
Studenckie Koło Naukowe Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
powstało w 1964 roku z inicjatywy studentów ówczesnej specjalizacji ogrodniczej na 
Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie oraz prof. dr hab. Stanisława 
Zaliwskiego.  

Pierwszym opiekunem był doc. dr hab. Tadeusz Zderkiewicz, który pełnił tą funkcję 
w latach 1964-1971. Następnymi opiekunami byli: prof. dr hab. Janusz Lipecki (1972-
1975), prof. dr hab. Jan Dyduch (1975-1990), dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. AR 
(1990-1998), dr Paweł Szot (1998-2008), dr Mariusz Szmagara (2008-2014) ), dr hab. 
Katarzyna Dzida (2014-2021), a obecnie od 2021r. stanowisko opiekuna koła pełni dr 
Karolina Pitura  

Członkowie SKNO w roku akademickim 2021/2022: 

  

 
Ogrodnictwo jest szeroką dziedziną począwszy od elementów artystycznych kończąc na 
działaności naukowej, dlatego każdy student mający chęci uczestnictwa w Kole ma 
możliwość odnalezienia i poszerzania swoich zainteresowań.  

Działalność naukowa polega na włączaniu się w badania prowadzone przez zakłady 
i katedry Wydziału Ogrodniczego. Studenci mają możliwośc uczestnictwa w warsztatach 
i wykładach głoszonych przez autorytety naukowe oraz producentów z branży. 
Uczestnictwo w Kole daje możliwość prezentowania swoich osiągnięć na konferencjach, 
zjazdach oraz sympozjach naukowych, w formie referatów lub posterów. Ponadto 
członkowie mogą dzielić się swoimi pasjami oraz zainteresowaniami. Od lat Studenckie 



Koło Naukowe Ogrodników niemal co roku uczestniczy w Międzynarodowej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu oraz w Lublinie. Prezentowane prace zawsze 
zajmują punktowane miejsca lub są wyróżniane. 

Studenci zawsze wykazują się dużym zaangażowaniem i ogromnymi zdolnościami 
artystycznymi. Dzięki udziałowi w warsztatach i pokazach florystycznych zdobywają 
wiedzę jak należy układać i prezentować kwiaty jak również znajomość najnowszych 
trendów we florystyce.  

Członkowie SKNO dużo pracy i czasu poświęcają organizacji wystaw kompozycji 
z żywych oraz suszonych roślin, a także dekoracjom okolicznościowym i stroikom 
świątecznym, które zawsze są okazją do rozszerzania i utrwalania wiedzy z różnych 
dziedzin ogrodnictwa. Już od kilkunastu lat tradycją stały się organizowane wystawy 
kompozycji i stroików świątecznych organizowane przed Świętami Bożego Narodzenia 
oraz Świętami Wielkanocnymi. 

 Wystawa kompozycji i stroików Bożonarodzeniowych:

  

Dużym zainteresowaniem członków Koła cieszą się też wyjazdy do przodujących 
zakładów ogrodniczych, na wystawy i pokazy florystyczne między innymi w Poznaniu, 
Łodzi, Warszawie, Aalsmeer i Amsterdamie. 



 

Członkowie SKNO mają do swojej dyspozycji pracowanie artystyczną znajdującą się 
przy ul. Langiewicza 8, w Domu Studenckim „DODEK”, a także poletko doświdczalne 
mieszczące się przy ul. Doświadczalnej 44 (Felin).  

Spotkania członków Koło odbywają się w budynku CIW ul. Głęboka 28, s. 110. 

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu, gdzie na bieżąco zamieszczane są 
informacje o aktywnościach Koła: facebook/Studenckie Koło Naukowe Ogrodników 

 


