowoczesne wzornictwo i minimalistycz-
ny, otwarty sygnet logo komunikuje zorien-
towanie uczelni na nowe technologie i inno-
wacyjne kierunki studiów. Z kolei symboli-
ka zieleni i k³osów zbó¿ nawi¹zuje do kon-
kretnego i praktycznego charakteru uniwer-
sytetu – t³umaczy Jan Matysik, dyrektor za-
rz¹dzaj¹cy Cumulus.

Prace nad Systemem Identyfikacji Wizu-
alnej trwa³y od lutego 2013 r., kiedy to Se-
nat Uczelni podj¹³ uchwa³ê o potrzebie jego

wprowadzenia. Wykonawca logo i SIW zo-
sta³ wy³oniony w ramach konkursu, do które-
go przyst¹pi³o 7 oferentów. Prace graficzne
oceniane by³y na wspólnych posiedzeniach
w³adz rektorskich z dziekanami, przedsta-
wicielami studentów oraz jednostek zwi¹za-
nych z promocj¹ uczelni.

System Identyfikacji Wizualnej zosta³
zawarty w specjalnym dokumencie zwanym
„Ksiêg¹ SIW”. Opisana jest w nim ca³oœæ
stosowanej symboliki, a wiêc kolorystka,
charakterystyczne czcionki, wzory papierów
firmowych, wizytówek, a tak¿e zasady two-
rzenia materia³ów promocyjnych.

NOWY  ROK  AKADEMICKI
Z  NOWYM  LOGO

Nowe logo i system bêdzie wdra¿any stop-
niowo. Aktualnie stosowane druki i materia-
³y promocyjne bêd¹ u¿ywane do czasu wy-
czerpania nak³adu. Terminem ostatecznego
dostosowania wszystkich elementów wizerun-
ku do zasad okreœlonych w Systemie jest
1 wrzeœnia 2014 r.

Agnieszka Wasilak

Wiêcej informacji na temat Systemu Iden-
tyfikacji Wizualnej: www.up.lublin.pl/siw

WYDARZENIA
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W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lu-
blinie zosta³a przeprowadzona rekrutacja na
rok akademicki 2013/2014 na 30 kierunków
studiów na studia stacjonarne i niestacjonar-
ne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolite magisterskie. W tym roku utwo-
rzono 4 nowe kierunki studiów: agrobiznes,
bioin¿ynieria, behawiorystka zwierz¹t, zie-
larstwo i terapie roœlinne.

Od 15 maja do 4 lipca 2013 r. prowadzo-
no rekrutacjê (pierwszy nabór) na wszystkie
kierunki, formy i stopnie studiów za poœred-
nictwem Internetu z wykorzystaniem syste-
mu informatycznego IRK. Warunkiem do-
puszczenia kandydata do rekrutacji by³o za-
rejestrowanie siê w systemie internetowej
rejestracji IRK, uzupe³nienie danych osobo-
wych, danych o wykszta³ceniu, wpisaniu
wyników z matury lub uzupe³nienie infor-
macji w zak³adce dyplom (wpisanie nazwy
ukoñczonego kierunku studiów, daty z³o¿e-
nia egzaminu dyplomowego, œredniej ocen
ze studiów, numeru dyplomu – dotyczy kan-
dydatów na studia II stopnia) oraz wniesie-
nie op³aty za postêpowanie kwalifikacyjne
na wygenerowane w systemie konto.

Na podstawie wyników uzyskanych w po-
stêpowaniu kwalifikacyjnym utworzono listê
rankingow¹, która okreœla³a kolejnoœæ przyj-
mowania na studia kandydatów w ramach
limitu miejsc ustalonego dla danego kierun-
ku i formy studiów. Kandydaci, którzy wstêp-
nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów
byli zobowi¹zani do dostarczenia dokumen-
tów do sekretariatów wydzia³owych komisji
rekrutacyjnych w terminie okreœlonym w
harmonogramie rekrutacji. Osoby, które nie
zosta³y zakwalifikowane z powodu wyczer-
pania limitu miejsc stanowi³y grupê rezer-
wow¹. W przypadku zwalniania siê miejsc
na liœcie zakwalifikowanych na studia, oso-
by te zosta³y przyjête z zachowaniem kolej-
noœci wynikaj¹cej z liczby uzyskanych punk-
tów.

Dogodny sposób rekrutacji przyczyni³ siê
po raz kolejny do du¿ej liczy osób zareje-
strowanych na studia. Ogólna liczba osób
zarejestrowanych na studia stacjonarne i nie-
stacjonarne wynosi³a na dzieñ 5 lipca 2012
r. 8387 w tym 7407 kandydatów na studia
stacjonarne. Limit miejsc na studia stacjo-
narne na rok akademicki 2013/2014 wynosi
2280.

Postêpowanie kwalifikacyjne na I rok stu-
diów pierwszego stopnia i jednolite magi-
sterskie dla kandydatów zdaj¹cych now¹
maturê w pe³ni by³o oparte na wynikach czê-
œci pisemnej zewnêtrznego egzaminu matu-
ralnego ocenianego przez OKE. W ocenie
konkursowej w zale¿noœci od kierunku stu-
diów brano pod uwagê przedmioty zdawane
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Tylko kandydatów na kierunek hipologia i
jeŸdziectwo obowi¹zywa³ dodatkowo spraw-
dzian z kontaktu z koniem, a na kierunek
architektura krajobrazu egzamin z rysunku
odrêcznego.

Postêpowanie kwalifikacyjne na I rok stu-
diów pierwszego stopnia oraz jednolite ma-
gisterskie dla kandydatów posiadaj¹cych tra-
dycyjny egzamin dojrza³oœci „stara matu-
ra” oparte by³o na konkursie œwiadectw doj-
rza³oœci.

O przyjêcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
mog³y ubiegaæ siê osoby, które posiada³y
dyplom z tytu³em zawodowym licencjata (na
kierunek biologia), in¿yniera na kierunku,
na który siê ubiegaj¹ lub z tytu³em in¿ynie-
ra, magistra in¿yniera na kierunku pokrew-
nym. Przyjêcia kandydatów na studia dru-
giego stopnia stacjonarne (tylko kierunek
biologia w rekrutacji letniej) i niestacjonar-
ne odbywa³y siê na podstawie listy rankingo-
wej.

W roku akademickim 2013/2014 przyjê-
to na I rok studiów kandydatów ze szkó³ dwu-
jêzycznych, z matur¹ miêdzynarodow¹ i z
matur¹ uzyskan¹ za granic¹ oraz 33 cudzo-
ziemców na zasadach odp³atnoœci i z Kart¹
Polaka.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród kandyda-
tów na I rok studiów cieszy³ siê kierunek
geodezja i kartografia, na który zarejestro-
wa³o siê ponad 10,9 kandydatów na 1 miej-
sce. Bardzo du¿ym powodzeniem wœród kan-
dydatów cieszy³y siê nastêpuj¹ce kierunki
studiów: weterynaria – 10,1, gospodarka prze-
strzenna – 6,6, dietetyka – 7,2, biotechnolo-
gia – 5,5, behawiorystyka zwierz¹t – 5,3,
turystyka i rekreacja – 4,6, hipologia i jeŸ-
dziectwo – 4,6, in¿ynieria œrodowiska – 4,2,
transport – 4,0.

Na wiele kierunków studiów zarejestro-
wa³o siê du¿o wiêcej kandydatów ni¿ wyno-
si³ limit. Wszystkim kandydatom, którzy
nie zostali przyjêci na wybrany kierunek
studiów z powodu braku miejsc zapropono-
wano inne kierunki studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, na których pozosta³y jesz-
cze wolne miejsca. Nowe kierunki studiów
uruchomione po raz pierwszy w tegorocz-
nej rekrutacji cieszy³y siê du¿ym powodze-
niem. Limit miejsc na nowych kierunkach:
behawiorystyka zwierz¹t, bioin¿ynieria i
zielarstwo i terapie roœlinne zosta³ wype³-
niony ju¿ w pierwszym naborze, co œwiad-
czy o tym, ¿e utworzenie kierunków by³o
uzasadnione, a twórcy wyszli naprzeciw
zainteresowaniom i oczekiwaniom maturzy-
stów. Tylko na nowym kierunku agrobiznes
pozosta³y jeszcze wolne miejsca i wzno-
wiono ponown¹ rejestracjê. Najwiêkszym
powodzeniem wœród nowych kierunków cie-
szy³a siê behawiorystyka zwierz¹t, gdy¿ na
60 miejsc zarejestrowa³o siê 315 kandyda-
tów z ca³ej Polski. Na studiach drugiego
stopnia najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³a siê specjalnoœæ biologia s¹dowa na
kierunku biologia.

Od 11 lipca 2013 r. wznowiono interne-
tow¹ rejestracjê kandydatów na studia nie-
stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
oraz na studia stacjonarne pierwszego stop-
nia na kierunkach, na których limit nie zo-
sta³ wype³niony w pierwszym naborze. Re-
krutacja na studia niestacjonarne wieczo-
rowe na kierunki biotechnologia i weteryna-
riê trwa³a do 23 sierpnia 2013 r.

Wszystkie informacje dla kandydatów na
studia na temat rekrutacji znajduj¹ siê na
stronie uczelni www.up.lublin.pl  w zak³ad-
ce „Kandydaci”.

Anna WoŸniak
Dzia³ Organizacji Studiów

REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW
NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WYDARZENIA

SALON
 MATURZYSTÓW
Siódma edycja Salon Maturzystów odby³a

siê we wrzeœniu br. w 16 oœrodkach akade-
mickich kraju. Organizatorem by³a Fun-
dacja Edukacyjna Perspektywy wraz z kon-
ferencjami rektorów i okrêgowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi. Patronat honorowy
sprawowali: Krystyna Szumilas, minister
edukacji narodowej; prof. Barbara Kudryc-
ka, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego;
prof. Wies³aw Banyœ, przewodnicz¹cy
KRASP; prof. Waldemar T³okiñski, prze-
wodnicz¹cy KRZaSP.

Ponad 175 tys. uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych zapozna³o siê z ofert¹ studiów
prawie 300 uczelni. Ponad pó³ tysi¹ca pre-
zentacji wyg³osili eksperci OKE. Powiedzie-
li o zasadach egzaminu maturalnego i omó-
wili najczêœciej pope³niane przez maturzy-
stów b³êdy. Porad przysz³ym studentom
udzielali równie¿ psychologowie, doradcy
edukacyjno-zawodowi i eksperci rynku pra-
cy, podpowiadaj¹c, jak kszta³towaæ swoj¹
œcie¿kê kariery.

W dniach 16–17 wrzeœnia br. odby³ siê
Lubelski Salon Maturzystów na UP w Lubli-
nie. Gospodarzem podczas otwarcia salonu
by³ prof. Krzysztof Go³acki, prorektor ds.
studenckich i dydaktyki. Specjalny list do
uczestników wystosowa³ Krzysztof Hetman,
marsza³ek województwa lubelskiego.

Andrzej Fornal, koordynator Lubelskie-
go Salonu Maturzystów, powiedzia³ m.in.:
„Odwiedzaj¹cy salon otrzymali solidn¹ por-
cjê informacji na temat matury z przed-
miotów obowi¹zkowych oraz tych, które
ciesz¹ siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ i s¹
przepustk¹ na wybrane kierunki studiów. W
tym roku po raz pierwszy oprócz prezenta-
cji dotycz¹cych matury 2014, eksperci Okrê-
gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krako-
wie przygotowali spotkania na temat matu-
ry 2015. Dziêki nim przyszli maturzyœci i
nauczyciele mogli zapoznaæ siê ze zmia-
nami, które pojawi¹ siê na egzaminie w
nowej formule.

Zwiedzaj¹cy salon mogli te¿  zapoznaæ
siê z ofert¹ edukacyjn¹ uczelni – 20 wystaw-
ców z regionu, jak równie¿ Warszawy, Kra-
kowa, Wroc³awia. Lubelski Salon by³ zna-
komit¹ okazj¹ dla m³odych ludzi, by w³a-
œciwie przygotowaæ siê do matury, a nastêp-
nie dobrze i m¹drze wybraæ studia. Czego
im serdecznie ¿yczê!”

mj. Fot. Jacek Piasecki
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wal¹ce siê dachy z powodu ciê¿aru œniegu
czy ods³oniête przez mróz œciany domów.
W 1952 r. Georges Lambeau, dyrektor
Académie des Beaux-Arts w Namur, szuka-
j¹c odpowiedniego miejsca na obóz dla stu-
dentów sztuki stwierdzi³, ¿e Peyresq jest
niemal ca³kowicie wyludniony, a wiêkszoœæ
domów stanowi¹ ruiny.

Jedynymi mieszkañcami byli burmistrz,
jego ¿ona i ich córka, a tak¿e stado owiec
i kóz. Urok Peyresq sprawi³, ¿e postanowi³
go odbudowaæ. W 1954 r. Pierre Lamby,
m³ody architekt przy³¹czy³ siê do projektu
odrodzenia wioski. Mieszanka entuzjazmu
i zaanga¿owania spowodowa³a, ¿e przez
ponad 30 lat odbudowano tradycyjny pro-
wansalski styl architektury Peyresq, który
s³ynie jako doskona³a lokalizacja na semi-
naria naukowe, niewielkie konferencje itp.,
a fundusze z udostêpniania miejsc noclego-
wych przeznaczane s¹ na odbudowê i kon-
serwacjê wioski.

LETNIA SZKO£A 2013
Pomys³odawcy Letniej Szko³y 9 lat temu

zupe³nie przypadkiem odkryli Peyresq. Ju¿
samo nazewnictwo kamiennych (i jak¿e zim-
nych!) domków nazwiskami wybitnych osób,
jak Kopernik, Darwin, Newton czy Leonar-
do da Vinci, obiecuje twórczy i inspiruj¹cy
pobyt.

Dwudziestu szeœciu uczestników pochodzi-
³o z Finlandii, £otwy, Anglii, Niemiec, Au-
strii, Francji, Indii, Brazylii, Portugalii,
Belgii, Holandii i Polski.

Przewodni temat Letniej Szko³y to „An
Interdisciplinary Perspective on Biodiversi-
ty and Ecosystem Service”. 10 dni wype³-
nionych by³o po brzegi wyk³adami i æwicze-
niami, które odbywa³y siê z przerwami na
lunch i kolacjê. G³ównymi poruszanymi za-
gadnieniami by³y: ró¿norodnoœæ biologicz-
na, us³ugi krajobrazowe, procesy zachodz¹-
ce w ekosystemach, ich funkcjonowanie,
wartoœci, zagro¿enia, integracja badañ z
opini¹ publiczn¹, rola dialogu z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ i grupami „interesu”. Wszelkie
dyskusje, i te odbywaj¹ce siê bezpoœrednio
po wyk³adach, i te w czasie przerw kawo-
wych by³y inspiruj¹ce oraz otwiera³y nasze
umys³y, pokazywa³y inne perspektywy patrze-
nia na œwiat. Wœród znakomitych prelegen-
tów znaleŸli siê m.in. cz³onkowie ALTER-
Netu: Allan Watt, Leon Braat oraz Martin
Sharman; Anglicy, Francine Hughes oraz Bill
Adams dali niezwykle interesuj¹ce wyk³ady
o ochronie bioró¿norodnoœci, jak równie¿
Steve Redpath, który mówi³ o konfliktach
miêdzy przyrod¹ a cz³owiekiem oraz sposo-
bach ich rozwi¹zywania i ³agodzenia.

Œwiat wybitnych naukowców okaza³ siê
nagle tak bliski. Najwa¿niejsze by³o to, ¿e
wszyscy kochamy przyrodê i mamy jeden
wspólny cel: zrobiæ wszystko, by ocaliæ bio-
ró¿norodnoœæ. Nie wa¿ne by³o, kto ma jakie
tytu³y, tylko to, ¿e patrzymy w tym samym
kierunku… zaciera³ siê dystans miêdzy mi-
strzem a uczniem.

Tego typu wydarzenia integruj¹ naukow-
ców m³odego i starszego pokolenia. Nauka
nie ma wieku. Licz¹ siê tylko chêci i wspól-
ne dzia³anie.

Tekst i fot.
Weronika Maœlanko

(Ogl¹daj te¿ fotografie na IV s. ok³adki)

Jak z pocztówki

Szare komórki w komplecie. Fot. Allan Watt

Osada na urwisku

WOKÓ£ NAUKI
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Odkrywanie niesamowitych miejsc to
przywilej, a mo¿liwoœæ ³¹czenia nauki i pod-
ró¿y to szczêœcie, które kolejny raz siê do
mnie uœmiechnê³o. W dniach 4–14 wrzeœnia
2013 r. uczestniczy³am w ósmej miêdzyna-
rodowej Letniej Szkole stworzonej przez or-
ganizacjê ALTER-Net (www.alter-net.info)
w Peyresq, we Francji.

IDEA ALTER-NET-U
ALTER-Net stanowi sieæ 27 instytucji z

18 krajów europejskich. To organizacja, która
integruje potencja³ badawczy w Europie w
zakresie d³ugoterminowych badañ ekologicz-
nych. W swej dzia³alnoœci skupia siê na oce-
nie zmian ró¿norodnoœci biologicznej, ana-
lizie skutków tych zmian i wp³ywie na us³u-

MAGICZNA OSADA NA SKRAJU ALPEJSKIEJ SKA£Y
gi krajobrazowe oraz informuje opiniê pu-
bliczn¹ i decydentów politycznych ca³ej
Europy. Pierwotnie organizacja ALTER-Net
za³o¿ona zosta³a w 2004 r. dla potrzeb VI
Programu Ramowego Unii Europejskiej, a po
jego zakoñczeniu w 2009 r. zaczê³a dzia³aæ
jako niezale¿na jednostka. Polskim partne-
rem sieci jest ERCE – UNESCO, czyli Eu-
ropejskie Regionalne Centrum Ekohydrolo-
gii PAN w £odzi. Prowadzony przez prof.
nadzw. UP Tadeusza J. Chmielewskiego Za-
k³ad Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyro-
dy Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t
UP w Lublinie wspó³pracuje zarówno z orga-
nizacj¹ ALTER-Net, jak i ERCE w £odzi,
bior¹c udzia³ w konferencjach, workshopach,
letnich szko³ach lub wspólnych projektach
badawczych.

MAGICZNE PEYRESQ
Letnia Szko³a odbywa siê cyklicznie od

2006 r., zawsze w tym samym miejscu –
w niezwykle malowniczej osadzie, któr¹ za-
mieszkuje… trzech sta³ych mieszkañców!
Po³o¿ona w po³udniowo-wschodniej Francji,
z wysokoœci 1528 m n.p.m. roztacza siê nie-
samowity, otwarty krajobraz na dolinê i ota-
czaj¹ce góry.

RENESANS PEWNEJ WIOSKI
Peiresc, z franc. le pays des pierres –

kraina ska³, po³o¿one jest na skalistej od-
krywce zwanej Alp de-Haute-Provence.
Wioska zosta³a za³o¿ona w 1232 r. przez
Raymonda Berengera V. W 1481 r., kiedy
Prowansja zosta³a w³¹czona do Francji, Pe-
iresc by³ wiosk¹ 28 „palenisk”, z szacowa-
nymi maksymalnie 100 mieszkañcami.

Po rewolucji francuskiej nazwa wioski
przekszta³cona zosta³a w Peyresq. W 1860
r. nasta³y czasy œwietnoœci wioski, która sta³a
siê wie¿¹ widokow¹ ca³ej Prowansji. Za-
mieszkiwana by³a wtedy przed 251 osób.
PóŸniej nast¹pi³ ostry spadek liczby ludno-
œci spowodowany wojnami i migracj¹ ludzi
do rozwijaj¹cej siê Francuskiej Riwiery.
W 1932 r. Peyresq zamieszkiwa³o ju¿ tylko
17 osób, szko³a zosta³a zamkniêta. Widok
ówczesnego Peyresq to opuszczone domy,

Urokliwe zau³kiCzasem s³oñce, czasem deszcz

Skalna samotnia
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wprowadza, jako obligatoryjne, uwzglêdnia-
nie w ocenie dorobku habilitacyjnego indek-
sów bibliometrycznych. Mog³o to byæ zna-
cz¹cym ograniczeniem w sk³adaniu wniosków
o postêpowanie habilitacyjne w pewnych
dyscyplinach naukowych w obszarze nauk o
¿yciu, do którego zaliczane s¹ dziedziny nauk
biologicznych, medycznych, rolniczych, le-
œnych i weterynaryjnych.

Od ostatecznej odmownej decyzji CK
przys³uguje stronie z³o¿enie skargi do Woj.
S¹du Administracyjnego i skargi kasacyjnej
do Naczelnego S¹du Administracyjnego. W
roku 2012 s¹dy wyda³y wyroki w 12 sprawach
(w stosunku do skarg wniesionych w latach
poprzednich), w jednej sprawie NSA uchyli³
decyzje CK.

Zgodnie z Ustaw¹ z 18 marca 2011 r. kan-
dydatów na cz³onków CK mog¹ przedstawiaæ
rady jednostek organizacyjnych posiadaj¹-
cych uprawnienia do nadawania stopnia dok-
tora w danej dyscyplinie naukowej. Kandy-
datem mo¿e byæ jedynie osoba z tytu³em
naukowym profesora, która nie ukoñczy³a
wieku 70 lat.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
cz³onkami Sekcji III (nauk biologicznych,
rolniczych, leœnych i weterynaryjnych) zo-
stali: Ewa Bartnik – biologia (Uniw. War-
szawski ), Grzegorz Bartosz – biofizyka
(Uniw. £ódzki ), Adam Boratyñski – biolo-
gia (Inst. Dendrologii PAN w Kórniku), To-
masz Borecki – leœnictwo (SGGW w Warsza-
wie), Wojciech Budzyñski – agronomia
(UWM Olsztyn), Stanis³aw Cebula – ogrod-
nictwo (UR Kraków), Zbigniew Dobrzañski
– zootechnika (UP Wroc³aw), Jerzy D³ugoñ-
ski – mikrobiologia (Uniw. £ódzki), Krzysz-
tof Formicki – rybactwo (ZUT Szczecin), Jan
Jankowski – zootechnika (UWM Olsztyn),
Ma³gorzata Jankun-WoŸnicka – rybactwo
(UWM Olsztyn), Tomasz Janowski – nauki
weterynaryjne (UWM Olsztyn), W³odzimierz
Kluciñski – nauki weterynaryjne (SGGW
Warszawa), Andrzej Kotecki – agronomia (UP
Wroc³aw), Tadeusz Kowalski – leœnictwo (UR
Kraków), Zygmunt Litwiñczuk – zootechni-
ka (UP Lublin), Ewa £ojkowska – bioche-
mia (Uniw. Gdañski ), Andrzej Mocek – agro-
nomia (UP Poznañ), Waldemar Moliñski –
drzewnictwo (UP Poznañ), Jan Pawe³ek –
ochrona i kszta³towanie œrodowiska (UR Kra-
ków), Zygmunt Pejsak – nauki weterynaryj-
ne (Pañst. Inst. Wet. Pu³awy), Czes³aw Przy-
by³a – ochrona i kszta³towanie œrodowiska
(UP Poznañ), Jacek Siciñski – ochrona œrodo-
wiska (Uniw. £ódzki), Anna Skorupska – bio-
technologia (UMCS Lublin), Ryszard S³om-
ski – biotechnologia (UP Poznañ), Jan Szlach-
ta – in¿ynieria rolnicza (UP Wroc³aw), Jó-
zef Szmeja – ekologia (Uniw. Gdañski ), Je-
rzy Szwagrzyk – ekologia (UR Kraków), Zo-
fia Szwejkowska-Kuliñska – biologia (Uniw.
Poznañski), Zdzis³aw Targoñski – technolo-
gia ¿ywnoœci i ¿ywienia (UP Lublin), Kazi-
mierz Tomala – ogrodnictwo (SGGW War-
szawa), Tomasz Twardowski – biotechnolo-
gia (Inst. Chemii Bioorganicznej PAN w Po-
znaniu), Erwin W¹sowicz – technologia ¿yw-
noœci i ¿ywienia (UP Poznañ).

Na pierwszym zebraniu plenarnym ca³ej
Komisji w dniu 30 stycznia 2013 r. wybrano
Prezydium w sk³adzie: przewodnicz¹cy –
prof. Antoni Tajduœ (AGH Kraków); wice-
przew. – prof. Tomasz Borecki (SGGW War-
szawa) i prof. Jerzy Szaflik (Uniw. Medycz-
ny w Warszawie); sekretarz – prof. Hubert
Izdebski (Uniw. Warszawski). Cz³onkami Pre-

zydium CK s¹ równie¿ przewodnicz¹cy po-
szczególnych Sekcji: I – prof. Bogus³aw
Marian Œliwerski; II – prof. Bogdan Nogal-
ski; IV – prof. Micha³ Tendera; V – prof.
Zbigniew Jan Florjañczyk; VI – prof. Roman
Boles³aw Barlik; VII – prof. Stanis³aw Kraw-
czyñski.

Na pierwszym zebraniu Sekcji III – Nauk
Biologicznych, Rolniczych, Leœnych i We-
terynaryjnych w dniu 11 lutego 2013 r. na
przewodnicz¹cego Sekcji wybrano ponownie
prof. Wojciecha Budzyñskiego, a na zastêp-
cê prof. Ewê £ojkowsk¹.

Zygmunt Litwiñczuk

WOKÓ£ NAUKI . WYDARZENIA

W dniach 17–18 paŸdziernika 2013 r. w
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie odby³ siê X Rolniczy Festiwal Nauki.

 Program festiwalu obejmowa³ m.in. kon-
ferencjê „Transfer wiedzy i innowacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich” oraz wy-
stawê osi¹gniêæ jednostek badawczo-rozwo-
jowych i uczelni rolniczych, w ramach któ-
rej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie re-
prezentowali mgr in¿. Inga Kurzyd³owska i
dr in¿. Grzegorz Szumi³o z Katedry Szcze-
gó³owej Uprawy Roœlin Wydzia³u Agrobioin-
¿ynierii.

Przedstawiona przez nich wystawa doty-
czy³a jakoœci surowców i produktów pocho-
dzenia roœlinnego. Szczególnym zaintereso-
waniem odbiorców cieszy³a siê czêœæ ekspo-
zycji poœwiêcona produktom pe³noziarnistym
z pszenicy orkisz. Uczestnictwo w niniejszym
Festiwalu okaza³o siê znakomit¹ okazj¹ do
promocji naszej uczelni, a szczególnie Wy-
dzia³u Agrobioin¿ynierii.

Rolniczy Festiwal Nauki to wydarzenie
cykliczne organizowane przez Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Cen-
traln¹ Bibliotekê Rolnicz¹ w Warszawie.

Inga Kurzyd³owska, Grzegorz Szumi³o

X FESTIWAL
ROLNICZY

NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA HABILITOWANEGO

WYDZIA£
 IN¯YNIERII PRODUKCJI

dr in¿. Jan Woliñski: Morfologiczne
i agrofizyczne uwarunkowania zbioru kom-
bajnowego gryki

Recenzenci:
prof. dr hab. in¿. Jerzy Bieniek – UP we

Wroc³awiu
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Rawa – UWM

w Olsztynie
dr hab. in¿. Jacek Przyby³, prof. nadzw. –

UP w Poznaniu
prof. dr hab. Mieczys³aw Szpryngiel – UP

w Lublinie
9 wrzeœnia 2013 r.

dr in¿. Agnieszka Monika Wójtowicz:
Charakterystyka uwarunkowañ wytwarzania
i w³aœciwoœci makaronów ekstrudowanych

Recenzenci:
prof. dr hab. Bohdan Achrem-Achremo-

wicz – emeryt. prac. UR w Krakowie
dr hab. in¿. Ryszard Myhan, prof. nadzw.

– UWM w Olsztynie
dr hab. in¿. Adam Figiel, prof. nadzw. –

UP we Wroc³awiu
prof. dr hab. Janusz Laskowski – UP

w Lublinie
24 wrzeœnia 2013 r.

dr in¿. Pawe³ Sobczak: Zastosowanie ob-
róbki ciœnieniowo-termicznej w wytwarzaniu
zbo¿owo-t³uszczowych koncentratów paszo-
wych

Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Moœcicki – UP

w Lublinie
prof. dr hab. Tadeusz Rawa – UWM

w Olsztynie
prof. dr hab. Ma³gorzata Jaros – SGGW

w Warszawie
dr hab. in¿. Adam Figiel, prof. nadzw. UP

we Wroc³awiu
14 listopada 2013 r.

NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA

WYDZIA£
IN¯YNIERII PRODUKCJI

mgr in¿. Kamila Ewa Klimek: Zastoso-
wanie programu SAS do analizy danych opi-
sanych modelami liniowymi w in¿ynierii
rolniczej

Promotor: prof. dr hab. Zofia Hanusz
9 wrzeœnia 2013 r.

mgr in¿. Anna Maria Pecyna: Kognitywi-
styczny model ankietowego badania kultury
bezpieczeñstwa pracy w przemyœle rolno-spo-
¿ywczym

Promotor: dr hab. Halina Pawlak
17 paŸdziernika 2013 r.

NOMINACJE
HABILITACJE
DOKTORATY
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31 grudnia 2012 r. zakoñczy³a siê siód-
ma kadencja Centralnej Komisji ds. Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych. Ustawa z
18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 84, poz. 455)
skróci³a j¹ bowiem do 2 lat, podaj¹c w art.
34 ust.1, ¿e kadencja Komisji wybranej w
grudniu 2010 r. koñczy siê z dniem 31 grud-
nia 2012 r. W zwi¹zku z tym Premier (Rozp.
z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.) zarz¹dzi³ wybo-
ry do CK na now¹ ósm¹ 4-letni¹ kadencjê
(Dz.U. Nr 201 poz. 118b).

Centralna Komisja dzia³a przy Prezesie
Rady Ministrów i w zakresie wydanych przez
siebie decyzji pe³ni funkcjê centralnego or-
ganu administracji rz¹dowej na podstawie
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. nr 65,
poz. 595) oraz zmian zawartych w ustawie z
dnia 27 lipca 2005 r. w art. 251 (Dz.U. nr
164 poz. 1365) i ustawie z dnia 18 marca
2011 r. (Dz.U. nr 182, poz. 1228).

Ustawa z 18 marca 2011 r. w art. 3 na³o-
¿y³a na Ministra Nauki obowi¹zuj¹ce w po-
przednich kadencjach prawo CK do okreœle-
nia w drodze uchwa³y dziedziny nauki i dzie-
dziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i arty-
styczne, w zakresie których mog¹ byæ nada-
wane tytu³ profesora i stopnie naukowe –
doktora i doktora habilitowanego.

Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. nr 179 poz. 1065) podaje wykaz 8
obszarów wiedzy, 22 dziedzin nauki i sztuki
oraz 95 dyscyplin naukowych i artystycznych.

Zgodnie z Rozp. Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 wrzeœnia 2011 r. w sk³ad CK wcho-
dzi 228 osób wybieranych w tajnym g³oso-
waniu przez osoby maj¹ce tytu³ naukowy
profesora. Rozporz¹dzenie to okreœla³o rów-
nie¿ liczbê cz³onków CK reprezentuj¹cych
poszczególne dziedziny nauki oraz dyscypliny
naukowe. W siódmej kadencji (lata 2011–
2012) CK liczy³a 223 cz³onków. Komisja
pracowa³a w 7 sekcjach grupuj¹cych poszcze-
gólne dziedziny nauki. By³y to sekcje: I.
Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych (49
cz³onków), II. Nauk Ekonomicznych (14), III.
Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leœnych i
Weterynaryjnych (34), IV. Nauk Medycznych
(36), V. Nauk Matematycznych, Fizycznych,
Chemicznych i Nauk o Ziemi (37), VI. Nauk
Technicznych (38), VII. Sztuki (16).

W 2012 r. Centralna Komisja rozpatrzy³a
ogó³em 4018 ró¿nego rodzaju spraw i wnio-
sków podlegaj¹cych jej kompetencjom, a
wiêc o ponad 20% wiêcej ni¿ w roku po-
przednim (w 2011 – 3252). W przypadku 162
wniosków decyzja CK by³a negatywna. Sta-
nowi³y one oko³o 4% wszystkich spraw i
wskaŸnik ten by³ porównywalny z rokiem
poprzednim (ok. 3,5%).

W roku 2012 CK rozpatrzy³a 857 wnio-
sków o przedstawienie kandydatów do tytu³u
profesora tzn. o 42% wiêcej ni¿ w roku 2011
(by³o 604). Wszystkie procedury (z wyj¹t-
kiem 3) prowadzono w trybie dotychczaso-
wych przepisów, tzn. ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 r. W 33 przypadkach decyzja Komi-

sji by³a negatywna, co stanowi oko³o 3,9%
wniosków i by³o to nieznacznie wiêcej ni¿
w roku 2011 (3,6%). Najni¿szy wskaŸnik de-
cyzji negatywnych by³ w sekcji I (2,5%) i II
(2,6%), a najwy¿szy w sekcji III (11,8%).

Podstaw¹ negatywnych rozstrzygniêæ CK
w sprawie wniosków profesorskich by³y po-
dobne przyczyny jak w latach ubieg³ych. W
zdecydowanej wiêkszoœci przypadków by³y
to wnioski przedwczesne, ze skromnym do-
robkiem naukowym kandydatów uzyskanym
po habilitacji lub niewielkimi osi¹gniêcia-
mi w zakresie kszta³cenia kadr naukowych.

Na tym poziomie awansu naukowego zgod-
nie z wymaganiami ustawy nale¿y oczeki-
waæ od kandydatów do tytu³u profesora – jak
pisze w sprawozdaniu by³y przewodnicz¹cy
CK (profesor Tadeusz Kaczorek) – „powa¿-
niejszych publikacji podsumowuj¹cych stan
wiedzy w okreœlonym obszarze nauki i wyty-
czaj¹cych kierunki jej dalszego rozwoju,
publikowanych przez wydawnictwa naukowe
daj¹ce szansê wejœcia ich w ¿ycie do szer-
szego obiegu naukowego i buduj¹ce pozycjê
naukow¹ ich autora, wykraczaj¹c¹ poza lo-
kalne œrodowisko naukowe”. Tymczasem
wnioski, w stosunku do których Centralna
Komisja podjê³a negatywn¹ decyzjê uzasad-
nione by³y – jak pisze przewodnicz¹cy CK –
„publikacjami w lokalnych czasopismach,
zawieraj¹cych treœci bêd¹ce niejednokrotnie
powtórzeniami z dorobku habilitowanego,
drobne przyczynki czy rutynowe opracowa-
nia zawodowe, niewiele wnosz¹ce do rozwo-
ju dziedziny naukowej, w zakresie której
kandydat ubiega³ siê o tytu³ profesora”.

Z 33 decyzji negatywnych CK w 16 przy-
padkach z³o¿ono wnioski o ponowne rozpa-
trzenie sprawy tzn. odwo³ania. W wyniku
przeprowadzonego postêpowania odwo³aw-
czego Centralna Komisja zmieni³a swoje
pierwotne zdanie w 2 przypadkach. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e po³owa kandydatów do ty-
tu³u profesora negatywnie ocenionych przez
CK odwo³ywa³a siê od jej decyzji, ale jej
zmiana nastêpowa³a bardzo rzadko, tzn. je-
dynie w oko³o 10% odwo³añ.

Jedn¹ z najwa¿niejszych kompetencji
Centralnej Komisji jest przyznawanie jed-
nostkom naukowym uprawnieñ do nadawa-
nia stopni doktora i doktora habilitowanego.
Wiêkszoœæ decyzji CK w stosunku do wnio-
sków o przyznanie uprawnienia do nadawa-
nia stopni by³a realizowana w 2012 r. w try-
bie i na zasadach okreœlonych w nowelizacji
ustawy z dnia 18 marca 2011 r., która nak³a-
da na Komisjê obowi¹zek zasiêgania opinii
Rady G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go w sprawie ka¿dego wniosku, niezale¿nie
czy wnioskodawc¹ jest jednostka organiza-
cyjna szkolnictwa wy¿szego, instytutu PAN
czy instytutu badawczego.

W roku 2012 rozpatrzono 97 takich wnio-
sków, tzn. o 1 mniej ni¿ w roku 2011. W 29
przypadkach wydano decyzje negatywne, co
stanowi³o oko³o 30% wniosków, a wiêc nie-
co mniej ni¿ w roku poprzednim (35%). Przy-
czyny takich decyzji od wielu lat s¹ takie
same, tzn. znaczna ich czêœæ nie spe³nia

wymogów formalnych, przewidzianych w
przepisach prawa, np. niewystarczaj¹ca licz-
ba specjalistów z zakresu danej dziedziny
czy dyscypliny, brak powa¿niejszych wyni-
ków dzia³alnoœci naukowej w odpowiedniej
skali i na odpowiednim poziomie. S¹ to z
regu³y wnioski przedwczesne, zw³aszcza gdy
jednostka ubiegaj¹ca siê o uprawnienia do
nadawania stopnia doktora nie dysponuje
powa¿niejszymi w³asnymi osi¹gniêciami
naukowymi i nie ma te¿ wiêkszego doœwiad-
czenia i wyników w kszta³ceniu na pozio-
mie magisterskim.

Wœród wniosków o przyznanie uprawnieñ
habilitacyjnych pojawiaj¹ siê wnioski jed-
nostek organizacyjnych – jak pisze w spra-
wozdaniu by³y przewodnicz¹cy CK – „które
po uzyskaniu uprawnieñ do nadawania stop-
nia doktora nie wykaza³y siê ¿adnymi do-
œwiadczeniami w prowadzeniu przewodów
doktorskich”. W takich przypadkach CK od-
mawia przyznania uprawnienia habilitacyj-
nego, uznaj¹c, ¿e przed nadaniem takiego
uprawnienia powinna mieæ mo¿liwoœæ doko-
nania oceny poziomu dzia³alnoœci rady
w zakresie prowadzonych przewodów doktor-
skich, tzn. oceny poziomu krytyki naukowej,
poziomu wymagañ stawianych doktorantom
oraz poprawnoœci formalnej przebiegu prze-
wodu. Jeœli ta ocena jest negatywna, CK kon-
sekwentnie odmawia przyznania takiego
uprawnienia.

Wa¿nym zadaniem CK wynikaj¹cym
z ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. jest wyzna-
czanie recenzentów w przewodach habilita-
cyjnych i w postêpowaniu o nadanie tytu³u
profesora. W roku 2012 CK wyznaczy³a po
2 recenzentów w 1394 przewodach habilita-
cyjnych oraz w 760 postêpowaniach o nada-
nie tytu³u profesora. W stosunku do roku 2011
liczba wyznaczonych recenzentów w prze-
wodach habilitacyjnych zmala³a o ok. 12%
(by³o 1558), natomiast w postêpowaniach
o nadanie tytu³u profesora by³ on mniejszy
o ok. 10% (by³o 837). W stosunku do 13 wnio-
sków w przewodach habilitacyjnych CK od-
mówi³a wyznaczenia recenzentów. Podstaw¹
by³a niezgodnoœæ dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej kandydatów z dziedzin¹
i dyscyplin¹, w których zosta³y wszczête prze-
wody. Nowelizacja ustawy o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym z 18 marca 2011 r.
wprowadzi³a now¹ instytucjê postêpowania
habilitacyjnego zastêpuj¹c¹ dotychczasowe
przewody habilitacyjne. Zgodnie z t¹ ustaw¹
CK powo³a³a w 2012 r. 720 komisji habilita-
cyjnych. Tak wiêc ³¹cznie w obu trybach,
tzn. przewodów i postêpowañ habilitacyj-
nych, CK podjê³a decyzjê odnoœnie 2106
wniosków, tj. o 33% wiêcej ni¿ w roku po-
przednim (w 2011 – 1582).

Najwiêksze zainteresowanie nowym try-
bem habilitacji zanotowano w obszarze nauk
œcis³ych (175 wniosków) oraz nauk humani-
stycznych i spo³ecznych (137), a najmniej w
dziedzinie sztuki (25) i nauk ekonomicznych
(39). Najwiêkszy przyrost wniosków habili-
tacyjnych (³¹cznie przewody i postêpowanie)
w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego
odnotowano w sekcji nauk œcis³ych (mate-
matycznych, fizycznych, chemicznych
i nauk o ziemi) – prawie o 90% i technicz-
nych (72%), a najni¿szy w naukach medycz-
nych (12%) oraz humanistycznych i spo³ecz-
nych (ok. 20%). W sekcji nauk biologicz-
nych, rolniczych, leœnych i weterynaryjnych
przyrost ten wynosi³ 40%.

Nowelizacja ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Z  PRAC  CENTRALNEJ  KOMISJI
DS.  TYTU£U  NAUKOWEGO

 I STOPNI  NAUKOWYCH
DZIA£ALNOŒÆ W ROKU 2012

WYBORY NA KADENCJE 2013–2016

WOKÓ£ NAUKI
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W dniach 13 i 14 wrzeœnia br. odby³ siê
siódmy Zjazd Kole¿eñski Absolwentów Aka-
demii Rolniczej 1961–1966. Nie by³a to okr¹-
g³a rocznica uzyskania dyplomu, ale mimo
to zjazd by³ niezwyk³y, gdy¿ olbrzymia wiêk-
szoœæ naszego roku obchodzi³a 70-lecie uro-
dzin.

W pierwszym dniu ju¿ od po³udnia œci¹-
galiœmy do akademika. Radoœæ powitañ, roz-
mowy, wspomnienia. Wieczorem uroczysta
msza u Dominikanów w intencji uczestni-
ków i za spokój dusz tych, którzy odeszli. Po
mszy zwiedzanie klasztoru, ogl¹danie wie-
czornej panoramy miasta. Potem wedle uzna-
nia – jedni w kawiarni, inni w akademiku
prowadzili nocne rodaków rozmowy.

Drugi dzieñ zjazdu rozpocz¹³ siê uroczy-
stym spotkaniem prowadzonym przez kole-
gê prof. Jana Kapelusznego. Goœciem na zjeŸ-
dzie by³ pan dziekan prof. Krzysztof Kowal-
czyk, który po mi³ym powitaniu przekaza³
nam wiele wiadomoœci dotycz¹cych spraw i
¿ycia uczelni. Wys³uchaliœmy ciekawego
wyk³adu dr Ma³gorzaty Halinarz na temat
chwastów polskich. Kolorowe maki, ostró¿-
ki, chabry przywo³a³y wspomnienia uhruskich
³anów przetykanych tymi kwiatami, przypo-
mnia³y nam czasy praktyk.

Kolega Andrzej KuŸniar prezentowa³ fo-
tografie z czasów studenckich i poprzednich
zjazdów. Przy kawie i ciastku wys³uchali-
œmy naszego kolegi Jana Kapelusznego, któ-
ry zawsze ma coœ interesuj¹cego do przeka-
zania na temat uczelni.

Nasz kolega, kanclerz dr Henryk Bichta
zaprezentowa³ najnowsze osi¹gniêcia – nowy
gmach mechanizacji i bibliotekê. Zdumie-
wa nowoczesnoœæ nieznana w naszych cza-
sach, ale i tak wielu z nas wybra³oby star¹,
dobr¹ aulê w budynku Agro. Sentymenty s¹
nie do przezwyciê¿enia.

Zmêczeni wêdrówk¹ po olbrzymich obiek-
tach odpoczêliœmy przy obiedzie w sali Cen-
trum Konferencyjnego. Po obiedzie rozmo-
wy w akademiku – zbieranie si³ przed ba-
lem.

Bal rozpoczêliœmy lampk¹ szampana,
wznosz¹c toast za spotkanie. Tañce rozpo-
czêliœmy tradycyjnie polonezem. Sala piêk-
nie udekorowana, w cytrynowo-z³otej tona-
cji nagietków zrodzi³a s³oneczny nastrój.
Melodie przepiêkne, sentymentalne porywa³y
do tañca nawet tych, którym nieobce s¹ do-
legliwoœci i k³opoty z chodzeniem. Jak w
mazowszañskiej piosence: „ale tañcowaæ
mogê”.

Rozbrzmiewa³y wi¹zanki piêknych, za-
pomnianych melodii, wirowaliœmy w walcu
kotylionowym. Kulinarny gwóŸdŸ programu
– p³on¹ce, wspania³e czekoladowo-orzecho-
we torty domowej roboty pani Reni Kape-
luszny, która wiele serca w³o¿y³a w przygo-
towanie uroczystoœci. Bawiliœmy siê niemal
do œwitu, w m³odzieñczych nastrojach, jak
za dawnych lat.

Nasz rok ma szczêœcie, gdy¿ ma niezwy-
k³y komitet organizacyjny w osobach kanc-
lerza dr. Henryka Bichty, prof. Jana Kape-
lusznego i kolegi Witolda Koleœnika. Jeste-
œmy wdziêczni, ¿e tak wiele trudu wk³adaj¹,
¿eby nasze zjazdy by³y udane i wspominane
serdecznie. Po¿egnaliœmy siê z nadziej¹, ¿e
jeszcze zechc¹ nam zorganizowaæ nastêpny
zjazd, ¿e siê spotkamy w tym samym gro-
nie.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczest-
ników Zjazdu, a wszystkim absolwentom
naszej drogiej Alma Mater ¿yczê tak wspa-
nia³ych i udanych spotkañ po latach.

Irena Molenda

WSPOMNIENIE  ZJAZDU

POZJAZDOWY WIERSZYK

                              Irena Molenda

Im wiêcej lat od dyplomu nas dzieli,
tym chêtniej do naszej Alma Mater

                                      wracamy,
choæ poszturchniêci co nieco przez
                                        ¿ycie
wci¹¿ tacy sami.
Bo serce nie ma zmarszczek,
dusza nie utyka,
nogi rw¹ siê do tañca,
gdy zabrzmi muzyka.

Troski, choroby za progiem,
niech siê ze z³oœci d³awi¹,
na sali eksstudenci
uroki m³odoœci s³awi¹.

Cich¹ gor¹c¹ proœbê
ka¿dy wysy³a do Boga:
spraw by siê jeszcze chocia¿ raz
spotkaæ w uczelni progach.

Ka¿dy chêtnie stan¹³by
w stresie, lêku przed drzwiami
egzaminacyjnej sali,
dwójê z wdziêcznoœci¹ przyj¹³by,
byleby tylko dali,
byleby zasi¹œæ znów na wyk³adzie
w naszej starej, dobrej auli.
Wróæcie studenckie z³ote czasy,
które siê w sercach tuli.

D¹browa Górnicza
2 paŸdziernika 2013 r.

WYDARZENIA

Uczestnicy zjazdu. Fot. Andrzej KuŸniar
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W dniach 11–14 wrzeœnia 2013 r. w Kra-
siczynie odby³a siê XVIII Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa nt. „Postêp w in¿ynierii
¿ywnoœci”, zorganizowana przez Polskie To-
warzystwo In¿ynierii i Techniki Przetwór-
stwa Spo¿ywczego SPOMASZ.

Wspó³pracê z Towarzystwem w ramach
organizacji Konferencji podjê³a Katedra In-
¿ynierii i Maszyn Spo¿ywczych, Katedra
Biologicznych Podstaw Technologii ¯ywno-
œci i Pasz Wydzia³u In¿ynierii Produkcji UP
w Lublinie oraz Sekcja Techniki w Przetwór-
stwie Rolno-Spo¿ywczym Komitetu Techni-
ki Rolniczej i Europejska Szko³a Wy¿sza w
Sopocie.

Otwarcia Konferencji dokona³ prof. dr hab.
Józef Grochowicz dr h.c. Podczas obrad wy-
g³oszono 5 referatów plenarnych oraz 73 do-
niesienia, w których prezentowano wyniki
badañ przygotowywanych do dalszych prac
naukowych. Wszystkie prace by³y referowa-
ne, poniewa¿ taka jest tradycja organizacji
konferencji. Do udzia³u w Konferencji zg³o-
si³y siê 82 osoby reprezentuj¹ce ró¿ne jed-
nostki naukowe, tj. UP w Lublinie, Polit.
Koszaliñsk¹, Polit. Poznañsk¹, UWM w Olsz-
tynie, UR im. Hugo Ko³³¹taja w Krakowie,
UP w Poznaniu, Inst. Zootechniki PIB Krajo-
we Laboratorium Pasz, AGH w Krakowie,
Polit. Bia³ostock¹, UTP im. J. i J. Œniadec-
kich w Bydgoszczy, SGGW w Warszawie,
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych,
Europejsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê w Sopocie oraz
przedstawiciele przemys³u m.in. GAMA
Plawgo & Zawisza Sp. Jawna Koszalin oraz
Biuro Technologiczno-Marketingowe TTM
Brzeziny. Tematyka wyst¹pieñ obejmowa³a
zagadnienia zwi¹zane z fizycznymi i funk-
cjonalnymi w³aœciwoœciami surowców i pro-
duktów spo¿ywczych, teori¹ jednostkowych
operacji i procesów, problemami konstruk-
cji zespo³ów roboczych maszyn i aparatów,
zagadnieniami eksploatacji maszyn, gospo-
darki energi¹, automatyzacj¹, technik¹ opa-
kowañ ¿ywnoœci, systemami jakoœci i kon-
troli, ochron¹ œrodowiska w przemyœle spo-
¿ywczym i in¿ynieri¹ gastronomiczn¹. Do-
niesienia zosta³y podzielone na sekcje te-
matyczne, które równoczeœnie odbywa³y siê
w dwóch salach.

Przedstawione prace bêd¹ opublikowane
w nastêpuj¹cych czasopismach: In¿ynieria
Rolnicza (Kom. Techniki Roln. PAN, Pol.
Tow. In¿ynierii Roln.), Nauki In¿ynierskie i
Technologie (Wyd. Uniw. Ekon. we Wroc³a-
wiu), Acta Scientiarum Polonorum Technica
Agraria (Wyd. UP w Lublinie), IPS – In¿y-
nieria Przetwórstwa Spo¿ywczego (Pol. Tow.
In¿.. i Techniki Przetwórstwa Spo¿. SPO-
MASZ), Technical Science (Wyd. UWM
Olsztyn).

Podczas uroczystej kolacji uczczono 45-
lecie pracy zawodowej oraz 70-lecie urodzin
prof. dr. hab. W³odzimierza Dolaty.

W dniu 12 wrzeœnia 2013 r. odby³o siê
zebranie Polskiego Towarzystwa In¿ynierii i
Techniki Przetwórstwa Spo¿ywczego SPO-
MASZ, podczas którego poruszano najwa¿-
niejsze sprawy organizacyjne i wydawnicze
czasopisma IPS. Sprawozdanie z dzia³alno-
œci Towarzystwa przedstawi³ prezes dr hab.
Kazimierz Zawiœlak, prof. UP, a sprawozda-
nie finansowe przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej prof. dr hab. Marian Panasiewicz.

Jako organizatorzy XVIII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Postêp w in¿ynierii
¿ywnoœci” pragniemy podziêkowaæ wszyst-
kim uczestnikom za czynny udzia³ w obra-
dach. Dziêkujemy równie¿ za stworzenie
niepowtarzalnej atmosfery podczas ca³ego
pobytu w Krasiczynie i mamy nadziejê, ¿e
nasze spotkanie stworzy³o szansê spotkania
wielu interesuj¹cych osób, a nawi¹zane kon-
takty zaowocuj¹ wspó³prac¹ naukow¹ oraz
wysoko punktowanymi publikacjami.

Sponsorami Konferencji byli: SPOMASZ
Zamoœæ, TTM Brzeziny Biuro Technologicz-
no-Marketingowe i Spó³dzielnia Mleczarska
SPOMLEK Radzyñ Podlaski.

Pawe³ Sobczak

Fot. Tomasz Guz

POSTÊP W IN¯YNIERII ̄ YWNOŒCI

KONFERENCJE . SYMPOZJA

Prof. Franciszek Kluza

Uczestnicy konferencji

Od lewej: prof. prof. Marek Cierach, Kazimierz Zawiœlak, W³odzimierz Dolata, Józef Grochowicz
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Profesor Anna Sykut urodzi³a siê 12 listo-
pada 1925 r. w Mizoczu (obecnie Ukraina).

W miejscowoœci tej ukoñczy³a w 1938 r.
szeœcioletni¹ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie
podjê³a naukê w Gimnazjum i Liceum im.
Adama Mickiewicza w Zdo³bunowie. Naukê
przerwa³a w roku 1941, gdy tereny te zosta³y
zajête przez wojska hitlerowskie i jej rodzina
musia³a siê przez rok ukrywaæ. Po napaœci na
miasteczko nacjonalistycznych band ukraiñ-
skich, które zamordowa³y dziadka i spali³y
rodzinny dom, ocala³a rodzina uciek³a do
Zdo³bunowa. Tam znaleŸli schronienie u krew-
nych, gdzie w bardzo trudnych warunkach lo-
kalowych przetrwali do zakoñczenia wojny.
W lutym 1944 r. Armia Radziecka wyzwoli³a
miasteczko i od marca Anna Sykut kontynu-
owa³a naukê – ukoñczy³a dziewi¹t¹ i pó³ dzie-
si¹tej klasy. 3 maja 1945 r. rodzina zosta³a
repatriowana do Lublina. W tym mieœcie je-
sieni¹ w 1945 r. Anna Sykut podjê³a dalsz¹
naukê – w Liceum dla Doros³ych Towarzy-
stwa Szkó³ Œrednich i jednoczeœnie, warunko-
wo do zdania matury, na I roku chemii Wy-
dzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Maturê uzyska³a w lutym 1946 r. Bêd¹c na
czwartym roku studiów, od 1 wrzeœnia 1950 r.
rozpoczê³a pracê jako nauczyciel w Techni-
kum Chemii Spo¿ywczej w Lublinie, gdzie
pracowa³a do 30 sierpnia 1952 r.

25 paŸdziernika 1951 r. poœlubi³a Kazi-
mierza Sykuta, obecnie emerytowanego pro-
fesora Wydz. Chemii UMCS w Lublinie. W
1952 r. uzyska³a tytu³ magistra chemii na
Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS
w Lublinie. Na nastêpne dwa lata przerwa³a
dzia³alnoœæ zawodow¹, poœwiêcaj¹c czas na
opiekê nad synem.

Pracê podjê³a 15 grudnia 1954 r., pocz¹t-
kowo jako pracownik kontraktowy i wkrótce
jako asystent w Katedrze Chemii Ogólnej
Wydz. Rolniczego Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Lublinie. Od 1 paŸdziernika 1961 r. awan-
sowa³a na stanowisko starszego asystenta.

3 czerwca 1964 r. Rada Wydz. Biologii i
Nauk o Ziemi UMCS na podstawie obrony
dysertacji pt. „Zbadanie karotenoidów na-
sturcji (Tropaedum maius) pod wzglêdem struk-
tury powi¹zañ genetycznych oraz znaczenia
biochemicznego” nada³a jej stopieñ doktora
nauk przyrodniczych. Od 1 paŸdziernika 1964 r.
dr Anna Sykut pracowa³a jako adiunkt
w Katedrze Chemii Ogólnej Wydz. Rolni-
czego WSR, póŸniej po reorganizacji w In-
stytucie Chemii i Technologii Rolnej Wydz.
Rolniczego WSR.

26 stycznia 1977 r. Rada Wydz. Rolni-
czego AR w Lublinie na podstawie dorobku i
rozprawy habilitacyjnej pt. „Wp³yw wybra-
nych czynników fizycznych i chemicznych
na biosyntezê karotenowców w glonach Sce-
nedesmus acuminatus” nada³a jej stopieñ dok-
tora habilitowanego nauk rolniczych w za-
kresie biochemii roœlin. Od 1 grudnia 1977 r.
do 31 lipca 1988 r. dr hab. Anna Sykut za-
trudniona by³a na etacie docenta. Tytu³
profesora nadzwyczajnego otrzyma³a w 1988
r. i od 1 sierpnia 1988 r. objê³a stanowisko
profesora nadzw., na którym pracowa³a do
roku 1995.

W 1995 r. zosta³a profesorem zwyczaj-
nym AR w Lublinie i na tym stanowisku pra-
cowa³a do 30 wrzeœnia 1996 r., czyli do chwili
przejœcia na emeryturê.

W trakcie czterdziestodwuletniej pracy
naukowej w uczelni zainteresowania badaw-
cze Profesor Anny Sykut przebiega³y dwu-
kierunkowo: dotyczy³y badañ nad wystêpo-
waniem i metabolizmem karotenoidów w
œwiecie roœlin, oraz – wychodz¹c naprzeciw
praktyce rolniczej – wp³ywu substancji bio-
logicznie czynnych œrodków ochrony roœlin i

nawo¿enia mineralnego na powstawanie i
mechanizmy przemian zarówno g³ównych
sk³adników pokarmowych, jak i witamin,
sk³adników mineralnych i substancji swo-
istych w roœlinach uprawnych.

Badania nad wystêpowaniem i metaboli-
zmem karotenoidów dotyczy³y ró¿nych czê-
œci kwiatów i liœci nasturcji, roœlin ³ubinu,
bobiku, lucerny, fasoli i zbo¿owych oraz glo-
nów Scenedesmus acuminatus. Badania te
prowadzono na materiale pochodz¹cym za-
równo z doœwiadczeñ polowych, jak i do-
œwiadczeñ wazonowych. Udowodniono, ¿e
wœród przebadanych czynników powoduj¹cych
zmiany w biosyntezie karotenoidów zastoso-
wanie CCC (chlorku chlorocholiny) spowo-
dowa³o cofanie procesu starzenia glonów,
wzmo¿on¹ biosyntezê karotenów i ich hy-
droksypochodnych oraz znikanie ketokarote-
noidów. Zastosowanie inhibitora karotenoge-
nezy – difenyloaminy pozwoli³o na podjêcie
prób okreœlenia zwi¹zków przejœciowych bio-
syntezy karotenoidów z karotenów.

W badaniach nad karotenogenez¹ opra-
cowano modyfikacje kilku metod rozdzia-
³ów chromatograficznych barwników karote-
noidowych, stosuj¹c techniki chromatogra-
fii kolumnowej i cienkowarstwowej.

Pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sykut
wprowadzony zosta³ nowy kierunek badaw-
czy zwi¹zany z biosyntez¹, oczyszczaniem
i charakterystyk¹ enzymów litycznych syn-
tetyzowanych przez Trichoderma viride oraz
badanie enzymów hydrolizuj¹cych œciany
komórkowe patogenów roœlin.

Omówiona tematyka badawcza prowadzo-
na by³a w ramach badañ w³asnych, których
efekt stanowi³y dysertacje doktorskie i habi-
litacyjne, oraz w ramach problemów wêz³o-
wych. Pani Profesor prowadzi³a i koordyno-
wa³a wspó³pracê naukow¹ z Instytutem Upra-
wy Nawo¿enia i Gleboznawstwa we Wroc³a-
wiu, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie, Zak³adem Fizjologii PAN w
Krakowie, UMCS w Lublinie, Akademi¹
Medyczn¹ w Lublinie. W swoim dorobku
naukowym prof. Anna Sykut posiada ponad
110 publikacji naukowo-badawczych.

Badania prowadzone by³y w Katedrze
Biochemii, której Pani Profesor by³a kierow-
nikiem od 1989 r. Wczeœniej w latach 1973–
1982 by³a kierownikiem Zak³adu Biochemii
funkcjonuj¹cego w Instytucie Chemii i Tech-
nologii Rolnej, a po rozwi¹zaniu Instytutu w
Katedrze Chemii i Biochemii.

Profesor Anna Sykut uczestniczy³a w wie-
lu sympozjach naukowych zarówno krajo-
wych, jak i miêdzynarodowych. Od momen-
tu za³o¿enia Polskiego Towarzystwa Bioche-
micznego (1958) by³a aktywnym cz³onkiem
tego naukowego gremium. Odby³a tak¿e za-
graniczne sta¿e naukowe w Instytucie Bota-
nicznym w Leningradzie (ZSRR) w 1975 r.
oraz Instytucie Agronomicznym w Cluj (Ru-
munia) w 1976 r. By³a promotorem dwóch
przewodów doktorskich i opiekunem nauko-
wym jednego przewodu habilitacyjnego. Pod
Jej kierunkiem zrealizowano kilkanaœcie prac
magisterskich. Wykona³a kilkadziesi¹t recen-
zji, w tym dysertacji doktorskich, prac na-
ukowych, ksi¹¿ek, skryptów, projektów ba-
dawczych.

Prof. Anna Sykut prowadzi³a wyk³ady
i æwiczenia z biochemii ze studentami stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydz.
Rolniczego i Ogrodniczego oraz w ramach
specjalizacji na tych wydzia³ach i Wydz.
Techniki Rolniczej, jak równie¿ w punktach
konsultacyjnych w Kielcach i Bia³ej Podla-
skiej oraz na zaocznych studiach zawodo-
wych dla nauczycieli. Ma w swoim dorobku
piêæ opracowañ dydaktycznych – ksi¹¿kê i
cztery skrypty, które po zaktualizowaniu i
dostosowywaniu do programów powstaj¹cych
kierunków i specjalizacji by³y wielokrotnie
wznawiane.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukowo-dydak-
tyczn¹ prof. Anna Sykut zosta³a odznaczona
Krzy¿em Kawalerskim OOP (1984), Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi (1973), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1981), Odznak¹ za
Zas³ugi dla Kielecczyzny (1979), Honorow¹
Odznak¹ WSR w Lublinie (1971), Dyplomem
Uznania za wk³ad pracy w dzia³alnoœæ punk-
tu konsultacyjnego Akademii Rolniczej w
Kielcach.

Prof. dr hab. Anna Sykut zmar³a po ciê¿-
kiej chorobie w dniu 14 sierpnia 2013 r. 19
sierpnia z g³êbokim ¿alem po¿egnaliœmy na
zawsze zas³u¿onego pracownika naszej uczel-
ni, nauczyciela i wychowawcê wielu poko-
leñ m³odzie¿y.

Barbara Baraniak
Kierownik Katedry Biochemii i Chemii

¯ywnoœci

PROFESOR DR HAB. ANNA SYKUT
(1925–2013)

PRO MEMORIA
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Ocena parametryczna jednostek nauko-
wych w Polsce ma na celu dokonanie ich
klasyfikacji pod wzglêdem jakoœci dorobku
naukowego. Ocena ta jest podstaw¹ do okre-
œlenia wielkoœci dotacji przyznawanej jed-
nostce naukowej na badania statutowe

Zasady oceny parametrycznej okreœla roz-
porz¹dzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym
(Dz.U. poz. 877). Rozporz¹dzenie to nawi¹-
zuje do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96,
poz. 615 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455 i nr
185, poz. 1092).

Ocenie parametrycznej poddano 963 jed-
nostki, wœród których najwiêksz¹ grupê – 756
(78,5%) stanowi³y jednostki szkó³ wy¿szych.
Placówkom badawczym przyznano katego-
rie A, B, C oraz najlepszym kategoriê A+.
Dwie najwy¿sze oceny (A+ i A) otrzyma³o
248 (ok. 33%) jednostek szkó³ wy¿szych, 36
(ponad 51%) instytutów PAN i 37 (32%) in-
stytutów badawczych. Kategoriê A+ otrzy-
ma³o 37 (ok. 4%) jednostek. Kategoriê C
otrzyma³o 57 (7,5%) jednostek uczelnianych,
1 (1,4%) instytut PAN, 8 (7%) instytutów
badawczych i 11 jednostek pozosta³ych.

Kategoriê B otrzyma³o 541 (56%) wszyst-
kich ocenianych, w tym 451 (60%) jedno-
stek szkó³ wy¿szych, 70 (61%) instytutów
badawczych i 15 (21%) instytutów PAN oraz
5 innych jednostek.

Kompleksowej oceny parametrycznej za
lata 2009–2012 dokonano w grupach nauk:
humanistycznych i spo³ecznych (obszar nauk
humanist. i obszar nauk spo³.), œcis³ych i in-
¿ynierskich (obszar nauk œcis³ych i obszar
nauk techn. oraz dyscyplinê artystyczn¹ sztu-
ki projektowe), nauk o ¿yciu (obszar nauk
przyrodn., obszar nauk roln., leœnych i wet.,
obszar nauk med. i nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej), nauk o sztuce i twór-
czoœci artystycznej (obszar sztuki oraz dys-
cyplinê naukow¹ nauki o sztuce).

Kompleksowa ocena w ramach grup nauk,
prowadzona by³a w grupach wspólnej oceny
(GWO). Dobór jednostek do GWO uwzglêd-
nia³ specyfikê ka¿dej z grup nauk oraz wiel-
koœæ, rodzaj i profil naukowy. W wyniku prze-
prowadzonej oceny parametrycznej wyodrêb-
niono Kategorie: A+; A; B; C.

W grupie nauk o ¿yciu, w której znalaz³
siê nasz Uniwersytet, wyodrêbniono kilka
Grup Wspólnej Oceny (GWO). Nasza GWO
liczy³a 50 jednostek naukowych. W ocenie
parametrycznej uwzglêdniano: kryterium I
– osi¹gniêcia naukowe i twórcze; kryterium
II – potencja³ naukowy; kryterium III – efek-
ty materialne dzia³alnoœci naukowej; kry-
terium IV – pozosta³e efekty dzia³alnoœci
naukowej.

Kryterium I obejmuje publikacje wg licz-
by 3N (w czasopismach JCR, z czêœci B listy
MNiSW, w recenzowanych materia³ach kon-
ferencyjnych –Web of Science); monografie
(monografie, rozdzia³y w monografii, redak-
cja monografii); patenty (patenty, prawa
ochronne, wzory u¿ytkowe, prawa wy³¹czne
do odmian roœlin). Ocena wg kryterium I:
(1+2+3)/N (N – liczba pracowników). Waga
w ca³kowitej ocenie wynosi 70%.

Kryterium II obejmuje œrodki finansowe
z projektów badawczych: 3 pkt za ka¿de 30%
powy¿ej dotacji na utrzymanie potencja³u
badawczego (DS.), w sumie nie wiêcej ni¿
200 pkt. Oceniane s¹ posiadane uprawnienia
(dr, dr hab.), rozwój w³asnej kadry nauko-
wej, udzia³ w rozwoju innych osób, baza la-
boratoryjna (certyfikowane laboratoria, wdro-
¿one miêdzynarodowe systemy jakoœci), osi¹-
gniêcia inne (cz³onkostwo w naukowych to-
warzystwach zagranicznych, zespo³ach eks-
perckich itp.). Ocena wg kryterium II to suma
(1+2+3+4+5+6). Waga w ocenie sumarycznej
wynosi 5%.

Kryterium III obejmuje wynagrodzenia
brutto pracowników z tytu³u prowadzenia
badañ naukowych lub prac rozwojowych: 2
pkt za ka¿de 50 tys. z³; nak³ady finansowe
na rozwój infrastruktury badawczej: 2 pkt.
za ka¿de 50 tys. z³. Ocena wg kryterium III:
suma punktów/N. Waga w ocenie sumarycz-
nej wynosi 15%.

Kryterium IV (maks. 100 pkt) obejmuje
zastosowanie wyników badañ naukowych o
du¿ym znaczeniu spo³ecznym i gospodar-
czym; ocenê efektów wynikaj¹cych z roz-
woju infrastruktury o znaczeniu krajowym lub
miêdzynarodowym; organizacjê konferencji
miêdzynarodowych; upowszechnianie wiedzy
(festiwale, konkursy); publikacje, monogra-
fie o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
nauki lub kultury. Waga w ocenie sumarycz-
nej wynosi 10%.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
W OCENIE PARAMETRYCZNEJ  ZA OKRES

2 0 0 9 – 2 0 1 2

Wyniki oceny parametrycznej wskazuj¹,
¿e uczelnia nasza w ocenianym okresie (lata
2009–2012), na tle GWO wypada³a gene-
ralnie s³abo. Najlepsz¹ (14) pozycjê w GWO
uzyska³ Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i Bio-
technologii z ocen¹ punktow¹ 28,94 i kate-
gori¹ A. Kategoriê B uzyska³y wydzia³y: Me-
dycyny Weterynaryjnej poz. 26 i –2,48 pkt;
In¿ynierii Produkcji: poz. 37 i –22,18 pkt;
Biologii i Hodowli Zwierz¹t: poz. 38 i –
28,17 pkt; Agrobioin¿ynierii: poz. 43 i –
50,12 pkt; Ogrodnictwa i Architektury Kra-
jobrazu: poz. 47 i –52,88 pkt. Natomiast
Wydzia³ Nauk Rolniczych w Zamoœciu uzy-
ska³ poz. 49 i –73,75 pkt, co da³o mu kate-
goriê C.

Uzyskane przez nasz¹ uczelniê w ramach
poszczególnych kryteriów oceny wskazuj¹,
¿e nisk¹ aktywnoœæ notuje siê w osi¹gniê-
ciach naukowych (K-I); potencjale nauko-
wym (K-II), g³ównie ma³ej iloœci pozyski-
wanych grantów badawczych; co przek³ada
siê równie¿ na niskie notowania efektów ma-
terialnych dzia³alnoœci naukowej, ocenia-
nych w kategorii K-III. Równie¿ na wiêk-
szoœci Wydzia³ów niezbyt precyzyjnie po-
³o¿ony zosta³ nacisk na szczególne osi¹gniê-
cia dotycz¹ce nauki, gospodarki i spo³eczeñ-
stwa.

W porównaniu do poprzedniej oceny pa-
rametrycznej (lata 2006–2008), gorsz¹ ka-
tegoriê otrzyma³ Wydz. Medycyny Wete-
rynaryjnej. Kategorie pozosta³ych Wy-
dzia³ów UP nie uleg³y zmianie. Fakt ten

nie napawa optymizmem, bowiem pozy-
cja naszych wydzia³ów w porównaniu z
podobnymi wydzia³ami w innych uczel-
niach jest znacznie gorsza: zajmujemy
miejsca g³ównie  w trzeciej i czwartej
dziesi¹tce. W naszej uczelni jest jeden
wydzia³ w kategorii C. Ponadto w innych
uczelniach notuje siê wyraŸnie wy¿sz¹
liczbê (3–4) wydzia³ów, które uzyska³y ka-
tegoriê A.

Analiza powy¿sza znajduje potwierdze-
nie w ocenie parametrycznej wydzia³ów na-
szej uczelni na tle wydzia³ów podobnych
w innych uczelniach Polski.

Wyniki oceny parametrycznej wydzia³ów
nauk o ¿ywnoœci wskazuj¹, ¿e dominuje ka-
tegoria A. Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i Bio-
technologii zajmuje 14 pozycjê w GWO,
a 5 w ramach ocenianych wydzia³ów. Tylko
2 wydzia³y posiadaj¹ kategoriê B.

Wyniki oceny parametrycznej „by³ych
wydzia³ów in¿ynierii rolniczej” wskazuj¹, ¿e
otrzyma³y one kategoriê Wydz. In¿ynierii
Produkcji naszego Uniwersytetu zajmuje 37
pozycjê w GWO, a 2 w ramach ocenianych
wydzia³ów.

Wyniki oceny parametrycznej „by³ych
wydzia³ów rolniczych” wskazuj¹, ¿e domi-
nuje kategoria B. Kategoriê A otrzyma³
Wydzia³ Rolnictwa i Biologii SGGW, a C
Wydzia³ Nauk Rolniczych UP Lublin. Nie-
stety Wydzia³y naszego Uniwersytetu zamy-
kaj¹ t¹ listê.

Wyniki oceny parametrycznej wydzia³ów
medycyny weterynaryjnej wskazuj¹, ¿e do-
minuje kategoria A (3 wydzia³y), a jedynie
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej naszego
Uniwersytetu otrzyma³ kategoriê B, z wy-
raŸnie ni¿sz¹ punktacj¹.

Wyniki oceny parametrycznej „by³ych
wydzia³ów zootechnicznych” wskazuj¹, ¿e
4 wydzia³y otrzyma³o kategoriê A i 4 kate-
goriê B. Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwie-
rz¹t naszego Uniwersytetu zajmuje 38 pozy-
cjê w GWO, 8 (ostatni¹) w ramach ocenia-
nych wydzia³ów.

Wyniki oceny parametrycznej „by³ych
wydzia³ów ogrodnictwa” wskazuj¹, ¿e wszyst-
kie wydzia³y otrzyma³y kategoriê B. Wy-
dzia³ Ogrodnictwa i Architektury Krajobra-
zu naszego Uniwersytetu zajmuje 47 pozy-
cjê w GWO i 4 (ostatni¹) w ramach ocenia-
nych wydzia³ów.

G³ówne przyczyny s³abej oceny parame-
trycznej Wydzia³ów UP w Lublinie:

1. S³abe osi¹gniêcia naukowe – ma³a
liczba publikacji w czasopismach z listy
filadelfijskiej. Znaczna liczba publikacji
ze wzglêdu na nisk¹ wartoœæ punktow¹ nie
by³a uwzglêdniona w ocenie parametrycz-
nej.

2. Niska aktywnoœæ w pozyskiwaniu œrod-
ków na badania ze Ÿróde³ zewnêtrznych
(granty).

3. Bardzo niska twórczoœæ przemys³owa:
patenty, wzory u¿ytkowe, wdro¿enia.

4. Wysoka wartoœæ „N” nie przek³ada siê
na proporcjonaln¹ zale¿noœæ w zwiêkszeniu
wartoœci dodanej (dorobku naukowego).

5. Niska aktywnoœæ naukowa znacz¹cej
czêœci pracowników.                            n

OCENA  PARAMETRYCZNA  JEDNOSTEK  NAUKOWYCH
ZA  LATA  2009–2012

Stanis³aw Baran

WOKÓ£ NAUKI
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24 wrzeœnia br. odby³o siê posiedzenie
Rady Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektu-
ry Krajobrazu, po zakoñczeniu którego ob-
chodziliœmy 90-lecie urodzin prof. dr. hab.
Mariana Kossowskiego. Uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ uœwietni³ JM Rektor UP prof.
Marian Weso³owski, obecny by³ tak¿e dr
h.c. UP w Lublinie prof. Henryk Sk¹pski z
SGGW oraz emerytowani profesorowie:
Jerzy Hetman, Antoni Filipowicz, Tadeusz
Kêsik, Janusz Lipecki, Józef Nurzyñski,
Zofia Warakomska, Tadeusz Wolski.

Jubilat przyby³ na uroczystoœæ wraz z
przedstawicielami rodziny, córk¹ Mari¹ i
wnukiem Jêdrzejem. W czêœci oficjalnej
uroczystoœci, zorganizowanej przez pracow-
ników Katedry Warzywnictwa i Roœlin Lecz-
niczych, powitano dostojnego Jubilata i zna-
mienitych goœci, a nastêpnie prof. Maria
Tendaj przedstawi³a ¿yciorys Mariana Kos-
sowskiego, w tym przebieg jego pracy na-
ukowej. Nastêpnie prof. Jan Dyduch odczy-
ta³ listy gratulacyjne i ¿yczenia nades³ane
m.in. z UP we Wroc³awiu, SGGW, UR w
Krakowie, Instytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach. We wszystkich listach podkreœlano
ogromny wk³ad Pana Profesora w rozwój pol-
skiego ogrodnictwa, w tym warzywnictwa,
¿yczliwoœæ dla studentów, kole¿anek i kole-
gów, a przede wszystkim jego postawê mo-
raln¹, bêd¹c¹ wzorem patriotyzmu i huma-
nitaryzmu dla m³odych pokoleñ.

W dalszej czêœci uroczystoœci ¿yczenia i
gratulacje sk³adali przedstawiciele jednostek
i cz³onkowie spo³ecznoœci Wydzia³u, w tym
dawni i obecni pracownicy katedry, której
prof. Kossowski by³ twórc¹ i d³ugoletnim kie-
rownikiem. Program uroczystoœci jubileuszo-
wych uwzglêdnia³ równie¿ czêœæ mniej ofi-
cjaln¹, w czasie której przy zastawionych
sto³ach, wspominano najbarwniejsze chwile
¿ycia naukowego i rodzinnego Jubilata.
Wychowankowie Profesora nie zapomnieli
tak¿e o urodzinowym torcie i chóralnym Plu-
rimos annos, które odœpiewano uroczyœcie, z
ciep³¹ nut¹.

Prof. dr hab. Marian Kossowski urodzi³ siê
15 wrzeœnia 1923 r. w Dr¹¿gowie nad Wie-
przem (pow. Ryki) w rodzinie ch³opskiej.
Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Baranowie,
do gimnazjum uczêszcza³ w Pu³awach, gdzie
w 1944 zda³ konspiracyjnie ma³¹ maturê. Po
zakoñczeniu wojny zda³ eksternistycznie
maturê w Liceum Zamoyskiego i zosta³ stu-
dentem Wydzia³u Rolnego UMCS w Lubli-
nie. Studia zakoñczy³ w 1949 r., ale jeszcze
w ich trakcie rozpocz¹³ pracê naukowo-dy-
daktyczn¹ jako asystent w Katedrze Ogólnej
Uprawy i Hodowli Roœlin pod kier. prof. Lu-
cjana Kaznowskiego. W latach 1951–1960
pracowa³ naukowo w IUNG w Pu³awach, na
stanowisku kierownika pracowni Fizjologii
Rozwoju i Nasiennictwa Pastewnych Roœlin
Rolniczych.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
nauk rolniczych (1960), rozpocz¹³ pracê na-
ukowo-dydaktyczn¹ w Wy¿szej Szkole Rolni-
czej w Lublinie jako wyk³adowca przedmio-
tu warzywnictwo. W celu poszerzenia wie-
dzy w zakresie ogrodnictwa odby³ sta¿ nauko-
wy w Instytucie Warzywnictwa (1961) pod kier.
prof. Emila Chroboczka. W roku 1967 uzy-

ska³ stopieñ dr hab. nauk rolniczych oraz no-
minacjê na kierownika Katedry Warzywnic-
twa tworz¹cego siê Wydzia³u Ogrodnictwa
WSR w Lublinie. Bêd¹c twórc¹ wymienionej
jednostki, a tak¿e wspó³twórc¹ Oddzia³u
Ogrodniczego WSRR (1966), a nastêpnie
Wydzia³u Ogrodniczego (1970), prof. Kossow-
ski stworzy³ podstawy do rozwoju lubelskie-
go, ale tak¿e i polskiego warzywnictwa.

W latach 1969–1970 odby³ sta¿ naukowy
w Cornell University w USA, pod opiek¹ prof.
Kelly’ego. Zdobyta wiedza i doœwiadczenie,
a tak¿e przywieziony materia³ siewny nowych,
nieznanych w Polsce gatunków roœlin warzyw-
nych pozwoli³y na dynamiczny rozwój Kate-
dry Warzywnictwa. Efektem dzia³alnoœci prof.
Kossowskiego by³o m.in. spopularyzowanie
dwóch wówczas nieznanych gatunków roœlin
warzywnych: selera naciowego i papryki s³od-
kiej. Wymienione roœliny pos³u¿y³y za cieka-
wy temat badawczy dla jego uczniów i na-
stêpców – prof. Jana Dyducha i prof. Haliny
Buczkowskiej, ale tak¿e sta³y siê Ÿród³em
dochodów dla lokalnych producentów, gdy¿
by³ on inicjatorem pierwszych upraw polo-
wych tych warzyw na LubelszczyŸnie.

Tytu³ profesora nadzwyczajnego Jubilat
uzyska³ w roku 1977, zaœ stanowisko profeso-
ra zwyczajnego w 1991 r. Profesor Kossowski
posiada bogaty dorobek naukowy, dydaktycz-
ny i wychowawczy. Jest autorem 120 publi-
kacji naukowych, licznych publikacji popu-
larnonaukowych, wspó³autorem dwóch paten-
tów. Bra³ czynny udzia³ w pracach ró¿nych
komisji wydzia³owych i senackich uczelni,
reprezentowa³ œrodowisko akademickie i
uczestniczy³ w pracach Komitetu Nauk
Ogrodniczych PAN, Radzie Naukowej Insty-
tutu Warzywnictwa w Skierniewicach oraz
wielu innych komisjach przy Wojewodzie
Lubelskim i miejscowej Spó³dzielni Ogrod-
niczej.

Prof. Marian Kossowski jest cz³onkiem i
by³ym wieloletnim prezesem lubelskiego
oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, cz³. Miêdzynarodowego To-
warzystwa Nauk Ogrodniczych (IHS), Ko-
mitetu Nauk Ogrodniczych PAN, LTN. Za
swoje osi¹gniêcia naukowo-dydaktyczne
zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³u-
gi, Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Pol-
ski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w BCh
Krzy¿em Partyzanckim i Krzy¿em Pami¹t-
kowym BCh.

Profesor jest promotorem 6 prac doktor-
skich i ponad 120 prac magisterskich, a tak-
¿e opiekunem naukowym 6 przewodów ha-
bilitacyjnych. Recenzowa³ ponad 20 prac
doktorskich i rozpraw habilitacyjnych, opi-
niowa³ wiele wniosków na tytu³ naukowy
profesora nadzwyczajnego i stanowisko pro-
fesora zwyczajnego. Czynnie uczestniczy³
w pracach KBN nad ocen¹ projektów ba-
dawczych z dziedziny ogrodnictwa. Pe³ni³
funkcjê prodziekana Wydzia³u Ogrodnicze-
go, nale¿a³ tak¿e do organizatorów i wy-
k³adowców Uniwersytetów Ludowych i To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej, które
kszta³ci³y mistrzów warzywnictwa oraz in-
struktorów tej dziedziny.

Prof. Kossowski jest tak¿e dzia³aczem
spo³ecznym. Nale¿y do Pu³awskiego Towa-
rzystwa Tradycji Narodowej, którego cz³on-
kowie zabiegaj¹ o utrwalenie materialnych
pami¹tek historycznych. We wczeœniejszych
latach natomiast aktywnie dzia³a³ w spó³-
dzielczoœci ogrodniczej, uk³adaj¹c progra-
my szkoleñ i organizuj¹c kursy dla prakty-
ków ogrodnictwa. Za wymienion¹ dzia³al-
noœæ otrzyma³ odznaczenie Zas³u¿ony dla
Ziemi Lubelskiej.

Pan Profesor jest lubianym i cenionym
wychowawc¹ licznych pokoleñ studentów i
pracowników naukowych. Dziêki niezwyk³ej
umiejêtnoœci przekazywania wiedzy nauko-
wej z wiedz¹ historyczn¹, poszerza³ hory-
zonty m³odych adeptów nauki, a tak¿e za-
szczepia³ w nich lokalny i pañstwowy pa-
triotyzm. Zajêcia prowadzone przez niego
nale¿a³y do najciekawszych i o najliczniej-
szej frekwencji. Postaæ prof. Mariana Kos-
sowskiego, Jego ¿yczliwoœæ i otwartoœæ, su-
miennoœæ i rzetelnoœæ w sprawach naukowych
oraz organizacyjnych, na sta³e wpisa³a siê
do kanonu polskiego ogrodnictwa.

Renata Nurzyñska-Wierdak
Fot. Jacek Piasecki

JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN

PROF. DR. HAB. MARIANA  KOSSOWSKIEGO

Prof. Marian Kossowski

Od lewej na pierwszym planie prof. prof. Ma-
rian Weso³owski, Marian Kossowski, z ty³u

  Henryk Sk¹pski i Józef Nurzyñski

JUBILEUSZ
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  W dniu 29 czerwca 2013 r. przypada
okr¹g³y jubileusz 90-lecia urodzin lidera
polskiej szko³y naukowej in¿ynierii rolni-
czej prof. zw. dr hab. in¿. Janusza Hamana
– cz³. rzecz. PAN i czterokrotnego dr h.c.
uczelni rolniczych w Lublinie, Krakowie,
Wroc³awiu i Szczecinie.

Wielu z naszego œrodowiska naukowego
in¿ynierii rolniczej dost¹pi³o zaszczytu i
wyró¿nienia poprzez mo¿liwoœæ uczestnicze-
nia w tych donios³ych, a zarazem radosnych
dla nas chwilach. Radoœæ nasza by³a podwój-
na, zarówno ze wzglêdu na uhonorowanie
naszego Mistrza i Nauczyciela, ale tak¿e
dostrze¿enie istotnego wk³adu, jaki wnosi
in¿ynieria rolnicza do rozwoju nauk rolni-
czych, a poœrednio ca³ego polskiego rolnic-
twa. Zreszt¹ by³ to pierwszy przypadek w
historii w Polsce, gdy przedstawiciel naszej

dyscypliny naukowej zosta³ dostrze¿ony
i zas³u¿enie uhonorowany.

Ogromny wk³ad prof. Hamana do nauki
i kultury, a zarazem cechy jego wspania³e-
go charakteru jako cz³owieka, przedstawili
w swoich laudacjach dziekani i promotorzy
reprezentuj¹cy spo³ecznoœæ akademick¹
uczelni nadaj¹cych mu swoje najwy¿sze
wyró¿nienie. Z dum¹ s³uchaliœmy ich wy-
st¹pieñ. Ale to wszystko by³o dawno, w miê-
dzyczasie wyros³o nowe pokolenie mechani-
zatorów, dla których postaæ dzisiejszego
Jubilata ma wyraz bardziej historyczny.
Uznaj¹c wiêc, ¿e czas zaciera w pamiêci
ludzkiej fakty, z myœl¹ o m³odszej kadrze
postaram siê przybli¿yæ jego sylwetkê, daj¹c
im wzór godny do naœladowania w ich osobi-
stym rozwoju naukowym. Wyznajê bowiem za-
sadê, ¿e nie ma lepszej drogi w rozwoju indy-
widualnym ni¿ ¿ywy przyk³ad cz³owieka,

KREATYWNOŒÆ I PRACA DROG¥ DO SUKCESU
Rudolf Micha³ek

który osi¹gn¹³ s³awê za ¿ycia, przyjmuj¹c
postawê, ¿e oszczêdzanie jest kroczeniem
za ¿ycia za w³asnym pogrzebem (Hirszweld,
1956). Mam œwiadomoœæ przyjêcia na siebie
trudnego zadania, zarówno ze wzglêdu na
bogat¹ i wielostronn¹ osobowoœæ Profesora,
jak równie¿ Jego wrodzon¹ skromnoœæ, prze-
jawiaj¹c¹ siê w unikaniu rozg³osu a tym bar-
dziej organizowaniu Mu uroczystych jubile-
uszy. Wprawdzie my Polacy lubimy jubile-
usze i czêsto je organizujemy, ale raczej
komuœ, ani¿eli sobie.

Ka¿dy jubileusz okreœla okr¹g³¹ rocznicê
¿ycia czy trwania i nieroz³¹cznie kojarzy
siê z up³ywem czasu, a wiêc przemijaniem.
Czas i przemijanie nurtowa³y ludzi w d³u-
gim okresie cywilizacji. Wielu filozofów i
uczonych poœwiêci³o temu zagadnieniu spo-
ro miejsca w swojej twórczoœci (Paron, Ary-
stoteles, œw. Augustyn, Newton, A. Einste-
in). Niezale¿nie od sformu³owanych myœli i
stwarzanych definicji, koñcowa konkluzja
jest wspólna – nie mamy ¿adnego wp³ywu na
przemijaj¹cy czas. Nie mo¿emy go ani za-
trzymaæ ani tym bardziej cofn¹æ. Jak pisze
poeta A. Asnyk – „Prze¿ytych kszta³tów ¿aden
cud nie wróci do istnienia”. Œwiadomi tego
faktu, musimy tak pokierowaæ naszym
¿yciem i nasz¹ dzia³alnoœci¹, aby optymal-
nie wykorzystaæ up³ywaj¹cy czas, zw³aszcza
okresy ¿ycia najbardziej sprzyjaj¹ce wydaj-
noœci twórczej, nie tyle dla samego siebie,
co dla innych i dla potomnoœci. Swój czas
dobrze wykorzysta³ dzisiejszy Jubilat, który
umiejêtnie po³¹czy³ kreatywnoœæ z pracowi-
toœci¹ i stworzy³ dzie³a, które sta³y siê trwa-
³ym elementem nauki i kultury narodowej.
[…]

Drogi Jubilacie i Kochany Profesorze

  Ca³e Twoje bogate ¿ycie twórcze by³o
konsekwentn¹ drog¹ zmierzaj¹c¹ do odkry-
wania prawdy.

  Z okazji Twojego jubileuszu my – Twoi
uczniowie i wychowankowie – dziêkujemy
Ci nie tylko za naukê i rady, ale tak¿e za
konsekwentn¹ postawê moraln¹. Nikomu z
nas nigdy nie przepuœci³eœ niedoróbki i byle-
jakoœci. Wola³eœ straciæ „przyjaciela” ani-
¿eli zgodziæ siê na jego niezas³u¿ony awans.
Jest to szczególnie cenna cecha naukowca,
która zawsze nakazuje d¹¿yæ do zwyciêstwa
prawdy nad fa³szem. Ma to szczególn¹ wy-
mowê w³aœnie dzisiaj, w œwiecie pe³nym z³a
i korupcji. Cieszymy siê, ¿e w naszym gro-
nie mamy ¿ywy autorytet do naœladowania.
To nam pozwala rzetelnie pracowaæ i osi¹-
gaæ kolejne etapy w zawodowej karierze.

  Przede wszystkim dla nas ¿yj nam d³u-
go i dalej owocnie pracuj, a zapewniamy
Ciê, ¿e osi¹gn¹³eœ za ¿ycia najwa¿niejszy
cel: ludzk¹ wdziêcznoœæ i ¿yczliwoœæ.

  ¯yczymy tradycyjnego 100 lat, myœlê
jednak, ¿e 100 lat to za ma³o – 150 by siê
zda³o.

  Pe³ny tekst ukaza³ siê w In¿ynierii Rolni-
czej 2013, z. 2(143) T. 1, s. 7-12.

  Szeroko o prof. Januszu Hamanie pisaliœmy
w „Aktualnoœciach UP” 4(56) 2010, s. 12–13.
„Aktualnoœci UP” 2(42)2007, s. 6.

Fot. Dariusz Kwaœniewski

JUBILEUSZ

Od lewej: Daniela Micha³ek, Zdzis³aw Wójcicki. Apolonia Wójcicka, Andrzej Marczuk, Ma³-
gorzata Bzowska, Ignacy Niedzió³ka, Rudolf Micha³ek, Monika Haman, Janusz Haman

Od lewej prof. prof.: Rudolf Micha³ek, Monika Haman, Janusz Haman, Dorota Haman
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Narodowy Leœno-Techniczny Uniwersytet
we Lwowie powsta³ w 1874 r. jako Wy¿sza
Szko³a Leœna. Szko³a ta w roku 1945 prze-
kszta³ci³a siê w Lwowski Instytut Leœno-Tech-
niczny, który w roku 1994 przekszta³ci³ siê
w Ukraiñski Pañstwowy Leœno-Techniczny
Uniwersytet. W roku 2004 przyj¹³ nazwê
Narodowy Leœno-Techniczny Uniwersytet
Ukrainy.

Uniwersytet kszta³ci na wszystkich stop-
niach studiów blisko 8000 studentów. Kadra
dydaktyczna (dr, dr hab., profesor) liczy po-
nad 400 osób. Uniwersytet posiada Wydzia-
³y: Leœny, Ekonomiczny, In¿ynierii Leœnej,
Technologii Drewna.

Z inicjatywy JM Rektora UP prof. zw. dr
hab. Mariana Weso³owskiego nawi¹zano sze-
rok¹ wspó³pracê naukow¹ z wieloma uczel-
niami Ukrainy, w tym z Narodowym Leœno-
Technicznym Uniwersytetem we Lwowie .

Wspó³praca ta dotyczy realizacji badañ
w Polsce i na terenie Ukrainy w zakresie wp³y-
wu mikoryzy na produkcyjnoœæ lasu na tere-
nach rekultywowanych; rekultywacja terenów
po eksploatacji siarki w Jeziórku (Polska) i
Jaworowie (Ukraina); energetyczne wykorzy-
stanie odpadów.

W ramach wspó³pracy z zorganizowano
wspóln¹ konferencjê naukow¹ nt. „Strategia

rozwoju zrównowa¿onego w zarz¹dzaniu œro-
dowiskiem”, w której uczestniczy³a piêcio-
osobowa delegacja z naszego Uniwersytetu,
z JM Rektorem Weso³owskim na czele. Wy-
g³oszono 3 referaty i opublikowano 3 orygi-
nalne prace naukowe.

Organizowana jest kolejna konferencja
naukowa, która odbêdzie siê w grudniu br.
nt. „Kszta³cenie ekologiczne w uczelniach
technicznych”.

W bie¿¹cym roku pracownicy naszej
uczelni odbywali sta¿ naukowy we Lwowie,
a studenci Wydzia³u Agrobioin¿ynierii, kie-
runku leœnictwo odbyli praktyki w Doœwiad-
czalnym Nadleœnictwie Uniwersytetu Leœno-
Technicznego.

W okresie prawie 140-letniego funkcjo-
nowania, Uniwersytet Leœno-Techniczny wy-
ró¿ni³ tytu³em doctora honoris causa tylko
11 osób (1 osoba na ponad 11 lat). Wœród
nich takie osobistoœci jak: b. kanclerz Nie-
miec Helmut Kohl, pierwszy kosmonauta
Ukrainy, szejk z Arabii Saudyjskiej. JM Rek-
tor Marian Weso³owski do³¹czy³ do tego grona
jako 12 osoba.

Stanis³aw Baran

WSPÓ£PRACA Z NARODOWYM
LEŒNO-TECHNICZNYM

UNIWERSYTETEM WE LWOWIE

WYDARZENIA

Podpisanie umowy o wspó³pracy

Uczestnicy uroczystoœci wrêczenia doktoratu honoris causa
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Senat Narodowego Uniwersytetu Leœno-
Technicznego we Lwowie przyzna³ tytu³
doktora honoris causa prof. dr. hab. Maria-
nowi Weso³owskiemu, rektorowi Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie, jako pierw-
szemu polskiemu uczonemu uhonorowane-
mu w ten sposób przez tê uczelniê.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni, na
którym dokonano nadania tytu³u odby³o siê
5 listopada br.

Przyznany tytu³ jest wyrazem m.in. uzna-
nia dla osi¹gniêæ prof. dr. hab. Mariana We-
so³owskiego na polu nauki, jak i zas³ug dla
rozwoju wspó³pracy miêdzy jednostkami.

Obydwie uczelnie ³¹czy wieloletnia
wspó³praca, w szczególnoœci wymiana kadry
wyk³adowców i studentów oraz projekty ba-
dawcze. Wspólne badania, owocuj¹ce publi-
kacjami, wi¹¿¹ siê z leœnictwem, ekologi¹,
a w szczególnoœci koncentruj¹ siê na rekul-
tywacji terenu przy wykorzystaniu roœlin drze-
wiastych.

Równie¿ 5 listopada br. Rektor Narodo-
wego Uniwersytetu Leœno-Technicznego we
Lwowie prof. Jurij Tunycia oraz Rektor Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof.
dr hab. Marian Weso³owski podpisali umowê
o partnerstwie i wspó³pracy miêdzy obydwo-
ma uczelniami. Przedmiotem umowy jest
wspólna dzia³alnoœæ naukowa oraz wspó³pra-
ca w obszarze dydaktyki.

Agnieszka Wasilak

DOKTORAT HONOROWY DLA JM REKTORA
PROF. DR. HAB. MARIANA WESO£OWSKIEGO

WYDARZENIA

Przekazanie pami¹tkowego obrazu, który wrêcza prof. Stanis³aw Baran, prorektor UP Doktor honoris causa prof. Marian Weso³owski

Wrêczenie dyplomu doktora honoris causa. Rektorzy Jurij Tunycia i Marian Weso³owski
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z tych sfer dzia³alnoœci nasi pracownicy maj¹
wymierne osi¹gniêcia. Miêdzy innymi og³o-
szono drukiem 329 publikacji w czasopismach
indeksowanych przez Journal Citation Re-
ports, 33 monografie, 158 rozdzia³ów w mo-
nografiach. Realizowano 73 ró¿nie finanso-
wane projekty badawcze indywidualne lub w
ramach umów konsorcjum na kwotê ponad 8
mln z³. Pracownicy Uczelni zg³osili 7 wnio-
sków do Biura Innowacji i Transferu Techno-
logii w sprawie 2 wynalazków i 5 wzorów
u¿ytkowych, a ponadto uzyskali 7 decyzji o
przyznaniu ochrony 4 wynalazków i 3 wzo-
rów u¿ytkowych. Nasi pracownicy zorgani-
zowali 14 konferencji krajowych i 1 konfe-
rencjê miêdzynarodow¹. Prowadzono wspó³-
pracê naukow¹ z 11 partnerami zagranicz-
nymi w takich krajach, jak: S³owacja, Ukra-
ina, Bia³oruœ, Belgia, Szwecja, Rosja i Bu³-
garia.

Szanowni Pañstwo!
Jak ju¿ wspomnia³em, w minionym roku

akademickim doœwiadczyliœmy równie¿ za-
gro¿enia wynikaj¹cego z globalnego kryzy-
su gospodarczego, który os³abi³ tempo reali-
zacji niektórych zadañ. Zagro¿enie wynika-
³o tak¿e z pog³êbienia siê zjawiska ni¿u de-
mograficznego oraz spadku zainteresowania
p³atnymi studiami niestacjonarnymi, a tak-
¿e ze zjawiska bezrobocia dotykaj¹cego rów-
nie¿ absolwentów naszej szko³y. W rezulta-
cie podanych faktów zmuszeni byliœmy
uchwaliæ zmniejszony bud¿et Uczelni, a w
œlad za tym ograniczyæ wydatki na cele re-
montowe do kwoty jedynie 1 mln z³ (w roku
poprzednim 3,6 mln z³). W sposób niezak³ó-
cony prowadzone by³y natomiast inwestycje
ze œrodków unijnych, a wiêc: wyposa¿ono w
niezbêdn¹ aparaturê i meble Centrum Inno-
wacyjno-Wdro¿eniowe Nowych Technik i
Technologii w In¿ynierii Rolniczej oraz roz-
poczêto w lipcu 2013 r. budowê Innowacyj-
nego Centrum Patologii i Terapii Zwierz¹t
przy ul. G³êbokiej 30. Wartoœæ tej inwesty-
cji, wykonywanej tradycyjnie przez kieleck¹
firmê Condite, opiewa na kwotê 74,6 mln
z³, z czego 64,6 mln z³ zagwarantowa³a Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Termin zakoñczenia inwestycji i pe³nego
wyposa¿enia zbudowanych obiektów w nie-
zbêdny sprzêt i aparaturê ustalono na gru-
dzieñ 2014 r.

W sposób niezak³ócony w minionym roku
akad. prowadzono równie¿ remonty Domów
Studenckich, które poch³onê³y kwotê prawie
2,2 mln z³.

Szanowni Pañstwo!
Koñcz¹c niniejsze wyst¹pienie, wyra¿am

przekonanie, ¿e w rozpoczynaj¹cym siê roku
akademickim Uczelnia nasza odnotuje kolej-
ne sukcesy. Wierzê w to, albowiem jesteœmy
mocni kadrowo, posiadamy ambitne plany
naukowo-badawcze, mamy œwietne lub coraz
lepsze zaplecze laboratoryjne, oddaliœmy do
u¿ytku nowoczesne centra badawcze i wresz-
cie proponujemy absolwentom szkó³ œrednich
ambitne, perspektywiczne i uwzglêdniaj¹ce
wymogi rynku pracy programy kszta³cenia.

W nowym roku akademickim 2013/2014
¿yczê spo³ecznoœci Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie pomyœlnoœci w ¿yciu i re-
alizacji ambitnych zamierzeñ.

Dziêkujê za uwagê.

Fot. Jacek Piasecki

18 paŸdziernika 2013 r. odby³o siê uro-
czyste oddanie do u¿ytku nowego budynku
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie –
Centrum Innowacyjno-Wdro¿eniowego No-
wych Technik i Technologii w In¿ynierii Rol-
niczej, w którego murach swoj¹ siedzibê zna-
laz³y m.in. jednostki Wydzia³u In¿ynierii
Produkcji oraz Wydzia³u Ogrodnictwa i Ar-
chitektury Krajobrazu, Studium Praktycz-
nej Nauki Jêzyków Obcych i Zak³ad Tech-
nologii Kszta³cenia.

JM Rektor Marian Weso³owski powita³
przyby³ych, wœród których znaleŸli siê m.in.:
abp Stanis³aw Budzik, prof. Stanis³aw Mi-
cha³owski, rektor UMCS; prof. Andrzej Drop,
rektor UM w Lublinie; Marceli Niezgoda,
wiceminister rozwoju regionalnego; Krzysz-
tof Hetman, marsza³ek województwa lubel-
skiego; Krzysztof ¯uk, prezydent miasta
Lublina, Marian Starownik, wicewojewoda
lubelski; Arkadiusz Bratkowski, pose³ do PE;
Jan £opata, pose³ RP; Henryk Smolarz, pose³
RP; Miros³aw Hagemejer, g³ówny architekt
miasta Lublina; W³adys³aw £ukasik, g³ów-
ny specjalista z Wydzia³u Doradztwa Rolni-

OTWARCIE CENTRUM
INNOWACYJNO-WDRO¯ENIOWEGO

czego i Transferu Wiedzy w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przedstawiciele
firmy Condite Sp. z o.o. w Kielcach, wyko-
nawcy obiektu oraz cz³onkowie konwentu
uczelni. Rektor podziêkowa³ wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do powstania budynku.
Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni goœcie.
Marsza³ek województwa lubelskiego Krzysz-
tof Hetman przekaza³ JM Rektorowi pami¹t-
kowy grawerton. Wicekanclerz UP Wiktor
Dziubiñski omówi³ szczegó³owo projekt bu-
dynku i przedstawi³ jego krótk¹ charaktery-
stykê.

W nowoczesnym obiekcie jest 25 wysoko
wyspecjalizowanych laboratoriów i pracow-
ni badawczych, które bêd¹ s³u¿yæ dzia³alno-
œci naukowo-badawczej w dziedzinach: od-
nawialne Ÿród³a energii, energetyka konwen-
cjonalna, badania in vitro, mikrobiologia,
mikroskopia elektronowa, elektrotechnika
i elektronika, chromatografia gazowa, wy-
korzystanie izotopów, ochrona œrodowiska,
analiza wód, ¿ywnoœci oraz aminokwasów.

Wiêcej nt. inwestycji w „Aktualnoœciach UP”
2(46)2008; 2(54)2010; 1(57)201.

RED.

WYDARZENIA

Od lewej: Marian Weso³owski, Marceli Niezgoda, Marian Starownik, Jan £opata, abp Stani-
s³aw Budzik, Stanis³aw Micha³owski, Arkadiusz Bratkowski. Fot. Jacek Piasecki
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wychowawcy wielu roczników naszych studen-
tów. Obchody jubileuszowe WBiHZ odbi³y siê
szerokim echem w kraju, rozs³awiaj¹c w ten
sposób Uczelniê. Za to serdecznie dziêkujê
obecnemu kierownictwu Wydzia³u na czele z
dziekanem prof. dr. hab. Eugeniuszem Grel¹.

Szanowni Pañstwo!
Odpowiadaj¹c na potrzebê kszta³cenia

ustawicznego i zdobywania wiedzy oraz ko-
niecznoœæ sprostania konkurencji na miejsco-
wym polu edukacyjnym, a tak¿e wychodz¹c
naprzeciw preferencjom absolwentów szkó³
œrednich, Senat UP w Lublinie na wniosek
Rad Wydzia³ów przygotowuje ka¿dego roku
oferty nowych kierunków i specjalnoœci stu-
diów. Sytuacja taka jest mo¿liwa, gdy¿
Uczelnia dysponuje mo¿liwoœciami kadrowy-
mi, spe³niaj¹cymi wymogi minimów kadro-
wych, niezbêdne do uruchomienia nowych
kierunków studiów, dostosowanych do zmie-
niaj¹cych siê realiów kulturowo-spo³eczno-
gospodarczych regionu i Polski oraz do p³yt-
kiego rynku pracy.

Bardzo cieszy du¿e zainteresowanie no-
wymi kierunkami studiów, które w tym roku
inauguruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ: agrobiznes i
bioin¿ynieria na Wydz. Agrobioin¿ynierii,
behawiorystyka zwierz¹t na Wydz. Biolo-
gii i Hodowli Zwierz¹t oraz zielarstwo i
terapie roœlinne na Wydz. Ogrodnictwa i
Architektury Krajobrazu. Ostatni z wymie-
nionych Wydzia³ów uruchamia od nowego
roku akademickiego tak¿e dwie nowe spe-
cjalnoœci, a to: architektura krajobrazu
terenów zurbanizowanych oraz projektowa-
nie i konserwacje krajobrazu rodzinnego.
£¹cznie w roku akad. 2013/2014 prowa-
dziæ bêdziemy kszta³cenie w obrêbie 7
wydzia³ów na 31 kierunkach i 60 specjal-
noœciach. Prawie wszystkie wydzia³y reali-
zowaæ bêd¹ studia stacjonarne i niestacjo-
narne, zaœ Wydz. Medycyny Wet. obok
kszta³cenia stacjonarnego tak¿e p³atne stu-
dia wieczorowe.

Atrakcyjnoœæ kierunków studiów podczas
ostatniej rekrutacji by³a ró¿na. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê: geodezja i kar-
tografia oraz weterynaria, na które o 1 miej-
sce ubiega³o siê ponad 10 osób. Kolejne miej-
sca zajmowa³y: dietetyka (7,2 os. na 1 miej-
sce), gospodarka przestrzenna (6,6 os.), bio-
technologia (5,5 os.) oraz behawiorystyka
zwierz¹t (5,3 os.).

£¹cznie podczas ostatniej rekrutacji
wstêpn¹ chêæ studiowania u nas na I roku
studiów stacjonarnych zg³osi³o 8387 osób.
Oznacza to, ¿e w relacji do przyjêtego przez
Senat limitu przyjêæ – 2280 osób o 1 miej-
sce ubiega³o siê blisko 4 zarejestrowanych
kandydatów.

Przytoczone liczby ciesz¹. Potwierdzaj¹
one tezê o s³usznoœci corocznego rozszerza-
nia oferty edukacyjnej szko³y oraz o koniecz-
noœci prowadzenia permanentnej preorienta-
cji wœród uczniów szkó³ œrednich, a tak¿e
podczas takich imprez, jak Ogólnopolski
Salon Maturzystów odbywaj¹cy siê w naszym
Centrum Kongresowym oraz Dzieñ Otwartych
Drzwi UP w Lublinie.

W minionym roku akad. UP w Lublinie
kszta³ci³ 10 072 studentów, w tym na stu-
diach stacjonarnych 7990 studentów. W in-
augurowanym roku akad. kszta³ciæ bêdzie-
my 9640 studentów, w tym na studiach sta-
cjonarnych 8050 studentów. 55 osób pocho-
dzi z Ukrainy, Bia³orusi, Turcji i W³och.
Studia doktoranckie realizowane bêd¹ na 6

wydzia³ach Uczelni, zaœ po raz pierwszy roz-
pocznie je 29 osób. £¹czna liczba doktoran-
tów wyniesie 126 osób. Nasz Uniwersytet
posiada 8 uprawnieñ do doktoryzowania oraz
6 do prowadzenia habilitacji.

W Uczelni pod nadzorem Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego prowadzone s¹
atrakcyjne studia podyplomowe i kursy do-
szkalaj¹ce. W minionym roku z pierwszej
formy kszta³cenia na 10 kierunkach sko-
rzysta³o 269 osób, zaœ ³¹czna liczba uczest-
ników kursów wynios³a 44 osoby. Aktual-
nie w ofercie Centrum Kszta³cenia Usta-
wicznego jest 15 kierunków studiów oraz
kursy jêzykowe, sêdziowskie w dyscypli-
nie uje¿d¿ania i skoków koni, pilotów wy-
cieczek i inne.

W minionym roku akademickim studenci
naszego Uniwersytetu aktywnie uczestniczyli
w miêdzynarodowych programach dydaktycz-
nych, w tym w programie Erasmus. Z 81 umów
dwustronnych w 20 krajach (w ub. roku 75
umów w 19 krajach) skorzysta³o 83 studentów
i nauczycieli, którzy wyje¿d¿ali na zagra-
niczne studia lub praktyki zawodowe.

Studenci pobieraj¹cy naukê w UP w Lu-
blinie korzystaj¹ ze wszystkich mo¿liwych
form pomocy stypendialnej. W roku 2012/
2013 nasz Uniwersytet wypromowa³ 2767
absolwentów studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych I st. i II st. Dziêki temu ³¹czna
liczba absolwentów od pocz¹tku dzia³alno-
œci Uczelni wzros³a do 58 527 osób.

Koñcz¹c omawianie tematyki studenc-
kiej, pragnê zwróciæ siê bezpoœrednio do stu-
diuj¹cej u nas m³odzie¿y.

Drodzy m³odzi przyjaciele, a zw³aszcza
studentki i studenci I lat studiów!

To dziêki Wam nasz Uniwersytet Przy-
rodniczy jest dziœ tak radosny. Gratuluj¹c
wyboru Uczelni, ¿yczê Wam zdobycia g³ê-
bokiej i przydatnej w ¿yciu wiedzy. Z przy-
s³uguj¹cych Wam praw i przywilejów korzy-
stajcie z umiarem i roztropnie, nie zapomi-
naj¹c o licznych powinnoœciach wzglêdem
nauczycieli akademickich i innych osób za-
trudnionych w Uniwersytecie. Dzia³ajcie
aktywnie w licznych ko³ach naukowych, ze-
spo³ach artystycznych, sekcjach sportowych
i Samorz¹dzie Studenckim. W podanych for-
mach aktywnoœci studenckiej, które w na-
szym Uniwersytecie maj¹ wspania³¹ historiê
i równie wielkie osi¹gniêcia, zdobêdziecie
umiejêtnoœci nieopisane w wydawnictwach
ksi¹¿kowych i podrêcznikowych. ¯yczê
Wam, M³odzi Przyjaciele, by czas spêdzony
w naszych murach by³ wype³niony nie tylko
rzeteln¹ prac¹ i studiowaniem, lecz tak¿e
zabaw¹ i ciekawymi spotkaniami z nowymi
ludŸmi i przyjació³mi.

Szanowni Pañstwo!
Jakoœæ badañ naukowych, efekty kszta³ce-

nia studentów i doktorantów oraz inne sfery
funkcjonowania Uniwersytetu zale¿¹ m.in. od
liczby, autorytetu i kreatywnoœci zatrudnio-
nych w nim osób. Mówi¹c to, pragnê uœwia-
domiæ fakt, ¿e o presti¿u naszej uczelni w
ogromnym stopniu decyduje kadra nauczyciel-
ska, a zw³aszcza nauczyciele akademiccy ze
stopniem naukowym doktora habilitowanego
i z tytu³em naukowym profesora.

W minionym roku akad. UP w Lublinie
zatrudnia³ 1753 osoby, natomiast w rozpo-
czynaj¹cym siê roku akad. zatrudniaæ bê-
dzie 1751 osób. W tej liczbie znajdowaæ siê
bêdzie 812 nauczycieli akademickich (46,4%

ogó³em zatrudnionych), zaœ w grupie nauczy-
cieli 253 osoby (o 13 wiêcej ni¿ przed ro-
kiem) legitymowaæ siê bêdzie statusem sa-
modzielnego pracownika naukowego, a w tym
133 osoby (o 7 wiêcej ni¿ przed rokiem) ty-
tu³em naukowym profesora. Z satysfakcj¹
pragnê poinformowaæ, ¿e w minionym roku
akad. nominacje profesorskie otrzyma³o
6 naszych doktorów hab.: Joanna Bar³owska,
Bo¿ena G³adyszewska, Hanna Klikocka, Ed-
munt Lorencowicz, Renata Nurzyñska-Wier-
dak i Krzysztof Szkucik. Trzynastu pracow-
ników uzyska³o stopieñ naukowy doktora hab.,
zaœ jedenastu – doktora. Na stanowisku pro-
fesora zwyczajnego pracowaæ bêdzie 89 osób.
Najliczniejsz¹ grupê nauczycieli akademic-
kich stanowiæ bêd¹ adiunkci – 423 osoby,
wœród których 68 osób szczyci siê stopniem
naukowym doktora hab.

Zestawiaj¹c liczbê nauczycieli akademic-
kich z liczb¹ studentów okazuje siê, ¿e
w roku 2013/2014 przypadaæ bêdzie na jed-
nego nauczyciela œrednio 11,8 studentów.

Bilansuj¹c sytuacjê kadrow¹ Uniwersy-
tetu, pragnê zauwa¿yæ, ¿e w minionym roku
akad. odesz³o na emeryturê 39 pracowni-
ków uczelni, w tym 10 nauczycieli, 19 pra-
cowników naukowo- i in¿ynieryjno-technicz-
nych oraz biblioteki, 5 pracowników admi-
nistracji i 5 pracowników obs³ugi. Z tego
m.in. wzglêdu Uczelnia, by wype³niæ tzw.
minima kadrowe niezbêdne do uruchomie-
nia, a nastêpnie prowadzenia nowych kie-
runków studiów, zatrudnia³a i zatrudniaæ
bêdzie osoby z zewn¹trz, w tym z krajów
oœciennych. W inaugurowanym roku takich
pracowników, przewa¿nie legitymuj¹cych
siê stopniem naukowym doktora hab. lub
tytu³em naukowym profesora, bêdzie w Uni-
wersytecie 12.

Odchodz¹cym na emeryturê pracowni-
kom, niezale¿nie od zajmowanego w Uczel-
ni stanowiska, serdecznie dziêkujê za lata
pracy dla Uniwersytetu. Dziêkujê za Pañstwa
zaanga¿owanie i wk³ad w rozwój Uczelni
oraz gor¹co ¿yczê dalszych wielu lat w zdro-
wiu i pomyœlnoœci.

Mówi¹c o dokonaniach Uczelni w mi-
nionym roku akademickim, chcia³bym tak-
¿e przywo³aæ pamiêæ o tych, którzy nie do-
czekali tegorocznej inauguracji. Z g³êbo-
kim ¿alem i smutkiem ¿egnaliœmy odcho-
dz¹cych do Pana, czynnych jeszcze zawo-
dowo, jak równie¿ emerytowanych pracow-
ników. Byli to: Jan Bolesta, Krzysztof Gie-
rej, Halina Gronowska, Zofia Janeczko, prof.
Adam Kaczor, Stanis³aw Korkosz, mgr Be-
ata Krasuska, dr Tadeusz Mazurek, prof.
Marian Milczak, dr Tadeusz Raszewski, mgr
Miros³aw Stojak, prof. Anna Sykut i Grze-
gorz Szymañski.

Proszê Pañstwa o uczczenie zmar³ych
chwil¹ ciszy i zadumy. Niech odpoczywaj¹
w pokoju.

Szanowni Pañstwo!
Miar¹ aktywnoœci nauczycieli akademic-

kich s¹ m.in. liczby opracowanych przez nich
publikacji, liczby wypromowanych magistrów
i doktorantów, aktywnoœæ w wymianie myœli
naukowej, zdobywanie œrodków na badania
naukowe, cz³onkostwo w radach naukowych
innych placówek naukowo-badawczych,
cz³onkostwo w krajowych i miêdzynarodo-
wych komisjach opiniuj¹cych, zasiadanie
w radach naukowych wydawnictw oraz cz³on-
kostwo w presti¿owych towarzystwach nauko-
wych krajowych i zagranicznych. W ka¿dej
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MAGICZNA OSADA NA SKRAJU ALPEJSKIEJ SKA£Y
(Czytaj te¿ tekst na s. 16-17)

Dwie górne fotografie – Martin Sharman; fotografia u do³u – Weronika Maœlanko



W KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI

Japoñska rodzina w drodze do Œwi¹tyni Spokoju i Pokoju (Heian jingu) w Kioto

Uliczka w Kioto

FOTOGRAFIE  MARTY  TOMCZYÑSKIEJ-MLEKO
(Czytaj te¿ tekst na s. 26-27)



2 AKTUALNOŒCI

Ekscelencjo, Magnificencje,
Cz³onkowie Spo³ecznoœci Akademickiej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dostojni Goœcie!

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie roz-
poczyna kolejny – ju¿ 70. rok akademicki w
historii wy¿szego szkolnictwa rolniczego na
LubelszczyŸnie lub, zestawiaj¹c daty histo-
ryczne inaczej, 59. rok w historii samodziel-
noœci prawnej. Przed nami nowe wyzwania i
nowe nadzieje. W Uniwersytecie witamy
ponad dwutysiêczn¹ rzeszê studentów przy-
jêtych na pierwszy roku studiów. Mamy na-
dziejê, ¿e wœród nas bêd¹ siê czuli jak w
rodzinnym domu i tego im ¿yczymy.

Inauguruj¹c rok akademicki 2013/2014,
odczuwam ogromn¹ radoœæ, i¿ mogê z tej
okazji powitaæ w murach naszej Alma Ma-
ter wielu znamienitych goœci.

Szanowni Pañstwo!
Podczas inauguracji ka¿dego roku akade-

mickiego dokonuje siê bilansu najwa¿niej-
szych osi¹gniêæ minionego roku oraz przed-
stawia plany i zamierzenia na przysz³oœæ.
Niniejsze wyst¹pienie chcia³bym rozpocz¹æ
od stwierdzenia, ¿e zarówno w naszej œwiado-
moœci, jak i w odczuciu wielu beneficjentów,
na rzecz których œwiadczymy us³ugi eduka-
cyjne, doradcze, instrukta¿owe i inne, Uczel-
nia ugruntowa³a wysok¹ pozycjê w gronie
uniwersytetów nowoczesnych, prowadz¹cych
wartoœciowe badania naukowe oraz kszta³c¹-
cych wysoko kwalifikowane kadry na potrze-
by lokalnego, krajowego i europejskiego ryn-
ku pracy. Mówi¹c to, z satysfakcj¹ podkre-
œlam, i¿ miniony rok akademicki dowiód³, ¿e
mimo kryzysu, który nie omija tak¿e nas, bo
uzyskaliœmy zmniejszone w porównaniu z
poprzednim rokiem o ponad 3,5 mln z³ dota-
cje z resortowego ministerstwa, uczelnia funk-
cjonowa³a bez wiêkszych problemów.

Zrealizowano wszystkie uchwa³y Senatu
oraz ustalenia siedmiu Rad Wydzia³ów. Dziêki
temu wypromowano liczn¹ grupê absolwen-
tów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych,
doktoranckich i podyplomowych. Wzrós³ wy-
datnie potencja³ kadrowy Uczelni. Zdecydo-
wanej poprawie uleg³a sytuacja lokalowa
Uniwersytetu oraz baza doœwiadczalna w go-
spodarstwach i stacjach doœwiadczalnych.

Sytuacja lokalowa poprawi³a siê w zwi¹z-
ku z oddaniem do u¿ytku nowoczesnego,
wyposa¿onego w aparaturê o wartoœci ponad
20 mln z³, wielkokubaturowego Centrum In-
nowacyjno-Wdro¿eniowego Nowych Technik
i Technologii w In¿ynierii Rolniczej przy
ulicy G³êbokiej 28. We wspomnianym Cen-
trum znalaz³y miejsce instytuty i katedry
Wydzia³ów In¿ynierii Produkcji oraz Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu, a tak¿e
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych,
dziekanat Wydzia³u In¿ynierii Produkcji,
Zak³ad Technologii Kszta³cenia oraz inne
agendy Uczelni. Uroczyste przeciêcie wstê-
gi i oficjalne przekazanie budynku do eks-
ploatacji stanowiæ bêdzie integraln¹ czêœæ
tegorocznej inauguracji. Odbêdzie siê ono
18 paŸdziernika 2013 r.

Mówi¹c o zakoñczeniu budowy Centrum,
pragnê podkreœliæ, ¿e Uczelnia ma wyj¹tko-

wy d³ug wdziêcznoœci wobec instytucji
i osób, które zdecydowa³y o ulokowaniu eu-
ropejskich i krajowych pieniêdzy w naszym
Uniwersytecie. By³a to kwota ponad 90 mln
z³. Z tego miejsca dziêkujê wiêc Minister-
stwu Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Sejmikowi
Województwa Lubelskiego i osobiœcie by³e-
mu wiceministrowi, a obecnie marsza³kowi
województwa lubelskiego Krzysztofowi Het-
manowi za krytyczn¹ analizê naszych po-
trzeb, a w konkluzji tego przyznanie nam
niezbêdnej do realizacji Centrum dotacji.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e budowa Centrum,
mimo trudnych warunków geologicznych,
zakoñczy³a siê dlatego terminowo, bo pro-
wadzi³a j¹ wypróbowana przez nas firma
Condite, która wykaza³a siê wyj¹tkowym
profesjonalizmem. Jej kierownictwu ser-
decznie za to dziêkujê. Przy tej okazji pra-
gnê zapewniæ w³adze PARP, ¿e Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie w ca³oœci rozliczy
siê z w³asnego wk³adu finansowego przewi-
dzianego w budowie Centrum. Dziêki zgro-
madzonym na naszych kontach funduszom
byliœmy, jesteœmy i bêdziemy wyp³acalni
tak¿e w przysz³oœci. Oœwiadczenie to sk³a-
dam w zwi¹zku z rozpoczêt¹ budow¹ no-
wych Klinik Weterynaryjnych przy ulicy
G³êbokiej 30.

Szanowni Pañstwo!
Osi¹gniêcia minionego roku akademickie-

go 2012/2013 nie by³yby mo¿liwe bez aktyw-
nego wsparcia inicjatyw w³adz Uczelni przez
jej pracowników i niektóre osoby spoza uczel-
ni. Dlatego uwa¿am, ¿e w dniu inauguracji
jest dobra okazja do tego, by wyraziæ podziê-
kowanie wszystkim, którzy przyczynili siê do
dalszego rozwoju Uczelni. Serdecznie wiêc
dziêkuje Radom Wydzia³ów, Senatowi, Ad-
ministracji Uczelni, Samorz¹dom studenckim
i doktoranckim oraz kierownictwu Gospodarstw

Doœwiadczalnych za umiejêtne kreowanie
polityki kadrowej Uczelni, profesjonalne za-
rz¹dzanie finansami szko³y oraz powierzonym
mieniem. Myœlê, ¿e niekwestionowan¹ war-
toœci¹ naszej Uczelni jest tak¿e w³aœciwe
kszta³towanie stosunków miêdzyludzkich
i brak na tym tle jakichkolwiek nieporozu-
mieñ. To miêdzy innymi dziêki temu w na-
szym œrodowisku nie mówi siê o takich nega-
tywnych zjawiskach, jak mobbing i nepotyzm.
W pewnym sensie potwierdzeniem tego jest
chêæ zatrudnienia siê u nas osób z cenzusem
profesorskim, które pochodz¹ z innych oœrod-
ków akademickich Polski.

Szanowni Pañstwo!
Podstawow¹ powinnoœci¹ UP w Lublinie jest

kszta³cenie studentów. Proces ten odbywa siê
u nas od 1944 r., zaœ w minionym roku akade-
mickim piêkny jubileusz 60-lecia dzia³alno-
œci naukowo-dydaktycznej obchodzi³ jeden z
trzech pierwszych wydzia³ów Wy¿szej Szko-
³y Rolniczej w Lublinie, a mianowicie Wydz.
Biologii i Hodowli Zwierz¹t, zwany w mo-
mencie powstania
w 1953 r. Wydz. Zootechnicznym. Uroczy-
stoœci jubileuszowe Wydzia³u zorganizowano
z rozmachem. Dziêki temu sta³y siê równie¿
ogólnouczelnianymi. Koncentrowa³y siê one
m.in. na organizacji tematycznych i okolicz-
noœciowych konferencji, uroczystych obrad
Rady Wydzia³u, organizacji wystawy osi¹gniêæ
pionierki badañ zootechnicznych w Lublinie
prof. dr hab. cz³. PAN Laury Kaufman oraz
organizacji specjalnego posiedzenia Wysokie-
go Senatu Uczelni, podczas którego, na wnio-
sek Rady Wydzia³u BiHZ nadano prof. dr. hab.
Marianowi Budzyñskiemu, wieloletniemu
dziekanowi Wydzia³u, zaszczytny tytu³ dok-
tora h.c. UP w Lublinie. Mi³ym akcentem ju-
bileuszowym by³o tak¿e nadanie Sali Kolegial-
nej w Rektoracie imienia prof. dr. hab. dr. h.c.
Gabriela Brzêka, uczonego wielkiej miary i

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE

JM REKTORA  MARIANA WESO£OWSKIEGO

WYDARZENIA


