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Doktoraty i habilitacje
Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie odbyły się 7 grudnia 2019 r.

Stopień naukowy doktora habilitowanego 

Wydział Agrobioinżynierii: Małgorzata Anna Haliniarz, 
Edyta Małgorzata Paczos-Grzęda, Krzysztof Tomasz Róży-
ło, Monika Skowrońska, Agata Justyna Święciło, Przemysław 
Artur Tkaczyk; 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej: Mariola Katarzyna 
Bochniarz, Marta Ewa Dec, Łukasz Sebastian Jarosz, Syl-
wester Stefan Kowalik, Piotr Tadeusz Listos, Beata Izabela 
Łebkowska-Wieruszewska, Agnieszka Marek, Siemowit Mu-
szyński, Waldemar Paszkiewicz, Andrzej Wojciech Puchal-
ski, Renata Pyz-Łukasik, Aleksandra Maria Sobczyńska-Rak, 
Dagmara Anna Stępień-Pyśniak, Tomasz Jan Szponder, Anna 
Iwona Śmiech, Marta Maria Wójcik; 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: Piotr An-
drzej Czyżowski, Michał Pluta; Wydział Ogrodnictwa i�Ar-
chitektury Krajobrazu: Wojciech Łukasz Durlak, Magdalena 
Kapłan, Katarzyna Kmieć, Grażyna Jolanta Zawiślak; �
Wydział Inżynierii Produkcji: Andrzej Marian Bochniak, 
Andrzej Tomasz Krzykowski, Joanna Piepiórka-Stepuk, 
Agnieszka Starek, Grzegorz Zaguła; 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: Monika Kę-
dzierska-Matysek, Monika Renata Kordowska-Wiater, Ma-
riola Samsonowicz.

Stopień naukowy doktora

Wydział Agrobioinżynierii: Stanisław Franczak, Marcin 
Ciebień, Piotr Paweł Jakubowicz, Monika Karsznia, Katarzy-
na Luchowska, Aneta Patrycja Bobryk-Mamcarz, Aleksan-
dra Mirosława Nucia, Krzysztof Łukasz Szubart, Aleksandra 
Wieremczuk; 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej: Natalia Burmańczuk, 

Barbara Furmaga, Dagmara Anna Gadomska, Paweł Lu-

cjan Łyp, Anna Malinowska, Karol Rycerz, Anna Aleksandra 

Wdowiak; 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: Lucyna 

Kibała, Martyna Ewa Kiesz, Kinga Waleria Kropiwiec-Do-

mańska, Paulina Elżbieta Nazar, Marta Maria Liss-Szczepa-

nek, Anna Maria Wójcik-Saganek, Agnieszka Wawryniuk, 

Agnieszka Cecylia Ziemiańska; 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: Seba-

stian Marek Antoń, Piotr Kowalik, Wojciech Jerzy Marecki, 

Dagmara Anna Sadowska; 

Wydział Inżynierii Produkcji: Małgorzata Budzeń, Marta 

Jolanta Kozak-Kalita, Krzysztof Przemysław Kowalik, Mar-

ta Krajewska, Anita Ewa Kwaśniewska, Piotr Sławomir Na-

konieczny, Monika Pilipiuk, Aneta Pytka-Woszczyło, Emilia 

Agnieszka Senetra; 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: Paulina Kę-

ska, Elwira Małgorzata Komoń-Janczara, Izabela Podgórska-

-Kryszczuk, Monika Wójcik. red.
Fot. Maciej Niedziółka
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1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Spotkanie pracowników i studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego z okazji 
nowego roku odbyło się 8 stycznia 
2020 r. w Centrum Kongresowym.

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk złożył 
życzenia wszystkim przybyłym, a w swoim 

wystąpieniu podsumował lata rektorskiej 
kadencji 2017–2019 i nakreślił plany na 2020 
rok. Następnie wyświetlono kronikę fi lmową, 

w której zaprezentowano wydarzenia 
uczelniane minionego roku. Z koncertem 

wystąpił zespół wokalno-instrumentalny 
pod dyrekcją Marka Stefankiewicza.

Spotkanie zakończono noworocznym 
toastem, a przy akompaniamencie 

Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” 
składano sobie życzenia. 
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Spotkanie noworoczne
Przemówienie JM Rektora 
prof. dr. hab. dr. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka

Szanowni Państwo, czynni i� emerytowa-
ni pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego 
w�Lublinie, drodzy studenci,

Dzisiejsze wystąpienie będzie nieco dłuższe 
w� stosunku do wystąpień z� poprzednich lat, 
jest to bowiem moje ostatnie wystąpienie no-
woroczne jako rektora, przedstawiające osią-
gnięcia nie tylko roku 2019, ale podsumowu-
jące również w�pewnym zakresie działania za 
lata 2017–2019.

Szanowni członkowie społeczności aka-
demickiej,

Tydzień temu pożegnaliśmy stary rok i�ży-
jemy w�nowym, już dwudziestym roku trze-
ciego tysiąclecia po narodzinach Chrystusa. 
Spotykamy się dzisiaj na tej sali, aby doko-
nać podsumowania działań i�osiągnięć w�roku 
2019 i� nakreślić pewne plany na najbliższy 
2020�r.

2019 był to rok, w�którym odnotowano wy-
mierne sukcesy na wielu etapach działalności 
naukowo-badawczej i�dydaktycznej, były rów-
nież sprawy, w�których rozwiązaniu nie osią-
gnięto znaczących postępów.

Był to rok jubileuszu 75-lecia dwóch wy-
działów, tzn. Rolnego (obecnie Agrobioinży-
nierii) i� Weterynaryjnego (obecnie Medycyny 
Weterynaryjnej). Dokonania i� osiągnięcia obu 
wydziałów w�okresie 75 lat zostały zaprezento-
wane szerokiemu gronu odbiorców w� trakcie 
jubileuszowych konferencji naukowych z� du-
żym udziałem gości zagranicznych. Dziękuję 
dziekanom i� całej społeczności wydziałów za 
godne uczczenie tego jubileuszu.

W� roku 2019 uczelnia miała zapewnioną 
płynność finansową, w�związku z�tym na czas 
wypłacano pobory i� różne świadczenia, jakie 
przysługują pracownikom i� studentom. Stać 
nas nawet było na dodatkową podwyżkę (poza 
tą 7-procentową wypłacaną od stycznia 2019�r. 
dla wszystkich pracowników) dla 100 osób 
z�grupy administracji i�inżynieryjno-technicz-
nych wypłacaną od 1 lipca 2019� r. i� kolejną 
dla 200 pracowników o�najniższym wynagro-
dzeniu od 1 października. Sytuacja finansowa 
uczelni jest na tyle korzystna, że w�listopadzie 
podjąłem decyzję, aby w� grudniu wypłacić 
wszystkim pracownikom jednorazowy doda-
tek specjalny w�wysokości 25% wynagrodzenia 

zasadniczego w�grupie profesorów tytularnych 
i� po 20% w� pozostałych grupach. Całkowi-
ty koszt tego dodatku to około 1,3 mln zło-
tych i�został on w�całości sfinansowany z�sub-
wencji, którą miałem do dyspozycji w�2019�r. 
Było to możliwe dzięki znaczącemu zmniej-
szeniu zatrudnienia i� właściwie prowadzonej 
gospodarce finansowej, według nowych zasad 
obowiązujących od stycznia 2019� r. Dostoso-
wując stan zatrudnienia do aktualnej liczby 
studentów, zmniejszyliśmy w� okresie ostat-
nich 3�lat stan zatrudnienia o�ponad 200 osób, 
tzn. z�1608 (tyle było w�październiku 2016) do 
1400 aktualnie. W�tej liczbie jest 680 nauczy-
cieli akademickich, co przy liczbie studentów 
7,5 tys., jaką obecnie kształcimy, daje wskaź-
nik dostępności na poziomie 11 studentów 
na 1 nauczyciela, uznany przez ministerstwo 
za najbardziej korzystny. Tę korzystną sytu-
ację finansową osiągnęliśmy tylko i�wyłącznie 
poprzez właściwe zarządzanie uczelnią, bez 
konieczności sprzedaży nieruchomości, np. 
ziemi.

Za pewien sukces pomimo niekorzystnych 
od kilku lat tendencji w� tym zakresie nale-
ży uznać ostatnią rekrutację. Podkreślić na-
leży duże zainteresowanie młodzieży naszą 
uczelnią. Zarejestrowało się ponad 7,5 tys. 
kandydatów. Aktualnie na I roku kształcimy 
prawie 1700 studentów na studiach stacjonar-
nych i�prawie 600 na niestacjonarnych. W�po-
równaniu z� poprzednim rokiem akademic-
kim 2018/2019 mamy o�około 100 studentów 
mniej na I� roku studiów stacjonarnych i�pra-
wie o�100 więcej na studiach niestacjonarnych. 

Z�oferowanych w�ubiegłorocznej rekrutacji 
38 kierunków na stacjonarnych studiach I° nie 
uruchomiliśmy z�uwagi na małą liczbę kandy-
datów – 9.

Wciąż mamy duże możliwości kadrowe 
i� nowoczesną bazę lokalową, aby móc uru-
chamiać nowe atrakcyjne kierunki studiów, 
a� powoli wygaszać te, którymi kandydaci nie 
są zainteresowani. W�październiku rozpoczęli-
śmy kształcenie na 4 nowych kierunkach stu-
diów, na które zgłosiła się odpowiednia licz-
ba studentów. Są to analityka weterynaryjna, 
biobezpieczeństwo i� zarządzanie kryzysowe, 
pielęgnacja zwierząt i�animaloterapia oraz zie-
larstwo i�fitoprodukty. Największym zaintere-
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sowaniem w� ostatniej rekrutacji cieszyły się: 
weterynaria (9 kandydatów na 1 miejsce), be-
hawiorystyka zwierząt (4) oraz geodezja i�kar-
tografia, dietetyka, pielęgnacja zwierząt i� ani-
maloterapia po 3.

Cieszy bardzo fakt, że mamy dużą grupę 
studentów zaliczających kolejne lata studiów 
z� wysokimi ocenami. Na zorganizowanym 
12 grudnia na uczelni spotkaniu władz z�naj-
lepszymi studentami wręczyłem 167 osobom 
listy gratulacyjne, tzn. po jednej osobie z�naj-
wyższą średnią z�każdego roku na każdym kie-
runku studiów, a�71 z�nich (ze�średnią powy-
żej 4,8) otrzymało również nagrodę pieniężną. 
Po wieloletnich staraniach udało się w�2018�r. 
uruchomić płatne studia w�języku angielskim 
dla obcokrajowców. Aktualnie na kierunku 
weterynaria studiuje 7 osób (5 na I� roku i� 2 
na II). Przygotowaliśmy również programy 
studiów i� kadrę dydaktyczną do realizacji 12 
kierunków studiów w� języku angielskim dla 
obcokrajowców.

1 października zgodnie ze� statutem podję-
ły działania dwa nowe ciała wspomagające za-
rządzanie uczelnią. Są to rady dyscyplin, które 
funkcjonują w�7 ocenianych dyscyplinach na-
ukowych i� 7 kolegiów wydziałowych wspo-
magających dziekanów w�zarządzaniu wydzia-
łem. Kolegium wydziałowemu przewodniczy 
dziekan, a� w� jego skład wchodzą prodzieka-

ni, przewodniczący rady dyscypliny zwią-
zanej ściśle z� wydziałem, kierownicy katedr 
i�dyrektorzy instytutów, po 3 nauczycieli aka-
demickich z� grupy samodzielnych i� pomoc-
niczych pracowników nauki i� 1 przedstawi-
ciel pracowników inżynieryjno-technicznych, 
powołani przez rektora po zasięgnięciu opi-
nii odpowiedniej grupy, oraz 3 przedstawicie-
li studentów desygnowanych przez samorząd 
wydziałowy. Na każdym wydziale jest to więc 
grupa w�granicach 20–25 osób. 

Przyjęty nowy system wewnętrznej orga-
nizacji Uniwersytetu powinien gwarantować 
realizację 3 strategicznych celów, tzn. prowa-
dzenie dydaktyki na wysokim poziomie, kształ-
cenie kadry i� szerokie zaangażowanie pracow-
ników naukowych w� pozyskiwanie projektów 
badawczych i� publikację wyników z� tych ba-
dań w�najlepszych czasopismach przypisanych 
do danej dyscypliny. Te dwa ostatnie cele, tzn. 
kształcenie kadry i� realizacja badań są realizo-
wane zgodnie z�nową ustawą w�ramach dyscy-
plin naukowych przypisanych do całej uczelni, 
a�nie jak dotychczas – konkretnego wydziału.

Zgodnie z� rozporządzeniem ministra 
w�sprawie nowego podziału dziedzin i�dyscy-
plin naukowych uzyskaliśmy w�2019�r. upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora habili-
towanego w� 5 dyscyplinach przypisanych do 
2 dziedzin nauki i�7 uprawnień do nadawania 
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stopnia doktora wchodzących w�zakres 3 dzie-
dzin, tzn. nauk rolniczych, przyrodniczych 
i� inżynieryjno-technicznych. Wypełniamy 
więc w�pełni zapisy art. 16 ust. 3 nowej usta-
wy, który mówi, że wyraz „uniwersytet” jest 
zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej 
posiadającej uprawnienia doktorskie w�co naj-
mniej 6 dyscyplinach zawierających się w� co 
najmniej 3 dziedzinach nauki.

Sukcesem ostatniego roku jest na pewno 
pozyskanie 34 nowych projektów badawczych 
na kwotę prawie 20 mln zł. Aktualnie na uczel-
ni realizujemy 110 projektów badawczych 
na łączną kwotę prawie 64 mln zł. Najwięcej 
projektów jest na Wydziale Nauk o�Żywności 
i�Biotechnologii oraz Wydziale Nauk o�Zwie-
rzętach i� Biogospodarki, na kwoty po około 
11,5 mln zł. Najmniej na Wydziale Ogrodnic-
twa – tylko 3. Od stycznia 2019�r. realizujemy 
duży 4-letni projekt na kwotę 12�mln zł, po-
zyskany w�ramach nowego konkursu ministra 
nauki – Regionalna Inicjatywa Doskonałości. 
Dotyczy opracowania alternatywnych syste-
mów produkcji i�pakowania żywności zapew-
niających zachowanie związków biologicz-
nie czynnych ważnych w�profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych. Realizowany jest przez jed-
nostki z� 2 wydziałów, tzn. Nauk o� Żywno-
ści i�Biotechnologii oraz Nauk o�Zwierzętach 
i�Biogospodarki. 

Z�Narodowego Centrum Badań i�Rozwoju 
pozyskaliśmy w�2018�r. projekt „Zintegrowa-
ny Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrod-
niczego” na kwotę 6,7 mln zł, a�w�2019 drugi 
na kwotę 7 mln zł. W�ramach tych projektów 
dofinansowujemy wiele różnych działań zwią-
zanych z�usprawnieniem i�unowocześnieniem 
zarządzania, w� tym informatyzacji, a� przede 
wszystkim wspieranie różnych przedsięwzięć 
wymagających współpracy w� ramach całej 
uczelni. W� roku 2019 zakończyliśmy finan-
sowany przez Urząd Marszałkowski na kwotę 
2,5 mln zł projekt „Termomodernizacja i�po-
prawa efektywności energetycznej budyn-
ku Fellach” na Felinie i� podpisaliśmy kolejną 
umowę na „Termomodernizację budynku Col-
legium Zootechnicum” na kwotę ponad 6 mln�zł 
z� bardzo niskim wkładem własnym, tzn. na 
poziomie 10%. Zakończenie prac w�Colegium 
Zootechnicum zgodnie z� umową przewidziane 
jest na wrzesień 2021�r. 

W� ostatnich dniach podpisaliśmy umo-
wę z� wykonawcą na przebudowę sali Sena-
tu. Prace te rozpoczną się być może jesz-
cze w� tym tygodniu. Rozstrzygnięty również 
został przetarg na opracowanie projektu na 
„Stację badawczo-dydaktyczną hipologii i� hi-

poterapii”. Jej budowa na Felinie będzie finan-
sowana z�obligacji skarbowych, które uzyskali-
śmy z�Ministerstwa Nauki pod koniec 2018�r. 
Nowy ośrodek hipologii i� hipoterapii bę-
dzie wyróżniał naszą uczelnię spośród innych 
w�kraju. Mamy bowiem jedyny w�Polsce kie-
runek studiów hipologia i� jeździectwo i� naj-
lepszą kadrę naukową z� tego zakresu. Ośro-
dek ten będzie wykorzystywany do kształcenia 
studentów i� realizacji badań naukowych, ale 
także otwarty dla mieszkańców miasta dla re-
kreacji i� terapii, co powinno zapewnić jego 
samofinansowanie.

Za sukces należy również uznać w� peł-
ni pozytywną akredytację w� 2019� r. dwóch 
kierunków studiów przez Polską Komisję 
Akredytacyjną, tzn. turystyki i� rekreacji oraz 
bioinżynierii.

W� październiku 2019� r. rozpoczęło dzia-
łalność nowe ciało organizacyjne, tzn. Szko-
ła Doktorska, do której przyjęliśmy w� dro-
dze konkursu 14 bardzo dobrych kandydatów. 
Szkoła Doktorska prowadzona jest w�dziedzi-
nie nauk rolniczych w�4 dyscyplinach: rolnic-
two i� ogrodnictwo, weterynaria, technologia 
żywności i� żywienia, zootechnika i� rybactwo. 
We wrześniu został opracowany regulamin 
przeprowadzania konkursów na wewnętrzne 
projekty badawcze dla młodych naukowców. 
Projekty jednoroczne mogą być finansowa-
ne do kwoty 20 tys. zł, a�2–3-letnie do kwoty 
50�tys. zł. W�październiku został rozstrzygnięty 
pierwszy taki konkurs. Zgłoszono 33 projekty, 
a�odpowiednie komisje powołane przez rektora 
w�każdej dyscyplinie zakwalifikowały do finan-
sowania 15 projektów na łączną kwotę ponad 
640 tys. zł. 

Po trzech latach intensywnej pracy uzyskali-
śmy w�roku 2019 znaczącą poprawę pozycji na-
szego Uniwersytetu w�rankingu „Perspektyw”, 
tzn. o� 15 pozycji. Dużą satysfakcję dają nam 
również opublikowane w� sierpniu br. wyniki 
rankingu sporządzonego przez międzynarodo-
wą organizację The Centre of World Uniwer-
sity Ranking, w� którym zostaliśmy zaliczeni 
do grupy 2 tys. najlepszych uczelni na świecie, 
w�tym 37 z�Polski. W�badaniach tych uwzględ-
niono około 20 tys. uniwersytetów z� całego 
świata. Także w� rankingu szanghajskim, który 
wyróżnia 54 obszary nauki, wyróżniono pro-
wadzone na naszej uczelni nauki weterynaryj-
ne i�nauki o�żywności i� technologie żywienia. 
W� grudniu 2018� r. w� obecności wicepremie-
ra Jarosława Gowina podpisano porozumienie 
o�utworzeniu Związku Uczelni Lublina. Poro-
zumienie podpisali rektorzy UMCS, Politech-
niki Lubelskiej i�Uniwersytetu Przyrodniczego.
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Szanowni Państwo,
Od 1 września 2019� r. funkcjonujemy na 

uczelni z�nową strukturą organizacyjną w�ad-
ministracji. Zmniejszyliśmy znacząco ilość sa-
modzielnych jednostek, tworząc 2 duże centra, 
tzn. Centrum Nauki oraz Centrum Dydakty-
ki i�Spraw Studenckich, zarządzane przez dy-
rektorów, oraz 9 działów zarządzanych przez 
kierowników. W�obrębie jednostek podstawo-
wych funkcjonuje 15 biur, którymi kierują ko-
ordynatorzy. W� nowej strukturze połączono 
m.in. dział kadr z�działem płac oraz dział za-
opatrzenia z�działem zamówień publicznych.

1 października 2019� r. weszła w� życie 
w� pełnym zakresie nowa ustawa o� szkolnic-
twie wyższym i� nauce. W� przewidzianych 
w� ustawie terminach wykonaliśmy wszyst-
kie działania organizacyjne niezbędne do peł-
nego wprowadzenia ustawy w� naszej uczel-
ni. W� kwietniu powołaliśmy 7-osobową 
Radę Uczelni, 11 czerwca Senat uchwalił 
nowy statut. W� Centrum Nauki utworzyli-
śmy nowy zespół, złożony z�byłych kierowni-
czek dziekanatów, w� którego kompetencjach 
jest ewaluacja 7�dyscyplin i�nadawanie stopni 
naukowych. 

W� strukturze organizacyjnej Uniwersyte-
tu zachowaliśmy 6 dotychczasowych wydzia-
łów, a� 1 września powołaliśmy także siódmy 
– nowy Wydział Biologii Środowiskowej, jako 
jednostki odpowiedzialne za realizację proce-
su dydaktycznego. Wprowadziliśmy od dawna 
obiecywany indeks elektroniczny.

Wprowadzone przez resort zmiany algoryt-
mów podziału dotacji skłoniły władze uczel-
ni do podjęcia nowych działań w� zakresie 
zarządzania finansami. Ważnym przedsięwzię-
ciem w� tym zakresie było zarządzenie rekto-
ra z�21 grudnia 2018�r., które wprowadzało od 
1 stycznia 2019�r. nowe zasady wewnętrznego 
finansowania. Według tego zarządzenia ana-
lizujemy przychody i� wydatki 17 jednostek 
organizacyjnych. Z� wykonanych przez Dział 
Budżetowania i� Analiz Ekonomicznych ze-
stawień za pierwsze 3 kwartały, tzn. od stycz-
nia do 30 września wynika, że 9 jednostek 
miało wynik dodatni na ogólną kwotę około 
3 mln zł, a� 8 – wynik ujemny na kwotę po-
nad 4 mln zł. Znaczący wynik dodatni miały 2 
wydziały (Nauk o�Żywności i�Biotechnologii 
oraz Ogrodnictwa i�Architektury Krajobrazu), 
a� także Centrum Kultury Fizycznej i� Sportu. 
Natomiast wyraźnie ujemny wynik zanotowa-
ły: Wydziały Medycyny Weterynaryjnej i� In-
żynierii Produkcji oraz Centralne Laborato-
rium Badawcze. W� tym ostatnim przypadku, 
tzn. CLB, wykazane w�2019�r. straty będą jed-

nak na pewno co najmniej o�połowę niższe niż 
w� kilku ostatnich latach. Pozostałych 11 nie-
wymienionych jednostek miało za 3 kwartały 
wynik bliski 0, tzn. niewielki minus lub nie-
wielki plus. W�ostatnich dniach grudnia dzie-
kani 2 wydziałów – Medycyny Weterynaryjnej 
i�Inżynierii Produkcji – przedstawili programy 
naprawcze.

Z�dniem 1 listopada 2019� r. zatrudniliśmy 
nowego audytora wewnętrznego mgr. Ire-
neusza Marciniaka, poprzedni, dr Jerzy Bar-
toszcze, przeszedł na emeryturę 30 września. 
Nowy audytor wydaje się być osobą bardzo 
kompetentną. W� ciągu 6 tygodni przeprowa-
dził audyt w�zakresie planowania i�rozliczania 
godzin dydaktycznych na Wydziale Inżynie-
rii Produkcji. Przedłożone pisemne sprawoz-
danie z� tego zadania zawiera wiele interesu-
jących danych liczbowych, pozwalających na 
pewne uogólnienia i�na tej podstawie sfomu-
łowanie 2 zaleceń, które będą omawiane na 
najbliższym spotkaniu z� dziekanami wydzia-
łów. Od wczoraj Ireneusz Marciniak realizuje 
nowe zadanie dotyczące funkcjonowania kli-
nik weterynaryjnych. 

W�2018�r. rozpoczęliśmy szeroko zakrojone 
działania związane z�zarządzaniem infrastruk-
turą uczelni, przygotowując do wprowadzenia 
1 stycznia 2019�r. nowych zasad wewnętrzne-
go finansowania. Zmniejszyliśmy na wydzia-
łach o�1/4 liczbę jednostek podstawowych, tzn. 
z� 72 do 54. Szczególną uwagę zwrócono na 
jednostki generujące straty. Rozwiązano więc 
Pracownię Poligrafii, pozostawiając jedynie 3 
osoby i� niezbędny sprzęt do bieżącej obsłu-
gi w�tym zakresie. Rozwiązano Centralne La-
boratorium Agroekologiczne, powołując w�to 
miejsce z� mniejszym zatrudnieniem i� z� no-
wym kierownikiem Centralne Laboratorium 
Badawcze, które zostało przeniesione z� Par-
ku Naukowo-Technologicznego na Felinie 
do budynków na ulicy Głębokiej. W�związku 
ze� zmniejszającą się liczbą studentów wyłą-
czyliśmy z� użytkowania budynek zajmowany 
przez Wydział Inżynierii Produkcji przy uli-
cy Doświadczalnej 44 i� budynek przy ulicy 
Leszczyńskiego 58, zajmowany przez Wydział 
Ogrodnictwa i�Architektury Krajobrazu. Oba 
te budynki chcemy wynająć.

Ważne miejsce w� nowym zarządza-
niu uczelnią zajmują kliniki weterynaryjne. 
W� tej sprawie wydałem już 3 zarządzenia. 
Do 19� marca 2018� r. kliniki funkcjonowały 
w�oparciu o�zarządzenie rektora z�roku 2006. 
Z� różnych stron, w� tym również od klien-
tów, zgłaszano wiele uwag związanych z�orga-
nizacją leczenia zwierząt w� klinikach. Pierw-
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sze moje zarządzenie, z� 19 marca 2018� r., 
porządkujące działalność usługową w� klini-
kach wprowadziło jako obligatoryjną central-
ną rejestrację pacjentów. Drugie, z�14 kwietnia 
2019�r. – wysokość opłat za realizowane usługi 
i�zasady wynagradzania lekarzy prowadzących 
tę działalność. Ostatnie porządkuje nadzór 
merytoryczny nad klinikami i� zasady finan-
sowania z� usługowej działalności klinik osób 
zatrudnianych w�centralnej rejestracji. Jak już 
wspomniałem, nowy audytor przeanalizuje 
dokładnie realizację tych 3 zarządzeń w� co-
dziennej działalności klinik. 

W�związku z�wejściem w�życie nowej usta-
wy Senat na posiedzeniu w�dniu 27 września 
2019�r. pozytywnie zaopiniował wniosek rek-
tora o�uruchomienie szybkiej, skróconej ścież-
ki awansu dla adiunktów ze�stopniem dokto-
ra habilitowanego na stanowisko profesora 
uczelni. Pomimo stosunkowo wysokich wy-
magań, tzn. opublikowania w�roku 2019 pracy 
w� czasopiśmie co najmniej 100-punktowym, 
w�którym kandydat jest pierwszym lub kore-
spondencyjnym autorem lub jedynym auto-
rem z� naszej uczelni przypisanym do jednej 
z�7 dyscyplin, które będą ewaluowane, w�okre-
sie 3 miesięcy, tzn. od października do grudnia 
awansowaliśmy 37 osób. Świadczy to o� tym, 
że nasza młoda kadra samodzielna ma duży 
potencjał do prowadzenia poważnych badań 
naukowych i�publikacji tych wyników w�naj-
lepszych czasopismach o� zasięgu międzyna-
rodowym. Jest wielce prawdopodobne, że 
wszystkie te publikacje zostaną włączone do 
ewaluacji dyscyplin w�2021�r.

W� roku 2019 kontynuowaliśmy przecho-
dzenie zgodnie z� nową ustawą pracowni-
ków badawczo-dydaktycznych do grupy pra-
cowników dydaktycznych. Z� możliwości tej 
w� roku 2019 skorzystało 61 osób. Aktualnie 
na dzień 2� stycznia 2020� r. mamy na uczel-
ni 679 nauczycieli akademickich, w� tym 38 
osób zatrudnionych na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego, 57 na stanowisku profesora, 
155 doktorów habilitowanych na stanowisku 
profesora uczelni, 76 doktorów habilitowa-
nych na stanowisku adiunkta, 242 adiunktów, 
55 asystentów oraz 56 osób zatrudnionych na 
stanowisku wykładowcy. Liczba zatrudnio-
nych pracowników przypisanych do grupy dy-
daktycznej na naszej uczelni jest już znacząca, 
obejmuje bowiem 196 nauczycieli (prawie 1/3 
ogółu), konieczne więc było określenie nowe-
go (wyższego) pensum w�tej grupie dla odpo-
wiednich stanowisk, tzn. profesor – 240 godz., 
profesor uczelni – 320 godz., adiunkt i�pozo-
stałe stanowiska – 360 godz.

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w�Lu-
blinie wyróżnił w� maju 2019� r. (w� ramach 
obchodów Święta Uczelni) tytułem dokto-
ra honoris causa profesora Andreasa Börne-
ra, dyrektora Instytutu Genetyki i�Badań Ro-
ślin Uprawnych w� Gatersleben (Niemcy). 
Tytułem profesora honorowego wyróżnio-
no w� 2019� r. 2 profesorów: Tadeusza Sikorę 
z�Uniwersytetu Ekonomicznego w�Krakowie 
i� Teresę Fortunę z� Uniwersytetu Rolniczego 
w�Krakowie. 23 stycznia odbędzie się nadanie 
tytułu doktora honoris causa księdzu profeso-
rowi arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, 
na którą serdecznie zapraszam.

W� mijającym roku na emeryturę przeszło 
41 pracowników, z� czego 19 to nauczyciele, 
w�tym 13 profesorów tytularnych. Odchodzą-
cym na emeryturę pracownikom, niezależnie 
od zajmowanego na uczelni stanowiska, ser-
decznie dziękujemy za lata pracy dla Uniwer-
sytetu. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie 
i� wkład w� rozwój uczelni oraz gorąco życzy-
my dalszych wielu lat w�zdrowiu i�pomyślno-
ści. Jako bardzo pozytywne osiągniecie roku 
2019 podkreślić należy dynamiczny rozwój 
kadry naukowej. 11 osób uzyskało tytuł profe-
sora, z�tego 6 z�Wydziału Nauk o�Zwierzętach 
i� Biogospodarki, przeprowadzono 61 postę-
powań o�nadanie stopnia doktora habilitowa-
nego i� 41 stopnia doktora. Podkreślić należy 
szczególnie uzyskanie tytułu profesora przez 
11 nauczycieli, rekompensuje to bowiem duże 
ubytki w�tej grupie w�związku z�przejściem na 
emeryturę.

Cieszy fakt systematycznej z� roku na rok 
poprawy gospodarowania w� naszych gospo-
darstwach doświadczalnych. Gospodarstwa 
w�Czesławicach i�Uhrusku uzyskują już przy-
zwoite plony zbóż tzn. na poziomie 6–7 ton 
pszenicy i� 3–4 ton rzepaku. W� tym miejscu 
należy jednak przypomnieć, że nie tak daw-
no, bo w� roku 2016 w� Czesławicach uzyski-
wano 2 tony pszenicy z�1 ha. Wraz z�realizo-
waną modernizacją budynków inwentarskich 
powiązaną z� dobrze prowadzoną produkcją 
zwierzęcą (bydło mleczne, gęsi, owce, świnie) 
nasze gospodarstwa doświadczalne rozpoczęły 
w� 2017� r. nową drogę w� kierunku tworzenia 
nowoczesnej bazy dydaktycznej i� naukowej 
i� od 2 lat mają już dodatni wynik finansowy, 
bez angażowania środków uczelni. Aktualnie 
w�obydwu gospodarstwach jest już baza noc-
legowa dla studentów, i�od 1 marca gospodar-
stwa te będą gotowe na przyjęcie studentów na 
praktyki i� staże. W� tym miejscu należy rów-
nież nadmienić, że rok 2019 był znaczącym 
przełomem dla gospodarstwa w�Bezku. Przy-
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szedł nowy dzierżawca, z�wyższym o�4 kwin-
tale czynszem dzierżawnym. Płaci aktualnie 
czynsz w� wysokości 2 ton pszenicy z� ha i� co 
istotne w�podpisanej umowie dzierżawy zobo-
wiązał się każdego roku przeznaczyć 70 tys.�zł 
na niezbędny remont istniejących tam bu-
dynków. W� roku 2019 wykonano nowy dach 
z�blachy na dużej stodole. Kosztowało to 100 
tys. zł, z�czego dzierżawca dał 70 tys. zł.

Z� perspektywy czasu za bardzo trafną de-
cyzję należy uznać przeniesienie całej Katedry 
Hodowli i�Użytkowania Koni na Felin i�ścisłe 
powiązanie dalszego funkcjonowania tego go-
spodarstwa ze�znaczącym zwiększeniem liczby 
utrzymywanych tam koni. Obecnie na Felinie 
jest około 70 koni, większość w�tzw. pensjona-
cie, a�pozyskiwane z�tej działalności przycho-
dy pozwoliły już (bez angażowania środków 
uczelni) na remont kilku obiektów, w� tym 2 
stajni i�drugiej krytej ujeżdżalni o�profesjonal-
nym podłożu. W�tym kontekście należy więc 
poważnie rozważyć przeniesienie na Felin, do 
budynku Fellach trzech jednostek Wydziału 
Ogrodnictwa (ściśle związanych z� ogrodnic-
twem), pozostawiając jedynie na ulicy Głębo-
kiej Katedrę Architektury Krajobrazu. Na Fe-
linie jest już pewna baza dydaktyczna, tzn. sad, 
kolekcja warzyw i�kwiatów, szklarnie, labora-
toria terenowe oraz nowoczesna przechowal-
nia owoców i�warzyw, która stoi pusta, a�której 
budowa w�2015�r. kosztowała prawie 1 mln zł. 

Rozpoczęliśmy także prace nad budową nowej 
szklarni w�2020�r. Na razie deklarację przejścia 
na Felin (do budynku Fellach) zgłosiła tylko 
Katedra Warzywnictwa, pożądana jest również 
taka deklaracja od pozostałych 2 jednostek, 
tzn. Instytutu Produkcji Ogrodniczej i� Kate-
dry Ochrony Roślin. Jesteśmy bowiem aktual-
nie na etapie planowania remontów na 2020�r. 
Zlokalizowanie całego Wydziału Ogrodnictwa 
na Felinie, tzn. blisko zaplecza badawczo-dy-
daktycznego, pozwoliłoby na praktyczną re-
alizację wielu zajęć dydaktycznych na polach, 
w�sadzie i�szklarni i�mogłoby stanowić ważny 
argument dla potencjalnych kandydatów, aby 
wybrać nasz Uniwersytet i�kształcić się na kie-
runku ogrodnictwo. Jesteśmy regionem ściśle 
związanym z� ogrodnictwem. Przykład naszej 
Katedry Hodowli i� Użytkowania Koni oraz 
wielu ośrodków zagranicznych potwierdza, że 
tego typu działania, tzn. lokalizacja jednostek 
badawczo-dydaktycznych w� sąsiedztwie bazy 
do realizacji zajęć praktycznych jest bardzo 
korzystna dla kształcenia studentów i� może 
być ważnym argumentem przy wyborze kie-
runku studiów.

Szanowni Państwo,
Z� przedstawionych powyżej faktów widać 

wyraźnie, że w� mijającym 2019� r. wprowa-
dzono znaczące zmiany w�zarządzaniu i�funk-
cjonowaniu uczelni. Do pełnego sukcesu jest 
jeszcze długa droga. Dlatego też musimy kon-
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tynuować rozpoczęte prace i� podjąć w� tym 
roku także nowe wyzwania. Jako najważniej-
sze na rok 2020 uznaję: dalsze działania w�za-
kresie dostosowania stanu zatrudnienia do 
aktualnej liczby studentów i� prowadzonych 
badań; wdrożenie nowych, wyższych wyma-
gań dla pozytywnej oceny nauczycieli zarówno 
w�grupie badawczo-dydaktycznej, jak i�dydak-
tycznej; dalsze znaczące działania w� zakresie 
pełnej informatyzacji uczelni; pełne wprowa-
dzenie nowych zasad wewnętrznego finanso-
wania podanych w�zarządzeniu rektora z�dnia 
21 grudnia 2018�r. 

Wykazane powyżej 4 działania są niezbędne 
do uzyskania statusu uczelni badawczo-dydak-
tycznej, czego sobie na pewno życzymy. Zde-
cydują o� tym bowiem nasze osiągnięcia z� lat 
2017–2020. Bieżący rok będzie także ostatnim 
momentem do poprawy wskaźników, które 
będą podstawą najbliższej ewaluacji. Ocenie 
chcemy poddać wszystkie 7 dyscyplin nauko-
wych, w� obrębie których mamy uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych. W�ostatnich 
dniach grudnia po konsultacji z� zaintereso-
wanymi pracownikami postanowiliśmy na-
tomiast wyłączyć z� ewaluacji dyscyplinę eko-
nomia i� finanse. Bardzo pożądane jest, aby 
w�każdej z� tych 7 ocenianych dyscyplin uzy-
skać co najmniej kategorię B+, ponieważ ka-
tegoria B będzie pozwalała jedynie na prowa-
dzenie kształcenia na poziomie magisterskim, 
bez żadnych uprawnień do nadawania stopni 
naukowych.

Na ostatnim grudniowym posiedzeniu Se-
nat pozytywnie zaopiniował przygotowane 
przez Senacką Komisję ds. Kadr nowe wyma-
gania w� ocenie okresowej nauczycieli zarów-
no z� grupy badawczo-dydaktycznej, jak i� dy-
daktycznej, które będą aktualnie obowiązywać. 
W� ocenie działalności badawczo-publikacyj-
nej uwzględniono nową punktację czasopism, 
wprowadzoną zarządzeniem ministra w� lipcu 
2019�r. Realizowana polityka kadrowa w�roku 
2020 w� naszej uczelni będzie taka sama jak 
w� okresie ostatnich 3 lat, tzn. będziemy pre-
miować i� nagradzać tych najlepszych, a� jed-
nocześnie przenosić do grupy dydaktycznej 
tych, którzy z� różnych powodów nie osiąga-
ją zadowalających efektów w� działalności na-
ukowo-badawczej mierzonej publikacjami 
w�czasopismach wysoko punktowanych i�kie-
rowaniem projektami badawczymi. Zgodnie 
z�decyzją rektora ze�stycznia 2019�r. 10% pra-
cowników badawczo-dydaktycznych w� każ-
dej z�8 dyscyplin, czyli w�sumie 57 osób, które 
uzyskały największą ilość punktów za publi-
kacje w� czasopismach z� listy A� w� roku 2017 

i�2018, w�których są pierwszym lub korespon-
dencyjnym autorem, zostało wyróżnionych 
w�roku 2019 specjalnym dodatkiem miesięcz-
nym w�wysokości 800 zł. Potrzeba było na to 
wygospodarować ponad 0,5 mln złotych. Po-
dobna kwota zostanie przeznaczona w� roku 
2020 dla przypisanych do 7 dyscyplin, które 
będą oceniane, pracowników badawczo-dy-
daktycznych, którzy uzyskają największą licz-
bę punktów za publikacje z�roku 2019 w�cza-
sopismach o� punktacji co najmniej 70 pkt, 
w�których są pierwszym lub korespondencyj-
nym autorem. Jest bowiem wielce prawdopo-
dobne, że publikacje te wejdą do oceny tych 
7�dyscyplin w�roku 2021.

Z� drugiej strony w� roku 2019 znacząco 
zmniejszyliśmy liczbę pracowników badaw-
czo-dydaktycznych, a�więc tych, którzy wejdą 
do liczby N w� roku 2021, przenosząc ich na 
stanowiska dydaktyczne, inżynieryjno-tech-
niczne lub administracyjne. W� konsekwencji 
tych działań liczba pracowników badawczo-
-dydaktycznych, którzy zgłosili swój akces do 
7 dyscyplin, które będą prawdopodobnie oce-
niane w�naszej uczelni w�roku 2021, na dzień 
31 grudnia 2019�r. wynosiła 413 osób (w�prze-
liczeniu na pełne etaty), tzn. niewiele ponad 
60% wszystkich zatrudnionych na uczelni 
nauczycieli akademickich. Działania te, tzn. 
ograniczanie liczby pracowników badawczo-
-dydaktycznych, będą również kontynuowa-
ne w� roku 2020. Przydatne w� tym działaniu 
mogą być wyniki najbliższej oceny okresowej 
nauczycieli, która zostanie przeprowadzona 
w�miesiącach styczeń–luty br.

W� okresie 3 lat uporządkowaliśmy pro-
blem niedoboru godzin dydaktycznych, któ-
re wraz z� godzinami nadliczbowymi koszto-
wały w� sumie 5,5 mln zł. Podkreślić należy, 
że w� roku 2016, jak obejmowałem funkcję 
rektora, liczba godzin w�niedoborze (oczywi-
ście najwięcej na Wydziale Ogrodnictwa) wy-
nosiła prawie 7 tys., czyli teoretycznie oko-
ło 30 nauczycieli pobierało wynagrodzenie, 
nie prowadząc żadnych zajęć. Wprowadzo-
ne w� 2017� r. działania porządkujące pozwo-
liły w�krótkim czasie, tzn. 3 lat, zaoszczędzić 
prawie 2,5 mln zł. Rozważam więc, aby prze-
znaczyć te pieniądze na podwyżkę dla wszyst-
kich nauczycieli (poza rektorem) wynagro-
dzenia zasadniczego od 1� maja na poziomie 
5%. Uwzględniając do tego dodatek za wysłu-
gę lat podwyżka ta będzie sięgać prawie 7%. 
Wprowadzone natomiast od 1 stycznia pod-
niesienie płacy minimalnej do poziomu 2600 
zł będzie w� 2020� r. kosztować uczelnię 950 
tys. zł i�prowadzi do wyraźnego spłaszczenia 
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różnic między grupą nauczycieli a�pozostały-
mi. Uważam w�związku z� tym, że propono-
wana podwyżka dla nauczycieli w� roku 2020 
jest w�pełni uzasadniona. 

Ważnym przedsięwzięciem w� roku 2020 
będzie głębsza informatyzacja uczelni powią-
zana z� decentralizacją wewnętrznego finan-
sowania. Decentralizacja zarządzania finan-
sami polegająca na przeniesieniu na poziom 
wydziałów i� innych jednostek administracyj-
nych uczelni bilansowania pozyskiwanych 
dochodów i�ponoszonych kosztów może być, 
jak to wykazano w�wielu innych uczelniach, 
istotnym impulsem do wyzwolenia aktyw-
ności pracowników. Potwierdzają to rów-
nież jednoznacznie obserwacje z� pierwsze-
go roku wprowadzania tych zasad w�naszym 
Uniwersytecie. Rok 2019 traktowaliśmy jako 
pewnego rodzaju poligon doświadczalny 
we� wprowadzaniu nowych zasad wewnętrz-
nego finansowania. Pewnym wentylem bez-
pieczeństwa dla tej działalności była stosun-
kowo wysoka rezerwa rektora, która dawała 
możliwość pokrywania deficytu w�analizowa-
nych jednostkach. Począwszy jednak od roku 
2020 rezerwa rektora będzie znacznie mniej-
sza. Dlatego też kierownictwo jednostek, dla 
których wykazany zostanie wyraźny deficyt 
po rozliczeniu roku 2019, będzie zobowiąza-
ne przedstawić program naprawczy. Jeśli tego 
nie uczynią, zostaną zastosowane odpowied-
nie rygory zapisane w� zarządzeniu rektora 
z�21 grudnia 2018�r. Decentralizacja zarządza-
nia finansami pozwala w� większym zakresie 
na premiowanie i� nagradzanie tych najbar-
dziej aktywnych, ale jednocześnie na szybszą 
rotację tych, którzy traktują uczelnię jako in-
stytucję gwarantującą ubezpieczenie i� różne 
przywileje socjalne.

Mam nadzieję, że zdecydowana większość 
naszej społeczności akademickiej będzie w�sta-
nie zrozumieć, że dobro ogólne, dobro uczel-
ni musi być zawsze ponad indywidualnymi 
interesami.

Szanowni Państwo,
Kończąc to wystąpienie podsumowują-

ce działalność uczelni w�roku 2019 i�wskazu-
jące na potrzebę podjęcia nowych wyzwań, 
wyrażam przekonanie, że po wprowadzeniu 
dalszych potrzebnych zmian w� zarządzaniu 
Uniwersytetem odnotujemy w� 2020� r. kolej-
ne sukcesy w�działalności naukowo-badawczej 
i� dydaktycznej, co przełoży się na stabilność 
i�poprawę sytuacji finansowej.

Występując przed rokiem w� tym miej-
scu, mówiłem, że chciałbym, aby w� 2019� r. 
ponoszone koszty funkcjonowania uczel-

ni po wprowadzeniu tych wszystkich działań 
i� zmian w� zarządzaniu, zapoczątkowanych 
w�roku 2017, były niższe w�stosunku do sub-
wencji uzyskanej z� Ministerstwa Nauki oraz 
przychodów z� działalności badawczej i� reali-
zowanych prac zleconych. W� konsekwencji 
tego uczelnia po raz pierwszy od roku 2012 
uzyska w�2019�r. dodatni wynik finansowy bez 
konieczności sprzedaży majątku trwałego (zie-
mi). Jeśli uda się to osiągnąć, mówiłem przed 
rokiem, że będę to traktował jako wypełnienie 
mojej misji, którą przyjąłem w� dniu wyboru 
na rektora w�kwietniu 2016�r. Z�przedstawio-
nych przed chwilą faktów wynika jednoznacz-
nie, że rok 2019 zamkniemy z�wyraźnym do-
datnim wynikiem finansowym. Stać nas nawet 
było, o� czym już wspomniałem, na dodatko-
wą podwyżkę (poza obligatoryjną finansowaną 
przez Ministerstwo Nauki) dla ponad 300 pra-
cowników z� grupy inżynieryjno-technicznej, 
administracji i�obsługi i� jednorazowy dodatek 
specjalny wypłacony wszystkim pracownikom 
w�miesiącu grudniu. Łączny koszt tych dodat-
kowych podwyżek i�dodatków specjalnych to 
kwota około 2 mln złotych.

Rok 2020 to rok jubileuszu 65-lecia samo-
dzielności prawnej naszej uczelni, 50-lecia 
2� wydziałów: Ogrodnictwa i� Architektury 
Krajobrazu oraz Inżynierii Produkcji. Głów-
ne uroczystości jubileuszowe 65-lecia odbędą 
się w�dniach 21 i�22 maja w�trakcie obchodów 
Święta Uczelni. W� programie przewidywane 
jest m.in. nadanie 2 doktoratów honoris causa, 
rozstrzygnięcie konkursu na hymn Uniwersy-
tetu. Obchody jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Ogrodnictwa i�Wydziału Inżynierii Produkcji 
zaplanowane są w� drugiej połowie czerwca, 
a� 25 kwietnia będziemy świętować jubileusz 
60-lecia zespołu Jawor.

Szanowni Państwo,
Jest to moje ostatnie wystąpienie noworocz-

ne jako rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Senat na ostatnim posiedzeniu, 19� grudnia, 
powołał 11-osobową Uczelnianą Komisję Wy-
borczą, która w�najbliższych dniach się ukon-
stytuuje, wybierając przewodniczącego, jego 
zastępcę i� sekretarza i� podejmie prace przy-
gotowujące wybór nowego rektora. Zgodnie 
z�nowym statutem powinien być wybrany do 
15 maja. Chciałbym, aby była to osoba, któ-
ra będzie kontynuować te wszystkie działania 
podejmowane w�okresie ostatnich 3 lat, które 
wyprowadziły uczelnię na drogę gwarantującą 
korzystną sytuację finansową (bez sprzedaży 
majątku trwałego) i�wyraźną, znaczącą popra-
wę naszej pozycji w�różnych rankingach.

Dziękuję Państwu za uwagę.  �
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Senat Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie w dniu 19 grudnia 2019 r.

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk wręczył 
pisma potwierdzające zatrudnienie na stano-
wisku profesora uczelni, które otrzymali: dr 
hab. Marta Bik-Małodzińska, dr hab. Moni-
ka Skowrońska, dr hab. Armand Kasztelan, dr 
hab. Anna Nowak, dr hab. Dagmara Stępień-
-Pyśniak, dr hab. Marcin Szczepanik, dr hab. 
Piotr Listos, dr hab. Anna Śmiech, dr hab. 
Wioletta Samolińska, dr hab. inż. Grzegorz 
Maj, dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, dr hab. 
inż. Andrzej Mazur, dr hab. inż. Joanna Szysz-
lak-Bargłowicz oraz dr hab. Marta Arczewska.

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk wręczył 
pisma potwierdzające przyznanie stypendiów 
ministra dla wybitnych młodych naukowców. 
Pisma otrzymali: dr hab. Urszula Złotek, Ka-
tedra Biochemii i� Chemii Żywności na Wy-
dziale Nauk o�Żywności i�Biotechnologii; dr 
hab. Piotr Domaradzki, Zakład Instrumental-
nej Analizy Żywności w�Instytucie Oceny Ja-
kości i�Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 
na Wydziale Nauk o�Zwierzętach i�Biogospo-
darki; dr hab. Sebastian Gnat, Zakład Mikro-
biologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicz-
nych Podstaw Chorób Zwierząt na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej. 

Senat podjął uchwałę w�sprawie:

 � nadania stopnia naukowego doktora habi-
litowanego w� dziedzinie nauk rolniczych 
w� dyscyplinie rolnictwo i� ogrodnictwo dr 
Magdalenie Achrem;

 � nadania stopnia naukowego doktora 
w�dziedzinie nauk rolniczych w�dyscypli-
nie zootechnika i� rybactwo mgr inż. Pio-
trowi Witkowskiemu; 

 � nadania stopnia naukowego doktora 
w�dziedzinie nauk rolniczych w�dyscypli-
nie rolnictwo i� ogrodnictwo mgr. Toma-
szowi Ociepie; 

 � wszczęcia postępowania o� nadanie tytułu 
doktora honoris causa UP w�Lublinie Pro-
fesorowi Volodymyrowi Stybel, rektorowi 
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Medycyny Weterynaryjnej i�Biotechnologii 
im. Stefana Grzyckiego; 

 � zmian w� Statucie Uniwersytetu Przyrod-
niczego w�Lublinie; 

 � powołania Komisji Wyborczej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w� Lublinie dla 
przeprowadzenia wyborów na kadencję 
2020–2024; 

 � opinii dotyczącej zasad okresowej oceny 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Przyrodniczego w�Lublinie; 

 � zmian organizacyjnych na wydziale Agro-
bioinżynierii oraz Wydziale Inżynierii 
Produkcji; 

 � ustalenia programu studiów dla kierun-
ku doradztwo ogrodnicze studia drugiego 
stopnia o�profilu ogólnoakademickim. 

Senat wyraził pozytywną opinię w�sprawie 
powierzenia prof. dr. hab. Krzysztofowi Tom-
czukowi, prof. dr. hab. Krzysztofowi Kubiako-
wi oraz prof. dr. hab. Markowi Koziorowskie-
mu sporządzenia opinii o� prof. Volodymyrze 
Stybelu dotyczącej nadania tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 
w�Lublinie. 



Kalendarium
GRUDZIEŃ

17 grudnia 
Rektor Z. Litwińczuk spotkał się z prze-

wodniczącymi Rad Dysyplin Naukowych UP 
w Lublinie.

19 grudnia
Odbyło się spotkanie wigilijne z abp. Stanisła-

wem Budzikiem w Sali Senatu UP. 
Prorektor Z. Grądzki wziął udział w spotkaniu 

opłatkowym na zaproszenie Jarosława Stawiar-
skiego, marszałka woj. lub., które odbyło się 
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. 

30 grudnia
Rektor Z. Litwińczuk podpisał umowę 

o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych reprezentowaną przez dyrekto-
ra Marka Kamolę. Porozumienie zakłada m.in. 
wzajemny udział w pracach i projektach orga-
nizacyjno-szkoleniowych, udostępnianie lasów 
i infrastruktury znajdującej się w zarządzie nad-
leśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć 

terenowych i prowadzenia prac badawczych 
czy też pomoc w organizacji praktyk studenc-
kich na kierunku leśnictwo.

STYCZEŃ
7 stycznia

Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w spo-
tkaniu noworocznym na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej. 

Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w spotka-
niu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, podczas którego została wręczo-
na Lubelska Nagroda Naukowa im. Profeso-
ra Edmunda Prosta oraz Odznaczenia Hono-
rowe „Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska 
Naukowego”. 

Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w spotka-
niu noworocznym na Uniwesytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej na zaproszenie rektora Stanisła-
wa Michałowskiego.
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Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie w dniu 24 stycznia 2020 r.

Senat podjął uchwałę w�sprawie:

 � nadania stopnia naukowego doktora habi-
litowanego w� dziedzinie nauk rolniczych 
w� dyscyplinie technologia żywności i� ży-
wienia dr Marzenie Włodarczyk-Stasiak; 

 � nadania stopnia naukowego doktora 
w� dziedzinie nauk rolniczych w� dyscypli-
nie weterynaria lek. wet. Jarosławowi Wil-
czyńskiemu; w�dziedzinie nauk rolniczych 
w�dyscyplinie zootechnika i�rybactwo mgr 
inż. Justynie Wojtaś; 

 � wyrażenia zgody na przeprowadzenie po-
stępowania w�sprawie nadania stopnia dok-
tora habilitowanego w� dziedzinie nauk 
rolniczych w�dyscyplinie zootechnika i�ry-
bactwo dr Katarzynie Tajchman; 

 � umorzenia postępowania w�sprawie nada-
nia stopnia naukowego doktora habili-
towanego w� dziedzinie nauk rolniczych 
w� dyscyplinie weterynaria dr. Tomaszowi 
Schwarzowi; 

 � zasad i� trybu postępowania w� sprawie 
nadania stopnia doktora i�doktora habilito-

wanego w� Uniwersytecie Przyrodniczym 
w�Lublinie; 

 � wszczęcia postępowania opiniodawczego 
w�sprawie nadania tytułu doktora honoris 
causa UP w�Lublinie prof. dr. hab. Zdzisła-
wowi Targońskiemu; 

 � ustalenia programu studiów dla kierunku 
enologia i�cydrownictwo studia stacjonarne 
pierwszego stopnia o�profilu praktycznym; 

 � ustalenia programu studiów dla kierunku 
zarządzanie i� adaptacje do zmian klima-
tu studia stacjonarne pierwszego stopnia 
o�profilu ogólnoakademickim; 

 � zmiany składu komisji senackich Uniwer-
sytetu Przyrodniczego�w�Lublinie.

Senat wydał opinie w� sprawie określenia 
zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć 
osób ubiegających się o� stanowisko profesora 
uczelni oraz adiunkta w�Uniwersytecie Przy-
rodniczym w�Lublinie i�minimalnych wyma-
gań, jakie osoby te muszą spełnić.



9 stycznia
Rektor Z. Litwińczuk otworzył pierwsze po-

siedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej, na któ-
rym wybrano przewodniczącego (prof. Andrzej 
Junkuszew), zastępcę (prof. Leszek Rachoń) 
i sekretarza (prof. Dariusz Stasiak).

10 stycznia
Prorektor H. Buczkowska uczestniczyła 

we wręczeniu dyplomów stypendystom Preze-
sa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Naro-
dowej. Uroczystość odbyła się w sali Błękitnej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

15 stycznia
Rektor Z. Litwińczuk lustrował/oglądał 

obiekty ogrodnicze w gospodarstwie na Felinie. 
Rektor Z. Litwińczuk spotkał się z Kolegium 

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 
24 stycznia

Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w koncer-
cie Chóru Katedry Prawosławnej Przemienienia 
Pańskiego w Lublinie pod dyr. Andrzeja Bouble-
ja, Chóru Dziecięcego przy Parafi i Katedralnej 
pod dyr. Pauliny Wojtal, Męskiego Zespołu Mu-
zyki Cerkiewnej „Katapetasma” pod dyr. Łuka-
sza Hajduczenia, chóru „La Musica” z Lublina 
pod dyr. Zdzisława Ohara. 

27 stycznia 
Rektor Z. Litwińczuk, prorektor A. Waśko, 

kanclerz G. Szymczyk wręczyli nagrody jubi-
leuszowe, które otrzymało 76 osób. 3 oso-
by legitymowały się 45-letni stażem pracy, 8 
(40), 10 (35). 13 (30), 22 (25), 20 (20). Spo-
śród nich Honorową Odznakę UP wręczono 20 
pracownikom. 

31 stycznia
Rektor Z. Litwińczuk wziął udział w spotka-

niu noworocznym Klubu Ofi cerów Rezerwy Ligii 
Obrony Kraju przy UP w Lublinie.

Rektor Z. Litwińczuk podpisał aneks do 
umowy z dnia 30.10.2019 r. projektu pn. „Ter-
momodernizacja budynku Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie przy ul. Akademicka 13” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014–
2020, Osi Priorytetowa V Efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna. 

LUTY
3 lutego 

Rektor Z. Litwińczuk wizytował Gospodar-
stwo Doświadczalne w Uhrusku.

10 lutego
Kolegium Rektorskie spotkało się z Kolegium 

Dziekańskim w celu wręczenia przedłużenia po-
wołań na pełnienie funkcji dziekana i prodzieka-
na do 31 sierpnia 2021 r.

11 lutego 
Rektor Z. Litwińczuk podpisał umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej zada-
nia inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośro-
dek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa 
i Hipoterapii. 

Rektor Z. Litwińczuk spotkał się z prezes 
Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszką Gąsior-
-Mazur w celu omówienia współpracy nauki 
z biznesem. 

12 lutego
Rektor Z. Litwińczuk wizytował Gospodar-

stwo Doświadczalne w Czesławicach. 
15 lutego

Rektor H. Buczkowska wzięła udział 
w II Zjeździe Porozumienia Samorządów Stu-
denckich Uczelni Rolniczych, które odbyło się 
w Bibliotece Głównej UP w Lublinie.

18 lutego 
Rektor Z. Litwińczuk, prorektor A. Waśko 

spotkali się z przewodniczącymi Komisji Ocenia-
jącej Uczelni.

Rektor Z. Litwińczuk uczestniczył w spotka-
niu rektorów uczelni lubelskich z J. Gowinem, 
wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. 

27 lutego
H. Malec, przewodniczący Rady Uczelni UP 

w Lublinie uczestniczył w spotkaniu z J. Gowi-
nem, wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było 
poświęcone omówieniu zadań i roli rad uczelni.  

30 stycznia – 1 lutego
Rektor Z. Litwińczuk 

uczestniczył 
w międzynarodowych 
zawodach jeździeckich 

Cavaliada Tour 2019/2020, 
które odbyły się na terenie 
Targów Lublin. Wydarzenie 

to jest jedynym w centralnej 
Europie halowym cyklem 

zawodów w skokach przez 
przeszkody, autoryzowanym 

przez Międzynarodową 
Federację Jeździecką. 

12 Aktualności 1/97/2020W Y D A R Z E N I A
KALENDARIUM



Katarzyna Ognik
Profesor Katarzyna Ognik studia wyższe 

ukończyła w� 2002� r. na Wydziale Biolo-
gii i� Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej 
w�Lublinie, uzyskując dyplom magistra inży-
niera ochrony środowiska. Stopień doktora 
nauk rolniczych w� zakresie zootechniki, spe-
cjalność hodowla drobiu, uzyskała w�2007� r., 
a� stopień doktora habilitowanego nauk rolni-
czych w�dyscyplinie zootechnika, o�specjalno-
ści biochemia zwierząt i� toksykologia, otrzy-
mała w�2013�r. na Wydziale Biologii i�Hodowli 
Zwierząt UP w�Lublinie. Działalność nauko-
wą rozpoczęła w�2003�r. jako doktorantka stu-
diów doktoranckich w� Katedrze Biochemii 
i� Toksykologii, a� następnie pracując kolejno 
na stanowiskach asystenta (2008–2010) oraz 
adiunkta (2010–2017) w� Katedrze Biochemii 
i� Toksykologii. W� 2017� r. została zatrudnio-
na na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w�Katedrze Biochemii i�Toksykologii na Wy-
dziale Biologii, Nauk o�Zwierzętach i�Biogo-
spodarki. W�latach 2014–2017 pełniła funkcję 
kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej, 
a� od 2017� r. jest kierownikiem Katedry Bio-
chemii i�Toksykologii. W�2019�r. otrzymała ty-
tuł naukowy profesora nauk rolniczych i� zo-
stała powołana do pełnienia funkcji dyrektora 
Szkoły Doktorskiej. 

Od początku kariery naukowej główne 
zainteresowania badawcze profesor Ognik 
obejmują zagadnienia z� zakresu biochemii 
i� immunologii zwierząt, które realizuje, pro-
wadząc doświadczenia zarówno na zwierzę-
tach gospodarskich, jak i� laboratoryjnych. 
Ważnymi osiągnięciami naukowymi po uzy-
skaniu stopnia dr. hab. są modyfikacja i� ada-
ptacja metody in vitro, badania wchłaniania 
jelitowego składników mineralnych oraz usta-
lenie limitów bezpieczeństwa (NOAEL) sto-
sowania nanocząstek metali srebra, miedzi, 
cynku w�żywieniu brojlerów na podstawie re-

NOWO 
MIANOWANY 
PROFESOR

Fot. Zespół Multimedialny Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. Maciej Niedziółka
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akcji odpowiedzi immunologicznej oraz stre-
su oksydacyjnego. Profesor Katarzyna Ognik 
swoje prace badawcze realizuje, współpracując 
ze�znaczącymi ośrodkami naukowymi w�Pol-
sce. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy 
profesor uczestniczyła w�realizacji 6 projektów 
badawczych, z� tego w�l była głównym wyko-
nawcą, a�w�2 kierownikiem zadania; ponadto 
l projekt NCN (Opus), w�którym jest partne-
rem konsorcjum, jest w�trakcie realizacji. Wy-
miernym efektem prowadzonych badań nad 
suplementacją diet indyków nanocząstkami 
różnych metali, we�współpracy z�Katedrą Dro-
biarstwa UWM w� Olsztynie, w� ramach pro-
jektu „GUTFEED – innowacyjne żywienie 
w�zrównoważonej produkcji drobiarskiej”, jest 
udział profesor jako współtwórcy rozwiązania 
w�zgłoszeniu patentowym. 

Dorobek naukowy profesor obejmuje łącz-
nie 268 prac, spośród których 102, to oryginal-
ne prace twórcze (badawcze i� przeglądowe). 
Indeks Hirscha w� bazie Scopus wynosi 11, 
a�w�bazie Web of Sciences – 9, IF = 111,58. 
Łączna liczba punktów za publikacje w�czaso-
pismach znajdujących się na listach MNiSW 
= 3980, a�liczba cytowań publikacji – 353 (159 
bez autocytowań). Profesor wypromowała 2 
doktorów (w� tym l jako promotor pomocni-
czy) i�jest promotorem w�2 otwartych przewo-
dach doktorskich. Jest laureatką 2�nagród JM 
Rektora UP jako autorka nowatorskich badań 
dotyczących m.in. wpływu nanocząstek me-
tali na organizm człowieka i�zwierząt. Jedno-
cześnie odnosząca sukcesy w�nauce w�2019�r. 

profesor Katarzyna Ognik została laureatką 
plebiscytu „Kobieta na Medal”.

Profesor Katarzyna Ognik bardzo aktyw-
nie uczestniczy w� pracach organizacyjnych, 
zarówno w� macierzystej uczelni, jak i� poza 
nią: była współorganizatorem (2017�r.) nowe-
go kierunku studiów biokosmetologia; człon-
kiem komitetu organizacyjnego XXVI Mię-
dzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego 
„Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka dro-
biarska nauce” (2014� r., Kazimierz Dolny); 
członkiem komitetu organizacyjnego 65-lecia 
Wydziału oraz Zjazdu Absolwentów Wydziału 
Biologii, Nauk o�Zwierzętach i�Biogospodar-
ki (2018�r.); pełniła funkcję przewodniczącego 
Wydziałowej Komisji ds. Nauki i� Komercja-
lizacji Wyników Badań Naukowych (2017–
2019); pełniła funkcję wydziałowego koor-
dynatora ds. organizacji XIII Lubelskiego 
Fes tiwalu Nauki pod hasłem „Nauka źró-
dłem inspiracji”; pełniła funkcję uczelniane-
go koordynatora, ds. organizacji XIV Lubel-
skiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka 
– między tradycją a� współczesnością”. Ściśle 
współpracuje z�sektorem gospodarczym: Loh-
man Animal Health, EW Nutrition Polska Sp. 
Zoo, European Protein – Denmark, FeedStar 
– Polska. 

Była trzykrotnie recenzentem dorobku ha-
bilitacyjnego oraz czterokrotnie recenzentem 
rozpraw doktorskich. Wykonała kilka recenzji 
sprawozdań z�realizacji projektów badawczych 
oraz kilkudziesięciu prac naukowych z� list 
A�i�B MNiSW.  �

Nominacje ��Habilitacje � Doktoraty
Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 � dr Anna Jakubczyk na podstawie osiągnięcia naukowego 

„Wybrane środki spożywcze pochodzenia roślinnego 

jako źródło związków o potencjalnych właściwościach 

hamujących patogenezę zespołu metabolicznego”

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Górecka, UP w Poznaniu; 

prof. dr hab. Anna Iwaniak, UWM w Olsztynie; dr hab. 

Małgorzata Karwowska, prof. uczelni, UP w Lublinie

26 września 2019 r.

 � dr Monika Renata Karaś na podstawie osiągnięcia 

naukowego „Hydrolizaty białkowe wybranych roślin 

i owadów jako źródło bioaktywnych peptydów 

w żywieniu człowieka”

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Minkiewicz, UWM 

w Olsztynie; dr hab. Krystian Marszałek, Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Warszawie; dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni, UP 

w Lublinie

29 listopada 2019 r.

 � dr Marzena Włodarczyk-Stasiak na podstawie 

osiągnięcia naukowego „Analiza właściwości 

funkcjonalnych i strukturalnych skrobi modyfikowanych 

fizykochemicznie” 

Recenzenci: dr hab. Tomasz Zięba, prof. uczelni, UP 

we Wrocławiu; prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz, UP 

w Poznaniu; dr hab. Małgorzata Materska, prof. uczelni, 

UP w Lublinie

24 stycznia 2020 r.
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Profesor honorowy 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie
prof. dr hab. Teresa Fortuna
Laudacja wygłoszona 30 listopada 2019 r. 
przez prof. dr hab. Barbarę Baraniak 

Wasze Magnificencje, Dostojni Goście,
Przypadł mi w� udziale ogromny zaszczyt 

i� przyjemność przedstawienia Państwu osią-
gnięć profesor dr hab. Teresy Fortuny, której 
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w� dniu 
27 września 2019� r. nadał godność honoro-
wego profesora Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w�Lublinie. Dla społeczności naszego Wy-
działu jest to doniosłe wydarzenie, a�zarazem 
– radosna uroczystość. Pragnę podziękować 
JM Rektorowi Zygmuntowi Litwińczuko-
wi, a� także Wysokiemu Senatowi za poparcie 
wniosku Rady Wydziału Nauk o� Żywności 
i� Biotechnologii o� nadanie godności honoro-
wego profesora naszej uczelni pani profesor 
Teresie Fortunie z� Uniwersytetu Rolniczego 
w�Krakowie.

Wielu z� obecnych doskonale zna działal-
ność Pani Profesor, szczególnie że dwa mie-
siące temu obchodziła swój jubileusz, jednak 
pozwolę sobie w�skrócie przypomnieć najważ-
niejsze fakty z�jej życia zawodowego. 

Prof. dr hab. Teresa Fortuna urodziła się 25 
maja 1949� r. w� Białobrzegach (województwo 
mazowieckie). W�1971�r. uzyskała tytuł magi-
stra chemii, po ukończeniu studiów wyższych 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i� Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w� Krakowie. 
Stopień doktora nauk chemicznych nadała jej 
w� 1979� r. Rada Naukowa Instytutu Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w� Krakowie na 
podstawie rozprawy pt. „Mechanizm starze-
nia się skrobi kationowych”. W� 1994� r. Rada 
Wydziału Rolniczego z�Oddziałem Technolo-
gii Żywności Akademii Rolniczej w�Krakowie 
nadała jej stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk rolniczych w�zakresie technolo-
gii żywności i�żywienia na podstawie dorobku 
i�rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania nad fos-
foranami skrobiowymi o�niskim stopniu pod-
stawienia”. Tytuł profesora nauk rolniczych 

otrzymała w�2001�r., a�na stanowisko profesora 
zwyczajnego została mianowana w�2007�r. 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, 
w�1971�r. podjęła pracę w�Instytucie Podstaw 
Chemii i� Technologii Żywności w� Katedrze 
Technologii Węglowodanów AR w�Krakowie, 
początkowo na stanowisku asystenta, a�następ-
nie starszego asystenta i�adiunkta. Od 2001�r. 
była kierownikiem Katedry Analizy i� Oceny 
Jakości Żywności, powstałej z� utworzonego 
z� jej inicjatywy w�1996�r. Zakładu, w�którym 
pełniła również funkcję kierownika. 

Zainteresowania badawcze Pani Profe-
sor obejmują: fizykochemiczne właściwości 
skrobi różnego pochodzenia ze� szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień ich modyfika-
cji; zagadnienia dotyczące fosforylacji i� retro-
gradacji skrobi oraz fosforanów skrobiowych, 
a� także opracowanie i� adaptację metod anali-
tycznych; wpływ wybranych sacharydów na 
właściwości fizykochemiczne skrobi modyfi-

Od lewej: JM Rektor Zygmunt 
Litwińczuk, dziekan Izabella Jackowska, 
prof. Teresa Fortuna
Fot. Wojciech Radzki
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kowanych oraz ich interakcje z� zamiennika-
mi sacharozy i�składnikami mineralnymi; po-
szukiwanie nowych źródeł surowcowych dla 
przemysłu krochmalniczego; analizę senso-
ryczną i�właściwości reologiczne oraz tekstu-
ralne produktów żywnościowych.

Znaczną część badań prof. dr hab. Teresa 
Fortuna realizowała w� ramach 18 projektów 
i�problemów węzłowych, międzyresortowych 
oraz grantów KBN, MNiSW, NCN, a� w� 12 
z�nich była kierownikiem.

Dorobek publikacyjny Pani Profesor obej-
muje ponad 400 pozycji, w�tym 162 to orygi-
nalne prace twórcze; 21 rozdziałów w�mono-
grafiach; 5 skryptów; 1 patent; 19 artykułów 
przeglądowych; 195 komunikatów na konfe-
rencjach naukowych. Prace te publikowane 
były w� renomowanych czasopismach m.in.: 
„Food Chemistry”, „Carbohydrate”, „Poly-
mers”, „Food Hydrocolloids”, „Journal of 
Food Engineering”, „International Journal of 
Food Science and Technology”, „International 
Journal of Food Properties”, „European Food 
Research and Technology”, „International Jo-
urnal of Biological Macromolecules”, „Starch/
Starke”, „International Journal of Food Qu-
ality”, „Polish Journal of Food and Nutrition 
Science”. O�ich znaczeniu naukowym świad-
czy liczba cytowań – 893 i�indeks Hirscha – 17. 

Prof. dr hab. Teresa Fortuna odbyła licz-
ne staże naukowe i� szkoleniowe, głównie 
w� ośrodkach naukowych we� Francji, m.in.: 
Centre de Recherche Agro-Alimentaire (Nan-
tes), Université Sciences et Techniques du 
Languedoc (Montpellier), Institut Pasteur 
(Paris), École Nationale Supérieure d’Agro-
nomie et des Industries Alimentaires (Nancy). 

Pełniła funkcję promotora 11 dysertacji 
doktorskich, 5 osób w� kierowanej przez nią 
jednostce uzyskało stopień doktora habilito-
wanego oraz 1 tytuł profesora. Zrecenzowała 
również kilkanaście wniosków o�projekty ba-
dawcze i�kilkadziesiąt artykułów naukowych. 

Prof. Teresa Fortuna pełniła funkcję redak-
tora naukowego serii „Technologia Żywności” 
Wydawnictwa AR w� Krakowie (1998–2008); 
członka rad naukowych czasopism: „Potravi-
narstwo”; „Laboratorium – Przegląd Ogólno-
polski”; „Żywność, Nauka, Technologia, Ja-
kość”; członka Komitetu Badań Naukowych 
(Sekcja Nauk o�Żywności i�Żywieniu Człowie-
ka – P06T); członka Rady Naukowej Instytu-
tu Rozrodu Zwierząt i�Badań Żywności PAN 
w� Olsztynie (2008–2011); członka Rady Na-
ukowej Instytutu Biotechnologii Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w�Warszawie (2007–
2011, 2012–2016); członka Zespołu Ewaluacji 

Jednostek Naukowych ds. Nauk Rolniczych 
NZ-5 (2017–2018).

Profesor Teresa Fortuna jest cenio-
nym nauczycielem akademickim oraz wy-
chowawcą studentów i� młodych pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. Jej 
działalność dydaktyczna obejmuje ćwiczenia, 
konwersatoria, seminaria i� wykłady na stu-
diach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz 
podyplomowych. Prowadzone przez nią zaję-
cia dydaktyczne są ukierunkowane na analizę 
i� ocenę jakości żywności, chemię żywności, 
analizę sensoryczną i� chemiczną żywności, 
dodatki do żywności, technologię węglowo-
danów dla studentów studiów stacjonarnych 
i� niestacjonarnych Wydziału Technologii 
Żywności oraz międzywydziałowego kierun-
ku studiów – biotechnologia, a� także Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Jest współauto-
rem pięciu skryptów. Była promotorem 89 
prac magisterskich oraz 41 inżynierskich oraz 
recenzentem wielu prac dyplomowych. 

Pani Profesor ma bardzo duży wkład 
w� podnoszenie jakości kształcenia m.in. po-
przez uruchamianie i�opracowanie programów 
nowych kierunków nauczania, specjalizacji 
czy specjalności. Jest twórcą szczegółowego 
programu dla specjalizacji „analiza i�ocena ja-
kości żywności”, opiekunem i� organizatorem 
krajowych i� zagranicznych praktyk studenc-
kich oraz ćwiczeń terenowych, twórcą sek-
cji „Analiza i� Ocena Jakości Żywności” Koła 
Naukowego Technologów Żywności AR/UR 
w�Krakowie, inicjatorką i�organizatorką nowej 
specjalności „jakość i�bezpieczeństwo żywno-
ści”, która została uruchomiona na Wydzia-
le Technologii Żywności UR w� Krakowie 
w� roku akademickim 2007/2008, a� następnie 
przekształcona w�kierunek studiów (2014� r.); 
współorganizatorką programu specjalności 
„dietetyka ogólna” powołanej w�2010�r., a�na-
stępnie utworzenia kierunku studiów I� stop-
nia „dietetyka” (od 2012� r.) i� II stopnia (od 
2015� r.); pomysłodawcą i� współautorką pro-
gramu studiów podyplomowych „jakość żyw-
ności i� systemy jej gwarantowania”, a� także 
wykładowcą i� ich kierownikiem (od 2006�r.); 
wykładowcą w� ramach programu TEMPUS; 
współautorką programu kształcenia na kierun-
ku „food technology and human nutrition”. 

Prof. Teresa Fortuna pełni bądź pełniła licz-
ne funkcje akademickie – prodziekana ds. na-
uczania Wydziału Technologii Żywności Aka-
demii Rolniczej w� Krakowie (1999–2002), 
przez dwie kadencje (2008–2016) dziekana 
Wydziału Technologii Żywności Uniwersy-
tetu Rolniczego w�Krakowie, a�od 2001�r. do 
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2019 – kierownika Katedry Analizy i� Oceny 
Jakości Żywności. 

Jest członkiem wielu organizacji: Stowa-
rzyszenia Inżynierów i�Techników Przemysłu 
Spożywczego (od 1972� r. ); Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Żywieniowych (od 1987); Pol-
skiego Towarzystwa Technologów Żywności, 
Oddział Małopolski (od 1995� r.); Komitetu 
Technologii i� Chemii Żywności PAN, póź-
niej Komitetu Nauk o�Żywności PAN i�obec-
nie Komitetu Nauk o� Żywności i� Żywieniu 
PAN, Wydziału II Nauk Biologicznych i�Rol-
niczych; Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych 
i� Weterynaryjnych PAU w� Krakowie (od 
2004� r.); Centralnej Komisji ds. Stopni i� Ty-
tułów w�kadencji 2017–2020; Senatu Uczelni 
(od 2008�r.); przewodniczącą Senackiej Komi-
sji ds. Analiz i�Odwołań (2016–2020). Profe-
sor wielokrotnie była lub jest przewodniczącą 
czy członkiem różnych komisji wydziałowych 
i�senackich.

Była przewodniczącą komitetów organiza-
cyjnych wielu konferencji i� uroczystości: ko-
mitetu organizacyjnego Jubileuszu 35-lecia 
Oddziału i� Wydziału Technologii Żywności 
połączonego z� nadaniem tytułu doktora ho-
noris causa prof. dr. hab. dr. h.c. Wacławowi 
Leszczyńskiemu (2009� r.); komitetu organi-
zacyjnego konferencji naukowej „Innowacyj-
ność w�nauce o�żywności i�żywieniu” Komite-
tu Nauk o�Żywności PAN (2013�r.); komitetu 
organizacyjnego Jubileuszu 40-lecia Oddziału 
i� Wydziału Technologii Żywności (2014� r.); 
komitetu naukowego konferencji z� cyklu 
„Żywność XXI wieku” (wielokrotnie); współ-
organizatorką Dni Otwartych UR, Chmu-
ry Edukacyjnej, Festiwalu Nauki, Nocy Na-
ukowców, Małopolskich Targów Żywności 
„Zasmakuj z�UR”.

Zgodnie z� tradycją corocznie (od 2008� r.), 
w� celu integracji społeczności Wydziału, 
współorganizowała spotkania pracowników, 
absolwentów i�studentów z�władzami uczelni 
i�przedstawicielami Zakładów Przemysłu Spo-
żywczego – „Bal Technologów Żywności”.

Prof. dr hab. Teresa Fortuna brała udział 
w�wielu konferencjach naukowych krajowych 
i�zagranicznych. Z�działalnością naukową ści-
śle wiąże się działalność popularyzatorska 
i�szkoleniowa. W�tej dziedzinie również posia-
da znaczące osiągnięcia. Brała udział w�organi-
zacji wielu szkoleń dla pracowników szeregu 
zakładów przemysłu spożywczego. Uczestni-
czyła również jako wykładowca w�szkoleniach 
kadry różnych przedsiębiorstw.

Z�jej inicjatywy powołano kapitułę do przy-
znawania Medalu im. prof. Franciszka No-

wotnego „Za Zasługi dla 
Wydziału Technologii 
Żywności”.

Za swoją działalność 
naukową, dydaktyczną 
i� organizacyjną otrzyma-
ła wiele odznaczeń i� na-
gród. Wśród nich są: Na-
groda Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego 
i�Techniki (1983� r.), Na-
groda Ministra Eduka-
cji Narodowej (1988� r.), 
Srebrny Krzyż Zasłu-
gi (1989� r.), Złoty Krzyż 
Zasługi (1999� r.), Medal 
Komisji Edukacji Naro-
dowej (2003� r.), Krzyż 
Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (2004�r.), 
Medal Juraja Fandle-
go przyznany przez To-
warzystwo Nauk Rol-
niczych, Leśnych i� Weterynaryjnych przy 
Słowackiej Akademii Nauk (2010� r.), Od-
znaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” 
(2011�r.), Medal im. prof. F. Nowotnego „Za 
Zasługi dla Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w� Krakowie” 
(2014�r.), nagroda JM Rektora Akademii Rol-
niczej/Uniwersytetu Rolniczego w� Krakowie 
(wielokrotnie).

Profesor Teresa Fortuna wniosła cenny 
wkład w� rozwój kadry naukowej Wydziału 
Nauk o� Żywności i� Biotechnologii Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w� Lublinie poprzez 
wykonanie recenzji dysertacji doktorskich 
i� habilitacyjnych i� przewodniczenie komi-
sjom w� przeprowadzanych postępowaniach 
habilitacyjnych.

Dzięki pomocy i� wsparciu Pani Profesor 
postępowania w� przewodach habilitacyjnych 
pracowników naszego, nowo powstałego Wy-
działu (nieposiadającego wówczas uprawnie-
nia), a� także Wydziału Nauk o� Zwierzętach 
i� Biogospodarki przeprowadzała kierowana 
przez nią Rada Wydziału Technologii Żywno-
ści Uniwersytetu Przyrodniczego w�Krakowie.

Szanowna Pani Profesor, 
W�imieniu całej społeczności akademickiej 

Wydziału Nauk o� Żywności i� Biotechnolo-
gii Uniwersytetu Przyrodniczego w� Lublinie 
składam Pani Profesor wyrazy uznania i� po-
dziękowania za dotychczasową współpracę. 
Proszę o� przyjęcie serdecznych życzeń zdro-
wia i�wszelkiej pomyślności osobistej.  �

Profesor honorowy Teresa Fortuna 
z prof. Izabellą Jackowską i rektorem 
Zygmuntem Litwińczukiem
Fot. Wojciech Radzki
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Skrobie modyfi kowane jako 
dodatki do żywności

Magnificencje Rektorzy, Wysoki Sena-
cie Uniwersytetu Przyrodniczego w� Lubli-
nie, Szanowna Pani Dziekan i�Rado Wydziału 
Nauk o� Żywności i� Biotechnologii, Dostojni 
Goście,

Głównym obiektem moich zaintereso-
wań naukowych jest skrobia, zwłaszcza mo-
dyfikowana chemicznie. Bezpośrednio po 
ukończeniu studiów pracowałam w� zespo-
le badawczym zwanym „Krakowską Szko-
łą Skrobiową”, utworzonym przez profesora 
Franciszka Nowotnego, a� następnie kierowa-
nym przez profesora Mieczysława Pałasińskie-
go. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa te-
mat z� obszaru skrobi modyfikowanych jako 
dodatków do żywności, ponieważ dotyczy on 
wszystkich konsumentów.

Skrobia jest węglowodanem roślinnym, 
gromadzonym głównie w� ziarnach zbóż, na-
sionach, owocach i� bulwach. Pod względem 
chemicznym skrobia nie jest substancją jed-
norodną – oprócz zasadniczego składnika 
węglowodanowego (i� wody) – zawiera pew-
ne ilości substancji lipidowych, azotowych 
i�mineralnych. 

Skrobia występuje w�komórkach roślinnych 
w�postaci ziarenek o�zróżnicowanym kształcie 
i�wielkości, zależnie od gatunku rośliny, z�któ-
rej została wyodrębniona. Głównym surow-
cem do jej produkcji jest kukurydza, następnie 
pszenica, tapioka i� ziemniak. Największymi 
ziarenkami charakteryzuje się skrobia ziem-
niaczana, natomiast najmniejsze ziarenka po-
siada skrobia ryżowa i�owsiana. 

Skrobia ziemniaczana (×1000) 

Skrobia kukurydziana (×1000)

Skrobia naturalna w� zimnej wodzie jest 
nierozpuszczalna. Podczas ogrzewania jej 
wodnych zawiesin zniszczeniu ulega struktura 
ziarenka skrobiowego i�skrobia kleikuje, two-
rząc lepki roztwór koloidalny, zwany kleikiem 
skrobiowym. Po ostudzeniu kleiku powstaje 
żel. W�czasie dłuższego przechowywania kle-
ików i�żeli, zwłaszcza w�niskiej temperaturze, 
skrobia ulega retrogradacji, kleiki i� żele męt-
nieją, maleje ich lepkość, a� na powierzchni 
żelu pojawia się niezwiązana woda (zjawisko 
synerezy). 

Część węglowodanowa skrobi jest miesza-
niną dwóch frakcji: amylozy i� amylopektyny, Zawartość lipidów, białka i fosforu w skrobiach rożnego 

pochodzenia botanicznego 
(Źródło: Singh N. et. all. 2003, Food Chem.; Swinkels J.J.M. 1985, Starch)

TERESA 
FORTUNA 

Wykład wygłoszony 
30  listopada 2019 r. 

18 Aktualności 1/97/2020W Y D A R Z E N I A



występujących w�różnych stosunkach ilościo-
wych, zależnie od jej pochodzenia botaniczne-
go. Zawartość amylozy w�skrobi wynosi zwy-
kle 20–30%, a�amylopektyny 70–80%, chociaż 
w� skrobi wysokoamylozowej kukurydzianej 
jej ilość może przekraczać 70%, natomiast 
w�skrobiach woskowych jest ponad 98% amy-
lopektyny i�śladowe ilości amylozy. 

Cząsteczki amylozy zbudowane są z� łań-
cuchów reszt glukopiranozowych połą-
czonych wiązaniami – 1,4-glikozydowymi. 
Masa cząsteczkowa amylozy może wynosić 
4000–200� 000 Da. Amyloza jest rozpuszczal-
na w�wodzie i� łatwo ulega hydrolizie. Z� roz-
tworem jodu w�jodku potasu daje intensywne 
niebieskie zabarwienie. Amylopektyna stano-
wi frakcję rozgałęzioną, w�której obok wiązań 
– 1,4-glikozydowych występują również wią-
zania -1,6-glikozydowe, w�miejscach rozgałę-
zień. Masa cząsteczkowa amylopektyny wyno-
si 200 000–6 000 000 Da. Amylopektyna jest 
nierozpuszczalna w�wodzie i� trudno hydroli-
zuje. Z� roztworem jodu w� jodku potasu daje 
zabarwienie fioletowo-czerwone.

Stosowanie skrobi naturalnej w� przetwór-
stwie żywności stwarza szereg niedogod-
ności, związanych między innymi ze� zjawi-
skiem synerezy i� retrogradacji, powodujących 
małą stabilność i� słabą odporność na działa-
nie sił ścinających oraz na zmiany pH, ciśnie-
nia i�temperatury podczas procesów technolo-
gicznych i�w�czasie przechowywania gotowych 
wyrobów. 

Skrobia dzięki swej specyficznej strukturze 
chemicznej wykazuje wiele możliwości wcho-
dzenia w� reakcje z� różnymi związkami che-
micznymi. Prawie wszystkie reszty glukozo-
we, z� jakich składają się łańcuchy skrobiowe, 
posiadają 3 wolne grupy hydroksylowe mogą-
ce ulegać reakcjom chemicznym, np. utlenia-
niu, estryfikacji i�eteryfikacji. 

W� celu polepszenia właściwości skrobi 
i� uzyskania korzystnych cech funkcjonalnych 
stosuje się różnego rodzaju modyfikacje. Mo-
dyfikacja skrobi może odbywać się metodami 
chemicznymi, fizycznymi, enzymatycznymi 
lub ich łączeniem.

W� wyniku przeprowadzanych procesów 
uzyskana skrobia modyfikowana wykazuje co 
najmniej jedną właściwość, która w� znacz-
nym stopniu jest różna od właściwości natu-
ralnej skrobi. W�przemyśle spożywczym skro-
bie modyfikowane stosowane są do nadawania 
produktom odpowiedniej tekstury i� trwałości 
podczas przechowywania. 

Akty prawne dotyczące stosowania 
substancji dodatkowych do żywności

W� polskim ustawodawstwie żywnościo-
wym stosowanie substancji dodatkowych jest 
objęte regulacjami prawnymi w�postaci:

Rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parla-
mentu Europejskiego i�Rady z�dnia 16 grudnia 
2008�r. w�sprawie dodatków do żywności,

Ustawy z�25 sierpnia 2006�r. (Dz. U. 2006, 
nr 171, poz. 1225) o�bezpieczeństwie żywności 
i�żywienia oraz jej zmianie z�8 stycznia 2010�r. 
(Dz. U. 2010, nr 21, poz. 105), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z� 22 
listopada 2010� r. (Dz. U. 2010� r., nr 232, 
poz. 1525) i� jego zmianie z� 22 kwietnia 
2011� r. w� sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych.

Substancje dodatkowe są oznaczone sym-
bolem E oraz numerem identyfikacyjnym 
i� mogą być stosowane tylko wtedy, kiedy ich 
użycie jest technologicznie uzasadnione i� nie 
stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumenta. 

Właściwości skrobi różnego pochodzenia botanicznego 
(Źródło: Singh N. et.al. 2003, Food Chem.; Swinkels J.J.M.1985, Starch)

Metody modyfi kacji skrobi (opracowanie własne)
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Podstawowym kryterium oceny substancji do-
datkowych jest bezpieczeństwo żywnościowe, 
określane na podstawie badań toksykologicz-
nych. Na ich podstawie wyznacza się poziom 
akceptowalnego dziennego pobrania dla czło-
wieka tzw. wartość ADI – czyli ilość substancji 
(mg/kg masy ciała), która może być pobierana 
codziennie w�ciągu całego życia, ze�wszystkich 
źródeł, bez szkody dla zdrowia człowieka.

Stosowanie substancji dodatkowych do 
żywności ma na celu przedłużenie trwało-
ści produktów, zapobieganie niekorzystnym 
zmianom jakościowym, podniesienie atrakcyj-
ności konsumenckiej i� dyspozycyjności pro-
duktów, ochronę składników kształtujących 
wartość odżywczą produktów, zwiększenie 
efektywności produkcji – ograniczenie ubyt-
ków, podniesienie wydajności, utrzymanie 
stałej, powtarzalnej jakości produktów oraz 
otrzymanie nowych produktów, szczególnie 
dietetycznych (żywność typu „light”). 

Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodat-
ków do Żywności oraz Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności uznały skrobie mo-
dyfikowane za bezpieczne. Nie zostały usta-
lone limity ich stosowania, zatem mogą być 
używane zgodnie z� regułą quantum satis, tzn. 
w� dawce najmniejszej, niezbędnej do osią-
gnięcia zamierzonego efektu technologiczne-
go, zgodnie z�dobrą praktyką produkcyjną, bez 
wprowadzenia konsumenta w�błąd.

Spośród skrobi modyfikowanych dopusz-
czonych jest 11 preparatów do stosowania 
w�żywności: skrobia utleniona (E 1404), fos-
foran diskrobiowy (E 1412), fosforowany 
fosforan diskrobiowy (E 1413), acetylowany 
fosforan diskrobiowy (E 1414), skrobia ace-
tylowana (E 1420), acetylowany adypinian di-
skrobiowy (E 1422), hydroksypropyloskrobia 
(E 1440), hydroksypropylofosforan diskro-
biowy (E� 1442), sól sodowa oktenylobursz-
tynianu skrobiowego (E 1450), acetylowana 
skrobia utleniona (E 1451), sól glinowa okte-
nylobursztynianu skrobiowego (E 1452).

Wyżej wymienione skrobie modyfikowane 
otrzymywane są w� wyniku chemicznej mo-
dyfikacji, która polega na zmianie właściwo-
ści poprzez wprowadzenie dodatkowych grup 
chemicznych do cząsteczki skrobi. Główny-
mi reakcjami stosowanymi w�powyższej mo-
dyfikacji są reakcje utlenienia, estryfikacji 
i�eteryfikacji.

Proces utleniania skrobi sprowadza się do 
utleniania pierwszo- lub drugorzędowych 
grup hydroksylowych jednostek glukozowych 
z� wytworzeniem grup karboksylowych lub 
aldehydowych. Przy produkcji skrobi utle-

nionej przeznaczonej do celów spożywczych 
jako utleniacz stosowany jest chloran(I) sodu 
(NaClO). 

Skrobie utlenione charakteryzują się: bar-
dzo dobrą przezroczystością kleików, zdolno-
ścią tworzenia na gorąco roztworów rzeczywi-
stych, kleików o�stabilnej lepkości i�obniżonej 
tendencji do retrogradacji i� synerezy, dużą 
twardością żeli i� niską adhezyjnością. Prepa-
raty skrobi utlenionej stosuje się w�produkcji 
budyniów, kremów, bitej śmietany, miesza-
nek ciast w�proszku, w�posypkach i�panierkach 
oraz kompozycjach powlekających, w�produk-
cji margaryn o� niskiej kaloryczności oraz do 
wyrobu galaretek i�deserów mlecznych.

Kolejną grupą skrobi modyfikowanych 
stosowanych jako dodatki do żywności są es-
try skrobiowe, do których zaliczamy fosfora-
ny, octany i� oktenylobursztyniany skrobiowe. 
Fosforany skrobiowe mogą być mono- lub 
diskrobiowe. Fosforany monoskrobiowe 
(E�1410) powstają w�reakcji skrobi z�kwasem 
fosforowym lub solami tego kwasu:

Fosforany monoskrobiowe odznaczają się 
w� stosunku do skrobi naturalnej zwiększoną 
rozpuszczalnością, zdolnością do pęcznienia 
w�zimnej wodzie i�wysokim stopniem wiąza-
nia wody, również po zamrożeniu i�rozmroże-
niu. Stosowane są jako zagęstniki w�żywności, 
szczególnie do deserów żelujących na zimno.

Fosforany diskrobiowe (E 1412) otrzymuje 
się w� reakcji skrobi z� tlenochlorkiem fosforu 
lub trimetafosforanem sodu. W� wyniku mo-
dyfikacji wprowadzone do cząsteczki skrobi 
grupy fosforanowe tworzą wiązania poprzecz-
ne pomiędzy łańcuchami glukozowymi. Fos-
forany diskrobiowe są przykładem skrobi 
usieciowanej.

Fosforany diskrobiowe charakteryzują się 
dużą zdolnością pęcznienia, odpornością na 
działanie środowiska (pH, temperatura, siły 
mechaniczne), odpornością na zamrażanie, 
mniejszą podatnością na retrogradację i� lep-
szymi właściwościami reologicznymi kleików 
i� żeli. Stosowane są do zagęszczania produk-
tów poddawanych działaniu wysokiej tem-
peratury oraz zup, sosów warzywnych, ket-
chupów, sosów, deserów błyskawicznych, 
jogurtów i�wyrobów garmażeryjnych.

W�wyniku estryfikacji fosforanu diskrobio-
wego grupami fosforanowymi otrzymuje się 
fosforowany fosforan diskrobiowy (E 1413), 
którego właściwości są podobne do właściwo-
ści fosforanu diskrobiowego. Fosforan diskro-
biowy można poddać dodatkowej estryfikacji 
grupami acetylowymi w�celu uzyskania acety-
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lowanego fosforanu diskrobiowego (E 1414). 
Ten fosforan skrobiowy uzyskany w� modyfi-
kacji łączącej fosforylację i�acetylację jest środ-
kiem zagęszczającym i� teksturotwórczym, 
stosowanym przy produkcji deserów, kre-
mów i�nadzień do ciast poddawanych obrób-
ce termicznej. Ta skrobia modyfikowana jest 
również stosowana do produkcji zup, sosów, 
keczupów, majonezów oraz margaryny o� ob-
niżonej kaloryczności.

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy 
(E�1442) otrzymuje się w�wyniku dodatkowej 
estryfikacji hydroksypropyloskrobi. Uzyska-
na w� ten sposób skrobia modyfikowana od-
znacza się obniżoną temperaturą kleikowania, 
a� sporządzone z� niej kleiki i� żele są odporne 
na działanie wysokiej temperatury i�na niskie 
pH. Hydroksypropylofosforan diskrobiowy 
jest używany do nadzień stosowanych do ciast 
i� pieczywa, przetworów owocowych i� dese-
rów, sosów oraz dań gotowych.

Estrami skrobiowymi są także skrobie ace-
tylowane (octany skrobiowe) oznaczone sym-
bolem E 1420, które powstają w� środowisku 
alkalicznym w� wyniku reakcji skrobi z� bez-
wodnikiem kwasu octowego. Wprowadzana 
do cząsteczki skrobi grupa acetylowa powo-
duje blokowanie retrogradacji, dzięki czemu 
skrobia acetylowana odznacza się dużą stabil-
nością i�klarownością kleików o�wysokiej lep-
kości oraz żeli odpornych na niskie pH i� na 
temperatury pasteryzacji.

Preparaty skrobi acetylowanej używane są 
jako zagęstniki, nośniki, stabilizatory, regulato-
ry wilgotności i� emulgatory. Stosowane są do 
produkcji lodów, sosów sałatkowych, majo-
nezów, ketchupów, koncentratów zup, jogur-
tów, odżywek dla dzieci, dań gotowych, a�tak-
że potraw mrożonych, konserw warzywnych 
i� wyrobów garmażeryjnych. Wykorzystywa-
ne są także do produkcji makaronów poprzez 
poprawę właściwości reologicznych ciasta 
pszennego.

W� wyniku estryfikacji skrobi utlenionej 
grupami acetylowymi otrzymuje się acetylo-
waną skrobię utlenioną (E 1451). Skrobia ta 
posiada zdolność do tworzenia klarownych 
żeli w�układach cukrowo-kwasowych i�stosuje 
się ją do produkcji wyrobów typu żelki.

Kolejny preparat skrobi modyfikowanej 
stosowanej jako dodatek do żywności to acety-
lowany adypinian diskrobiowy (E 1422), który 
otrzymuje się poprzez estryfikację skrobi kwa-
sem adypinowym, a�następnie bezwodnikiem 
kwasu octowego. Preparat ten tworzy kleiki 
o�dużej lepkości i�żele odporne na niskie pH 
i�działanie sił mechanicznych. Stosowany jest 

przy produkcji ketchupów, majonezów, sosów 
sałatkowych i� warzywno-mięsnych, nadzień 
warzywnych i�owocowych.

Do estrów skrobiowych należą oktenylo-
bursztyniany skrobi otrzymywane w� reakcji 
skrobi z� bezwodnikiem kwasu n-oktenylo-
bursztynowego – sól sodowa oktenylobursz-
tynianu skrobiowego (E 1450) i� sól glinowa 
oktenylobursztynianu skrobiowego (E 1452):

Oktenylobursztyniany skrobiowe są roz-
puszczalne na zimno, wykazują cechy lipo-
filno-anionowe, wspomagają emulgowanie 
i� stabilizują układy emulsyjne oraz piany, za-
stępują gumę arabską, mikrokapsułkują sub-
stancje smakowo-zapachowe.

Kolejna ważna grupa skrobi modyfikowa-
nych chemicznie to etery skrobiowe. Do nich 
należy hydroksypropyloskrobia (E 1440), któ-
rą otrzymuje się w� reakcji skrobi z� tlenkiem 
propylenu w�środowisku alkalicznym.

Ta skrobia modyfikowana jest rozpuszczal-
na w� zimnej wodzie, tworzy przezroczyste 
i� stabilne reologicznie roztwory, jest odporna 
na zamrażanie i�rozmrażanie oraz na obróbkę 
termiczną w�wyższych temperaturach. Stoso-
wana jest jako zagęstnik produktów spożyw-
czych oraz do poprawy tekstury makaronów 
i�nadzień owocowych do ciast.

Podsumowanie
Stosowanie skrobi modyfikowanych jako 

sub stancji dodatkowych do żywności nie sta-
nowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta. 
Nieuzasadnione są emocje dotyczące ich szko-
dliwości. Konieczna jest dalsza edukacja spo-
łeczeństwa oparta na podstawach naukowych. 
Reklama różnych produktów w�środkach ma-
sowego przekazu powinna być bardziej rze-
telna i� nie powinna wprowadzać konsumen-
ta w� błąd. Dzięki ogromnym możliwościom 
zmian właściwości funkcjonalnych skrobi 
można otrzymać różne preparaty mające zasto-
sowanie nie tylko w�przemyśle spożywczym. �

Profesor honorowy Teresa Fortuna 
w otoczeniu Kolegium Wydziału Nauk 
o Żywności i Biotechnologii
Fot. Wojciech Radzki
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Jubileusz pracy prof. dr. hab. 
Mariana Wesołowskiego
We wrześniu 2019 r., po czterdziestu ośmiu latach pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej przeszedł na emeryturę prof. dr hab. 
Marian Wesołowski, wybitny naukowiec, przyrodnik i rolnik, ceniony 
autorytet z zakresu herbologii oraz uprawy roli i roślin, wychowawca 
wielu pokoleń studentów, inicjator i organizator wielu kierunków 
studiów, promotor licznych przewodów doktorskich, recenzent 
wielu dysertacji doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i wniosków 
o tytuł naukowy profesora, członek wielu komitetów i stowarzyszeń 
naukowych, poseł na Sejm RP, ale przede wszystkim niestrudzony 
budowniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wieloletni kierownik 
Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin, prodziekan i dziekan 
Wydziału Rolniczego oraz rektor czterech kadencji naszej uczelni. 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski urodził 
się 1 stycznia 1949� r. w� rodzinie chłop-

skiej, we� wsi Wrzelów nad Wisłą, w� powie-
cie opolskim, w� województwie lubelskim. 
Od najmłodszych lat był związany z� rolnic-
twem, produkcją rolniczą i� ogrodniczą oraz 
problemami wsi. W�szóstym roku życia pod-
jął naukę w�Szkole Podstawowej w�Zagłobie, 
którą ukończył w�1962�r. W�latach 1962–1966 
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza w�Opolu Lubel-
skim. Szkołę średnią ukończył z� wynikiem 
bardzo dobrym, gwarantującym wybór wielu 
kierunków studiów i� prestiżowych uczelni. 
Znając wieś oraz problemy rolnictwa, wie-
dząc jak ważne jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywnościowego i� rozwój produkcji rol-
niczej, podjął studia na Wydziale Rolniczym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w� Lublinie. Pra-
cę magisterską wykonał w� Zakładzie Upra-
wy Łąk i� Pastwisk pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Henryka Kerna. Studia ukończył z� wy-
różnieniem w� 1971� r. Bezpośrednio po tym 
podjął pracę w� Gminnej Radzie Narodowej 
w�Łaziskach na etacie agronoma. Za namową 
prof. dr. hab. Franciszka Pawłowskiego 1 li-
stopada 1971�r. rozpoczął pracę na etacie asy-
stenta techniczno-naukowego w� Zakładzie 
Ogólnej Uprawy Roli i�Roślin WSR w�Lubli-
nie. Na wniosek kierownika Zakładu 1 listo-
pada 1972�r. został przeniesiony na etat star-
szego asystenta naukowo-badawczego, a� od 
1 stycznia 1973� r. na etat starszego asystenta 
naukowo-dydaktycznego. 

W�pierwszym okresie pracy naukowej Pro-
fesor zajmował się problemami zachwaszcze-
nia gleb na terenie południowej i� wschod-
niej Polski oraz bankiem diaspor chwastów 
w� glebach i� materiałach nasiennych, a� także 
problemem zwalczania chwastów w� upra-
wach rolniczych. Pracę doktorską pt. „Skład 
gatunkowy i� liczba nasion chwastów w� gle-
bach południowo-wschodniej Polski” wyko-
nał pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka 
Pawłowskiego. Stopień doktora nauk rolni-
czych nadany decyzją Rady Wydziału Rolni-
czego Akademii Rolniczej w�Lublinie uzyskał 
w�1976� r. Po uzyskaniu stanowiska adiunkta 
kontynuował prace badawcze dotyczące her-
bologii. Stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk rolniczych w� zakresie uprawy 
roli i� roślin uzyskał w� 1981� r. Praca habili-
tacyjna pt. „Zanieczyszczenie diasporami 
chwastów ważniejszych jednostek glebowych 
w� makroregionie południowo-wschodnim 
i�środkowym” przygotowana przez prof. Ma-
riana Wesołowskiego obejmowała zagadnie-
nia związane z�głównym nurtem jego badań. 
Kolokwium habilitacyjne odbyło się 25 lutego 
1981�r. przed Radą Wydziału Rolniczego AR 
w�Lublinie. Recenzentami rozprawy habilita-
cyjnej i� całokształtu działalności w�charakte-
rze nauczyciela akademickiego byli: prof. dr 
hab. Helena Domańska z�SGGW AR w�War-
szawie, prof. dr hab. Bronisław Jabłoński 
z�AR we�Wrocławiu, prof. dr hab. Franciszek 
Pawłowski z�AR w�Lublinie i�doc. dr hab. Ire-
na Hoffman-Kąkol z� AR w� Szczecinie. Wy-
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Prof. dr hab. Marian 
Wesołowski
1996–1999, 1999–2002, 
2008–2012, 2012-2016

nik kolokwium habilitacyjnego zatwierdziła 
Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr 
Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów 
dnia 26 października 1981� r. Decyzja ta była 
podstawą do ubiegania się, w� drodze rozpi-
sanego konkursu, o�etat docenta w�Zakładzie 
Ogólnej Uprawy Roli i� Roślin AR w� Lubli-
nie. Stanowisko docenta Profesor otrzymał 
1 czerwca 1982� r., tytuł naukowy profeso-
ra nadzwyczajnego nauk rolniczych 1� marca 
1990� r., nadany decyzją Rady Państwa. Re-
cenzentami w�postępowaniu o�nadanie tytu-
łu profesora byli: prof. dr hab. Roman Krę-
żel z� AR we� Wrocławiu, prof. dr Józef Rola 
z�IUNG we�Wrocławiu i�prof. dr hab. Witold 
Niewiadomski z�ART w�Olsztynie. W�1995�r. 
minister edukacji narodowej mianował prof. 
dr. hab. Mariana Wesołowskiego na stanowi-
sko profesora zwyczajnego, na którym praco-
wał do przejścia na emeryturę.

W� badaniach naukowych Profesor zajmo-
wał się między innymi: bioróżnorodnością 
zespołów roślinnych w� ekosystemach rolni-
czych, biologią, ekologią i�zwalczaniem chwa-
stów ze� szczególnym uwzględnieniem metod 
profilaktycznych i� mechanicznych oraz sto-
sowaniem zminimalizowanych dawek herbi-
cydów, bankiem diaspor chwastów w�glebach 
i� materiałach nasiennych, odpornością chwa-
stów na herbicydy, uprawą roślin w� płodo-
zmianach specjalistycznych i� monokulturach, 
uprawą roli i� jej uproszczeniami, niekonwen-
cjonalnymi sposobami podnoszenia urodzaj-
ności gleb (agromelioracja gleb lekkich wy-
tworzonych z� piasków ziemią spławiakową) 
i�wydajności roślin uprawnych (biostymulacja 
materiału siewnego światłem laserowym). Za 
najważniejsze w�dorobku naukowym Profeso-
ra należy uznać opracowanie map rozmiesz-
czenia najgroźniejszych gatunków chwastów 
segetalnych w� rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej Polski oraz wykazanie związku pomię-
dzy zachwaszczeniem aktualnym roślin zbo-
żowych a�bankiem diaspor chwastów w�glebie. 
Były to pionierskie badania, które przyczyni-
ły się nie tylko do ochrony środowiska natu-
ralnego, ale także do późniejszego opracowa-
nia zminimalizowanych dawek herbicydów 
w�uprawach rolniczych.

Dorobek naukowy Profesora jest bardzo 
duży. Obejmuje autorstwo lub współautor-
stwo 365 publikacji, w� tym 250 rozpraw na-
ukowych, 73 artykułów i� komunikatów na-
ukowych, 13 książek i� skryptów. W� językach 
obcych wydał 50 pozycji. Jest też współauto-
rem 26 patentów i� wzorów użytkowych oraz 
10 ekspertyz. 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski 
pełnił funkcję promotora w� 14 prze-
wodach doktorskich oraz w� dwóch 
postępowaniach o�nadanie tytułu dok-
tora honoris causa. Wykonał 30 recen-
zji prac doktorskich i� 24 rozpraw oraz 
postępowań awansowych w� przewo-
dach habilitacyjnych. Zrecenzował 19 
wniosków do tytułu naukowego profe-
sora, 18 wniosków na stanowisko pro-
fesora. Ponadto opracował 170 innych 
recenzji, w�tym projektów badawczych, 
prac do druku, podręczników, skryp-
tów. Brał czynny udział w�25 zagranicz-
nych sympozjach, konferencjach i�kon-
gresach naukowych. Był organizatorem 
7 konferencji krajowych i�2�międzyna-
rodowych. Wypromował 80 magistrów 
inżynierów rolnictwa.

Działalność organizacyjna, a� zwłasz-
cza zaangażowanie prof. Mariana We-
sołowskiego w�rozwój naszej uczelni i� jej roz-
budowę jest nie do przecenienia. Określenie jej 
słowem „olbrzymia” nie oddałoby w�całości za-
angażowania i�pracy Profesora w�tym zakresie. 
Przez 30 lat pełnił funkcję kierownika Katedry. 
Najpierw w� latach 1989–2010 kierował Kate-
drą Ogólnej Uprawy Roli i�Roślin, a�od 2010�r. 
Katedrą Herbologii i� Technik Uprawy Roślin. 
Był prodziekanem Wydziału Rolniczego (1987–
1990) oraz przez dwie kadencje (1990–1996) 
dziekanem Wydziału Rolniczego. W� latach 
1996–2002 pełnił funkcję rektora Akademii 
Rolniczej w�Lublinie. W�2008�r. kolegium elek-
torów uczelni powierzyło kolejny raz prof. Ma-
rianowi Wesołowskiemu funkcję rektora Uni-
wersytetu Przyrodniczego w�Lublinie. Funkcję 
tę sprawował przez dwie kadencje (2008–2016). 

Pełniąc funkcję dziekana Wydziału, prof. dr 
hab. Marian Wesołowski był współorganiza-
torem kierunku technologia żywności. Senat 
kierowany przez niego inicjował i� utworzył 
kilkanaście nowych kierunków studiów. Był 
inicjatorem oraz skutecznie zabiegał o� uzy-
skanie funduszy na budowę obiektów dydak-
tyczno-badawczych uczelni, w� tym: Agro II, 
Centrum Kongresowego, Biblioteki Głównej, 
Innowacyjnego Centrum Patologii i� Terapii 
Zwierząt dla Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej przy ulicy Głębokiej 30, budynku przy 
ulicy Skromnej 8 dla Wydziału Nauk o�Żyw-
ności i�Biotechnologii oraz budynku Centrum 
Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Tech-
nik i�Technologii dla Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji przy ulicy Głębokiej 28. 

Efektywna praca i� zaangażowanie Profeso-
ra znalazło uznanie nie tylko na Uniwersytecie 
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Profesor honorowy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Tanaś z Katedry Maszyn Rolniczych, Le-

śnych i Transportowych, Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, 
24 października 2019 r. otrzymał tytuł profesora honorowego Białoru-
skiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Mińsku. 

red.

Przyrodniczym w� Lublinie, ale także wśród 
mieszkańców Lubelszczyzny, czego wynikiem 
był wybór na posła do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej IV kadencji. 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski pełnił 
funkcję przewodniczącego Kolegium Rek-
torów Szkół Publicznych Lubelszczyzny 
(2000–2001, 2009–2010), prezesa Stowarzy-
szenia Absolwentów i� Przyjaciół UP w� Lu-
blinie (2003–2006), przewodniczącego Sekcji 
Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślin-
nej w�Komitecie Uprawy Roślin PAN (2003–
2007). Przez trzy kadencje był członkiem Ko-
mitetu Uprawy Roślin PAN (1993–1995, 
1999–2010, 2011–2014) członkiem Prezydium 
Komitetu Uprawy Roślin PAN (2003–2007), 
członkiem Sekcji Rolniczej w� Zespole P06 
Komitetu Badań Naukowych (1994–1995). 
Ponadto był członkiem: Zarządu Główne-
go Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
Rady Naukowej IUNG w� Puławach, Rady 
Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w� Lu-
blinie, Rady Naukowej Annales UMCS, sec-
tio Agricultura. Jest członkiem rzeczywistym 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
członkiem: International Soil Tillage Research 
Organization, Polskiego Towarzystwa Nauk 
Agrotechnicznych i� Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Roślin.

Wybitna działalność naukowa i�organizacyj-
na prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego zo-
stała doceniona nie tylko w�Polsce, ale również 
za granicą. W�2001�r. Profesor otrzymał tytuł 
profesora honorowego Uniwersytetu Rolni-
czego we� Lwowie z� siedzibą w� Dublanach, 
a�w�2013�r. tytuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Techniczno-Leśnego we� Lwowie. 
Jest członkiem zagranicznym Krymskiej Aka-
demii Nauk.

Profesor został odznaczony: Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawa-

lerskim i� Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifi-
ce nadanym przez papieża Jana Pawła II, Me-
dalem 80-lecia NIK w� Niepodległej Polsce, 
Medalem „Za zasługi w� rozwoju wojewódz-
twa Lubelskiego”, Medalem „Za Zasługi dla 
Miasta Lublin”, Medalem 700-lecia Miasta 
Lublin, Resolutio Pro Laude Academica i� kilku-
dziesięcioma innymi odznaczeniami. Otrzy-
mał 14 nagród resortowego ministra, w� tym 
jak wspomniałem, nagrody za pracę doktorską 
i�rozprawę habilitacyjną.

Oprócz wymienionych osiągnięć prof. 
dr. hab. Mariana Wesołowskiego nale-
ży podkreślić walory osobowościowe, takie 
jak patriotyzm, dbałość o� wizerunek naszej 
uczelni, dogłębną analizę sytuacji przed podej-
mowaniem ważnych decyzji, pryncypialność 
w�postępowaniu.

Przejście na emeryturę zakończyło pewien 
etap pracy prof. dr. hab. Mariana Wesołow-
skiego na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego 
w�Lublinie i�rozwoju nauki. Znając Pana Pro-
fesora zaangażowanie i�troskę o�rozwój uczel-
ni, z�pewnością będziemy korzystali z�rad, po-
mocy, sugestii i�opinii. 

Za dotychczasową olbrzymią pracę, w�tym 
przede wszystkim wielki wkład w�rozwój na-
uki i�kadr naukowych, kształcenie wielu poko-
leń studentów, rozbudowę i� promocję naszej 
uczelni, organizowanie nowych kierunków 
kształcenia oraz działalność w� licznych towa-
rzystwach, radach i� komitetach naukowych 
składamy Panu Profesorowi wielkie słowa po-
dziękowania i� życzymy dużo zdrowia, wszel-
kiej pomyślności i�realizacji dalszych planów.

 Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w�Lublinie

 prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
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Ocalić od zapomnienia
Ostatnim akcentem obchodów jubileuszu 75-lecia Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej było wspólne posiedzenie Rady 
Dyscypliny i Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
poświęcone upamiętnieniu 75. rocznicy pierwszego posiedzenia 
Rady Wydziału, które odbyło się 20 listopada 1944 r. 

Uroczystość otworzyła dziekan Wydziału 
dr hab. Iwona Puzio. Głównym punk-

tem posiedzenia było wystąpienie prof. dr. 
hab. Krzysztofa Szkucika, przedstawiające hi-
storię Wydziału, który jako jeden z� czterech 
wydziałów, oprócz Lekarskiego, Przyrodni-
czego i� Rolniczego, rozpoczął 23 październi-
ka 1944�r. działalność w�ramach Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej. W�wystąpieniu 
tym, którego myślą przewodnią były słowa 
zaczerpnięte z� Pieśni K.I. Gałczyńskiego „…
ocalić od zapomnienia”, zostały przedstawio-
ne wydarzenia i� osoby, które na przestrzeni 
minionych 75 lat tworzyły historię Wydzia-
łu. W�prezentacji udokumentowanej licznymi 
zdjęciami archiwalnymi zostali przedstawieni 
dziekani Wydziału, profesorowie, którzy peł-
nili funkcje rektora i� prorektorów, a� także te 
osoby, które zostały uhonorowane godnością 
doktora honoris causa zarówno naszej, jak i�in-
nych, w� tym głównie zagranicznych uczelni. 
Zostały przedstawione sylwetki pracowników 
naukowych Wydziału, którzy pełnili czołowe 
funkcje zarówno w�krajowych, jak i� europej-
skich oraz światowych towarzystwach nauko-
wych. Na przestrzeni minionych 75 lat tytuł 
profesora nauk weterynaryjnych otrzymały 72 
osoby, a� Rada Wydziału nadała 139 osobom 
stopień doktora habilitowanego i�476 doktora 
nauk weterynaryjnych.

W� swoim wystąpieniu prof. Krzysztof 
Szkucik zwrócił uwagę także na działalność 
wydawniczą Wydziału, a� w� szczególności na 
związaną z�Wydziałem „Medycynę Weteryna-
ryjną”. Pierwszy zeszyt tego czasopisma, które 
powstało z� inicjatywy profesorów lubelskiego 
Wydziału Weterynaryjnego, ukazał się w�maju 
1945� r. i� nieprzerwanie do dnia dzisiejsze-

go publikuje prace związane z� nauką i� prak-
tyką weterynaryjną, i� szeroko pojętą biologią 
stosowaną. 

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła 
ta część wystąpienia prof. K. Szkucika, w�któ-
rej przedstawił przebieg studiów na lubelskim 
Wydziale Weterynaryjnym z� perspektywy by-
łego studenta. W� tej części zostały przedsta-
wione liczne dokumenty i� fotografie z� czasu 
studiów profesora. Lubelski Wydział Medycy-
ny Weterynaryjnej ukończyło 7747 studentów.

W� końcowej części wystąpienia prof. 
Krzysztof Szkucik podziękował rektorowi 
UMCS prof. dr. hab. Stanisławowi Micha-
łowskiemu i�rektorowi UP prof. dr. hab. Zyg-
muntowi Litwińczukowi za udostępnienie za-
sobów archiwalnych obu uniwersytetów oraz 
złożył życzenia dla Wydziału słowami:

Tibi, illustrissima Facultas Nostra,
Facultas Medicinae Veterinariae Lublinensis
omnia bona ad plurimos annos!
W�kulminacyjnej części uroczystego posie-

dzenia Rady Dyscypliny i�Kolegium Wydziału 
dziekan Wydziału dr hab. Iwona Puzio i�prze-
wodnicząca Rady Dyscypliny prof. dr hab. 
Marta Kankofer wręczyły JM Rektorowi Zyg-
muntowi Litwińczukowi i� wszystkim człon-
kom Rady Dyscypliny pamiątkowe medale 
upamiętniające 75. rocznicę pierwszego posie-
dzenia Rady Wydziału.

 f.k.

Kolegium Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej z JM Rektorem 
Zygmuntem Litwińczukiem
Fot. Maciej Niedziółka

Awers i rewers 
medalu 

wydanego z okzaji 
75. rocznicy 
pierwszego 

posiedzenia Rady 
Wydziału
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Wręczenie dyplomów 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uroczystość wręczenia dyplo-
mów absolwentom Wydziału 

Nauk o�Żywności i�Biotechnolo-
gii odbyła się 30 listopada 2019�r. 
W� roku akademickim 2018/2019 
studia ukończyło 419 osób, a�do-
tychczas na wydziale 4600. Obec-
nie studiuje 1491 osób, w�tym 460 
na I�roku.  

W� swoim wystąpieniu dzie-
kan prof. dr hab. Izabella Jackow-
ska powiedziała: „W� kalendarzu 
każdej uczelni co roku najważ-
niejsze są dwa wydarzenia: inau-
guracja roku akademickiego i� ab-
solutorium. O� ile ta pierwsza ma 
charakter ogólnouczelniany i� jest 
najważniejszym świętem całej 
uczelni, to absolutorium jest naj-
ważniejszym wydarzeniem wy-
działu. Kolejny rocznik studen-
tów ukończył pewien etap nauki 
i�zarazem pewien etap w�życiu. 

Jest to moment ważny dla Was, 
drodzy absolwenci, jak i� dla nas. 
Spotykamy się po kilkuletniej, 
wytężonej pracy. Efektem tej pra-

cy są wasze dyplomy ukończenia studiów. Dy-
plomy te z� jednej strony stanowią formalne 
potwierdzenie tytułu zawodowego magistra, 
inżyniera, licencjata, a�z�drugiej strony są oka-
zją do pewnej refleksji nad tym, jak te lata stu-
diów wspólnie spożytkowaliśmy. Był to prze-
cież okres ważny i�pracowity w�waszym życiu. 
Taki był też dla waszych rodzin, ponoszących 
wraz z�wami trudy kształcenia, dających wam 
wsparcie. To dzięki ich poświęceniu możecie 
się cieszyć z�tego, co osiągnęliście, a�oni mogą 
być z� was dzisiaj dumni. Zdobyliście pań-
stwo pewien zasób wiedzy udokumentowanej 
dyplomem. 

Kończycie Wydział NoŻiB, który od 
1� stycznia 2006� r. rozpoczął działalność, jako 
szósty wydział na uczelni. W� skład wydzia-
łu wchodzi 6 katedr. Aktualnie na Wydziale 
Nauk o�Żywności i�Biotechnologii zatrudnio-
nych jest 102 pracowników, w�tym 75 nauczy-
cieli akademickich. Wydział posiada upraw-
nienie do nadawania stopnia doktora i�doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w�dyscyplinie 
technologia żywności i�żywienia. Na wydzia-

le prowadzone są 4 kierunki kształcenia: tech-
nologia żywności i� żywienie człowieka, bio-
technologia, dietetyka, gastronomia i� sztuka 
kulinarna. Na wydziale funkcjonuje również 
podyplomowe Studium Żywienia Człowieka 
i�Dietetyki oraz Studium Zarządzania Jakością 
w�Produkcji Żywności.

Wydział umacniał się kadrowo, naukowo 
i� organizacyjnie i� wychodził naprzeciw no-
wym wyzwaniom i�waszym oczekiwaniom. To 
dla was uruchomiliśmy Poradnię Dietetycz-
ną, Pracownię Gastronomiczną, zmodernizo-
waliśmy hale półtechniki i� zorganizowaliśmy 
2 pracownie komputerowe. To dla was orga-
nizowaliśmy staże w� ramach projektu – Wy-
sokiej jakości staże szansą zawodową dla stu-
dentów. Organizowaliśmy dodatkowe zajęcia 
z�różnymi specjalistami: lekarzami, dietetyka-
mi, kucharzami, przedsiębiorcami.

JM Rektor przyznał Honorową Odznakę 
Uniwersytetu Przyrodniczego w�Lublinie na-
stępującym absolwentom: mgr inż. Dominice 
Stasiuk, mgr inż. Patrycji Szymańczuk (kieru-
nek – technologia żywności i� żywienie czło-
wieka studia II stopnia stacjonarne); mgr inż. 
Łukaszowi Wawryniukowi, mgr inż. Marcie 
Wiejak (biotechnologia studia II stopnia sta-
cjonarne); mgr Emilii Błaszczak, mgr Pau-
li Ćwiek, mgr Adamowi Grdeniowi (dietety-
ka studia II stopnia stacjonarne); lic. Jagodzie 
Kruk, lic. Magdalenie Piwowarskiej (dietetyka 
studia I�stopnia stacjonarne). 

JM Rektor przyznał dyplomy wyróżnia-
jącego się absolwenta UP w� Lublinie, które 
otrzymali: mgr Emilia Błaszczak, mgr Kinga 
Głaszewska, mgr Paulina Jóźwicka, mgr Jo-
anna Spasińska, mgr Justyna Szatkowska, mgr 
Justyna Ufnal.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wy-
niki w� nauce ufundowała prorektor ds. stu-
denckich i� dydaktyki prof. dr hab. Halina 
Buczkowska. Wyróżnieni zostali: mgr inż. 
Dominika Stasiuk (technologia żywności 
i� żywienie człowieka studia II stopnia stacjo-
narne); mgr inż. Marta Wiejak (biotechnolo-
gia studia II stopnia stacjonarne); mgr Emilia 
Błaszczak (dietetyka studia II stopnia stacjo-
narne); lic. Magdalena Piwowarska (dietetyka 
studia I�stopnia stacjonarne). 

Nagrody książkowe za bardzo dobre wy-
niki w� nauce ufundowała dziekan Wydziału 

26 Aktualności 1/97/2020W Y D A R Z E N I A



prof. dr hab. Izabella Jackowska. Otrzymali je: 
mgr inż. Patrycja Szymańczuk (technologia 
żywności i�żywienie człowieka studia II stop-
nia stacjonarne); mgr inż. Łukasz Wawryniuk  
(biotechnologia studia II stopnia stacjonar-
ne); mgr Kinga Głaszewska (dietetyka studia II 
stopnia stacjonarne); lic. Jagoda Kruk (dietety-
ka studia I�stopnia stacjonarne); inż. Beata Mi-
chalska (gastronomia i�sztuka kulinarna studia 
I�stopnia niestacjonarne).

Dyplomy za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową otrzymali: z� kierunku dietetyka mgr 
Katarzyna Nowak – praca magisterska pt. 
„Analiza preferencji konsumenckich miesz-
kańców Lubelszczyzny dotyczących produk-
tów pszczelich” wykonana pod kierunkiem 
dr inż. Ewy Jabłońskiej-Ryś oraz z� kierunku 
gastronomia i� sztuka kulinarna niestacjonar-
ne I� stopnia inż. Beata Michalska – praca in-
żynierska pt. „Projekt technologiczny stołówki 
przedszkolnej” wykonana pod kierunkiem dr 
hab. Aldony Soboty, prof. uczelni.

Dyplomy za działalność w� studenckich 
kołach naukowych otrzymali: mgr inż. Mi-
chał Lechowski, mgr inż. Aleksandra Matras, 
mgr inż. Paweł Muzyka (SKN Biotechnolo-

gów BIOM); mgr inż. Dominika Stasiuk, mgr 
inż. Patrycja Szymańczuk (SKN Technologów 
Żywności); mgr inż. Barbara Kulik, mgr inż. 
Anna Stępnikowska (Fitochemiczne SKN). 
W� imieniu absolwentów przemawiał mgr 
Adam Grdeń.

Izabella Jackowska

JM Rektor Zygmunt Litwińczuk, dziekan 
Izabella Jackowska oraz najlepsi 
absolwenci
Fot. Wojciech Radzki
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Nowi członkowie zarządu LTN 
28 listopada 2019 r. odbyło się walne ze-

branie członków Lubelskiego Towa-
rzystwa Naukowego, na którym wybrano Za-
rząd Towarzystwa na kadencję 2019–2023, 
w�skład którego weszli pracownicy Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w�Lublinie.

Ponownie wiceprezesem LTN został� prof. 
dr hab.� Marian Budzyński� z� Katedry Eto-
logii Zwierząt i� Łowiectwa Wydziału Nauk 
o� Zwierzętach i� Biogospodarki, a� na człon-
ka Zarządu – przedstawiciela członków ko-
respondentów – wybrano dr. hab.� Waldema-
ra Paszkiewicza� z� Katedry Higieny Żywności 
Zwierzęcego Pochodzenia na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej.�

Zgodnie ze�statutem Towarzystwa 12 grud-
nia 2019 r. odbyły się wybory prezydium Wy-
działu II Nauk Biologicznych LTN. Prze-
wodniczącym tego Wydziału został prof. dr 
hab.� Krzysztof Szkucik� z� Katedry Higieny 
Żywności Zwierzęcego Pochodzenia na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej. W� skład 
prezydium weszli także pracownicy UP: prof. 
dr hab.�Marzena Błażewicz-Woźniak�z�Zakła-
du Żywienia Roślin Wydziału Ogrodnictwa 
i�Architektury Krajobrazu jako wiceprzewod-

nicząca oraz dr hab.� Grzegorz Borsuk,� prof. 
uczelni, z� Zakładu Pszczelnictwa Wydziału 
Nauk o� Zwierzętach i� Biogospodarki, który 
został sekretarzem Wydziału II. W� Skład Za-
rządu Wydziału II LTN weszli także prof. dr 
hab. Janusz Kocki z�Uniwersytetu Medyczne-
go (wiceprzewodniczący) oraz dr hab. Jolanta 
Jaroszuk-Ściseł, prof. UMSC, jako członek.

Tekst i�fot. f.k.
Od lewej: Grzegorz Borsuk, 
Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Krzysztof 
Szkucik, Marzena Błażewicz-Woźniak



Najlepsi studenci nagrodzeni
Po raz czwarty w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie, z inicjatywy JM Rektora Zygmunta Litwińczuka, 
12 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia 
listów gratulacyjnych studentom, którzy osiągnęli 
najwyższą średnią ocen na poszczególnych latach 
i kierunkach studiów w roku akademickim 2018–2019. 

Uroczystość rozpoczęła prorektor ds. stu-
denckich i� dydaktyki prof. dr hab. Hali-
na Buczkowska, witając JM Rektora, władze 
dziekańskie, nauczycieli, a� przede wszystkim 
wyróżnionych studentów. 

JM Rektor nagrodził 167 studentów 
ze�wszystkich wydziałów listami gratulacyjny-
mi jako wyrazami uznania za najlepsze wyniki 
w�nauce. Z�tej liczby 71 osób ze�średnią ocen 
powyżej 4,80, a�na Wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej ze� średnią ocen powyżej 4,50, zo-
stało wyróżnionych nagrodą pieniężną w�wy-
sokości 200 zł. JM Rektor skierował listy 
pochwalne także do rodziców najlepszych stu-
dentów, życząc, aby również kolejne lata przy-
niosły im wiele satysfakcji i�dumy z�osiągnięć 
swoich dzieci. Zebranym studentom życzył 
dalszego zapału do nauki i�wytrwałości w�osią-
ganiu zamierzonych celów. 

W�imieniu wyróżnionych osób głos zabra-
ła Aniela Juszczyk, studentka kierunku zie-
larstwo i� terapie roślinne z�Wydziału Ogrod-
nictwa i� Architektury Krajobrazu. W� swoim 
wystąpieniu podziękowała JM Rektorowi za 
docenienie wysiłku studentów i� zapewniła 
o�dalszej wytrwałej pracy oraz dążeniu do zdo-
bywania wiedzy i� godnym reprezentowaniu 
Uniwersytetu. 

Do gratulacji dołączyła się pani prorektor, 
życząc nagrodzonym sukcesów w�nauce w�na-
stępnych latach i� realizacji życiowych celów. 

JM Rektor na zakończenie uroczystości zło-
żył wszystkim zebranym najlepsze życzenia 
świąteczne. 

Anna Woźniak
 Centrum Dydaktyki i�Spraw Studenckich

Wydział Agrobioinżynierii
Justyna Łata, Aleksandra Ren, Damian Za-

rębski, Aleksandra Suchań, Michał Kamiński, 
Julia Wójcik (gospodarka przestrzenna); Mar-
tyna Godowska, Dominika Jakubczak, Mag-
dalena Myszka, Joanna Piskorska, Karolina 
Różaniecka (bioinżynieria); Marcin Winiar-
ski, Alicja Ważna, Monika Czerwonka, Karo-
lina Czyż, Adam Komar (agrobiznes); Paulina 
Słomiana, Patrycja Antyborzec (ekonomia); 
Aleksandra Stawiarz, Anna Mazurek, Klaudia 
Kikłowicz, Patrycja Krasa, Paulina Gumieniak, 
Klaudia Nowosad (turystyka i� rekreacja); Ka-
tarzyna Abramek, Wojciech Błaszczak, Wero-
nika Kursa, Jakub Mitura, Kinga Jurek, Szy-
mon Wojtowicz, Andrzej Kornat (leśnictwo); 
Marlena Zaborek, Joanna Lasota, Damian 
Zarajczyk, Tomasz Białek, Kamil Bryła, Piotr 
Mazur, Paulina Kochanek, Łukasz Kozian, Be-
ata Żyśko (rolnictwo); Izabela Zielińska, Anna 
Wójtowicz (towaroznawstwo).

Wydział Biologii Środowiskowej
Weronika Maksymowicz (biokosmetolo-

gia); Izabela Sulowska, Klaudia Jaworska, Se-Wydział Agrobioinżynierii
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bastian Karczmarczyk, Krystian Szubert (bio-
logia); Marcin Arciszewski, Justyna Kulczycka, 
Sonia Pustelny, Angelika Kubić, Dominika 
Wojdat (ochrona środowiska). 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katarzyna Kasprzak, Kaja Sobczyk, Paulina 

Zarzyka, Andżelika Podlipska, Kinga Stępień 
(weterynaria).

Wydział Nauk o Zwierzętach 
i Biogospodarki

Kacper Masierak, Kewin Jarosław Szczy-
piór, Patrycja Korzeniowska, Dominika Misz-
tal, Iwona Barbara Bartoszcze-Machaj, Ka-
tarzyna Duda, Magdalena Chodun, Emil 
Kacper Korecki (bezpieczeństwo i� higiena 
pracy); Anna Zuzanna Nowaczyk, Agnieszka 
Matuszak, Weronika Kowalska, Wiktoria Ja-
nicka, Izabela Szczepaniak, Michał Artur Ko-
walczyk, Patrycja Magdalena Masier, Kata-
rzyna Łochowska (behawiorystyka zwierząt); 
Patrycja Spędzia, Julia Stefania Fabjanowska, 
Barbara Miernik, Dominika Mazurek (zoo-
technika); Magda Karolina Stefaniuk, Darya 
Rakhuba, Angelika Amanda Tobias, Angelika 
Lidia Dębiec, Marta Cecylia Dybczyńska (hi-
pologia i� jeździectwo); Marta Szast (doradz-
two w�obszarach wiejskich); Paulina Hurman, 
Agata Romaniuk, Martyna Grzechnik, Patryk 
Gromek, Aleksandra Smolarska, Sylwia Kłys 
(bezpieczeństwo i�ceryfikacja żywności); Joan-
na Jędrusyna, Paulina Zemła (bezpieczeństwo 
żywności); Justyna Luiza Jamroziak (aktyw-
ność fizyczna i�agroturystyka kwalifikowana).

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Patrycja Marek, Agnieszka Irena Szablińska, 

Natalia Mirosław, Kinga Jędra (biotechnolo-
gia); Patrycja Chrostowska, Paulina Magdziak, 
Agnieszka Monika Sałek, Marcin Gąglewski, 
Kornelia Gabriela Tworzydlak, Joanna Topo-
rowska, Marzena Szynal, Dorota Gajowni-
czek-Ałasa, Joanna Wójcik (dietetyka); Sylwia 
Wójcik, Milena Dorota Ścibura, Dorota Sta-
chura, Krzysztof Piwowarski, Marek Dawid 
Rosochacki (gastronomia i� sztuka kulinarna); 
Agata Maria Michalska, Gabriela Krzemia-
nowska, Agnieszka Brzozowska, Dorota Siko-
ra, Aleksandra Anna Dymerska (technologia 
żywności i�żywienie człowieka). 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu

Karolina Piątek, Alevtyna Kovtun, Klau-
dia Zawadzak, Michalina Zawadzak (archi-
tektura krajobrazu); Weronika Misztal, Paweł 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
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Frańczak, Paulina Szalona, Justyna Alicja 
Wywiórka, Emilia Sylwia Misztal, Kata-
rzyna Kinga Tchórzewska (ogrodnictwo); 
Monika Karolina Banduch, Patrycja Na-
talia Przychodna, Anna Agnieszka Kra-
jewska, Hanna Morkowska, Jan Kuźma, 
Aniela Juszczyk (zielarstwo i� terapie ro-
ślinne); Dorota Klucznik, Jagoda Przytu-
ła (ochrona roślinna i� kontrola fitosani-
tarna); Katarzyna Renata Harpak (zielona 
urbanistyka).

Wydział Inżynierii Produkcji
Nina Ciupak, Justyna Jaśkowska, Ewe-

lina Basiewicz, Jakub Soja, Małgorzata 
Polak, Katarzyna Osiak, Aleksandra Ko-
pryk, Piotr Mazurek, Marcin Markowicz 
(zarządzanie i� inżynieria produkcji); Pa-
weł Jezierski, Marek Partyka, Michał Ma-
ciąg, Przemysław Pieczonka, Piotr Po-
goda (geodezja i� kartografia); Krzysztof 
Sidor (chłodnictwo, klimatyzacja i� tech-
nologie zintegrowane); Aleksandra Misz-
tal (ekoenergetyka); Monika Bogusz, 
Paweł Karczmarz, Natalia Brodowska 
(inżynieria środowiska); Aleksandra Za-
wodnik, Karolina Ćwil, Paulina Żyłak, 
Agnieszka Budzyńska, Damian Wójcik, 
Krzysztof Stefaniak (transport i� logisty-
ka); Aleksandra Hodorowska, Adrian Ko-
ziol, Justyna Pękala, Magdalena Syta (in-
żynieria chemiczna); Szymon Mroczek, 
Piotr Duma, Paweł Celej (inżynieria rol-
nicza i� leśna); Magdalena Chwiałkowska 
(inżynieria przemysłu spożywczego).  �

Fot. Maciej Niedziółka

Wydział Biologii Środowiska

Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
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Fundusze zewnętrzne na badania, 
umiędzynarodowienie uczelni, 
dydaktykę oraz inwestycje w 2019 r.
Badania naukowe

W� mijającym roku pracownicy badawczo-
-dydaktyczni UP w�Lublinie wykazali się bar-
dzo dużą aktywnością w�aplikowaniu o�granty 
ze� źródeł zewnętrznych na działalność ba-
dawczą. Tylko do Narodowego Centrum Na-
uki zostało złożonych niemalże 80 wniosków 
w�zakresie badań podstawowych, w�tym wnio-
ski składane w�ramach konsorcjów krajowych 
i�międzynarodowych. W�2019�r. Uniwersytet 
zawarł 10 umów z�NCN-em na finasowanie 
projektów badawczych w� ramach następują-
cych konkursów: Miniatura (4), Preludium 
(3), Opus (2), Etiuda (1). Naukowcy, którzy 
chcą realizować innowacyjne przedsięwzięcia 
badawczo-rozwojowe, których wyniki będą 
praktycznie wykorzystane w�gospodarce, mają 
możliwość ubiegania się o� fundusze europej-
skie w�ramach programów oferowanych przez 
NCBiR. W�tym roku podpisaliśmy dwie umo-
wy na badania wdrożeniowe o�łącznej wartości 
ponad 5,7 mln.

Dużym zainteresowaniem nauczycieli aka-
demickich cieszył się również Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska w� Lubli-
nie, który oferuje finansowanie dla jednostek 
prowadzących badania naukowe i� prace ba-
dawczo-rozwojowe m.in. z� zakresu ochrony 
bioróżnorodności i� równowagi ekosystemów 
czy technologii przyjaznych środowisku na-
turalnemu. Naukowcy złożyli do Funduszu 
9 wniosków, z�czego 1 otrzymał dofinansowa-
nie, a�kolejne czekają na rozpatrzenie. 

Umiędzynarodowienie
Jednym z�celów Uniwersytetu jest wzmoc-

nienie umiędzynarodowienia. Wskaźnik ten 
jest brany pod uwagę nie tylko w� wielu ran-
kingach, ale także przy wyliczaniu wysokości 
corocznej subwencji. W� mijającym roku do 
programów oferowanych przez NAWA zosta-
ło złożonych 7 wniosków o� dofinansowanie 
mających na celu zwiększenie wymiany akade-
mickiej i�współpracy międzynarodowej. Pod-
pisano 3 umowy o� łącznej wartości niemalże 
1,2 mln. W� ramach projektów będą realizo-
wane krótkoterminowe wyjazdy zagranicz-
ne doktorantów i�pracowników UP w�Lubli-

nie oraz przyjazdy zagranicznych doktorantów 
i�nauczycieli akademickich na naszą uczelnię. 
Ponadto zostanie przygotowane miejsce de-
dykowane obsłudze studentów i�kadry zagra-
nicznej, będą prowadzone lektoraty języków 
obcych, szkolenia w� obszarze umiejętności 
komunikacji międzykulturowej i� organizacji 
pracy w� środowiskach międzynarodowych, 
wyjazdy studyjne krajowe i�zagraniczne. Pro-
jekty są koordynowane i�wdrażane przez pra-
cowników Centrum Nauki oraz Działu Ko-
munikacji i�Wymiany Zagranicznej. 

Dydaktyka
Od początku roku nasz Uniwersytet bie-

rze udział w� projekcie realizowanym przez 
MNiSW, którego celem jest podniesienie 
kompetencji kadry akademickiej w� zakresie 
stosowania nowoczesnych, innowacyjnych 
metod dydaktycznych, takich jak stosowanie 
metody tutoringu w� kształceniu. Projekt za-
kłada udział nauczycieli akademickich, którzy 
w� ramach działań finansowanych z� Europej-
skiego Funduszu Społecznego będą uczestni-
czyć w� krótkotrwałych szkoleniach podczas 
wizyt studyjnych na wybranych renomowa-
nych uczelniach europejskich, m.in. Uniwer-
sytecie w� Groningen, Uniwersytecie Aarhus, 
University College London. Z� ramienia UP 
w�Lublinie w�wyjazdach weźmie udział 47 na-
uczycieli akademickich. Ze�strony Uniwersy-
tetu Przyrodniczego projekt jest koordynowa-
ny przez pracowników Centrum Nauki.

Inwestycje
Uniwersytet Przyrodniczy w� Lublinie za-

kończył część inwestycyjną projektu „Ter-
momodernizacja i� poprawa efektywności 
energetycznej budynku Uniwersytetu Przy-
rodniczego zlokalizowanego przy ulicy Do-
świadczalnej 50A w� Lublinie”. Projekt był 
współfinansowany ze� środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w� ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 
Umowa o� dofinansowanie została podpisana 
z� Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w� dn. 15.11.2018� r., a� całkowita 
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wartość projektu wynosiła 2 452 247,90 zł. Za-
kres robót obejmował poprawę: izolacyjności 
cieplnej budynku, sprawności systemu grzew-
czego, sprawności systemu oświetlenia oraz 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Budynek 
przeznaczony jest do działalności dydaktycz-
no-badawczej uczelni.

Dzięki modernizacji budynku uczelnia za-
oszczędzi m.in. 1944,99 GJ rocznie ener-
gii cieplnej, 10� 800,00 MWh rocznie energii 
elektrycznej oraz pozyska energię elektryczną 
z�nowo wybudowanej instalacji wykorzystują-
cej OZE: 0,005 MWhe/rok.

W� ciągu najbliższych dwóch lat (2020–
2021) zostanie również wykonana termomo-
dernizacja kluczowego budynku znajdujące-
go się przy ul. Akademickiej 13 (Collegium 
Zootechnicum). 30 października 2019� r. JM 
Rektor Zygmunt Litwińczuk zawarł umowę 
z� marszałkiem województwa lubelskiego na 
dofinansowanie w� ramach RPO WL inwe-
stycji pt. „Termomodernizacja budynku Uni-
wersytetu Przyrodniczego w�Lublinie przy ul. 
Akademickiej 13”. Całkowita wartość inwe-
stycji wynosi 5 283 039,60 zł. Celem głów-
nym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości 
świadczonych usług dzięki poprawie efektyw-

ności energetycznej. Realizacja inwestycji po-
zwoli na znaczne podniesienie jakości wypeł-
niania zadań własnych Uniwersytetu wobec 
społeczności oraz w� zakresie ochrony środo-
wiska i�przyrody. Zakończenie prac budowla-
nych przewidziane jest na 31.12.2021. Zakres 
prac budowlanych obejmuje m.in. montaż 
energooszczędnego oświetlenia, instalację fo-
towoltaiczną na dachu budynku o�mocy 0,049 
MW. W�ramach branży sanitarnej zostanie wy-
konany system zarządzania energią oraz mo-
dernizacja systemu c.o. Natomiast w�zakresie 
branży budowlanej będzie wykonane docie-
plenie ścian zewnętrznych, docieplenie stro-
podachów wentylowanych, docieplenie stro-
pów zewnętrznych, wymiana okien, wymiana 
drzwi istniejących, wykonanie nowych obró-
bek blacharskich gzymsów i� rur spustowych 
(również wykonanie remontu kominów oraz 
instalacji odgromowych). Realizacja projektu 
nie tylko zmniejszy straty ciepła i�obniży kosz-
ty ogrzewania, ale również poprawi warunki 
użytkowania budynku.

Oba projekty zostały przygotowane oraz 
są realizowane przez pracowników Centrum 
Nauki oraz Działu Infrastruktury Technicznej. 

Izabela Czaja-Banasiak

Minister nauki i� szkolnictwa wyższego 
przyznał stypendia 211 wybitnym mło-

dym naukowcom. Wśród nich znaleźli się ba-
dacze Uniwersytetu Przyrodniczego w� Lu-
blinie: dr hab.� Piotr Domaradzki z� Zakładu 
Instrumentalnej Analizy Żywności w�Instytu-
cie Oceny Jakości i�Przetwórstwa Produktów 
Zwierzęcych na Wydziale Nauk o� Zwierzę-
tach i� Biogospodarki, dr hab.� Sebastian Gnat 
z� Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej In-
stytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwie-
rząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 

oraz dr hab.� Urszula Złotek z� Katedry Bio-
chemii i�Chemii Żywności na Wydziale Nauk 
o�Żywności i�Biotechnologii.

Stypendia otrzymali naukowcy, którzy pro-
wadzą innowacyjne badania na wysokim po-
ziomie i� cieszą się imponującym dorobkiem 
naukowym, o�wysokim prestiżu i�międzynaro-
dowym zasięgu. Posiadają status młodego na-
ukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami 
akademickimi – i�nie posiadają stopnia dokto-
ra albo posiadają stopień doktora, od uzyskania 
którego nie upłynęło 7 lat. Red.

Stypendia dla młodych naukowców

Dr hab. Sebastian Gnat studia wyższe ukoń-
czył w�2009�r. na Wydziale Biologii i�Nauk 

o� Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w�Lublinie. Stopień doktora uzyskał 
w�2013�r. na Wydziale Biologii i�Biotechnolo-
gii UMCS, a� stopień doktora habilitowane-
go nauk weterynaryjnych o� specjalności mi-
krobiologia otrzymał w� 2018� r. na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej UP w� Lublinie. 
Dr hab. Sebastian Gnat od 2010�r. zawodowo 

związany jest z� UP w� Lublinie, gdzie praco-
wał kolejno na stanowiskach asystenta (2010–
2014), adiunkta (2015–2019), a� obecnie jest 
zatrudniony na stanowisku profesora uczel-
ni (od 2019) w� Zakładzie Mikrobiologii We-
terynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw 
Chorób Zwierząt.

Od początku kariery naukowej główne 
zainteresowania badawcze dr. hab. Sebastiana 
Gnata obejmują zagadnienia z�zakresu wielo-

Sebastian 
Gnat
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kierunkowej diagnostyki, taksonomii i�genety-
ki grzybów, ze� szczególnym uwzględnieniem 
patogenów wywołujących infekcje powierz-
chowne o� wysokim stopniu transmisyjności 
ze� zwierząt na ludzi. Ważnym osiągnięciem 
naukowym dr. hab. Gnata jest modyfikacja 
i� adaptacja metod genotypowania molekular-
nego do zastosowania w� dochodzeniu epide-
miologicznym dotyczącym źródła infekcji der-
matofitowych. Ważną rolę w�jego działalności 
naukowej zajmuje również badanie mechani-
zmów warunkujących oporność dermatofitów 
na klinicznie stosowane substancje przeciw-
grzybicze i�poszukiwanie alternatywnych form 
terapii dermatomykoz. 

Dr hab. Sebastian Gnat swoje prace ba-
dawcze realizuje w� ramach różnych zespo-
łów, także międzynarodowych. Odbył staże 
naukowe na Uniwersytecie w�Pizie, Uniwer-
sytecie w� Istambule i�Uniwersytecie w�Starej 
Zagorze. Jego działalność naukowa jest cenio-
na w�świecie nauki, czego potwierdzeniem jest 
wykonanie ponad 40 recenzji oryginalnych ar-
tykułów naukowych w� czasopismach nauko-
wych oraz liczne zaproszenia w�roli prelegenta 
na konferencje i� sympozja międzynarodowe. 
Dzięki szeroko zakrojonej współpracy dr hab. 

Sebastian Gnat uczestniczył w�realizacji 3�pro-
jektów badawczych finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, z� tego w� jed-
nym był głównym wykonawcą, a� w� jednym 
kierownikiem.

Dorobek naukowy dr. hab. Sebastiana Gna-
ta obejmuje łącznie 80 publikacji, spośród któ-
rych 34 prace zostały opublikowane w�czaso-
pismach z�listy Journal Citation Report (JCR). 
Dr hab. Sebastian Gnat może poszczycić się 
łącznym współczynnikiem IF swoich publi-
kacji wynoszącym 66,95 i� indeksem Hirscha 
wynoszącym 9. Łączna liczba punktów za 
publikacje dr. hab. Gnata wynosi 1225, a�licz-
ba cytowań publikacji 181. Był dwukrotnie 
promotorem pomocnicznym, a� obecnie jest 
promotorem w�otwartym przewodzie doktor-
skim,  wielokrotnie był także promotorem i�re-
cenzentem prac magisterskich i�inżynierskich. 

Dr hab. Sebastian Gnat jest laureatem licz-
nych nagród, m.in. Nagrody II stopnia im. 
Edmunda Mikulaszka za cykl publikacji, przy-
znanej przez Polskie Towarzystwo Mikro-
biologów, i� Nagrody I� stopnia za cykl publi-
kacji stanowiących osiągnięcie habilitacyjne, 
przyznanej przez Polskie Towarzystwo Nauk 
Weterynaryjnych.

Dr hab. Piotr Domaradzki studia wyższe 
ukończył w� 2007� r. na Wydziale Rolni-

czym Akademii Rolniczej w�Lublinie, uzysku-
jąc tytuł magistra inżyniera technologii żyw-
ności i� żywienia człowieka. Stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych w� zakresie technolo-
gii żywności i�żywienia, specjalność technologia 
i� towaroznawstwo mięsa, uzyskał na Wydziale 
Nauk o�Żywności i�Biotechnologii UP w�Lu-
blinie w�2011�r. Stopień doktora habilitowane-
go nauk rolniczych w�obszarze nauk rolniczych 
leśnych i� weterynaryjnych, w� dziedzinie nauk 
rolniczych, dyscyplinie technologia żywności 
i� żywienia (specjalność – technologia mięsa) 
otrzymał na WNoŻiB UP w�Lublinie w�2018�r. 
Obecnie pracuje w� Instytucie Oceny Jakości 
i� Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, od 
2018�r. na stanowisku profesora uczelni. 

Dorobek naukowy dr. hab. Piotra Doma-
radzkiego obejmuje łącznie 92 publikacje. 
W� czasopismach indeksowanych w� bazie Jo-
urnal Citation Reports (JCR) opublikował 20 
prac. Ponadto zrecenzował 8 oryginalnych prac, 
w�tym 6 dla czasopism indeksowanych w�JCR.

Jego dotychczasowa działalność naukowa 
skupiała się głównie wokół zagadnień związa-
nych z� jakością mięsa pozyskiwanego od róż-
nych gatunków zwierząt. Obejmowała proble-

matykę dotyczącą wpływu różnych czynników 
na właściwości fizykochemiczne, cechy tek-
stury, przydatność technologiczną i� kulinarną 
oraz wartość odżywczą mięsa, w�tym zawartość 
substancji biologicznie czynnych. W� obrębie 
badań z� tego zakresu wyróżnić można takie 
wiodące problemy, jak: wartość rzeźna buhaj-
ków różnych ras; właściwości technologiczne 
i� sensoryczne mięsa wołowego i� cielęcego; 
produkcja mięsa kulinarnego w�oparciu o�cie-
lęta ras mięsnych odchowywanych z� matka-
mi na pastwisku; jakość mięsa zwierząt wolno 
żyjących; towaroznawcza ocena przetworów 
mięsnych.

Uczestniczył w� realizacji 6 projektów ba-
dawczych. Aktualnie uczestniczy w� realiza-
cji 2� projektów badawczych, pełniąc funkcję 
wykonawcy w� 2 zadaniach oraz kierownika 
w�zadaniu nr 2 pt. „Optymalizacja metod za-
chowania substancji biologicznie czynnych 
w� projektowanym kulinarnym mięsie wo-
łowym i� cielęcym” w� projekcie pt. „Systemy 
produkcji i� pakowania żywności zapewniają-
ce zachowanie jej bioaktywnych składników 
ważnych w� profilaktyce chorób cywilizacyj-
nych”, realizowanego w� ramach programu 
Ministra Nauki i� Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Piotr 
Domaradzki
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Wypromował 42 dyplomantów. Jest liderem 
Rady Programowej ds. kierunku bezpieczeń-
stwo i� certyfikacja żywności oraz członkiem 
Rady Programowej ds. kierunku dietetyka. 
Pełnił funkcje sekretarza w�postępowaniu ha-
bilitacyjnym, wykonał recenzję rozprawy dok-
torskiej oraz recenzje 24 prac dyplomowych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Zoo-
technicznego, Polskiego Towarzystwa Tech-
nologów Żywności i� Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego.

Z� dniem 1 września 2017� r. decyzją JM 
Rektora został powołany na kierownika Pra-
cowni Instrumentalnej Analizy Żywności, 
a� od 1 marca 2019� r. na kierownika Zakładu 
Instrumentalnej Analizy Żywności. Dwukrot-

nie został wyróżniony Dyplomem Uznania 
JM Rektora UP w�Lublinie, za osiągnięcia na-
ukowe w�latach 2008–2010 oraz w�roku 2012. 
Otrzymał również nagrodę indywidualną II 
stopnia za osiągnięcia naukowe w�latach 2016–
2018 oraz zespołową III stopnia za działalność 
dydaktyczną (2012�r.).

Dwukrotnie pełnił funkcję opiekuna stu-
dentów na kierunku bezpieczeństwo żywności 
z�roczników 2013–2017 i�2016–2020.

W� obszarze działań popularyzujących na-
ukę prowadził wykłady i� warsztaty z� zakresu 
towaroznawstwa surowców i� produktów po-
chodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa 
żywności. 

Dr hab. Urszula Złotek jest absolwent-
ką Akademii Medycznej w� Lublinie oraz 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w� Lublinie. Od 2004� r. pracuje na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w� Lublinie w� Kate-
drze Biochemii i�Chemii Żywności. W�2012�r. 
obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień 
doktora nauk rolniczych ze�specjalnością bio-
chemia żywności. W�2018�r. uzyskała stopień 
dr hab. w� dyscyplinie technologia żywności 
i� żywienia, specjalność – biochemia żywno-
ści. Była stypendystką marszałka województwa 
lubelskiego w�ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki w� czasie przygotowywania 
rozprawy doktorskiej. Dr hab. Urszula Złotek 
jest autorką 44 publikacji w� renomowanych 
czasopismach naukowych oraz 33 doniesień 
na konferencjach krajowych i� międzynaro-
dowych (sumaryczny IF = 103,072; 1846 pkt 
MNiSW). Jest też współautorem trzech roz-
działów podręcznika akademickiego pt. „En-
zymologia w� zarysie” pod red. prof. dr hab. 
Barbary Baraniak. Badaczka jest również ce-
nionym recenzentem artykułów w� czasopi-
smach naukowych indeksowanych w� JCR, 
wykonała kilkadziesiąt takich recenzji.

Zainteresowania naukowe dr hab. Urszu-
li Złotek skupiają się wokół bioaktywnych 
składników żywności pochodzenia roślinne-
go ze� szczególnym uwzględnieniem elicytacji 
jako metody kształtującej jakość prozdrowot-
ną warzyw liściastych i�ziół poprzez indukcję 
biosyntezy związków bioaktywnych. Powyż-
sza tematyka jest przedmiotem kierowanego 
przez dr hab. U. Złotek projektu badawczego 
pt. „Zastosowanie elicytorów w�biofortyfikacji 
lubczyku (Levisticum officinale Koch)” finanso-

wanego przez NCN w�ramach konkursu So-
nata 12, realizowanego w�konsorcjum z�Woj-
skowym Instytutem Higieny i� Epidemiologii 
im. gen. Karola Kaczkowskiego w�Warszawie. 
Zastosowanie abiotycznej i� biotycznej elicy-
tacji w� indukcji biosyntezy związków fenolo-
wych w�roślinach badała natomiast w�ramach 
realizacji projektu Miniatura 1 pt. „Wpływ eli-
cytacji na profil związków fenolowych mło-
dych siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) 
i�jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”.

Ponadto dr hab. U. Złotek była wykonawcą 
w�2 projektach finansowanych z�NCN, 2 fi-
nansowanych przez MNiSW oraz 1 projektu 
NCBiR. Tematyka realizowanych badań do-
tyczyła kilku aspektów: badania biodostępno-
ści, wielokierunkowej aktywności biologicznej 
żywności pochodzenia roślinnego oraz zasto-
sowanie fortyfikacji w�kształtowaniu potencja-
łu prozdrowotnego żywności, jak również ba-
dania czynników determinujących odporność 
roślin. Będąc członkiem zespołu badawczego 
Katedry Biochemii i�Chemii Żywności dr hab. 
Złotek współpracuje z�ośrodkami naukowymi 
w� kraju (Uniwersytet Jagielloński w� Krako-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy w� Poznaniu, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szko-
ła Informatyki i�Zarządzania z�siedzibą w�Rze-
szowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w�Chełmie, Wojskowy Instytut Higieny i�Epi-
demiologii im. Generała Karola Kaczkowskie-
go w� Warszawie) i� za granicą (Universidad 
Católica Del Norte, Coquimbo, Chile), co 
potwierdzają wspólne publikacje naukowe.

Prywatnie dr hab. U. Złotek jest szczęśliwą 
żoną i�matką dwóch córek. W�wolnych chwi-
lach podróżuje i�czyta kryminały.

Urszula 
Złotek
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Jubileuszowe sympozjum – 
FMPMSA 2019
W�dniach 20–22 listopada 2019�r. na Wy-

dziale Inżynierii Produkcji naszej uczel-
ni odbyło się X Międzynarodowe Sympo-
zjum FMPMSA 2019 „Zarządzanie techniką 
i� procesami w� rolnictwie zrównoważonym”. 
Celem sympozjum było zaprezentowanie 
wyników badań i� wymiana informacji oraz 
doświadczeń z� zakresu zarządzania techniką 
w�produkcji roślinnej i�zwierzęcej, zarządzania 
produkcją biomasy, ochrony roślin i� aplikacji 
agrochemikaliów, redukcji kosztów i� nakła-
dów materiałowo-energetycznych, ergonomii 
i� organizacji pracy oraz rolnictwa zrównowa-
żonego w�Unii Europejskiej. 

Bezpośrednim organizatorem sympozjum 
była Katedra Eksploatacji Maszyn i�Zarządza-
nia Procesami Produkcyjnymi WIP wspólnie 
z� belgijskim partnerem – Walloon Agricultu-
ral Research Centre z�Gembloux oraz Polskim 
Towarzystwem Inżynierii Rolniczej Oddział 
w� Lublinie. Przewodniczącymi komitetu na-
ukowego byli profesorowie Edmund Loren-
cowicz z� UP w� Lublinie oraz Yves Schenkel 
z�CRA-W�z�Gembloux. 

Trzeba podkreślić, że sympozjum zorgani-
zowane już po raz dziesiąty jest jedyną tego 
rodzaju anglojęzyczną konferencją w� środo-
wisku inżynierii rolniczej. Od wielu lat mamy 
także patronat Europejskiego Stowarzyszenia 
Inżynierii Rolniczej – EurAgEng. 

Pierwsze sympozjum, jeszcze pod nazwą 
Seminarium Naukowe „Rational Mechani-
zation of Family Farms”, odbyło się w�1994�r. 
Uczestniczyło w�nim około 30 osób, a�w�ma-
teriałach konferencyjnych opublikowano tylko 
jeden zagraniczny artykuł – autorstwa Richar-
da Liechti ze�Szwajcarii. Po tym nastąpiła dłu-
ga przerwa i�do idei wrócono w�2006�r. Nazwę 
sympozjum zmieniono na „Farm Machine-
ry and Processes Management in Sustainable 
Agriculture” (FMPMSA). Pozwoliło to na po-
szerzenie tematyki uwzględniające współcze-
sne trendy w�rozwoju inżynierii rolniczej i�ich 
związek z� otoczeniem. Do organizacji sym-
pozjum zaproszono partnerów z� belgijskiego 
Centrum Badawczego Rolnictwa (CRA-W) 
znajdującego się w�Gembloux, którzy aktyw-
nie włączyli się w� organizację sympozjum 
i� redakcję materiałów konferencyjnych. Od 
2008�r. sympozja odbywają się także w�Belgii, 
naprzemiennie z�Lublinem.

Zgodnie ze� swoją nazwą sympozjum mia-
ło charakter międzynarodowy. Wśród blisko 
80 uczestników 25 reprezentowało zagranicz-
ne ośrodki naukowe. Pochodzili oni aż z� 13 
państw – Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ira-
ku, Łotwy, Luksemburga, Niemiec, Nigerii, 
Portugalii, Ukrainy, Węgier i�Włoch. 

W� pierwszym dniu, 20 listopada, sympo-
zjum w�imieniu JM Rektora otworzył prorek-
tor ds. nauki, wdrożeń i� współpracy między-
narodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. 
Pierwszym wystąpieniem był referat prof. Ta-
deusza Juliszewskiego z� UR w� Krakowie pt. 
„Agricultural and biosystem engineering – 
where we�are going?”. Prof. Juliszewski w�la-
tach 1999–2001 był prezydentem CIOSTA 
(The International Committee of Work Stu-
dies and Labour Management in Agriculture), 
a� w� okresie 2010–2016 prezydentem CIGR 
(International Commission of Agricultural 
and Biosystems Engineering). Jego spojrze-
nie na przyszłość naszej dyscypliny wiedzy ma 
charakter holistyczny, uwzględnia wiele aspek-
tów i� wyzwań współczesnej cywilizacji. In-
żynieria rolnicza, dawniej technika rolnicza, 
zmienia się, obejmując zagadnienia związane 
nie tylko z�mechaniką i�rolnictwem, ale rów-
nież oddziaływanie procesów inżynierskich na 
biologię i�środowisko. Znajduje to odbicie tak-
że w� zmianie nazwy tej dyscypliny na „inży-
nieria biosystemów”. 

Wszystkie 70 zgłoszonych referatów zapre-
zentowano podczas trzech dni sympozjum, 
co spowodowało, że czas był intensywnie wy-
korzystany. Jednym z� założeń tego spotkania 
była prezentacja opublikowanych artykułów. 

Uczestnicy sympozjum z ogromnym 
zainteresowaniem zwiedzali największe 
i najnowocześniejsze w Europie szklarnie 
producenta storczyków – fi rmy  JMP 
Flowers ze Stężycy 
Fot. Artur Kraszkiewicz
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Sprzyja to nawiązaniu bezpośrednich kontak-
tów pomiędzy uczestnikami, a�wielu młodym, 
początkującym naukowcom daje sposobność 
sprawdzenia się przed międzynarodowym 
gremium.

Tradycyjnie już w� drugim dniu spotkania 
organizowane są sesje wyjazdowe, których 
celem jest pokazanie uczestnikom ciekawych 
i�nowoczesnych obiektów w�naszym regionie. 
W�poprzednich edycjach sympozjum odwie-
dzaliśmy m.in.: Azoty Puławy, Same Deutz-
-Fahr Polska, PZL Świdnik, Sipma Lublin, 
Elektrociepłownię Wrotków i� MPK Lublin. 
W� tym roku uczestnicy naszego sympozjum 
mieli okazję zapoznać się z�najnowocześniej-
szymi rozwiązaniami dotyczącymi produk-
cji szklarniowej kwiatów. Odwiedziliśmy 
szklarnie firmy JMP Flowers zlokalizowane 
w�Stężycy. JMP Flowers to największy w�Eu-
ropie producent storczyków. To firma bar-
dzo innowacyjna – automatyzacja i�organiza-
cja produkcji jest na najwyższym światowym 
poziomie. Największa w� Europie szklar-
nia, o�powierzchni 10 hektarów, znajduje się 
właśnie w� tym przedsiębiorstwie. Inwestycja 
zrealizowana w� ostatnim okresie pochłonę-
ła blisko 67 mln zł. Dzięki temu produkcja 
storczyków wzrosła do 5,5 mln sztuk rocz-
nie, a� zastosowanie nowoczesnych, sterowa-
nych komputerowo systemów doświetlenia 
róż wpłynęła na zwiększenie produkcji kwia-
tów ciętych o� 30%. Jak podkreślał oprowa-
dzający naszą grupę prezes Jarosław Ptaszek, 
ambicją JMP Flowers jest ograniczenie od-
działywania na środowisko. Projekt zasilania 
w� energię elektryczną, zrealizowany wspól-
nie z� firmą Energia Caterpillar, obejmował 
budowę nowej jednostki wysokosprawnej 
kogeneracji o� mocy 4,5 MWe. Tego rodzaju 
agregat dostarcza zarówno energię elektrycz-
ną, jak i�ciepło, a� jego sprawność wynosi po-
nad 90%. Dodatkowo powstający przy spa-
laniu gazu ziemnego dwutlenek węgla jest 
oczyszczany i�wykorzystywany do uprawy ro-
ślin, które w�procesie fotosyntezy wytwarzają 
tlen odprowadzany do atmosfery. Wartość tej 
inwestycji wyniosła blisko 16 mln zł, z� cze-
go kwota dofinansowania z� UE to 4,2 mln 
zł. W� firmie utworzono także własne cen-
trum badawczo-rozwojowe, gdzie m.in. pra-
cuje się nad nowymi odmianami storczyków. 
Prezes JMP Flowers aktywnie działa na rzecz 
lokalnej społeczności. Przez wiele lat był pre-
zesem Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, gdzie 
zainicjował utworzenie parku rekreacyjnego 
Wyspa Wisła. Ten największy w� Polsce pro-
jekt inwestycyjny zrealizowany przez OPP to 

inwestycja na 23 hektarach, kosztująca ponad 
20 milionów złotych. Powstało tutaj 16 miejsc 
pracy, a� mieszkańcy Stężycy i� przyjeżdżający 
turyści mają teraz bardzo dobre warunki do 
aktywnej rekreacji, wypoczynku i� możliwość 
skorzystania z� doskonałej gastronomii. Tam 
też, po zwiedzaniu szklarni, odbywały się ko-
lejne sesje referatowe. Trzeciego dnia sympo-
zjum sesje odbywały się do południa, po czym 
nastąpiło podsumowanie i�zamknięcie obrad.

Uczestnicy w� dyskusjach podkreślili, że 
efektywna produkcja rolnicza jest ciągle zwią-
zana z�intensywnymi systemami gospodarowa-
nia. Celem tych systemów jest maksymaliza-
cja efektów produkcyjnych i�ekonomicznych. 
Są one uzyskiwane poprzez systematycznie 
wzrastające nakłady materiałowo-energetycz-
ne oraz ukierunkowane wykorzystanie osią-
gnięć postępu technicznego. Należy jednak 
opracowywać technologie bezpieczne dla śro-
dowiska i�tak zarządzać techniką rolniczą, aby 
poprawiać stan środowiska naturalnego, a�tak-
że socjalne i�ekonomiczne warunki bytu rolni-
ka i�pracowników zatrudnionych w�gospodar-
stwie, jak też lokalnych społeczności. 

Prezentowane referaty zostały zrecenzowa-
ne i� opublikowane w� mongrafii „Farm Ma-
chinery and Processes Management in Susta-
inable Agriculture. X International Scientific 
Symposium FMPMSA 2019” (red. E. Loren-
cowicz, J. Uziak, B. Hyughebaert, ISBN 
978-83-66017-74-0, DOI: 10.24326./fmpm-
sa.2019.1, 453 ss.). Monografia w� wersji pdf 
została umieszczona na stronie wydawnictwa, 
którym jest Instytut Naukowo-Wydawniczy 
„Spatium”, oraz w� repozytorium Centrum 
Otwartej Nauki – CEON (https://depot.ceon.
pl/handle/123456789/61). Więcej informacji 
można znaleźć także na stronie sympozjum: 
www.fmpmsa.pl. 

Organizacja sympozjum była możliwa 
m.in. dzięki wsparciu otrzymanemu od spon-
sorów. Byli to: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, 
APRA Polska Prasa Rolnicza, Agroplast, Gra-
vit, Same Deutz-Fahr Polska oraz 365 Farm 
Net. 

Miło jest nam podkreślić, że sympozjum 
FMPMSA zyskuje coraz większe znaczenie 
międzynarodowe. Do organizacji sympozjów 
włączył się kolejny partner zagraniczny – Uni-
versytet Aldi Moro w� Bari (Włochy). Na za-
kończenie obrad przedstawiciel tej uczelni 
prof. Giacomo Scarascia Mugnozza zaprosił 
wszystkich na kolejne sympozjum w� 2021� r. 
do Bari.

Edmund Lorencowicz
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Behawior zwierząt 
pod red. Iwony Janczarek i Mirosława Karpińskiego

Kompleksowe opracowanie dotyczące zarówno neurobiologicz-
nych mechanizmów zachowania zwierząt, jak i jego struktury 
oraz funkcji. W książce przedstawiono różne typy behawioru 
(socjalny, pokarmowy, płciowy, lokomotoryczny) oraz anomalie 
behawioralne i czynniki modyfi kujące zachowanie zwierząt towa-
rzyszących (m.in. psy, koty, króliki, świnki morskie, szynszyle, 
zwierzęta terraryjne), gospodarskich (konie, bydło, świnie, owce, 
kozy, pszczoły i ryby), dzikich (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) 
i laboratoryjnych (m.in. myszy, szczury, chomiki). 

Podstawy rachunkowości fi nansowej. Zbiór zadań
Anna Kobiałka, Renata Kubik

Dla studentów stawiających pierwsze kroki w rachunkowo-
ści najważniejsza jest znajomość budowy podstawowych 
elementów sprawozdania fi nansowego, a także umiejętność 
prawidłowego sporządzania bilansu oraz rachunku zysków 
i strat. Równie istotna dla zrozumienia zmian zachodzących 
w każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą 
jest biegłość w księgowaniu podstawowych operacji gospo-
darczych.

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego
Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak 

Monografi a zawiera analizę zjawiska presji wizualnej wywieranej 
na mieszkańców miast przez współczesne formy zagospodaro-
wania przestrzennego (w szczególności przez nośniki reklamo-
we) oraz omówienie metod oceny skali tej presji.

W opracowaniu wskazano również sposoby rozwiązania lub ła-
godzenia problemu oraz podkreślono potrzebę uwzględnienia 
zagadnień presji wizualnej jako elementu audytu krajobrazo-
wego dużych i średnich miast, stanowiących centra aktywno-
ści życiowej większości społeczeństwa, a jednocześnie obszary 
o największej dynamice przekształceń krajobrazu oraz presji cy-
wilizacyjnej. 

B E H AW I O R 
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Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 1
Wymiar ekonomiczno-strukturalny
Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Rolnictwo, podobnie jak cała gospodarka, podlega ciągłym zmia-
nom na skutek oddziaływania różnorodnych czynników o charak-
terze endo- i egzogenicznym. Zmiany w ostatnim dwudziestuleciu  
wynikały głównie z procesu urynkowienia gospodarki oraz z ob-
jęcia polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną, która poprzez 
system płatności bezpośrednich zwiększyła dochody producen-
tów rolnych i stworzyła zespół instrumentów regulacji rynków 
rolnych, ograniczających działanie mechanizmów rynkowych. 

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 2
Wymiar społeczny i środowiskowy
Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Na przestrzeni wieków rolnictwo odgrywało dominującą rolę 
w rozwoju gospodarki oraz w rozwoju obszarów wiejskich. Cho-
ciaż sektor ten pozostaje nadal ważną działalnością gospodarczą 
i ważnym czynnikiem tworzenia dobrobytu i zatrudnienia, to jego 
rola w gospodarce ulega zmianie. Współcześnie, obok konieczno-
ści zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, podkreśla się 
szereg innych funkcji rolnictwa, w tym środowiskowe, krajobra-
zowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz społeczne.

Współczesne badania nad stanem środowiska 
i leczniczym wykorzystaniem roślin
pod redakcją Mirosławy Chwil, Michała M. Skoczylasa

Zebrane w jednej publikacji wyniki badań obserwacyjnych i ekspe-
rymentalnych wraz z odniesieniami do wcześniejszego piśmien-
nictwa na temat środowiska życia człowieka, jego ochrony oraz 
właściwości leczniczych jego składników, głównie roślin, są wy-
nikiem pracy wielu naukowców. Reprezentowane są tu zarówno 
nauki ścisłe i przyrodnicze, rolnicze, inżynieryjno-techniczne, jak 
i nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu. 

POLSKIE ROLNICTWO 

tom 2

Armand Kasztelan, Anna Nowak 

POLSKIE ROLNICTWO 

tom 1
Wymiar ekonomiczno-strukturalny 
Anna Nowak, Tomasz Kijek 
Artur Krukowski


