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Szanowni Państwo
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje od 1 października 2018 r. O tym, co to dla nas oznacza i jakie zmiany zajdą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, rozmawiamy z jego rektorem prof. dr hab. dr h.c. multi
Zygmuntem Litwińczukiem.
We wrześniu Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki obchodził jubileusz 65 lat działalności. Na Wydziale
obecnie funkcjonują 3 instytuty i 7 katedr. Zatrudnionych jest
177 osób, w tym 117 na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.
W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 16 profesorów zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych z tytułem
profesora, 26 profesorów nadzwyczajnych UP, 12 adiunktów
ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 37 adiunktów
i 6 asystentów ze stopniem doktora oraz 7 asystentów ze stopniem zawodowym magistra. Ponadto zatrudnionych jest 6
starszych wykładowców oraz 54 pracowników inżynieryjno-technicznych i obsługi. Wśród 61 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 51 osób ma tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych,
w tym 44 w dyscyplinie zootechnika, a 7 w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Ponadto 10 pracowników naukowo-dydaktycznych posiada stopień naukowy lub tytuł naukowy
w dziedzinie nauk biologicznych, w tym 9 w dyscyplinie biologia i 1 w dyscyplinie ekologia. Kształcenie odbywa się na 11 kierunkach studiów: zootechnice, ochronie środowiska, biologii,
bezpieczeństwie i higienie pracy, hipologii i jeździectwie wraz
z anglojęzyczną specjalnością na II stopniu – horse usage, behawiorystyce zwierząt, doradztwie w obszarach wiejskich, bezpieczeństwie i certyfikacji żywności, aktywności fizycznej i agroturystyce kwalifikowanej, biokosmetologii oraz anglojęzycznym
equine management and care. Podczas uroczystości jubileuszowych Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tytuł profesora honorowego UP w Lublinie otrzymał prof. Jan
Udała z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, autorytet naukowy z zakresu andrologii i endokrynologii rozrodu zwierząt. W „Aktualnościach” prezentujemy obszerną relację z obchodów 65-lecia Wydziału.
O lekach galenowych stosowanych we współczesnej i dawnej
terapii wielu schorzeń pisze dr Magdalena Walasek. Prof. dr hab.
Renata Nurzyńska-Wierdak prezentuje warzywa bogate w karetonoidy, a o tym, że dieta bogata w warzywa przyczynia się
do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby serca i choroby nowotworowe, nie trzeba nikogo przekonywać. O smakach
włoskiej kuchni postrzeganej jako najlepsza na kontynencie piszą dr Katarzyna Skrzypczak i dr Ewa Jabłońska-Ryś.
W numerze wspominamy zmarłego w tym roku prof. dr.
hab. Eberharda Makosza, cenionego nauczyciela akademickiego, sadownika, którego pasją życiową były jabłka.
Monika Jaskowiak
redaktor naczelny
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Pożądane zmiany
Rozmowa z rektorem UP w Lublinie
prof. dr. hab. Zygmuntem Litwińczukiem
Rozporządzenie o nowym podziale nauki na dzieniny i dyscypliny, które wicepremier Jarosław Gowin podpisał 20 września, należy do najważniejszych
aktów wykonawczych nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1
października. Podział nauki będzie miał przemożny
wpływ na ewaluację, awanse naukowe, a w niektórych przypadkach także na strukturę uczelni. Do 30
listropada br. pracownicy mają zadeklarować przynależność do nowych dyscyplin, a uczelnie do 31
stycznia – o przeniesieniu na nowe dyscypliny posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych.
|| Co dla uczelni rolniczych, szczególnie naszej,
oznacza nowe rozporządzenie w sprawie podziału
dyscyplin naukowych?

– Rozporządzenie ministra nauki z końca września wyróżnia w dziedzinie nauk rolniczych 5 dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, zootechnikę i rybactwo, weterynarię oraz technologię
żywności i żywienia. Oznacza to, że nastąpiło połączenie dotychczasowych dyscyplin: agronomii
i ogrodnictwa w jedną nową, o nowej nazwie. W najbliższych miesiącach każdy pracownik uczelni prowadzący badania naukowe i biorący w nich udział
ma obowiązek wskazać jedną, maksimum dwie dyscypliny naukowe, w których pracuje. To oświadczenie składa do rektora do 30 listopada, a rektor przekazuje do 15 stycznia 2019 r. do systemu POLON.
Po zebraniu tych oświadczeń będziemy wiedzieli, jakie mamy dyscypliny na uniwersytecie i ilu pracowników w każdej. Nie pozostaniemy w tej sprawie
bierni. W najbliższym czasie spotkam się z dziekanami, aby wyznaczyć dyscypliny, które chcemy uprawiać na uniwersytecie.
|| Co dla uniwersytetu wynika z połączenia
dyscypliny ogrodnictwo i agronomia?

– Znajdzie to odzwierciedlenie w strukturze
uczelni. Chcemy bowiem utrzymać wydziały jako
jednostki do realizacji procesu dydaktycznego, ale
pod warunkiem, że do każdego wydziału będzie
przypisana co najmniej jedna odrębna dyscyplina naukowa. Wynika z tego, że Wydział Agrobioinżynierii
oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zostaną połączone. Znacząca część jednostek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu przejdzie do Wydziału Agrobioinżynierii, który wg mnie
po tej operacji powinien mieć nazwę Wydział Rol-

nictwa, Ogrodnictwa i Agrobioinżynierii. Natomiast
jednostki, które nie znajdą się w strukturze wspomnianego wydziału, przejdą do nowego, którego
powołanie jest już w zasadzie przesądzone. Będzie
związany z dyscypliną nauk biologicznych. W tej
sprawie prowadzę konsultacje z kierownikami 5 katedr. Jestem za tym, aby nosił nazwę Wydział Biologii Środowiskowej.
|| Czy to jedyna zmiana w strukturze uczelni?

– Jak już wspomniałem, wydziały pozostaną
jako jednostki do realizacji procesu dydaktycznego. Natomiast wszystkie sprawy związane z badaniami naukowymi i kształceniem kadry zostaną wyprowadzone z wydziałów, bo wymaga tego ustawa.
W najbliższym czasie wydam zarządzenie w sprawie reorganizacji Centrum Nauki. Aktualnie w CN
działają dwa zespoły – jeden ds. projektów i programów, drugi ds. finansowania badań naukowych. Zostanie powołany trzeci zespół – ds. ewaluacji dyscyplin i nadawania stopni naukowych.
Ważną sprawą będzie opracowanie nowej strategii rozwoju uczelni i nowego statutu oraz powołanie Rady Uczelni. Wybór członków rady nie będzie
łatwym procesem. Uczestnictwo w tym gremium
będzie zobowiązywało do konkretnej pracy na rzecz
uczelni i dużego zaangażowania. Nie mogą tam
działać osoby przypadkowe, im będą bardziej merytoryczne, tym będzie lepiej dla Uniwersytetu.
|| A co z uprawnieniami do nadawania stopni
naukowych, czyli z awansami naszych
pracowników?

– No właśnie – mieliśmy dotychczas uprawnienia
doktorskie i habilitacyjne w obu tych dyscyplinach,
tj. agronomii i ogrodnictwie. Oznacza to, że teraz
będziemy mieli o jedno uprawnienie doktorskie i habilitacyjne mniej, czyli zamiast siedmiu doktorskich
i sześciu habilitacyjnych, sześć doktorskich i pięć habilitacyjnych. Powinniśmy utrzymać uprawnienia do
habilitowania w czterech dyscyplinach w dziedzinie
nauk rolniczych, mianowicie w rolnictwie i ogrodnictwie, weterynarii, zootechnice i rybactwie oraz
technologii żywności. Ponieważ mamy uprawnienia
do doktoryzowania i habilitowania w inżynierii rolniczej, będziemy musieli aplikować o przeniesienie
ich na dyscyplinę inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk technicznych, bo w takiej będzie działać znacząca większość pracowników dotychczas
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związanych z inżynierią rolniczą. Podobnie będzie
z uprawnieniem do doktoryzowania w dyscyplinie
kształtowanie i ochrona środowiska, która przechodzi do dyscypliny inżynieria środowiska w dziedzinie
nauk technicznych. Jest również złożony w Centralnej Komisji wniosek o doktoryzowanie w dyscyplinie biologia, która jest przypisana do dziedziny nauk
przyrodniczych. Jeśli te wszystkie działania zakończą
się sukcesem, a są ku temu mocne podstawy, to od
1 maja 2019 r. powinniśmy mieć uprawnienia doktorskie w 7 dyscyplinach i habilitacyjne w 5.
|| Czy spróbowałby pan przewidzieć, jak nowy podział
dyscyplin wpłynie na ewaluację uczelni w 2021 r.?

– Wydaje mi się, że do ewaluacji w 2021 r. przedstawimy co najmniej osiem dyscyplin: rolnictwo
i ogrodnictwo, weterynarię, zootechnikę i rybactwo,
technologię żywności i żywienia, biologię, inżynierię
środowiska, inżynierię mechaniczną oraz ekonomię.
W każdej dyscyplinie, którą zechcemy poddać ocenie w najbliższej ewaluacji nauki w 2021 r., musi pracować co najmniej 12 osób, a w dyscyplinach, które
nie będą podlegały ewaluacji, ale są nam potrzebne
np. do realizacji kierunków studiów, liczba pracowników może być mniejsza niż 12, ale wówczas musimy
liczyć się z tym, że ich dorobek nie będzie wpływał
na ocenę uniwersytetu.
|| Jakie to mogą być dyscypliny?

– Na pewno do realizacji niektórych z już istniejących kierunków studiów, a także do tworzenia nowych potrzeba nam nauczycieli z takich dyscyplin,
jak: architektura i urbanistyka, inżynieria chemiczna,
inżynieria lądowa i transport, nauki farmaceutyczne,
nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki
o zarządzaniu i jakości, nauki chemiczne. Dobrze by
było, gdybyśmy w każdej z tych dyscyplin mieli na
uczelni co najmniej 2–3 osoby.
|| Jakie jeszcze zadania i zmiany czekają uczelnię
w związku z nową ustawą i rozporządzeniami
wykonawczymi?

– Nastąpi wyraźne rozgraniczenie działalności dydaktycznej, którą będą prowadzić wydziały, od działalności naukowej, co będzie się odbywać
w jednostkach podstawowych, tzn. katedrach i instytutach. Tam będą kierowane pieniądze na działalność
naukową.
Senat na posiedzeniu w dniu 28 września wyznaczył 6 zadań do realizacji w ciągu bieżącego roku
akademickiego (2018/2019), związanych z wejściem
w życie nowej ustawy.
Te zadania to: w zakresie organizacji przystosowanie struktury uniwersytetu do nowego podziału dziedzin nauki i dyscyplin; w zakresie kształcenia przyporządkowanie kierunków kształcenia do nowego
podziału dyscyplin, rozwój kształcenia dualnego oraz
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działania związane z umiędzynarodowieniem kształcenia; w zakresie badań naukowych przypisanie pracowników do nowego podziału dyscyplin, wybór
dyscyplin do ewaluacji i opracowanie systemu zarządzania dyscyplinami; podjęcie działań w zakresie
projakościowej polityki kadrowej; opracowanie nowego statutu uczelni oraz powołanie Rady Uczelni.
Musimy opracować zasady funkcjonowania organów
uniwersytetu, które będą odpowiadały za nadawanie stopni naukowych. Z dniem 30 września 2019 r.
z mocy ustawy przestaną funkcjonować rady wydziału. Ich kompetencje przejmuje rektor, który musi
zorganizować wewnętrzny system awansów. W ostateczności stopnie będzie nadawał Senat, ale wszystkie
procedury zmierzające do tego musi ktoś przygotować. Chcę, żeby na UP było to realizowane w tym
trzecim zespole w Centrum Nauki.
Nowa ustawa pozwala każdej szkole wyższej na
wybór własnej drogi. Oczywiście uczelnia może pójść
na łatwiznę i zmieniać tylko to, czego wymaga reforma, a resztę zostawić po staremu. Moim zdaniem
jednak niewykorzystanie takiej szansy byłoby wielką
stratą. Dlatego też zamierzam poświęcić najbliższe
miesiące na znaczące przewartościowanie w funkcjonowaniu i zarządzaniu uczelnią oraz na wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. nowych zasad wewnętrznego finansowania. Podejmiemy problem weryfikacji
struktury administracji centralnej w uczelni, promowania projakościowej polityki kadrowej. Ważną
decyzją będzie powołanie od 1 października 2019 r.
nowego wydziału związanego z dyscypliną biologia, którego większość katedr będzie umieszczona
w budynkach na Felinie. Posiadanie w strukturze
uczelni takiego wydziału ściśle związanego z naukami biologicznymi jest bardzo ważne dla przyszłości
Uniwersytetu.
Nowa ustawa w art. 16 podaje, że wyraz „uniwersytet” jest zatrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową co najmniej B+
(czyli mającej uprawnienia doktorskie) w 6 dyscyplinach przypisanych do co najmniej 3 dziedzin nauki.
Kadra naukowa czterech wydziałów ściśle związanych z czterema dyscyplinami z dziedziny nauk rolniczych powinna dbać, aby te dyscypliny (rolnictwo
i ogrodnictwo, weterynaria, zootechnika i rybactwo,
technologia żywności i żywienie) uzyskały w 2021 r.
co namniej kategorię B+. Kadra Wydziału Inżynierii Produkcji, aby mieć co namniej jedną dyscyplinę
(inżynieria mechaniczna lub inżynieria środowiska)
z kategorią B+ w dziedzinie nauk technicznych, a kadra nowego Wydziału Biologii Środowiskowej kategorię B+ w dyscyplinie biologia przypisanej do dziedziny nauk przyrodniczych. Jeżeli będziemy mieli
takie wyniki ewaluacji, to nasza uczelnia będzie miała
trwałe miejsce na mapie polskich uniwersytetów.
Rozmawiała Monika Jaskowiak
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Senat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie w dniu 7 września 2018 r.
Senat przyjął uchwałę zmieniająca uchwałę nr
13/2016–2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad punktowej oceny
naukowych osiągnięć osób ubiegających się o stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego
oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i minimalnych wymagań, jakie osoby te muszą
spełnić.
Senat przyjął uchwałę w sprawie:

 wydzierżawienia Gospodarstwa Doświadczalnego
w Bezku, będącego własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 przekazania części dotacji przeznaczonej na działalność statutową przyznaną w 2018 r. na utrzymanie
potencjału badawczego wydziałów UP w Lublinie
na łączność komputerową krajową i zagraniczną
oraz import czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej.

 likwidacji Centralnego Laboratorium
Agroekologicznego;

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie w dniu 28 września 2018 r.
JM Rektor Zygmunt Litwińczuk wręczył prof. dr
hab. Hannie Klikockiej dokument stwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego, dr
hab. Anecie Nowakiewicz i dr hab. Ewie Tomaszewskiej – dokumenty stwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Senat poparł wniosek Rady Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
dr hab. Justyny Batkowskiej, dr. hab. Adama Bownika, dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego, dr hab. Iwony
Rozempolskiej-Rucińskiej, dr hab. Anety Stracheckiej,
dr hab. Anety Brodziak, dr. hab. Witolda Chabuza, dr
hab. Bożeny Kiczorowskiej, dr hab. Renaty Klebaniuk,
dr hab. Anny Winiarskiej-Mieczan, dr hab. Małgorzaty Adamczuk, dr. hab. Wojciecha Pęczuły, dr. hab. Piotra Domaradzkiego, dr. hab. Grzegorza Grzywaczewskiego, dr hab. Katarzyny Strzelec.
Senat poparł wniosek Rady Wydziału Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu w sprawie zatrudnienia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Ewy
Zalewskiej, dr hab. Elżbiety Patkowskiej, dr hab. Edyty Górskiej-Drabik, dr hab. Katarzyny Golan, dr hab.
Agnieszki Najdy, dr hab. Renaty Matraszek-Gawron,
dr hab. Barbary Hawrylak-Nowak, dr hab. Marzeny
Masierowskiej, dr hab. Agaty Konarskiej, dr hab. Bożeny Denisow, dr hab. Agnieszki Jamiołkowskiej.
Senat poparł wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii w sprawie zatrudnienia na sta-

nowisku profesora nadzwyczajnego: dr. hab. Adama
Waśko, dr hab. Małgorzaty Karwowskiej, dr. hab. Dariusza Kowalczyka, dr. hab. Radosława Kowalskiego,
dr hab. Małgorzaty Materskiej, dr. hab. Tadeusza Paszko, dr hab. Magdaleny Polak-Bereckiej, dr hab. Aldony Soboty, dr. hab. Dariusza Stasiaka, dr. hab. Bartosza
Sołowieja, dr hab. Moniki Sujki, dr. hab. Dominika
Szwajgiera, dr hab. Karoliny Wójciak, dr hab. Urszuli Złotek.
Senat przyjął uchwałę w sprawie:
 utworzenia kierunku studiów analityka weterynaryjna (studia stacjonarne I stopnia);
 udoskonalenia efektów kształcenia na kierunku
ochrona środowiska;
 utworzenia kursu dokształcającego nasiennictwo
ziemniaka w języku rosyjskim;
 zmiany regulaminu studiów podyplomowych;
 zmiany regulaminu kursów dokształcających;
 zatwierdzenia wzorów umów dotyczących warunków pobierania i wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z prowadzonymi w UP
w Lublinie studiami podyplomowymi i kursami
dokształcającymi.
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WRZESIEŃ

KALENDARIUM
WYDARZENIA
30 września

2 września
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w dożynkach wojewódzkich, które odbyły się w Radawcu koło Lublina.

4 września
Rektor Z. Litwińczuk, prof. T Gruszecki, dr R. Stryjecki, dr B.
Banach-Albińska spotkali się w sali kolegialnej z delegacją z Jiading (dzielnica Szanghaju, od 2012 r. zaprzyjaźniona z Lublinem)
w Chinach. Omawiano zagadnienia ochrony środowiska oraz
mówiono o gospodarstwach doświadczalnych w zakresie produkcji żywności.

6 września
Prorektor E. Grela, reprezentując UP w Lublinie, zawarł porozumienie o współpracy z firmą Animex Foods sp. z o.o. oddział w Starachowicach, reprezentowaną przez Zbigniewa
Nidzgorskiego.

Prorektor H. Buczkowska, mgr Aleksandra Łoś (Rada Doktorantów), Damian Kapusta (RUSS) uczestniczyli w spotkaniu rektorów szkół polskich oraz środowiska akademickiego. Oficjalna
uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie po uroczystym przemarszu rektorów oraz przedstawicieli uczelni z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej odbyła się msza w intencji całej społeczności akademickiej w Polsce.

PAŹDZIERNIK
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego na lubelskich uczelniach: 1 października na Uniwersytecie Medycznym, 3 października na Politechnice Lubelskiej,
21 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 23 października na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 28 października w Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

13 września

4 października

Prorektor Z. Grądzki wziął udział w X Konferencji Młodych
Adeptów Fizjologii pt. „Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki”, która odbyła się w CK UP Lublinie.

Prorektor Z. Grądzki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie.

15 września

8 października

Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w uroczystej inauguracji
XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, która odbyła się w auli Collegium Maius UM w Lublinie.

Kolegium rektorskie uczestniczyło we wspólnej dla uczelni
Lublina mszy św., odprawionej przez abp. S. Budzika w archikatedrze lubelskiej.

17 września

10 października

Prorektor Z. Grądzki, reprezentując UP w Lublinie, podpisał
umowę o współpracy z Państwowym Naukowo-Badawczym
Instytutem Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków
Paszowych we Lwowie, reprezentowanym przez dyr. Instytutu
Ihora Y. Kotsiumbasa.

Prorektor E. Grela wziął udział w inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Zamościu.

18 września
Rektor Z. Litwińczuk podpisał porozumienie o współpracy
z tureckim Uniwersytetem Ondokuz Mayis z Samsun. W ramach niniejszego porozumienia przedstawicielem ze strony Uniwersytetu Ondokuz Mayis będzie prof. Mehmet Kuran,
prorektor ds. nauki, a ze strony UP w Lublinie – prorektor Z.
Grądzki i dr hab. B. Sołowiej, prof. UP, pełnomocnik rektora ds.
innowacji.

19 września
Prof. B. Sołowiej, pełnomocnik rektora, wziął udział w Gali
Innowacji Województwa Lubelskiego, zorganizowanej z okazji II
Europejskiego Tygodnia Innowacji.

20 września
Prorektor Z. Grądzki w ramach pełnomocnictwa udzielonego
przez rektora Z. Litwińczuka podpisał porozumienie o współpracy z INBIOTEK sp. z o.o., powstałą przy Instytucie Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W celu dokonywania szczegółowych uzgodnień i prowadzenia koordynacji prac
realizowanych w ramach niniejszego porozumienia przedstawicielem ze strony INOBIOTEK sp. z o.o. będzie prezes Tomasz
Jeliński, ze strony UP w Lublinie – dr hab. B. Sołowiej, prof. UP,
pełnomocnik rektora ds. innowacji.

11–12 października
Prorektor Z. Grądzki i mgr Izabela Czaja uczestniczyli w konferencji prorektorów ds. nauki i kierowników działów nauki
uczelni przyrodniczych i rolniczych. Organizatorem konferencji
był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

12 października
Odbyło się kolejne (5.) szkolenie przez eksperta dla kadry
zarządzającej w zakresie wdrażania nowych zasad wewnętrznego finansowania uczelni.

17 października
Rektor Z. Litwińczuk dokonał otwarcia IV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”.

18 października
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w jubileuszu 20-lecia XXIII
LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

19 października
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w posiedzeniu Rad Wydziałów: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Inżynierii Produkcji.

22 października
Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w zebraniu Lubelskiego
Oddziału PAN.

24 października
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w posiedzeniu Rad Wydziałów: Agrobioinżynierii i Nauk o Żywności i Biotechnologii.

26 października
Prorektor E. Grela podpisał porozumienie o współpracy UP
w Lublinie z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie, reprezentowanymi przez dyr. Krzysztofa Jarosza.

Kolegium rektorskie wzięło udział w uroczystym oddaniu do
użytku pracowni gastronomicznej na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii przy ul. Skromnej.

WYDARZENIA
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Dożynki uczelniane
Po kilkunastoletniej przerwie z inicjatywy JM
Rektora Zygmunta Litwińczuka powrócono do
tradycji organizowania uczelnianych dożynek.

U

roczystość święta plonów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się
7 września 2018 r. w parku na Felinie. Podczas
spotkania podsumowano działalność gospodarstw doświadczalnych UP.
O sytuacji w gospodarstwach oraz prowadzonych inwestycjach powiedzieli ich kierownicy dr Dariusz Juszczak (Uhrusk), mgr Grzegorz Siemiński (Czesławice, Felin), a także dr
hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw., o pracach
w GD Felin, związanych z Katedrą Hodowli
i Użytkowania Koni.
Przekazano JM Rektorowi wieniec dożynkowy, wspólny od wszystkich gospodarstw doświadczalnych. Towarzyszyły temu ludowe
przyśpiewki i tańce w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”.
JM Rektor Zygmunt Litwińczuk, doceniając pracę osób zatrudnionych w gospodarstwach, wręczył pracownikom okolicznościowe dyplomy i nagrody z okazji inauguracji roku
akademickiego.
Red.

Gospodarstwa doświadczalne
w Uhrusku

Fot. Maciej Niedziółka

Gospodarstwo doświadczalne w Uhrusku zajmuje się uprawą roli oraz hodowlą bydła mlecznego w tym rasy białogrzbietej, objętej ochroną zasobów genetycznych, oraz owcy
uhruskiej, która jest również objęta tym programem. Wyhodowanie rasy bydła białogrzbietego
oraz owcy uhruskiej jest wynikiem badań pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W 2017 r. wyremontowano oborę na ok. 100
krów dojnych i przystosowano ją do utrzymania w nowoczesnym systemie bezuwięziowym.
Przystosowano także budynek do chowu
gęsi i zastosowano tam autorski system urządzeń, które ułatwiają pracę związaną z obsługą
ptaków (żywienie, pojenie, ogrzewanie, wentylacja). Małe gęsięta mają założone znaczki z kodem kreskowym, aby można było zidentyfikować każdego ptaka. Od maja do września br.
prowadzony był tucz 2800 gęsi owsianej dla zakładu ubojowego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Od 2019 r. zaplanowano hodowlę gęsi biłgorajskiej, która jest objęta programem ochrony zasobów genetycznych.

Gospodarstwo doświadczalne
w Felinie
W gospodarstwie utrzymane są konie wykorzystywane w celach dydaktycznych, rekreacyjnych i do hipoterapii. Obok zlokalizowane
są stacje doświadczalne wielu katedr. Obecnie
trwa remont stajni i ich dostosowanie do standardów hotelu dla koni. Na powierzchni 20 ha
gruntów ornych uprawiane są rośliny zbożowe
i oleiste, głównie rzepak i pszenica ozima.

Gospodarstwo doświadczalne
w Czesławicach
Główny kierunek produkcji to produkcja roślinna, prowadzona jest również hodowla świń
rodzimej rasy puławskiej oraz produkcja tuczników. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie
badań ekonomiczno-organizacyjnych dla studentów i pracowników.
Na areale 210 ha gruntów ornych uprawia
się pszenicę, rzepak, buraki cukrowe. W tym
roku gospodarstwo może pochwalić się wysokimi plonami, tzn. ponad 7 t/ha pszenicy i ponad 4 t/ha rzepaku, osiągniętymi dzięki inwestycjom prowadzonym na polach, takich jak
nawożenie, wapnowanie. W 2017 r. zainwestowano w sprzęt rolniczy, kombajn zbożowy
oraz ciągnik, dzięki czemu gospodarstwo jest
samowystarczalne.
Utrzymuje się tu 20 loch rasy puławskiej,
a prosięta odsprzedaje się do dalszego odchowu. Dzięki wyremontowaniu tuczarni gospodarstwo sprzedaje rocznie około 1000 tuczników do zakładu uboju Sokołów.
Gospodarstwo posiada również 5 ha stawów,
z których odławiany jest narybek w celu dalszej
sprzedaży.
W tym roku przeprowadzono modernizację
mieszkania dla studentów, którzy będą przebywać w gospodarstwie doświadczalnym podczas
praktyk studenckich czy w ramach prowadzonych badań.
Red.
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65 lat Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału

W

ydział Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 18 września 2018 r.
obchodził 65. rok działalności. Uroczystość
rozpoczęto odsłonięciem w Collegium Zootechnicum tablicy upamiętniającej profesora Ewalda Sasimowskiego, pierwszego rektora z Wydziału Zootechnicznego (kadencja
1969–1972).
Posiedzenie Rady Wydziału Biologii, Nauk
o Zwierzętach i Biogospodarki, które odbyło się w Centrum Kongresowym, poprowadziła dziekan prof. dr hab. Joanna Barłowska.
Następnie głos zabrał absolwent, wykładowca i wieloletni dziekan tego Wydziału – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.
– 65 lat Wydziału, a tak naprawdę to 74, bo
początki tej jednostki sięgają roku 1944, to co
najmniej 4 pokolenia profesorów, którzy tutaj
pracowali i pracują – powiedział.

W czasie tych ponad 70 lat można wyróżnić
4 etapy w rozwoju Wydziału. Pierwszy etap
to utworzenie w 1953 r., jeszcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Wydziału
Zootechnicznego. Twórcy Wydziału, którzy
w 1944 i 1945 r. podjęli trud organizacji wyższego szkolnictwa rolniczego na Lubelszczyźnie i którzy go realizowali, to profesorowie:
Gabriel Brzęk, Alfred Chodkowski, Adam
Domański, Laura Kaufman, Henryk Malarski,
Zdzisław Zabielski.
Etap drugi realizowali ich wychowankowie. To oni mieli wizję, jak powinien rozwijać
się Wydział, i podjęli w tym zakresie najważniejsze działania. Byli to nieżyjący już profesorowie: Tadeusz Efner, Witold Głuchowski,
Czesława Kalinowska, Czesław Kowalczyk, Janusz Maciejowski, Tadeusz Majewski, Jan Płotnicki, Stanisław Radwan, Ewald Sasimowski,
Franciszek Szmidt, Janusz Trautman, Stanisław Wójcik, Władysław Zalewski, Józef Zięba,

Fot. Maciej Niedziółka

WYDARZENIA

Rektor Zygmunt Litwińczuk, Lidia
i Henryk Malcowie ze statuetką
wybitnego absolwenta, dziekan
Joanna Barłowska
Fot. Maciej Niedziółka
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Włodzimierz Zwolski. Wymiernym efektem
ich działalności było uzyskanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora w 1966 r. i wybudowanie nowego gmachu Zootechniki w 1970 r.,
przy dużym wsparciu ówczesnego wicewojewody dr. Jerzego Krupki, a podsumowaniem
tej ery – uprawnienia habilitacyjne w 1986 r.
i otwarcie szeroko drzwi do dalszych działań.
Trzeci etap tworzyli wychowankowie wymienionych profesorów. Oni wprowadzili
Wydział w trzecie tysiąclecie i nadali kierunek
jego rozwoju po 1990 r. Powoływali kolejne
kierunki studiów, począwszy od ochrony środowiska w 1992 r., poprzez biologię w 1998
i wiele następnych. Są to profesorowie: Antoni Brodacki, Marian Budzyński, Leszek
Drozd, Roman Dziedzic, Eugeniusz Grela, Jerzy Gnyp, Tomasz Gruszecki, Grażyna Jeżewska, Kazimierz Kamieniecki, Marian Kaproń,
Witold Kowalik, Czesława Lipecka, Antoni Lipiec, Anna Litwińczuk, Jan Matras, Jerzy Paleolog, Leon Saba, Andrzej Stasiak, Ryszard Stenzel, Maria Tietze, Leszek Tymczyna,
Aleksander Walkiewicz, Eugeniusz Wielbo.
Dzięki ich działaniom Wydział się rozwijał, zatrudniał nowych pracowników, tworzył
nowe jednostki organizacyjne, podejmował
nowe kierunki badań, których wyniki publikowano w coraz lepszych czasopismach naukowych. Dało to w konsekwencji podstawę
do składania wniosków o nowe uprawnienia
do nadawania stopni naukowych.
– Czwarte pokolenie to nasi wychowankowie – powiedział rektor Litwińczuk – m.in.
obecna dziekan profesor Joanna Barłow-
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ska i panie prodziekan: Jolanta Król, Bożena
Nowakowicz-Dębek, Brygida Ślaska, a także profesorowie: Marek Babicz, Anna Bis-Wencel, Anna Chmielowiec-Korzeniowska,
Anna Czech, Mariusz Florek, Iwona Janczarek, Andrzej Junkuszew, Renata Klebaniuk,
Tomasz Mieczan, Anna Stachurska, Grzegorz
Zięba i wielu innych, których nie wymieniłem
ze względów czasowych, a którzy przejmą od
nas pałeczkę kierowania Wydziałem, kształcenie kadry, tworzenie nowych kierunków
studiów.
Jako drugi rektor uczelni wywodzący się
z tego Wydziału – dodał – chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które
swoją pracą naukowo-dydaktyczną i działalnością organizacyjną przyczyniły się do obecnej wysokiej pozycji Wydziału zarówno na naszej uczelni, jak i w Polsce. Podziękowania te
kieruję do obecnych i byłych pracowników
naszego Wydziału, a także do wielkiego grona osób spoza uczelni, reprezentujących różne środowiska naukowe, biznesowe, administrację samorządową, związki hodowców.
Bez państwa współpracy i wsparcia różnych
nowych inicjatyw podejmowanych przez Wydział nie uzyskalibyśmy tego wszystkiego.
Podczas uroczystości nadano tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Janowi Udale z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
w Szczecinie.
Wręczono także statuetkę Wybitnego Absolwenta, którą otrzymali państwo Lidia
i Henryk Malcowie, absolwenci kierunku
zootechnika, rocznik 1977. Państwo Malcowie od wielu lat współpracują z pracownikami naukowymi Wydziału. Od początku swojej
działalności zootechnicznej łączą naukę z biznesem. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskali na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie w 1984 r. Od 1995 r.
wraz córką i zięciem prowadzą własne specjalistyczne gospodarstwo drobiarskie w Dębówce k. Góry Kalwarii.
Osoby zasłużone dla Wydziału obdarowano
okolicznościowymi grawertonami. Patronat
nad jubileuszem 65-lecia Wydziału BNoZiB
objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałek
województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk i rektor
Zygmunt Litwińczuk.
Red.
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Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Udała
Laudacja wygłoszona 18 września 2018 r.
przez prof. dr. hab. Tomasza M. Gruszeckiego
Magificencje Rektorzy, Wysoki Senacie,
Dostojny Panie Profesorze, Szanowni Goście.
Z woli Wysokiego Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie oraz Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki tej uczelni przypadł mi wielki zaszczyt
i honor przedstawienia państwu wielce szanownego pana profesora dr. hab. Jana Udały.
Profesor Jan Udała, reprezentant nauk zootechnicznych, to uznany autorytet naukowy
z zakresu andrologii i endokrynologii rozrodu
zwierząt, a jego naukowa i organizacyjna aktywność w znaczący sposób przyczyniła się do
powiększenia wiedzy oraz rozwoju kadry naukowej, w tym również Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jan Udała urodził się 7 września 1954 r.
w Moryniu, małym miasteczku, liczącym około 2,5 tys. mieszkańców, położonym nad pięknym jeziorem Morzycko. Ojciec Augustyn,
z zawodu księgowy, wraz z matką Stefanią pochodzili ze wschodnich regionów przedwojennej Polski, z okolic Stanisławowa i Lwowa,
po zakończeniu II wojny światowej przybyli
na tzw. ziemie zachodnie.
Po ukończeniu szkoły podstawowej dzisiejszy profesor podjął naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Mieszkowicach, a po otrzymaniu świadectwa dojrzałości
został przyjęty na studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej
w Szczecinie.
W tym samym roku rozpoczął pracę na macierzystym Wydziale, w Zakładzie Rozrodu
Zwierząt.
Talent i zamiłowanie dzisiejszego Profesora Honorowego zostały dostrzeżone przez
prof. Zdzisława Boryczko z SGGW w Warszawie, pod kierunkiem którego doktoryzował się
w 1985 r. na podstawie dysertacji „Właściwości nasienia buhajów w różnych grupach genetycznych i wiekowych oraz zależności między jakością nasienia a zdolnością opasową”.
Kolejny stopień Profesor uzyskał w macierzystej uczelni w 1994 r. na podstawie kolokwium
i rozprawy habilitacyjnej „Wpływ naturalnego
i sztucznego dnia świetlnego na wzrost oraz

czynności rozrodcze tryków polskiej owcy
długowełnistej”. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, a w 2004
został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego.
Realizowana przez Profesora tematyka badawcza jest związana głównie z andrologią
i endokrynologią rozrodu. Dotyczy ona wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na jakość nasienia samców różnych gatunków zwierząt, głównie buhajów, knurów,
tryków i kozłów, oraz roli hormonów płciowych w procesach rozrodczych owiec i kóz.
W ostatnich latach zajął się również środowiskowymi uwarunkowaniami zdrowia zwierząt. Zakres tematyczny przeprowadzonych
prac naukowo-badawczych obejmuje następujące problemy szczegółowe: wpływ wybranych
czynników środowiskowych oraz genetycznych na jakość nasienia samców, przydatność
rozpłodowa samców oraz doskonalenie cech
użytkowości rozrodczej samic zwierząt gospodarskich, badania nad przebiegiem i regulacją
hormonalną czynności rozrodczych owiec,
kóz i jeleni, badania nad wpływem niektórych
preparatów na zdrowie, produkcyjność i rozród zwierząt, badania nad genetycznymi przyczynami zaburzeń płodności owiec i kóz, charakterystyka płynu pęcherzykowego jajników
samic zwierząt, ocena wzrostu i dojrzewania
oocytów w aspekcie zwiększenia efektywności
zapłodnienia in vitro, środowiskowe uwarunkowania zdrowia zwierząt.
Szczególne znaczenie dla rozwoju kariery naukowej profesora miały kilkunastoletnie badania realizowane na przełomie lat 80.
i 90. XX w., dotyczące wpływu światła (zmiany
długości dnia świetlnego) na czynności rozrodcze tryków. Badania te realizował w dostosowanym przez siebie ośrodku naukowo-dydaktycznym, w którym utrzymywane były
owce. W pracach na trykach z zastosowaniem
sztucznych programów świetlnych wykazał, że czynnik świetlny jest silnym synchronizatorem procesów rozrodczych u tryków
polskiej owcy długowełnistej, a zwierzęta te
przejawiają sezonowy, endogenny rytm w roz-
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rodzie, który może być jednak modyfikowany
poprzez stopniową lub nagłą zmianę długości
dnia świetlnego. We współpracy z Zakładem
Histologii i Embriologii UWM w Olsztynie
oraz Zakładem Histologii i Embriologii oraz
Zakładem Chorób Zwierząt Laboratoryjnych
SGGW w Warszawie wskazał na istotną rolę
i złożony mechanizm działania hormonów
szyszynki w sezonowych zmianach aktywności
płciowej u tryków.
Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom w wielkofermowej produkcji zwierzęcej na Pomorzu i oczekiwaniom hodowców,
Profesor zajął się oceną skuteczności różnych
metod synchronizacji rui i stymulacji owulacji
w sezonie i poza sezonem rozrodczym u owiec
i kóz, wskazując najbardziej efektywne metody w zależności od przyjętego systemu chowu.
Pracom tym towarzyszyły badania nad nieprawidłowościami (obojnactwo i frymartynizm)
budowy narządów rozrodczych u owiec i kóz.
Przez cały czas Profesor rozwijał kierunek
badawczy związany z doskonaleniem metod
konserwacji i zwiększeniem zdolności zapładniającej plemników. W tym zakresie, stosując nowe metody (CASA, testy fluorescencyjne, cytochemiczne i in.), oceniał zmiany
w ruchliwości i strukturach plemnika w czasie przechowywania najpierw nasienia buhaja i tryka w stanie zamrożonym, a następnie
nasienia knura w stanie płynnym. Badania
te wykazały m.in., że nasilające się dysfunkcje mitochondriów związane są z zaburzeniami ich potencjału transbłonowego i oksydoredukcyjnego, które mogą mieć powiązania
z defektami błony komórkowej plemników
knura i mogą przyczyniać się do ich obniżonej
ruchliwości.
Wymiernym efektem wydawniczym działalności badawczej Profesora jest autorstwo lub
współautorstwo około 300 publikacji, w tym
123 oryginalnych prac twórczych, a pozostałe
pozycje to rozdziały w książkach, monografie,
artykuły przeglądowe, popularnonaukowe.
Na podkreślenie zasługuje aktywna działalność Profesora na polu dydaktycznym i organizacyjnym. Niemal od początku swojej pracy
był przedstawicielem młodych pracowników
w Radzie Wydziału i Senacie uczelni szczecińskiej. Pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Zootechnicznego/Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt (1996–1999), dziekana tego Wydziału
(1999–2002, 2008–2012, 2012–2016), prorektora (2002–2005), kierownika Zakładu Rozrodu Zwierząt/Katedry Biotechnologii Rozrodu
Zwierząt i Higieny Środowiska (od 1 listopada
1996 r.).
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Pod jego kierunkiem wykonano ponad 120
prac magisterskich oraz ponad 80 prac inżynierskich i licencjackich. Wiele z prac było
nagradzanych i wyróżnianych na konkursach
uczelnianych i ogólnopolskich.
Profesor wykonał recenzje 26 prac doktorskich, 22 dorobku naukowego i rozpraw
w przewodach habilitacyjnych oraz 14 do tytułu naukowego profesora w dyscyplinach:
zootechnika, biologia, biologia medyczna,
biotechnologia, medycyna oraz wiele recenzji książek, monografii, prac publikowanych
w czasopismach zagranicznych i krajowych.
Niezwykła energia, pracowitość profesora Jana Udały zaowocowały znaczącymi osiągnięciami w sferze działalności organizacyjnej,
realizowanej nie tylko w jego własnej uczelni,
ale również na szczeblu ogólnokrajowym. Nie
sposób jest wymienić wszystkie stanowiska
i funkcje pełnione przez Profesora od chwili ukończenia studiów do dnia dzisiejszego.
Z konieczności ograniczam się tylko do wybranych: Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (członek od 2016), Polska Komisja Akredytacyjna (ekspert od 2005), Rada Naukowa
Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (członek 2008–2012 i od
2016 do chwili obecnej), sekcja P06D KBN
(MNiSW) oraz sekcja N311 (MNiSW) (członek i ekspert od 2000), Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN (członek
od 2002), Komitet Nauk Zootechnicznych
i Akwakultury PAN (członek od 2013), Towarzystwo Biologii Rozrodu (wiceprzewodniczący i przewodniczący Oddziału Szczecińskiego
od 1999), Polskie Towarzystwo Zootechniczne
(członek od 1982), Polskie Towarzystwo Biologii Komórki (członek od 1999), Szczecińskie
Towarzystwo Naukowe (członek od 1999).
Kontakty profesora Udały z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Lublinie sięgają lat 90. ubiegłego stulecia i dotyczą zarówno działalności
naukowej, jak i organizacyjnej. Na szczególne uznanie i podkreślenie zasługują działania
Profesora na rzecz rozwoju kadry naukowej
szczególnie Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki m.in. poprzez recenzje dysertacji doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i opiniowanie wniosków o tytuł naukowy
profesora.
Chyląc czoła dla naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dokonań Pana Profesora, pragnę wyrazić dumę społeczności
akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie z faktu, iż w gronie osób obdarzonych godnością profesora honorowego będzie
od dzisiaj pan profesor dr hab. Jan Udała.
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Czy są granice doskonalenia
genetycznego zwierząt?
Wykład wygłoszony 18 września 2018 r.
Jan Udała

W

asza Magnificencjo, Państwo Rektorzy,
Szanowna Pani Dziekan, Panie i Panowie Dziekani, Panowie Dyrektorzy, Wysoka
Rado Wydziału, Szanowni Państwo, Droga
Rodzino.
Czuję się niezmiernie zaszczycony, mogąc wygłosić przed tak znamienitym audytorium krótki wykład dotyczący wielu zagadnień
związanych z hodowlą zwierząt, jej dotychczasowymi osiągnięciami, wyzwaniami, jakie
przed nią stoją i kierunkami dalszego rozwoju.
Tytuł wykładu jest w formie pytania, na które
zapewne odpowiedź nie jest łatwa. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie informacje będą Państwu pomocne w podejmowanych próbach odpowiedzenia na nie, wzbudzą
refleksję i zastanowienie, pozwolą spojrzeć

w różnych wymiarach na związki człowieka
ze zwierzętami.
Produkcja zwierzęca stanowi ponad 60%
w strukturze rolniczej produkcji towarowej,
podczas gdy produkcja roślinna niecałe 40%.
W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny
wzrost znaczenia produkcji zwierzęcej i spadek znaczenia produkcji roślinnej, a do niedawna te relacje kształtowały się odwrotnie.
Podobnie jest w innych krajach rozwiniętych,
natomiast nieco inaczej w krajach rozwijających się. W strukturze tej dominuje żywiec
rzeźny (35,4%), ale istotne znaczenie ma też
mleko (19,4%).
Z danych portalu Worldometers wynika,
że dzisiaj jest nas na świecie około 7 mld 760
mln. W 2023 r. będzie nas na świecie 8 mld,

WYDARZENIA

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk,
profesor honorowy Jan Udała,
dziekan Joanna Barłowska
Fot. Maciej Niedziółka

WYDARZENIA

Prof. Jan Udała
Fot. Maciej Niedziółka

12

w 2037 r. – 9 mld, w 2055 – 10 mld, a w 2088 r.
– 11 mld. Przed nami, a następnie przyszłymi
pokoleniami czeka ogromne wyzwanie wyżywienia tak ogromnej liczby osób przy kurczących się wciąż zasobach ziemi użytkowanej
rolniczo.
Dane GUS wskazują, że produkcja mięsa
charakteryzuje się dosyć dużą dynamiką wzrostu i jest to w głównej mierze wynik wzrostu
produkcji mięsa drobiowego, które stało się
obecnie dominujące i wyprzedziło produkcję wieprzowiny, wykazującą nadal tendencję
wzrostową, ale nie w takim stopniu jak produkcja mięsa drobiowego.

Liczba ludzi na świecie z prognozą umiarkowanego wzrostu do 2100 roku
[dane ONZ, 2017; w modyfikacji własnej]
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Jeszcze bardziej dynamiczne zmiany zachodzą w produkcji mleka. Na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat wydajność mleka od
krowy w niektórych państwach wzrosła 2-,
3‑krotnie. Widoczne jest to zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in.
w Polsce czy Czechach. Dzisiaj w naszym kraju średnia wydajność mleka od krowy wynosi ok. 6,3 tys. litrów, podczas gdy krowy objęte kontrolą użytkowości mlecznej dają ponad
8 tys. litrów. W czołowych krajach, takich jak
Stany Zjednoczone, ta średnia wydajność wynosi ponad 10 tys. litrów, a krów ocenianych
ponad 14 tys. litrów. Tymczasem w Polsce,
podobnie jak w innych krajach Europy, pogłowie zwierząt spadło. Ogólnie stan bydła
zmniejszył się o połowę, a liczba krów zmniejszyła się niemal 3-krotnie, z ok. 6 mln do ok.
2,3 mln. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku świń, chociaż u tego gatunku zwierząt
mamy charakterystyczne wahania. Niemniej
jednak ogólna liczba świń, a zwłaszcza loch
jest obecnie, w porównaniu z ich liczbą w latach 70. i 80. też dwukrotnie mniejsza.
Dzisiaj krowy rekordzistki dają ponad 30
tys. litrów mleka w laktacji, a krowa My Gold-ET w Stanach Zjednoczonych miała wydajność ponad 35 tys. litrów mleka w laktacji
365-dniowej. Jej matka w 2010 r. dała niemal
33 tys. litrów mleka w laktacji o takiej długości. Nasza rekordzistka Kalina w 2016 r. osiągnęła wydajność 22,5 tys. litrów w laktacji
305-dniowej. W 2006 r. rekord ten był około
8 tys. litrów mniejszy. Podobne zmiany w wydajności wystąpiły u świń, drobiu i innych gatunków zwierząt. Zmieniły się pokrój, umięśnienie, szybkość wzrostu i zużycie paszy na
kilogram przyrostu masy ciała.
Z jednej strony mamy więc spadek pogłowia zwierząt, z drugiej natomiast wzrost produkcji (mięsa, mleka, jaj, wełny). Co było tego
przyczyną?
Wieloletnia selekcja na cechy pokroju, produkcję, praca hodowców, genetyków, poprawa
warunków utrzymania i żywienia doprowadziły do tego, że zwierzęta stały się „wytwórcami”
produkującymi ponad potrzeby. Wiadomo, że
w ogólnych naszych poczynaniach i działalności gospodarczej dążymy do osiągnięcia jak
najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych. Dążymy do maksymalizacji zysku
lub dochodu, aby osiągnąć odpowiedni poziom produkcji. A więc w rezultacie końcowy cel ekonomiczny stawiamy na pierwszym
miejscu, nie zawsze mamy na uwadze cel ekologiczny i etyczny. Często więc spotykamy się
z ujemnymi następstwami w dążeniu do osią-
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gnięcia najlepszych efektów. U zwierząt występują wtedy choroby metaboliczne, schorzenia, kulawizny, zaburzenia rozrodu itp.
W rezultacie następuje pogorszenie realizacji
celów ekologicznych i etycznych. Dlatego też
powinniśmy dążyć do zrównoważenia tych celów i harmonijności produkcji.
Jak wspomniałem, postęp w hodowli zwierząt to wynik pracy hodowców i zastosowanych przez nich metod hodowlanych. Ale jako
osoba zajmująca się rozrodem zwierząt chciałbym wspomnieć o dwóch biotechnikach, które miały decydujące znaczenie w doskonaleniu
pogłowia masowego, zwłaszcza bydła. Mam
na myśli sztuczne unasienianie i transplantację
zarodków.
Wprowadzenie w 1938 r. oburęcznej techniki inseminacji krów przez Larsena oraz konserwacji nasienia przez Polge’a i Rowsona,
najpierw w 1951 r. w temperaturze zestalonego CO2, a następnie w 1969 r. w temperaturze ciekłego azotu, umożliwiło wykorzystanie
najlepszych buhajów. Obecnie na świecie inseminowanych jest około 75% krów, w Polsce
natomiast ponad 85%. Poza aspektem hodowlanym wprowadzenie na szeroką skalę inseminacji miało duże znaczenie higieniczne i sanitarne, umożliwiło wyeliminowanie wielu
chorób przenoszonych podczas krycia. Dzięki tej biotechnice pokonaliśmy barierę odległości, mogliśmy szeroko wykorzystać nasienie buhajów amerykańskich, holenderskich
i innych. Szybko zaczęliśmy zmieniać nasze
rodzime pogłowie bydła, wypierając rasę ncb
rasą holsztyńsko-fryzyjską.
Proces ten przyspieszono poprzez zastosowanie transplantacji zarodków. Zamiast importować żywe zwierzęta, przywoziliśmy zamrożone w kontenerach pobrane od nich
zarodki i przeszczepialiśmy je samicom biorczyniom. Pierwsze cielę po transplantacji zamrożeniu/rozmrożeniu zarodka (buhajek Frosty) urodziło się w Cambridge 45 lat temu.
Dzisiaj metody te wydają się nam stosunkowo proste i oczywiste, ale w tamtych czasach były nowatorskie, budziły wiele emocji i wzbudzały kontrowersje, podobnie jak
dzisiaj inne metody, które hodowcy mogą
już również wykorzystać w doskonaleniu genetycznym zwierząt. Mam tu na myśli m.in.
klonowanie.
Klonowanie zarodkowe znane jest od dawna, a jego najprostszą postacią jest podzielenie
zarodka na pół, co następuje również w naturze. Metodą tą uzyskano wiele bliźniąt monogenetycznych, cieląt i jagniąt. Przełomem
jednak było uzyskanie owieczki Dolly przez
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Wilmuta i Campbella w 1996 r. metodą klonowania somatycznego. Wywołało to duże poruszenie w świecie nauki i społeczeństwie, gdyż
wkroczyliśmy w obszar nienależący w naturze
do człowieka. Po raz pierwszy uzyskano ssaka,
dokonując przeniesienia jądra komórki somatycznej z gruczołu mlekowego jednej owcy do
wyjądrzonych oocytów pobranych od drugiej
owcy. Po poddaniu komórek odpowiednim
procedurom i otrzymaniu blastocyst przeniesiono je do owcy biorczyni, która urodziła jagnię będące klonem dawcy komórki z gruczołu mlekowego. Następnie uzyskano klony
wielu zwierząt, bydła, świń, psów, kotów i innych. Uzyskano też konie, metodą klonowania zarodkowego w latach 80. ubiegłego wieku, a klonowania somatycznego w 2003 r.
Klacz Prometea była klonem swojej dawczyni i jednocześnie biorczyni komórek. Dzisiaj
mamy już klony czołowych ogierów, buhajów
i mimo różnych opinii, kontrowersji odnośnie
do tej metody możemy ją wykorzystać w doskonaleniu postępu genetycznego.

Roczny postęp genetyczny wydajności
mleka szacowany na czterech
ścieżkach selekcyjnych (Four paths)
dla wszystkich krów (All Cows)
i rejestrowanych w krajowych księgach
hodowlanych (Reg Cows) w USA
[Adriana García-Ruiz i wsp. 2016, PNAS
July 12, 113 (28)].

Pogłowie bydła w Polsce w latach 1950–2017 [GUS, 2018; w modyfikacji własnej]
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Średnia wydajność mleka od krowy (kg) na świecie w latach 1995–2016
[FAO, 2017; w modyfikacji własnej]

Wykorzystujemy także już od lat różne metody transgenezy, a pierwszymi ssakami transgenicznymi były myszy. Transgenezę szeroko
wykorzystuje się także u ryb, a przykładem są
między innymi łososie z przeniesionym genem hormonu wzrostu czy różne rybki fluorescencyjne. Mamy również zmodyfikowane genetycznie bydło, świnie o większej masie
ciała, szybciej rosnące i dostarczające w efekcie więcej pożywienia. Możemy wykorzystać
zwierzęta jako bioreaktory do produkcji różnych związków biologicznie czynnych potrzebnych człowiekowi, zwierzęta o zmodyfikowanym składzie mleka zbliżonym do mleka
kobiety, produkujące różne biofarmaceutyki,
leki itp. Zespół pod kierunkiem panów profesorów Zdzisława Smorąga i Ryszarda Słomskiego uzyskał transgeniczne świnie, u których pokonana została główna przeszkoda
powodująca nadostre odrzucenie przeszczepów u człowieka. Od pamiętnego przeszczepu
świńskiego serca człowiekowi przez pana profesora Zbigniewa Religę minęło prawie 30 lat.
W tym czasie dokonano ogromnego postępu.
Dzisiaj hodowcy w swoich programach doskonalenia zwierząt mogą wykorzystać szereg
innych biotechnik, m.in. tzw. metodę OPU –
kompleksową produkcję zarodków, pozwalającą na przyżyciowe pobranie oocytów od samic,
nawet we wczesnym okresie życia, wyprodukowanie zarodków i ich przeniesienie do biorczyń. Skraca to znacznie odstęp pokoleń.
Standardem w „szanujących się oborach”
jest już dzisiaj wykorzystywanie nasienia po
segregacji plemników, tzw. nasienia seksowanego. U jałówek uzyskujemy już ponad 60%
zapłodnień takim nasieniem.
Ogromne możliwości dały hodowcom
w ostatnich latach osiągnięcia w zakresie bio-
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logii molekularnej i poznanie genomu wielu
gatunków zwierząt. Współczesne programy
hodowlane od lat korzystają z teorii genetyki
populacji. Wykrycie markerów satelitarnych
pozwalających usytuować QTL (quantitative trait loci), warunkujących znaczący procent
zmienności cech ilościowych, dało możliwość
opracowania selekcji asystowanej markerami. Z kolei zastąpienie markerów mikrosatelitarnych markerami typu SNP (polimorfizmy
jednonukleotydowe) pozwoliło na wprowadzenie w niektórych krajach około 10 lat temu
selekcji genotypowej. Opracowane mikromacierze dają możliwość określenia jednorazowo kilkudziesięciu tysięcy SNP i obliczenia
indeksu genotypowego na dużej ilości cech
z powtarzalnością od 0,5 do 0,7. Indeks ten
można obliczyć we wczesnym okresie życia
zwierzęcia i u obu płci. Mimo mniejszej dokładności metody w porównaniu z tradycyjnym modelem ta metoda, głównie poprzez
skrócenie odstępu międzypokoleniowego,
daje duże korzyści w postaci zwiększenia postępu genetycznego. Wykazali to między innymi badacze amerykańscy w swoich ostatnich
pracach. Selekcja genotypowa zastosowana została już u bydła i jest wdrażana także u świń,
drobiu i innych gatunków zwierząt.
W hodowli zwierząt obserwujemy obecnie zmianę strategii, dokonywane są zmiany
w programach hodowlanych, osiągnęliśmy
już taki postęp, taką wydajność u zwierząt, że
musimy zwrócić uwagę na ich długość użytkowania, stan zdrowia. Dowodem tego jest
chociażby indeks selekcyjny dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Jeśli porównamy do niedawna
obowiązujący i obecny, zauważymy, iż maleje
znaczenie cech produkcyjnych, a wzrasta cech
funkcjonalnych, m.in. długowieczności. Chodzi nam o to, aby krowy dłużej żyły i dawały więcej cieląt, aby lochy dawały więcej miotów itd. Krowy czy świnie mogą żyć znacznie
dłużej, niż je użytkujemy. Czy wiecie Państwo
jak długo może żyć krowa? Z przeprowadzonych przeze mnie poszukiwań oraz dociekań
redaktorów czasopisma Farmer wynika, że
najprawdopodobniej najdłużej żyjącą krową
na jednej z ferm w Irlandii była Duża Berta.
Żyła bez mała 50 lat. Krowa Jane rasy Angus
utrzymywana na farmie Finbarr w tym kraju
miała 33 lata. U nas w kraju nie prowadzi się
oficjalnych statystyk, ale jedną z najdłużej żyjących krów była (lub jest) „gwiazda filmowa”
Bukietka z filmu „Boża podszewka”. Czy zakończyła żywot? Nie wiadomo, w każdym razie miała 22 lata, a potem nie udało się ustalić,
jaki był jej dalszy los.
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Wraz z postępem genetycznym wzrasta wydajność zwierząt, pojawiają się różne problemy, zmieniają się także poglądy na temat metod chowu zwierząt.
Dzisiaj wiemy, że chcemy bezpiecznej żywności, zrównoważonych systemów jej produkcji, poprawy dobrostanu zwierząt. Zwiększają
się jednocześnie koszty energii, co wymusza
jej oszczędzanie i monitorowanie zagrożeń
środowiskowych ze strony produkcji zwierzęcej. Badania wielu autorów, m.in. tutejszego lubelskiego ośrodka naukowego, zespołu
pana profesora Leszka Tymczyny, wykazują,
że wraz z intensyfikacją produkcji zwierzęcej
wzrasta jej negatywne oddziaływanie na środowisko. Pojawiają się więc pytania: Jak pogodzić intensywną produkcję z dobrostanem
zwierząt i ochroną środowiska? Jak zapewnić
odpowiednią ilość żywności przy wzrastającej
liczbie ludności? Jaki ma być docelowy model rolnictwa europejskiego? Na tle dokonujących się przeobrażeń społecznych i gospodarczych zasadnicze trendy europejskie mogą
ulec zmianie. Niedobory energii i żywności
mogą być powodem głębokich przemian. Wyrazem tych przemian są już m.in. powstające
farmy zwierząt na wodzie, jak farma mleczna
w Rotterdamie. Jeszcze do niedawna wizjonerski pomysł, dzisiaj jest już prawie wybudowaną farmą, która, jak zapowiadają jej twórcy, zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku.
Na farmie o powierzchni 1200 m2 utrzymywanych będzie 40 krów rasy montbeliarde,
a dzienna produkcja mleka wyniesie ok. 800
litrów. W przypadku zwierząt jest to pierwsza farma tego typu na świecie, a kolejne, nie
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tylko dla bydła, ale również dla drobiu czy
świń, są już planowane. Będą to farmy pływające od portu do portu, pełniące różne funkcje, produkcyjne, edukacyjne i inne. Czy zatem za kilkadziesiąt lat nasi potomkowie będą
jeszcze oglądać takie piękne widoki z pasącymi się zwierzętami na pastwisku? Czy nie będą
pić mleka sztucznego i jeść mięsa wyprodukowanego w bioreaktorach? Czy można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie
postawione przeze mnie w tytule tego wykładu? Wydaje mi się, że nie, bo niograniczone są
horyzonty naszego poznania i trudno przewidzieć osiągnięcia nauki.
Pozostawiam Państwa z tym pytaniem
w nadziei, że próbując odpowiedzieć na nie,
wskazałem chociaż w niewielkim wymiarze
na pozytywne i negatywne aspekty związane z doskonaleniem genetycznym zwierząt,
pobudziłem do refleksji i zainspirowałem do
szerszych rozważań nad problemami zasygnalizowanymi w wykładzie.
Na koniec chciałbym przytoczyć krótki
wpis, jaki znalazłem na jednym z portali, poszukując materiałów dotyczących długości
życia zwierząt. Pewna młoda osoba napisała:
Moja mama ma krowę, która ma 20 lat i ma się dobrze, żyje wolno i jest szczęśliwa. Takie krowy żyją
długo.
I ja chciałbym życzyć Państwu, Jego Magnificencji, Pani Dziekan, wszystkim członkom
Wysokiej Rady Wydziału, całej społeczności
akademickiej i wszystkim zgromadzonym na
tej sali, długich i szczęśliwych lat życia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego wykładu.

Włochy (Cremona): A. prof. C. Galli
ze sklonowaną klaczą rasy haflinger
i prof. M. Tischner z jej klonem Prometeą,
28.05.2003 r.
B. Ogierek urodzony przez Prometeę,
2.03. 2008 r. [Tischner M., Tischner M. jr.,
Życie Wet. 2017, 92 (5)]
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Prof. dr hab. dr h.c.
Ewald Sasimowski
W

Tablicę upamiętniającą prof. Ewalda
Sasimowskiego odsłaniają, od lewej:
prof. prof. Zygmunt Litwińczuk, Anna
Stachurska, Emil Sasimowski (syn)
Fot. Maciej Niedziółka

holu Collegium Zootechnicum, przy
finansowym wsparciu Polskiego Związku Hodowców Koni, uroczyście odsłonięto
tablicę pamiątkową wraz z popiersiem profesora Ewalda Sasimowskiego, rektora naszej
uczelni w latach 1969–1972, wybitnego polskiego hipologa, pasjonata koni, wychowawcy wielu pokoleń naukowców i praktyków.
Uroczystość odbyła się w ramach obchodów
65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
Otwierając tę uroczystość jako rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, chciałem przypomnieć najważniejsze osiągnięcia
profesora wobec licznie zgromadzonych jego
wychowanków oraz szerokiego grona pracowników nauki i praktyki zootechnicznej,
przybyłych na uroczystości związane z 65-leciem Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki.
Od kilku lat podczas dyskusji w różnych
kręgach związanych z zootechniką pytano
mnie, czy pamiętamy o osiągnięciach i zasługach prof. Sasimowskiego. W związku z tym
kiedy w 2016 r. zostałem wybrany na rektora,
podjąłem decyzję, że zrealizuję te oczekiwania. W tym zakresie dostałem duże wsparcie
od Polskiego Związku Hodowców Koni. Na
termin uroczystości wybrałem dzień jubileuszu Wydziału, który wiele profesorowi Sasimowskiemu zawdzięcza.
Prof. Ewald Sasimowski urodził się w Borowiu koło Garwolina 23 lipca 1923 r., zmarł
16 kwietnia 2012 r. Ukończył studia na Wy-

dziale Rolnym UMCS. Był studentem, a od
1946 r. równocześnie młodszym asystentem
nestora polskiej zootechniki, prof. Romana
Prawocheńskiego seniora, w Katedrze Ogólnej
Hodowli Zwierząt. W latach 1948–53 pracował w Stadzie Ogierów w Białce na stanowisku zastępcy p.o. dyrektora. Całą swoją dalszą
pracę zawodową związał z naszą uczelnią.
Profesor Ewald Sasimowski to wielka osobowość polskiej zootechniki, o uznanej pozycji na arenie międzynarodowej. To twórca lubelskiej hipologii, promotor kilkunastu prac
doktorskich i opiekun naukowy wielu prac habilitacyjnych, którego niekwestionowaną zasługą jest fakt, że lubelski ośrodek naukowy
związany z hodowlą i użytkowaniem koni od
ponad 30 lat jest zawsze na pierwszym miejscu. Karierę naukową do tego stopnia poświęcił koniom, że swoje wspomnienia zatytułował „Moje życie z końmi”. Prof. Sasimowski
to nauczyciel i wychowawca wielu roczników
koniarzy. Trwałym, pozostawionym dla potomnych efektem działalności naukowej prof.
Sasimowskiego jest wyhodowana przez niego
nowa polska rasa koni – kuc feliński.
Prof. Ewald Sasimowski to autor wielu
podręczników akademickich. Wydany w latach 70. jako jednoautorskie dzieło dwutomowe „Zarys szczegółowej hodowli zwierząt”,
obejmujący hodowlę i użytkowanie wszystkich gatunków zwierząt, został w całości przetłumaczony na język angielski i opublikowany
przez uznane wydawnictwo w Anglii. Z tego
podręcznika ja również się uczyłem.
W 1964 r. w wieku 41 lat profesor został
wybrany na dziekana i podjął nowe zadania
w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej. To za jego kadencji Wydział Zootechniczny uzyskał w 1966 r. uprawnienia do
nadawania stopni doktora w zakresie hodowli zwierząt. Po 5 latach pełnienia funkcji dziekana został w 1969 r. w wieku 46 lat wybrany
na rektora uczelni na 3-letnią kadencję. Był to
ostatni rektor wybierany przez senat, następny pochodził z nominacji ministra. W trakcie tej krótkiej 3-letniej kadencji przygotował
nowy program rozwoju uczelni na Felinie,
wraz z makietą, którą byliśmy zachwyceni,
i rozpoczął budowę nowych obiektów dydaktycznych. Niestety, powołany przez ministra
w 1972 r. następca nie kontynuował tych prac.
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Prof. Sasimowski miał duże, niekwestionowane osiągnięcia w działalności organizacyjnej. Część ze sprawowanych przez niego
funkcji jest wymieniona na pamiątkowej tablicy. Pełnił najważniejsze funkcje w polskiej
zootechnice. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, przewodniczącym Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN,
członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, prezesem Lubelskiego Związku Hodowców Koni i wiceprezesem Polskiego Związku.
Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy i popiersia w krótkich wystąpieniach przywołali postać profesora także prof.
Anna Stachurska – wychowanka i wieloletni
kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania
Koni, prof. Czesława Lipecka, która najdłużej
współpracowała z prof. Sasimowskim, prof.
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Ryszard Kolstrung, który kontynuuje prace
profesora nad hodowlą kuców felińskich, prof.
Zbigniew Jaworski, kierownik Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa na UWM w Olsztynie i dr hab. Jarosław Łuszczyński, kierownik
Zakładu Hodowli Koni na UR w Krakowie.
Za inicjatywę uczczenia pamięci prof.
Ewalda Sasimowskiego tablicą pamiątkową
w budynku Collegium Zootechnicum podziękowała prof. Iwona Janczarek, obecny kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni
i prof. Joanna Barłowska, dziekan Wydziału
Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Serdeczne podziękowania w imieniu rodziny prof. Sasimowskiego, żony Ireny i swoim przekazał syn Emil – profesor Politechniki
Lubelskiej.
Zygmunt Litwińczuk

Nominacje  Habilitacje  Doktoraty
Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
 dr Elżbieta Mielniczuk
na postawie monografii pt. „Występowanie
grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena
sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunku
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz
szkodliwości dla wybranych odmian”
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska,
UP we Wrocławiu; dr hab. Lidia Irzykowska,
UP w Poznaniu: dr hab. Elżbieta Patkowska,
UP w Lublinie
18 maja 2018 r.

Wydział Agrobioinżynierii
 dr Sylwia Okoń
na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Analiza
wirulencji Blumeria graminis f. sp. avenae w Polsce
oraz wykorzystanie dzikich gatunków z rodzaju
Avena do poprawy odporności na mączniaka
prawdziwego w owsie zwyczajnym (Avena
sativa L.)”
Recenzenci: dr hab. Urszula Wachowska, UWM
w Olsztynie; dr hab. Grzegorz Lemańczyk,
UTP w Bydgoszczy; dr hab. Roman Prażak,
UP w Lublinie
23 maja 2018 r.

 dr Mariusz Kulik
na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Ocena zmian
w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie zachowania siedlisk
pobagiennych”
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz,
UP w Poznaniu: dr hab. Maria Janicka, SGGW w Warszawie;
dr hab. Marzena Brodowska, UP w Lublinie
19 września 2018 r.
 dr Teresa Wyłupek
na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Ocena
florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwałych użytków
zielonych obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058
oraz ich wartość przyrodnicza i paszowa”
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kryszak, UP w Poznaniu;
dr hab. Maria Janicka, SGGW w Warszawie; dr hab. Danuta
Urban, UP w Lublinie
19 września 2018 r.

Wydział Inżynierii Produkcji
 dr Jolanta Piekut
na podstawie cyklu publikacji pt. „Właściwości
fizykochemiczne i biologiczne materiałów roślinnych
w procesie ich przetwarzania”
Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, SGGW
w Warszawie; prof. dr hab. Adam Figiel, UP we Wrocławiu;
dr hab. Marek Szmigielski, UP w Lublinie 12 lipca 2018 r.
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PREPARATY GALENOWE
DAWNIEJ I DZIŚ
Preparaty galenowe to zwyczajowa nazwa leków
sporządzanych z surowców roślinnych oraz
preparatów otrzymywanych z surowców pochodzenia
naturalnego. Należą do nich m.in. nalewki, wyciągi,
syropy, roztwory alkoholowe czy maści.

P

reparatyka galenowa swoje początki ma
już w średniowieczu. Wówczas lekarz i aptekarz greckiego pochodzenia – Galen – rozpoczął wytwarzanie pierwszych preparatów
galenowych. Claudius Galenus (ur. ok. 130,
zm. ok. 200 r. n.e.) był niezwykle utalentowanym badaczem oraz pisarzem. Jako lekarz
edukację rozpoczął w mieście gladiatorów,
w Pergamonie, gdzie poszerzał swoją wiedzę,
głównie z zakresu anatomii oraz chirurgii.
Zajmował się nie tylko poznawaniem budowy ludzkiego ciała, ale również poszukiwaniem nowych rozwiązań w leczeniu różnych
schorzeń organizmu. W związku z ogromną potrzebą leczenia tworzył własne receptury leków naturalnych i sprawdzał ich skuteczność na swoich pacjentach. Dzięki tym
doświadczeniom wprowadził do lecznictwa
wiele nowych leków, głównie tzw. preparatów galenowych, czyli leków otrzymywanych
poprzez ekstrakcję z surowców pochodzenia
roślinnego, rzadziej zwierzęcego lub mineralnego. Sam opracowywał receptury, które później opisywał i wykorzystywał w lecznictwie.
Preparaty wykonywał z ogromną starannością

i dbałością o jak najlepszą jakość. Dodatkowo
zajmował się również spisywaniem znanych
wcześniej receptur, dzięki czemu usystematyzował przepisy przygotowywania tych medykamentów. Stworzył w ten sposób podstawy
aptekarstwa, na których opierała się cała terapia przez następnych 15 wieków. Galen jako
pierwszy stwierdził, iż działanie leku zależy od
formy, w jakiej jest podany. Wykorzystywał tę
zasadę podczas przygotowywania i stosowania własnych medykamentów. Wiedza zgromadzona i zapisana przez Galena przetrwała
wiele lat i stanowiła podstawę do stworzenia
nowego systemu lecznictwa. To właśnie Galenowi zawdzięczamy podział leków stosowanych zewnętrznie na maści, kremy, papki czy
też płyny. Ze względu na ogromne zasługi dla
farmacji jest uważany za jej ojca.
Leki galenowe jako produkty lecznicze otrzymywane z surowców naturalnych
bardzo szeroko zostały rozpowszechnione
w medycynie ludowej i stały się częścią tradycji kulturowej prawie każdego społeczeństwa. Opracowane w średniowieczu podstawy
otrzymywania oraz stosowania leków galeno-
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wych były przez kolejne lata kontynuowane
i rozszerzane przez liczne zakony, w których
bardzo często powstawały przyklasztorne apteki. Istnieją doniesienia wskazujące, iż również medycyna polska do pierwszej połowy
XIX w. posługiwała się głównie lekarstwami
pochodzenia naturalnego, przede wszystkim
ziołami i ich przetworami. Naturalne soki,
wyciągi ziołowe na winie, wodzie czy też piwie były lekami do użytku wewnętrznego.
Zewnętrznie natomiast stosowane były maści czy też przylepce sporządzane z substancji
pochodzenia roślinnego lub mineralnego. Aż
do końca XIX w. preparaty galenowe odgrywały ogromną rolę i były szeroko stosowane
w lecznictwie. Dopiero rozwój chemii analitycznej i syntetycznej – umiejętność otrzymywania leków chemicznych i wprowadzenie
pojedynczych substancji leczniczych otrzymywanych syntetycznie – zmniejszył rangę leków galenowych. Leki uzyskiwane na drodze
syntezy charakteryzowały się mniejszą ilością
działań niepożądanych czy większą siłą działania oraz większą skutecznością, dlatego stały
się pożądane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Wówczas naturalne preparaty galenowe straciły uznanie i powszechność, niektórzy
badacze uważali je nawet za nieczyste „smary”
i żądali całkowitego usunięcia z farmakopei.
Jednak tak się nie stało i już w Farmakopei Polskiej II jest ok. 300 preparatów galenowych. Obecnie ponownie postaci tych leków
budzą ogromne zainteresowanie społeczeństwa i są coraz szerzej wykorzystywane nie tylko w medycynie tradycyjnej.
Współcześnie preparaty galenowe to uzyskane z surowców naturalnych leki wytworzone według ściśle określonego przepisu zawartego w farmakopei lub receptariuszu. Surowce
stosowane do ich produkcji są głównie pochodzenia roślinnego, rzadziej zwierzęcego
lub mineralnego. Wśród współcześnie stosowanych preparatów galenowych wyróżniamy
preparaty farmakopealne, niefarmakopealne
oraz inne, tj. płyny, maści i mazidła. Farmakopealne preparaty galenowe otrzymywane są
poprzez wytrawianie wysuszonych oraz odpowiednio rozdrobnionych surowców roślinnych według przepisów zawartych w farmakopei. Najczęściej występują w postaci nalewek
oraz wyciągów płynnych lub suchych. Niefarmakopealne preparaty galenowe otrzymywane
są natomiast ze świeżych roślin, należą do nich
soki, syropy ziołowe i owocowe, wina i intrakty. Trzecią grupę współczesnych preparatów
galenowych stanowią płyny, maści i mazidła,
które przygotowywane są w aptekach lub w la-
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boratoriach galenowych. Charakteryzują się
największą trwałością spośród wszystkich preparatów galenowych.
Obecnie wszystkie preparaty galenowe wytwarzane w aptekach czy też laboratoriach farmaceutycznych podlegają procesowi standaryzacji, czyli zawierają ściśle określoną ilość
substancji czynnych odpowiedzialnych za ich
działanie. Ponadto w procesie przygotowywania wymagane jest określenie siły działania
związków aktywnych, a także określenie zawartość alkoholu w preparacie. Dawniej terminem „leki galenowe” określano wszystkie
leki sporządzane w aptece. Obecnie ze względu na coraz szerszą dostępność gotowych preparatów terminem tym w aptekach i zakładach
farmaceutycznych określa się przede wszystkim środki pomocnicze stosowane do wytwarzania leków recepturowych.
Jako galenowe preparaty niefarmakopealne, czyli preparaty lecznicze, które mogą być
wykonywane przez każdego w domu, określa się soki, wina, syropy czy preparaty ziołowe otrzymywane z pojedynczych ziół lub
z ich mieszanek. Te preparaty również są szeroko rozpowszechnione w tradycyjnej medycynie ludowej i mają bogatą i długą tradycję
stosowania.
Współczesna fitoterapia sięga bardzo często
po preparaty galenowe w leczeniu wielu schorzeń ludzkiego organizmu, również jako po
leki wspomagające terapie środkami syntetycznymi. Dodatkowo zainteresowanie takimi lekami jest coraz większe i wiele osób poszukuje
alternatywnych rozwiązań pozwalających wykorzystać dobra natury. W Polsce preparatyka
galenowa jest bardzo szeroko rozwinięta nie
tylko w aptekach, ale również w samolecznictwie i cieszy się dużym uznaniem.
Tekst i fot. Magdalena Walasek
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Warzywa bogate
w karotenoidy
Warzywa należą do ważnych składników pożywienia
człowieka. Dostarczają składników odżywczych niezbędnych
dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

D

ieta bogata w warzywa przyczynia się do
zmniejszenia ryzyka zachorowania na
choroby serca i układu krążenia oraz niektóre choroby nowotworowe. Konsumpcja warzyw zapewnia dobre samopoczucie, zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową. Zalecana
przez lekarzy specjalistów i dietetyków oraz
Światową Organizację Zdrowia minimalna
ilość warzyw i owoców spożywanych w codziennych posiłkach powinna wynosić 400
g na osobę. Najnowsze badania żywieniowe wskazują konieczność spożywania owoców 2–3 razy dziennie, a warzyw nawet dwukrotnie częściej. Wartość odżywcza warzyw
wynika z ich bogatego składu chemicznego.
Części jadalne roślin warzywnych zawierają
białko, cukry, niewielką ilość tłuszczu, witaminy i składniki mineralne. W niektórych organach roślinnych gromadzą się znaczne ilości
substancji biologicznie aktywnych, co sprawia
że oprócz walorów odżywczych mają także
właściwości prozdrowotne. Przykładem takich
produktów są warzywa bogate w karotenoidy.
Karotenoidy są grupą pigmentów roślinnych występujących u wszystkich organizmów
fotosyntetyzujących. Odpowiedzialne za barwę owoców i kwiatów, są barwnikami pomocniczymi w procesie fotosyntezy, zabezpieczają chlorofil przed nadmierną intensywnością
światła. Karotenoidy są rozpuszczalne w tłuszczach i ich rozpuszczalnikach, a tlenowe pochodne karotenoidów (ksantofile) również
w alkoholach. Karotenoidy charakteryzują się
zabarwieniem od żółtego, poprzez pomarańczowe, aż do czerwonego. Zawierają zwykle
40 atomów węgla i należą do grupy tetraterpenów. Są to wtórne metabolity roślinne, które można podzielić na dwie grupy: karoteny
o charakterze węglowodorów oraz ksantofile,

czyli tlenowe pochodne karotenów. Niektóre
karotenoidy stosowane są jako barwniki żywności (E-160), β-karoten, luteina i zeaksantyna
jako suplementy diety.
Karotenoidy są substancjami biologicznie
aktywnymi, działają antyoksydacyjnie, a niektóre z nich, takie jak β-, α-, i γ-karoten oraz
β-kryptoksantyna, ulegają przekształceniu
do witaminy A. Karotenoidy mają ochronny
wpływ na oczy – są prekursorami witaminy
A, a także przeciwdziałają zaćmie i zwyrodnieniu plamki żółtej – chorobom związanym
z wiekiem. Znaczne spożycie tych związków
koreluje także z mniejszym ryzykiem występowania niektórych rodzajów nowotworów,
chorób układu krążenia oraz mniejszym narażeniem na poparzenia słoneczne. Karoteny, aby mogły stać się aktywne, muszą zostać
konwertowane do retinolu. Niemal połowa
absorbowanych karotenoidów ulega tej konwersji, a tylko 15% z nich jest wykorzystywane przez organizm człowieka. Aktywność
antyoksydacyjna karotenoidów wynika z ich
struktury chemicznej i związana jest z obecnością wiązań podwójnych. Najbardziej wydajny
jest otwarty pierścień karotenoidowy likopenu. Wśród różnych rodników, które powstają
w ludzkim organizmie, karotenoidy najbardziej efektywnie reagują z rodnikami nadtlenkowymi, generowanymi w procesie peroksydacji lipidów i prowadzącymi do uszkodzenia
błon komórkowych.
Rośliny warzywne szczególnie bogate w karotenoidy to: kukurydza cukrowa (Zea mays
L., Poaceae), marchew zwyczajna (Daucus carota L., Apiaceae), dynia (Cucurbita L., Cucurbitaceae), papryka roczna (Capsicum annuum
L., Solanaceae), pomidor (Solanum lycopersicum
L., Solanaceae), kapusta (Brassica L., Brassica-
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ceae), pietruszka (Petroselinum L., Apiaceae),
szpinak zwyczajny (Spinacia oleracea L., Chenopodiaceae), rzeżucha ogrodowa (Lepidium
sativum L., Brassicaceae). β-karoten występuje w największej ilości w częściach jadalnych
marchwi, dyni, papryki czerwonej, pomidora,
szpinaku, sałaty, brokułu, β-kryptoksantyna –
w owocach czerwonej papryki słodkiej, a likopen – w owocach pomidora, dyni i korzeniach
marchwi. Luteina w dużych ilościach występuje w jarmużu i liściach pietruszki, a także
w innych warzywach liściowych: roszponce
i szpinaku.
Zawartość karotenoidów w warzywach zależy od różnych czynników: genetycznych
(odmiana), ontogenetycznych (faza zbioru) oraz środowiskowych (warunki uprawy).
Związki te są intensywnie syntetyzowane
w pierwszych etapach tworzenia się owoców,
a po dojrzeniu ich ilość wyraźnie się zmniejsza. Prawdopodobnie jest to związane z degradacją enzymatyczną lub procesami biokonwersji tych związków. Na zawartość karotenoidów
w spożywanych warzywach ma też wpływ ich
przyrządzenie. Usunięcie zewnętrznej warstwy liści z główki kapusty pozbawia ją dużej
ilości luteiny i β-karotenu (liście zewnętrzne
zawierają około 150 razy więcej luteiny i około 200 razy więcej β-karotenu niż liście wewnętrzne). Zdejmowanie skórki z owoców
pomidora powoduje z kolei zmniejszenie poziomu likopenu, którego w skórce jest 5 razy
więcej niż w miąższu.
Badania naukowe dowodzą, że duże spożycie karotenoidów koreluje z obniżeniem ryzyka występowania niektórych rodzajów chorób
czy mniejszym narażeniem na poparzenia słoneczne. Do najważniejszych i najczęściej występujących karotenoidów we krwi oraz tkankach ludzi należą β-karoten, likopen i luteina.
Badania dowodzą, że głównymi źródłami
β-karotenu w diecie są warzywa (świeże, mrożone, przetwory warzywne), z których łącznie
pochodziło 87% tego związku. Największych
ilości likopenu dostarczają pomidory (32%)
oraz ich przetwory (50%), natomiast luteiny
warzywa świeże (56%), w tym warzywa liściowe (24%).
Marchew (β-karoten). Korzenie marchwi
wyróżniają się dużą zawartością β-karotenu,
wynoszącą u niektórych odmian nawet do
20 mg w 100 g świeżej masy. Na zawartość
β-karotenu w korzeniach wpływ mają faza
dojrzałości, odmiana, warunki klimatyczno-glebowe, termin zbioru oraz warunki przechowywania. Najwięcej tego związku mar-
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Likopen

β-karoten

Luteina + zeaksantyna

mg w 100 g św.m.

mg w. 100 g św.m.

mg w 100 g św.m.

Pomidor

0,72

0,42

0,076–0,43

Dynia

0,38

3,3–7,6

3,1–12,0

Kukurydza

–

–

0,5–2,0

Marchew

0,65

6,15–9,02

0,30–0,51

Jarmuż

–

2,84–43,80

3,04–39,55

Szpinak

–

3,25–5,60

4,40–11,94

Papryka

0,13

2,38–3,25

2,20

Warzywa

chew gromadzi w temperaturze umiarkowanej
(15–21°C), a przechowywanie korzeni w warunkach optymalnych nie wpływa istotnie na
jego zawartość. β-karoten działa antyoksydacyjnie, moduluje funkcjonowanie układu odpornościowego oraz hamuje wzrost komórek nowotworowych. Kumuluje się w skórze,
ma zdolność wiązania rodników tlenkowych
i zapobiega uszkodzeniom skóry wywołanym
promieniowaniem UVA. β-karoten stosowany
razem z witaminami C i E powoduje cofanie
się zmian miażdżycowych. W organizmach
człowieka i zwierząt β-karoten, β-karoten
i β-kryptoksantyna są prekursorami witaminy A oraz innych retinoidów. Rozpuszczalne
w tłuszczach retinoidy przyspieszają regenerację skóry, poprawiają jej wygląd i funkcje regulacyjne. Witamina A i retinoidy należą do
najbardziej efektywnych składników preparatów kosmetycznych o działaniu przeciwstarzeniowym: wygładzają i uelastyczniają skórę,
likwidują drobne zmarszczki, przebarwienia,
zwiększają produkcję kolagenu.
Pomidor (likopen). W zielonych niedojrzałych owocach pomidora głównymi pigmentami są chlorofile (45 mg w 100 g św.m.). Podczas dojrzewania te barwniki rozkładają się,
a w ich miejsce powstają karotenoidy, głównie
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czerwony likopen, którego zawartość może
przekraczać 400 mg w 100 g św.m. Oprócz likopenu, stanowiącego 87% wszystkich karotenoidów, w owocach pomidora występuje też
β-karoten (7% wszystkich karotenoidów) oraz
inne karoteny i ksantofile. Odmiany pomidora
o czerwonych owocach zawierają od 10 do 15
mg likopenu w 100 g św.m., natomiast odmiany o żółtych owocach – jedynie 0,5 mg tego
karotenoidu. Na zawartość likopenu w pomidorach ma wpływ temperatura wzrostu owoców. Przyjmuje się, że optymalna to 16–26°C,
natomiast w temperaturze powyżej 35°C likopen przekształca się w β-karoten. Likopen
jest wielonienasyconym węglowodorem z 11
skoniugowanymi podwójnymi wiązaniami,
znajdującymi się w łańcuchu alkilowym. Najprawdopodobniej taka budowa odpowiada za
antyoksydacyjną funkcję tej cząsteczki, a także stanowi o jej przewadze nad innymi karotenoidami. Świeże owoce pomidora stanowią
bogate źródło likopenu. Przetwory z owoców
– sosy, pasty, soki, czy keczup – ze względu na
zagęszczenie tego składnika dostarczają jeszcze
większych ilości likopenu. Karotenoidy jako
związki lipofilne lepiej wchłaniają się z pożywieniem zawierającym niewielkie ilości tłuszczu. Stąd przetworzone owoce pomidora, np.
w postaci zupy pomidorowej czy sosu pomidorowego, będą odznaczać się lepszą biodostępnością likopenu w porównaniu ze świeżymi owocami czy nawet czystym likopenem.
Kukurydza (luteina i zeaksantyna). Kukurydza cukrowa w Polsce nie ma większego znaczenia gospodarczego. Jest dostępna
w świeżej, konserwowanej i mrożonej postaci
przez cały rok. Owocem kukurydzy jest ziarniak, składający się z bielma i zarodka, osadzony na skróconym pędzie tworzącym kolbę.
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Kolby kukurydzy zbierane są w fazie dojrzałości mlecznej, gdy ziarniaki są miękkie, delikatne i słodkie, barwy od jasnożółtej do pomarańczowej, czasem z fioletowym nalotem
i połyskiem. Za żółte zabarwienie kukurydzy
odpowiedzialne są luteina i zeaksantyna, natomiast charakterystyczny zapach związany jest
z obecnością związków siarkowych. Ziarniaki kukurydzy zawierają cukry (głównie skrobię i sacharozę), białko, tłuszcz, karotenoidy,
witaminy C, A, B, związki mineralne fosforu, potasu, wapnia, magnezu oraz selenu.
Luteina i zeaksantyna, charakterystyczne dla
kukurydzy karotenoidy, znane są z ochronnego wpływu na oczy. Te związki występują
w siatkówce i soczewce oka, gdzie są widoczne jako żółty pigment. Przypuszcza się, że są
odpowiedzialne za ochronę oka przed promieniowaniem słonecznym oraz oksydacyjnymi uszkodzeniami powodowanymi przez
procesy starzenia się czy kataraktę. Ich działanie jest najprawdopodobniej dwukierunkowe:
antyoksydacyjne oraz ochronne przed niebieskim promieniowaniem, odpowiedzialnym za
uszkodzenia fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego siatkówki. Zawartość luteiny i zeaksantyny w warzywach zależy od odmiany,
wieku rośliny i warunków środowiskowych.
Najwięcej luteiny i zeaksantyny w ziarniakach
kukurydzy stwierdza się w fazie dojrzałości
mlecznej. Badania naukowe wskazują także,
że konserwowanie nie zmniejsza zawartości
karotenoidów w kukurydzy, a mrożenie może
nawet zwiększać ich zawartość. Przetwarzanie
kukurydzy może zatem dodatkowo zwiększać
biodostępność karotenoidów i potencjalne korzyści zdrowotne. Jako cenne źródło luteiny
i zeaksantyny, a także β-karotenu wskazywane są również świeże i liofilizowane owoce
dyni. Produkty te mogą być również wykorzystywane w przemyśle spożywczym jako źródło bioaktywnych prozdrowotnych związków
fitochemicznych.
Karotenoidy charakteryzują się korzystnym
oddziaływaniem na organizm człowieka. Spożywanie produktów bogatych w karotenoidy,
zarówno świeżych owoców i warzyw, jak i ich
przetworów, przyczynia się do polepszenia
ogólnego stanu zdrowia, a także chroni organizm przed wieloma poważnymi chorobami.
Tekst i fot. Renata Nurzyńska-Wierdak
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
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15 lat Biura Karier Studenckich
Jesienią 2002 r. władze Akademii Rolniczej w Lublinie
opracowały i zgłosiły do konkursu Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej projekt utworzenia na uczelni
akademickiego biura karier. Projekt uzyskał pozytywną ocenę
i dofinansowanie umożliwiające utworzenie takiego biura.

S

enat uczelni podjął uchwałę, zgodnie
z którą 1 lutego 2003 r. rozpoczęło działalność Biuro Karier Studenckich i Promocji
Uczelni. Prace przygotowujące uruchomienie biura karier nadzorowała prof. Grażyna
Jeżewska jako prorektor ds. studenckich i dydaktyki przy pełnym wsparciu JM Rektora
prof. Zdzisława Targońskiego. Administracja
w trybie pilnym przygotowała odpowiednie
pomieszczenie, które zostało udostępnione 14
marca 2003 r. pracownikom Biura, Krzysztofowi Stankiewiczowi i Lechowi Szafrańskiemu, oraz studentom i absolwentom Akademii
Rolniczej. Pierwsza siedziba Biura mieściła się
w budynku Agro II.
Akademickie biura karier pojawiły się w pejzażu polskich szkół w pierwszej połowie lat 90.
ub. w. jako nowe jednostki organizacyjne, mające obsługiwać nie tylko studentów, ale także
absolwentów jako swoisty pośrednik między
nimi a rynkiem pracy. Nazwa: biuro karier jest
tłumaczeniem angielskiej nazwy career service, placówek, które blisko 100 lat temu zaczęły
powstawać w tamtejszych szkołach wyższych,
zajmując się poradnictwem psychologicznym
dla studentów planujących wybory zawodowe.
W Lublinie jako pierwsze powstało w 1997 r.
akademickie biuro karier przy UMCS. Podlegało ono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.
Rok później powstała podobna placówka na
KUL. Obydwa biura weszły do Ogólnopolskiej
Sieci Biur Karier, która jako nieformalne stowarzyszenie walnie przyczyniła się do zainteresowania Ministerstwa Pracy rozwojem takich
placówek. W 2002 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs
projektów na tworzenie akademickich biur karier ponawiany w następnych dwóch latach.
W rezultacie powstały takie placówki na ponad
100 państwowych i prywatnych szkołach wyższych. Uchwalona w 2004 r. ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zalicza
akademickie, szkolne i samorządowe biura karier do tychże instytucji. Równocześnie ta ustawa umożliwiła rejestrację instytucji, w ramach

których działają biura karier, jako agencji pośrednictwa pracy.
W trakcie 20 lat istnienia akademickie biura karier wypracowały pola swoich działań.
Komisja ds. ABK przy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich w zaleceniach
dla biur karier proponuje, aby taka placówka:
 prowadziła doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów, ustalając ich predyspozycje zawodowe i radząc, jaką wybrać drogę kariery
zawodowej, oraz pomagając w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom
(przygotowanie do poszukiwania pracy,
sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia negocjacji płacowych itp.);
 dostarczała informacji o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych
i planach rekrutacyjnych, działach, produktach itp.) oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą,
studiach podyplomowych;

WYDARZENIA

WYDARZENIA

24

 aktywnie poszukiwała, klasyfikowała i udostępniała oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za
granicą;
 prowadziła bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy – miała możliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia
ich danych pracodawcom prowadzącym rekrutację pracowników;
 organizowała bezpośrednie kontakty studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez wizyty informacyjne w przedsiębiorstwach, targi pracy, prezentacje firm na terenie
wyższych uczelni, seminariów, konferencji itp.;
 badała losy i monitorowała kariery zawodowe
absolwentów oraz informowała władze wyższych uczelni o tendencjach zaobserwowanych
na rynku pracy, aby mogły one wprowadzać
pożądane na rynku kierunki kształcenia;
 dbała o dobry wizerunek wyższych uczelni zarówno wewnątrz środowiska akademickiego,
jak i na zewnątrz, prowadząc działania promocyjne w społecznych środkach przekazu;
 promowała ideę biur karier, przyczyniając się
do ich powoływania przy innych wyższych
uczelniach.
Z usług uczelnianych biur karier mogą korzystać studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, a także pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych
kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca
pracy.
Każde z polskich biur karier, dostosowując się
do lokalnych warunków, wypracowuje własne metody i techniki działania, może się pochwalić indywidualnymi inicjatywami oraz osiągnięciami.
Pracownicy tych placówek czuwają nad utrzymaniem wyrównanych, wysokich standardów usług.
Głównym i najstarszym zadaniem akademickich
biur jest przygotowanie studentów do wejścia na
rynek pracy. Ta gwałtowna zmiana sytuacji życiowej stawia przed absolwentem nowe wyzwania,
którym musi sprostać, żeby zdobyć pracę dającą
nie tylko satysfakcję materialną, ale umożliwiającą również wykorzystanie i rozwój wiedzy zdobytej w trakcie kilkuletnich studiów. O tym, że nie
jest to proste, przekonują się wszyscy absolwenci
studiów niezależnie od rodzaju uczelni, wydziału i kierunku, który ukończyli. Pierwszym stop-
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niem przygotowania do tej zmiany są szkolenia
organizowane przez Biuro Karier Studenckich
w każdym roku akademickim. Dają podstawową
wiedzę o sytuacji na rynku pracy, przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych, podstawach prawa
regulującego stosunek pracy, a zwłaszcza o przygotowaniu do metodycznego poszukiwania pracy
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji: Internetu, prasy, ogłoszeń w urzędach pracy czy ofert
w agencjach pośrednictwa pracy. Zarówno studenci, jak i absolwenci mogą skorzystać z indywidualnej porady doradcy, który pomoże im w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy lub
poza nim. Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami realizuje uprawnienia Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie wynikające z certyfikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprawniającego do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Studenci i absolwenci mogą
korzystać z ofert pracy kierowanych do Biura zarówno przez pracodawców, jak i instytucje pośrednictwa pracy. Strona internetowa www.biurokarier.
up.lublin.pl zawiera nie tylko oferty pracy, ale także szereg informacji związanych z organizacją rynku pracy i działalnością Biura Karier Studenckich
i Więzi z Absolwentami.
W czasie piętnastu lat istnienia Biura Karier
zmieniała się jego sytuacja organizacyjna. Przez
pierwszych osiem lat jako Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni zajmowało się, obok działań właściwych dla biur karier, również wszystkimi
sprawami związanymi z promocją programu dydaktycznego i naukowego. W maju 2011 r. z Biura Karier Studenckich zostało wydzielone stanowisko ds. promocji uczelni, które objęła Agnieszka
Wasilak. Przez pięć lat Biuro Karier Studenckich
funkcjonowało w obsadzie jednoosobowej. W lutym 2016 r. weszło w skład Biura Praktyk i Karier
Studenckich, po połączeniu z Zakładem Szkolenia
Praktycznego. W tej formule organizacyjnej przetrwało tylko do końca 2016 r. Nowy rektor prof.
Zygmunt Litwińczuk, w ramach reorganizacji administracji uczelni, powołał nową jednostkę Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
powierzając kierownictwo mgr Dorocie Piekutowskiej. Sprawy związane z praktykami studenckimi zostały przeniesione do nowo utworzonego
Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
którym kieruje dr Renata Reszka. Nowe ramy organizacyjne łączyły się z przeniesieniem do nowej siedziby, przygotowanej w budynku Centrum
Sportowo‑Rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 31.
Na pierwszym piętrze, nad siedzibą AZS, zostały
obok siebie umieszczone Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami oraz Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Lech Szafrański
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WE WŁOSKIEJ KRAINIE
SMAKÓW I ZAPACHÓW
W powszechnie panującej opinii kuchnia włoska postrzegana
jest jako jedna z najbardziej charakterystycznych i najlepszych
kuchni na kontynencie europejskim. Doświadczenie bogactwa
kulinarnego i obfitości dań tradycyjnych odmiennych
dla danego regionu Italii jest niezwykle fascynującą
podróżą szlakiem różnorodnych aromatów i smaków.

W

arto zaznaczyć, iż silne przywiązanie do
tradycji przy jednoczesnym podkreśleniu odrębności poszczególnych obszarów geograficznych Półwyspu Apenińskiego w sposób
szczególny widoczne jest w sztuce kulinarnej
i stanowi jedną z przyczyn takiego bogactwa
i zróżnicowania kuchni włoskiej.
Korzenie kuchni włoskiej sięgają czasów
Cesarstwa Rzymskiego, w których już słynęła z prosciutto di Parma (szynki parmeńskiej),
czyli surowo dojrzewającej, podsuszanej szynki wieprzowej – docenianej także obecnie za
wyborny, delikatnie słodkawy, niepowtarzalny
smak i aromat. Z kolei średniowieczna kuchnia włoska pachniała przede wszystkim świeżą, zieloną sałatą z octem i oliwą oraz kompozycją ziół.
Pizza jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych dań, jakie są kojarzone z kulinarną Italią. Jak podaje autor książki ,,Geniusz
smaku” Aleksandro Marzo Magno, słowo pizza po raz pierwszy pojawia się w zachowanym
do dnia dzisiejszego dokumencie datowanym
na rok 997. Jednakże w ówczesnych czasach
ta potrawa zdecydowanie odbiegała wyglądem
od znanej nam margherity, składającej się z pomidorów, złocistej warstwy idealnie rozciągającego się sera mozzarella, bazylii oraz marinara (sosu pomidorowego z czosnkiem i oliwą),
które tworzą idealną kompozycję smakowo-aromatyczną i obficie pokrywają ciepłe, cienkie ciasto drożdżowe. Co prawda dawniej na
pieczonym placku widniały różnego rodzaju
zioła i przyprawy, ale nie było żadnego akcentu pomidorowego, ponieważ wtedy jeszcze nie
znano i nie uprawiano tego rodzaju warzyw.
Kuchnia włoska pomimo swej różnorodności nie uchodzi jednak za zbyt skomplikowaną czy wymyślną. Jest raczej postrzegana jako
oszczędna, a jednocześnie wyszukana (i zdaniem wielu jest ona ,,wyrafinowana w swej

prostocie”). Świadczy o dużej wiedzy, wieloletniej tradycji, a także o perfekcyjnym kunszcie łączenia poszczególnych składników oraz
idealnie opanowanej technice kulinarnej, które zapewniają swobodę przygotowania wielu
wariantów prostych i relatywnie niedrogich
potraw.
Patrząc na kulinarną mapę Włoch, można zasadniczo wyodrębnić trzy obszary: południowy, północny i środkowy. Różnią się
zarówno wykorzystywanymi składnikami bazowymi danych potraw, jak i recepturami. Na
przykład w południowej części Włoch dominują głównie owoce morza, ryby oraz potrawy
mączne, natomiast im dalej w kierunku północnym kraju, tym zwiększa się asortyment
pieczonych i smażonych potraw mięsnych.
Głównym surowcem tych kulinarnych wyrobów jest jagnięcina, mięso młodych koźląt
oraz młoda wołowina. Z kolei wieprzowina
jest bazą do produkcji tradycyjnych włoskich
wędlin. W środkowej części Włoch do smażenia wykorzystuje się zarówno oliwę, jak i masło, natomiast na północy używa się głównie
masła, a na południu kraju w kuchniach króluje oliwa.
Makarony są podstawą wielu włoskich potraw (niektóre źródła wskazują, że we Włoszech istnieje ponad 300 różnych odmian
makaronu!). Szacuje się, iż przeciętny Włoch
w ciągu roku zjada 26 kilogramów makaronu,
nic więc dziwnego, że tak popularna w Italii
pasta doczekała się swojego międzynarodowego święta (World Pasta Day), które obchodzone jest 25 października.
Pasta to połączenie wody i semoliny – gruboziarnistej mąki lub drobnej kaszy otrzymywanej z pszenicy twardej (durum) lub też
z innego rodzaju mąki. Narodową pastę wyrabia się z takich surowców, jak mąka, oliwa, sól
i woda. Nie bez znaczenia jest także kształt po-

Patritzio Bolognesi
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wstającego makaronu, gdyż będzie on decydował nie tylko o nazwie wyrobu, ale także o jego
dalszym kulinarnym przeznaczeniu. W „makaronowym słowniku” funkcjonują m.in. takie
pojęcia, jak cappellini (cienkie i długie nitki), rigatoni, fusilli (świderki), conchigliette (w kształcie
skorupy muszli), fettuccine (długie płaskie wstążki o szerokości do 1 cm), penne (kształt rurek,
które mogą być rowkowane – penne rigate lub
gładkie – penne liscie), bucatini (rurki), tagliatelle (długie, płaskie wstążki o grubości ok. 2 mm
i szerokości ok. 0,65–1 cm, kształtem przypominają fettuccine) czy najpopularniejsze – spaghetti.
W północnych regionach Półwyspu Apenińskiego obok tradycyjnej pasty powstają także dania na bazie ryżu w postaci risotto. Są one
przygotowywane z wyselekcjonowanych, najlepszych odmian ryżu (nano, carnaroli, vialone,
arborio). Przygotowanie tej potrawy polega na
podsmażeniu ryżu (i ewentualnym dodaniu innych składników), który następnie gotowany
jest w bulionie z dodatkiem wina. Pod koniec
dodaje się starty, twardy ser długodojrzewający
(najczęściej parmezan) i masło. Ryż nie jest jednak miękki czy rozgotowany, musi pozostać lekko twardy.
Mówiąc o serze jako dodatku do wielu potraw włoskich, które na stałe wpisały się w kulturę określonych regionów kraju, nie sposób
nie zauważyć, iż w Italii serowarstwo jest sztuką i kultywowaną do dziś wielowiekową tradycją. Do znamiennych włoskich wyrobów serowarskich należą: grana padano, fontina, mascarpone,
gorgonzola, parmezan czy mozzarella (specjalność
południowej części Włoch).
W kuchni włoskiej popularne są także polenty – potrawy sporządzane na bazie grubo mielonej mąki kukurydzianej (dawniej zastępowanej
przez mąkę kasztanową), gotowanej na wodzie
z dodatkiem soli, czasem z serem lub sosem.
Z kolei do najpopularniejszych warzyw, jakie towarzyszą włoskim potrawom, należą: bakłażany, dynie, jarmuż, karczochy czy cykoria. Oczywiście trudno wyobrazić sobie kuchnię włoską
bez udziału pomidorów, które wraz z papryką są
najpopularniejszymi dodatkami do potraw czy
też bazowymi surowcami w południowych regionach kraju. Jednak w dalszym ciągu warzywną podstawą włoskiego menu jest zielona sałata,
tworząca różnego rodzaju kompozycje z owocami i warzywami, często w towarzystwie ziół
i oliwy.
Do popularnych potraw włoskiej kuchni należą także: bruschetta (rodzaj grzanki, składającej
się z pieczywa posmarowanego oliwą i czosnkiem z pomidorami, czasem także z dodatkiem
innych warzyw), carpaccio (cieniutkie plasterki
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mięsa zarówno z polędwicy wołowej, jak i łososia, tuńczyka, ułożone na talerzu z dodatkami
lub bez i skropione dobrą oliwą oraz posypane
pieprzem), gnocchi (podobne do polskich kopytek, różne odmiany klusek) oraz sosy np. bolognese (powstaje z mielonego mięsa, wędlin i pomidorów), pesto (powstaje ze świeżej bazylii,
oliwy, orzeszków pinii i parmezanu), carbonara
(składa się z żółtek, parmezanu, boczku lub bekonu i śmietanki).
Do typowo włoskich deserów należą m.in.
lody cassate, które podawane są w formie półkuli złożonej z kilku warstw lodów o różnych
smakach, wypełnionej bitą śmietaną i obficie
posypaną bakaliami, focaccia di mandorala (placek
migdałowy z kremem), panettone (rodzaj babki
drożdżowej, tradycyjnie spożywany w okresie
Bożego Narodzenia), zabaglione (winny krem)
czy też popularne tiramisu i panna cotta.
O bogactwie i temperamencie kuchni włoskiej (cucina italiana) mogli osobiście przekonać się uczestnicy warsztatów z kuchni włoskiej
w zakresie technologii potraw z ryb i owoców
morza, które odbyły się 28 lipca 2018 r. w nowo
otwartej pracowni gastronomicznej Wydziału
Nauk o Żywności i Biotechnologii.
W pracowni znajduje się 15 profesjonalnie
wyposażonych stanowisk pracy. Zajęcia w nowej
pracowni gastronomicznej w ramach ćwiczeń
praktycznych z przedmiotów, takich jak podstawy gastronomii, gastronomia, technologia potraw i napojów, obsługa konsumenta czy etnodietetyka, rozpoczynają się od października br.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy wydziału mający zajęcia na kierunku gastronomia
i sztuka kulinarna. Kurs prowadził szef kuchni Patrizio Bolognesi, Włoch, który swoje imponujące doświadczenie zawodowe zdobywał
w Rzymie, Paryżu, Londynie i Rotterdamie.
W Polsce, gdzie przebywa już od dziewięciu lat,
pracował m.in. w restauracji Aventino. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zasadami oceny
świeżości ryb i owoców morza. Pod czujnym
okiem mistrza wykonali samodzielnie potrawy
charakterystyczne dla południowej części Italii:
mule w sosie pomidorowym, mule zapiekane
z farszem, faszerowane kalmary oraz pieczonego
łososia w pistacjowej kruszonce.
Zdobytą wiedzą pracownicy będą mogli podzielić się m.in. ze studentami kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka oraz gastronomia i sztuka kulinarna.
Katarzyna Skrzypczak, Ewa Jabłońska-Ryś
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia
Roślinnego i Gastronomii
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Złoty jubileusz
W dniach 23–24 czerwca 2018 r. odbył się zjazd
absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, rocznika
1963–1968, z okazji 50-lecia zakończenia studiów.

J

esteśmy bardzo wdzięczni rektorowi Zygmuntowi Litwińczukowi za wyrażenie
zgody i patronat nad organizacją zjazdu. Służby uczelniane w sposób profesjonalny zabezpieczyły go lokalowo i organizacyjnie. Nadzór
nad całością spraw związanych ze spotkaniem
sprawował kol. Mieczysław Szpryngiel wraz
z zespołem.
W spotkaniu uczestniczyło 86 absolwentów
z Wydziału Rolniczego oraz 16 osób z Wydziału Zootechnicznego. Rozpoczęliśmy je mszą
św. w Kościele Garnizonowym, którą sprawował ks. Mariusz Nakonieczny.
Symbolicznym wyrazem naszej pamięci o 41 zmarłych koleżankach i kolegach było
złożenie czerwonych róż ufundowanych
przez Jacka Wolskiego z Konstantynowa Łódzkiego. Po mszy udaliśmy się do naszej starej
auli w Agro I na piękny występ Chóru Akademickiego i kronikę filmową o uczelni. Następnie JM Rektor wręczył uczestnikom zjazdu Złote Dyplomy Honorowe, potwierdzając
uroczysty charakter niniejszego dokumentu
i składając serdeczne wyrazy uznania za wieloletnią owocną pracę i życząc nam wszelkiej

pomyślności. Kilka osób otrzymało również
honorową Odznakę UP w Lublinie.
W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji, podczas której były
tańce i rozmowy absolwentów o czasie minionym i przyszłości. Swoje talenty artystyczne
i wokalne przedstawiły dwa małżeństwa kol.
kol. Teresa i Roman Warszawscy oraz Jadwiga i Zbyszek Kotkowscy. Ich piosenkę „Na
zjazd jubileuszowy” podchwyciła sala, głośno
śpiewając.
Wystąpił również kol. Ryszard Żołyniak,
wirtuoz akordeonu. W niedzielę, po śniadaniu
część osób poszła z przewodnikiem na dwugodzinny spacer po Lublinie.
Należy nadmienić, że podczas kolacji kol.
Bogdan Jachimczuk zgłosił chęć organizacji
spotkania absolwentów w 2019 r. Przyjęliśmy
tę propozycję z wielką radością.
Po zjeździe wiele osób dzwoniło do nas
z wyrazami podziękowania za jego organizację, prosząc jednocześnie o przekazanie serdecznych podziękowań Jego Magnificencji
za umożliwienie spotkania w murach naszej
Alma Mater.
Marek Szwajgier

Fot. Maciej Niedziółka
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Bookcrossing w bibliotece
Książki nie lubią być więzione w domu, na półkach,
wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane.

C

Fot. Marzena Kopińska

zy wiecie, co to jest book
crossing? Międzynarodowa akcja „Uwolnij książkę”.
Bookcrossing jest połączeniem dwóch angielskich słów
„book” – książka i „crossing”
– skrzyżowanie, przechodzenie, wymiana. Ruch ten narodził się w Stanach Zjednoczonych w 2001 r., a jej
inicjatorem był programista
komputerowy Ron Hornbaker. Założył stronę internetową, dzięki której idea
bookcrossingu, czyli „książkokrążenia”, rozszerzyła się
na cały świat. W ciągu dwóch
lat dotarła do Polski.
Pomysł rozdawania książek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie powstał w 2008 r., podczas
selekcji księgozbioru w Bibliotece Głównej, czyli książek przestarzałych, zdezaktualizowanych lub w bardzo
złym stanie, które zostały wycofane z biblioteki. Pan mgr inż. Tadeusz Karmelita, prowadząc selekcję księgozbioru, robił
listy książek, które mogły być rozdane bezpłatnie czytelnikom. Takie listy pojawiały się
na stronie domowej BG UP w Lublinie. Czytelnik, który był zainteresowany daną książką, mógł skontaktować się z osobą prowadzącą selekcję. Przychodziły e‑maile z całej Polski
z prośbą o książkę, którą można było odebrać
osobiście bądź otrzymać pocztą. Książki trafiały do odbiorców w różnych częściach kraju.
Natomiast wycofane czasopisma, np. wieloegzemplarzowe, były wykładane w głównym
holu, obok katalogów kartkowych.
W 2011 r. podczas jednej z edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w budynku Agro II
Biblioteka miała swoje stoisko, obok którego
na parapetach porozkładano książki do bezpłatnego przygarnięcia.
Po przeprowadzce do nowego budynku BG
UP we wrześniu 2012 r. na parterze ustawio-

ny został regał, na którym do dnia dzisiejszego leżą książki i czasopisma, które można bezpłatnie wziąć, wymienić bądź zostawić swoje.
W grudniu Tadeusz Karmelita zarejestrował
na polskiej stronie internetowej www.bookcrossing.pl prywatną półkę bookcrossingową
do uwalniania książek. Pierwszą wolną książką była „Potęga sławy” Helen Fielding. Natomiast przy okazji Święta Wolnych Książek,
w czerwcu 2013 r., jego prywatna półka została przekształcona w oficjalną półkę BG UP,
co wiązało się z oznaczeniem każdej książki na
tylnej okładce naklejką z numerem BIP. Numer jest nadawany podczas wpisywania książki na stronie internetowej. Mając taki numer,
można dowiedzieć się, jaką dana książka odbyła podróż, można również dodać własny komentarz, a następnie uwolnić ją, by kolejny
czytelnik przeżył radość jej czytania.
Gdy mgr inż. Tadeusz Karmelita przeszedł
na emeryturę, dalszą opiekę nad bookcrossingiem przejęła mgr inż. Małgorzata Nowak.
W tej akcji pomagają jej mgr inż. Marzena Kopińska i mgr inż. Magdalena Piech. W budynku Biblioteki wciąż stoi regał bookcrossingowy i idea krążącej książki jest nadal aktywna.
Przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w bibliotece, takich jak
Lubelski Festiwal Nauki, Tydzień Otwartych
Funduszy Europejskich czy Tydzień Bibliotek, staramy się popularyzować tę ideę w postaci wykładów i warsztatów. Od momentu
rozpoczęcia akcji bookcrossingowej (otwarcia
książek na świat) uwolniliśmy już ponad 800
książek. Regał bookcrossingowy w bibliotece
jest dostępny dla każdego zainteresowanego,
zarówno dla pracowników uczelni, studentów,
jak i osób spoza uczelni.
Dzielmy się własnymi książkami z innymi
i dajmy książce drugie życie, zostawiając ją na
regale znajdującym się na parterze Biblioteki
Głównej.
Małgorzata Nowak, Marzena Kopińska

Artykuł powstał dzięki informacjom merytorycznym udzielonym nam przez mgr. inż.
Tadeusza Karmelitę.
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IVSA Lublin na praktykach
Tegoroczne wakacje dla członków IVSA Lublin były szczególnie aktywne.
Siedmioro studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
odbyła dwumiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+
w Norwegii, na Uniwersytecie w Oslo (Universitetet i Oslo). Praktyka
przebiegała w Department of Comparative Medicine, znajdującym
się w Domus Medica. Jednostka ta zajmuje się badaniami z zakresu
medycyny ludzkiej, wykonywanymi na zwierzętach laboratoryjnych.

C

złonkowie IVSA Lublin pod opieką zespołu lekarzy weterynarii, naukowców oraz
techników wykonywali pracę w różnych sektorach tej placówki. Studenci zostali zapoznani
z zasadami BHP, a także procedurami obsługi
urządzeń laboratoryjnych, takich jak autoklaw
czy powietrzna komora dezynfekcyjna. Dodatkowo odbywali szkolenia na temat chorób
i behawioru zwierząt laboratoryjnych.
Z zakresu czynności wykonywanych przez
lekarza weterynarii uczyli się podstawowych
procedur anestezji oraz eutanazji. Pobierali próbki kału i krwi od zwierząt do badań
w cyklach kwartalnych. Przeprowadzali sekcję
zwierząt, pogłębiając wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii gryzoni. Uczyli się prawidłowego poskramiania myszy i szczurów podczas
wykonywania podstawowego badania klinicznego oraz biopsji. Ich praktyka obejmowała
również aspekty hodowli zwierząt laboratoryjnych, zarządzanie placówką, a także nawiązywanie współpracy z naukowcami. Studenci
odpowiedzialni byli za podejmowanie decyzji o separacji osobników, u których obserwowano agresywne zachowanie. Tworzyli klatki
rozrodowe, rozdzielali potomstwo oraz zajmowali się kontrolą czystości klatek.
Nasi członkowie doskonale sprawdzili się
w dość mało popularnej gałęzi medycyny weterynaryjnej, jaką jest praca ze zwierzętami
eksperymentalnymi. To pokazuje piękno naszego kierunku i możliwość rozwoju na wielu
płaszczyznach.
Chcesz poszerzać swoje horyzonty? Nie
zwlekaj, dołącz do nas! IVSA Lublin jest szóstą
organizacją na arenie międzynarodowej w rankingu IVSA. Rekrutację do naszego oddziału
na rok 2018/2019 rozpoczynamy w październiku. Zapraszamy!
Marlena Księżarczyk, exchange officer;
Paweł Suliga, członek
International Veterinary Students Association Lublin

Domus Medica, Uniwersytet w Oslo
Na zdjęciach: Dagmara Kuca, Weronika Rutkowska, Zofia Ziółkowska, Marlena
Księżarczyk, Piotr Jędrzejewski, Karol Opiła
W centrum Oslo
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Wspomnienie

Prof. dr hab. Eberhard
Makosz (1932–2018)
Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy
profesora Eberharda Makosza.

P

rofesor urodził się 23 marca 1932 r. w Lichyni, woj. opolskie. Jego droga naukowo-badawcza rozpoczęła się w 1963 r., kiedy
uzyskał stopień mgr. inż. na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie, a w 1970 r.

stopień naukowy dr. nauk rolniczych tejże uczelni. W latach 1963–1983 był zatrudniony początkowo na stanowisku asystenta,
potem adiunkta, a następnie od 1971 r. dyrektora w Zakładzie Doświadczalnym ISK
w Brzeznej. W 1982 r. w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach uzyskał stopień naukowy dr. hab. nauk rolniczych
w zakresie ekonomiki ogrodnictwa. Pracę
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczął w 1990 r. na stanowisku prof.
nadzw. AR w Lublinie, obejmując od 1991 r.
funkcję kierownika Katedry Nasiennictwa
i Szkółkarstwa Ogrodniczego, którą pełnił do
1995 r. W 1997 r. uzyskał tytuł prof. nauk rolniczych. Profesor był protoplastą i pierwszym
kierownikiem Katedry Ekonomiki Ogrodnictwa. Funkcję tę pełnił od powstania Katedry w 1995 r. do 2002 r., kiedy odszedł na
emeryturę.
W swojej karierze zawodowej zajmował
wiele ważnych stanowisk oraz pełnił wiele funkcji poza uczelnią. Był członkiem prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem
Górskich PAN w Krakowie (1980–1998), a od
1998 r. wiceprzewodniczącym tej organizacji, w latach 1983–1987 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Sączu, a od 1988 r.
kierownika oddziału terenowego COBRO
w Nowym Sączu. Był założycielem, wiceprzewodniczącym (1989–1994), a od 1994 r. do
2017 r. przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, od 1995 r.
członkiem Związku Sadowników Polskich,
a od 1997 przewodniczącym Stowarzyszenia
Rozwoju Ogrodnictwa Małopolskiego w Nowym Sączu, w latach 1997–2000 przewodniczącym Rady Nadzorczej Lubelskiej Giełdy
Rolno-Ogrodniczej w Elizówce k. Lublina
oraz Rady Nadzorczej Centrali Spółdzielni
Ogrodniczych w Warszawie. Był także członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictw

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

„Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”,
„Hortpress”, „Plantpress”.
Profesor należał do wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (od
1994 r.), International Society for Horticultural
Science (od 1974 r.), Prognosfruit (od 1991 r.)
i Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (od
2000 r.).
Profesor był cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Przez studentów i wychowanków niezmiernie doceniany i szanowany za
rozległość horyzontów poznawczych, gotowość
przekazywania wiedzy oraz odpowiedzialność za
cele nauczania. Jest autorem 5 książek i 10 broszur o tematyce sadowniczej i szkółkarskiej oraz
ponad 800 innych publikacji, głównie z zakresu ekonomiki sadownictwa, w tym oryginalnych
prac naukowych, doniesień naukowych i prac
popularnonaukowych. Był promotorem 40 prac
magisterskich i 9 przewodów doktorskich.
Od początku swojej drogi naukowo-badawczej
najwięcej uwagi poświęcał problematyce sadowniczej, głównie jabłkom, które stały się jego pasją życiową. Profesor od zawsze kładł nacisk na
współpracę nauki i praktyki. Zorganizował około 50 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów sadowniczych i szkółkarskich
w Lublinie i w Limanowej, około 1000 szkoleń
dla sadowników, 30 wyjazdów szkoleniowych sadowników do różnych krajów, m.in. Niemiec,
Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Australii,
Chile, USA, Indii, Japonii, Iranu, Kanady, Chin,
Brazylii, Nowej Zelandii. Ostatnia konferencja odbyła się 22 marca 2018 r. w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie i zgromadziła liczne
grono przedstawicieli świata praktyki i nauki.
W uznaniu osiągnięć przyznawano Panu Profesorowi liczne nagrody i odznaczenia, m.in.
Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978), 2 razy nagrody Ministra Rolnictwa (1974, 1976), nagrodę
PAN (1974), nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1976), nagrodę im. St. Staszica (1985), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1996), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz wiele odznak regionalnych, spółdzielczych i resortowych.
Profesor jest autorem przełomowych idei
w polskim sadownictwie, a za największe jego
osiągnięcie należy uznać wprowadzoną w polskim sadownictwie zamianę sadów wysokopiennych (400 drzew/ha) na karłowe (3000 drzew/
ha). Dzięki tej rewolucyjnej zmianie zbiory jabłek w Polsce wzrosły z 1,5 do prawie 4,0 mln
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ton, eksport wzrósł z 0,15. do 1,2 mln ton, a Polska w produkcji jabłek zajmuje obecnie 1 miejsce
w Europie i 3 na świecie, a w eksporcie jabłek jest
światowym liderem.
Wielki wpływ na rozwój polskiego sadownictwa wywarło Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, któremu Profesor przewodniczył przez
ponad 23 lata. Towarzystwo corocznie opracowuje prognozy zbiorów jabłek i gruszek, które są prezentowane na kongresach Prognosfruit,
a ponadto dla WAPA opracowuje zapasy jabłek
i gruszek w Polsce. Wkład prof. Eberharda Makosza w rozwój sadownictwa w Polsce jest nieoceniony, wielu naukowców i praktyków wyraża
opinie, że zrewolucjonizował polskie sadownictwo. Jego wizjonerstwo zostawiło trwałe ślady na
mapie nie tylko europejskiego, ale i światowego
sadownictwa.
Profesor był osobą niezmiernie szanowaną i podziwianą nie tylko przez sadowników, ale
i współpracowników, którzy z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosili się do jego pracowitości, zaangażowania i osiągnięć. Te cechy prof.
Makosza w połączeniu z „jabłkową” pasją przysporzyły mu wielu sympatyków i zwolenników.
W pracy Profesor narzucał sobie i współpracownikom wysokie standardy zachowania i dobre
wzorce, jak skromność, solidność czy punktualność. Zawsze podkreślał, że na swojej drodze
spotykał życzliwych i gotowych do współpracy ludzi zarówno ze sfery nauki, jak i praktyki,
w tym głównie sadowników i szkółkarzy, bez których zmiany w krajowym sadownictwie byłyby
trudne do przeprowadzenia.
Dla współpracowników z Katedry Ekonomiki
Ogrodnictwa pozostanie autorytetem, wzorem do
naśladowania, Ojcem – twórcą tej jednostki, człowiekiem bardzo aktywnym, z wielką pasją i zaangażowaniem w sprawy polskiego sadownictwa
oraz rozległą wiedzą o rynku owoców, którą chętnie dzielił się podczas corocznych konferencji organizowanych w Lublinie, a wcześniej przez wiele lat także w Limanowej. Po raz ostatni mogliśmy
posłuchać wykładu profesora i jego wskazówek
dla sadowników w dniu 22 marca br. w Lublinie podczas zorganizowanej wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych konferencji.
Był dobrym i szlachetnym człowiekiem,
o wielkiej kulturze osobistej, a jego odejście jest
wielką stratą dla polskiego sadownictwa.
Profesor został pochowany 6 czerwca 2018 r.
na cmentarzu parafialnym w Brzeznej koło Nowego Sącza. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i sercach. Odpoczywaj w spokoju, drogi
Profesorze.
Współpracownicy z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa
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Synod bez tajemnic
Po wielu latach przygotowań, 3 października bieżącego
roku papież Franciszek zainaugurował obrady
nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Tematem obrad
ojców synodalnych mają być ludzie młodzi.

O

jciec święty w adhortacji uzasadnia ten wybór w następujący sposób: „Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi, ponieważ zależy
mi na was”. Młodzi ludzie są niezwykle ważną
cząstką nie tylko Kościoła, ale także i całego zglobalizowanego świata. Papież powtarza sakramentalne słowa swojego wielkiego poprzednika, św.
Jana Pawła II, który na każdym spotkaniu z młodymi wołał: „Wy jesteście przyszłością świata, wy
jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście jutrzenką
lepszego jutra, wy będziecie decydować o przyszłości”. Papież Franciszek dostrzega to także
w populacji współczesnego świata. Na świecie
bowiem żyje obecnie 1,8 mld ludzi w wieku od
16 do 29 lat, co oznacza, że młodzi stanowią ponad 25% ludzkości. Te dane pokazują, że gra toczy się o bardzo wysoką stawkę.
Spotkanie synodalne, które doszło do skutku
po pokonaniu wielu trudności, wzywa do zmierzenia się przede wszystkim z kwestią trudnych
relacji międzypokoleniowych oraz z kłopotami odnalezienia siebie w trudnej rzeczywistości, w jakiej znalazł się Kościół na przełomie tysiącleci. Warto powiedzieć, że wielu hierarchów
Kościoła wzywało papieża do zaniechania zwoływania tego gremium, jakim jest nadzwyczajny
Synod. Ojciec święty po wysłuchaniu argumentów płynących od zwolenników i przeciwników
Synodu zdecydował, aby przez 20 dni października z różańcem w ręku pochylić się nad ludźmi
młodymi. Młodzi w ten sposób stali się kluczowym tematem i dla Kościoła, i dla całego społeczeństwa. To także moment, w którym i ojcowie
synodalni, i sami młodzi muszą odpowiedzieć
sobie nie tylko na pytanie, w jaki sposób Kościół
może pomóc młodym, ale i jak młodzi mogą pomóc Kościołowi. Warto zauważyć, że w ten sposób Synod traci charakter teoretyczny, a staje się
początkiem wdrażania przemyśleń niekiedy mało
oficjalnych i zakulisowych.
Już obecnie w trakcie trwania Synodu jego
uczestnicy w sposób jednoznaczny stwierdzają, że to zgromadzenie odbiega od poprzednich w zdecydowany sposób. Zatem widać coraz mocniej, że już teraz Synod przekształca się
z jednorazowego wydarzenia w wieloletni pro-

ces, którego ostatnim etapem będzie wcielanie
w życie przesłania adhortacji apostolskiej opracowanej przez papieża na zakończenie synodalnego spotkania. Trzeba także podkreślić aktualność
XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
które wyraża się w słowach: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. To hasło towarzyszy
młodemu człowiekowi od zarania. Ono będzie
także aktualne w przyszłości, kiedy młodzi ludzie
będą musieli stawić czoła coraz to nowym i niespodziewanym wyzwaniom, których świadkami
jesteśmy już dzisiaj.
To wszystko zostało uwzględnione w roboczym dokumencie, bardzo obszernym, bo liczącym 52 stronice. Jest to efekt szerokiej, ogólnoświatowej, a przede wszystkim ogólnokościelnej
konsultacji. Prawdopodobnie będzie on stanowił bazę dokumentu końcowego. Dlatego warto
chociaż po części pokazać jego treść. Składa się
z trzech części, opracowanych według zasad rozeznawania duchowego. Pierwszy rozdział poświęcony jest poznaniu, drugi interpretacji, trzeci
wyborowi konkretnych dróg i rozwiązań. Bardzo
ważny jest pierwszy rozdział. Dotyczy on bowiem realiów, w jakich przyszło żyć dzisiaj ludziom młodym. W labiryncie życia trzeba sobie
odpowiedzieć, w jaki sposób Kościoł może towarzyszyć młodym w ich ziemskim pielgrzymowaniu, ukazując pośród wielu dróg także tę, która
prowadzi do życia kapłańskiego i zakonnego.
Krótko mówiąc – chodzi o pomoc, której Kościół może i powinien udzielić młodemu
człowiekowi. W tych trudnych zadaniach mają
wspierać młodych ludzie doświadczeni, reprezentujący różne, niekiedy bardzo egzotyczne
Kościoły. Przewodniczącymi Synodu są hierarchowie wywodzący się z Syrii, Madagaskaru,
Birmy i Papui-Nowej Gwinei. Oni doświadczyli
wszystkiego i oni przede wszystkim mają pokazać młodym ludziom autentyczne oblicze ziemi.
To nie będzie przekoloryzowany obraz euroamerykański, to ma być ziemia twarda, pełna piękna,
radości, ale także wielu przeszkód. Podobno na
Synodzie nie będzie tematów tabu.
Oprac. ks. dr Stanisław Sieczka

Publikacje Wydawnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik,
Zbigniew Bełkot
Pracownicy służby leśnej, myśliwi, lekarze weterynarii, konsumenci dziczyzny, osoby przebywające w celach rekreacyjnych
lub przypadkowo na terenach, na których występują choroby
odzwierzęce od zwierzyny dzikiej i łownej, są narażeni na zachorowanie. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów
medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, lekarzy medycyny, zootechników, pracowników służby leśnej i myśliwych
oraz dla osób mających nieprofesjonalne kontakty ze zwierzętami łownymi i dzikimi.

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów
konsumpcyjnych
Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski,
Anna Goliszek, Anna Iwanicka, Agnieszka Komor,
Grzegorz Wesołowski
W pracy przedstawiono wybrane sposoby rozwoju współczesnego rynku konsumpcyjnego: kształtowanie kapitału relacyjnego, prosumpcję (włączanie nabywców w wytwarzanie dóbr
i usług), wykorzystywanie postaw etnocentrycznych konsumentów wobec nabywanych produktów, umiejętne wprowadzanie innowacji produktowych i marketingowych oraz wykorzystanie marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku
pracodawcy. O wartości praktycznej opracowania decyduje ujęcie nie tylko teoretyczne, lecz także empiryczne każdego z wymienionych tematów.

Słonecznik bulwiasty (Heliantus tuberosus L.)
Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe
Barbara Sawicka
Słonecznik bulwiasty (topinambur) to obiecujący gatunek dla
rozwoju biogospodarki. Wyróżnia się wieloma zaletami, takimi
jak: wysoka produkcyjność, łatwa adaptacja do różnorodnych
warunków klimatycznych i glebowych, odporność na choroby
i szkodniki.
W monografii dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy na
temat jego biologii i fizjologii, odmian i hodowli oraz składu chemicznego bulw i części nadziemnych. Omówiono również bioprodukty otrzymywane z roślin tego cennego gatunku.
Zaprezentowano możliwości zastosowania słonecznika bulwiastego jako żywności funkcjonalnej oraz surowca do produkcji
leków, fitokosmetyków, naturalnych fungicydów, biopaliwa,
a także jako źródła bioaktywnych składników: inuliny, fruktozy,
witamin, przeciwutleniaczy, związków mineralnych.
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