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Szanowni Państwo
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ob-

jął funkcję rektora 1 września 2020 r. Dzień 
wcześniej, podczas tradycyjnego przekazania 
władzy, przejął insygnia rektorskie z rąk ustę-
pującego rektora prof. dr. hab. dr. h.c. mul-
ti Zygmunta Litwińczuka. Prezentujemy ob-
szerny wywiad z  JM Rektorem prof. dr. hab. 
Krzysztofem Kowalczykiem oraz nowe władze 
Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie na 
kadencję 2020–2024. 

W  numerze publikujemy wykład doktora 
honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie prof. dr. nauk Wołodymyra Stybe-
la, rektora Lwowskiego Narodowego Uniwer-
sytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechno-
logii, oraz laudację wygłoszoną na jego cześć 
przez prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka. 
Uroczystość nadania tytułu wybitnemu spe-
cjaliście z  zakresu parazytologii, farmakologii 
i  toksykologii odbyła się w  formie transmisji 
online z powodu SARS-CoV-2 i wynikających 
z niego ograniczeń dotyczących przekraczania 
granicy RP. 

Święto plonów na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w  Lublinie obchodzono 31 sierp-
nia 2020 r. w  Gospodarstwie Doświadczal-
nym w  Czesławicach. Była to okazja dla 
zaproszonych gości do zwiedzenia gospodar-
stwa i  zapoznania się z  inwestycjami i  praca-
mi rewitalizacyjnymi, które przeprowadzono 
w Czesławicach. 

Z okazji jubileuszu pracy zawodowej przy-
pominamy sylwetkę prof. dr hab. Elżbiety 
Weryszko-Chmielewskiej. 

Red.
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Doktorat honoris causa 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie dla prof. dr. nauk 
Wołodymyra Stybela
Laudacja wygłoszona 31 sierpnia 2020 r. 
przez prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka

Magnificencjo, Spectabiles, Honorabilis, 
Szanowni Państwo,

W  kalendarzu każdej uczelni zdarzają się 
dni niezwykłe, w  których wyróżniamy ludzi 
o  wybitnych osiągnięciach naukowych, ho-
norujemy osoby szczególnie zasłużone, cie-
szące się autorytetem i uznaniem społecznym 
przekraczającym granice własnego środowi-
ska. Taki wyjątkowy charakter ma także dzi-
siejsza uroczystość, w której nasz Uniwersytet 
nadaje profesorowi Wołodymyrowi Stybelowi 
tytuł doktora honoris causa na podstawie for-
malnej decyzji Senatu z dnia 28 lutego 2020 r. 

Inicjatywa procedury nadania tej godności zo-
stała podjęta na wniosek rektora i przygotowa-
na przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Dobry los sprawił, że przypadł mi w udzia-
le niezwykły zaszczyt i  honor przedstawić syl-
wetkę Profesora i dokonania tego wielkiego orę-
downika przyjaźni ukraińsko-polskiej, osoby 
obdarzonej charyzmą, talentem i  pracowito-
ścią. Mam nadzieję, że przygotowana przeze 
mnie pochwała Jego dokonań i cech charakte-
ru w pełni potwierdzi przysługujące Mu miej-
sce we wspólnocie naszej Alma Mater.
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Profesor Wołodymyr Stybel urodził się 
29  stycznia 1968  r. we  wsi Bilcze, w  rejonie 
mikołajowskim, w obwodzie lwowskim. Stu-
dia weterynaryjne ukończył z  wyróżnieniem 
na Wydziale Weterynarii Lwowskiego Insty-
tutu Weterynaryjnego w 1992 r. Od tego cza-
su nieodłącznie związany jest z  tą uczelnią 
poprzez działalność naukową i  dydaktyczną. 
Swoją pracę rozpoczął na stanowisku starsze-
go preparatora w Katedrze Parazytologii i Ry-
bołówstwa. W latach 1993–1995 odbył studia 
podyplomowe, a później pracował w tej Kate-
drze jako asystent. W roku 1997 obronił roz-
prawę doktorską, a  w  roku 2007 pracę habi-
litacyjną. W  2003  r. otrzymał tytuł naukowy 
docenta w Katedrze Parazytologii i Rybołów-
stwa. W 2008 r. objął kierownictwo tej Kate-
dry, a  w  następnym został powołany na sta-
nowisko prodziekana Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej. W 2011 r. w wyniku konkur-
su został dziekanem Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej i otrzymał tytuł naukowy profe-
sora. W  roku 2014 Wołodymyr Stybel został 
powołany na stanowisko rektora Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Wete-
rynaryjnej i Biotechnologii, zaś trzy lata póź-
niej został wybrany na to stanowisko przez 
społeczność uniwersytetu. Funkcję tę pełni 
do dnia dzisiejszego.

Zainteresowania badawcze profesora Wo-
łodymyra Stybela koncentrują się głównie 
na aspekcie endoparazytoz u  świń. Właśnie 
temu tematowi była poświęcona praca doktor-
ska pt. „Eksperymentalna askaridioza: zmiany 
cytogenetyczne, immunologiczne i  bioche-
miczne u  prosiąt oraz wskaźniki mutagen-
ności w  inwazji Ascaris suum”, a  także roz-
prawa habilitacyjna pt. „Wielogatunkowe 
inwazje trzody chlewnej: epizootiologia, roz-
przestrzenianie oraz farmakotoksykologiczne 
i  terapeutyczne uzasadnienie stosowania gra-
nulatu browermektyny”.

Dorobek naukowy Doktora Honorowego 
jest obszerny, ukierunkowany i  wartościowy 
zarówno poznawczo, jak i aplikacyjnie. Wśród 
najważniejszych obszarów Jego pracy nauko-
wej należy wymienić zagadnienia związane 
z cytotoksycznością i genotoksycznością paso-
żytów wewnętrznych wielu gatunków zwie-
rząt – przede wszystkim trzody chlewnej, ale 
także bydła, koni, kur czy nawet ryb. Drugim 
ważnym kierunkiem badań, który przewija się 
przez całą karierę naukową Profesora, jest oce-
na zjawisk immunologicznych zachodzących 
w  organizmie gospodarza w  reakcji na paso-
żyty podczas eksperymentalnych inwazji. Pro-
fesor Stybel wiele czasu poświęcił także bada-

niom nad zjawiskami mutagennymi, których 
ocena pozwala na wstępne przewidywanie 
skutków mutacji w stadach hodowlanych.

Za szczególnie ważne uznać należy bada-
nia dotyczące oceny farmakokinetycznej i tok-
sykologicznej, jak również skuteczności oraz 
immunoreaktywności wielu stosowanych po-
wszechnie preparatów przeciwpasożytniczych, 
zawierających m.in. iwermektynę i lewamizol.

W swojej karierze Profesor kierował realiza-
cją wielu projektów badawczych i brał w nich 
aktywny udział. Jest autorem i współautorem 
ponad 340 artykułów i prac naukowych – któ-
re ukazały się drukiem w  czasopismach mię-
dzynarodowych – oraz 18 patentów i 68 pod-
ręczników i poradników akademickich.

Drugim ważnym powodem do wyróżnie-
nia Czcigodnego Doktora Honorowego jest 
Jego wkład w rozwój kadr. Obejmuje on pro-
motorstwo w ośmiu przewodach doktorskich 
oraz opiekę naukową dwóch postępowań ha-
bilitacyjnych. Profesor Stybel pełni funkcję 
przewodniczącego Rady ds. Obrony Prac Ha-
bilitacyjnych swojej uczelni, a także jest człon-
kiem Państwowej Komisji Farmakologicznej 
Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy.

Na dorobek Profesora składają się rów-
nież wybitne osiągnięcia w pracy organizacyj-
nej. Sprawował on funkcje kierownika Kate-
dry Parazytologii i  Akwakultury, prodziekana 
i  dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej, a  także rektora Lwowskiego Narodowe-
go Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. S. Grzyckiego – stanowi-
sko to piastuje już drugą kadencję. Ponadto jest 
redaktorem naczelnym czasopisma „Scientific 
Messenger of LNU Veterinary Medicine and 
Biotechnologies” oraz pism „Gospodarz Wiej-

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk  
i prof. Stanisław Winiarczyk 
Fot. Maciej Niedziółka
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ski” i  „Ukrainian Journal of Veterinary and 
Agricultural Sciences”, a także członkiem ko-
mitetu redakcyjnego periodyków – między-
narodowego „Antybiotyki i  Probiotyki” oraz 
lwowskiego „Biuletynu Naukowo-Technicz-
nego Instytutu Biologii Zwierząt Narodowej 
Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy i  Pań-
stwowego Naukowo-Badawczego Instytutu 
Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i  Do-
datków Paszowych”. 

Autorytet naukowy i  wybitne osiągnięcia 
organizacyjne zyskały wysokie uznanie spo-
łeczne i zostały nagrodzone wyróżnieniami Mi-
nisterstwa Polityki Rolnej Ukrainy oraz Admi-
nistracji Państwowej Obwodu Lwowskiego. 
W roku 2008 profesor Wołodymyr Stybel ode-
brał Nagrodę Ministerstwa Polityki Agrar-
nej Ukrainy – „Doskonałość w Edukacji Rol-
niczej Ukrainy”, zaś w  roku 2018 – odznakę 
Lwowskiej Organizacji Związków Zawodo-
wych Sektora Rolniczego. Ponadto przyznano 
Mu również dwa zaszczytne ordery I  stopnia 
– Włodzimierza Wielkiego i  księcia Jarosława 
Mądrego, a  także Nagrodę im. Papieża Fran-
ciszka. W  ostatnich latach Uniwersytet Wro-
cławski uhonorował Go odznaką „Zasłużony 
dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu” oraz nadał tytuł profesora honorowego 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Co ciekawe, Profesor może się także poszczy-
cić wyróżnieniem przyznanym Mu przez Fe-
derację Podnoszenia Ciężarów Ukrainy.

Profesor Wołodymyr Stybel należy do po-
kolenia otwierającego lwowską weterynarię na 
szeroką przestrzeń europejską. Wraz ze swym 
zespołem reprezentuje jedyną ukraińską 
uczelnię weterynaryjną na zgromadzeniach 
Federation of Veterinarians of Europe (FVE), 
gdzie bierze czynny udział w pracach sekcji Eu-
ropean Veterinarians in Education, Research 
and Industry (EVERI). Jest intuicyjnym i po-
mysłowym liderem, który widzi przyszłość 
swojego uniwersytetu opartą na harmonizacji 
ukraińskich programów nauczania z europej-
skimi standardami. Realizując tę wizję z  peł-
ną konsekwencją, wdraża jednolity sześciolet-
ni system kształcenia na kierunku weterynaria 
zgodny z  wymogami obowiązującymi na ob-
szarze Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje 
rozwijanie żywych kontaktów ze  wszystkimi 
polskimi ośrodkami naukowymi, a  zwłaszcza 
z  Uniwersytetem Przyrodniczym w  Lublinie 
i  Uniwersytetem Przyrodniczym we  Wrocła-
wiu. Wymiana pracowników naukowych i stu-
dentów, wiedzy i  doświadczeń przyczynia się 
do rozwijania dobrych stosunków pomiędzy 
wspólnotami akademickimi tych uniwersyte-
tów. Ta aktywność wydaje się wykraczać poza 
wymiar akademicki. W ten sposób pisany jest 
fragment nowej dobrej historii stosunków 
polsko-ukraińskich, które warto rozwijać dla 
obopólnych korzyści. Cechy charakteru i  de-
terminacja w  dążeniu do obranego celu włą-
czają profesora Wołodymyra Stybela do linii 
samodzielnych pracowników akademickich 
Ukrainy, którzy w  ciągu ostatnich lat walnie 
przyczynili się do rozwoju macierzystej uczel-
ni i zacieśnienia współpracy z polskimi ośrod-
kami naukowymi.

Jeżeli państwo pozwolą, chciałbym teraz 
przytoczyć kilka faktów historycznych pod-
kreślających ścisły związek pomiędzy Wydzia-
łami Medycyny Weterynaryjnej, a  przez to 
pomiędzy Uniwersytetem we Lwowie i Uni-
wersytetem w Lublinie. 

Otóż, historia weterynarii na Uniwersy-
tecie Lwowskim zaczyna się już po pierw-
szym rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów w 1784 r., kiedy to zaanektowana Galicja 
ze  stolicą we  Lwowie należała do Cesarstwa 
Austriackiego. W  styczniu 1849  r. Katedra 
Zwierzęcych Chorób Zakaźnych na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego prze-
stała istnieć, żeby ponownie po 70 latach starań 
w 1881 r. powstała Królewska Szkoła Wetery-
narii, która w  1896  r. otrzymała status szko-
ły wyższej (Akademii). We wrześniu 1908  r. 
uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora medycyny weterynaryj-

Fot. Maciej Niedziółka
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nej, a  za szczególne zasługi – doktora hono-
ris causa. Na mocy dekretu ministra edukacji 
narodowej Drugiej Rzeczypospolitej w 1922 r. 
uczelnia otrzymała nazwę Lwowskiej Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej i nazwa ta pozostała 
aż do października 1939 r. W okresie międzywo-
jennym Lwowska Akademia cieszyła się dużym 
uznaniem w  skali międzynarodowej. Publika-
cje pojawiały się w  języku polskim, niemiec-
kim, francuskim oraz włoskim. W 1944 r. pol-
scy wykładowcy opuścili Lwów i przenieśli się 
m.in. do Lublina, by tworzyć Wydział Wetery-
naryjny, jeden z czterech fakultetów założyciel-
skich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.

Tytuł doktora honoris causa nadawany jest 
nie tylko za uznany dorobek naukowy i  au-
torytet, ale także za zasługi dla uczelni, któ-
ra ten tytuł nadaje. Tutaj należy podkreślić 
wkład Profesora w  budowanie dobrego kli-
matu i otwartości na szeroką współpracę po-
między naszymi uniwersytetami. To właśnie 
atmosfera wzajemnej życzliwości, którą pa-
miętam z  licznych spotkań i dyskusji pomię-
dzy pracownikami naszych uczelni, stymu-
lowała kształtowanie się idei długofalowej 
współpracy, która zmaterializowała się w pro-
jekcie zaawansowanych technik diagnostycz-
nych i  specjalistycznych laboratoriów. Był to 
projekt transgraniczny finansowany w  90% 
ze  środków UE na kwotę prawie 1,5 mln 
euro. Jego celem było wzmocnienie współ-
pracy instytucjonalnej pomiędzy naszymi 
uczelniami poprzez unowocześnienie wete-
rynaryjnej diagnostyki klinicznej i podniesie-
nie poziomu kształcenia w  oparciu o  utwo-
rzone laboratoria, ambulatoria i  zakupiony 
sprzęt. W  pierwszej fazie realizacji projektu 
został zakupiony niezbędny sprzęt i  aparatu-
ra. Realizację programu edukacyjnego rozpo-
częliśmy w 2013 r., od konferencji otwierają-
cej w Lublinie, w której wzięli udział nie tylko 
Ukraińcy i  Polacy, ale także Czesi, Słowacy, 
Litwini, Węgrzy, Turcy i Hiszpanie. Przez na-
stępne dwa lata zorganizowaliśmy wspólnie 
wiele szkoleń z  zakresu analityki klinicznej, 
ultrasonografii, diagnostyki chorób zakaź-
nych, kardiologii, chirurgii, technik biologii 
molekularnej i  innych. Projekt został podsu-
mowany na konferencji zamykającej we Lwo-
wie w  czerwcu 2015  r. – wszystkie zakłada-
ne cele zostały osiągnięte. Należy podkreślić, 
że ten projekt to przykład dobrej współpracy 
pomiędzy naszymi uniwersytetami, to dobrze 
napisany fragment nowej historii stosunków 

polsko-ukraińskich, które warto rozwijać dla 
obopólnych korzyści.

Przedstawiając sylwetkę Czcigodnego Dok-
tora, wypada powiedzieć kilka słów o Nim sa-
mym. Profesor jest człowiekiem skromnym, 
życzliwym, pracowitym, odpowiedzialnym 
za słowa i  czyny. Jego postawa, oparta na su-
mienności i  realizacji wyznaczonych celów, 
wzbudza szacunek w  gronie pracowników 
Lwowskiego Uniwersytetu i – jak sami mówią 
– potrafi godzić życzliwą otwartość na nowe 
pomysły ze  stanowczością w  egzekwowaniu 
obowiązków, a  także dbałością o wspólne do-
bro uczelni z poszanowaniem godności każde-
go z członków społeczności akademickiej.

Warto wspomnieć, że Profesor ma polskie 
korzenie. Jego dziadek był Polakiem, leśni-
czym w wiosce Bilcze, w powiecie mikołajow-
skim. Stąd też prawdopodobnie wywodzi się 
otwartość Profesora na współpracę ze  stroną 
polską oraz zamiłowanie i  szacunek do pol-
skiej tradycji i kultury. Żona Profesora jest tak-
że pracownikiem naukowym, pełni funkcję 
kierownika zakładu wirusologii w  regional-
nym instytucie badawczym, syn zaś studiuje 
na pierwszym roku medycyny.

Reasumując, pragnę jeszcze raz podkre-
ślić uznanie i szacunek dla osiągnięć profesora 
Wołodymyra Stybela i wyrazić radość z przy-
jęcia Go do grona wybitnych postaci, które 
otrzymały tytuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Profesor Stanisław Winiarczyk
Fot. Maciej Niedziółka
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Prof. dr nauk Wołodymyr Stybel

Lwowski Narodowy Uniwersytet 
Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. 
Wczoraj. Dzisiaj. Jutro

W  1784  r. na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu we  Lwowie utworzona zo-

stała Katedra Medycyny Weterynaryjnej. Jej 
pierwszym kierownikiem został doktor me-
dycyny weterynaryjnej, profesor Jurij Chmel. 
Urodził się on 31 marca 1747 r. w Cieszynie. 
Jurij Chmel posługiwał się sześcioma języka-
mi: niemieckim, czeskim, polskim, łacińskim, 
francuskim, angielskim. W  dniu 23 grudnia 
1805 r. został pochowany we Lwowie, jednak 
miejsce pochówku nie jest znane.

W dniu 27 grudnia 1880 r. cesarz Franciszek 
Józef I podpisał dokument, zgodnie z którym 
we  Lwowie utworzono nową placówkę edu-
kacyjną o  nazwie Cesarsko-Królewska Szko-
ła Weterynaryjna oraz Szkoła Kucia Koni wraz 
z  Kliniką dla Zwierząt we  Lwowie. Zgodnie 
z  rozporządzeniem uczelnia miała posiadać 
następującą kadrę profesorską i  dydaktyczną: 
trzech profesorów (jeden z  nich miał pełnić 
funkcję dyrektora szkoły); jednego adiunkta; 
dwóch asystentów; trzech docentów, posia-
dających prawo do wykładania przedmiotów 
przyrodniczych; jednego nauczyciela kucia 
koni; personel pomocniczy (10 osób).

Pierwszym dyrektorem uczelni wetery-
naryjnej był profesor Piotr Seifman, profe-
sor zwyczajny, specjalista patologii chorób we-
wnętrznych i kliniki chorób wewnętrznych oraz 
epizootiologii i policji weterynaryjnej. 

Urodził się 1 marca 1823  r. w  Warszawie. 
Na początku 1874 r. Piotr Seifman wyjechał do 
Kazania, aby zorganizować tam Instytut Wete-
rynaryjny. Po uruchomieniu uczelni objął jego 
dyrekcję i wykładał tam jako profesor zwyczaj-
ny. W  roku 1879 na Uniwersytecie Warszaw-
skim obronił rozprawę doktorską pt. „Trychiny 
i związane z nimi choroby” (Trychinae et trichino-
sis), na której podstawie uzyskał stopień doktora 
medycyny.

Od października 1881  r. Piotr Seifman 
mieszkał we  Lwowie, gdzie zorganizował 

Szkołę Weterynaryjną i został jej dyrektorem. 
Stanowisko to profesor piastował przez 13 lat. 
W roku 1898 Piotr Seifman przeprowadził się 
do Krakowa, gdzie wykładał weterynarię dla 
studentów Wydziału Rolniczego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Zmarł 23 stycznia 1903  r. 
w Krakowie.

Na mocy dekretu cesarskiego z 15 września 
1881 r. na określone stanowiska w Szkole We-
terynaryjnej powołano trzech pierwszych pro-
fesorów, którzy zostali organizatorami pierw-
szych instytutów uczelni. 

Pierwszy z wyboru rektor Akademii Wete-
rynaryjnej we Lwowie – profesor Józef Szpil-
man urodził się 1 sierpnia 1855 r. w Łańcucie. 
Dla Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, a póź-
niej dla Akademii Weterynaryjnej zasłużył się 
na wiele sposobów, za co otrzymał tytuł dok-
tora honoris causa. Po Piotrze Seifmanie był 
on drugim dyrektorem Szkoły Weterynaryjnej 
we Lwowie i obejmował to stanowisko w  la-
tach 1894–1897. W  1909  r. został pierwszym 
rektorem Akademii Weterynaryjnej we  Lwo-
wie wybranym przez Kolegium profesorów 
na dwa lata akademickie (1909–1911) na mocy 
dekretu cesarskiego z dnia 23 czerwca 1909 r. 
Józef Szpilman zmarł 1 listopada 1920 r. i zo-
stał pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie. 

W  roku 1911 rektorem Lwowskiej Akade-
mii Weterynaryjnej został profesor Stanisław 
Królikowski-Poraj. Urodził się w  Warszawie 
6 maja 1853 r. w rodzinie rzemieślniczej. Był 
założycielem Katedry Chirurgii, kierowni-
kiem lecznicy dla psów, kilka razy pełnił funk-
cję prorektora (1903–1906, 1909–1911, 1913–
1915), a w latach 1911–1913 rektora Akademii. 
Zmarł 12 marca 1924 r. i został pochowany na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 

Wielką zasługę w sporządzaniu anatomicz-
nych preparatów zwierząt hodowlanych nale-
ży przypisać Henrykowi Kadyiemu. W  roku 
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1888 na wystawie przyrodniczo-dydaktycz-
nej przebiegającej w  ramach V zjazdu lekarzy 
i  przyrodników polskich we  Lwowie otrzymał 
on najwyższą nagrodę – dyplom honorowy. 
W 1890 r. na światowej wystawie rolniczo-le-
śnej w  Wiedniu Henryk Kadyi otrzymał dy-
plom honorowy za anatomiczne preparaty. 
W  Krakowie na wystawie w  ramach VІ zjaz-
du lekarzy i przyrodników polskich we Lwo-
wie otrzymał dyplom honorowy za stoso-
wanie parafiny do sporządzenia preparatów 
anatomicznych. 

Współczesne Muzeum Podków przy Ka-
tedrze Chirurgii Narodowego Uniwersyte-
tu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 
im. S. Grzyckiego we Lwowie utworzone zo-
stało w  1981  r. Podstawę muzeum, będącego 
prawie jedynym w  Europie, stanowiła unika-
towa kolekcja podków zgromadzona w  latach 
trzydziestych i  czterdziestych XX w. W  ga-
blotach muzealnych znajduje się ponad 300 
podków. 

Pod koniec 1944  r. część kadry akademic-
kiej wyjechała ze  Lwowa i  założyła dwa wy-
działy weterynaryjne – na uczelniach w Lubli-
nie i we Wrocławiu.

W Lublinie, na mocy dekretu PKWN z dnia 
23 października 1944 r., powołano Wydział We-
terynaryjny na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej, który jako nowo utworzona 
placówka odczuwał niedobór kadry naucza-
jącej. Założycielem i  pierwszym kierowni-
kiem Katedry Nauki o Środkach Spożywczych 
Zwierzęcego Pochodzenia był Alfred Trawiń-
ski, Katedry Patologii Ogólnej i Anatomii Pato-
logicznej – Tadeusz Żuliński, Zdzisław Finik 
zaś przyczynił się do rozwoju Katedry i Kliniki 
Chorób Wewnętrznych.

W 1952 r., po habilitacji na Wydziale Wete-
rynaryjnym SGGW, dołączył do nich Stanisław 
Krauss jako kierownik Katedry Epizootiologii. 
Ponadto wykłady i  ćwiczenia z  położnictwa 
prowadzili Ludwik Mulak jako zastępca pro-
fesora w latach 1945–1946 i Kazimierz Szczu-
dłowski w  latach 1946–1947. Organizatorem 
wydziału i  pełniącym obowiązki pierwsze-
go dziekana w latach 1944–1945 był absolwent 
Akademii Medycyny Weterynaryjnej Józef 
Parnas. Potem dziekanami byli także Alfred 
Trawiński w  latach 1946–1948 i  1950–1953, 
Tadeusz Żuliński w  latach 1948–1950 oraz 
Zdzisław Finik w  latach 1955–1956 i  1960–
1962. Na lubelskim Wydziale Weterynaryjnym 
działali też inni absolwenci lwowskiej uczelni, 
m.in. Kazimierz Sidor, który, kierując służbą 
weterynaryjną LWP w  Lublinie, wykładał jako 
zastępca profesora weterynarię wojskową; Feliks 

Stański, który był kierownikiem (1952) i profe-
sorem (1962) Katedry Fizjopatologii oraz dzie-
kanem w latach 1956–1960 i prorektorem WSR 
w latach 1962–1963, a także w roku 1960 de-
legatem polskich wydziałów weterynaryjnych 
na międzynarodowej konferencji FAO po-
święconej studiom weterynaryjnym; Marian 
Chomiak od roku 1946 kierował Katedrą Ana-
tomii Zwierząt, był dziekanem w  latach 1954–
1955 i  rektorem WSR w  latach 1965–1966; Al-
fred Chodkowski, który po habilitacji w 1950 r. 
wykładał zoohigienę i od roku 1952 kierował Ka-
tedrą Zoohigieny (od 1955 r. jako profesor nad-
zwyczajny, a zwyczajny od 1964 r.). 

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 
ścisłą współpracę między naszymi uczelnia-
mi w  ramach realizacji projektu, którego ce-
lem było utworzenie Weterynaryjnej Szkoły 
Zaawansowanych Technik Diagnostycznych 
wraz ze  specjalistycznymi laboratoriami. 
Ogólny budżet projektu wynosił 1 484 112,09 
euro. 

Mój kierunek badań naukowych to bada-
nie wpływu genotoksycznego i  cytotoksycz-
nego działania pasożytów i środków na odro-
baczenie na genom zwierząt, czego efektem są 
mutacje chromosomowe i  genomowe w  ko-
mórkach somatycznych gospodarza. Jednym 
z podstawowych problemów określenia wpły-

Doktor honoris causa 
Wołodymyr Stybel
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wu produktów funkcjonowania pasożytów 
jest badanie aktywności mutagennej. Nie ma 
jedynej metody, która by pozwalała na reje-
strację wszystkich typów mutacji, dlatego ko-
nieczne jest zastosowanie zestawu metod. 

Za pomocą testu Amesa przebadane zosta-
ły produkty wydalniczo-wydzielnicze askari-
sów (Ascaris), włosogłówek (Trichuris trichiura), 
nicieni Oesophagostomum, ich homogenaty oraz 
zawartość jaj inwazyjnych i  larw. Substancje 
biologiczne wydzielane przez Ascaris, Trichuris 
i Oesophagostomum, wydzieliny jaj inwazyjnych 
i  larw oraz ich homogenaty mogą wywierać 
wpływ na genom bakterii oraz wywoływać 
mutacje genowe przebiegające zarówno we-
dług mechanizmu „przesunięcia ramki od-
czytu”, jak i według mechanizmu „pary zasad” 
w  szczepach Salmonella thyphimurium ТА  98 
і ТА 100.

Badania działania mutagennego jaj inwazyj-
nych oraz larw pasożytów prowadzone były za 
pomocą testu mikrojądrowego. Produkty ak-
tywności tasiemców, larw glist, włośnia (Trichi-
nella) i Ascaris wykazały działanie klastogenne, 
które wywiera wpływ na komórki generatyw-
ne spermatogenezy gospodarza, co powoduje 
wzrost liczby mikrojąder w spermatogoniach, 
spermatydach i  spermatocytach w  jądrach 
myszy. 

Ocena działania mutagennego za pomo-
cą metafazowej analizy komórek szpiku kost-
nego zwierząt laboratoryjnych prowadzona 
była na podstawie metody C.E. Forda. Pre-
paraty chromosomów metafazowych uzyski-
wano po hodowli limfocytów we krwi u świń 
z  wykorzystaniem metody P.S. Moorсheada. 
Wędrujące larwy askarisów (Ascaris), włoso-
główek (Trichuris trichiura), nicieni Oesophago-
stomum wykazały działanie mutagenne, które 
wywiera wpływ na komórki krwi obwodo-
wej i szpiku kostnego u białych nieliniowych 
szczurów i  na limfocyty we  krwi u  świń, co 
przejawiało się wzrostem częstości wystę-
powania mikrojąder w  erytrocytach i  aberra-
cji chromosomowej, szczególnie na początku 
inwazji, oraz ich stopniowym spadkiem pod 
koniec badań. Dane te wskazują na istnienie 
zaburzeń genomowych kariotypu oraz na to, 
że zależą one od rodzaju pasożyta, jego bio-
logii oraz cyklu życiowego. Natomiast spa-
dek liczby mikrojąder oraz aberracji chro-
mosomowych w komórkach szpiku kostnego 
oraz w limfocytach we krwi jest konsekwen-
cją zmniejszenia wydzielania ich metabolitów 
wydalniczo-wydzielniczych.

Badanie ewentualnego efektu cytotoksycz-
nego i  genotoksycznego prowadzono za po-

mocą metody „DNA-comet assay”. Meta-
bolity larw askarisów (Ascaris), włosogłówek 
(Trichuris trichiura), nicieni Oesophagostomum 
wykazują działanie genotoksyczne i  cytotok-
syczne na tkanki somatyczne gospodarza, wy-
wołują wzrost liczby pęknięć miejsc zasado-
wo-labilnych cząsteczki jądrowego DNA, 
apoptotycznych komórek szpiczakowych, co 
jest wprost proporcjonalne do ilości wprowa-
dzonego materiału biologiczno-inwazyjne-
go i  charakteryzuje się wzrostem wskaźnika 
„momentu ogonowego” oraz liczby komó-
rek apoptotycznych na początku badania oraz 
stopniowym spadkiem tych wskaźników pod 
koniec badania.

Działanie genotoksyczne i  cytotoksyczne 
metabolitów wydzielanych przez pasożyty na 
komórki ssaków podczas inwazji nie zostało 
dotąd wystarczająco zbadane. Brak wystarczają-
cej wiedzy w tym zakresie można wytłumaczyć 
istnieniem problemów z odtworzeniem modeli 
eksperymentalnych oraz wysoką wartością me-
tody badania genotoksyczności. 

Zakładamy więc, że apoptoza somatycz-
nych i  generatywnych komórek gospodarza 
w  przypadku helmintozy spowodowana jest 
przejawem reakcji ochronnych gospodarza na 
działanie toksyczne metabolitów pasożytów – 
śmierć komórek zgodnie z działaniem mecha-
nizmów fizjologicznych poprzez zwiększenie 
syntezy czynnika martwicy nowotworów, ma-
jącego na celu zniszczenie bezpośrednio paso-
żytów. Stres oksydacyjny u gospodarza prowa-
dzi do wzrostu wytwarzania reaktywnych form 
tlenu i  tlenku azotu, które uważane są za po-
średnie induktory apoptozy. Komórki gospo-
darza, których aparat dziedziczny ma uszko-
dzenia, również podlegają apoptozie. Z  kolei 
pasożyty są w stanie indukować apoptozę ko-
mórek gospodarza poprzez zwiększenie syn-
tezy tlenku azotu, białka szoku cieplnego 60 
(białko szoku cieplnego 60) i prawdopodobnie 
proteaz cysteinowych (kaspaz). 

W  wyniku prowadzonych badań opraco-
wałem warunki techniczne i  instrukcje użyt-
kowania preparatów „Brovermectin granulat”, 
„Avesstim”, „Robencox”. Powstała również 
szkoła naukowa parazytologów weterynaryj-
nych, w  ramach której obronionych zostało 
osiem rozpraw doktorskich i dwie habilitacyj-
ne. Z  rezultatami badań można zapoznać się 
w  czasopismach naukowych, m.in. tych, któ-
rych jestem redaktorem naczelnym („Biuletyn 
Naukowy Lwowskiego Narodowego Uniwer-
sytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechno-
logii”, „Ukrainian Journal of Veterinary and 
Agricultural Sciences”).
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 | Jaką uczelnią powinien być Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie? 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie po-
winien być uczelnią, która prowadzi bada-
nia naukowe w różnych dyscyplinach nauko-
wych, należących do różnych dziedzin oraz 
realizuje kształcenie na pierwszym i  drugim 
stopniu studiów, studiach podyplomowych 
oraz prowadzi szkołę doktorską. Realizacja 
ambitnych badań naukowych, których wyni-
ki mogą być opublikowane w renomowanych 
czasopismach o  zasięgu międzynarodowym, 
wymaga wsparcia finansowego z  projektów 
badawczych, dlatego należy wspierać pracow-
ników, którzy dążą do pozyskiwania fundu-
szy ze  środków zewnętrznych. Chciałbym, 
aby wyniki badań były nie tylko publikowane, 
ale również aplikowane do gospodarki. Ważną 
misją uczelni jest wspieranie innowacji i  ten 
cel w najbliższym czasie będzie bardzo istotny. 
Realizacja tego celu powinna być powiązana 
ze  strategią rozwoju województwa lubelskie-
go i naszego kraju. Rolnictwo jest ważną gałę-
zią gospodarki, gwarantującą bezpieczeństwo 
żywnościowe. Nowoczesne rolnictwo, tak jak 
każda inna gałąź gospodarki, potrzebuje inno-
wacji m.in. poprzez nowe odmiany zaadapto-
wane do zmian klimatycznych, np. tolerancyj-
ne na suszę, o  podwyższonej odporności na 
stresy biotyczne, nowe środki ochrony roślin, 
nowe formy nawozów, aż po nowe techno-
logie oparte na unikalnych rozwiązaniach in-
formatycznych, obrazowaniu przestrzennym, 
automatyzacji i  robotyzacji prac. Musimy 
również pamiętać, że zgodnie z obecnie obo-
wiązującym prawem wyraz „uniwersytet” jest 
zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej 
posiadającej kategorię naukową A+, A  albo 
B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych, 
zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach 
nauki. Nie odchodzimy od badań i kształcenia 
na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, 
ale także będziemy rozwijać badania naukowe 
i  kształcenie powiązane z  niektórymi innymi 
dyscyplinami zawierającymi się w dziedzinach 
nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych 
i  przyrodniczych oraz społecznych. Nasz 
Uniwersytet będzie uznaną w  kraju i  za gra-
nicą uczelnią o  charakterze badawczo-dydak-
tycznym. Wszyscy pracownicy Uniwersytetu 

Przyrodniczego w  Lublinie powinni włączyć 
się efektywnie do budowania wysokiej pozycji 
naukowej i dydaktycznej uczelni.

 | Czy klasyczne kierunki rolnicze mają 
przyszłość? Jaka będzie Pana polityka 
wobec takich kierunków? Jak je Pan widzi 
w kontekście rolniczego charakteru 
Lubelszczyzny?

Sądzę, że Pani Redaktor, używając określe-
nia „klasyczne kierunki rolnicze”, ma na my-
śli te kierunki studiów, które są realizowane od 
wielu lat w naszej uczelni, takie jak rolnictwo, 
ogrodnictwo, zootechnika czy technika rolni-
cza i  leśna. Faktem jest, że od kilku lat zain-
teresowanie absolwentów szkół średnich tymi 
kierunkami jest małe, ale rynek pracy oczeku-
je absolwentów tych kierunków. Pracodawcy 
zwracają się do nas z takimi ofertami. Nie ma 
problemu ze znalezieniem pracy po tych kie-
runkach studiów. Zarobki w  firmach świad-
czących różne usługi na rzecz szeroko pojęte-
go rolnictwa są bardzo dobre. Nie będziemy 
zamykać kształcenia na tych kierunkach, tak 
potrzebnych gospodarce, gdyż od dobrze wy-
kształconej kadry w  tym zakresie zależy bez-
pieczeństwo żywnościowe kraju i  nie tylko. 
Ważne strategiczne decyzje administracyjne 
dotyczące szeroko pojętego rolnictwa powin-
ny być podejmowane przez osoby mające od-
powiednie wykształcenie z tego zakresu. Misją 
uczelni jest kształcenie dla potrzeb gospodarki 
i te kierunki jak najbardziej wpisują się w ten 
cel. 

Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Rozmowa z JM Rektorem prof. dr. hab. Krzysztofem Kowalczykiem

JM Rektor  
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Fot. Maciej Niedziółka
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 | Jak chciałby Pan Rektor kształtować relacje 
z innymi uczelniami regionu? 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współ-
pracuje z innymi uczelniami Lublina i regionu. 
Ta współpraca obejmuje realizację zajęć dydak-
tycznych m.in. w  Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Chełmie, wygłaszanie wykładów, 
realizację wspólnych projektów badawczych czy 
też aplikację wyników badań. Najszerszy zakres 
wspólnych prac z  tego zakresu pracownicy na-
szej uczelni realizują z  pracownikami Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz z  Poli-
techniki Lubelskiej. Wynikiem tej współpracy 
jest wiele prac naukowych oraz patentów kra-
jowych i  zagranicznych. Pragnę szczególnie 
podkreślić bardzo dobre relacje w tym zakresie 
z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki 
Lubelskiej, zwłaszcza z prof. dr hab. Lucjanem 
Pawłowskim, Wydziałem Chemii oraz Wydzia-
łem Biologii i  Biotechnologii UMCS. Bardzo 
dobre relacje z  uniwersytetami z  Lublina za-
owocowały również osiągnięciami w  zakresie 
rozwoju kadr naukowych, obejmującymi m.in. 
recenzje prac doktorskich i  osiągnięć habilita-
cyjnych oraz procedowanie takich postępowań. 
Dzięki uprzejmości ówczesnego dziekana Wy-
działu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej, a obecnie JM Rektora UMCS, prof. dr hab. 
Radosława Dobrowolskiego zostały procedowa-
ne doktoraty pracowników Wydziału Agrobio-
inżynierii. Postępowanie habilitacyjne prorek-
tora ds. rozwoju uczelni dr hab. Adama Waśko, 
prof. uczelni, zostało przeprowadzone na Wy-
dziale Biologii i Biotechnologii UMCS, dokto-
rantka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II ma wszczęty przewód doktorski 
na naszej uczelni. Ten zakres współpracy, który 
przedstawiłem, to tylko pewien wybrany zakres 
wspólnych działań, ale wyraźnie podkreślają-
cy bardzo dobre relacje, jakie łączą Uniwersy-
tet Przyrodniczy z  innymi uczelniami Lublina. 
Te bardzo dobre relacje powinny być rozwi-
jane. Będą służyć rozwojowi naszych uczelni, 
wzmacnianiu kadry naukowej, realizacji wspól-
nych badań i przyczynią się także do podniesie-
nia jakości kształcenia.

 | Jakie wyzwania stoją przed Panem jako 
rektorem i jakie są najważniejsze zadania 
władz uczelni w najbliższym czasie?

Tych wyzwań będzie na pewno bardzo wie-
le, ale pierwszym z nich jest zapewnienie bez-
pieczeństwa i  wysokiej jakości kształcenia 
w  związku z  sytuacją epidemiczną. Zagroże-
nie koronawirusem SARS-CoV-2 jest ciągle 
bardzo poważne. Musimy uczynić wszystko, 
aby nie doszło do zakażeń i  zagrożenia zdro-

wia pracowników i studentów. Będziemy pro-
wadzić zajęcia w formie hybrydowej. Wykłady 
i  niektóre seminaria będą realizowane w  for-
mie zdalnej z  wykorzystaniem platform edu-
kacyjnych. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne 
i praktyczne będą prowadzone w formie trady-
cyjnej, w  salach i  laboratoriach Uniwersytetu, 
z  zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, dotyczących m.in. odpowiedniej 
liczebności grup adekwatnej do wielkości sali, 
obowiązku noszenia maseczek na terenie bu-
dynków. Dostosowujemy akademiki do wymo-
gów sanitarnych GIS. Kolejnym wyzwaniem 
będzie przekazanie uprawnień do nadawania 
stopni naukowych radom dyscyplin, wzmoc-
nienie innowacyjności badań. To są tylko nie-
które zadania, które powinny być zrealizowane 
w najbliższym czasie.

 | Czy przewiduje Pan Rektor połączenie 
Wydziału Agrobioinżynierii z Wydziałem 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, jak 
może sugerowałaby zmiana wykazu dyscyplin 
naukowych sprzed dwóch lat?

Wydział Ogrodnictwa i  Architektury Kra-
jobrazu obchodzi w  tym roku jubileusz pięć-
dziesięciolecia powstania. W  ciągu pół wieku 
działalności odegrał bardzo ważną rolę w roz-
woju badań naukowych, kształceniu studen-
tów oraz rozwoju kadry naukowej nie tylko 
naszej uczelni. Na Wydziale Ogrodnictwa i Ar-
chitektury Krajobrazu prace doktorskie, a  tak-
że postępowania habilitacyjne oraz wnioski 
o  nadanie tytułu profesora procedowali pra-
cownicy m.in. z  Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie i  innych. Wielki wkład Wydziału 
w tym zakresie nie może być pominięty. Osta-
nie lata stawiały trudne wyzwania przed jego 
pracownikami. Narastający niż demograficzny 
oraz mniejsze zainteresowanie kształceniem na 
kierunkach studiów oferowanych przez Wy-
dział Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu 
spowodowały znaczne trudności. Jednak pra-
cownicy podejmują liczne działania mające 
na celu ich przezwyciężenie, m.in. poszerzają 
ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów, ta-
kie jak enologia i cydrownictwo, zielona urba-
nistyka, zielarstwo i fitoprodukty, oraz włączają 
się w realizację projektów badawczych powią-
zanych z gospodarką. Za to wszystko pracow-
nikom Wydziału Ogrodnictwa i  Architektury 
Krajobrazu bardzo dziękuję i  obiecuję swo-
je wsparcie. Nie ma obowiązku ustawowe-
go łączenia wydziałów, których pracownicy 
w większości realizują badania w  tych samych 

10 Aktualności 5/101/2020W Y D A R Z E N I A



dyscyplinach naukowych. Ustawa „Prawo 
o  szkolnictwie wyższym i  nauce” stanowi, że 
w uczelni tylko jeden organ może mieć upraw-
nienia do nadawania stopni naukowych w  za-
kresie danej dyscypliny naukowej określony 
przez statut. Wydział nie jest organem uczelni, 
tylko jednostką organizacyjną. Uważam, że na-
leży wspierać Wydział Ogrodnictwa i Architek-
tury Krajobrazu, a nie ograniczać jego rozwój. 
Połączenie wydziałów nic nie zmieni w tym za-
kresie, dlatego do takich działań nie będę dążył.

 | Czy widzi Pan potrzebę kolejnych inwestycji 
na Uniwersytecie? Jakie są perspektywy 
inwestycyjne uczelni i możliwości ich 
realizacji?

Realizacja badań na światowym poziomie, 
których wyniki mogą zostać opublikowane 
w  najwartościowszych czasopismach świato-
wych, jest niezbędna do zapewnienia rozwoju 
naszego Uniwersytetu. Wymaga ona jednak od-
powiedniej i nowoczesnej aparatury oraz zaple-
cza badawczego. Dynamiczna rozbudowa Uni-
wersytetu realizowana w  poprzednich latach 
sprawiła, że szereg wydziałów i  jednostek dys-
ponuje bardzo dobrym wyposażeniem i  odpo-
wiednią infrastrukturą do realizacji ambitnych 
badań naukowych i nowoczesnego procesu dy-
daktycznego. Postęp badań naukowych, zmie-
niające się wymagania metodyczne i rozwój no-
woczesnych technologii badawczych wymuszają 
na nas szczególną troskę o dalszy rozwój infra-
struktury badawczej oraz wyposażenia jedno-
stek i uczelni. Realizując zadania inwestycyjne, 
powinniśmy przede wszystkim mieć na wzglę-
dzie te aspekty. W swoim programie wyborczym 
przedstawiłem, że należy wybudować ośrodek 
badań nad roślinami i środowiskiem na świato-
wym poziomie. Ta infrastruktura badawczo-dy-
daktyczna będzie potrzebna pracownikom i stu-
dentom aż z  pięciu wydziałów. Wiele dobrych 
ośrodków naukowych jest wyposażonych w  fi-
totrony i szklarnie, precyzyjnie sterujące oświe-
tleniem o  określonej długości fal, stężeniem 
gazów, pary wodnej i  siłą wiatru. Dysponują 
zautomatyzowanymi systemami diagnozowa-
nia i  fenotypowania. Podejmiemy starania, aby 
taki ośrodek został jak najszybciej wybudowa-
ny. Jednak musimy pamiętać, że duże inwesty-
cje wymagają pozyskania funduszy na ten cel, 
a ich budowa powinna być połączona z przyszłą 
realizacją innowacyjnych badań powiązanych 
ze strategicznymi celami rozwoju województwa 
lubelskiego i kraju.

 | Czy istnieje potrzeba umiędzynarodowienia 
kształcenia studentów, tj. zwiększony nabór 
studentów zagranicznych, rozbudowa 
kierunków i programów anglojęzycznych?

Umiędzynarodowienie kształcenia studen-
tów jest jednym z  kryteriów oceny programo-
wej dokonywanej przez Polską Komisję Akre-
dytacyjną, dlatego należy zwracać szczególną 
uwagę na jego rozwój. Realizowane jest m.in. 
poprzez studia w uczelniach za granicą. Wyjazdy 
w ramach programu Erasmus+ cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem studentów Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Lublinie. Na na-
szym Uniwersytecie studiują również studenci 
z  uczelni zagranicznych. Cieszę się, że ten za-
kres umiędzynarodowiania kształcenia dyna-
micznie się rozwija. W dużej mierze zależy to od 
studentów, którzy chcą wyjechać na uczelnie za-
graniczne, ale również ważne jest wsparcie pra-
cowników Biura Wymiany Akademickiej, któ-
rym za pomoc w tym zakresie bardzo dziękuję. 
Umiędzynarodowienie kształcenia to również 
praktyki i staże realizowane w ośrodkach zagra-
nicznych. Z tej formy kształcenia korzysta rów-
nież wielu studentów Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie. Wyjazd za granicę w ramach 
programu Erasmus+, a także poprzez inne pro-
gramy, staże, praktyki, służy nie tylko posze-
rzeniu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji 
studentów, ale jest również znakomitą okazją 
do ugruntowania znajomości języka obcego 
i  poznania kultury danego kraju. To wszystko 
w  przyszłości będzie sprzyjać budowaniu wza-
jemnych relacji i współpracy międzynarodowej. 
Umiędzynarodowienie kształcenia było realizo-
wane również poprzez wykłady prezentowane 
przez wybitnych naukowców z  zagranicy oraz 
referaty wygłaszane przez studentów i  dokto-
rantów z  zagranicznych ośrodków. Od prawie 
ośmiu lat w  ramach „Open seminar”, realizo-
wanego przez Wydział Agrobioinżynierii, wie-
le wykładów i  referatów zostało wygłoszonych 
przez naukowców i doktorantów z Anglii, Au-
stralii, Bułgarii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, 
Rosji i Ukrainy. W mojej pamięci z pewnością 
pozostaną wykłady zaprezentowane przez prof. 
Roberta Parka z  Uniwersytetu w  Sydney oraz 
prof. Andreasa Börnera z  Instytutu Leibnit-
za w  Gatersleben. Wykłady te cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, gdyż Centrum 
Kongresowe naszej uczelni było zapełnione 
przez słuchaczy. Kolejnym bardzo ważnym za-
daniem jest realizacja kształcenia w  językach 
obcych. Obecnie na studiach anglojęzycznych 
kształcimy studentów kierunku weterynaria. 
Ofertę kształcenia w języku angielskim powin-
niśmy poszerzać. Jestem pewien, że takie dzia-
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łania przyniosą korzystne efekty i zwiększy się 
zainteresowanie kandydatów z  innych krajów 
studiowaniem na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w  Lublinie. W  ramach umiędzynarodo-
wienia kształcenia studia na naszej uczelni od-
bywają głównie studenci z Europy Wschodniej, 
zwłaszcza Ukrainy i Białorusi. 

 | Czy istnieje potrzeba umiędzynarodowienia 
kadry badawczej?

Umiędzynarodowienie kadry naukowo-ba-
dawczej to zadanie, które może być realizo-
wane w  dwóch obszarach. Pierwszy obszar to 
wyjazdy pracowników Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie na staże i wizyty studyjne 
w ośrodkach zagranicznych, a drugi to przyjaz-
dy naukowców z ośrodków zagranicznych jako 
„visiting profesor” w celu realizacji badań i dy-
daktyki w naszej uczelni. Te dwa ważne obsza-
ry umiędzynarodowienia kadry przedstawiłem 
w  swoim programie wyborczym. W  tym celu 
będę również propagował i wspomagał realiza-
cję staży w najlepszych ośrodkach naukowych. 
Poważną barierą ograniczającą wyjazdy do naj-
lepszych ośrodków zagranicznych były wzglę-
dy finansowe. Pracownicy mieli problem, jak 
utrzymać podczas stażu rodzinę w Polsce, nie 
mając wynagrodzenia z  uczelni. Uważam, że 
pracownicy realizujący staże do trzech miesię-
cy powinni otrzymywać pełne wynagrodze-
nie, zaś przy stażach dłuższych wynagrodzenie 
w kolejnych miesiącach nie powinno być niż-
sze niż 70%. Takie działania nie obciążą zbyt-
nio budżetu uczelni, a zdecydowanie przyczy-
nią się do rozwoju naukowego pracowników, 
a w konsekwencji będą podnosiły rangę nauko-
wą i pozycję naszego Uniwersytetu w rankin-
gach. Jeżeli działania w tych dwóch obszarach 
będą efektywne, tj. wyjazdy na staże zagranicz-
ne pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie oraz przyjazdy naukowców z zagra-
nicy jako profesorów wizytujących, to jestem 
pewien, że przyniesie to również efekty w po-
staci realizacji projektów międzynarodowych.

 | Jakie znaczenie przywiązuje Pan do 
utrzymywania i roli gospodarstw 
doświadczalnych?

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie po-
siada cztery gospodarstwa doświadczalne. Naj-
mniejszy obszar ma Gospodarstwo Doświad-
czalne w Felinie, zaś największy w Bezku, które 
od kilku lat jest wydzierżawione. Kilka lat wcze-
śniej gospodarstwa doświadczalne funkcjonowa-
ły jako samodzielne jednostki, jednak w  wyni-
ku realizacji pokontrolnych zaleceń NIK zostały 
włączone w  struktury uczelni. W  okresie ostat-

nich lat gospodarstwa w Czesławicach i Uhrusku 
zostały doposażone w  nowe maszyny rolnicze, 
m.in. ciągniki, agregaty uprawowe i  kombaj-
ny zbożowe. Wyremontowano niektóre budyn-
ki gospodarskie. Działania te sprzyjają rozwojo-
wi gospodarstw doświadczalnych, zaś umiejętne 
zarządzanie tymi gospodarstwami przez mgr. 
inż. Grzegorza Siemińskiego w Felinie i Czesła-
wicach oraz dr. Dariusza Juszczaka w  Uhrusku 
przyczyniło się do wzrostu wydajności produk-
cji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarstwa stanowią 
bazę doświadczalną dla wielu jednostek z  róż-
nych wydziałów uczelni. Odgrywają one istotną 
rolę w zachowaniu bioróżnorodności, gdyż w go-
spodarstwach znajdują się stada zarodowe owcy 
uhruskiej i  wrzosówki, bydła białogrzbietego, 
świń rasy puławskiej, kur rasy polbar i  zielono-
nóżki kuropatwianej oraz kolekcje pszenicy twar-
dej i pszenżyta. W gospodarstwach tych studen-
ci mogą również realizować praktyki i ćwiczenia 
terenowe, zaś dyplomanci wykonują badania do 
prac dyplomowych. To wszystko sprawia, że go-
spodarstwa doświadczalne służą nie tylko celom 
produkcji rolniczej. Odgrywają również istotną 
rolę w  sprawnej realizacji wielu zadań badaw-
czych oraz dydaktycznych. Gospodarstwa po-
winny być również bazą do testowania, a  także 
wdrażania nowych technologii i innowacji w pro-
dukcji roślinnej oraz zwierzęcej. Nie wyobrażam 
sobie rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie bez bazy doświadczalnej i dydaktycz-
nej gospodarstw doświadczalnych. Należy wspie-
rać dalszy ich rozwój i unowocześnianie tak, aby 
promowały nasz Uniwersytet. 

 | Rozwój kadry badawczo-dydaktycznej, 
uzyskiwanie przez pracowników stopni 
i tytułów naukowych jest niezwykle ważne. 
Jakie zadania z tego zakresu będą realizowane 
w pierwszej kolejności?

Rozwój naukowy pracowników jest bar-
dzo ważny. Od dynamicznego rozwoju ka-
dry badawczo-dydaktycznej zależy rozwój 
naszej uczelni. W  zakresie możliwości, jakie 
są po stronie Uniwersytetu, w  tym finanso-
wych, rozwój naukowy pracowników bę-
dzie wspierany. Kolejną ważną sprawą, którą 
chciałbym zmienić, to przekazanie uprawnień 
do nadawania stopni naukowych radom dys-
cyplin. Zgodnie z ustawą „Prawo o  szkolnic-
twie wyższym i  nauce” uprawnienia te Senat 
może przekazać na inny organ uczelni. Takim 
organem powinny być rady dyscyplin. W cza-
sie dyskusji na posiedzeniu Senatu zwraca-
łem dwukrotnie uwagę na ten problem, jed-
nak zostały przyjęte inne rozwiązania. Mamy 
teraz taką procedurę, że to rektor może zmie-
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nić doktorantowi dyscyplinę, w  której przy-
gotował pracę doktorską i  zmienić propono-
wanych promotorów, zaś otwarcie przewodu 
doktorskiego będzie trwać minimum dwa mie-
siące. Uważam, że pełne uprawnienia do nada-
wania stopni naukowych powinny być powie-
rzone radom dyscyplin. Cała procedura – od 
powołania promotorów, wszczęcia przewodów 
i postępowań, powołania komisji oraz nadania 
stopnia naukowego – powinna być w gestii rad 
dyscyplin. Wszczęcie przewodu doktorskiego 
będzie możliwe na jednym posiedzeniu rady 
dyscypliny. Wiele uczelni w  Polsce zachowało 
taką drogę nadawania stopni naukowych, która 
moim zdaniem jest prawidłowa. Powierzenie 
uprawnień do nadawania stopni naukowych 
radom wymaga zmian w  statucie. Działania 
w tym zakresie są już podjęte. Sądzę, że w tym 
roku zostaną przeprowadzone. 

 | Jak Pan ocenia administrację w UPL? Czy widzi 
Pan potrzebę jakichś zmian w kompetencjach, 
wyszkoleniu, zadaniach, a może także 
płacach?

Prawidłowe funkcjonowanie Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w  Lublinie nie jest możli-
we bez sprawnej administracji. Należy dokładać 
wszelkich starań, aby każda jednostka admini-
stracji funkcjonowała prawidłowo. Od tego zale-
ży terminowe raportowanie z działalności uczel-
ni, przepływy finansowe, sprawy pracownicze 
i studenckie. Każda sprawa musi być załatwiona 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawny-
mi, dlatego pracownicy administracji muszą do-
stosowywać się do zmian w prawie. Każda decy-
zja wymaga powołania się na określoną ustawę, 
zarządzenie czy procedurę. Błędy we wnioskach, 
raportach są niedopuszczalne i  niekiedy skut-
kują poważnymi konsekwencjami. Biorąc pod 
uwagę to, co przedstawiłem, sprawnie funkcjo-
nująca administracja wymaga pracowników o od-
powiednich kwalifikacjach. Zdecydowana więk-
szość pracowników administracji to wysokiej 
klasy specjaliści. Zawsze jednak trzeba pamię-
tać, że pracownicy muszą dostosowywać się do 
zmieniającej sytuacji, zwłaszcza w zakresie okre-
ślonych uregulowań prawnych. Wynagrodzenie 
w administracji powinno być powiązane z okre-
ślonymi kompetencjami pracownika i odpowie-
dzialnością na danym stanowisku. Im wyższa 
odpowiedzialność i kompetencje, tym wynagro-
dzenie powinno być wyższe. Musimy odpowied-
nio doceniać pracowników, którzy ponoszą dużą 
odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie 
naszej uczelni. Nie możemy dopuszczać do sytu-
acji, że najlepsi pracownicy odchodzą z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 | Kiedy zostanie wprowadzony regulamin 
wynagrodzeń? Czy relacje płacowe w UPL są 
odpowiednie czy może ma Pan w zanadrzu 
propozycje zmian w tym obszarze?

Prace nad wprowadzeniem regulaminu wy-
nagrodzeń zostały zdynamizowane. Większość 
treści tego ważnego dokumentu została już 
uzgodniona ze związkami zawodowymi. Jednak 
jeszcze wymaga dopracowania zasada kształto-
wania wynagrodzeń oraz modyfikacje niektó-
rych przepisów w innych dokumentach, takich 
jak regulamin pracy. Sądzę, że regulamin wyna-
grodzeń zostanie przyjęty we  wrześniu [został 
podpisany 15 września 2020 r. – red.]. Relacje 
płacowe i możliwości podwyżek płacy będą za-
leżeć od sytuacji finansowej uczelni. Będę jed-
nak dbał o  to, aby pracownicy byli doceniani, 
również w zakresie finansowym. 

 | Widzi Pan potrzebę konsolidacji uczelni 
lubelskich; może powrotu UPL do korzeni? 
Jeśli tak, to jakie Pan widzi perspektywy dla 
tego procesu: czasowe i formalnoprawne?

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wspól-
nie z  Uniwersytetem Marii Curie-Skłodow-
skiej oraz Politechniką Lubelską tworzą Zwią-
zek Uczelni Lubelskich, dlatego pewne wspólne 
działania w  tym zakresie są realizowane. Nie 
dotyczą one jednak łączenia tych uczelni, a  tyl-
ko wspólnych działań, które są korzystne dla 
wszystkich partnerów tworzących Związek 
Uczelni Lubelskich. O  współpracy naukowo-
-badawczej między pracownikami Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie a pracownikami in-
nych uczelni lubelskich już mówiłem. Chciał-
bym, aby również studenci naszych uczelni bar-
dziej się integrowali. Współpraca ta powinna 
dotyczyć organizacji wspólnych konferencji, np. 
studenckich kół naukowych, organizacji różnych 
imprez. Sądzę, że dobrym rozwiązaniem mo-
głaby być np. karta biblioteczna dla studentów 
i pracowników naszych uczelni uprawniająca do 
korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni lu-
belskich. Również uważam, że korzystne byłoby 
wspólne promowanie naszych uczelni za granicą 
i prowadzenie wspólnej rekrutacji dla kandyda-
tów na studia spoza naszego kraju.

 | Przed nami kolejny rok akademicki, jaki będzie 
i jak powinniśmy się do niego przygotować?

Pandemia SARS-Covid-2 zmieniła nasze 
życie, przyzwyczajenia oraz organizację pracy. 
Musimy uczynić wszystko, aby zajęcia dydak-
tyczne i praca były bezpieczne dla pracowników 
i studentów. Hybrydowa forma zajęć moim zda-
niem będzie w tym czasie najbardziej efektyw-
na. Zapewni wysoką jakość kształcenia i umoż-

13Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie W Y D A R Z E N I A



liwi realizację programu studiów. Wymaga to 
jednak zarówno od pracowników, jak i studen-
tów dużego poświęcenia i odpowiedzialności. 
Od nas wszystkich zależy, jaki będzie nadcho-
dzący rok akademicki. Wszystkich pracowni-

ków i  studentów Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie zapraszam do pracy na rzecz 
budowy naszego, wspólnego dobra i pomyśl-
ności Uniwersytetu. 

Rozmawiała Monika Jaskowiak

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 
Rektor 
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk urodził 

się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na 
kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym 
Akademii Rolniczej w  Lublinie. W  tym sa-
mym roku rozpoczął pracę w  Instytucie Ge-
netyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin. 
W  1996  r. uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk rolniczych w  dyscyplinie agronomia na 
podstawie rozprawy „Efekty plejotropowe ge-
nów Rht niewrażliwych na kwas giberelinowy 
w pszenicy zwyczajnej” napisanej pod kierun-
kiem prof. dr hab. Danuty Miazgi. W 2002 r. 
uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w  zakresie agronomii, specjalność 
genetyka i  hodowla roślin. W  rozprawie ha-
bilitacyjnej pt. „Identyfikacja, charakterystyka 
i  lokalizacja supresora locus Pm8 w  polskich 
odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aesti-
vum L.)” do mapowania genu wykorzystał naj-
nowsze wówczas markery mikrosatelitowe. 
W  2009  r. uzyskał tytuł profesora nauk rol-
niczych. W 2017 r. został zatrudniony na sta-
nowisku profesora zwyczajnego, a po zmianie 
prawa w 2019 r. – na stanowisku profesora.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ukończył 
Annual Beckman Summer School on Molec-
ular Biology. Uczestniczył w  licznych kur-
sach i  szkoleniach, m.in. hybrydyzacji in situ, 
klonowania molekularnego, nadekspresji 
oraz immunodetekcji białek i  bioinformaty-
ki. W 1997 r. w Uniwersytecie w Monachium 
odbył półroczny staż naukowy oraz kilka sta-
ży sześciotygodniowych w  latach 1999–2004. 
Brał udział w realizacji 3 grantów oraz był kie-
rownikiem 6 projektów finansowanych przez 
KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz MRiRW 
na łączną sumę ponad 2 mln zł. Obecnie jest 
kierownikiem projektu badawczego za ponad 
1 mln zł. Uczestniczył w realizacji projektów 
międzynarodowych „Ecoclimatic adaptability 
of dwarfing genes in wheat in Europe” i „In-
ternational Triticeae Mapping Initiative”.

W zakresie badań naukowych prof. dr hab. 
Krzysztof Kowalczyk współpracuje z  zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi, m.in: John 

Innes Centre w  Norwich, w  Anglii, Techni-
sche Universitat München oraz Leibniz In-
stitute w Gatersleben, w Niemczech, Institu-
te of Cytology and Genetics w Nowosybirsku, 
w Rosji. Obecnie zajmuje się głównie zagad-
nieniami związanymi z  odpornością pszeni-
cy i  owsa na mączniaka prawdziwego i  rdze, 
identyfikacją i  wykorzystaniem markerów 
molekularnych w badaniach roślin zbożowych 
oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin 
użytkowych i  modelowych indukowanych 
pod wypływem stresów, a także opracowywa-
niem markerów DNA przydatnych w selekcji 
roślin rolniczych. 

Wyniki swoich badań prezentował na wie-
lu konferencjach międzynarodowych, m.in. 
w Norwich (Anglia), Pradze (Czechy), Istam-
bule (Turcja), Nowym Sadzie (Serbia), Wer-
nigerode (Niemcy), Bukareszcie (Rumunia), 
Nowosybirsku (Rosja) oraz krajowych. Wy-
głosił szereg referatów i wykładów w różnych 
ośrodkach naukowych w  kraju i  za granicą 
(m.in. IGR PAN w  Poznaniu, IHAR w  Ra-
dzikowie, Polskim Towarzystwie Genetycz-
nym, Leibniz Institute w  Gatersleben, Tech-
nische Universität München). Współpracuje 
z  licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej (m.in. COBORU, 
WIORiN, PIN, MRiRW) oraz hodowli roślin 
(HR Strzelce, HR Smolice, Danko sp. z o.o., 
Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Ho-
dowla Roślin sp. z o.o, KHBC sp. z o.o., Niwa 
Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., KWS 
Einbeck, Niemcy). Jest czł. European Wheat 
Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzy-
stwa Genetycznego i  Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego. 

Był promotorem 7 prac doktorskich. Zre-
cenzował 12 rozpraw doktorskich, opracował 
2 recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyj-
nych i 7 ocen dorobku i osiągnięć kandydatów 
do stopnia doktora habilitowanego oraz 2 oce-
ny dorobku naukowego kandydatów do tytułu 
profesora. Był promotorem 2 doktorów hono-
ris causa. Zrecenzował kilkadziesiąt wniosków 
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projektów badawczych oraz kilkadziesiąt pu-
blikacji naukowych składanych w różnych wy-
dawnictwach, w tym ponad 30 z listy JCR. 

Opublikował jako autor lub współautor 
240 prac, z  czego 131 stanowią oryginalne 
prace twórcze. Spośród tych prac 18 zostało 
opublikowanych w czasopismach z JCR. Jest 
autorem lub współautorem 104 komunikatów 
i  doniesień naukowych oraz 2 monografii. 
Opracował „Przewodnik do ćwiczeń z  inży-
nierii genetycznej”. Współtworzył oraz reda-
gował podręcznik „Agrobiotechnologia” oraz 
„Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii le-
śnej”. Jest współautorem 3 patentów, 17 wzo-
rów użytkowych oraz 75 wdrożeń produktów 
z zakresu biotechnologii i hodowli roślin. 

Prowadzi wykłady i  seminaria dla stu-
dentów z  kierunków: biotechnologia, bioin-
żynieria, rolnictwo, leśnictwo i  agrobiznes. 
Opracował programy studiów dla kierunków 
bioinżynieria i  agroleśnictwo oraz studiów 
podyplomowych – diagnostyka molekular-
na i  innowacyjna biogospodarka. Brał udział 
w opracowywaniu programów szeregu innych 
kierunków studiów. Był promotorem 34 prac 
inżynierskich i 42 magisterskich z kierunków: 
bioinżynieria, biotechnologia, leśnictwo, rol-
nictwo i towaroznawstwo.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk był prze-
wodniczącym komisji rekrutacyjnej na Wy-
dziale Agrobioinżynierii, czł. komisji egza-
minacyjnej w  eliminacjach wojewódzkich 
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 
Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Ge-
netyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin. Do 
momentu objęcia funkcji rektora UP w  Lu-
blinie był dziekanem Wydziału Agrobioinży-
nierii. Przez dwie kadencje był czł. Komitetu 
Fizjologii, Genetyki i  Hodowli Roślin PAN. 
Przez dwie kadencje był czł. Rady Naukowej 

Instytutu Genetyki Roślin PAN w  Poznaniu. 
Trzecią kadencję zasiada w  Radzie Nauko-
wej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 
Państwowego Instytutu Badawczego w Radzi-
kowie. Również już trzy kadencje pełni funk-
cję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Głównego Polskiego Towarzystwa 
Genetycznego. Jest przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa i  Weterynarii Oddziału Lubelskie-
go Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczył 
komitetom organizacyjnym kilku konferencji 
międzynarodowych i krajowych. Odznaczony 
został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Me-
dalem Unii Lubelskiej. Otrzymał również kil-
kanaście nagród rektora UP w  Lublinie oraz 
wyróżnienie „Złoty Kłos” przyznane przez 
Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego 
Agrobioinżynierii.

Fot. Maciej Niedziółka

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni 
Prorektor ds. nauki i współpracy 
z zagranicą 

Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczel-
ni jest absolwentem kierunku techno-

logia żywności i  żywienie człowieka na Wy-
dziale Nauk o  Żywności i  Biotechnologii 
(1997–2002), uczestnik studiów doktoranc-
kich (2002–2006). Od 2007 r. jest pracow-
nikiem Zakładu Technologii Mleka i  Hy-
drokoloidów, Wydziału Nauk o  Żywności 

i Biotechnologii, UP w Lublinie. Zajmuje się 
głównie wykorzystaniem białek i  hydrokolo-
idów polisacharydowych do poprawy właści-
wości funkcjonalnych wybranych produktów 
żywnościowych, projektowaniem nowych wy-
robów, ze szczególnym uwzględnieniem pro-
duktów dla sportowców oraz osób aktywnych 
fizycznie. Prof. Bartosz Sołowiej jest absol-
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wentem prestiżowego programu MNiSW Top 
500 Innovators „Science. Management. Com-
mercialization” na Uniwersytecie Kalifornij-
skim w Berkeley, USA (2 miesiące w 2012 r.). 
Był wielokrotnym laureatem stypendiów na-
ukowych cenionych ośrodków międzynaro-
dowych, m.in. Uniwersytetu Wiktoria Mel-
bourne (Australia, 5 miesięcy w  2018/2019 
r. – stypendium rządu australijskiego Ende-
avour Research Fellowship), Uniwersytetu 
Kolumbii Brytyjskiej w  Vancouver (Kanada, 
5 miesięcy w  2009 r. – stypendium Fundacji 
Dekabana) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu 
w  Jerozolimie (Izrael, 2 miesiące w 2004 r. – 
stypendium MASHAV). W  latach 2003–2019 
uczestniczył w wielu międzynarodowych pro-
gramach szkoleniowych, m.in. „China-Poland 
Training Course on Food Safety and Import-
-Export Inspection Technology” w  Pekinie, 
Szanghaju i  HangZhou (Chiny), „Erasmus 
Staff Mobility for Training” – Uniwersytet 
Ondokuz Mayis w  Samsun (Turcja), „Food 
and Consumer” – Uniwersytet Corvinusa 
w  Budapeszcie (Węgry), „Agriculture – raw 
materials for industry” – Uniwersytet Przy-
rodniczy w  Wiedniu (BOKU, Austria), „Sa-
fety in the Agro-Food Chain” – Uniwersytet 
w  Gandawie (Belgia), „Mistrzowie Dydakty-
ki” – Uniwersytet Groningen (Holandia). Do-
datkowo, w 2020 r. odbył miesięczne staże na-
ukowe w Uniwersytecie w Belgradzie (Serbia) 
w  ramach programu PROM (NAWA) oraz 
Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w  Ni-
trze (Słowacja) w ramach grantu Narodowego 
Centrum Nauki (NCN). Jest koordynatorem 
UP Lublin w  programie CEEPUS (NAWA) 
– Środkowoeuropejski Program Wymiany 
Uniwersyteckiej (CIII-RS-1512-01-2021) 
„Improving Food Quality with Novel Food 
Processing Technologies”. Jego dorobek na-
ukowy obejmuje 116 pozycji, z czego 47 arty-
kułów opublikowano w  renomowanych cza-
sopismach z  bazy JCR. Sumaryczny impact 
factor publikacji wynosi 67,5, a  liczba punk-
tów MNiSW – 2140. Prof. Bartosz Sołowiej 
sprawuje obecnie opiekę naukową nad 3 dok-
torantami, w  tym nad 1 w  ramach doktoratu 
wdrożeniowego z  firmą Eurohansa, finanso-
wanego ze  środków MNiSW. Był promoto-
rem 150 prac dyplomowych (w  tym 58 prac 
magisterskich i  92 prac inżynierskich/licen-
cjackich). Recenzował 1 rozprawę habilita-
cyjną i 2 rozprawy doktorskie. Brał udział w 5 
projektach naukowych finansowanych ze źró-
deł zewnętrznych, w  tym w  2 jako kierow-
nik (NCN i  MNiSW), w  2 jako wykonawca 
(MRiRW) oraz Europejski Fundusz Struktu-

ralny i w 1 jako ekspert naukowy (Europejski 
Fundusz Społeczny), jak również w  4 finan-
sowanych ze  źródeł wewnętrznych UP Lu-
blin jako kierownik. Współpracuje naukowo 
z  wieloma firmami i  organizacjami z  branży 
spożywczej i biznesowej, m.in. Eurohansa (o. 
Puławy), ESA (Angers, Francja), SDM Wie-
luń (Wieluń), JAL (Luboszyce), Krautex (Żół-
kiewka), Bempresa Sp. z o.o. (Lublin), Lactalis 
Poland Sp. z  o. o. (Warszawa), Establo Phar-
ma (Lublin), Bikotech (Żory), Lubelski Klub 
Biznesu (Lublin). Aktywnie działa w  wie-
lu stowarzyszeniach, m.in.: Top 500 Innova-
tors (Polska), Endeavour Alumni Network 
(Australia) oraz Haas/Berkeley Alumni Asso-
ciation (USA), Polskie Towarzystwo Techno-
logów Żywności (PTTŻ). Pełnił funkcję peł-
nomocnika rektora ds. innowacji (2016–2020) 
oraz był czł. Konwentu UP w Lublinie (2017–
2019), Rady Uczelni (2019–2020), Rady Pro-
gramowej kierunku technologia żywno-
ści i  żywienie człowieka (2013–2017), Rady 
Młodych Naukowców (RMN) przy MNiSW  
(2013–2015), Komisji ds. Promocji Wydzia-
łu Nauk o Żywności i Biotechnologii (2008–
2017), jak również był opiekunem Studenc-
kiego Koła Naukowego Technologii Żywności 
(2006–2011). Półfinalista konkursu populary-
zującego naukę „FameLab”, organizowanego 
przez Centrum Nauki Kopernik i British Co-
uncil, jak również współorganizator I i II Eu-
ropejskiego Tygodnia Innowacji w  Lublinie 
oraz 3 ogólnopolskich konferencji naukowych 
i  branżowych. Mentor w  programie Top-
Minds, inicjatywie Stowarzyszenia Top 500 
Innovators i  Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta, finansowanej ze środków MNiSW. 
Sześciokrotnie nagradzany przez rektora za 
osiągnięcia naukowe i organizacyjne; zdobyw-
ca I  miejsca za najlepszą prezentację na mię-
dzynarodowej konferencji naukowej na Sło-
wackim Uniwersytecie Rolniczym w  Nitrze 
oraz II miejsca i wyróżnienia za prace nauko-
we na konferencjach w  Olsztynie i  we  Lwo-
wie. Recenzent wielu projektów naukowych, 
m.in. dla Europejskiego Instytutu Innowa-
cji i  Technologii finansowanego ze  środków 
Komisji Europejskiej UE (EIT Food i  EIT 
Health – 43 projekty), Chorwackiej Funda-
cji Nauki (HRZZ – 1 projekt), Narodowego 
Centrum Badań i  Rozwoju (4 projekty) oraz 
Podkarpackiego Centrum Innowacji (6 pro-
jektów). Od 2009 r. Prof. Bartosz Sołowiej 
jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpa-
nia, Francja, Turcja, Holandia, Estonia, Litwa, 
Grecja, Czechy, Słowacja) w  ramach progra-
mu Erasmus Teaching Staff Mobility. 

Fot. Maciej Niedziółka
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Prof. dr hab. Andrzej Marczuk 
Prorektor ds. kadr 
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk studia ma-

gisterskie ukończył w  1986 r. na Wydzia-
le Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej 
w  Lublinie. W  tym samym roku podjął pra-
cę w Zakładzie Budowy Maszyn Rolniczych, 
Instytutu Mechanizacji Rolnictwa AR w  Lu-
blinie. Stopień naukowy doktora nauk rolni-
czych w  zakresie inżynierii rolniczej uzyskał 
w 1994 r. na Wydziale Techniki Rolniczej i Le-
śnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. Stopień doktora habilitowa-
nego nauk rolniczych w specjalności maszyny 
i urządzenia rolnicze, transport w  rolnictwie, 
organizacja i zarządzanie w produkcji rolniczej 
nadała mu Rada Wydziału Inżynierii Produk-
cji Akademii Rolniczej w  Lublinie w  2005 r. 
Tytuł profesora otrzymał w roku 2010.

W działalności naukowej prof. dr. hab. An-
drzeja Marczuka można wyróżnić kilka eta-
pów. Pierwszy z  nich to lata 1986–1990, 
w  których uczestniczył w  realizacji tematów 
badawczych związanych z  doradztwem dla 
gospodarstw prowadzących produkcję bydła. 
Kolejny etap dotyczył zagadnień związanych 
z  tworzeniem typoszeregu maszyn i  urzą-
dzeń do mechanizacji prac w  rolnictwie. Od 
początku lat 90. XX w. zajął się problematy-
ką, która najbardziej go pociągała, transportem 
w rolnictwie. W okresie tym dominuje tema-
tyka badań związana z ograniczeniem kosztów 
ponoszonych przez zakłady przetwórstwa rol-
no-spożywczego na przemieszczanie pozyski-
wanych płodów rolnych. W latach 2001–2003 
był jednym z  głównych wykonawców pro-
jektu badawczego finansowanego przez KBN 
pt. „System planowania operatywnego zadań 
transportowych w  rolnictwie”. Problematy-
ka ta poruszana jest w większości publikowa-
nych w  owym czasie prac naukowych wyda-
nych w kraju i za granicą. W 2002 r. ukazała się 
monografia pt. „Komputerowe systemy do-
radztwa w  produkcji roślinnej i  zwierzęcej”, 
a w latach 2013–2020 wiele opracowań poru-
szających tematykę związaną z  problemami 
szeroko rozumianej mechanizacji produkcji 
zwierzęcej i transportu. 

W  latach 2008–2012 sprawował funkcję 
prodziekana Wydziału Inżynierii Produk-
cji UP w  Lublinie, a  w  okresie 2012–2020 
był dziekanem tego wydziału. Jest kierowni-
kiem Katedry Maszyn Rolniczych Leśnych 
i Transportowych.

Dorobek naukowy prof. Andrzeja Mar-
czuka to ponad 200 prac, które uzyskały po-
nad 2400 punktów MNiSW, a ich sumaryczny 
impact factor wynosi 56,635. Jest koordynato-
rem merytorycznym projektu Budowa Cen-
trum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych 
Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, 
którego całkowita wartość wynosi ponad 84 
000  000 zł. Uczestniczył w  realizacji 12 pro-
jektów badawczych, jako wykonawca i główny 
wykonawca. Jest autorem 3 wdrożeń, 1 paten-
tu zagranicznego i 1 krajowego. Uczestniczył 
i kierował przygotowaniem wniosków o uru-
chomienie nowych kierunków i  specjalności 
na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lubli-
nie. Jest promotorem 3 zrealizowanych roz-
praw doktorskich. Wykonał szereg recenzji 
pracownikom nauki ubiegającym się o  awan-
se naukowe oraz dla Komisji Kwalifikacyjnej 
MNiSW oceniającej wnioski grantowe. Pro-
wadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi, co znajduje 
odzwierciedlenie w  dorobku publikacyjnym. 
Jest współautorem m.in. 6 monografii nauko-
wych z  międzynarodowym składem autor-
skim. Efektem współpracy są również liczne 
zagraniczne staże naukowe. Jest czł. rady na-
ukowej 2 krajowych i  3 zagranicznych cza-
sopism naukowych. Został wybrany do Ko-
mitetu Inżynierii Produkcji PAN w  kadencji 
2020–2023.
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Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka,  
prof. uczelni 
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczel-
ni jest absolwentką kierunku biotechnolo-

gia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 
w  Lublinie (1996). Bezpośrednio po ukończe-
niu studiów podjęła pracę naukową na Wydzia-
le Medycyny Weterynaryjnej AR (następnie UP 
w  Lublinie). W  2001 r. uzyskała stopień dokto-
ra nauk biologicznych (na podstawie rozprawy 
doktorskiej pt. „Endokrynalne uwarunkowania 
prowokowanej wielokrotnej owulacji u  owiec”, 
a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego nauk 
weterynaryjnych (specjalność: patofizjologia i fiz-
jo logia zwierząt; tytuł osiągnięcia: „Zmiany hor-
monalne oraz ekspresja mRNA receptorów 
leptynowych w komórkach przysadki owiec z in-
dukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi”). 
W  październiku 2018 r. została mianowana na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Lu-
blinie, natomiast w sierpniu 2019 r. objęła funk-
cję kierownika Zakładu Patofizjologii (Instytut 
Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, WMW 
UP w Lublinie). 

Autorka i  współautorka 52 prac oryginal-
nych z listy JCR (IF = 47) oraz 72 komunika-
tów kongresowych i  prac przeglądowych. Jako 
kierownik i/lub wykonawca zrealizowała 5 pro-
jektów grantowych (KBN, MNiSW, NCN). 
Do głównych kierunków badawczych prof. U. 
Kosior-Korzeckiej należą etiopatogeneza zabu-
rzeń i chorób endokrynnych układu rozrodcze-
go u  przeżuwaczy oraz patomechanizmy i  te-

rapie przyczynowe chorób nowotworowych 
u zwierząt. Promotor w 2 zakończonych i 1 re-
alizowanym przewodzie doktorskim, recenzent 
w 5 postępowaniach habilitacyjnych i 7 przewo-
dach doktorskich, sekretarz/czł. 12 komisji habi-
litacyjnych. Prowadziła badania w ramach staży 
naukowych w  INRA w  Jouy en Josas (Fran-
cja) oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryj-
nej Uniwersytetu w  Pizie (Włochy). Aktualnie 
współpracuje z Institute of Agricultural Biology 
and Biotechnology, National Research Council 
(IBBA CNR, Piza, Włochy). 

Była organizatorem i  współorganizatorem 
5  krajowych oraz 3 międzynarodowych kon-
ferencji i  kongresów. Jest również czł. rad na-
ukowych 2 zagranicznych czasopism. Od 2010 
r. pełni funkcję eksperta w  Lubelskiej Komi-
sji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. 
W latach 2005–2020 była sekretarzem w Zarzą-
dzie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Fizjologicznego. Jest czł. Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwa 
Biologii Rozrodu oraz czł. korespondentem 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Trzy-
krotnie została wyróżniona nagrodą naukową 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fi-
zjologicznego, została odznaczona również me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

W  latach 2016–2020 pełniła funkcję peł-
nomocnika rektora ds. jakości kształcenia, 
przewodniczącej Komisji ds. Dydaktyki i Za-
rządzania Jakością Kształcenia. Była przewod-
niczącą Zespołu ds. Oceny Jakości Kształ-
cenia, a  od 2019 r. przewodniczyła również 
Radzie Programowej kierunku weteryna-
ria. Od 2012  r., jako członek, uczestniczyła 
w  pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia na Wydziale Medycyny Wetery-
naryjnej. Od 2005 r. jest międzynarodowym 
wykładowcą w  ramach programu Erasmus 
Teaching Staff Mobility. W  latach 2018–2019 
była przedstawicielem macierzystego Wydzia-
łu w  Radzie Uczelnianej Studenckich Kół 
Naukowych. W  ramach Sekcji Patofizjolo-
gicznej Studenckiego Koła Medyków Wetery-
naryjnych pełniła również funkcję opiekuna 
studentów wykonujących prace doświadczal-
ne i z sukcesami prezentujących ich wyniki na 
konferencjach międzynarodowych. 
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Dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni 
Prorektor ds. rozwoju uczelni 

Dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni studia 
biologiczne rozpoczął w  1991  r. na Wy-

dziale Biologii i  Nauk o  Ziemi Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, 
które zakończył w 1996 r. uzyskaniem tytułu 
magistra biologii. W tym samym roku w paź-
dzierniku podjął pracę naukową w  Katedrze 
Zoologii AR w  Lublinie na stanowisku asy-
stenta stażysty, a następnie od 1 października 
1997  r. na stanowisku asystenta w  Katedrze 
Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
i  Przechowalnictwa. W  2004  r. uzyskał sto-
pień naukowy doktora nauk biologicznych, 
a w 2015 r. jako pierwszy w historii Wydziału 
Biologii i Biotechnologii UMCS doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych 
w dyscyplinie biotechnologia. W październiku 
2018 r. został mianowany na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego UP w  Lublinie oraz 
objął funkcję kierownika Katedry Biotechno-
logii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka na 
Wydziale Nauk o  Żywności i  Biotechnolo-
gii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Swoją karierę naukową rozwijał w  renomo-
wanych ośrodkach naukowych w kraju, głów-
nie w Polskiej Akademii Nauk, oraz na stażach 
naukowych w krajach Unii Europejskiej. Brał 
udział w  realizacji 6 projektów badawczych 
finansowanych przez MNiSW, pełniąc funk-
cję głównego wykonawcy, w  tym w  1 finan-
sowanym z funduszy Unii Europejskiej. Jego 
zainteresowania i  osiągnięcia naukowe zwią-
zane są głównie z biotechnologicznym wyko-
rzystaniem bakterii kwasu mlekowego. Przez 
wiele lat badał egzoproteom bakterii z rodza-
ju Lactobacillus i  Bifidobacterium, stanowiący 
białkowe produkty genów chromosomalnych 
transportowane przez błony cytoplazmatycz-
ne komórki i  zlokalizowane całkowicie lub 
częściowo na ich powierzchni bądź wydziela-
ne do środowiska, w którym są aktywne bio-
logicznie. Badania te pozwoliły na opisanie 
nowej grupy białek bifunkcjonalnych, będą-
cych równocześnie enzymami i  adhezynami. 
Drugim nurtem badawczym, którym rów-
nolegle zajmował się w  swojej pracy nauko-
wej, były badania nad charakterystyką bioche-
miczną i genetyczną bakterii probiotycznych, 
przyniosły one wymierne rezultaty w postaci 
np. wyjaśnienia genetycznych mechanizmów 
oporności na antybiotyki czy też poznania 
zmiennych szczepowo profili enzymów pro-

teolitycznych. Praktyczny aspekt badań, dzię-
ki którym możliwe było wielokrotne ich pa-
tentowanie, związane jest ze  znajomością 
zaawansowanych metod statystycznych wyko-
rzystywanych w procesach optymalizacyjnych 
stosowanych w biotechnologii. Wyniki opisa-
nych badań publikowane w czasopismach na-
ukowych 8-krotnie zostały docenione przez 
władze uczelni w  formie indywidualnych 
i zespołowych nagród za działalność naukową. 
Był promotorem w 1 zakończonym przewo-
dzie doktorskim, a  3 kolejne są w  końcowej 
fazie realizacji. Pod jego kierunkiem wyko-
nano 57 prac magisterskich oraz 38 inżynier-
skich. Jest autorem lub współautorem 138 pu-
blikacji naukowych, z czego aż 82 figurują na 
liście JCR. Ponadto jest autorem lub współ-
autorem 14 patentów krajowych i  między-
narodowych oraz 3 zgłoszeń patentowych. 
Większość prac naukowych ukazała się w re-
nomowanych czasopismach zagranicznych 
i  krajowych znajdujących się w  bazie JCR. 
Wykonał recenzje dotyczące rozwoju kadry 
naukowej na stopień doktora habilitowane-
go oraz doktora. Jest autorem wielu recenzji 
oryginalnych prac twórczych opublikowanych 
w  renomowanych czasopismach naukowych 
oraz 11 projektów badawczych finansowa-
nych przez NCN i NCBiR. W  latach 2003–
2015 pełnił 3-krotnie funkcję przewodniczą-
cego Rady Bibliotecznej BG UP w Lublinie. 
Od 2016 r. kieruje pracami Wydziałowej Ko-
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misji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz 
Rady Programowej kierunku biotechnologia 
na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnolo-
gii UP w Lublinie. Niezależnie od pełnionych 
funkcji na uczelni został powołany w  skład 
Komisji Biotechnologii oddziału lubelskiego 
PAN. W tym samym roku jako przedstawiciel 
uczelni w  Lubelskim Klastrze Biotechnolo-
gii pełni funkcję czł. Zarządu Klastra. Jest czł. 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Bio-
chemików. Od grudnia 2018  r. pełni funkcję 
prorektora ds. organizacji i  rozwoju uczelni. 
Do najważniejszych osiągnięć organizacyj-
nych prorektora należy zaliczyć jego udział 
w  pracach przy tworzeniu Regulaminu pra-
cy, Regulaminu wynagradzania, obecnie zaś 
jego prace koncentrują się nad Regulaminem 
organizacyjnym uczelni. Pod koniec 2018  r. 
został włączony do zespołu odpowiedzialne-
go za przygotowanie Strategii rozwoju Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Lublinie na lata 
2019–2030, którego pracami kierował. Brał 
udział w  opracowaniu aktualnie obowiązują-
cego Statutu UP w  Lublinie, wprowadzone-
go uchwałą Senatu nr 88/2018–2019 z  dnia 
11 czerwca 2019  r. Zainicjował i nadzorował 
wdrożenie oraz był odpowiedzialny za ca-
łościowe wykonanie projektu Gowin 1 pt. 

„Usługa opracowania, wdrożenia oprogramo-
wania będącego podstawą Otwartego Portalu 
Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersytetu Przy-
rodniczego w  Lublinie”, wartego 4  mln zło-
tych, w  skład którego m.in. wchodziły: plat-
forma Asseco Edu, repozytorium Biblioteki 
oraz moduł związany z  ewaluacją. Aktualnie 
nadzoruje wdrożenie projektu Gowin 2 pt. 
„Przyrodniczy MIT program dostosowania 
Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie do 
wyzwań Nauki 2.0”, którego jest inicjatorem. 
Łączna kwota wdrażanego projektu opiewa 
na 4 mln złotych. Jego głównymi założenia-
mi są m.in. stworzenie odpowiedniego opro-
gramowania do obsługi aparatury badawczej, 
przygotowanie programu kadrowo-płacowe-
go kompatybilnego z  pozostałymi systema-
mi funkcjonującymi w  uczelni oraz zapro-
jektowanie i  wdrożenie mobilnej aplikacji 
dla studentów (aplikacja ma zawierać ponad 
900 funkcjonalności). 8  czerwca 2020  r. za-
inicjował projekt „Uczelnia dostępna”, sza-
cowany na 4 mln złotych, który zakłada m.in. 
wprowadzenie szybkiego, szerokopasmowe-
go Internetu w kampusie UP oraz stworzenie 
nowego informatycznego systemu dziekana-
towego, dla którego w  projekcie zostały za-
gwarantowane 2 mln złotych. 

Dziekan 
Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
W  1989  r. ukończyła studia na Wydzia-

le Rolniczym AR w  Lublinie i  w  tym 
samym roku podjęła pracę na etacie kolej-
no: asystenta stażysty i  asystenta w  Instytucie 
Szczegółowej Uprawy Roślin. W 1996 r. obro-
niła pracę doktorską i rozpoczęła pracę na sta-
nowisku adiunkta w  Instytucie Szczegółowej 
Uprawy Roślin, a  po reorganizacji jednostki 
(od 1997) w  Pracowni, a  następnie Katedrze 
Roślin Przemysłowych i Leczniczych. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk rolni-
czych w  zakresie agronomii – uprawy roślin 
uzyskała w  2003  r., zaś tytuł naukowy pro-
fesora nauk rolniczych w  2010 i  rok później 
mianowana została na stanowisko profesora 
zwyczajnego. 

W  okresie ponad 30 lat pracy zawodowej 
opublikowała ok. 200 prac, w tym ponad 140 
prac oryginalnych i przeglądowych w czasopi-
smach punktowanych przez MNiSW, z czego 
ponad 40 w czasopismach z listy JCR (suma-
ryczny IF = 56,842). 

Pod jej kierunkiem wykonano ponad 130 
prac magisterskich, 80 inżynierskich oraz 
4  prace doktorskie. W  latach 2002–2008 była 
czł. Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Nauczycieli, 2006–2012 – czł. Rady Biblio-
tecznej, 2012–2016 – sekretarzem Wydziało-
wej Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczy-
cieli Akademickich i  czł. Rady Programowej 
kierunku towaroznawstwo oraz ekonomia. 
W latach 2008–2012 pełniła funkcję opiekuna 
Sekcji Zielarskiej Studenckiego Koła Nauko-
wego Towaroznawstwa. Jest współautorką kil-
ku skryptów i podręczników akademickich. 

W  latach 2016–2020 pełniła funkcję pro-
dziekana Wydziału Agrobioinżynierii oraz kie-
rownika studiów doktoranckich, a od 2019  r. 
przewodniczącej Rady Dyscypliny Naukowej 
Rolnictwo i  Ogrodnictwo. Od 2006  r. pełni 
funkcję kierownika Pracowni Oceny Jakościo-
wej Surowców Zielarskich, od 2017 r. kierow-
nika Katedry Roślin Przemysłowych i Leczni-
czych. Była sekretarzem, czł. lub recenzentem 

WYDZIAŁ 
AGROBIOINŻYNIERII

Fot. Maciej Niedziółka
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w  kilkunastu przewodach habilitacyjnych, 
recenzentką 6 prac doktorskich oraz kilku-
dziesięciu artykułów skierowanych do druku 
w różnych czasopismach naukowych, głównie 
z listy JCR. 

Jej działalność naukowo-badawcza koncen-
truje się wokół zagadnień dotyczących biolo-
gicznych i  agrotechnicznych aspektów pro-
dukcji roślin zielarskich oraz przemysłowych, 
a  także fitochemii roślin leczniczych. Brała 
m.in. udział w introdukcji i opracowaniu tech-
nologii uprawy bardzo trudnej i wymagającej 
szczególnych warunków rośliny leczniczej – 
żeń-szenia amerykańskiego oraz kilku gatun-
ków pozyskiwanych dotychczas ze stanu natu-
ralnego (w tym znajdujących się pod ochroną 
gatunkową). Ważnym wątkiem jej działalno-
ści naukowej są również zagadnienia związane 
z  opracowaniem technologii zagospodarowa-
nia ścieków komunalnych poprzez uprawę ro-
ślin energetycznych. Brała udział w  realizacji 
kilku projektów badawczych finansowanych 
przez KBN, w 3 była kierownikiem.

Odbyła zagraniczne wizyty i  staże dydak-
tyczno-naukowe: w Ben-Gurion University of 

the Negev w Izraelu, w College of Agriculture 
w Zagazig University w Egipcie oraz Univer-
sity of Guelph w Kanadzie. Wyniki swoich ba-
dań prezentowała również na wielu krajowych 
i międzynarodowych konferencjach.

W  latach 2011–2016 była redaktorem na-
ukowym czasopisma „Annales UMCS sec. E 
Agricultura”. Jest czł. Polskiego Komitetu Zie-
larskiego i  Polskiego Towarzystwa Agrono-
micznego (w latach 2007–2011 była przewod-
niczącą Oddziału Lubelskiego PTA). W latach 
2012–2016 była czł. Komitetu Uprawy Roślin 
PAN. Od 2005  r. była czł. korespondentem, 
a od 2015 r. jest czł. rzeczywistym Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego. W  okresie swojej 
pracy na uczelni została wyróżniona kilkuna-
stoma nagrodami rektora za działalność dy-
daktyczną i naukową oraz w 2000 r. – nagrodą 
zespołową Ministra Edukacji Narodowej. Zo-
stała również uhonorowana Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej, Medalem za Długo-
letnią Służbę i odznaką honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa”. 

Prodziekan 
Dr hab. Sylwia Andruszczak, 
prof. uczelni 

Dr hab. Sylwia Andruszczak w  2001  r. 
ukończyła studia magisterskie na Wydziale 

Rolniczym AR w Lublinie. W 2006 r. uzyska-
ła stopień doktora nauk rolniczych w  zakre-
sie agronomii. Stopień doktora habilitowane-
go nauk rolniczych w  dyscyplinie agronomia 
uzyskała na Wydziale Agrobioinżynierii UP 
w  Lublinie w  2018  r. Po obronie doktoratu 
została zatrudniona w Katedrze Ekologii Rol-
niczej AR w Lublinie na stanowisku asysten-
ta (2006), a  następnie adiunkta (2007–2017). 
W  latach 2017–2018 pracowała jako adiunkt 
w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Ro-
ślin UP w Lublinie, a od 2018  r. jest zatrud-
niona na stanowisku profesora uczelni. 

Jej dorobek publikacyjny obejmuje 91 po-
zycji, w  tym 50 oryginalnych prac twórczych 
i  2 monografie. Jej zainteresowania nauko-
we skupiają się głównie na ocenie plonowa-
nia oraz wartości technologicznej i odżywczej 
ziarna pszenicy orkiszowej w  warunkach in-
tensyfikacji technologii produkcji. Prowadzo-
ne przez nią badania dotyczą również bioróż-

norodności chwastów w  agroekosystemach, 
optymalizacji agrotechniki wybranych roślin 
uprawnych (zboża, len oleisty, soczewica) oraz 
możliwości rolniczego zagospodarowania sub-
stancji odpadowych. Jako kierownik lub wy-
konawca prowadziła badania z  zakresu rol-
nictwa ekologicznego realizowane w  ramach 
6 projektów finansowanych przez MRiRW. 

Dr hab. Sylwia Andruszczak wykonała 1 re-
cenzję osiągnięć naukowych w postępowaniu 
habilitacyjnym, a  dwukrotnie pełniła funkcję 
sekretarza komisji habilitacyjnej. Była pro-
motorem pomocniczym w 1 przewodzie dok-
torskim. Pod jej opieką naukową wykonano 
55  prac dyplomowych. Brała czynny udział 
w  27 międzynarodowych i  krajowych konfe-
rencjach naukowych, była członkiem komite-
tu organizacyjnego 4 konferencji. 

Działalność organizacyjna: czł. Polskie-
go Towarzystwa Agronomicznego (od 2006), 
czł. jury, a następnie sekretarz i wiceprzewod-
nicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (od 2007), 

WYDZIAŁ 
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czł. Rady Programowej kierunku ekonomia 
(od  2009), czł. Rady Programowej kierunku 
agrobiznes (od 2017), czł. Wydziałowej Komi-
sji ds. Jakości Kształcenia (od 2016). 

Za działalność naukową, dydaktyczną i or-
ganizacyjną była wielokrotnie wyróżniana na-
grodą rektora UP w Lublinie.

Prodziekan 
Prof. dr hab. Cezary A. Kwiatkowski
Pracę naukową rozpoczął w 1991 r. w Kate-

drze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (obec-
nie Katedra Herbologii i Technik Uprawy Ro-
ślin), z  którą jest związany przez cały okres 
pracy zawodowej. Stopień doktora nauk rol-
niczych uzyskał w  1998  r., doktora habilito-
wanego w  2010, stanowisko profesora UP 
w 2011, tytuł naukowy profesora nauk rolni-
czych w 2018 r. Od 2011 r. kierownik Zakładu 
Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
działającego w  ramach Katedry Herbologii 
i Technik Uprawy Roślin UP w Lublinie; od 
2012 r. prodziekan Wydziału Agrobioinżynie-
rii UP w Lublinie; od 2013 r. przewodniczący 
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie. 

Jego dorobek naukowy obejmuje łącz-
nie 219 publikacji, w  tym 160 oryginalnych 
prac twórczych, 10 monografii i  18 rozdzia-
łów w  monografiach, 17 prac popularno-
naukowych oraz 1 opracowanie dla praktyki 
rolniczej. Pozostałe prace to komunikaty i do-
niesienia naukowe. Był kierownikiem 4  pro-
jektów badawczych finansowanych przez 
KBN, NCN, NCBiR (projekt polsko-wę-
gierski), MRiRW, a także głównym wykonaw-
cą w 2 projektach badawczych finansowanych 
przez KBN. Odbył 2 staże naukowe w Insty-
tucie Ochrony Roślin w  Priłukach k. Miń-
ska (Białoruś) – w  2013 i  2016  r. Aplikował 
do praktyki rolniczej na Białorusi i  w  Polsce 

swoją innowacyjną technologię odchwaszcza-
nia niektórych roślin zielarskich przy użyciu 
herbicydów nalistnych (metamitron, pendi-
metalina). Uczestniczy w międzynarodowych 
programach badawczych, m.in: w białorusko-
-polskich badaniach nt. możliwości zastoso-
wania herbicydów w  zasiewach niektórych 
roślin zielarskich; jest czł. japońsko-polskiego 
zespołu (Osaka University) w  badaniach nad 
właściwościami glutenu, żeli serwatkowych 
i biopolimerów oraz polsko-chińskiego zespo-
łu (UP Lublin, Politechnika Lubelska; Zhe-
jiang University, Hangzhou) zajmującego się 
problematyką „The Role of Agriculture in Cli-
mate Change Mitigation”.

Problematyka jego badań obejmuje różne 
obszary, m.in.: wpływ zachwaszczenia na plo-
nowanie roślin i  jakość uzyskanego surowca 
oraz agrotechniczne metody odchwaszczania; 
mieszanki międzyodmianowe zbóż, zagadnie-
nia gospodarki płodozmianowej; systemów 
gospodarowania (ekologiczny, konwencjonal-
ny), wpływ czynników agrotechnicznych na 
jakość gleby, uprawy małoobszarowe; syste-
my uprawy roli; podłoże popieczarkowe jako 
alternatywny sposób nawożenia; możliwości 
sekwestracji CO2 poprzez uprawę międzyplo-
nów; agroturystykę, turystykę i rekreację. Wy-
promował 4 prace doktorskie, był opiekunem 
naukowym 60 prac magisterskich, 49 prac li-
cencjackich, 33 prac inżynierskich. 

WYDZIAŁ 
AGROBIOINŻYNIERII

Prodziekan 
Dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni
W  1987  r. ukończyła studia na Wydziale 

Rolniczym Akademii Rolniczej w  Lu-
blinie, w 2006 r. studia podyplomowe tereny 
zieleni na UR i PL w Krakowie. Na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Lublinie pracuje od 
1990 r., początkowo na etacie starszego specja-
listy, od 1999, po ukończeniu studiów dokto-
ranckich, na stanowisku adiunkta w Katedrze 
Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, na Wy-
dziale Agrobioinżynierii, obecnie na stanowi-

sku profesora uczelni. Stopień doktora habili-
towanego nauk rolniczych uzyskała w 2011 r. 

Autorka lub współautorka 172 opublikowa-
nych prac, spośród których 143 stanowią pu-
blikacje naukowe, w  tym 128 to oryginalne 
prace twórcze. Łączna liczba punktów 1073. Jej 
działalność naukowa jest ukierunkowana na 
rozwiązywanie najważniejszych problemów 
środowiskowych, w tym na ocenę możliwości 
lepszego wykorzystania biologicznych właści-
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wości traw (allelopatycznych i  konkurencyj-
nych) w  kształtowaniu ekosystemów trawia-
stych i  ich funkcji paszowej, przyrodniczej 
oraz krajobrazowej, a  także na przyrodnicze 
i  antropogeniczne uwarunkowania w  gospo-
darowaniu przestrzenią na obszarach wiej-
skich. Czł. komitetu organizacyjnego ogólno-
polskich konferencji naukowych (2001, 2005, 
2016) oraz europejskiego kongresu łąkarskie-
go EGF (2012), przewodnicząca komitetu or-
ganizacyjnego Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej „Gospodarowanie przestrzenią 
a zasoby przyrodnicze” (2019). 

Działalność dydaktyczna i  organizacyjna: 
przewodnicząca Rady Programowej na kie-
runku gospodarka przestrzenna (2013–2016); 
prodziekan (2016–2020), kierownik studiów 
podyplomowych planowanie i  gospodarka 
przestrzenna (2015–2019), kierownik Zakła-
du Studiów Krajobrazowych i  Gospodarki 
Przestrzennej (od 2016) oraz kierownik Ka-
tedry Łąkarstwa i  Kształtowania Krajobrazu 
(od 2017). Promotor 3 zakończonych prze-
wodów doktorskich i  opiekun naukowy ko-
lejnego, sekretarz, czł. i  recenzent w  prze-
wodach habilitacyjnych; promotor 120 prac 
magisterskich oraz 122 prac inżynierskich. 
Recenzentka 2 prac doktorskich, 21 publikacji 
naukowych oraz 178 prac dyplomowych. Ko-

ordynowała prace nad wnioskiem o kierunek 
zamawiany „inżynieria środowiska” oraz nad 
raportami samooceny (architektura krajobra-
zu, gospodarka przestrzenna, agrobiznes i  in-
żynieria środowiska). Sekretarz Wydziałowej 
Komisji ds. Kadr Naukowych oraz Komisji 
Rekrutacyjnej, opiekun lat i praktyk dyplomo-
wych, czł. Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego 
(czł. Zarządu Krajowego), Polskiego Towarzy-
stwa Allelopatycznego, Polskiego Towarzystwa 
Agronomicznego  oraz Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego, przewodnicząca Komisji 
Wojewódzkiego Finału Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych (od 2005) i Olimpiady 
Ekologicznej oraz komisji okręgowego finału 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
(od 2010). Opiekun studenckiej organiza-
cji ZMW UP w  Lublinie, z  którą od 26 lat 
współorganizuje Bal Charytatywny Pracow-
ników i Studentów UP w Lublinie. Za dzia-
łalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną 
była wielokrotnie wyróżniana nagrodą rektora. 
Dwukrotnie została wyróżniona przez samo-
rząd studencki „Złotym kłosem”: w kategorii 
najlepszy prowadzący (2011) oraz za najlepszy 
kontakt ze  studentami (2014). Odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Prezy-
denta Miasta Lublin oraz Medalem Marszałka 
Województwa Lubelskiego.

Dziekan 
Dr hab. n. wet. Iwona Puzio
Jest absolwentką Wydziału Weterynaryjne-

go AR w Lublinie (1992). W 1994 r. rozpo-
częła pracę na Wydziale Weterynaryjnym AR. 
W 1998 r. uzyskała stopień doktora, a w 2006 
– doktora habilitowanego nauk weterynaryj-
nych. Od 2006  r. pełni funkcję kierownika 
Zakładu, obecnie Katedry Fizjologii Zwierząt 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół funkcji sekrecyjnych i trawiennych 
przewodu pokarmowego oraz problematy-
ki fizjologicznych mechanizmów rozwoju 
i  zaburzeń tkanki kostnej. Jest autorem po-
nad 160 opracowań naukowych, w  tym 56 
oryginalnych prac naukowych i  przeglądo-
wych. Uczestniczyła w  realizacji 5 projek-
tów badawczych finansowanych ze  źródeł 
zewnętrznych. Była recenzentem w  7 po-
stępowaniach o  nadanie stopnia naukowe-
go, opracowała recenzje wielu prac i projek-
tów naukowych, wniosków stypendialnych. 
Była promotorem w 1 zakończonym przewo-

dzie doktorskim oraz jest promotorem w  3 
wszczętych przewodach doktorskich.

Jej aktywność dydaktyczna obejmuje re-
alizację takich przedmiotów, jak: fizjologia 
zwierząt, fizjologia człowieka, neurofizjolo-
gia, fizjologia z elementami fizjologii wysiłku 
ze  studentami różnych wydziałów UP. Jest 
współautorem 3 podręczników akademickich 
– „Fizjologia noworodka z elementami fizjo-
patologii” (PWRiL, 2011); „Ochrona zdrowia 
i  terapia chorób zakaźnych zwierząt gospo-
darskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt 
futerkowych” (Wyd. UP w  Lublinie, 2014); 
„Fizjologia zwierząt” (wyd. IX, PWRiL, 
2015). 

W  latach 2016–2019 pełniła funkcję pro-
dziekana ds. studenckich i dydaktyki na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej. Jest czł. 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych i LTN, wiceprzewodniczącą Lubelskie-
go Oddziału PTF, ekspertem PKA. Wyróż-
niona została Honorową Odznaką AR i  UP, 

WYDZIAŁ 
MEDYCYNY 
WETERYNARYJNEJ
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Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróż-
nioną rozprawę doktorską (1999), Medalem 
Brązowym za Długoletnią Służbę (2009), 

Medalem KEN (2017), Medalem Prezyden-
ta Miasta Lublin (2019) oraz kilkukrotnie na-
grodami rektora. 

Prodziekan 
Prof. dr hab. Marta Kankofer

Absolwentka Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej AR w Lublinie (1987). W 1988 r. 

ukończyła kurs w Studium Doskonalenia Dy-
daktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Aka-
demickich, w  1997  r. uzyskała tytuł specjali-
sty w  dziedzinie weterynaryjnej diagnostyki 
laboratoryjnej. 

Stopień naukowy doktora nauk weteryna-
ryjnych uzyskała w 1994  r., stopień naukowy 
doktora habilitowanego w zakresie biochemii 
weterynaryjnej w 2002 r., a tytuł naukowy pro-
fesora w 2009. Od 2005  r. jest kierownikiem 
Katedry Biochemii macierzystego Wydziału.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede 
wszystkim biochemicznych mechanizmów le-
żących u podstaw procesów związanych z pra-
widłowym przyleganiem oraz wydalaniem 
i zatrzymaniem łożyska u krów, badań nad rów-
nowagą oksydacyjno/antyoksydacyjną w  róż-
nych tkankach i  płynach biologicznych oraz 
profilu proteomicznego łożyska.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 120 
prac oryginalnych publikowanych w  przewa-
żającej części w  jęz. angielskim (według Sco-
pus indeks cytowań 700, index H = 16, suma-
ryczny IF = 80). 

Odbyła 4 długoterminowe staże naukowe 
w Hanowerze, Utrechcie oraz Wiedniu.

Uzyskała 4 nagrody rektora za pracę nauko-
wą oraz 2 za wyróżniającą się działalność orga-
nizacyjną, a także doroczną nagrodę naukową 
III stopnia za rok 2001 Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych za prace opublikowa-
ną w „Placenta”.

W 2015 r. uzyskała zespołową nagrodę Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za inno-
wacyjne kształcenie w  zakresie weterynaryj-
nych nauk podstawowych. 

Jest członkiem Lubelskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, International Federation of 
Placental Associations, Lubelskiego Towa-
rzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwa Biologii 
Rozrodu oraz Komitetu Nauk Weterynaryj-
nych przy PAN. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmio-
tów chemia oraz biochemia dla studentów 
polsko i anglojęzycznych Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej. Jest pierwszym autorem pod-
ręcznika „Chemia ogólna i  biochemia zwie-
rząt. Przewodnik do ćwiczeń” dla studentów 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Razem 
z  zespołem dydaktycznym Katedry Bioche-
mii koordynowała europejski projekt pt. „Use 
of virtual patients/virtual problems in veteri-
nary basic sciences” wraz z  jednoimienny-
mi ośrodkami w  Hanowerze i  Budapeszcie. 
Obecnie wirtualne przypadki wykorzystywane 
są podczas zajęć z  przedmiotu biochemia, co 
znacząco podnosi jakość kształcenia w zakre-
sie biochemii.

Korzysta z możliwości programu wymiany 
nauczycieli akademickich w ramach Socrates/
Erasmus. Aktywnie uczestniczy w  życiu ad-
ministracyjnym UP w Lublinie, pełniąc różne 
funkcje na poziomie uczelni oraz wydziału. 

WYDZIAŁ 
MEDYCYNY 

WETERYNARYJNEJ

Dziekan 
Prof. dr hab. Joanna Barłowska
Jest absolwentką kierunku zootechni-

ka AR w  Lublinie (1991). Pracę zawodo-
wą rozpoczęła w  1992  r. Stopień doktora 
nauk rolniczych w  zakresie zootechniki, spe-
cjalność – ocena surowców zwierzęcych uzy-
skała w  1999  r. Stopień doktora habilitowa-
nego nauk rolniczych w  zakresie technologii 

żywności i  żywienia, specjalność – technolo-
gia mleczarstwa otrzymała na Wydziale Tech-
nologii Żywności AR w  Krakowie w  2008  r. 
W 2013 r. nadano jej tytuł profesora nauk rol-
niczych. W 2016 r. została zatrudniona na sta-
nowisku profesora zwyczajnego, a po zmianie 
prawa, od 2020  r. – na stanowisku profeso-

WYDZIAŁ NAUK 
O ZWIERZĘTACH 
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ra w Instytucie Oceny Jakości i Przetwórstwa 
Produktów Zwierzęcych UP w Lublinie.

Wiodącym kierunkiem jej działalności na-
ukowej są problemy związane z  produkcją 
i  przetwórstwem mleka. Dotyczą głównie 
uwarunkowań jakości i przydatności technolo-
gicznej mleka oraz wartości odżywczej mleka 
i  jego produktów, w  tym zawartości substan-
cji biologicznie czynnych. Jej dorobek nauko-
wy obejmuje prawie 250 pozycji, w  tym 125 
to prace punktowane przez MNiSW, z  czego 
45 z  listy JCR. Znacząca część dorobku po-
wstała w ramach realizacji 9 projektów badaw-
czych finansowanych przez KBN, MNiSW, 
NCN, NCBR, których była wykonawcą, kie-
rownikiem podzadania, a  w  1 kierownikiem. 
Jest również współautorem 4 podręczni-
ków o zasięgu ogólnopolskim, tzn. „Surowce 
zwierzęce – ocena i  wykorzystanie” (PWRiL, 
2004), „Ochrona zasobów genetycznych zwie-
rząt gospodarskich i dziko żyjących” (PWRiL, 
2011), „Towaroznawstwo surowców i produk-
tów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa” 
(PWRiL, 2012), „Tajemnice mleka” (Wyd. UP 
Wrocław, 2020) oraz pozycji „Metody oceny 
towaroznawczej surowców i produktów zwie-
rzęcych” (Wyd. UP Lublin, 2011). Jest rów-
nież współautorem rozdziałów w 3 książkach 
wydanych przez wydawnictwa zagraniczne 
(2012 i 2013), których redaktorami naukowy-
mi są profesorowie z USA, Indii i Brazylii.

Jest promotorem 3 zakończonych i  1 
otwartego przewodu doktorskiego. Opraco-
wała 10  recenzji rozpraw doktorskich, 2 wy-
dawnicze rozpraw habilitacyjnych, 4 dorobku 

i  osiągnięć na stopień doktora habilitowane-
go i 6 na tytuł profesora oraz 1 na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Zrecenzowała kil-
ka wniosków projektów badawczych na zle-
cenie MNiSW i NCBR oraz kilkadziesiąt pu-
blikacji naukowych do różnych wydawnictw, 
w  tym ponad 60 do czasopism z  listy JCR. 
Pod jej kierunkiem wykonano ponad 90 prac 
dyplomowych (magisterskich, inżynierskich 
i licencjackich). 

Przez dwie kadencje (2008–2016) była 
prodziekanem Wydziału Biologii i  Hodowli 
Zwierząt, a od 2016 r. jest dziekanem Wydzia-
łu Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. W la-
tach 2005–2015 pełniła funkcję kierownika 
Pracowni Instrumentalnej Analizy Żywności. 
W  latach 2011–2012 wchodziła w  skład Ze-
społu Specjalistycznego ds. Badań Własnych 
Uczelni przy MNiSW. Jest czł. Rady Nauko-
wej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwie-
rząt PAN w Jastrzębcu (kadencja 2019–2022). 
W  latach 2007–2009  r. pełniła funkcję wice-
prezesa Lubelskiego Koła Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego, a od 2016 r. do chwili 
obecnej wiceprezesa Zarządu Oddziału Lu-
belskiego Polskiego Towarzystwa Technolo-
gów Żywności. 

Za działalność naukową i  organizacyj-
ną została wyróżniona 15 nagrodami rektora 
oraz nagrodą naukową rektora UP w  Lubli-
nie za publikację o największej liczbie cytowań 
(2018). Została również uhonorowana Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Unii 
Lubelskiej.

Prodziekan 
Prof. dr hab. Jolanta Król
Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie 

zootechniki, specjalność – ocena surow-
ców zwierzęcych uzyskała w 2001 r. Z dniem 
1 lutego 2002 r. została zatrudniona na stano-
wisku adiunkta w ówczesnym Zakładzie Oce-
ny i  Wykorzystania Surowców Zwierzęcych 
(obecnie Instytut Oceny Jakości i  Przetwór-
stwa Produktów Zwierzęcych) AR w  Lubli-
nie. Stopień doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w  zakresie technologii żywności 
i żywienia, specjalność – chemia i technologia 
mleka uzyskała w  2012  r. na Wydziale Tech-
nologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie. W  lutym 2020  r. otrzymała ty-

tuł profesora nauk rolniczych. Od 2017 r. peł-
ni funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeń-
stwa Żywności i Produktów Regionalnych UP 
w Lublinie. 

Jej zainteresowania naukowe skupione są 
głównie wokół badań dotyczących wpływu 
wybranych czynników na przydatność tech-
nologiczną, wartość odżywczą i  prozdrowot-
ną mleka oraz produktów mlecznych wytwa-
rzanych na jego bazie. Ważnym kierunkiem jej 
zainteresowań jest również problematyka do-
tycząca wykorzystania systemów zapewnienia 
i  zarządzania jakością w  sektorze żywnościo-
wym. Jej dorobek naukowy obejmuje łącz-
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nie 230 pozycji, w tym 107 stanowią oryginal-
ne prace twórcze, z czego 37 z listy JCR. Jest 
również współautorem 2 podręczników aka-
demickich: „Metody oceny towaroznawczej 
surowców i  produktów zwierzęcych” (Wyd. 
UP w Lublinie 2011) i „Towaroznawstwo su-
rowców i produktów zwierzęcych z podstawa-
mi przetwórstwa” (PWRiL, Warszawa 2012). 

W  latach 1997–1998 przebywała na stażu 
produkcyjnym w Północnej Karolinie (USA), 
a w 2011 r. na stażu naukowym w Słowackim 
Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze. 

Uczestniczyła w  realizacji 6 projektów ba-
dawczych finansowanych ze źródeł zewnętrz-
nych (NCN, MRiRW, NCBR, MNiSW), 
a obecnie bierze udział w projekcie „Regional-
na Inicjatywa Doskonałości”. 

Była promotorem w 2 zakończonych prze-
wodach doktorskich, aktualnie jest opiekunem 
naukowym uczestniczki III roku studiów dok-

toranckich. Pod jej kierunkiem wykonano po-
nad 140 prac dyplomowych (magisterskich, 
inżynierskich, licencjackich). Od 2016  r. peł-
ni funkcję kierownika Studiów Podyplomo-
wych Analityka, Bezpieczeństwo i  Certyfika-
cja Żywności.

Aktywnie uczestniczy w  pracach organiza-
cyjnych macierzystej Uczelni. Od 2017 r. jest 
prodziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach 
i Biogospodarki. 

Jest czł. Polskiego Towarzystwa Techno-
logów Żywności, Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego (w  latach 2010–2016 była 
wiceprzewodniczącą, a  w  2016–2017 prze-
wodniczącą Lubelskiego Koła PTZ) oraz Ko-
misji Nauk Towaroznawczych PAN.

W  okresie swojej pracy na uczelni została 
wielokrotnie wyróżniona nagrodami rektora 
za działalność naukową i organizacyjną.

Prodziekan 
Prof. dr hab. inż. Bożena  
Nowakowicz-Dębek

Jest absolwentką kierunku ochrona środo-
wiska AR w  Lublinie. Studia doktoranc-

kie ukończyła na Wydziale Zootechnicznym 
w  1996  r. i  została powołana na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Higieny Zwierząt i Śro-
dowiska. Stopień doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w  zakresie zootechniki, spe-
cjalność – higiena i  ochrona środowiska uzy-
skała w  2006  r. (Wydział Biologii i  Hodow-
li Zwierząt AR w Lublinie), a  tytuł profesora 
nauk rolniczych w 2014. Aktualnie jest zatrud-
niona na stanowisku profesora w  Zakładzie 
Zagrożeń Zawodowych i  Środowiskowych, 
funkcjonującego w  ramach Katedry Higieny 
i Zagrożeń Środowiska; w 2017 r. została kie-
rownikiem tego Zakładu.

Jej zainteresowania i  osiągnięcia naukowe 
związane są głównie z zanieczyszczeniem śro-
dowiska przez obiekty komunalne, fermy ho-
dowlane oraz opracowywaniem bezpiecznych 
metod zapobiegających zagrożeniom (bio-
aerozol, emisja gazowych zanieczyszczeń). 
Drugim nurtem badawczym, którym zajmu-
je się w swojej pracy naukowej, są zagrożenia 
w środowisku pracy. Wyniki jej badań opubli-
kowane w  czasopismach naukowych zostały 
wielokrotnie nagrodzone przez władze Uni-

wersytetu. Dorobek naukowy obejmuje ponad 
260 pozycji, w tym 194 to prace punktowane 
przez MNiSW. Istotna część dorobku powsta-
ła w  ramach realizacji projektów badawczych 
finansowanych przez KBN, NCN, NCBR 
i  WFOŚiGW, w  których była lub jest wyko-
nawcą /kierownikiem. 

Uczestniczyła w  wielu programach szko-
leniowych, które pozwoliły na uzyskanie 
uprawnień m.in. pełnomocnika ds. systemu 
zarządzania środowiskowego, audytora we-
wnętrznego zarządzania bezpieczeństwem 
i  higieną pracy. Od 2008  r. jest opiekunem 
SKN Ochrony Środowiska, a  obecnie Sekcji 
Higieny Pracy. Organizator i współorganizator 
krajowych oraz międzynarodowych konferen-
cji. W latach 2013–2016 pełniła funkcję pełno-
mocnika rektora ds. jakości kształcenia, prze-
wodniczącej Uczelnianej Komisji Zarządzania 
Jakością Kształcenia, a do 2018 r. przewodni-
czącej Rady Programowej kierunku BHP.

Od września 2016  r. jest prodziekanem 
ds. studenckich kierunku bezpieczeństwo 
i  higiena pracy, hipologia i  jeździectwo, wf. 
i  agroturystyka kwalifikowana oraz ds. jako-
ści kształcenia Wydziału Nauk o Zwierzętach 
i Biogospodarki.

WYDZIAŁ NAUK 
O ZWIERZĘTACH 

I BIOGOSPODARKI
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Prodziekan 
Prof. dr hab. Brygida Ślaska
W  1997  r. została absolwentką Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej AR w  Lu-
blinie, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. 
W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk rol-
niczych w  zakresie zootechniki i  została za-
trudniona na stanowisku adiunkta, w  2011 
– stopień doktora habilitowanego nauk rol-
niczych w  dyscyplinie zootechnika – spe-
cjalność genetyka zwierząt. W  2012  r. została 
zatrudniona na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego UP w Lublinie. W 2017 r. otrzyma-
ła tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 
W 2018 r. awansowała na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego. 

Była kierownikiem i  współwykonawcą 
projektów badawczych finansowanych przez 
KBN, MNiSW i NCBR. Obecnie jest kierow-
nikiem grantu finansowanego przez NCN. Jej 
dorobek naukowy obejmuje 160 publikacji, 
z których 95 to prace oryginalne, w  tym nie-
mal 60 ze  wskaźnikiem wpływu (IF = 78). 
Wypromowała 3 doktorów oraz ponad 70 ma-
gistrów, inżynierów i licencjatów. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują 
aspekty poznawcze i  aplikacyjne wykorzysta-
nia osiągnięć genetyki, biologii molekularnej 

i  diagnostyki genetycznej. Problematyka ba-
dawcza jej prac obejmuje zagadnienia z zakre-
su onkogenomiki mitochondrialnej człowieka 
i  psa, w  tym molekularnego uwarunkowania 
transformacji nowotworowej u obu gatunków, 
oraz genomiki, bioróżnorodności i  hodowli 
zwierząt futerkowych i psów. 

W latach 2016–2020 była rzecznikiem dys-
cyplinarnym ds. studentów UP w  Lubli-
nie. Od 2016  r. pełni funkcję prodziekana 
ds. studenckich i  ds. studiów doktoranckich. 
W  2019  r. powierzono jej funkcję przewod-
niczącego Rady Dyscypliny Zootechnika 
i  Rybactwo. Została również powołana na 
rzecznika dyscyplinarnego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w naukach rolniczych 
na lata 2019–2022.

Jest czł. kolegium redakcyjnego/komite-
tu naukowego czasopism „Journal of Applied 
Genetics”, „Polish Journal of Natural Scien-
ces” i  „Acta Scientiarum Polonorum Zoo-
technica”. Jest czł. rzeczywistym LTN, czł. 
PTG, PTZ i  Lubelskiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej. Otrzymała kilkanaście wyróżnień 
i nagród za osiągnięcia naukowe i działalność 
organizacyjną.

WYDZIAŁ BIOLOGII 
ŚRODOWISKOWEJ

Dziekan 
Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Stopień naukowy doktora nauk biologicz-

nych uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi UMCS w Lublinie w 2003 r., a sto-
pień doktora habilitowanego nauk biolo-
gicznych w  zakresie biologii, specjalność hy-
drobiologia otrzymał na Wydziale Biologii 
i Biotechnologii UWM w Olsztynie w 2011 r. 
Tytuł profesora nauk biologicznych uzyskał 
w 2018 r.

Jego główne zainteresowania badawcze 
obejmują zagadnienia dotyczące biologii, eko-
logii i  ekofizjologii mikroorganizmów wod-
nych. Do najważniejszych osiągnięć nauko-
wych należy: poznanie funkcjonowania pętli 
mikrobiologicznej w  ekosystemach torfowi-
skowych z  uwzględnieniem mechanizmów 
kontroli „bottom-up” i „top-down”; poznanie 
skutków eutrofizacja siedlisk dla obiegu węgla 
w torfowiskach mszarnych; wykazanie po raz 

pierwszy w  literaturze międzynarodowej se-
zonowej zmienności poziomu stabilnych izo-
topów w  poszczególnych komponentach mi-
krobiologicznej sieci troficznej; prowadzenie 
pionierskich badań nad biogeografią mikroor-
ganizmów środowisk polarnych, w tym środo-
wisk lodowcowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje łącz-
nie 155 pozycji, w  tym 103 prace oryginal-
ne, 15  monografii lub rozdziałów w  mono-
grafiach, 5 publikacji popularnonaukowych, 
15  ekspertyz oraz 39 komunikatów nauko-
wych. W czasopismach z listy JCR ukazały się 
62 prace oryginalne, a indeks Hirscha wynosi 
12.

Odbył staże w  krajowych i  zagranicznych 
ośrodkach naukowych, m.in. w Stacji Hydro-
biologicznej Centrum Badań Ekologicznych 
PAN, Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu 
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Prodziekan 
Prof. dr hab. Bożena Denisow

Ukończyła studia na Wydziale Ogrodni-
czym AR w Lublinie. Pracowała w Zakła-

dzie Ekologii UMCS w  Lublinie, od 1996  r. 
związana jest z  Katedrą Botaniki UP w  Lu-
blinie (aktualnie Katedra Botaniki i Fizjologii 
Roślin). Stopień doktora nauk ogrodniczych 
uzyskała w  2001  r., doktora habilitowanego 
w 2011, tytuł profesora w 2019. Jest autorem 
lub współautorem ok. 220 publikacji nauko-
wych, w tym 76 oryginalnych prac twórczych, 
1 monografii, 8 rozdziałów w  monografiach. 
W  badaniach naukowych zajmuje się m.in. 
problemami efektywności zapylania roślin, 
biologią kwitnienia i  ekologią zapylania, nek-
tarowaniem i  pyleniem roślin, ewaluacją flo-
ry w  kontekście przydatności gatunków do 
poprawy bazy pożytkowej pszczoły miodnej 
i dzikich owadów zapylających. Jest współau-
torem Narodowej Strategii Ochrony Owadów 
Zapylających. Obecnie prowadzi badania w ra-
mach projektu „Zintegrowana strategia dla re-
aktywacji polskiej hodowli pszenicy hetero-
zyjnej”, finansowanego ze  środków NCBiR. 
Była czł. komitetów organizacyjnych licznych 
konferencji krajowych oraz kongresu. Odbyła 
staże naukowe w University of Reading (An-
glia) oraz w Uniwersytecie Narodowym Iwa-
na Franki we Lwowie (Ukraina).

Posiada wymierne osiągnięcia w kształceniu 
młodej kadry naukowej, była też recenzentem 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organi-
zacyjnego w postępowaniu o tytuł profesora, 3 
postępowaniach habilitacyjnych oraz przewo-
dach doktorskich. Od 2002 r. jest opiekunem 
naukowym Studenckiego Koła Naukowego 
Biologów. 

Pełniła funkcję redaktora tematycznego, 
a  obecnie jest redaktorem naczelnym „Acta 
Agrobotanica”, czasopisma Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego (baza Scopus) oraz 
czł. Rady Redakcyjnej „Silva Fennica” (IF = 
1,950). Była też czł. Komitetu Redakcyjnego 
Wydawnictwa UP w Lublinie. 

Jest czł. krajowych i  międzynarodowych 
towarzystw naukowych (czł. Zarządu PTB, 
czł. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, 
Intenational Bee Research Association, oraz 
COLOSS – Prevention of Honey Bee COlo-
ny LOSSes). Wielokrotnie wygłaszała wykłady 
na zaproszenie, np. dla pszczelarzy, leśników, 
architektów krajobrazu. 

Pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich 
i dydaktyki na Wydziale Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu UP w Lublinie, aktualnie 
sprawuje funkcję prodziekana Wydziału Bio-
logii Środowiskowej oraz kierownika Katedry 
Botaniki i Fizjologii Roślin i jednocześnie kie-
rownika Zakładu Biologii Roślin. 

Jagiellońskiego, Stacji Antarktycznej „Arctow-
ski” (Szetlandy Południowe, Antarktyka), Ma-
chu Picchu Research Station – Peru, Antarcti-
ca oraz Carlini Base (Ex-Jubany) – Argentine 
Antarctic Institute. Był kierownikiem 5 pro-
jektów badawczych, w  tym 3 finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki lub Mini-
sterstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz 
2 finansowanych w  ramach Programu Prio-
rytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Edukacja 
ekologiczna i projektu finansowanego z Fun-
duszy Unii Europejskiej – Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego, Infrastruktura 
i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności 
we współpracy z Narodową Fundacją Ochro-
ny Środowiska. W kolejnych 3 projektach był 
wykonawcą.

Aktywnie uczestniczy w  pracach organiza-
cyjnych, zarówno w macierzystej uczelni, jak 
i  poza nią. Pełni funkcję dziekana Wydziału 
Biologii Środowiskowej, jest kierownikiem 
Katedry Hydrobiologii i  Ochrony Ekosyste-
mów UP w  Lublinie, czł. Interdyscyplinar-
nego Zespołu do Spraw Stypendiów dla Wy-
bitnych Młodych Naukowców w  MNiSW 
– nauki przyrodnicze, ekspertem Narodowego 
Programu Foresight Polska 2020, czł. Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego, przewodniczący lubelskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobio-
logicznego oraz wiceprzewodniczącym Regio-
nalnej Rady Ochrony Przyrody. 

WYDZIAŁ BIOLOGII 
ŚRODOWISKOWEJ
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Dziekan 
Prof. dr hab. 
Renata Nurzyńska-Wierdak

Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego 
AR w Lublinie. Studia ukończyła z wyróż-

nieniem w 1990 r.; w tym roku obroniła pracę 
magisterską w Katedrze Warzywnictwa. Pracę 
naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w  1991  r. 
jako asystent w  Katedrze Warzywnictwa AR 
w Lublinie. W 1996 r. obroniła pracę doktor-
ską, a  w  2007  r. otrzymała stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk rolniczych w za-
kresie ogrodnictwa, specjalność: warzywnic-
two. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzy-
mała w 2013 r. Jest zatrudniona na stanowisku 
profesora w Katedrze Warzywnictwa i Zielar-
stwa. Od 30 września 2019  r. jest dziekanem 
Wydziału Ogrodnictwa i  Architektury Kra-
jobrazu. Jej działalność naukowo-badawcza 
dotyczy agrotechniki oraz bioróżnorodności 
roślin warzywnych i leczniczych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich składu chemiczne-
go oraz właściwości biologicznych. Opubliko-
wała 183 prac naukowych (1202 pkt MNiSW): 
47 w czasopismach posiadających IF (923 pkt, 
ІIF= 26,976), 52 w czasopismach nieposiadają-
cych IF (262 pkt), 3 monografie naukowe oraz 
25 materiałów konferencyjnych i 56 prac po-
pularnonaukowych. Aktualny H-index wyno-
si 10, suma cytowań 277. W latach 2009–2012 

była kierownikiem 2 projektów badawczych 
finansowanych przez MNiSW. Jest promoto-
rem 1 rozprawy doktorskiej, recenzentem 2 
rozpraw doktorskich, była członkiem 4 komi-
sji habilitacyjnych, dwukrotnie recenzentem 
dorobku naukowego w  postępowaniu o  ty-
tuł profesora. Wykonała kilkadziesiąt recenzji 
wydawniczych dla renomowanych czasopism 
naukowych oraz 6 recenzji projektów badaw-
czych finansowanych przez MNiSW i 1 recen-
zję projektu międzynarodowego niewspółfi-
nansowanego. Od 2006 r. jest przewodniczącą 
Rady Naukowej czasopisma „Acta Scientia-
rum Polonorum Hortorum Cultus”, wyda-
wanego przez UP w Lublinie, które od 2007 r. 
jest indeksowane w JCR. Od 2014 r. jest czł. 
Rady Naukowej czasopisma „Turkish Journal 
of Agriculture and Forestry”, indeksowanego 
w JCR. W 2019 r. była czł. Zespołu doradcze-
go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. 
wykazu czasopism naukowych w  dyscyplinie 
naukowej rolnictwo i  ogrodnictwo. Jest czł. 
Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 
(od 1992), Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego (od 2007) i Polskiego Towarzystwa Bota-
nicznego (od 2011). 

Prodziekan  
Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
Ukończyła studia wyższe w 1996 r., otrzy-

mując dyplom magistra inżyniera z  wy-
różnieniem oraz Honorową Odznakę AR 
w Lublinie. W 2002 r. uzyskała dyplom dok-
tora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa 
– nawożenie roślin ogrodniczych (AR w Lu-
blinie). W  2013  r. uzyskała dyplom dr hab. 
nauk rolniczych (UP w Lublinie), a w 2019 r. 
tytuł prof. uczelni. Jej zainteresowania na-
ukowe koncentrują się na problematyce ży-
wienia mineralnego i  naturalnego roślin 
ogrodniczych w  kontekście jakości otrzy-
manego surowca. Była kierownikiem oraz 
wykonawcą projektów badawczych. Efek-
tem prowadzonych badań są publikacje: 68 
oryginalnych prac naukowych. Łączna licz-

ba punktów za publikacje naukowe wynosi 
1289, sumaryczny IF 26,994. Za osiągnięcia 
naukowe otrzymała nagrodę rektora zespoło-
wą I stopnia oraz indywidualną II stopnia, za 
działalność organizacyjną – nagrodę indywi-
dualną II i III stopnia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze  studenta-
mi studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych 
I  oraz II stopnia na kierunkach ogrodnictwo, 
zielarstwo i  terapie roślinne oraz zielarstwo 
i  fitoprodukty, realizując przedmioty z  zakre-
su żywienia roślin oraz jakości produktów 
ogrodniczych. Pod jej kierunkiem realizowa-
ne są 2 prace doktorskie. Wykonała 2 recen-
zje rozpraw doktorskich, była sekretarzem 
i  członkiem w  2 przewodach habilitacyjnych 

WYDZIAŁ 
OGRODNICTWA 
I ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

Fot. Agnieszka Najda

Fot. Paweł Michalski
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Dziekan  
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko

Ukończył studia na Wydziale Techniki 
Rolniczej Akademii Rolniczej w  Lubli-

nie w  1989  r.; doktor nauk rolniczych (1995 
– WTR AR w  Lublinie); doktor habilitowa-
ny nauk rolniczych w  specjalności inżynie-
ria i aparatura przemysłu rolno-spożywczego, 
agrofizyka (2005 – Wydział Inżynierii Produk-
cji AR w Lublinie); profesor nauk rolniczych 
(2010).

Od 1989  r. rozpoczął pracę na WTR AR 
w  Lublinie. W  1995  r. został mianowany na 
stanowisko adiunkta, w 2007 r. na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego, a w 2019 r. na sta-
nowisko profesora. Od 2011 r. jest kierowni-
kiem Katedry Biologicznych Podstaw Tech-
nologii Żywności i Pasz. W latach 2012–2020 
był prodziekanem WIP, a od 2019 r. jest prze-
wodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria 
Mechaniczna. 

Działalność naukowo-badawcza związana 
jest z badaniami nad właściwościami techno-
logicznymi surowców roślinnych, zmiana-
mi tych właściwości spowodowanymi m.in. 
cieplnym oddziaływaniem promieniowania 
podczerwonego oraz wpływem na zdrowie 
człowieka żywności zanieczyszczonej środo-
wiskowo lub niewłaściwie spreparowanej. Był 
promotorem 3 prac doktorskich, ponad 80 

magisterskich oraz kilkuset licencjackich i in-
żynierskich. Był recenzentem w 2 postępowa-
niach o  nadanie tytułu profesora, 3 rozpraw 
habilitacyjnych, 4 prac doktorskich, licznych 
artykułów publikowanych w  wydawnictwach 
naukowych oraz wniosków grantowych. Na 
całość jego dorobku naukowego składa się po-
nad 200 publikacji (ponad 2100 pkt MNiSW), 
3 monografie, 9 rozdziałów w monografiach, 
7 zgłoszeń patentowych oraz 7 projektów 
badawczych.

Od 2011 r. jest zastępcą redaktora naczelne-
go czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spo-
żywczego”. Od 2008 do 2012 r. był prezesem 
Polskiego Towarzystwa Inżynierii i  Techniki 
Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”. Jest 
czł. Komitetu Techniki Rolniczej oraz Stowa-
rzyszenia Inżynierów i  Techników Mechani-
ków Polskich, dyplomowanym rzeczoznawcą 
SIMP specjalności maszyny spożywcze oraz 
rzeczoznawcą przy Polskim Towarzystwie In-
żynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego 
„Spomasz”. Za działalność naukowo-badaw-
czą i dydaktyczną został wyróżniony Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Me-
dalem za Długoletnią Służbę oraz wielokrot-
nie nagrodami rektora UP w Lublinie.

Prodziekan  
Dr hab. inż. Andrzej Mazur, 
prof. uczelni

Magister inżynier w zakresie techniki rolni-
czej (1995 – Wydział Techniki Rolniczej, 

AR w Lublinie); doktor nauk rolniczych w za-
kresie inżynieria rolnicza, specjalność inżynie-
ria kształtowania środowiska (2001 – Wydział 
Techniki Rolniczej, AR w  Lublinie); doktor 

habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych 
w  dyscyplinie inżynieria środowiska, górnic-
two i  energetyka (2019 – Wydział Inżynierii 
Środowiska i Geodezji, UR w Krakowie). Ab-
solwent studiów podyplomowych w  zakresie 
systemów informacji przestrzennej (2005 – 

oraz promotorem i recenzentem kilkudziesię-
ciu prac magisterskich i inżynierskich.

Jest autorem projektów naukowych, or-
ganizacyjnych i  szkoleniowych reprezentu-
jących środowisko akademickie UP w  Lubli-

nie. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego 
Ogrodników. Wraz ze  studentami z  SKNO 
bierze czynny udział w  Lubelskim Festiwalu 
Nauki. 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
PRODUKCJI

Fot. Maciej Niedziółka

Fot. Maciej Niedziółka
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Prodziekan  
Dr hab. Monika Stoma

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS w Lublinie w 1997 r.; doktor 

nauk ekonomicznych w  zakresie nauk o  za-
rządzaniu (2008 – Kolegium Zarządzania i Fi-
nansów, SGH w Warszawie); doktor habilito-
wany nauk rolniczych – dyscyplina: inżynieria 
rolnicza, specjalność: organizacja i zarządzanie 
w  inżynierii rolniczej (2014 – Wydział Inży-
nierii Produkcji UP w Lublinie). Absolwentka 
Studium Prawnopodatkowego (1997 – Lubel-
ska Szkoła Biznesu) oraz studiów podyplomo-
wych: rachunkowość i finanse (2002 – WSPiA 
w  Lublinie) i  organizacja i  zarządzanie w  tu-
rystyce, hotelarstwie i  gastronomii (2009 – 
WSSP w Lublinie).

Zanim w  2009  r. rozpoczęła pracę na Wy-
dziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie (na 
stanowisku adiunkta), pracowała: w TU Com-
pensa SA (1997–2002 – inspektor ds. ubezpie-
czeń); w firmie AUTO–STOMA (1998–2009 
– specjalista ds. systemów zarządzania) oraz 
w  Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej 
w Lublinie (2005–2009). Od 2009 r. jest pra-
cownikiem Katedry Energetyki i  Pojazdów, 
a od 2014 r – kierownikiem Zakładu Logistyki 
i  Zarządzania Przedsiębiorstwem. Była prze-
wodniczącą Komisji ds. Organizacji i Rozwoju 
WIP UP w Lublinie na okres 2016–2020 oraz 
członkiem Dziekańskiej Komisji ds. Oceny 
Parametrycznej WIP za lata 2009–2012 i 2013–
2016. Od 2010 r. jest opiekunem SKN Zarzą-
dzania i Ekonomii, a od 2018 – koordynatorem 
wydziałowym ds. studenckich kół naukowych. 

Jej działalność naukowo-badawcza zwią-
zana jest z  problematyką marketingu, zarzą-
dzania, systemów zarządzania oraz logistyki 
dostaw surowców i  produktów; determinan-
tami oraz oceną jakości usług; a  także anali-
zą postaw społeczeństwa, głównie w  zakresie 
ekologii i  ochrony środowiska. Była/jest pro-
motorem 2 prac doktorskich (1 – obroniona, 
1 – w trakcie), 45 magisterskich oraz ponad 50 
inżynierskich. Była recenzentem 1 pracy dok-
torskiej oraz licznych artykułów publikowa-
nych w  wydawnictwach naukowych. Na jej 
dorobek naukowy składa się ponad 60 publi-
kacji (ponad 780 pkt MNiSW), 3 monografie 
naukowe (w tym 1 otrzymała nagrodę Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii 
Rolniczej), 34 rozdziały w monografiach (125 
pkt MNiSW) oraz redakcja naukowa 7 mono-
grafii wieloautorskich.

Od 2008  r. współpracuje z  Q&R Polska 
Sp. z o.o. jako audytor wiodący jednostki cer-
tyfikującej systemy zarządzania, a  od 2017 
– z Biocontrol Sp. z o.o. w zakresie przepro-
wadzania audytów/wizji lokalnych plantacji 
energetycznych w ramach weryfikacji dostaw-
ców. Została wyróżniona Brązowym Meda-
lem za Długoletnią Służbę oraz kilkukrotnie 
nagrodami rektora UP w  Lublinie, zarówno 
za osiągnięcia naukowe, jak i działalność orga-
nizacyjną. W ramach popularyzacji nauki pro-
wadzi warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych 
pt. „Grywalizacja w zarządzaniu – symulacyjne 
gry strategiczne”.

Wydział Geodezji Górniczej i  Inżynierii Śro-
dowiska, AGH w Krakowie).

Od 2005  r. jest pracownikiem Instytutu 
Melioracji i  Budownictwa Rolniczego (obec-
nie Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji 
UP w  Lublinie), a  od 2019 r. kierownikiem 
Zakładu Geodezji i  Informacji Przestrzennej. 
Jest czł. Komisji ds. Kadr WIP UP w Lublinie 
oraz Rady Programowej kierunku geodezja 
i kartografia. Od 2011 r. jest opiekunem Geo-
dezyjnego Koła Naukowego „Equator”. 

Jego działalność naukowo-badawcza zwią-
zana jest z  problematyką erozji wodnej, 
ze  szczególnym uwzględnieniem lessowych 
terenów Wyżyny Lubelskiej oraz możliwo-

ścią zastosowania współczesnych technik geo-
dezyjnych do monitorowania natężenia erozji 
gleb. Był/jest promotorem 37 magisterskich 
oraz ponad 65 inżynierskich prac dyplomo-
wych. Był recenzentem licznych artykułów 
publikowanych w  wydawnictwach nauko-
wych. Na jego dorobek naukowy składa się 
ponad 50 publikacji (990 pkt MNiSW, IF = 
17,554), 2 monografie naukowe, 1 patent kra-
jowy. Jest współautorem 6 ekspertyz.

Został wyróżniony Brązowym Medalem 
za Długoletnią Służbę oraz nagrodami rektora 
UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe i dzia-
łalność organizacyjną. 

Fot. Maciej Niedziółka
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Dziekan  
Prof. dr hab. Izabella Jackowska
Ukończyła Wydział Matematyki, Fizy-

ki i  Chemii UMCS – kierunek chemia 
(1981); dr nauk rolniczych: fizykochemia 
gleby (1991), dr hab. nauk rolniczych: che-
mia rolna, chemia środowiska, fizykochemia 
(1997), prof. nauk rolniczych: chemia rolna, 
chemia środowiska (2003). Od 2008  r. za-
trudniona na stanowisku prof. zwycz., kie-
rownik Katedry Chemii od 2009  r. W  la-
tach 2006–2012 pełniła funkcję prodziekana 
ds. studenckich i dydaktyki, a od 2012 r. jest 
dziekanem Wydziału Nauk o  Żywności 
i Biotechnologii. Jest współtwórcą 2 kierun-
ków kształcenia: dietetyka oraz gastronomia 
i sztuka kulinarna. Z jej inicjatywy utworzo-
na została Poradnia Dietetyczna, Pracownia 
Gastronomiczna i 2 sale komputerowe. Pro-
wadzi wykłady z  chemii, ćwiczenia audyto-
ryjne i  laboratoryjne dla studentów różnych 
wydziałów UP. Przez kilka lat prowadziła 
wykłady z  chemii dla studentów Zaocznych 
Studiów Zawodowych WIP w  Krasnymsta-
wie i Opolu Lubelskim. Przez 5 lat prowadzi-
ła wykład „Energetyczna degradacja środowi-
ska” w  Podyplomowym Studium Ochrony 
i  Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 
przy UP w Lublinie. 

Jej działalność naukowa jest związana 
ze  środowiskiem naturalnym i  z  jego antro-
pogenicznym zagrożeniem. Badała wpływ za-
kwaszenia i zróżnicowanej temperatury gleby 
na uruchamianie w  niej jonów metali cięż-
kich. Zajmowała się też zagadnieniem uzdat-
niania osadów ściekowych do ich przyrodni-
czego wykorzystania. Poszukiwała rozwiązań 
przyczyniających się do ograniczenia wymy-
wania tych pierwiastków z  osadów. Wielolet-

nie doświadczenie w  posługiwaniu się tech-
niką atomowej spektrometrii absorpcyjnej 
w  oznaczaniu metali ciężkich umożliwiło jej 
również uczestniczenie w wielu dodatkowych 
badaniach. Badania te poszerzają wiedzę o wy-
korzystaniu metod analitycznych do anali-
zowania różnych rodzajów próbek. Obecnie 
prowadzone badania dotyczą różnych aspek-
tów (chemicznych, środowiskowych, eko-
nomicznych) wykorzystania surowców rol-
niczych w  technologii żywności. Jej dorobek 
naukowy obejmuje łącznie 228 pozycji, z któ-
rych 120 to oryginalne publikacje naukowe 
oraz 2 podręczniki do chemii i 10 monografii. 
Pod jej kierunkiem wykonano 34 prace magi-
sterskie, 32 inżynierskie i 2 doktorskie. Współ-
organizator 31 konferencji naukowych, wice-
przewodnicząca VIII LFN (2011 r.). Sekretarz 
Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Magnezologicznego od 1995  r., czł. Polskie-
go Towarzystwa Gleboznawczego od 1995  r. 
i Międzynarodowej Unii Towarzystw Glebo-
znawczych IUSIS, czł. Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego od 1997  r., wiceprezes Lu-
belskiej Rady Ekoenergii przy Fundacji PAN 
o. Lublin „Nauka i  Rozwój Lubelszczyzny” 
od 2003  r., czł. Kapituły Konkursowej PARP 
„Akademicki Mistrz Innowacyjności” (2010, 
2011, 2012). Za osiągnięcia naukowo-dydak-
tyczne i  organizacyjne wyróżniona licznymi 
nagrodami rektora oraz Honorową Odzna-
ką AR (1994), Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2000), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), 
Medalem Zasłużony dla Rolnictwa (2014) 
i  Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin 
(2020).

Prodziekan 
Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
Ukończył technologię żywności i żywienie 

człowieka AR w  Lublinie w  1996  r.; dr 
inż. nauk rolniczych – specjalność technolo-
gia żywności (2001), dr hab. nauk rolniczych 
w  zakresie technologii żywności i  żywienia 
UR w Krakowie (2009), profesor nauk rolni-
czych (2014). Od 2012 – prodziekan ds. stu-
denckich i  dydaktyki WNoŻiB, kierownik 

studiów podyplomowych żywienie człowie-
ka i dietetyka. Kierownik Katedry Technolo-
gii Owoców, Warzyw i Grzybów od 2013  r., 
a po połączeniu z Katedrą Inżynierii i Tech-
nologii Zbóż – kierownik Katedry Technolo-
gii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Ga-
stronomii. Od 2019 r. przewodniczący Rady 
Dyscypliny Technologia Żywności i  Żywie-

WYDZIAŁ NAUK 
O ŻYWNOŚCI 

I BIOTECHNOLOGII

Fot. Maciej Niedziółka

Fot. Maciej Niedziółka
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Prodziekan 
Dr hab. Magdalena Polak-Berecka, 
prof. uczelni

Absolwentka Wydziału Biologii i  Nauk 
o  Ziemi UJ w  Krakowie (1996), dok-

tor (2001), doktor habilitowany w  dziedzinie 
nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnolo-
gia (2015). Od 2005  r. do chwili obecnej ad-
iunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiolo-
gii i Żywienia Człowieka UP w Lublinie. 

Jej zainteresowania i  osiągnięcia naukowe 
dotyczą: optymalizacji procesów biotechno-
logicznych z  wykorzystaniem metod staty-
stycznych, charakterystyki fizjologicznej, bio-
chemicznej i  genetycznej bakterii fermentacji 
mlekowej izolowanych z  różnych nisz eko-
logicznych ze  szczególnym uwzględnieniem 
szczepów probiotycznych, otrzymywania, 
charakterystyki struktury i  aktywności biolo-
gicznej biopolimerów.

Odbyła długoterminowe staże naukowe 
w Niemczech. Autorka lub współautorka pu-
blikacji naukowych o  łącznej wartości IF = 
53, indeks Hirscha według bazy Web of Scien-
ce = 6. Autorka 1 rozdziału w  podręczniku, 
1 przewodnika do ćwiczeń, 34 komunikatów 
zjazdowych, 1 patentu i  1 zgłoszenia paten-
towego. Główny wykonawca projektów ba-
dawczych finansowanych przez KBN oraz fi-
nansowanych ze  środków Unii Europejskiej. 
Recenzentka 70 artykułów naukowych skiero-
wanych do publikacji w czasopismach z bazy 
JCR. Czł. Komitetu Redakcyjnego w „Journal 

of Food Research” oraz czł. Rady Recenzen-
tów w „Foods”.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: mikrobio-
logia ogólna, mikrobiologia przemysłowa, mi-
krobiologia żywności, modyfikacje genetyczne 
drobnoustrojów przemysłowych, biotechno-
logia żywności i  lekarstw. Promotor 32 prac 
magisterskich i  27 prac inżynierskich. Opie-
kun staży naukowych w  Katedrze Biotech-
nologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. 
Promotor i  opiekun naukowy 2 obecnie re-
alizowanych prac doktorskich. Czł. Polskiego 
Towarzystwa Technologów Żywności.

nia. Główne kierunki badań: oddziaływanie 
pomiędzy białkami serwatkowymi a  polisa-
charydami, otrzymywanie mlecznych na-
pojów fermentowanych i  serów dojrzewają-
cych, stymulacja wzrostu bakterii fermentacji 
mlekowej przez białka mleka, substancje bio-
aktywne owoców, warzyw i  grzybów, wy-
korzystanie fermentacji mlekowej w  prze-
twórstwie warzyw i  grzybów. Jego dorobek 
naukowy obejmuje ponad 90 oryginalnych 
artykułów naukowych. Uczestniczył w  mię-
dzynarodowych konferencjach naukowych 
odbywających się m.in. w  Belgii, Czechach, 
Holandii, Hiszpanii i  Ukrainie. Kierownik 
projektów badawczych finansowanych przez 
MRiRW, główny wykonawca w  2 projek-
tach finansowanych przez KBN. Promotor 
3 zakończonych przewodów doktorskich. 

Od 2016  r. czł. Komitetu Nauk o Żywności 
i  Żywieniu PAN. Współuczestniczył w  pra-
cach poświęconych tworzeniu nowych kie-
runków studiów na WNoŻiB. Opracował 
programy nauczania kilkunastu przedmio-
tów realizowanych na kierunkach: technolo-
gia żywności żywienia człowieka, dietetyka, 
biotechnologia i  towaroznawstwo. Promotor 
50 prac magisterskich oraz ponad 40 prac in-
żynierskich i  licencjackich. Jest czł. Polskie-
go Towarzystwa Technologii Żywności. Z za-
miłowania ornitolog – hobbista. Od 1992  r. 
czł. Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicz-
nego. Współautor kilku artykułów nauko-
wych poświęconych zagadnieniom związa-
nym z  ochroną ptaków. Brał udział w  kilku 
projektach badawczych dotyczących ochrony 
rzadkich gatunków ptaków w Polsce.
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W kręgu botaniki 
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna 
prof. dr hab. Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej

Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielew-
ska urodziła się w Lublinie. Jest absolwentką 

Wydziału Ogrodniczego WSR (AR) w Lublinie 
(1969). Pracę naukową podjęła bezpośrednio 
po ukończeniu studiów. Z macierzystą uczelnią 
była nieprzerwanie związana przez cały okres 
aktywności zawodowej. Stopień doktora uzy-
skała w 1976 r., doktora habilitowanego w dzie-
dzinie ogrodnictwa – cytologii – w 1993 r., a ty-
tuł profesora nauk rolniczych – w  2000  r. Od 
roku 2004 pracowała na stanowisku profesora 
zwyczajnego.

W latach 1994–2017 była kierownikiem Kate-
dry Botaniki na Wydziale Ogrodniczym/ Ogrod-
nictwa i  Architektury Krajobrazu Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie. Aktualnie nadal 
zajmuje się działalnością naukową, której efek-
tem są nowe publikacje ukazujące się w wysoko 
punktowanych czasopismach zagranicznych. 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Elż-
biety Weryszko-Chmielewskiej we  wcześniej-
szym okresie pracy były związane z  wpływem 
metali ciężkich na cechy anatomiczne organów 
roślinnych i  ultrastrukturę ich komórek. Na-
stępnie większość jej prac badawczych doty-
czyła biologii kwitnienia roślin i występujących 
w  kwiatach tkanek wydzielniczych, w  których 
wytwarzany jest nektar i  olejki eteryczne. Bu-
dowa i  lokalizacja gruczołów nektarnikowych 
w  kwiatach stanowi ważne kryterium taksono-
miczne roślin, wprowadzone w ostatnich latach. 
Zespół badawczy kierowany przez prof. Elżbie-
tę Weryszko-Chmielewską przedstawił w wielu 
publikacjach strukturę nektarników występują-
cych w kwiatach kilku gatunków z rodziny ró-
żowatych, a  także anatomiczne szczegóły bu-
dowy tych gruczołów u  przedstawicieli innych 
rodzin: jasnotowatych, ogórecznikowatych, ru-
towatych, wrzosowatych, astrowatych, kosać-
cowatych i  asfodelowatych. Wyniki tych badań 
były także sukcesywnie przedstawiane na konfe-
rencjach naukowych.

Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielew-
ska była głównym organizatorem 7 ogólnopol-
skich konferencji naukowych z  cyklu „Biolo-
gia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 
które odbyły się w Lublinie w latach 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 2007. Była także jednym 
z  głównych organizatorów 57 Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Botanicznego, który odbył się 

w Lublinie w 2016 r. i uczestniczyło w nim po-
nad 400 osób.

Profesor Elżbieta Weryszko-Chmielewska 
przez wiele lat była kierownikiem Pracowni Ae-
robiologii, utworzonej w Katedrze Botaniki. Od 
1995  r. do chwili obecnej uczestniczy w  bada-
niach aerobiologicznych, związanych ze  stałym 
monitoringiem zawartości ziaren pyłku i zarod-
ników grzybów w  powietrzu atmosferycznym. 
Prace aerobiologiczne, związane ściśle z palino-
logią i botaniką, stanowią ważną część dorobku 
naukowego Pani Profesor. Na podkreślenie za-
sługuje przygotowanie podręcznika „Aerobiolo-
gia”, który jest pierwszym opracowaniem z tego 
zakresu w  Polsce. Profesor Elżbieta Weryszko-
-Chmielewska jest redaktorem i autorem kilku 
rozdziałów tego podręcznika. Na uwagę zasłu-
gują także dwie monografie dotyczące pyłku ro-
ślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski, 
które powstały pod redakcją Pani Profesor.

Wyniki badań aerobiologicznych są wykorzy-
stywane m.in. w biogeografii, klimatologii, kry-
minalistyce i alergologii. Szczególnie duże zna-
czenie mają dla alergików, ponieważ w ostatnich 
latach notuje się coraz więcej przypadków aler-
gii pyłkowej u osób w różnym wieku. Kwitną-
ce rośliny są bardzo dobrymi indykatorami po-
twierdzającymi istnienie zmian klimatycznych. 
Wcześniejsze pojawianie się pyłków wielu ga-
tunków roślin wiatropylnych w  powietrzu, ich 
wyższe koncentracje oraz dłuższe sezony pyłko-
we wskazują na ocieplenie klimatu. Efekty wie-
loletnich badań prowadzonych w  Lublinie po-
twierdzają te trendy, wykazane także w  innych 
krajach. Za całokształt opublikowanych prac 
z zakresu aerobiologii i botaniki, odznaczających 
się wybitną wartością naukową, Profesor zosta-
ła odznaczona przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego Medalem im prof. 
Władysława Szafera (2010).

W latach 2018–2020 ukazało się drukiem 28 
publikacji współautorskich prof. Elżbiety We-
ryszko-Chmielewskiej, w  tym 11 w  czasopi-
smach posiadających IF. Zagraniczni recenzenci, 
którzy pozytywnie ocenili jedną z prac napisaną 
w bieżącym roku, zwrócili uwagę na połączenie 
wyników badań anatomicznych i  fitochemicz-
nych dotyczących kwiatów jednego z  leczni-
czych gatunków roślin, stanowiące bezprece-
densowy poziom ukazania istotnych detali.
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Dorobek naukowy Pani Profesor obejmu-
je 588 publikacji, w tym 280 pozycji stanowią 
oryginalne prace twórcze, 238 – doniesienia 
konferencyjne, 48 – prace popularnonaukowe, 
12 – stanowią rozdziały w monografiach, a 10 
to inne prace. Oryginalne prace twórcze zosta-
ły ogłoszone drukiem w wielu renomowanych 
krajowych i  zagranicznych czasopismach na-
ukowych, takich jak „Acta Societatis Botani-
corum Poloniae”, „Annals of Agriculture and 
Environmental Medicine”, „Flora”, „Proto-
plasma”, „Botany”, „Global Change Biology”, 
„Plant Systematics and Evolution”, „Urban 
Forestry and Urban Greening”, „Science of 
the Total Environment”, „Theoretical and 
Applied Climatology”, „Journal of Environ-
mental Sciences”, „International Journal of 
Biometeorology” oraz „Environmental Scien-
ce and Pollution Research”. Liczba punktów 
przyznanych wymienionym czasopismom 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wynosi od 70 do 200.

Sumaryczny wskaźnik wpływu (IF) czaso-
pism, w  których ukazały się publikacje prof. 
Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej, wynosił 
w  czerwcu 2020  r. 65,089, zaś łączna liczba 
punktów za publikacje w  wykazie Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego osiągnęła 
2516. Aktualnie Indeks Hirscha wynosi 9.

Profesor przebywała na zagranicznych sta-
żach naukowych w  Niemczech (Halle) oraz 
w Hiszpanii (Cordoba). Brała udział w  reali-
zacji 6 projektów badawczych. Była promo-
torem 10 rozpraw doktorskich, 7 osób otrzy-
mało w kierowanej przez nią Katedrze stopień 
doktora habilitowanego, a jedna tytuł profeso-
ra. Pod jej kierunkiem 84 studentów obroniło 
prace magisterskie, 46 – inżynierskie i 4 – licen-
cjackie. Ponadto prof. Weryszko-Chmielew-
ska jest autorem 2 recenzji dorobku naukowe-
go kandydatów do tytułu profesora, recenzji 
4 wniosków o stopień naukowy doktora habi-
litowanego, 13 recenzji prac doktorskich oraz 
wielu prac magisterskich, inżynierskich i  li-
cencjackich. Wykonała recenzje kilkunastu 
wniosków o projekty badawcze i kilkudziesię-
ciu artykułów naukowych, w  większości dla 
czasopism zagranicznych.

Profesor Elżbieta Weryszko-Chmielewska 
jest cenionym nauczycielem akademickim. 
Jej działalność dydaktyczna obejmowała pro-
wadzenie wykładów, seminariów i  ćwiczeń 
na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych 
i podyplomowych. W dorobku dydaktycznym 
Profesor ma swój udział w tworzeniu nowych 
specjalizacji, w  tym w  opracowaniu planu 
i  prowadzeniu zajęć z  nowych przedmiotów: 

palinologia w  kryminalistyce, aerobiologia, 
fenologia praktyczna, fenologia i  synoptyka 
meteorologiczna, rośliny kosmetyczne i  bar-
wierskie. Wielokrotnie sprawowała nadzór 
nad czasem zagranicznych praktyk studenc-
kich w Niemczech, a także opiekowała się stu-
dentami z  Niemiec przebywającymi w  Pol-
sce. Pełniła również funkcję opiekuna domów 
studenckich.

Profesor Elżbieta Weryszko-Chmielewska 
pełniła różne funkcje akademickie: przez 2 ka-
dencje była przewodniczącą Komisji Senackiej 
do spraw BHP (1999–2005), przewodniczącą 
Wydziałowej Komisji ds. Nauki i  Współpra-
cy z  Zagranicą (2008–2012) oraz przewodni-
czącą Wydziałowej Komisji ds. Nauki i  Ko-
mercjalizacji Wyników Badań Naukowych 
(2012–2016).

Profesor wykazywała aktywną działalność 
w  towarzystwach naukowych: była wiceprze-
wodniczącą (1998–2001 i  2013–2016) oraz 
przewodniczącą (2001–2004) Lubelskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Botaniczne-
go oraz członkiem Zarządu Oddziału Lubel-
skiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika (od 1995).

W  ciągu 10 lat (2005–2015) prof. Elżbieta 
Weryszko-Chmielewska pełniła funkcję re-
daktora naczelnego czasopisma „Acta Agro-
botanica”. Wprowadziła zmiany szaty gra-
ficznej tego czasopisma oraz podjęła decyzję 
o  publikacji prac tylko w  języku angielskim. 
Obecnie jest Redaktorem Honorowym tego 
czasopisma. Jest także członkiem rad redakcyj-
nych naukowych czasopism: „Annals of Agri-
culture and Environmental Medicine” oraz 
„Alergoprofil”.

Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmie-
lewska została odznaczona za wieloletnią pra-
cę naukowo-badawczą, dydaktyczną i  wy-
chowawczą Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem im. prof. Władysława Szafera, Złotą 
Odznaką Towarzystwa Przyrodników im. Ko-
pernika, Odznaką Honorową Uniwersytetu 
Przyrodniczego oraz 13 Nagrodami JM Rek-
tora Akademii Rolniczej/ Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie.

Pani Profesor wciąż z  nami współpracu-
je, wciąż ma nowe pomysły i  dużo energii 
do działania. Poza pracą zainteresowania Pani 
Profesor to muzyka klasyczna i  rozrywkowa, 
dziedzictwo kultury szlacheckiej i  arystokra-
cji polskiej, malarstwo i zwiedzanie ciekawych 
zakątków Europy.

Agata Konarska
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Wiosną na tarasie Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-

nie pojawili się wyjątkowi, skrzydlaci goście. 
Były to pszczoły miodne (Apis mellifera) za-
mieszkujące dwie rodziny z pasieki znajdują-
cej się na terenie Stacji Doświadczalnej Zwie-
rząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie. 
Ich pojawienie się było możliwe dzięki nawią-
zaniu współpracy z prof. dr hab. Grzegorzem 
Borsukiem, kierownikiem Zakładu Pszczel-
nictwa z  Instytutu Biologicznych Podstaw 
Produkcji Zwierzęcej UP. 

Te działania wpisały się w  systematycznie 
rozwijającą się w  Lublinie akcję zwiększania 
zapylaczy w  mieście i  umieszczania pszcze-
lich rodzin na dachach. Można powiedzieć, że 
UP w Lublinie był prekursorem utrzymywa-
nia pszczół w mieście, a obecnie posiada jed-
ną z najnowocześniejszych pasiek w Lublinie. 

W tym roku ponownie wróciliśmy do pszczół 
na kampusie. Na początku pasieka podzielo-
na była na część znajdującą się za budynkiem 
rektoratu przy ulicy Sowińskiego oraz na część 
znajdującą się na Felinie. Kilka rodzin stacjo-
nowało jeszcze przy Collegium Veterinarium 
oraz przy ulicy Leszczyńskiego. Tej wiosny ro-
dziny pszczele zostały ustawione również na 
tarasie Biblioteki. 

Taras to ważny element architektoniczny 
bryły budynku. Znajduje się na pierwszym 
piętrze, nad magazynem, a  wchodzi się do 
niego przez Informatorium. Zaprojektowa-
ny i  systematycznie upiększany nowoczesny 
ogród na dachu tworzy przemiłą scenerię, ide-
alną do wypoczynku w samym sercu kampu-
su akademickiego. Do tej pory, od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni, pracownicy Oddzia-
łu Informacji Naukowej UP organizowali na 
nim strefę „chill out”, przeznaczoną dla czy-
telników. Codziennie ustawiali na tarasie le-
żaki, stoliki, wykładali gry planszowe. Dzięki 
temu wszyscy użytkownicy biblioteki mogli 
pozwolić sobie na chwilę relaksu. Strefa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. W  tym 
roku, ze względu na pandemię i ograniczenia, 
jakie zostały wprowadzone w  bibliotece, te 
działania zostały zawieszone. 

Tym większa więc była nasza radość, gdy 
na tarasie pojawiły się pszczoły, które bardzo 
szybko się zadomowiły. Będąc pod troskliwą 
opieką prof. Grzegorza Borsuka, który co kil-
ka dni je odwiedzał i dbał o nie, pszczoły od-
wdzięczyły się, obdarowując nas produktami 
pszczelimi: pyłkiem i miodem. Nieliczni mie-
li tę przyjemność, iż mogli pszczoły z  bliska 
obserwować. Ponadto ule pięknie wpasowały 
się w malowniczy pejzaż, którego tło stanowią 
kwitnące krzaki lawendy lekarskiej. Na na-
szym tarasie te krzewinki dorastają do kilku-
dziesięciu centymetrów. Charakteryzują się 
wąskimi, zimozielonymi liśćmi, pokrytymi 
kutnerem, nadającym im srebrzysty odcień. 
Kwiaty osadzone na końcu łodygi tworzą deli-
katne kłosy w różnych odcieniach fioletu. Taka 
lokalizacja uli zaowocowała jeszcze jedną miłą 
przyjemnością w postaci miodu lawendowego. 
Jego zapach i smak są jedyne, wyjątkowe i nie-
powtarzalne. Dlatego najlepiej jest przekonać 
się o tym osobiście, kupując taki miód. 

Małgorzata Gorczyńska, Grzegorz Borsuk
Fot. Anna Starek

Mali goście na tarasie Biblioteki
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Dożynki 
uczelniane 
w Gospodarstwie 
Doświadczalnym 
w Czesławicach 
31 sierpnia 2020 r.

Fot. Maciej Niedziółka



W Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie

Fot. Maciej Niedziółka




