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Cieszymy się, że znowu możemy się 
z Wami spotkać. I choć wydaje się, 
że zaledwie wczoraj przekazaliśmy 

w Państwa ręce pierwszy numer „BIOHO-
RYZONTU”, tak naprawdę upłynęły już trzy 
miesiące. Trzy miesiące obfitujące w wiele 
istotnych dla naszego Wydziału wydarzeń. 
A najważniejsze z nich, to podjęta w dniu 
28 marca b.r. uchwała Senatu Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie, na mocy któ-
rej z dniem 1 października 2014 r. stajemy 
się WYdZIAłem BIOgOSPOdARkI. 

Nowa nazwa dobrze wpisuje się 
w trendy rozwojowe, jakie wyznacza Unia 
europejska, przeznaczając na badania 
służące ich realizacji znaczne środki finan-
sowe (m.in. 87 miliardów euro w latach 
2014-2020 w ramach programu „Hory-
zont 2020”). Priorytetem jest stworzenie 
podstaw dla innowacyjnej, a tym samym 
konkurencyjnej gospodarki, w której wy-
korzystanie zasobów odnawialnych dla 
celów przemysłowych nie powoduje kon-
fliktu z zapewnieniem bezpieczeństwa 
żywnościowego. komisja europejska 
wzywa, by „radykalnie” zmienić sposób 
produkcji, konsumpcji, przechowywania 
i odzyskiwania zasobów biologicznych. 
Strategia na rzecz biogospodarki ma na 
celu zrównoważone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych, zmniejszenie zależ-
ności od paliw kopalnych, ochronę środo-
wiska i klimatu, zagwarantowanie bezpie-
czeństwa żywności, pobudzenie wzrostu 
gospodarczego i utrzymanie konkuren-
cyjności Ue. Również w Projekcie Regio-
nalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r., jako kluczową 
specjalizację wskazano biogospodarkę, 
obejmującą wybrane dziedziny nauki 
i gospodarki związane z wytwarzaniem 
i przetwarzaniem zasobów pochodzenia 
biologicznego (biozasobów) na cele spo-
żywcze, energetyczne i medyczne. Tak 
więc pojawiają się nowe możliwości dla 
prowadzenia ciekawych badań nauko-
wych, a jednocześnie powstaje koniecz-
ność kształcenia wysokokwalifikowanych 
kadr dla rozwijającego się sektora biogo-

spodarki. Szacuje się, że dzięki bezpośred-
niemu finansowaniu badań związanych ze 
strategią dotyczącą biogospodarki może 
powstać ok. 130 tys. miejsc pracy, a war-
tość dodana dla sektorów biogospodarki 
do 2025 r. może wynieść 45 mld euro. 

Oczywiście nie chodziło nam o samą 
zmianę nazwy Wydziału, a tym bardziej 
barw – pozostajemy przy dotychczaso-
wych – złoto-zielonych. Są piękne i świet-
nie oddają charakter naszego Uniwersyte-
tu. Natomiast funkcjonowanie Wydziału 
Biogospodarki daje możliwość poszerza-
nia obszarów badawczych i tworzenia co-
raz atrakcyjniejszej oferty dydaktycznej. 
To nasza reakcja na zmiany w otoczeniu. 
Pojawiają się nowe szanse, które chcemy 
wykorzystać i nowe wyzwania, którym 
chcemy sprostać (oczywiście w granicach 
naszych możliwości). Podstawowe – za-
pewnienie bezpiecznej żywności i bezpie-
czeństwa żywnościowego rosnącej liczbie 
ludności naszego globu, przy niekorzyst-
nych zmianach klimatycznych oraz nasila-
jącym się zjawisku wykorzystywania zie-
mi rolniczej na cele nierolnicze. 

Pragniemy podkreślić, że nasz Wydział 
Biogospodarki jest jedynym takim Wydzia-
łem w kraju. Zachęcamy więc do studio-
wania właśnie u nas, w Zamościu, na Uni-
wersytecie. mamy nadzieję, że wszyscy 
pamiętają, że to właśnie my proponujemy 
„IdeALNe STUdIA W IdeALNYm mIeŚCIe”. 
dlaczego idealne – między innymi dlatego, 
że na Wydziale Biogospodarki stwarzamy 
możliwość zdobycia pełnego wyższego 
wykształcenia BeZPłATNIe. Na zamojskim 
rynku edukacyjnym nasz Wydział może 
szczycić się najszerszymi prawami akade-
mickimi. Oznacza to, że możemy promo-
wać inżynierów, magistrów i doktorów. 
dlatego, jeżeli ktoś z Państwa chciałby stać 
się „cząstką” prawdziwie akademickiej 
społeczności – zapraszamy do nas, bo jak 
mówią nasi Studenci: „Studiuj na Uniwer-
sytecie, tu jest najlepiej na świecie”.
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Idealne studia w idealnym mieście

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie z wizytą w Zamościu
W środę, 11 czerwca, mieliśmy za-

szczyt gościć w murach naszego 
Wydziału Jm Rektora Uniwer-

sytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. 
dr hab. mariana Wesołowskiego. Wizytę 
można określić jako „roboczą”. Pan Rektor 
przyjechał do Zamościa, aby podczas spot-
kania ze wszystkimi pracownikami dysku-
tować o rozwoju Wydziału Biogospodarki. 

Prof. Wesołowski w swoim wystąpie-
niu mocno akcentował, że Wydział jest 
integralną częścią Uniwersytetu Przy-
rodniczego, Uczelni z 70-letnią historią, 
i że na zamojskim rynku edukacyjnym 
może szczycić się najszerszymi prawa-
mi akademickimi. Podkreślał również, 
że jako jeden z siedmiu Wydziałów UP, 
możemy liczyć na wsparcie merytorycz-
ne kadry zatrudnionej w Lublinie. dzię-
ki temu zamojscy studenci kształcą się 
w dobrych warunkach, pod kierunkiem 
osób z bogatym dorobkiem naukowym. 
Wielu studentów w trakcie studiów po-
biera prestiżowe stypendia ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz mar-
szałka Województwa Lubelskiego. Pan 
Rektor, tradycyjnie, z uznaniem wypo-
wiadał się o naszych absolwentach, spo-
śród których wielu osiągnęło zawodowy 
sukces, piastując ważne stanowiska na 
terenie całego kraju, prowadząc własną 
działalność gospodarczą lub kierując no-

woczesnymi gospodarstwami rolniczymi 
czy ogrodniczymi. 

Pani dziekan prof. danuta Borkowska 
poinformowała o rozwoju naukowym pra-
cowników naszego Wydziału, wskazując, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat trzy osoby 
uzyskały stopień doktora habilitowanego, 
a w najbliższych miesiącach „naukową sa-
modzielność” zdobędzie kolejna. Atutem 
naszego Wydziału jest posiadanie upraw-
nień do nadawania stopnia doktora. Od 
momentu ich uzyskania wszczęto już 10 
przewodów doktorskich, spośród których 
dwa zostały zakończone, a na 12 września 
b.r. zaplanowano publiczną obronę na-
stępnej pracy doktorskiej. W marcu 2014 r. 
seminarium doktorskie przeprowadziły 
kolejne trzy osoby i Rada Wydziału Nauk 
Rolniczych podjęła decyzję o wszczęciu 
wszystkich trzech przewodów.

Podczas spotkania dyskutowano o two-
rzonym nowym kierunku kształcenia, ade-
kwatnym do specyfiki Wydziału Biogo-
spodarki, ważnej roli rolnictwa i zmianie 
sposobu jego postrzegania. Podkreślano 
potrzebę przygotowania nowocześnie wy-
kształconych kadr dla rolnictwa i rosnące 
zainteresowanie młodzieży tego typu stu-
diami (rolnictwo staje się modne).

Wizyta Jm Rektora w Zamościu była też 
okazją do pamiątkowej fotografii – w oto-
czeniu pracowników i studentów jeszcze 

WNR, który z dniem 1 października 2014 r. 
staje się Wydziałem Biogospodarki. 

Słowa Pana Rektora, które padły pod-
czas spotkania z pracownikami, przypo-
mniały mi o dyskusji na temat stanu pol-
skiego szkolnictwa wyższego, która toczy 
się w środowisku naukowym i mediach. 
Postanowiłam więc zacytować kilka zdań, 
które na łamach gazety Wyborczej wy-
powiedział prof. dr hab. Piotr Sztompka, 
socjolog, profesor zwyczajny UJ, członek 
rzeczywisty PAN: „Dlaczego kultura aka-
demicka jest tak ważna? Bo to ona jest 
istotą uniwersytetu. Pod tym nieco pod-
niosłym pojęciem kryje się szczególna 
tkanka społeczna spajająca wspólnotę 
profesorów i studentów. To sieć wspól-
nych wartości i wspólnych reguł postę-
powania. Centralna dla tej kultury war-
tość to apoteoza rozumu, racjonalności, 
dobrze uzasadnionej prawdy, odpowie-
dzialności za słowo, wolność poszukiwań 
badawczych. A najważniejsze imperatywy 
moralne to: wzajemne zaufanie, lojalność, 
solidarność, prawdomówność, godność 
i honor.” (gazeta Wyborcza, 24-25 maja 
2014, s. 16.). 

moja refleksja – prawdziwym zaszczy-
tem jest możliwość bycia cząstką akade-
mickiej społeczności.

Barbara Gradziuk

Fot. A. Malinowski
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Z przyjemnością zapoznałem się 
z pierwszym numerem uczelnianego 
czasopisma „BIOHORYZONT”, wy-

dawanego w moim ukochanym mieście 
Zamościu. Z radością przyjąłem też za-
proszenie moich przyjaciół Barbary i Pio-
tra gradziuków, aby napisać kilka słów do 
kolejnego numeru tego czasopisma.

Od ponad 40 lat zajmuję się badania-
mi naukowymi i nauczaniem studentów, 
głównie na Uniwersytecie Warszawskim, 
ale miałem też okazję nauczać na kilku 
uczelniach amerykańskich i europej-
skich. Odwiedziłem też dziesiątki uniwer-
sytetów i innych instytucji naukowych 
w wielu krajach. Najlepiej czułem się na 
kampusach i w uczelniach położonych 
w małych albo średnich miastach, takich 
jak Zamość. Wiele tych uczelni reprezen-
towało wysoki poziom naukowy oferując 
także prawdziwy komfort studiowania 
i uroczą atmosferę. W takich miejsco-
wościach uniwersytet czy college bywa 
na ogół największą i najważniejszą in-
stytucją, kształtującą charakter miasta, 
jego dynamizm i znaczenie. Warto pa-
miętać, że zapotrzebowanie na taki czy 
inny rodzaj maszyn, czy innych produk-
tów może się niespodziewanie skończyć, 
natomiast zapotrzebowanie na dobre 
kształcenie i badania naukowe będzie 
występować zawsze. Nie jest więc przy-
padkiem, że niektóre uniwersytety egzy-
stują nieprzerwanie już od prawie tysią-
ca lat i mają się całkiem dobrze. 

W małych uczelniach i w małych miej-
scowościach ludzie żyją i pracują bliżej 
siebie. To jest owych miejsc dużym atu-
tem, zwłaszcza w kształceniu i rozwoju 
nauki, gdzie dialog, współpraca, bliskie 
relacje między mistrzami, nauczycielami 
i studentami są niezwykle ważne. Tam po-
jawia się szansa na twórcze, pogłębione 
rozmowy w „ogrodach filozofów”, o któ-

re coraz trudniej w wielkich miastach. 
Uczelnia, z założenia, jest wspólnotą pro-
fesorów i studentów. W uniwersytetach 
liczących dziesiątki tysięcy studentów, 
rozproszonych w wielu miejscach dużego 
miasta, o taką wspólnotowość jest coraz 
trudniej. Uczelnie stają się tam „kombina-
tami produkcji wiedzy i edukacji”.

Na okładce jednego z najważniejszych 
polskich tygodników można było niedawno 
przeczytać: „Czy warto się jeszcze uczyć? 
Polacy zaczynają wątpić w sens kształce-
nia”. dziwię się temu pytaniu! Racjonalna 
odpowiedź na nie może być tylko jedna: 
tak! Co może być alternatywą kształcenia 
się? Chyba tylko ignorancja i zacofanie. 
Pamiętam takie powiedzenie, zasłyszane 
kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjedno-
czonych: „jeśli uważasz, że edukacja jest 
trudna i kosztowna, to wypróbuj igno-
rancję!”. Inne znane i głęboko prawdziwe 
hasło głosi: „w wykształceniu najważniej-
sze jest to, co ci zostaje, gdy zapomnisz 
wszystkiego, czego się uczyłeś”. dobre 
wykształcenie wyposaża nie tylko w łatwo 
zastosowalne umiejętności i wiedzę, ono 
kształtuje osobowość i stosunek do świa-
ta. Wiele umiejętności nabytych w całym, 
wieloetapowym procesie kształcenia ma 
charakter nieuchwytny, nieuświadamia-
ny, głęboko zakorzeniony w naszym umy-
śle, ale są to umiejętności i wiedza bardzo 
ważne. Poza wszystkim innym, kształce-
nie jest także celem samym w sobie (tzw. 
wartość autoteliczna); powinno sprawiać 

radość i dawać satysfakcję. W stale kom-
plikującej się globalnej rzeczywistości, do-
bre wykształcenie jest najlepszym orężem, 
wsparciem i inwestycją – nie mam co do 
tego żadnej wątpliwości.

„BIOHORYZONT” jest czasopismem 
Wydziału Nauk Rolniczych UP w Lub-
linie i wypada zapytać czy nauki rolni-
cze, agrobiznes i problematyka rozwoju 
obszarów wiejskich mają szanse, by być 
zarówno atrakcyjnymi dziedzinami ba-
dań i kształcenia, jak i dziedzinami karier 
zawodowych. Odpowiem krótko: żyw-
ność była, jest i będzie najważniejszym 
produktem ludzkości i nie przestaje to 
być prawdziwe nawet w społecznościach 
gdzie na żywność wydaje się zaledwie 
kilka procent dochodów rodzin. Wie-
lofunkcyjne rolnictwo i wielofunkcyjna 
wieś są ważnymi filarami zrównoważo-
nego rozwoju kraju. Na styku: rolnictwo, 
przyroda, energetyka, kultura, krajo-
braz, wieś itd. istnieje wiele fascynują-
cych i ważnych obszarów badań, a także 
wiele możliwości kreatywnej i innowa-
cyjnej działalności gospodarczej. Warto 
więc studiować zagadnienia związane 
z tymi dziedzinami. Jestem przekonany, 
że mogą to być „idealne studia w ideal-
nym mieście – Zamościu”. 

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin 
Członek rzeczywisty PAN 

Wydział Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego

Poszerzać 
i rozjaśniać  
horyzont! 
Dlaczego warto
się kształcić?

Idealne studia w idealnym mieście



Pojęciem biogospodarka określa się 
zbiór sektorów gospodarki narodo-
wej, które zajmują się produkcją, 

przetwórstwem oraz wykorzystaniem 
zasobów o biologicznym pochodzeniu. 
Termin „biogospodarka” został zdefinio-
wany w raporcie „The Knowledge Based 
Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achieve-
ments and Challenges” w następujący 
sposób: biogospodarka jest zrównoważo-
ną produkcją i konwersją biomasy, w od-
niesieniu do żywności, zdrowia, włókien, 
produktów przemysłowych oraz energii, 
gdzie odnawialne zasoby biomasy obej-
mują każdy materiał biologiczny, który 
może być stosowany jako surowiec. Sek-
tor biogospodarki obejmuje rolnictwo, 
leśnictwo, przemysł spożywczy, ryba-
ctwo i rybołówstwo, przemysł chemicz-
ny, farmaceutyczny, kosmetyczny i teks-
tylnym, a także produkcję energii opartą 
na wykorzystaniu biomasy jako głównego 
surowca. W literaturze można spotkać 
różne inne określenia biogospodarki. Na-
leży jednak wskazać, że w rdzeniu tego 
pojęcia jest zrównoważone wykorzysta-
nie odnawialnych zasobów biologicznych 
przez innowacje, których źródłem jest 
wiedza z obszaru nauk przyrodniczych, 
w produkty, które zaspokajają zarówno 
prywatne jak i publiczne oczekiwania.

Zmiana struktury zasobów wykorzy-
stywanych w gospodarce narodowej, po-
legająca na zwiększeniu znaczenia surow-
ców odnawialnych jest podstawową ideą 
biogospodarki. Ograniczona dostępność 
zasobów nieodnawialnych i rosnące ceny 
zmuszają do poszukiwania alternatyw-
nych rozwiązań. Postęp technologiczny 
powoduje wzrost konkurencyjności bio-
paliw w porównaniu do aktualnie wyko-
rzystywanych surowców. Biomasa, taka 
jak słoma czy skrobia może być z kolei 
szeroko stosowana do produkcji chemi-
kaliów, tworzyw sztucznych, zastępując 
surowce kopalne.  

Bazą rozwoju biogospodarki są su-
rowce wytwarzane w oparciu o zasoby 
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Koncepcja 
zrównoważonej 
biogospodarki

powierza, wody, gleby, 
składników pokarmo-
wych i biologiczne zróż-
nicowanie roślin, zwie-
rząt i mikroorganizmów. 
Z uwagi na ograniczoną 
dostępność tych zaso-
bów, koniecznymi są 
ochrona i zrównoważo-
ne ich wykorzystanie. 
W analizie zagadnienia 
biogospodarki, koncep-
cja zrównoważonego 

rozwoju jest jedną z kluczowych kwestii. 
Powstała ona w latach 70. dwudziestego 
wieku, a na początku obecnego stulecia 
jest powszechnie uznawana.   koncepcja 
ta zakłada „zaspokajanie potrzeb obec-
nego pokolenia bez narażania zdolności 
przyszłych do zaspokajania własnych po-
trzeb”. definicja ta odnosi się do sprzecz-
ności między zagrożeniami środowisko-
wymi spowodowanymi przez współczesny 
wzrost gospodarczy i zapotrzebowaniem 
na ten wzrost, które wynika z potrzeb 
społecznych. dylemat ten prowadzi do 
idei trzech wymiarów zrównoważonego 
rozwoju: środowiskowego, społecznego 
i ekonomicznego, które są od siebie zależ-
ne i muszą być uwzględniane w polityce 
i strategii rozwoju. 

Rozwój zrównoważonego biosektora 
może być jednym z czynników wspierają-
cych budowę silnej gospodarki, poprzez 
częściowe przynajmniej zastępowanie 
zasobów nieodnawialnych surowcami 
o charakterze odnawialnym. Jednak bio-
masa może być uznana za odnawialną tyl-
ko pod warunkiem, że składniki odżywcze 
stosowane do jej wytworzenia zostaną 
z powrotem zwrócone do środowiska 
(gleby). Produkcja energii odnawialnej, 
mimo że ma pozytywne ekologiczne 
i ekonomiczne efekty, może być jednak 
sprzeczna z wymiarem społecznym zrów-
noważonego rozwoju. Przykładem jest 
produkcja pierwszej generacji biopaliw, 
w tym szczególnie bioetanolu, który był 
wytwarzany z surowców łatwo ulegają-
cych procesom fermentacji, to znaczy 
trzciny cukrowej, buraków cukrowych 
i zbóż. Wątpliwe jest, czy zastąpienie pa-
liw kopalnych takimi biopaliwami spełnia 
wymóg zrównoważonego rozwoju i trwa-
łości działalności gospodarczej. do pro-
dukcji tych biopaliw wykorzystywane są 
bowiem rośliny uprawiane na gruntach 
rolnych, które mogą być przeznaczone do 
produkcji na cele żywnościowe. Takie po-
dejście może być przyczyną ograniczenia 
dostaw żywności i sytuacji kryzysowych. 

Współcześnie możliwa jest produkcja 
etanolu przy wykorzystaniu fermentacji 
celulozy, która jest biomasą pochodzą-
cą z odpadów, trawy, słomy lub papieru. 
W przeciwieństwie do produkcji pierwszej 
generacji biopaliw, która może prowadzić 
do wzrostu cen żywności i powodować 
wzrost zanieczyszczenia środowiska, 
wytwarzanie drugiej generacji bioetano-
lu wprowadza społeczne, ekonomiczne 
i środowiskowe wartość nie wykorzystu-
jąc zasobów gruntów rolnych specjalnie 
do produkcji energii. Ten przykład poka-
zuje, że systemowe spojrzenie na skutki 
działań w biogospodarce jest niezbędne 
w celu oceny ich w kategoriach zrówno-
ważenia. Rozwój biogospodarki musi być 
ujmowany całościowo przy wykorzysta-
niu koncepcji zrównoważonego rozwoju. 
Uznaje się, że nowy typ gospodarki jest 
zobowiązany nie tylko do rozwiązywania 
problemów środowiskowych ale przede 
wszystkim do dostarczania bioproduk-
tów (żywność, pasze, włókna, paliwa 
i biomateriały) w ramach efektywnych 
łańcuchów wartości. W tym zakresie ist-
nieje potrzeba nowej organizacji prowa-
dzenia i finansowania badań biotechno-
logicznych oraz projektowania i produkcji 
wyrobów rynkowych. Niezbędne jest 
również zacieśnienie współpracy między 
rolnikami, producentami i dystrybuto-
rami finalnych wyrobów. Podstawą tego 
rozwoju biogospodarki będą trzy elemen-
ty: wiedza, efektywne łańcuchy wartości 
oraz system instytucjonalny.

Dr hab. Jarosław Gołębiewski 
Dziekan Wydziału Ekonomicznego 

SGGW w Warszawie
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Studia na Wydziale BIOGOSPODARKI 
to dobry wybór
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudnia około 1700 pracowni-
ków, w tym 800 nauczycieli akade-

mickich, a wśród nich ponad 260 profeso-
rów i doktorów habilitowanych. To dzięki 
ich pracy w ciągu 70 lat dyplomy ukończe-
nia studiów uzyskało ponad 60 tys. ab-
solwentów. efektem pracy nauczycieli 
akademickich są także liczne publikacje 
o charakterze zarówno dydaktycznym, jak 
i naukowym. Na Uczelni ukazuje się bo-
wiem każdego roku około tysiąca różnych 
publikacji, artykułów i książek. 

Na naszym Uniwersytecie na siedmiu 
wydziałach kształci się ponad 9,5 tys. 
studentów, w tym przeszło 7,8 tys. na 
studiach stacjonarnych, 1,7 tys. na nie-
stacjonarnych, 260 osób na studiach po-
dyplomowych i 123 na doktoranckich. 
Oferta dydaktyczna Uniwersytetu jest 
stale poszerzana i dostosowywana do 
wymogów rynku pracy. misją Uczelni 
jest kształcenie na najwyższym poziomie, 
poprzez umożliwienie studentom zdoby-
cia wiedzy i umiejętności pozwalających 
łączyć teorię z praktyką. Nasi absolwenci 
stają się specjalistami w swojej dziedzinie, 
otwartymi na systematyczne pogłębianie 
wiedzy i poszerzanie umiejętności.

Studia na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Lublinie (za wyjątkiem kierunku 

weterynaria) są trzystopniowe. Pierwszy 
stopień to studia inżynierskie (lub licen-
cjackie), drugi – magisterskie, a trzeci 
doktoranckie. Obok wydziałów funkcjo-
nują wspierające proces dydaktyczny 
jednostki międzywydziałowe, m.in. Stu-
dium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
oraz Zakład Szkolenia Praktycznego. 

Jednym z siedmiu wydziałów Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie jest 
zlokalizowany w Zamościu Wydział Nauk 
Rolniczych (od 1 października 2014 r. 
– BIOGOSPODARKI). Na zamojskim ryn-
ku edukacyjnym funkcje już 34 lata (od 
1980 r.). Wizytówką Wydziału są jego stu-
denci oraz absolwenci, których liczba prze-
kroczyła 2,8 tys. Wielu studentów w trak-
cie studiów pobiera prestiżowe stypendia 
ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz marszałka Województwa Lubelskie-
go, a absolwenci Wydziału piastują ważne 
stanowiska na terenie całego kraju. 

Zamojski Wydział dysponuje znakomi-
tą bazą dydaktyczną (laboratoria, biblio-
teka z pokaźnym księgozbiorem, stacja 
doświadczalna) i wysokokwalifikowaną 
kadrą, cieszącą się uznaniem w całej Pol-
sce. Atutem jest także to, że Wydział 
będąc integralną częścią Uniwersytetu 
Przyrodniczego, może liczyć na wsparcie 

merytoryczne kadry naukowej zatrud-
nionej w Lublinie. dzięki temu studenci 
kształcą się w dobrych warunkach, pod 
kierunkiem najlepszych specjalistów 
z różnych dziedzin. Praktyki i staże odby-
wają w ośrodkach krajowych i zagranicz-
nych, a swoje pasje rozwijają uczestnicząc 
w pracach kół naukowych. Szanse na roz-
wój to także bogata oferta Programów 
Wymiennego kształcenia Studentów 
– mostar i erasmus. 

W Zamościu kształcenie prowadzone 
jest na ośmiu specjalnościach w ramach 
dwóch kierunków: rolnictwo (I i II stopień) 
oraz biologia (I stopień). W ofercie są tak-
że trzy kierunki studiów podyplomowych: 
Nowoczesne Rolnictwo, Odnawialne 
Źródła energii oraz Ocena Jakości Agrosu-
rowców. Od pięciu lat Zamojski Wydział 
posiada uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora nauk rolniczych. Przewidując 
kierunki rozwoju gospodarki, Wydział wy-
posaża studentów w nowoczesną wiedzę 
i umiejętności. Istotą oferty programowej 
jest tworzenie warunków dla wyzwala-
nia kreatywności studentów. Niewielkie 
środowisko społeczności akademickiej 
Wydziału sprzyja temu, że każdy student 
traktowany jest indywidualnie. 

Ważnym argumentem, przemawia-
jącym za studiowaniem na Wydziale 
Biogospodarki, jest możliwość zdobycia 
BEZPŁATNIE pełnego wyższego wykształ-
cenia, do czego gorąco zachęcam. 

Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki  
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

Fot. J. Piasecki

Fot. J. Piasecki



Na naszym Wydziale oprócz licznych 
sal, pracowni i laboratoriów, w któ-
rych odbywają się wykłady i ćwi-

czenia, znajduje się kilka ciekawych, dobrze 
wyposażonych i zorganizowanych miejsc, 
z których korzystają zarówno pracownicy, 
jak i studenci. Jednym z nich jest fitotron, 
nad którym bezpośrednią opiekę sprawują 
pracownicy Zakładu Biologii Roślin. Fitotron 
został założony z inicjatywy dr hab. Jolanty 
molas. Jest to specjalnie wyposażone po-
mieszczenie w urządzenia do klimatyza-
cji, wentylacji i sztucznego oświetlania, 
umożliwiające wzrost roślin w kulturach 
wodnych, hydroponicznych i wazonowych 
w kontrolowanych warunkach przez cały 
rok kalendarzowy. Prowadzone są tu do-
świadczenia i liczne prace badawcze w za-
kresie fizjologii roślin. dzięki nim powstają 
ciekawe prace licencjackie, inżynierskie 
oraz magisterskie, ale przede wszystkim 
innowacyjne publikacje naukowe, w tym 

publikacje studentów - członków Studen-
ckiego koła Naukowego Biologów. 

Znaczącą rolę w pracach doświad-
czalnych Zakładu Biologii Roślin odgrywa 
laboratorium kultur in vitro. W tym po-
mieszczeniu hodowlę tkanek i organów 
roślinnych prowadzi się w szklanych na-
czyniach, na specjalnie dobranych pożyw-
kach w ściśle kontrolowanych, sterylnych 
warunkach. Prace nad kulturami 
roślinnymi in vitro są bezpośrednio 
monitorowane i prowadzone przez 
dr hab. Romana Prażaka oraz jego 
dyplomantów. 

Zajęcia na Wydziale Nauk 
Rolniczych nie ograniczają się do 
przebywania w tzw. „czterech 
ścianach”. Odbywają się również 
na terenie Stacji doświadczalnej, 
której opiekunem jest prof. dr 
hab. Bogdan kościk, kierownik ka-
tedry Produkcji Roślinnej i Agrobi-

znesu. Stacja, o łącznej powierzchni 8,39 
ha, jest usytuowana w pobliżu kampusu 
Wydziału. Na jej poletkach prowadzone 
są kolekcje roślin uprawnych, energe-
tycznych i alternatywnych oraz doświad-
czenia polowe, w które zaangażowani są 
pracownicy i studenci Wydziału.

Agnieszka Świst-Kawala

Ciekawe miejsca na Wydziale
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Biblioteka - „serce Wydziału”, 
które bije w rytm jego pracy

Biblioteka Wydziału Nauk Rolniczych 
w Zamościu jest małą specjalistycz-
ną biblioteką, w pełni skomputery-

zowaną. Jej atut - „klimat, atmosfera”, 
która sprawia, że w porównaniu z duży-
mi bibliotekami jest bardziej przyjazna, 
mniej sformalizowana, co pobudza wza-
jemną życzliwość i powoduje, że czytelnik 
chętnie tu przychodzi i często wraca.

Zwyczajowo biblioteka kojarzy się 
z miejscem wypożyczania książek. Nato-
miast nasza jest również miejscem spot-

kań, aktywności młodych ludzi. Często 
w czytelni trwa „burza mózgów” nad pro-
jektem, szukanie informacji online, a po-
tem pojawia się błysk w oczach, satysfak-
cja i zadowolenie - „mamy to”. 

Naszymi czytelnikami są głównie stu-
denci i pracownicy Wydziału, ale nie tyl-
ko. Niezbędnych informacji poszukiwali tu 
(i znaleźli) między innymi: biegły sądowy, 
ksiądz, dziennikarz, a także ludzie biznesu. 
Bywa też tak, że studenci przychodzą do 
biblioteki razem ze swoimi pociechami. 

Podczas gdy rodzic pra-
cuje nad interesującym 
go tematem, dziecko ma 
możliwość i chętnie zaj-
muje się przeglądaniem 
czasopism. Wzrok małe-
go czytelnika najbardziej 
przyciągają okładki kolo-
rowych pism. 

Bogaty księgozbiór, 
wychodzący poza zakres 
kształcenia, pozwala czy-
telnikowi na pogłębianie 
wiedzy w wielu kierun-
kach. Urozmaicona kolek-

cja czasopism daje możliwość poszerzania 
horyzontów, pogłębiania zainteresowań 
nie tylko dotyczących naszego regionu. 
Włączenie nas w jeden system informa-
tyczny, umożliwia studentom i pracow-
nikom dostęp online do pełnych tekstów 
czasopism naukowych i książek w wersji 
elektronicznej, będących w zbiorach Bi-
blioteki głównej Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie.

Wysoki profesjonalizm osób tu pracują-
cych, zaangażowanie, pomoc czytelnikom 
przy wyszukiwaniu interesujących ich ma-
teriałów sprawia, że biblioteka cieszy się 
nienaganną opinią, a w badaniu satysfakcji 
studentów uzyskała najwyższą ocenę.

Naszym mottem przewodnim jest dą-
żenie do stworzenia miejsca, w którym 
spełni się obraz biblioteki, przedstawiony 
przez Umberto eco:

„… biblioteka na miarę człowieka to 
znaczy także biblioteka radosna, zapew-
niająca możliwość wypicia kawy ze śmie-
tanką (…), do której chodzi się chętnie 
i która przeobrazi się stopniowo w wielką 
machinę spędzania wolnego czasu (...)”.

Zapraszamy do naszej biblioteki. 
Przyjdź i przekonaj się sam. Szczegółowe 
informacje na stronie http://www.biblio-
teka.wnr.edu.pl/ 

Helena Gruszecka 
Kustosz dypl.



Wprowadzenie do genomu rośliny 
obcego dNA (kwas deoksyrybo-
nukleinowy) kodującego określo-

ną cechę pozwala na uzyskanie roślin gene-
tycznie modyfikowanych (gm). Wprowadza 
się więc geny warunkujące odporność roślin 
na: patogeny, szkodniki, wirusy, herbicydy 
oraz czynniki stresowe, takie jak susza, wy-
sokie i niskie temperatury, zasolenie czy wy-
sokie stężenia jonów metali. Wprowadza się 
również geny zmieniające wartość żywienio-
wą i technologiczną roślin oraz geny intensy-
fikujące procesy życiowe. Źródłem nowego 
genu może być inna roślina wyższa, zwierzę, 
grzyb, bakteria lub wirus. do tworzenia ro-
ślin gm wykorzystywane są metody wek-
torowe (system Agrobacterium) lub bezpo-
średnie wstrzeliwanie konstruktów dNA na 
mikrocząsteczkach nośnika. można również 
włączać obcy gen do protoplastów dzięki 
zdolności dNA do wnikania do ich wnętrza.

Pierwszą transgeniczną odmianę wpro-
wadzono do produkcji w USA w 1994 r. Był 
nią pomidor o nazwie Flavr Savr, o prze-
dłużonym okresie dojrzewania owoców 
– o przedłużonej przechowalności. Na-
stępnymi były rośliny bawełny odporne na 
szkodniki, ziemniaki odporne na choroby wi-
rusowe, odmiany soi odporne na herbicydy, 
których nasiona są sprzedawane razem ze 
środkami chemicznymi, czy też rośliny rze-
paku i lnu o zmienionym składzie kwasów 
tłuszczowych. Jak dotąd, do uprawy w kra-
jach Unii europejskiej dopuszczone zostały 
soja odmiany Roundup Ready – odporna na 
herbicyd Roundup, 17 odmian kukurydzy Bt 
- mON 810 – firmy monsanto odporne na 
szkodniki owadzie, ziemniak odmiany Am-
flora o zmienionym składzie skrobi przezna-
czonej do produkcji papieru. 

Na rynku paszowym Ue dopuszczone 
do obrotu są pasze z roślin gm soi, kuku-
rydzy, bawełny i rzepaku. Warunkiem do-
puszczenia jest analiza składu chemicznego 
paszy, a następnie zbadanie na zwierzętach 
doświadczalnych skutków jej stosowania. 
Pomimo licznych badań, stosowanie pasz 
pochodzących z roślin gm w żywieniu 
zwierząt wzbudza nadal wiele kontrowersji. 
Wątpliwości są związane głównie z uprawą 
roślin gm i ich wpływem na środowisko, 
a w mniejszym stopniu z ich późniejszym 
stosowaniem w formie pasz. 

Wprowadzenie roślin gm do produkcji 
w krajach Unii europejskiej jest utrudnio-
ne. Obawy budzi ewentualne przeniesienie 
wprowadzonych obcych genów do roślin 
dzikich, np. tolerancji na herbicydy, czy też 
obecność w roślinach gm genów odpor-
ności na antybiotyki. Powstaje też pyta-
nie czy nowe geny mogą być przenoszone 
przez krzyżowanie na inne rośliny uprawne 
i gatunki blisko spokrewnione? Większość 
uprawianych w Polsce roślin pochodzi z in-
nych krajów (np. zboża z Azji Zachodniej) 
i nie mają one w przyrodzie naturalnie 
występujących pokrewnych gatunków. 
Wiele roślin uprawnych jest roślinami sa-
mopylnymi, co w dużym stopniu ogranicza 
możliwość przeniesienia nowych genów 
nawet na inne odmiany uprawne. Ponadto 
rośliny uprawne nie mają szans utrzymać 
się w środowisku bez pomocy człowieka, 
a rośliny gm mogą być łatwo zniszczone 
przez zastosowanie innego herbicydu. 

Obecność obcego dNA w pokarmie nie 
stanowi żadnego zagrożenia, ani poprzez 
bezpośrednią toksyczność, ani przez trans-
fer genowy. Fakt ten został potwierdzony 
przez wiele lat badań. kwasy nukleinowe 
zawarte w komórkach produktów żyw-
nościowych, po ich spożyciu ulegają rozpa-
dowi w przewodzie pokarmowym. Obawy 
dotyczące inkorporowanych nowych ge-
nów z roślin gm muszą uwzględnić fakt, że 
stanowią one w pokarmie mniej niż 1/250 
000 część skonsumowanego dNA. Stąd 
prawdopodobieństwo przeniesienia ge-
nów z genetycznie modyfikowanych roślin 
do komórek ssaków 
jest bardzo niskie.

Jednym z celów 
modyfikacji gene-
tycznych jest odstra-
szenie szkodników 
za pomocą toksyn. 
Nasuwa się więc py-
tanie, jak te związki 
będą działały na nasz 
organizm. Otóż za-
wartość toksyn jest 
podstawowym wy-
znacznikiem projek-
towania i dopuszcze-
nia do uprawy roślin 
gm. Nowe białka 
powinny ulegać zu-
pełnemu strawieniu 
w układzie pokarmo-
wym ssaków, a tym 
samym nie posiadać 
wewnątrzustrojo -
wej aktywności. 
W przy-padku roślin 
gm należy wziąć się 

pod uwagę również to, że geny ze zna-
nych alergenów mogą zostać umieszczone 
w roślinach uprawnych, które naturalnie 
nie powodują alergii lub możliwość stwo-
rzenia alergenu poprzez wstawienie no-
wego genu bądź zmianę aktywności już 
istniejącego. 

Rośliny gm są cennym materiałem wyj-
ściowym dla hodowli. Poszerzenie zakresu 
dostępnej zmienności genetycznej o nowe 
cechy pozwala osiągnąć taki postęp, który 
nie byłby możliwy metodami tradycyjny-
mi. Przykładem może być tzw. złoty ryż, 
który produkuje większe ilości β-karotenu 
będącego prekursorem witaminy A, czy 
rośliny wykorzystywane jako bioreakto-
ry do produkcji szczepionek, antybioty-
ków, białek heterologicznych. Rośliny gm 
odznaczają się często lepszym smakiem, 
ładniej wyglądają, są bardziej dorodne, co 
może oczywiście skłaniać klienta do ich za-
kupu. Podobnie możliwość zmniejszonego 
użycia chemicznych środków ochrony ro-
ślin, może prowadzić do obniżenia kosz-
tów produkcji, a tym samym do obniżenia 
cen produktów proponowanych odbiorcy. 
Odporność na trudne warunki wzrostu 
(susza, zasolenie gleby) oraz potencjalnie 
wyższe plony, w porównaniu z tradycyj-
nymi odmianami, sprawiają, że rośliny gm 
mogą pomóc w eliminacji problemu głodu 
w krajach Trzeciego Świata.

Dr hab. Roman Prażak
Zakład Biologii Roślin

Wydział Nauk Rolniczych

Rośliny
genetycznie 
modyfikowane
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�
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doktoranckie pasje

Od momentu uzyskania praw dok-
toryzowania na Wydziale Nauk 
Rolniczych wszczęto już 10 prze-

wodów doktorskich, spośród których dwa 
zostały zakończone. Na 12 września b.r. 
zaplanowano publiczną obronę pracy dok-
torskiej pod tytułem „Ocena plonotwór-
czej roli siarki na tle wzrastających dawek 
azotu jako czynnik integrowanej produkcji 
pszenicy jarej”, przygotowanej przez mgr 
magdalenę Cybulską. Promotorem jest 
prof. dr hab. Hanna klikocka, a promotorem 
pomocniczym dr Aleksandra głowacka. 

W marcu 2014 r. seminarium dok-
torskie przeprowadziły kolejne osoby: 
mgr Iwona Zych-Wężyk, mgr inż. kajetan 
kościk oraz mgr inż. mariusz Stepaniuk. 
doktoranci przedstawili tezy swoich 
przyszłych rozpraw oraz wyniki dotych-
czasowych badań. Rada Wydziału Nauk 
Rolniczych podjęła decyzję o wszczęciu 
wszystkich trzech przewodów doktor-
skich w obszarze nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rol-
niczych, dyscyplinie agronomia. 

mgr Iwona Zych-Wężyk pracę doktorską 
pod tytułem „Wpływ dawki jodku potasu 
na biologiczną jakość wybranych gatunków 
siewek” wykonuje w Zakładzie Biochemii 
i Chemii Środowiskowej, pod kierunkiem 
dr hab. Anny krzepiłko. Prowadzi badania 
nad wzbogacaniem siewek w jod, który jest 
ważnym mikroelementem, niezbędnym do 
prawidłowego rozwoju i wzrostu zarówno 
ludzi, jak i zwierząt (głównie ssaków). Ze 
względu na niedobory jodu w diecie czło-
wieka, istnieje konieczność jego suplemen-
tacji. Skutecznym sposobem wprowadza-
nia jodu do diety człowieka jest jodowanie 
soli kuchennej, ale spożywanie zbyt dużej 
jej ilości może mieć negatywny wpływ na 
zdrowie. Alternatywą może być wzbogaca-
nie w jod roślin konsumpcyjnych. doświad-
czenia prowadzone są na siewkach trzech 
gatunków roślin (sałata, rzodkiewka, bro-
kuł), reprezentowanych przez różne odmia-
ny. Hipoteza badawcza zakłada, iż istnieje 
zależność między biofortyfikacją w jod  
a podstawowymi przemianami bioche-
micznymi zachodzącymi w roślinach, wpły-
wającymi na ich jakość biologiczną. Podsta-
wowym zadaniem jest określenie wpływu 
dawki jodu (w formie jodku potasu) na 
poziom jego fitoakumulacji i biologiczną 
jakości siewek. Siewki bogate w jod i wy-
kazujące właściwości prozdrowotne mogą 
stanowić jedno ze źródeł tego pierwiastka 
w diecie człowieka i jej uzupełnienie.

Promotorem pracy mgr inż. kajetana 
kościka, pod tytułem „Wpływ terminu 
zbioru kukurydzy i sorga w warunkach 
zróżnicowanej uprawy na efektywność 
produkcji biogazu w procesie fermen-
tacji metanowej”, jest dr hab. Roman 
Prażak, a promotorem pomocniczym  
dr Alina kowalczyk-Juśko. Celem badań, 

przeprowadzonych w Stacji doświadczal-
nej Wydziału Nauk Rolniczych w latach 
2010-2012, była ocena efektów uprawy 
kukurydzy (Zea mays L.) odmiany magi-
top i sorga (Sorghum bicolor L. Moench) 
odmiany Sucrosorgo 506 w siewie czy-
stym i współrzędnym oraz wpływu ter-
minu zbioru na cechy biometryczne ro-
ślin, plonowanie i przydatność biomasy 
do wykorzystania w procesie fermen-
tacji metanowej. W przeprowadzonych 
doświadczeniach z uzyskanej biomasy 
przygotowano kiszonki, które stanowiły 
substrat do produkcji biogazu rolniczego 

w procesie fermentacji metanowej. Na 
podstawie uzyskanych wyników prze-
prowadzono ocenę wydajności biogazu 
z jednostki powierzchni w zależności od 
metody uprawy i terminu zbioru roślin.

mgr inż. mariusz Stepaniuk pracę dok-
torską pod tytułem ,,efektywność plono-
twórcza siarki w zależności od poziomu 
i sposobu jej aplikacji w monokulturze rze-
paku ozimego” wykonuje pod kierunkiem 
dr hab. Jolanty molas, prof. nadzw. UP, 
a promotorem pomocniczym jest dr Alina 
kowalczyk-Juśko. Celem badań jest porów-
nanie wpływu poziomu i sposobu aplikacji 
siarki nawozowej (Na2SO4) na plonowanie 
i skład chemiczny rzepaku ozimego (Bras-
sica napus L.) odmiany Orlando. Skład che-
miczny jest analizowany pod kątem wyko-
rzystania tej rośliny na cele żywnościowe, 
paszowe i energetyczne. Badania mają 
także na celu wyznaczenia optymalnej 
dawki siarki i najbardziej efektywnego plo-
notwórczo sposobu jej aplikacji dla krót-
kotrwałej monokultury rzepaku ozimego, 
prowadzonej w warunkach klimatyczno-
glebowych regionu zamojskiego. 

Iwona Zych-Wężyk

Kolejne przewody doktorskie 
na Wydziale Nauk Rolniczych
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Raz, dwa, trzy… w squash grasz Ty
W poprzednim artykule poświę-

conym squashowi poznaliśmy 
rys historyczny tej pięknej 

gry. Bardzo często pierwsze spotkanie ze 
squashem jest źródłem tylu radości, że 
nie myślimy o jakichkolwiek zasadach. 
Jednak ze względów bezpieczeństwa i po-
prawy jakości gry, przyszli gracze powinni 
poznać podstawowy niezbędnik obowią-
zujących zasad. W innym wypadku chao-
tyczne podążanie za piłeczką odbijającą 
się od ścian, sprawi, że gra stanie się nud-
na i mało ekscytująca.

Zasady gry w squash są dość proste. 
O tym, który z graczy rozpoczyna za-
grywkę decyduje losowanie. Polega ono 
na kręceniu rakietą. Zawodnicy zgadują, 
czy rakieta wyląduje w górę lub w dół 
logiem umieszczonym na końcu rączki ra-
kiety. dla przykładu, jeżeli producentem 
rakiety jest firma Wilson to w zależności 
od upadku rakiety logo rakiety będzie 
widoczne, jako „W” lub „m”. Zwycięz-
ca losowania wybiera pole serwisowe, 
z którego rozpocznie grę. Aby serwis był 
prawidłowy, muszą być spełnione trzy 
warunki. Po pierwsze, serwujący musi 

mieć co najmniej jedną nogę w polu ser-
wisowym. Po drugie, piłka musi dotknąć 
przedniej ściany powyżej linii serwisu 
i trafić w pole gracza odbierającego. Po 
trzecie, serwujący zagrywa piłkę naprze-
miennie (raz z lewego raz z prawego pola 
serwisowego) do momentu utraty punk-
tu, po którym następuje zmiana serwują-
cego. Rozegranie piłki składa się z serwisu 
i wymiany. Po poprawnym serwisie piłka 
rozgrywana jest aż do momentu błędu 
któregoś z graczy. gracz wygrywa daną 
piłkę, jeśli przeciwnikowi nie uda się po-
prawnie zaserwować lub poprawnie za-
grać piłki (piłka trafia w aut – czerwoną 
linię ograniczającą obszar gry - lub odbi-
ja się dwukrotnie od ziemi). gra się do 3 
wygranych setów po 11 punktów każdy 
– tzw. „the best of five”. 

Należy pamiętać, że squash to sport 
kontaktowy. Najważniejsze jest bezpie-
czeństwo graczy. Żelazna zasada głosi: 
nigdy nie zagrywaj, jeśli istnieje realne 
ryzyko uderzenia rakietą lub piłką w prze-
ciwnika. Squash jest w końcu grą dżen-
telmeńską i poza zwycięstwem liczy się 
nade wszystko fair play. Sytuacje sporne 

na korcie rozstrzyga sędzia i to on decy-
duje, komu przydzielić punkt. Bardzo czę-
sto punkt przyznawany jest na korzyść 
gracza, który odstąpi od niebezpiecznego 
zagrania. Warto pamiętać, że rozpędzona 
kauczukowa piłeczka może przysporzyć 
bólu przeciwnikowi.

Po zapoznaniu się z podstawowymi 
zasadami, warto zwrócić uwagę na ro-
dzaj piłeczki używanej podczas gry. Jest 
to bardzo ważny element, który ma duży 
wpływ na jakość gry. Piłki do squasha róż-
nią się od siebie szybkością. Jedne odbija-
ją się bardziej, inne mniej. ma to na celu 
ułatwienie początkującym graczom pro-
wadzenie udanej wymiany. dla adeptów 
tej dyscypliny zalecana jest piłka z czer-
woną kropką. Piłka szybka, dobrze odbija-
jąca się, która umożliwia dłuższe wymiany 
między graczami. gracze zaawansowani 
używają piłek turniejowych z dwiema 
kropkami. Ten rodzaj piłki umożliwia krót-
sze, bardziej precyzyjne zagrania, trud-
niejsze do obioru przez przeciwnika. 

Marcin Andrzejewski

Rejestracja w systemie
Aby móc rozpocząć poszukiwanie skrzy-

nek, należy zarejestrować się w serwisie 
internetowym oraz zapoznać się z jego re-
gulaminem. Najpopularniejszym międzyna-
rodowym serwisem jest geocaching.com. 
W Polsce rosnącą popularnością cieszy się 
lokalny, otwarty serwis opencaching.pl. 
Podczas rejestracji podajemy „współrzęd-
ne domowe”, np. centrum miejscowości.

Czego poszukujemy?
kesze to wodoszczelne pojemniki, za-

wierające dziennik znalezień i drobne fan-
ty na wymianę. Forma, wielkość, sposób 
wykonania skrzynki i dziennika oraz spo-
sób ukrycia zależy od wyobraźni twórcy. 
Skrzynki tradycyjne mogą przypominać 
budki dla ptaków, gałęzie i pnie, zwierzęta, 
kamienie, skrzynki na listy itp. Oprócz nich 
istnieją kesze wieloetapowe (multicache) 
oraz inne, typu: quiz (wymaga wykonania 
zadania), wydarzenie (udział w spotkaniu, 
zlocie), Own cache (wymaga kontaktu 
z właścicielem), mobilna (może być prze-
noszona), dead drop (pendrive z opisem 

zadania, zagadką itp.), nietypowa. Skrzynki 
tradycyjne mogą mieć różną wielkość (mi-
kro, mała, normalna, duża, bardzo duża).

Opis skrzynki w serwisie
Podstawową informacją są współrzęd-

ne geograficzne. Otrzymujemy informację 
o trudności terenu (w skali od 1 „łatwy” do 
5 „bardzo trudny”) i o trudności samego 
zadania oraz odległości skrzynki od „współ-
rzędnych domowych” i kierunku poszuki-
wań. Opis skrzynki powinien zachęcać do 
jej odwiedzenia i może być uzupełniony 
o szyfrowaną podpowiedź. Funkcjonuje 
również internetowy logbook, zawierający 
wpisy znalazców (znaleziona/nieznalezio-
na, krótki opis i ocena kesza).

Wyposażenie
do poszukiwania potrzebny jest tele-

fon wyposażony w moduł gPS oraz pro-
gram do obsługi skrzynek albo ręczna 
nawigacja turystyczna. Należy wgrać do 
urządzenia interesujące nas skrzynki zna-
lezione w serwisie internetowym. Warto 
zabrać ze sobą łopatkę i rękawiczki (kesze 
mogą być płytko zakopane albo przykryte 
cienką warstwą próchna lub liści), latarkę, 
zapasowy długopis,  drobne narzędzia.

Pierwsza wyprawa
Na początek najlepiej wybrać skrzyn-

kę tradycyjną o niskim stopniu trudno-
ści. Warto uprzednio zaplanować dojazd 
oraz sprawdzić wpisy wcześniejszych 
znalazców, ponieważ może zdarzyć się, 
że skrzynka została zniszczona. Należy 
wpisać się do papierowego logbooka 
(nick, data, uwagi dotyczące skrzynki, 
np. wilgoć wewnątrz). Jest to podstawa 
„zaliczenia” kesza. do skrzynki nie należy 
wkładać żywności, starych biletów, kap-
sli, szyszek, patyków, gdyż są to zwykłe 
śmieci. Następnie pojemnik trzeba szczel-
nie zamknąć i odłożyć na miejsce, kierując 
się zasadą, żeby miejsce i skrzynkę zosta-
wić w takim stanie, w jakim chciałoby się 
ją znaleźć. kolejnym krokiem jest zareje-
strowanie znalezienia lub nieznalezienia 
w serwisie internetowym. 

SkRZYNkA geOCACHe TO NIe JeST 
ŚmIeĆ! NIe OkRAdAJ I NIe NISZCZ SkRZYN-
kI! JeŚLI ZNALAZłeŚ PRZYPAdkIem I NIe 
WIeSZ CO ZROBIĆ, ZOSTAW TAk, JAk ZNA-
LAZłeŚ LUB dOłĄCZ dO ZABAWY! 

Więcej informacji na: 
www.wiki.opencaching.pl, 
www.opencaching.pl, 
www.geocaching.com

AdMal 

Geocaching cz. 2
Pierwsze kroki
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ludzie sukcesu

Nasi absolwenci o sobie

Jestem absolwentem Akademii Rol-
niczej w Lublinie (ukończyłem studia 
inżynierskie na Wydziale Rolniczym) 

oraz Wydziału Nauk Rolniczych w Zamoś-
ciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie, na którym uzyskałem dyplom magi-
stra. Obecnie pełnię zaszczytną funkcję 
członka konwentu Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie. 

Od prawie 20 lat zarządzam Oddzia-
łem małopolskiej Hodowli Roślin (mHR) 
w Zamościu – nowoczesną, świetnie pro-
sperującą firmą hodowlaną. moje credo 
brzmi: „podstawą sukcesu jest ambit-
na, młoda, wykształcona kadra”, dlate-
go w kierowanej przeze mnie jednostce 
pracują młodzi specjaliści z wyższym 
wykształceniem rolniczym, a wśród nich 
osoby, które ukończyły studia zarówno 
I-go, II-go, jak i III-go stopnia. Również 
przyszli kandydaci do pracy powinni le-
gitymować się wyższym wykształceniem 
rolniczym, praktyczną znajomością bran-
ży rolniczej, otwartością, kreatywnością, 
a przede wszystkim gotowością do stałe-
go pogłębiania wiedzy. 

małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
jest jedną z największych firm hodowla-
no-nasiennych w Polsce. Początki jej dzia-
łalności sięgają 1872 r. W obecnej struk-
turze, jako strategiczna Spółka Agencji 
Nieruchomości Rolnych, funkcjonuje od 
1994 r. Podstawową działalność stanowi 
hodowla twórcza i zachowawcza różnych 
gatunków roślin rolniczych, ze szczegól-

nym ukierunkowaniem na buraki pastew-
ne, trawy gazonowe i pastewne, kukury-
dzę oraz zboża. 

Spółka prowadzi działalność na tere-
nie Polski południowej - od dolnego Ślą-
ska po województwo lubelskie oraz na 
terenie województwa kujawsko-pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego. Posia-
da 5 zakładów hodowlanych: Polanowice 
k/krakowa, Nieznanice k/Częstochowy, 
mikulice k/Przeworska, Palikije k/Lublina, 
kobierzyce k/Wrocławia. Zakłady dys-
ponują nowoczesnym zapleczem umoż-
liwiającym wprowadzenie do hodowli 
zaawansowanych metod warunkujących 
postęp hodowlany. Wyposażone są w la-
boratoria i specjalistyczne pracownie np. 
in vitro. dzięki doświadczonej kadrze ho-
dowców, bogatej tradycji w prowadzeniu 
prac hodowlanych, co roku rejestrowane 
są odmiany nowej generacji. Aktualnie 
w rejestrze znajduje się 91 odmian w 24 
gatunkach roślin rolniczych, odpornych 
na choroby, wysokoplonujących, przy-
stosowanych do zmiennych warunków 
klimatyczno-glebowych. Wiele z tych 
odmian otrzymało nagrody i wyróżnie-
nia międzynarodowych targów i wystaw 

rolniczych. W 2014 r. Złotym medalem 
międzynarodowych Targów Poznańskich 
POLAgRA została nagrodzona odmiana 
pszenicy jarej IZeRA.

małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
prowadzi reprodukcję nasienną odmian 
własnych i najlepszych odmian innych ho-
dowli w oparciu o grunty własne (około 
8 000 ha) i kontraktację nasienną u rolni-
ków. Sprzedaż i obrót materiałem siew-
nym odbywa się we wszystkich obiektach 
Spółki. mHR prowadzi również działalność 
usługową związaną z przygotowaniem na-
sion do siewu. dzięki nowoczesnej techno-
logii przygotowania nasion na rynek do-
starczany jest materiał siewny o wysokich 
standardach jakościowych. Rocznie firma 
sprzedaje ponad 35 tys. ton nasion. 

Spółka współpracuje również z firma-
mi z innych rejonów świata. duża część 
wyprodukowanego materiału siewnego 
eksportowana jest do krajów europej-
skich. W rankingu Instytutu Nowoczesne-
go Biznesu „Światowa Firma 2013” mHR 
Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce wśród 
wszystkich polskich firm nasiennych pod 
względem wartości zrealizowanego eks-
portu w latach 2010-2012 oraz ilości ob-
sługiwanych krajów. małopolska Hodowla 
Roślin Sp. z o.o. osiąga najwyższy poziom 
sprzedaży (rocznie sięga 85 mln zł) wśród 
spółek należących do Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Świadczy to o olbrzymim 
zaangażowaniu i dużej fachowości zatrud-

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
– tradycja i nowoczesność

Fot. A. Stec
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nionych osób, głównie absolwentów uczel-
ni rolniczych. Agronomowie, zootechnicy, 
ogrodnicy, leśnicy, specjaliści w dziedzinie 
bioinżynierii, ekonomii, ochrony środowi-
ska, architektury krajobrazu, marketingu 
czy turystyki to specjaliści, bez których 
sukces nie byłby możliwy.

W strukturach Spółki funkcjonują 
trzy oddziały. Jednym z nich jest Oddział 
w Zamościu, który działa w oparciu o Za-
kłady Hodowlano-Produkcyjne i maga-
zyny Nasienne zlokalizowane na terenie 
województwa lubelskiego. Zakłady Ho-
dowlano-Produkcyjne w Ulhówku, Paliki-
jach i Białce gospodarują na ok. 1000 ha 
gruntów ornych, 180 ha trwałych i prze-
miennych użytków zielonych oraz 28 ha 
stawów rybnych. W obiektach tych pro-
wadzona jest produkcja nasienna zbóż 
ozimych i jarych, roślin strączkowych 
oraz produkcja towarowa buraków cu-
krowych, rzepaku ozimego, kukurydzy 
pastewnej i zbóż. W Stadzie Ogierów 
w Białce hodowane są konie czystej krwi 
arabskiej - 160 szt., ogiery różnych ras - 
40 szt., bydło mleczne – 180 szt. oraz ryby 
słodkowodne, głównie karpie.

magazyny Nasienne w Zamościu, To-
maszowie Lubelskim, Lublinie, kraśniku, 
Hrubieszowie, Biłgoraju oraz Zakłady 

w Ulhówku i Palikijach przygotowują do 
sprzedaży kwalifikowany materiał siew-
ny. We wszystkich obiektach prowadzona 
jest sprzedaż detaliczna i hurtowa. Od-
dział specjalizuje się w produkcji miesza-
nek traw pastewnych i gazonowych, prze-
znaczonych na różne rodzaje gleb i typy 
użytkowania. mieszanki pastewne, dzię-
ki odpowiedniemu doborowi gatunków 
i odmian traw, głównie własnej hodowli, 
gwarantują uzyskanie wysokich plonów 
treściwej i zdrowej paszy. mieszanki ga-
zonowe umożliwiają założenie pięknego 
trawnika dzięki użyciu wartościowych 
i dekoracyjnych odmian traw. 

Oddział w Zamościu współpracuje 
z rolnikami z Lubelszczyzny, Podkarpacia 
i woj. świętokrzyskiego w zakresie kon-
traktacji zbóż, traw nasiennych, buraków 
pastewnych, roślin motylkowych i pozo-
stałych roślin rolniczych oraz jęczmienia 
browarnego. Zaletą tego partnerstwa 
jest gwarancja zakupu wyprodukowane-
go materiału na podstawie umowy kon-
traktacyjnej, możliwość nabycia nawo-
zów i środków ochrony roślin na poczet 
wyprodukowanych nasion oraz możli-
wość skorzystania z fachowych porad 
kadry pracowniczej. dużym atutem Od-
działu są dobrze funkcjonujące sklepy 

i Centra Ogrodnicze. Szeroki wybór środ-
ków ochrony roślin, nawozów i podłoży 
ogrodniczych zadowoli zarówno profe-
sjonalnych producentów, jak i amatorów. 
działkowcy znajdą tu nasiona kwiatów 
i warzyw, narzędzia, sprzęt i inne niezbęd-
ne akcesoria ogrodnicze. Bogaty wybór 
dobrej jakości materiału szkółkarskiego 
drzew i krzewów owocowych i ozdobnych 
oraz bylin, ziół i roślin jednorocznych usa-
tysfakcjonuje nawet najbardziej wymaga-
jących klientów.

małopolska Hodowla Roślin stwarza 
korzystne warunki współpracy, umożli-
wiające pracownikom naukowym Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
łączenie nowoczesnej wiedzy teoretycz-
nej z praktyką. Aktualnie w Oddziale pro-
wadzą badania dwa zespoły, w których 
uczestniczą doktoranci i magistranci, rea-
lizujący prace naukowe z zakresu agrono-
mii oraz ogrodnictwa. Zespołami kierują 
samodzielni pracownicy naukowi Wydzia-
łu Nauk Rolniczych.

Oddział małopolskiej Hodowli Roślin 
w Zamościu zajął drugie miejsce w ran-
kingu „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Lu-
belszczyzny 2011”.

Stanisław Stepaniuk

marcin, Arkadiusz i krzysztof 
Sobczuk - jesteśmy braćmi 
i absolwentami Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Lublinie. Arkadiusz 
i krzysztof ukończyli Instytut Nauk Rol-
niczych w Zamościu (obecnie Wydział 
Nauk Rolniczych), a marcin Wydział 
Agronomii w Lublinie. Wszyscy jesteśmy 
też absolwentami Technikum Rolniczego 
w Zamościu (obecnie Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5). Od 2000 r. wspól-
nie prowadzimy gospodarstwo rolne 

w miejscowości Wysokie, gmina Zamość. 
Współpraca i dobra organizacja pozwoliły 
nam już podczas studiów rozwijać gospo-
darstwo rodziców. W ciągu 15 lat udało 
się powiększyć jego powierzchnię z 12 do 
260 ha. W tym czasie, dzięki wykorzysta-
niu funduszy unijnych, wymieniony został 
cały park maszynowy, wybudowany ma-
gazyn o pojemności 1000 ton wraz suszar-
nią, czyszczalnią i wagą samochodową 
oraz utwardzone drogi i place manewro-
we wewnątrz gospodarstwa. Obecnie 

zajmujemy się produkcją pszenicy kon-
sumpcyjnej, rzepaku ozimego, kukurydzy 
na ziarno oraz buraków cukrowych. Po-
nadto prowadzimy chów bydła mięsnego. 
Świadczymy również usługi maszynami 
rolniczymi, a także dostarczamy biomasę 
do wytwórni peletów. mimo wielu obo-
wiązków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa, aktywnie uczestniczymy 
w życiu społecznym – jako członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Lubelskiej 
Izby Rolniczej oraz Zamojskiego Towarzy-
stwa Rolniczego, w którym marcin pełni 
funkcję wiceprezesa. 

Marcin, Arkadiusz i Krzysztof Sobczuk
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Jestem absolwentką Wydziału Rolniczego w Zamościu Akade-
mii Rolniczej w Lublinie. Studia dzienne podjęłam w 1982 r., 
po ukończeniu pięcioletniego Technikum Hodowlanego w Za-

mościu. Po trzech latach studiów uzyskałam tytuł zawodowy in-
żyniera, a po dwóch następnych magistra inżyniera rolnictwa.

W trakcie studiów w Zamościu zdobyłam wyróżnienie za 
bardzo dobre wyniki w nauce i zostałam skierowana na trzy-
miesięczną, indywidualną praktykę zawodową do RFN (1984 r.), 
gdzie poznawałam nowoczesne rolnictwo, ogrodnictwo i dosko-
naliłam znajomość języka niemieckiego.

Po studiach podjęłam pracę w Wojewódzkim Ośrodku Po-
stępu Rolniczego w Sitnie (obecnie LOdR w końskowoli Zespół 
doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie), a następ-
nie przez ponad 20 lat pracowałam w branży transportowej oraz 
w autoryzowanym serwisie samochodów ciężarowych, będąc 
jego współwłaścicielem. W międzyczasie ukończyłam międzywy-
działowe Studium Pedagogiczne Akademii Rolniczej w Lublinie.

W 2008 r. powróciłam do swojego wyuczonego zawodu 
i podjęłam pracę na stanowisku dyrektora w Zamojskiej grupie 
Producentów Rolnych Sp. z o.o. w Zamościu. Założona w 2007 r. 
przez rolników spółka była pierwszą 
„zbożowo-rzepakową” grupą producen-
cką w woj. lubelskim. Zrzeszyła przed-
siębiorców rolnych prowadzących wiel-
koobszarowe gospodarstwa w powiecie 
hrubieszowskim, tomaszowskim oraz 
w woj. wielkopolskim. Ponadto od kilku 
lat Zamojska grupa Producencka jest Au-
toryzowanym dystrybutorem grupy Azo-
ty Zakładów Azotowych „PUłAWY” S.A.

W swojej pracy zajmuję się realizacją 
kontraktów w zakresie zakupów i sprze-
daży zbóż i rzepaku, środków produkcji 
dla naszych gospodarstw oraz produk-
tów grupy Azoty S.A. Wiedza zawodowa 
i ogólna, jaką zdobyłam (wiele lat temu) 
na Akademii Rolniczej dała dobre pod-
stawy mojego rozwoju zawodowego oraz 
funkcjonowania na obecnym stanowisku.

Prowadząc Zamojską grupę Produ-
cencką oraz współpracując z grupą Azo-
ty „PUłAWY” miałam okazję i zaszczyt 
poszerzenia swojej wiedzy na studiach 
podyplomowych na SggW w Warszawie. 
Te szczególne studia, które ukończyłam 
w 2013 r. zostały powołane z inicjatywy 
„PUłAWSkIegO” Centrum kompetencji 
na rzecz budowania profesjonalnego, no-
woczesnego środowiska agronomów. 

Jako, że polskie rolnictwo dynamicz-
nie rozwija się i zmienia, a przedsiębiorcy 
rolni stawiają coraz wyższe wymagania, 
zachęcam do studiowania na Wydziale 
Nauk Rolniczych w Zamościu. Wśród mo-
ich koleżanek i kolegów – absolwentów 
tego Wydziału nie ma osób bezrobotnych, 
a wielu z nas odnosi sukcesy zawodowe 
w różnych branżach.

Lila Gąsiorowska-Duda
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Jestem absolwentką Wydziału Nauk 
Rolniczych Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, kierunku rolnictwo, 

specjalność ochrona środowiska rolnicze-
go. Animatorem sportu w projekcie Pge 
STACJA SPORT „Świeć przykładem, zara-
żaj energią!” zostałam dzięki koleżance, 
która zadzwoniła i zapytała czy zechcia-
łabym trochę poopowiadać dzieciakom 
o grze w siatkówkę. Zgodziłam się, odby-
łam jednodniowe szkolenie w Warszawie, 
gdzie otrzymałam wskazówki, w jaki spo-
sób z dziećmi rozmawiać, odpowiadać na 
ich pytania, jak je zachęcać. Nie sprawiło 
mi to większego problemu, gdyż ukończy-
łam studia podyplomowe o kierunku pe-
dagogika, a przede wszystkim posiadam 
wiedzę na temat tej dyscypliny sportu. 

Pierwsza edycja 
projektu Pge STA-
CJA SPORT obejmuje 
swym zasięgiem 10 
polskich miast: Biały-
stok, Bogatynię, Byd-
goszcz, kielce, Lub-
lin, Opole, Radom, 
Rzeszów, Skarżysko 
kamienną i Zamość, 
a w nich 300 szkół. 
Stanowi okazję dla 
150 tysięcy uczniów 
do bliższego kontak-
tu z wybranymi dy-
scyplinami sportu. 
Program pomaga po-
znać interesującą dy- scyplinę oraz znaleźć w okolicy miejsca, 

gdzie można ją trenować. Jest to szansa 
dla najmłodszych na przeżycie ciekawej, 
sportowej przygody i wskazania możliwo-
ści aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W programie wzięło udział pięciu 
animatorów, reprezentujących takie dy-
scypliny, jak: piłka nożna, siatkowa, ko-
szykówka, taniec i jako ostatnia strefa, 
inne dyscypliny np. lekkoatletyka, pływa-
nie, łucznictwo itd. Nasza praca polega-
ła głównie na opowiadaniu ciekawostek 
związanych z daną dyscypliną. Prowa-
dziliśmy też gry i zabawy, które w lekki, 
zabawny, a jednocześnie pouczający 
sposób, zachęcały dzieci do uprawiania 
sportu. Uczniowie przechodzili kolejno 
przez pięć „stref sportowych”. Na koniec, 
w strefie 6 „Informacyjnej” uzyskiwali 
informacje, gdzie w danym mieście po-
szczególne dyscypliny można trenować.

Karolina Kiecana

Nazywam się marta grzyb. W 2013 r. 
ukończyłam studia pierwszego 
stopnia na Wydziale Nauk Rolni-

czych (WNR) Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie, kierunek biologia, specjal-
ność biologia analityczna, uzyskując tytuł 
zawodowy licencjata. Obecnie kontynuu-
ję naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, 
na kierunku mikrobiologia, starając się o 
zdobycie tytułu magistra. 

Z sentymentem wspominam zamojski 
WNR, który dał mi solidne wykształcenie 
merytoryczne, praktyczne i zawodowe, 
pozwalające na utrzymywanie wysokiej 
średniej z egzaminów, kwalifikującej mnie 
do stypendium naukowego na Uniwersy-
tecie we Wrocławiu. 

Zamojski Wydział stwarza swoim stu-
dentom ogromne możliwości rozwoju: 
posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę 

naukową, świetne zaplecze laboratoryj-
ne, wprowadza praktyczne, różnorodne i 
innowacyjne formy pracy ze studentami. 
Studenci mogą prowadzić własne bada-
nia naukowe wpływające na poszerzenie 
wiedzy, zainteresowań i indywidualny 
rozwój. Praca „młodego naukowca” jest 
indywidualnie prowadzona przez pra-
cowników uczelni, którzy z chęcią i życzli-
wością dzielą się doświadczeniem, wiedzą 
oraz stwarzają atmosferę partnerstwa.

Jako absolwentka serdecznie zachę-
cam do studiowania na Wydziale Nauk 
Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, którego dodatkowym atutem 
jest lokalizacja w „idealnym mieście”- 
Zamościu. 

Marta Grzyb
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„Od absolwenta do studenta” 
– Dzień Otwarty WNR i ZSP nr 5

Środa, 30 kwietnia, była dla stu-
dentów Wydziału Nauk Rolniczych 
(WNR) oraz uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 5 im. Józefa 
Piłsudskiego dniem pełnym wrażeń. Pogo-

da dopisała, słońce świeciło od rana, dając 
szanse na „złapanie” pierwszej w tym roku 
opalenizny. Było wiele śmiechu i zabawy, 
ale jednocześnie dużego wysiłku orga-
nizacyjnego, szczególnie dla studentów 

trzeciego roku. głównie na ich barkach 
spoczęła bowiem odpowiedzialność za 
wkład naszego Wydziału w zorganizowanie 
wspólnego dnia Otwartego. A wszystko to 
w ramach realizacji przedmiotu „Zarzą-
dzanie projektami”. Studenci, podzieleni 
na kilkuosobowe grupy, mieli zaplanować 
i wprowadzić w życie projekty związane 
z jak najciekawszą prezentacją WNR. dzięki 
takiej organizacji pojawiło się wiele możli-
wości wspólnego spędzenia czasu uczniów 
i studentów. Rozegrano m.in. mecz piłki 
nożnej studenci kontra uczniowie, zawody 
w podnoszeniu ciężarów oraz w przecią-
ganiu liny. Puchary zwycięzcom wręczył 
Zastępca Prezydenta miasta Zamość Pan 
Tomasz kossowski. Były ciekawe sposoby 
prezentacji oferty edukacyjnej, konkursy 
z nagrodami (m.in. konkurs fotograficz-
ny, który wygrała studentka III roku spe-
cjalności agrobiznes - Agnieszka Pleban, 
nagrodzona fotografia powyżej), wybory 
„miss i mistera przebierańców”. grupa 
studentek uzdolnionych plastycznie wyko-
nała zabawną ściankę, przy której robiono 

pamiątkowe zdjęcia. Świetnym pomysłem 
okazały się przejażdżki konno (efekt kon-
taktu z pobliską stadniną). Na terenach 
zielonych wokół budynków Uniwersytetu 
i Szkoły pojawiły się nowoczesne maszyny 
rolnicze oraz przedstawiciele firm pracu-
jących w otoczeniu rolnictwa (wśród nich 
nasi absolwenci). Studenci po raz kolejny 
stanęli na wysokości zadania. Z dumą ob-
serwowaliśmy ich zaangażowanie. 

Barbara Gradziuk

Fot. Monika Kwapisz

I nagroda w konkursie fotograficznym.
Fot. Agnieszka Pleban
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efekt cieplarniany, ochrona środo-
wiska, malejąca różnorodność bio-
logiczna – wokół tych haseł rozwi-

jała się moja pasja młodego przyrodnika. 
Chęć poznawania, doświadczania w ogóle 
determinują powstawanie pasji. W cza-

sach, gdy przyroda staje się tylko dodat-
kiem do codziennego życia, ważne jest 
znalezienie dialogu między środowiskiem 
a człowiekiem. To dociekliwość dotycząca 
wspólnego istnienia przyrody i ludzi zapo-
czątkowała moje zamiłowanie do przyro-
dy i zgłębiania jej praw.

Początki rozwijania każdego zainte-
resowania zwykle nie są łatwe. W gim-
nazjum ciekawiła mnie jedynie zoologia 
- uczyłem się nazw zwierząt, miejsc ich 
występowania i zachowań. Już wtedy 
zastanawiało mnie dlaczego niektórych 
gatunków jest coraz mniej. Wyuczone 
regułki przestały wystarczać w rozumie-
niu potęgi przyrody i jej praw. Zmianę 
postrzegania środowiska przyniosły do-
piero lata licealne i udział w Olimpiadzie 
Wiedzy ekologicznej (dzięki namowom 
mojej wychowawczyni - Pani marty kru-
py). Przygotowania do Olimpiady spowo-
dowały, że zacząłem patrzeć na całość 
przyrody mniej szablonowo. Wycieczki 
do parków narodowych, obserwacje te-
renowe nauczyły mnie respektu do mat-
ki Natury. Wtedy zauważyłem, że całość 

ekosystemów jest zależna od wielu istot, 
od najmniejszego żuczka po wszystkie or-
ganizmy żywe, na człowieku kończąc oraz 
jak ta cała organizacja życia jest krucha, 
niestabilna w wyniku działalności ludzi. 
Pasja obserwowania przyrody jest bardzo 
pożyteczna, ale każdy z nas powinien za-
pobiegać temu, by za kilkanaście lat nie 
przestała być aktualna z powodu nad-
miernego zanieczyszczenia i zniszczenia 
środowiska. 

Same obserwacje natury to jeszcze 
zbyt mało. konieczne są też różne do-
świadczenia, które pomagają znaleźć 
rozwiązania najważniejszych problemów 
ekologicznych. każdy z przyrodników 
może przyczynić się do zmniejszenia 
efektu cieplarnianego lub do odkrycia 
przyrodniczego perpetuum mobile i cał-
kowitego ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla. może w tym pomóc zwyczajna 
ciekawość świata, chęć zgłębiania tajem-
nic przyrody oraz pomagania jej w trud-
nych chwilach. Planuję więc dalej rozwi-
jać swoją pasję, a wszystkich miłośników 
przyrody zachęcam do obserwowania 
i rozumienia jej praw.

Tomasz Kurowski, uczeń III klasy 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Przyrodnicza pasja

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 
dla studentki Wydziału Nauk Rolniczych

W dniu 23 maja 2014 r., pod-
czas uroczystości w Urzędzie 
marszałkowskim w Lublinie, 

marszałek krzysztof Hetman oraz wice-
marszałek krzysztof grabczuk wręczyli 
Studenckie Stypendia marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego za wybitne osiąg-
nięcia w nauce. W gronie wyróżnionych 
103 osób znalazła się studentka III roku 
specjalności agrobiznes - Pani Justyna 
Żołnierczuk, aktywnie działająca w Na-
ukowym kole Florystów, którego opie-

kunem jest Pani dr inż. Teresa Wyłupek. 
Pragniemy podkreślić, że Pani Justyna jest 
absolwentką zaprzyjaźnionego z naszym 
Wydziałem Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego.

Wśród wielu osiągnięć Pani Justyny 
na szczególne podkreślenie zasługują: 
realizacja projektów związanych z przy-
gotowaniem dekoracji na różnego rodza-
ju uroczystości (m.in. inauguracja roku 
akademickiego, wręczenie dyplomów 
ukończenia studiów), organizacja wystaw 

i warsztatów florystycz-
nych, czynny udział w X 
międzynarodowym Se-
minarium kół Nauko-
wych „Środowisko – 
Zwierzę - Produkt”. Pani 
Justyna zajęła I miejsce 
w sesji referatowej nt. 
„Ochrona Środowiska”, 
wygłaszając referat pt. 
„Różnorodność flory-
styczna oraz wartość 

rolnicza Phalaridetum arundinaceae”, 
który został opublikowany w materiałach 
konferencyjnych. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Gradziuk
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miejsce to urzeka mnie za każdym 
razem, gdy tu przyjeżdżam - ni-
gdy nie jest takie samo. Nieraz, 

kiedy jechałam samochodem, musiałam 
zatrzymywać mamę, aby zrobić zdjęcia 
przelatującym gęgawom (Anser anser), czy 
krążącej nad domami parze bielików (Ha-
liaeetus albicilla). 

Fascynację Nieliszem rozapalił we mnie 
mój tato, który zabierał mnie jako małe 
dziecko na ryby. Już wtedy najbardziej cie-
kawiły mnie pływające po wodzie kaczki 
i perkozy, podkradające ryby wędkarzom. 
Pamiętam, kiedy pierwszy raz wypożyczy-
liśmy łódkę i wypłynęliśmy na jezioro. Ryby 
pływały wokół nas. można je było łowić 
ręką, ale żadna nie złapała się na haczyk. 
Był to czas wychowywania już podrośnię-
tych młodych łabędzia niemego. dookoła 
nas dryfowało mnóstwo par z podlotami. 
Aparat nie gasł mi ani na chwilę, bo cały 
czas było coś ciekawego do sfotografowa-
nia. długi czas obserwowały nas rybitwy 
i mewy, które czekały na resztki złowio-
nych ryb. Zauważywszy naszą łowiecką 
nieudolność - rezygnowały. 

Siewkowe są najczęściej spotykanym 
rzędem na tym terenie. mewa śmieszka 
(Chroicocephalus ridibundus) ma skupiska 
liczące nawet do kilku tysięcy osobników. 
Rok 2014 był dla śmieszek bardzo udanym 
w lęgi. Zakładały one wiele gniazd i można 
ich było mnóstwo zobaczyć. Rybitwy czar-
ne (Chlidonias niger), gatunek chroniony, 
na Nieliszu można spotkać bez większego 
wysiłku. Latają razem z innymi rybitwami 
- rzecznymi (Sterna hirundo) i białowąsymi 
(Chlidonias hybrida). Na Nieliszu stanowią 
one 30-50% populacji krajowej. Wytrwałe-

mu obserwatorowi w oko wpadną gatunki, 
których wcześniej nie spodziewałby się zo-
baczyć. W stadzie krzyżówek (Anas platyr-
hynchos) znajdzie się podgorzałka (Aythya 
nyroca), krakwa (Mareca strepera), płasko-
nos (Spatula clypeata), rożeniec (Anas acu-
ta). Na małej wysepce 
na środku jeziora sie-
dzą dwa bieliki, a nad 
nimi przelatuje stado 
stu cyranek (Spatula 
querquedula). I wszyst-
ko to można uwiecznić 
na jednym zdjęciu.

To miejsce zaska-
kuje, pomimo wraże-
nia, że nie znajdziemy 
tu nic szczególnego. 
Przed rokiem moją 
znajomą i mnie za-
skoczył samiec bączka 
(Ixobrychus minutus), który słynie ze skry-
wania się i kamuflażu. Ten jednak chciał 
pokazać nam jaki jest piękny i nie chował 
się zbytnio - przelatywał z miejsca na miej-
sce przed nami jakieś 5 metrów od brzegu. 
Zaraz potem pokazała się również samicz-
ka, co wskazywało, że parka buduje gniaz-
do. Ten rok był dla mnie wyjątkowy, udało 
mi się bowiem wreszcie nagrać i obejrzeć 
taniec godowy perkoza dwuczubego (Po-
diceps cristatus)! Niesamowite przeżycie 
- nigdy go nie zapomnę. Przyjemność z ob-
serwacji czerpię nie tylko ja, ale i osoby, 
które bywają tu ze mną. każdy jest za-
chwycony i długo wspomina wyjazd. 

Zbiornik w Nieliszu nie jest wyłącznie 
siedliskiem ptactwa. Polubił to miejsce 
także bóbr europejski. Jeden osobnik, któ-

rego rewir bytowania poznałam, wyciął 
1/5 lasku przy jeziorze, w tym pnie średni-
cy ok. 60 cm, podniósł poziom wody i zalał 
pobliską łąkę. Warto wybrać się na obser-
wację tego niesamowitego zwierzęcia.

Niestety, zauważyłam także bardzo 
szkodliwą działalność człowieka. Wędkar-
stwo, tak bardzo popularne na zalewie, 
przyczynia się do gromadzenia na brze-
gach i w wodzie ogromnych ilości odpa-
dów. Idąc brzegiem, można potknąć się 
o pudełka po robakach. Wszędzie walają 

się opakowania po haczykach i przynę-
tach. Stanowi to bezpośrednie zagroże-
nie dla zwierząt, głównie ptaków. Trzciny 
oplątane są żyłkami i nieraz zakończo-
ne są one ostrymi haczykami. W miarę 
możliwości staram się usuwać te śmieci 
(przede wszystkim żyłki i haczyki), bo są 
naprawdę niebezpieczne. Znajdowałam 
już martwe ptaki zaplątane w żyłki, ptaki 
z żyłkami wystającymi z gardeł - zapewne 
z haczykami wbitymi w przełyk. miejsce 
tak piękne i bogate przyrodniczo, a tak 
przez nas dewastowane… 

Daria Horoszkiewicz  
klasa biologiczno-medyczna  
III Liceum Ogólnokształcące 

im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu

Nielisz i ptaki 
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kiedy w 1996 r., wraz z prof. dr hab. 
Bogdanem klepackim ze Szkoły 
głównej gospodarstw Wiejskiego 

(SggW) w Warszawie, rozpoczynaliśmy 
na Zamojszczyźnie organizację międzyna-
rodowych Warsztatów młodych ekono-
mistów Rolnych, sami nie mieliśmy chyba 
pewności, że tradycję tych spotkań uda 
się utrzymać przez tak długi czas. Ale już 
pierwsze Warsztaty, które odbyły się w sie-
dzibie Zamojskiego Ośrodka doradztwa 
Rolniczego w Sitnie, pozwoliły pozytywnie 
ocenić podjętą inicjatywę i dobrze roko-
wały na przyszłość. Było to jedno z najlicz-
niejszych spotkań, mające charakter wręcz 
interdyscyplinarny. Swoją obecnością, 
obok ekonomistów rolnych, zaszczycili nas 
również przedstawiciele innych dyscyplin 
naukowych, jak filozofia czy psychologia. 
Następne Warsztaty odbyły się w 1997 r. 
w Zwierzyńcu, a w 1998 r. w Suścu. W ich 
ramach uczestnicy gościli - na zaproszenie 
władz uczelni - w Lwowskim Państwowym 
Uniwersytecie Rolniczym w dublanach 
(Ukraina). Po sesji referatowej gospoda-
rze zorganizowali zwiedzanie Lwowa, co 
z czasem stało się tradycją czerwcowych 
spotkań. W latach 1999-2013 międzyna-
rodowe Warsztaty młodych ekonomistów 
Rolnych odbywały się w krasnobrodzie. 
Tam znaleźliśmy dobre warunki lokalowe, 
sprzyjającą atmosferę, atrakcyjne otocze-
nie. Zmieniona została też nieco forma 
Warsztatów, które nabierały coraz bardziej 
charakteru roboczych spotkań, zbliżo-
nych do seminariów doktorskich. W 2005 
i 2010 r., dla uświetnienia obchodów jubi-
leuszu XXV i XXX–lecia utworzenia Instytu-
tu Nauk Rolniczych w Zamościu (obecnie 
Wydziału Nauk Rolniczych), Warsztaty po-
łączono z wyjazdowymi sesjami komitetu 
ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk (keR PAN). 

Tegoroczne Warsztaty zostały zorga-
nizowane przez Wydział Nauk ekonomicz-
nych SggW w Warszawie i Wydział Nauk 
Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, pod honorowym patronatem 
Stowarzyszenia ekonomistów Rolnych 
i Agrobiznesu oraz komitetu ekonomii 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PAN już po raz dziewiętnasty. Tym razem 
w realizację przedsięwzięcia włączył się 
również Instytut Uprawy Nawożenia 
i gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach (IUNg–PIB), i tam 
też w dniach 15-17 czerwca 2014 r. gościli 
uczestnicy Warsztatów. 

Pierwszego dnia swoją obecnością 
zaszczycił nas prof. dr hab. członek rze-
czywisty PAN Jerzy Wilkin (Uniwersytet 
Warszawski), który swoje wystąpienie pt.: 
„Czy ekonomia jest nauką humanistycz-
ną?”, poświęcił rozważaniom o klasyfikacji 
nauk, metodologii ekonomii i kształceniu 
uniwersyteckim. Na pytanie zawarte w ty-
tule wykładu odpowiedział jednoznacznie: 
„Jestem przekonany, że tak! Wszystkie 
nauki społeczne powinny być zaliczone 
do nauk humanistycznych, przyjmując, że 
przedmiotem humanistyki jest człowiek 
kulturowy, historyczny i społeczny. A ta-
kim człowiekiem zajmuje się ekonomia!”. 
Profesor wskazał też znaczenie Warszta-
tów dla rozwoju wiedzy metodologicznej 
i umiejętności badawczych oraz integracji 
środowiska ekonomistów rolnych, pod-
kreślając, że inspirują one do przemyśleń 
zarówno słuchaczy, jak i wykładowców. 

Podczas drugiego dnia prof. dr hab. 
Stanisław krasowicz i dr hab. mariusz 
matyka z IUNg-PIB w Puławach zapoznali 
uczestników Warsztatów ze specyfiką In-
stytutu oraz wynikami wybranych badań 
naukowych, dotyczących przyrodniczych 
i organizacyjno-ekonomicznych uwarun-
kowań konkurencyjności polskiego rol-
nictwa. W tym dniu mieliśmy też okazję 
zwiedzić Osadę Pałacową w Puławach 
oraz kazimierz dolny. 

Na zakończenie Warsztatów prof. dr 
hab. Bogdan klepacki przedstawił uczest-
nikom tezy swojego wystąpienia, zatytu-
łowanego „Zmiany – ich nieuchronność 
oraz konsekwencje społeczno-gospodar-
cze”, które wygłosił na uroczystości zwią-
zanej z nadaniem Tytułu doktora Honoris 
Causa Uniwersytetu Rolniczego w kra-
kowie w dniu 2 czerwca 2014 r. Profesor 
wskazywał, że warunkiem powstania 
i rozwoju wszechświata, w tym naszego 

globu, a także naszego codziennego funk-
cjonowania jest zmienność. Zmiany, bądź 
to gwałtowne, bądź też powolne, ewolu-
cyjne były warunkiem osiągania każdego 
kolejnego etapu rozwoju. Obecnie więk-
szą rolę w kreowaniu zmian wywołują 
czynniki zewnętrzne, m.in.: zmiany w in-
stytucjonalno-prawnym otoczeniu orga-
nizacji; nacisk otoczenia konkurencyjne-
go; zmiany demograficzne, zwłaszcza 
liczebności i w strukturze populacji; zmia-
ny w postrzeganiu np. mody; postęp na-
ukowo-techniczny i jego szybki przepływ 
do praktyki gospodarczej. Podsumowu-
jąc, Profesor przedstawił kilka refleksji: 
zmiana jest nieunikniona; jest procesem 
a nie zdarzeniem; skutki zmian mogą być 
zarówno pozytywne, jak i negatywne; 
pożądana lub konieczna jest tylko taka 
zmiana, która jest właściwa co do rodza-
ju, kierunku i rozległości; bezpieczniejsze 
i korzystniejsze są zmiany planowane ani-
żeli reaktywne; współczesne organizacje, 
które chcą istnieć i rozwijać się są skazane 
na zmiany; wszyscy musimy nauczyć się 
zarządzania brakiem ciągłości.

W Warsztatach uczestniczyły 24 oso-
by z sześciu ośrodków naukowych. Sie-
dem z nich przedstawiło założenia przy-
szłych rozpraw doktorskich. Tradycyjnie 
już, równolegle z pogłębianiem wiedzy 
ekonomicznej, zapoznawaniem się mło-
dej kadry z doświadczeniami naukowców 
o uznanym dorobku, udało się zrealizo-
wać jeszcze jeden ważny cel Warsztatów, 
którym jest integracja środowiska ekono-
mistów rolnych. Jak zwykle, udało się wy-
gospodarować czas na zwiedzenie okolicy 
oraz wspólny wypoczynek, który sprzyja 
wymianie poglądów i bliższemu wzajem-
nemu poznawaniu się. 

Piotr Gradziuk

XIX Warsztaty Ekonomistów Rolnych
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Oddalony o 20 km od Zamościa 
Nielisz słynie przede wszystkim 
z największego w regionie zbior-

nika wodnego, nazywanego „Zamojskim 
morzem”. Akwen powstał po spiętrzeniu 
i zalaniu doliny największej rzeki Roztocza 
- Wieprza. Jego powierzchnia całkowi-
ta wynosi około 1 tys. ha, a długość linii 
brzegowej 30 km. Położony w sąsiedz-
twie lasów tworzy niepowtarzalny kli-
mat, stając się doskonałym miejscem do 
wypoczynku. Jest rajem dla miłośników 
sportów wodnych, wędkarzy i obserwato-
rów przyrody. Wypoczynkowi nad wodą 
sprzyja piaszczysta plaża i molo. Zalew 
można też podziwiać z siodełka roweru, 
wybierając się na kilkunastokilometrową 
przejażdżkę wokół zbiornika. 

gmina Nielisz wraz ze zbiornikiem 
stanowi jeden z najatrakcyjniejszych ele-
mentów szlaku turystycznego, na trasie 
którego znajdują się także Roztoczański 
Park Narodowy i Szczebrzeszyński Park 
krajobrazowy. Te przyrodnicze walory 
przyciągają turystów z odległych stron 
Polski i coraz częściej z zagranicy.

Potencjał turystyczny gminy Nielisz to 
także bogata historia. W 2014 r. obcho-
dzony jest jubileusz 450-lecie istnienia 
miejscowości i 150-lecia gminy. dzieje 
tych terenów sięgają czasów prehisto-
rycznych, ślady osadnictwa pochodzą z IV 
tysiąclecia p.n.e. Liczne osady istniały tu 
również we wczesnym średniowieczu, 
ale niekorzystne położenie na granicy 
małopolski i Rusi Czerwonej oraz ciągłe 

walki o te tereny między Polską a ksią-
żętami ruskimi, nie sprzyjały rozwojowi 
osadnictwa. Pierwsze pisemne źródła na 
temat miejscowości gminnych pochodzą 
z drugiej połowy XIV w., kiedy to dymitr 
z goraja otrzymał od króla Władysława 
Jagiełły włość szczebrzeską, w skład któ-
rej wchodziły m.in. gruszka i Złojec. Z ko-
lejnych  pisemnych wzmianek z 1564 r. 
wynika, że właścicielami kilku okolicznych 
miejscowości byli Anna i Tomasz Nieliscy. 
W 1593 r. dobra włości szczebrzeskiej 
stały się częścią Ordynacji Zamojskiej 
– wielkiego dziedzicznego  majątku, sta-
nowiącego niejako państwo w państwie, 
łącząc tym samym losy tych ziem z hi-
storią rodziny Zamoyskich. gmina Nielisz 
utworzona została 1864 r. w wyniku re-
formy carskiej.

Oprócz walorów przyrodniczych, na 
terenie gminy znajdują się także ciekawe 
obiekty architektoniczne. Wśród zabyt-
ków na plan pierwszy wysuwa się drew-
niany zespół kościelny w Nieliszu. Budow-
niczym świątyni był komendant twierdzy 
zamojskiej, Jan Chryzostom Zelski. kościół 
wzniesiono w 1748 r. w miejscu, gdzie sto 
lat wcześniej ówczesny właściciel Nielisza, 

maciej gąsiorowski, wybudował drew-
nianą kaplicę. Obiekt był kilka razy prze-
budowywany. W wystroju wnętrza na 
uwagę zasługuje, znajdujący się w ołtarzu 
głównym, stuletni obraz pędzla Tadeusza 
Szelmowskiego, przedstawiający  patrona 
kościoła św. Wojciecha. W skład zespołu 
wchodzi także drewniana kaplica, zwana 
letnią. Powstała ona z altany, w której 
w 1906 r., na granicy dóbr ordynacji wita-
no wracającego od ślubu ordynata mau-
rycego Zamoyskiego. Zespół uzupełnia 
dzwonnica. Charakterystyczna dla trenu 
jest także mała architektura sakralna. ka-
pliczki, figury i krzyże przydrożne są sta-
łym elementem krajobrazu gminy.

Wśród miejsc które warto obejrzeć, 
znajdują się trzy kompleksy podworskie. 
Jednym z nich jest zespół dworski w Ujaz-
dowie, rezydencja wzniesiona w 1880 r. 
przez Władysława Cyriaka gorzkowskie-
go. Jest to eklektyczny pałacyk o nie-
regulowanej bryle i neorenesansowym 
wystroju, wzorowany na formie wiejskiej 
willi włoskiej. Po wojnie, mimo znacznej 
dewastacji, zachowało się do lat 90-tych 
XX w. sporo sztukatorskich dekoracji. Pa-
łac otacza czterohektarowy park. Całemu 
założeniu uroku dodaje malownicze poło-
żenie Usytuowany nad Wieprzem zespół 
dworski, wznoszący się do 40 metrów 
nad lustrem rzeki, jest doskonałym miej-
scem widokowym z którego roztacza się 
panorama na okoliczne wsie.  

kolejnym interesującym obiektem 
jest zespół pałacowy w Ruskich Piaskach, 
wzniesiony w 1906 r. przez ówczesnego 
właściciela tej miejscowości Adama gasz-
tołda Bukrabę. Budowla ma charakter 
neorenesansowy, posiada potężną wieżę 
z zegarem, narożną okrągłą basztę oraz  
efektowny ryzalit o arkadowym podcie-
niu. Rezydencję otacza ogromy trzynasto-
hektarowy park, który w pobliżu pałacu 
tworzy regularną kompozycję ogrodową. 
Obecnie jest to jeden z okazalszych i le-
piej zachowanych parków na terenie wo-
jewództwa lubelskiego. W latach 80–tych 
ubiegłego wieku pałac w Ruskich Piaskach 
został wyremontowany. Obecnie mieści 
się w nim dom Pomocy Społecznej.

W Stawie Noakowskim znajduje się, 

Zamojskie Morze

Zabytkowy kościół w Nieliszu

Dworek w Ujazdowie

Gmina Nielisz zaprasza

Fot. A. Wituch



Jestem absolwentem Instytutu Nauk 
Rolniczych w Zamościu Akademii Rol-
niczej w Lublinie (obecnie Uniwersy-

tet Przyrodniczy), kierunku rolnictwo, 
specjalność ochrona środowiska rolni-
czego. W trakcie studiów wyjeżdżałem na 
praktyki do Wielkiej Brytanii, co pozwoli-
ło mi poznać nowoczesne rolnictwo oraz 
funkcjonowanie instytucji działających 
w jego otoczeniu. mój wybór studiów 
nie był przypadkowy. Instytut uchodził 
za prestiżową jednostkę naukowo-dydak-
tyczną, w której kształcili się ludzie z pa-
sją i powołaniem. do dziś z uśmiechem 
na twarzy wspominam lata spędzone 
na Uczelni i wracam do nich z tęsknotą. 
Często na swojej drodze spotykam absol-
wentów Instytutu i z każdym z nich mogę 
wymienić tylko pozytywne wspomnienia 
z lat studiów. Napawa mnie to optymi-

zmem i utwierdza w przekonaniu, że do-
konałem słusznego wyboru. 

Pierwszą pracę po ukończeniu studiów 
podjąłem w prywatnej firmie. Ponad rok 
później rozpocząłem działalność na włas-
ny rachunek, ściśle związaną z kierunkiem 
ukończonych studiów.

W związku z tym, że 
dobrze znałem społecz-
ność gminy Nielisz, w której 
mieszkam, oraz jej potrzeby, 
miałem też wizję rozwoju 
gminy, postanowiłem  ubie-
gać się o stanowisko wójta. 
W wyborach samorządo-
wych w 2006 r. otrzymałem 
od swoich wyborców kredyt 
zaufania i zostałem wybra-
ny. Od momentu wyboru 
dokładam wszelkich starań 

- a pomaga mi w tym zdobyta na Uczelni 
wiedza - aby gmina Nielisz rozwijała się 
prężnie i szybko, a rozwój był zauważalny 
zarówno przez jej mieszkańców, jak i go-
ści z kraju i zagranicy.

Adam Wal
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zbudowany przez Adolfa Noakowskiego 
w stylu klasycystycznym, zespół dworski. 
Wokół  założono niewielki park. Budowla 
swój aktualny kształt zawdzięcza, doko-
nanej na przełomie XIX i XX w., przebudo-
wie. Budynek do niedawna mieścił  szkołę 
podstawową, obecnie nie jest użytkowany. 

do interesujących obiektów architek-
tonicznych należy również, pochodzący 
z 1905 r., budynek gminnego Ośrodka 
kultury i Leśniczówka Nowiny, w której 
znajduje się kwatera turystyczna. 

Teren gminy Nielisz obfituje także 
w tradycyjne budownictwo ludowe. We 
wszystkich wsiach można spotkać stare, 
drewniane chałupy o konstrukcji zrębo-
wej, z charakterystycznymi asymetrycz-
nie ustawionymi werandami. Wtopione 
w otaczającą przyrodę stanowią integral-
ną część krajobrazu. 

Z kalendarza ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych 

 
Jedną z form promocji gminy Nielisz są 

cykliczne imprezy kulturalne, rozrywkowe 
i sportowe. między innymi, od dwunastu 
już lat, organizowana jest Sobótka, festyn 
mający charakter zabawy nawiązującej do 

dawnych ludowych tradycji związanych 
z letnim przesileniem. A w drugi weekend 
lipca (od sześciu lat) w Nieliszu odbywa 
się Ogólnopolskie Święto kwiatu Tytoniu, 
popularnie zwane Tytoniakami. Impreza 
ma charakter festynu z elementami in-
formacyjno-szkoleniowymi. Skupia rolni-
ków i przedsiębiorców z branży tytonio-
wej z całej Polski. Wybór miejsca nie jest 
przypadkowy. W gminie Nielisz udział ty-
toniu w strukturze zasiewów jest jednym 
z najwyższych w Polsce, a jego produkcją 
zajmuje się znaczna część gospodarstw 
rolnych. Corocznie obchodzonym świę-
tem są też dożynki. Żywa jest tu tradycja 
wicia wieńców dożynkowych,  jako forma 
podziękowania za zebrane płody ziemi. 
gminny kalendarz imprez zawiera jeszcze 
szereg innych wydarzeń  kultywujących 
dawne tradycje, pielęgnujących historię 
oraz tworzących miejscową kulturę przy 
współudziale mieszkańców gminy.  

W bieżącym roku okazją do jeszcze 
bardziej uroczystego świętowania jest 
jubileusz 150-lecia istnienia gminy oraz 
450-lecie miejscowości Nielisz.

Tutaj naprawdę warto przyjechać 
i warto to zobaczyć. Wszystkich serdecz-
nie zapraszamy.

Agnieszka Zymon 
Dyrektor GOK w Nieliszu

Leśniczówka w Nowinach

Fot. A. Wituch
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studenckie życie

Odkąd pamiętam, było mnie „pełno 
wszędzie”. Pisałam, śpiewałam, 
tańczyłam, grałam na gitarze, ma-

lowałam. Chwytałam się wszystkiego, prze-
żywając krótkie okresy fascynacji różnymi 
zajęciami. Od paru lat jeżdżę konno. Jeź-
dziectwo nauczyło mnie cierpliwości, pra-
cowitości, odpowiedzialności… ale przede 
wszystkim radości życia. moja przygoda 
z końmi zaczęła się niepozornie, w pew-
nym małym hipoterapeutycznym ośrodku 
jeździeckim pod Nałęczowem. Wtedy nie 
myślałam o tym zbyt poważnie, trakto-
wałam to raczej jako hobby „dorywcze”. 
I stało się. Jeździectwo pochłonęło mnie 
całkowicie. Świat skórzanych siodlarni, 
kolorowych kantarów, volt, lotnych i sko-
ków. Świat pachnący sianem i słomą, słoń-
cem i nagrzanym piaskiem. kiedy jestem 
z końmi, nie liczy się nic. Odchodzą troski 
i problemy, znikają zmartwienia. Z czasem, 

dzięki ciężkiej pracy, uporowi oraz wielkiej 
ciekawości, nabierałam coraz więcej do-
świadczenia. Przez krótki czas „poszłam 
w sport”, jednak prawdziwą radość przy-
nosi mi praca – łagodna i naturalna. W tym 
„końskim świecie” najwspanialszy jest fakt 
jego wszechstronności. W jednej grupie 
miłośników znajdują się zarówno pięcio-
, jak i sześćdziesięciolat-
kowie – czerpiący z jazdy 
taką samą przyjemność. 
Jeśli więc ktoś z Was nigdy 
nie próbował, a chciałby 
zacząć taką przygodę – go-
rąco namawiam. Ja w tym 
„zwariowanym” świecie 
odnalazłam siebie. 

Dominika, II rok 
kierunek biologia 

Galopem przez życie

Słodkie życie

Od szesnastego roku życia interesuję 
się cukiernictwem i ciastkarstwem. 
dlatego czas studiów to dla mnie 

nie tylko nauka, ale również małe słodkie 
przyjemności, jak pieczenie tortów, ciastek 
oraz przygotowywanie deserów dla rodzi-
ny i znajomych. Ponadto interesują mnie 
wszelkie nowości z zakresu żywności i ży-
wienia. Chętnie uczestniczę w konkursach 
związanych z tą tematyką, organizowanych 
m.in. przez Studenckie koło Naukowe die-
tetyków UP w Lublinie, które działa przy 
Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. 
Wolny czas lubię spędzać w kuchni, gotując, 
łącząc smaki, eksperymentując. A w przy-
szłości chciałbym połączyć moją wiedzę 
o rolnictwie, cukiernictwie oraz żywieniu 
i najchętniej przekazywać ją w szkole.

Marek, II rok II° 
specjalność odnawialne źródła energii

W nagrodę - Bruksela

Nazywam się monika Sokołowska 
i jestem studentką drugiego roku 
drugiego stopnia specjalności 

odnawialne źródła energii. Od początku 
studiów aktywnie uczestniczę w życiu 
naszego Wydziału. Jestem przedstawi-
cielką studentów w Wydziałowej komisji 
Wyborczej i aktywną członkinią Nauko-
wego koła Florystów - gdyż jest to moja 
pasja. W nagrodę za pracę społeczną oraz 
osiągnięcia artystyczne miałam okazję 
uczestniczyć w wycieczce do Parlamen-
tu europejskiego w Brukseli. Zachęcam 
wszystkich do przyłączania się do kół 
naukowych i działalności na Uczelni, bo 
przynosi to wiele korzyści i satysfakcji.

Monika, II rok II° 
specjalność odnawialne źródła energii

Spojrzenie o krok dalej…

moją ciekawość budzi możliwość 
ujrzenia rzeczy „niewidzial-
nych” dla ludzkiego oka, zagłę-

bianie się w tajemnice przyrody oraz po-
znawanie struktur kryjących się w żywych 
organizmach. dlatego zainteresowała 
mnie szeroko rozumiana mikroskopia. 
Swoją wiedzę i umiejętności poszerzyłam 
kończąc kurs z „Technik mikroskopii fluo-
rescencyjnej”. Pracując przy mikroskopie 
wykonałam szereg fotografii, głównie 
płytek metafazowych, ale również komó-
rek hodowli in vitro, np. fibroblastów. Ni-
gdy nie wiadomo co przyniesie los, może 
zatem w przyszłości hobby zamieni się 
w wymarzoną pracę.

Justyna, II rok II° 
specjalność OZE
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Studenci specjalności agrobiznes, do-
radztwo rolnicze oraz odnawialne 
źródła energii, w ramach zajęć tere-

nowych, gościli w Zamojskim Ratuszu. W 
Sali Consulatus ze studentami spotkał się 
Zastępca Prezydenta miasta, pan Tomasz 
kossowski. głównym celem spotkania było 
zapoznanie studentów ze specyfiką zarzą-
dzania projektami współfinansowanymi 
ze środków zewnętrznych, w pozyskiwa-
niu których miasto Zamość ma bogate 
doświadczenia. Pan Prezydent przedstawił 
efekty dotychczasowych realizacji oraz 
plany na najbliższe lata. Zwrócił uwagę na 
bariery, jakie mogą pojawić się w trakcie 
przygotowywania i realizacji projektów 

infrastrukturalnych. Podzielił się również 
własnymi doświadczeniami związanymi z 
rozwojem zawodowym. Zachęcał do po-
głębiania wiedzy, aktywności, korzystania 
z możliwości wyjazdów w ramach progra-
mów wymiany międzynarodowej. Odpo-
wiedział też na pytania studentów. dysku-
towano o wizji Zamościa, możliwościach 
rozwoju gospodarczego regionu oraz wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii. 

Poszukując realnych źródeł finanso-
wania projektów, studenci odwiedzili też 
Lokalną grupę działania (Lgd) Ziemia 
Zamojska. 

Piotr Gradziuk

Studenci zgłębiają tajniki zarządzania projektami

W dniu 21.05.2014 r. Stowarzy-
szenie Lokalna grupa działa-
nia „Ziemia Zamojska” gościło 

w ramach wizyty studyjnej studentów II 
roku drugiego stopnia specjalności od-
nawialne źródła energii (OZe) Wydziału 
Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie. 

Stowarzyszenie Lokalna grupa działa-
nia „Ziemia Zamojska” powstało 14 stycz-
nia 2008 r., obejmuje swoim obszarem 
7 gmin wiejskich powiatu zamojskiego: 
grabowiec, komarów Osada, łabunie, 
miączyn, Stary Zamość, Sitno i Skierbie-
szów. Lgd Ziemia Zamojska jest porozu-
mieniem trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego. Celem Sto-
warzyszenia są działania wpływające na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, spraw-
niejsze wykorzystanie potencjału rozwo-
jowego terenów wiejskich, poprawę ich 
konkurencyjności jako miejsce zamiesz-

kania i prowadzenia działalności ekono-
micznej przez mieszkańców tych terenów 
oraz potencjalnych przedsiębiorców, 
a także aktywizację lokalnych środowisk. 
Stowarzyszenie Lokalna grupa działania 
„Ziemia Zamojska” zostało wybrane do 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ra-

mach Osi 4 LeAdeR Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podejście LeAdeR oznacza „powiąza-
nie działań z zakresu rozwoju wsi”,  jest to 
sposób na mobilizowanie i realizowanie 
rozwoju wsi wśród lokalnych społeczno-
ści wiejskich. LeAdeR może przyczynić się 
do realnej zmiany w codziennym życiu lu-
dzi na obszarach wiejskich. może odgry-
wać ważną rolę w pozyskiwaniu nowych 
reakcji na stare i nowe problemy wsi, oraz 
stać się rodzajem „laboratorium” do bu-
dowania zdolności lokalnych oraz testo-
wania nowych sposobów na realizowanie 
potrzeb społeczności wiejskich.

W związku z tym, studenci zapoznali się 
ze szczegółowym mechanizmem funkcjo-
nowania Lgd w okresie programowania 
2007-2013. kierownik Biura, Pani domini-
ka Witkowska, przedstawiła gościom prob-
lematykę ogłaszanych naborów wnios- 
ków na poszczególne działania, tj. Od-

nowa i rozwój wsi, małe projekty, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw oraz Różnicowanie działal-
ności nierolniczej, ich oceny i wyboru 
do finansowania. Omówiono również 
możliwości pozyskiwania środków fi-
nansowych z funduszy unijnych 
w ramach osi LeAdeR, w tym na 
inwestycje ekologiczne. Studenci 
zostali także poinformowani, że 
w kolejnej perspektywie finan-
sowej (lata 2014-2020) sposób 

rozdysponowania środków z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich bę-
dzie się znacznie różnił od aktualnie 
realizowanego. Na koniec zaprezen-
towano studentom dobre praktyki 
z realizacji programu LeAdeR na ob-
szarze Lgd Ziemia Zamojska.

Chcemy zaznaczyć, że Lokalna grupa 
działania „Ziemia Zamojska” już od trzech 
lat współpracuje ze studentami WNR, 
przedstawiając im na bieżąco swoje dzia-
łania oraz wyraża nadzieję na dalszą wy-
mianę doświadczeń.

Przykład dobrych praktyk z obszaru 
Lgd Ziemia Zamojska:

gmina komarów Osada realizowała 
operację pn. „doposażenie świetlic wiej-
skich w miejscowościach: Janówka, dub, 
Wolica Śniatycka, Zubowice, komarów 
Wieś, Śniatycze, Antonówka i Wolica Brzo-
zowa”. Projekt miał na celu podniesienie 
standardu świadczonych usług kultural-
nych w miejscowościach, których dotyczył 
poprzez doposażenie funkcjonujących tam 
świetlic. Operacja została dofinansowana 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”. kwota dofinansowania 
wyniosła 34 961,00 zł.

Anna Nogas 
Pracownik ds. koordynacji projektów 

LGD Ziemia Zamojska 
Absolwentka Międzywydziałowego Studium 

Pedagogicznego Akademii Rolniczej w Lublinie



Za odpowiedzią na to pytanie nie 
kryje się żaden heroiczny czyn czy 
historia. decyzję o zarejestrowaniu 

się w bazie potencjalnych dawców szpiku 
dkmS podjęłam spontanicznie, ale była to 
decyzja przemyślana. Po poinformowaniu 
rodziny o swoich zamiarach, „zamówiłam” 
zestaw dla dawcy i wykonałam wszystkie 
polecenia. kiedyś marzyłam o tym, żeby 

zostać lekarzem, aby móc nieść pomoc 
innym. Niestety, nie udało się… Ale kiedy 
natknęłam się na stronę dkmS, pomyśla-
łam: „chociaż w ten sposób możesz komuś 
pomóc, możesz komuś dać nową szansę”. 
Nie zastanawiałam się długo nad podję-
ciem decyzji. myśl o tym, że „część mnie” 
może kogoś uratować, napawa mnie nie-
zwykłą dumą. Chociaż jestem świadoma 
tego, że na swojego genetycznego bliź-
niaka „czeka się” czasami długo albo to 
„znalezienie” może nie nastąpić, to i tak 
wiem, ze zrobiłam coś ważnego, coś co 
ulepsza mnie i coś co mam nadzieję ulep-
szy innych. Czy decydując się na zostanie 
dawcą uległam modzie? Nie, gdyż dawców 
jest wciąż za mało. W Polsce co godzinę 
stawiana jest diagnoza: nowotwór krwi. 
Zachorowań jest coraz więcej, a dawców 
nie przybywa z taką samą częstotliwością. 
Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy 

nie spokrewnionego jest małe, dlatego 
trzeba dążyć do jak największej ilości za-
rejestrowanych dawców. każdy z nas jest 
bowiem nadzieją na uratowanie jednego 
z ludzkich istnień.

dodam, że jestem również dawcą or-
ganów. O stronie dawca.pl dowiedziałam 
się od swojej przyjaciółki. Odwiedziłam tę 
stronę, przeczytałam wszystkie zakładki, 
wszystkie ważne informacje. Również, po 
konsultacji z rodziną, wypełniłam oświad-
czenie woli. W internecie spotkałam się 
z wieloma kontrowersyjnymi „spotami 
reklamowymi”. Najbardziej kontrowersyj-
ny zobaczyłam na fanpage’u dawca.pl pt. 
„Leila”. Filmik ten bardzo we mnie uderzył. 
moim zdaniem był troszkę zbyt dosadny, 
lecz mam nadzieję, że trafił do większości, 
którzy go obejrzeli. kampania, która naj-
bardziej do mnie przemawia, to kampania 
„Nie zabieraj swoich narządów do nieba 
– one są potrzebne tu, na ziemi”. 

Joanna, II rok 
kierunek biologia

Dlaczego zostałam dawcą?

Sołtys na Uniwersytecie
W średniowieczu sołtys był 

przedstawicielem pana feudal-
nego we wsiach lokowanych 

na prawie niemieckim. Uposażony w duże 
gospodarstwo (sołectwo), pobierał czyn-
sze i przewodniczył ławie sądowej. Z tytu-
łu posiadanych uprawnień i użytkowania 
dziedzicznego sołectwa był zobowiązany 
do konnej służby zbrojnej. W XV-XVII wie-
ku, stopniowo pozbawieni sołectw i zna-
czenia, sołtysi stali się nadzorcami prac 
pańszczyźnianych i pomocnikami właści-
cieli wsi. W okresie rozbiorów II Rzeczy-
pospolitej i w PRL-u sołtys był organem 
pomocniczym zarządu gminnego, później 
łącznikiem między wsią a gromadzką radą 
narodową. W latach 70. pośredniczył mię-
dzy sołectwem a gminną radą narodową 
i naczelnikiem gminy. Od 1990 r. jest or-
ganem wykonawczym w sołectwie. 

Sołtys jest wybierany przez wal-
ne zgromadzenie wszystkich dorosłych 
mieszkańców sołectwa, na trwającą 4 lata 
kadencję. działalność sołtysa wspoma-
ga rada sołecka. Sołtys pełni funkcję re-
prezentacyjną oraz wykonawczą. Oprócz 
wykonywania zarządzeń gminy posiada 
pewne uprawnienia administracyjne, 
określone w statucie gminy. Sołtys jest 
objęty ochroną prawną, przysługującą 
funkcjonariuszom publicznym. Oznacza 
to, że za naruszenie nietykalności cieles-

nej podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych przez sołtysa, 
sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat trzech. 

Obecnie do obowiązków sołtysa nale-
ży: zwoływanie zebrań wiejskich i posie-
dzeń rady sołeckiej, wykonywanie uchwał 
zebrania wiejskiego, wpływanie na wy-
korzystywanie aktywności mieszkańców 
służącej poprawie gospodarki i warun-
ków życia w sołectwie, reprezentowa-
nie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 
uczestniczenie w naradach sołtysów, 
zwoływanych okresowo przez wójta, po-
bieranie podatków i opłat lokalnych, po-
moc w rozwiązywaniu spraw dotyczących 
rolnictwa, spraw socjalno-bytowych, 
opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wy-
poczynku oraz współdziałanie z gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Nazywam się małgorzata kozyrska, 
jestem studentką III roku specjalności 
doradztwo rolnicze. Od 2010 r. pełnię 
rolę sołtyski we wsi deszkowice kolonia, 
należącej do gminy Nielisz, usytuowanej 
w północnej części powiatu zamojskiego. 
Jestem najmłodszą sołtyską w wojewódz-
twie lubelskim. Wiedzę, którą zdobywam 
podczas studiów na WNR, wykorzystuję 
na bieżąco w praktyce nie tylko w rodzin-
nym gospodarstwie, dzielę się nią również 

z innymi rolnikami w moim sołectwie. Za-
chęcam też mieszkańców do integracji, 
poprzez organizowanie różnego rodzaju 
akcji, w czym wspiera mnie Wójt gminy 
Nielisz. W minionym miesiącu zorganizo-
wałam akcję ,,Czysta wieś”. Po całym dniu 
sprzątania na terenie sołectwa, w nagro-
dę wspólnie odpoczywaliśmy przy ogni-
sku z muzyką. 

,,Organizuje różne akcje, do wszyst-
kiego jest zawsze pierwsza, z ogromnym 
zapałem”… – cieszę się, że tak o mnie 
mówi pani ekspedientka ze sklepu spo-
żywczego w sąsiedniej wsi. 

Małgorzata, III rok 
specjalność doradztwo rolnicze
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drodzy młodzi Przyjaciele!

Za nami kolejny rok akademicki. 
mamy za sobą szczególny czas wzra-
stania w mądrości, czas wykorzy-

stywania naszych talentów. mam nadzie-
ję, że nikt z nas nie powie, że był to czas 
stracony, bowiem czas poświęcony na 
naukę i własny rozwój intelektualny jest 
dobrą „inwestycją” w siebie i gwarancją 
na pomyślną przyszłość. Skoro jednak 
staliśmy się bogatsi o doświadczenia roku 
akademickiego 2013/2014, przyjmijcie 
ode mnie słowo na czas wakacyjnego od-
poczynku. Słowo to kieruję do Was jako 
kapłan, ale też jako Wasz brat w rodzinie 
studenckiej.

drodzy Studenci!

gdy otworzymy księgę Pisma Świę-
tego, a dokładniej ewangelię według św. 
marka, znajdziemy tam opis rozmowy 
Jezusa z Apostołami. ma ona miejsce po 
tym, jak Apostołowie wrócili i opowiada-
li Jezusowi „co zdziałali i czego nauczali” 
(mk 6,30b). W odpowiedzi na opowiada-
nie uczniów, Chrystus skierował do nich 
następujące słowa: „Pójdźcie wy sami 
osobno na miejsce pustynne i wypocznij-
cie nieco” (mk 6, 31). dziś te same słowa 
pragnę skierować do Was. 

Po dziewięciu miesiącach nauki, po 
trudach sesji egzaminacyjnej: „pójdźcie 
(…) i wypocznijcie nieco”. Z całą pewnoś-
cią stwierdzam: zasłużyliście na to! Niech 
zatem czas tego wakacyjnego odpoczynku 
będzie dla Was czasem nabierania sił, od-

budowy tego, co osłabił wysiłek intelek-
tualny. Z pewnością każdy i każda z Was, 
ma swoje plany na spędzenie tego czasu: 
być może będą to wędrówki po górach 
lub spacer brzegiem szumiącego morza 
ale może to być też czas dalszej pracy, np. 
w gospodarstwie rodziców lub w innym 
miejscu - tak, by w kolejnym roku akade-
mickim „mieć się za co utrzymać”. Jedno 
jest pewne: czas, który jest za nami, jak 
również to, co jest jeszcze przed nami jest 
darem Boga, który jest Panem czasu i hi-
storii. I choć każdy z nas jest twórcą włas-
nej historii, to mamy prawo zachęcać się 
wzajemnie, by z danego nam czasu sko-
rzystać właściwie. I oto chcę Was prosić 
i życzyć Wam, abyście z czasu upragnio-
nych wakacji i wypoczynku skorzystali 
właściwie.

gdziekolwiek staną Wasze stopy, nie 
zapominajcie o Bogu – niech Wasz wypo-
czynek będzie uwielbieniem Tego, który 
pomógł Wam szczęśliwie przejść po dro-
gach roku akademickiego. Tak, jak z uf-
nością w październiku prosiliście Boga, by 
Wam błogosławił i wspierał, a z jeszcze 
większą żarliwością prosiliście go o wspar-
cie w czasie egzaminów, tak niech pełne 
Jego obecności będą chwile Waszego od-
poczynku. Nie pozwólcie, by czas Waszych 
wakacyjnych doświadczeń, stał się czasem 
„niewolnictwa”, jakiego doświadczycie ze 
strony rozrywkowego trybu życia. Ow-
szem, jako ludzie młodzi macie do tego 
prawo, ale jako dzieci Boże, nie możecie 
zapomnieć o Waszym Ojcu, który jest 
w niebie. Nie przyjmujcie na czas odpo-
czynku postawy „sług nieużytecznych, któ-

rzy wykonali to, co mieli już wykonać” ale 
sług roztropnych, którzy i ten czas potra-
fią rozjaśnić roztropnością oraz światłem 
lamp opatrzonych oliwą wiary. U progu 
wakacji znajdźcie chwilę, by pójść do Jezu-
sa i jak Apostołowie powiedzieć mu o tym 
„co zdziałaliście i czego nauczyliście” się 
w ostatnich miesiącach.

Z całego serca życzę Wam prawdzi-
wego odpoczynku w obecności Boga, 
a doświadczycie tego tylko wtedy, gdy 
zasłuchacie się w słowo Boże i otworzycie 
się na spotkanie z Chrystusem w eucha-
rystii. Niech tego duchowego bogactwa 
nie zabraknie w Waszym wakacyjnym od-
poczynku, a Jego obecność niech staje się 
również źródłem nowych sił i zapału na 
czas roku akademickiego 2014/2015.

Odpocznijcie, ale nie od Pana Boga.

Ks. Krzysztof Hawro
Student Homiletyki KUL 

Wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Bondyrzu 

„Idźcie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)

Jakie to uczucie podarować drugiemu 
człowiekowi szansę na życie? Jakie my-
śli towarzyszą wtedy dawcom? Świa-

domość tego, że gdzieś żyje Twój genetycz-
ny bliźniak, to naprawdę super uczucie. Od 
zawsze czułam potrzebę pomagania innym 
i to na wiele różnych sposobów (m.in. od 
18-go roku życia regularnie oddaję krew). 
Jednym z nich była chęć zarejestrowania 
się jako dawca w dkmS. Zrobiłam to w 
tym roku, podczas dni dawcy w Rzeszo-
wie, z którego pochodzę. Była to w pełni 
świadoma decyzja. myślałam o chorych, 
którzy liczą na naszą pomoc i są zdani 

wyłącznie na ludzką życzliwość. kawałek 
Ciebie to szansa dla kogoś nieuleczalnie 
chorego. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam 
będzie potrzebna pomoc. Poza tym każ-
dy dobry uczynek wraca ze zdwojoną siłą. 
moim zdaniem, każdy zdrowy i świadomy 
człowiek powinien to zrobić. Tak niewiele 
trzeba, aby komuś pomóc i dać szansę na 
nowe, zdrowe życie. dla nas to niewiele, 
ale dla chorych szansa na lepsze jutro. 

Karolina, II rok 
kierunek biologia

Dawcą być…

studenckie życie
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studenckie życie

Studentalia 2014 c.d.
Dnia 4 czerwca, społeczność akademi-

cka Wydziału Nauk Rolniczych, mając 
na uwadze słowa studenckiej pieśni 

„Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus…”, 
z radością obchodziła swoje Święto. Tuż po 
godz. 13-tej, barwny korowód, w którym szli 
nie tylko studenci, ale też pracownicy WNR 
przemaszerował uliczkami Starego miasta 
na Rynek Wielki. Przedstawiciele studen-
ckiej braci przejęli klucz do bram miasta 
z rąk prezydenta marcina Zamoyskiego, 
zrobili wspólne zdjęcie na schodach Ratu-
sza i rozpoczęli zabawę. Atrakcji było wiele, 

a mieszkańcy Zamościa (zwłaszcza młodzież 
i dzieci) oraz turyści z zaciekawieniem ob-
serwowali studenckie harce, degustując 
tradycyjne zamojskie cebularze i włączając 
się do wspólnej zabawy. Odbyła się randka 
w ciemno, pokazy chemiczne, wyścigi go-
kartów (w których aktywnie uczestniczyła 
Pani dziekan prof. dr hab. danuta Borkow-
ska), balonowa wojna, zawody w przeciąga-
niu liny (z pracownikami wygrali studenci), 
ale najwięcej śmiechu było podczas wyści-
gów z taczkami. W ofercie znalazła się też 
przejażdżka wozem drabiniastym - chęt-

nych nie brakowało. Po szesnastej, studenci 
i wykładowcy, pod „fachową opieką” pana 
przewodnika, wyruszyli  na spacer śladami 
żaków i profesury Akademii Zamojskiej. 
Późnym wieczorem studenci WNR spotkali 
się w Jazz Clubie kosz na dyskotece. 

Władzom naszego miasta, z Panem 
Prezydentem marcinem Zamoyskim na 
czele, serdecznie dziękujemy za życzliwość 
i zaufanie. 

Studenci i pracownicy 
Wydziału Nauk Rolniczych



1. Przedsiębiorstwo handlowe, 
usługowe lub przemysłowe

2. Pracownik prowadzący księgi 
rachunkowe

3. Grunt, zabudowa, stanowiąca 
czyjąś własność

4. Instytucja zajmująca się 
operacjami pieniężnymi

5. Osoba lub instytucja, która 
pożyczyła pieniądze i musi je 
oddać

6. Zestawienie wyników jakiejś 
działalności, uwzględniające 
zarówno sukcesy, jak i porażki

7. Bogactwo, fortuna

                               Rozwiąż krzyżówkę

Uśmiechnij się!

Podczas egzaminu profesor pyta studenta:
- Pana nazwisko?
- Kowalski.
- A dlaczego, Panie Kowalski, ma Pan tak 
radosny wyraz twarzy?
- Cieszę się, że dobrze odpowiedziałem na 
pierwsze pytanie, panie profesorze. Jaka jest najgorsza rzecz dla studenta?

To, że jedzenia nie da się skserować…

- Czy wiesz, synu, ile kosztuje mnie 
twoja nauka?
- Wiem, ojcze. Dlatego uczę się jak 
najmniej…

- Czy to pytanie sprawia Panu problem? 
- pyta profesor studenta.
- Pytanie nie, ale odpowiedź tak…

Rozwiąż rebus

Najdoskonalszą formą 

ruchu jest ruch…  szarych 

komórek. Łamanie głowy sprawia 

przyjemność i daje 

pożytek. Zatem - do dzieła!

Najdoskonalszą formą 

ruchu jest ruch…  szarych 

komórek. Łamanie głowy sprawia 

przyjemność i daje 

pożytek. Zatem - do dzieła!

AŚKa
Humor: B. Grabowska 
„Skarbnica relaksu”

WOW!!!
Rachunkowość 

i finanse…

uśmiechnij się!
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jedyne w zamoścIu
BezpŁatne studIa

maGIsterskIe I doktoranckIe

Kierunek rolnictwo 
Studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie), 
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

- AGROBIZNES
- AGROTURYSTYKA
- OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICZEGO
- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- DORADZTWO ROLNICZE

 NOWOŚĆ!
- RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W AGROBIZNESIE

Kierunek biologia
Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne)

- BIOLOGIA ANALITYCZNA
- BIOLOGIA ŚRODOWISKOWA

Studia podyplomowe 
- NOWOCZESNE ROLNICTWO
- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- OCENA JAKOŚCI AGROSUROWCÓW (NOWOŚĆ!)

wydzIaŁ nauk rolnIczycH w zamoścIu
ul. Szczebrzeska 102

tel. 84 677 27 39, 84 677 27 05
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl

www.wnr.up.lublin.pl

od 1 października 2014 r.


