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Od kilku lat z sukcesem kształtujemy markę Lublina jako miasta 
akademickiego – inspirującego miejsca kształcenia młodych ludzi.

Budujemy przewagę 
konkurencyjną

 � Rozmowa z dr. Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, wykładowcą w UMCS i WSEI

Nie jest Pan pierwszym pre-
zydentem Lublina, który 
jest wykładowcą akade-
mickim, ale to za Pana ka-

dencji uczelnie i nauka zostały włą-
czone do strategii rozwoju Lublina. 
Co miasto ma z uczelni?

– Trudno sobie wyobrazić, aby jed-
na z  kluczowych gałęzi gospodarki 
miasta, czyli sektor edukacji, generu-
jący 18% miejskiego PKB, nie znalazł 
się w strategii rozwoju Lublina – mia-
sta akademickiego, w którym co szó-
sty mieszkaniec jest studentem. Nie 
można zapominać, że uczelnie są 
także jednym z  największych praco-
dawców w  mieście. Zatrudniają bez-
pośrednio około 10 tysięcy pracow-
ników. Do tego należy dodać całe 
zaplecze firm będących dostawcami 
usług dla tego sektora. Dzięki studen-
tom i  absolwentom szkół wyższych 
rozwija się lubelska gospodarka czy 
rynek nieruchomości. Wskaźniki eko-
nomiczne to jedno, ale pamiętajmy 
także o młodych ludziach, którzy two-
rzą atmosferę tego miasta, a przedsta-
wiciele środowiska naukowego dzięki 
swojej pracy i odkryciom są znani na 
całym świecie.

A  co miasto daje uczelniom? Jak 
wspomaga ich rozwój?

– Od kilku lat z  sukcesem budu-
jemy markę Lublina jako miasta aka-
demickiego – inspirującego miej-
sca kształcenia młodych ludzi. Służą 
temu doraźne kampanie promocyjne 
w  mediach adresowane do maturzy-
stów z całej Polski, ale także długofa-
lowe i stale rozszerzane projekty, takie 
jak Study in Lublin, których podstawo-
wym celem jest zapewnienie stałe-
go napływu cudzoziemców na nasze 
uniwersytety. W  rezultacie, pomimo 
wyraźnego niżu demograficznego 
i spadku liczby kandydatów, jakie no-
tują uczelnie w  całym kraju, uda-
je nam się utrzymać jeden z  najwyż-
szych w Polsce wskaźników rekrutacji. 
Dodam, że większość działań prowa-
dzona jest wspólnie ze wszystkimi 
uczelniami, a w Urzędzie Miasta Lublin 

od 5 lat funkcjonuje specjalna komór-
ka, której zadaniem jest współpraca 
z otoczeniem akademickim i budowa-
nie przewagi konkurencyjnej Lublina 
jako miasta akademickiego.

Szkoły wyższe to życie miasta, ale 
też jego zmora. Niedawno rozpo-
częliśmy rok akademicki i  w  Lubli-
nie znów korki. W okolicach uczelni 
nie da się zaparkować. Podczas ju-
wenaliów hałas koncertów niesie się 
po całym mieście. Ma Pan jakiś po-
mysł na to, żeby obecność studen-
tów nie była odbierana przez część 
mieszkańców jako uciążliwość?

– Studenci i  całe środowisko aka-
demickie niewątpliwie stanowią waż-

ną część społeczności Lublina. Stara-
my się zrównoważyć potrzeby obu 
stron i  szukać kompromisów, któ-
re przyniosą najlepsze rezultaty tak 
dla społeczności akademickiej, jak 
i  dla pozostałych mieszkańców mia-
sta. Biorąc pod uwagę komunika-
cję w  mieście, naszym zadaniem jest 
zmienić nawyki komunikacyjne i  wy-
bór sposobu przemieszczania się. Sta-
wiamy na rozwój ekologicznej komu-
nikacji, uwalniamy kolejne strefy od 
ruchu samochodowego. Realizowane 
obecnie inwestycje odciążają okolice 
Śródmieścia od ruchu tranzytowego. 
Jako alternatywę przemieszczania się 
samochodem proponujemy trzeci 
w Polsce pod względem wielkości sys-
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tem roweru miejskiego, obejmujący 
już blisko 90 stacji i 900 rowerów oraz 
coraz wygodniejszą i  bardziej rozbu-
dowaną sieć transportu publicznego, 
opartą na taborze elektrycznym. Jeże-
li chodzi o dni kultury studenckiej i to-
warzyszące im koncerty, to od kilku 
lat staramy się przekonywać samorzą-
dy studenckie do wspólnego celebro-
wania tego wyjątkowego święta spo-
łeczności akademickiej na terenach 
miejskich predestynowanych do im-
prez masowych.
Lublin postawił na umiędzynaro-
dowienie kształcenia. Dużo jesz-
cze możemy zrobić w  tym kierun-
ku? Jak daleko sięgają Pana plany 
i marzenia?

– Realnym założeniem jest, by 
jeszcze przed 2020 rokiem osiągnąć 
dwucyfrowy wskaźnik umiędzyna-
rodowienia. Aby tego dokonać, mu-
szą zostać spełnione pewne warunki. 
Przede wszystkim zauważamy ko-
nieczność zwiększenia zaangażowa-
nia uczelni w  tworzenie kierunków 
anglojęzycznych, szczególnie w  naj-
bardziej popularnych obszarach 
kształcenia. Do tego dodałbym poło-
żenie większego nacisku przez uczel-
nie na aktywną rekrutację kandyda-
tów za granicą. Dobrym przykładem 

jest tu Uniwersytet Medyczny, któ-
ry odnosi na tym polu wyjątkowe 
sukcesy. Wsparcie ze strony miasta 
w tym zakresie stanowi program Stu-
dy in Lublin, dzięki któremu kształ-
tuje się w  Polsce i  za granicą obraz 
Lublina jako miasta akademickiego, 
przyjaznego studentom zagranicz-
nym.

Czy fakt, że jest Pan naukow-
cem, nauczycielem akademickim, 
a w Pańskim otoczeniu znajduje się 
kilka osób z  uczelni, pomaga czy 
przeszkadza w  zarządzaniu mia-
stem?

– Korzyści są obopólne. Obecność 
ludzi nauki w  zarządzaniu miastem 
akademickim ma swoje niewątpliwe 
zalety, ponieważ w  lubelskim środo-
wisku naukowym jest dość dużo prak-
tyków. Wielu lubelskich menedżerów 
rozpoczynało swoją karierę właśnie 
na naszych uczelniach. Dziś z  powo-
dzeniem łączą aktywność akademic-
ką z  działalnością samorządową czy 
biznesową. To pozytywnie wpływa na 
rozwój współpracy pomiędzy uczel-
niami a  biznesem. Moimi doradcami 
są także ludzie nauki o dużym dorob-
ku i doświadczeniu, które pożytkuje-
my dla dobra miasta.

Czy nauka jest w  stanie odpowie-
dzieć na zapotrzebowanie gospo-
darki miasta i  regionu? Jakie dzia-
łania podejmuje miasto, aby te dwa 
obszary – naukę i  biznes, admini-
strację lokalną, gospodarkę komu-
nalną – zbliżyć i zsynchronizować?

– W Lublinie są już widoczne przy-
kłady tej współpracy. Autobus elek-
tryczny, pszenica durum Lubelli, 
smartfon dla rolników, robotyka be-
hawioralna plus cała branża biotech-
nologiczna. Stale rozbudowywane za-
plecze naukowo-technologiczne, jak 
chociażby Ecotech Complex UMCS, 
powoduje, że ta kooperacja prze-
chodzi na wyższy poziom, intensy-
fikuje się, a  dzięki zmianie regulacji 
prawnych w  zakresie innowacyjno-
ści polskich uczelni ma szansę na bu-
dowanie realnych przewag konku-
rencyjnych. Podejmujemy szereg 
działań na styku nauki i  biznesu. 
Przede wszystkim działamy na polu 
sieciowania obu stron, tworząc mię-
dzy innymi klastry, a  także promując 
lubelską myśl technologiczną i  inno-
wacyjną. Jestem przekonany, że głów-
ną rolą miasta jest budowa sprawne-
go systemu informacyjnego wokół 
ekosystemu, w  którym współdziała 
lubelska nauka i biznes. �

Kampus KUL
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Miasto akademickie

Dziewięć szkół wyższych 
i  trzy instytuty naukowe, 
oddział Polskiej Akademii 
Nauk i  dwa towarzystwa 

naukowe świadczą o tym, że Lublin to 
miasto akademickie.

Ta historia rozpoczęła się w  1918 
r. w  Petersburgu, tuż po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości. Ks. Idzi 
Radziszewski, rektor tamtejszej Ce-
sarskiej Akademii Duchownej Rzym-
skokatolickiej, stanął na czele komite-
tu organizacyjnego i doprowadził do 
utworzenia uniwersytetu katolickie-
go w  Lublinie. Fundatorami uczelni 
byli przemysłowiec Karol Jaroszyński 
i inżynier Franciszek Skąpski, a pierw-
sza inauguracja roku akademickie-
go miała miejsce 8 grudnia 1918 roku 
w lubelskim seminarium duchownym. 
W 1921 roku uczelnia uzyskała obecną 
siedzibę – tak powstał najstarszy kam-
pus akademicki w mieście.

Mapa
W  pobliżu KUL na skarpie nad 

wąwozem, którym biegnie ulica 
Głęboka, znajduje się Miasteczko 
Akademickie Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, choć swoje obiek-
ty ma we wschodniej części komplek-
su również Uniwersytet Przyrodniczy. 
Najnowsze budynki uczelni znaj-
dują się również na  dnie wąwozu. 
Kampus Politechniki Lubelskiej roz-
budowany został na skarpie doliny 
Bystrzycy. W północnej części miasta, 
w okolicach ulicy Chodźki, w pobliżu 
szpitali klinicznych rozbudował swoją 
infrastrukturę Uniwersytet Medycz-
ny. Znajdują się tam też obiekty In-
stytutu Medycyny Wsi. Na Felinie, we 
wschodniej części miasta, ulokowany 
jest drugi kampus Uniwersytetu Przy-
rodniczego oraz Instytut Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej 
Akademii Nauk. W  południowo-za-
chodniej części miasta, na Poczekajce, 
odzyskał swoje włości i  rozbudował 
drugi kampus Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. W samym cen-
trum miasta mają budynki UMCS, KUL 
i  Instytut Europy Środkowo-Wschod-

niej, a w pięknym, kameralnym pała-
cu Czartoryskich znajduje się siedziba 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowe-
go i Oddziału PAN w Lublinie. Jeśli do-
łożymy do tego budynki niepublicz-
nych szkół wyższych – a  wszystkie 
lubelskie uczelnie tego typu zainwe-
stowały we własne siedziby – okaże 
się, że Lublin nasycony jest infrastruk-
turą akademicką.

Choć od KUL rozpoczęła się współ-
czesna akademicka historia Lublina, 
to warto wspomnieć, że w  dawnych 
czasach istniały w  tym mieście Kole-
gium Jezuickie i  Studium Generale. 
W  okresie międzywojennym działała 
słynna Jesziwa Chachmej – najwięk-
sza na świecie uczelnia żydowska. 
W latach 1926-52 w Lublinie miało sie-

dzibę jezuickie Collegium Bobolanum 
(obecnie posiadające swoją siedzibę 
w  Warszawie). W  okresie PRL Lublin 
był też jedynym polskim miastem, 
w którym działały dwa uniwersytety: 
prywatny i  państwowy, KUL i  UMCS. 
Najstarszym lubelskim towarzystwem 
naukowym jest Towarzystwo Nauko-
we KUL, które powstało w 1934 r.

Akademicką infrastrukturę Lubli-
na uzupełniają obiekty specjalnego 
przeznaczenia: sportowe i kulturalne. 
Do tych pierwszych zaliczyć można 
AOS, czyli Akademicki Ośrodek Spor-
towy UMCS, położony na wierzchowi-
nie wąwozu ul. Głębokiej. Nawiasem 
mówiąc, samą skarpę porasta „sta-
ry botanik”. Dziś to po prostu park, 
tyle, że uniwersytecki, oddzielający 
Miasteczko Akademickie – zwłaszcza 
jego część sportową i kulturalną – od 
ruchliwej ulicy Głębokiej. O ile na za-
chodnim skraju starego botanika mie-
ści się AOS, to na wschodnim – Cen-
trum Kultury Studenckiej Chatka Żaka. 
Miedzy nimi – boiska sportowe i kor-
ty tenisowe. Popularnym w  mieście 
obiektem sportowym jest pływalnia 
UP, będąca częścią wszechstronnego 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. 
Sporym terenem w dolinie Bystrzycy, 
nieco powyżej kampusu politechniki, 
dysponuje Akademicki Klub Jeździec-
ki. Z kolei Politechnika Lubelska otwo-
rzyła w tym roku Centrum Sportowe, 
z  którego obiektów mogą korzystać 
również osoby spoza uczelni.

Zakończmy już jednak topografię 
lubelskiego ośrodka akademickiego, 
choć można by ją jeszcze o niejedno 
uzupełnić. Zwłaszcza o  Ogród Bota-
niczny UMCS, który ma ogromne zna-
czenie nie tylko dla nauki, ale również 
służy społeczności Lublina. Powstał 
w północno-zachodniej części miasta 
na skarpie doliny Czechówki – to dru-
ga z trzech lubelskich rzek – na terenie 
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dawnego parku otaczającego dworek 
Kościuszki i  przylegających doń ob-
szarów. Trudno dziś wyobrazić sobie 
miasto bez „Botanika”.

Studenci
Studenci stanowią dużą część spo-

łeczności Lublina. To dziewiąte pod 
względem liczby mieszkańców mia-
sto Polski, jest ósmym największym 
ośrodkiem akademickim. Na lubel-
skich uczelniach kształci się 67 tys. 
osób, co stanowi 28% mieszkańców 
miasta. Żacy nie tylko ubarwiają mia-
sto młodością i  aktywnością kultu-
ralną, ale także dają Lublinowi po-
tężny impuls rozwojowy. Obliczono, 
że jeden student uczelni publicznej 
wydaje miesięcznie 500 zł; student 
uczelni niepublicznej – tysiąc, a  stu-
dent zagraniczny – 3 tysiące złotych. 
Studenci są w  dużej części odbiorca-
mi i  organizatorami życia kulturalne-
go. Napędzają lubelską gastronomię. 
Ożywiają rynek mieszkań na wyna-
jem, bo choć akademików w Lublinie 
jest sporo, to nadal wielu studentów 
chce mieszkać samodzielnie i stać ich 
na to.

Lublin jest miastem, któremu uda-
ło się – dzięki skoordynowanej współ-
pracy władz uczelni i  miasta – dyna-
micznie zwiększyć liczbę studentów 
zagranicznych. Dziś z  5,6 tysiącami 
obcokrajowców Lublin zajmuje dru-
gie miejsce w  kraju (po kilkakrotnie 
większej Warszawie) pod względem 
liczby studentów międzynarodo-
wych, a pierwsze jeśli chodzi o współ-
czynnik umiędzynarodowienia stu-
diów, który przekracza już 8%. Na tym 
jednak nie kończą się apetyty władz 
miasta. W roku akademickim 2015/16 

studenci zagraniczni zostawili na lu-
belskich uczelniach ponad 75 mln 
zł. Według prognoz władz miasta do 
roku 2020 zostawią łącznie prawie pół 
miliarda złotych. Odpowiedzialny za 
koordynację współpracy z uczelniami 
dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału 
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miasta (przy którym działa Referat ds. 
Współpracy ze Środowiskiem Nauko-
wym), a  przy tym wykładowca aka-
demicki, mówi, że chciałby wkrótce 
przekroczyć poziom 10% studentów 
międzynarodowych, co jest warun-
kiem spełnienia optymistycznej pro-
gnozy finansowej. I są na to szanse.

Kultura
Bogata, siedmiowiekowa historia 

Lublina oraz położenie w  wielokul-
turowym tyglu powoduje, że Lublin 
jest miastem wielu kultur, w tym także 
studenckiej. Na KUL wciąż działa Sce-
na Plastyczna, kierowana przez prof. 
Leszka Mądzika. Chatka Żaka, w  któ-
rej mieszczą się i  Studenckie Radio 
Centrum i  Telewizja UMCS, jest cen-
trum życia kulturalnego nie tylko dla 
studentów. Od lat odbywają się tam 
„Bakcynalia” – festiwal piosenki tu-
rystycznej i  studenckiej, którego po-
czątki sięgają zarania lat 70. XX wieku 
na ówczesnej Akademii Medycznej. 
Stąd zresztą nazwa „Bakcynalia”, do 
której dawniej dodawano „Epidemia 
Piosenki Turystycznej i  Studenckiej”. 
W  Lublinie działali niegdyś twórcy 
studenccy, których piosenki stały się 
turystycznymi evegreenami i  bywa, 
że są dziś popularniejsze niż przeboje 
Budki Suflera. Wspomnę choćby pio-
senki Na wozie (wśród harcerzy znana 
jako Krajka) i Czas powrotów, napisa-
ne i niegdyś wykonywane na festiwa-
lach studenckich w całej Polsce przez 
Tadeusza Chmielewskiego, obec-
nie profesora na Uniwersytecie Przy-
rodniczym. Dziś śpiewane są przy ty-
siącach turystycznych i  harcerskich 
ognisk w całej Polsce.

Z  uczelniami – najpierw Akade-
mią Rolniczą, a od lat z UMCS i Chat-
ką Żaka – związana jest Orkiestra pw. 
św. Mikołaja, która obudziła ruch fol-
kowy w Polsce i stała się jedną z jego 
ikon. Poza działalnością artystyczną 
zespół animuje Mikołajki Folkowe, je-
den z najważniejszych festiwali tego 
nurtu. Wydaje też „Pismo Folkowe”. 
Na UMCS, PL i  UP są zespoły pieśni 
i  tańca, a  każda uczelnia publiczna 
ma własny chór. Najbardziej rozpo-
znawalnym, nie tylko w Lublinie, ze-
społem skupiającym pasjonatów 
teatru tańca jest Grupa Tańca Współ-
czesnego Politechniki Lubelskiej. Co-
raz częściej w  działalność kulturalną 
włączają się również studenci zagra-
niczni.

Turystyka
Bez studentów trudno wyobrazić 

sobie lubelską turystykę. To na KUL 
powstał w  listopadzie 1953 r. pierw-
szy w  Polsce studencki klub tury-
styczny PTTK – Koło PTTK nr 1 przy 
KUL (pierwszeństwo całkowite dzier-
ży koło PTTK na Politechnice Wro-
cławskiej, ale była to organizacja 
pracowników uczelni, a nie studenc-
ka). Od 45 lat działa Studenckie Koło 
Przewodników Beskidzkich. Od 1982 
roku istnieje KPN, czyli Koło Pracow-
ników Nauki przy Oddziale Akade-
mickim PTTK w Lublinie. Kluby te or-
ganizują ważne imprezy, integrujące 
środowisko turystyczne, często o za-
sięgu ponadlokalnym. Większość lu-
belskich przewodników wywodzi się 
z  turystycznego ruchu studenckie-
go. W  Lublinie działają akademickie 
kluby żeglarskie, sekcje Akademic-
kiego Związku Sportowego, Lubel-
ski Harcerski Krąg Akademicki „Ży-
wioły”, duszpasterstwa akademickie 
(najbardziej znane jest KUL-owskie, 
prowadzone przez jezuitów). Orga-
nizowany jest Lubelski Festiwal Nauk 
– ukłon naukowców w stronę miesz-
kańców, zwłaszcza tych młodszych, 
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dla których działają także uniwersy-
tety dziecięce. Dla seniorów akade-
micy organizują uniwersytety trze-
ciego wieku.

Kadra
Potężny zastrzyk energii daje Lu-

blinowi kadra akademicka. Uczelnie 
należą do największych pracodaw-
ców w  mieście i  regionie. Akademi-
cy są widoczni w mediach i kulturze. 
Nawet funkcję prezydentów mia-
sta od ładnych kilku lat piastują wy-
kładowcy szkół wyższych. Lubelskie 
środowisko wydało wiele wybitnych 
postaci nauki. Tu działał i  stworzył 
słynną klinikę okulistyczną prof. Ta-
deusz Krwawicz. Na Uniwersytecie 
Medycznym pracuje prof. Tadeusz 
Trojanowski, jeden z  najwybitniej-
szych polskich neurochirurgów i pre-
zes Oddziału PAN w Lublinie. Na KUL 
powstała słynna szkoła filozoficzna, 
z  profesorami Stefanem Swieżaw-
skim i  ks. Mieczysławem Albertem 
Krąpcem. Filozofię wykładał tam Ka-
rol Wojtyła, późniejszy papież Jan Pa-
weł II (dziś jego pomnik zdobi dzie-
dziniec KUL). Do dziś Wydział Filozofii 
KUL ma markę najlepszej polskiej filo-
zofii (co wyszło też w ocenie parame-
trycznej), mimo że filozofowie z KUL 
rozjechali się po całej Polsce, wzmac-
niając lub tworząc nowe ośrodki fi-
lozoficzne. Prof. Piotr Gutowski nie 
tylko jest przewodniczącym Komite-
tu Nauk Filozoficznych PAN, ale tak-
że doradza ministrowi nauki jako 
członek Komitetu Polityki Naukowej. 
Na UMCS działał prof. Andrzej Wak-
smundzki, słynny twórca i  badacz 
światłowodów. Z tą uczelnią związa-
ny też był znany botanik Dominik Fi-
jałkowski, twórca i pierwszy dyrektor 
Ogrodu Botanicznego UMCS, inicja-
tor utworzenia Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego i  Poleskiego Parku 
Narodowego. Niezwykłą postacią 
był fizyk prof. Włodzimierz Żuk, który 
w  1948 r. zbudował pierwszy w  Pol-

sce spektrometr mas. Na Politech-
nice wykładał prof. Jan M. Kisyński, 
wybitny matematyk, specjalista z za-
kresu teorii równań różniczkowych 
cząstkowych, równań różniczkowych 
w przestrzeniach Banacha, teorii pół-
grup operatorów liniowych i  jej za-
stosowań do procesów Markowa, 
członek PAN i  Amerykańskiego To-
warzystwa Matematycznego. Prof. 
Lucjan Pawłowski, członek PAN, to 
chemik znany z  wielu zastosowań 
praktycznych swoich odkryć nauko-
wych. Z  Uniwersytetem Przyrodni-
czym związany jest prof. Eberhard 
Makosz, wybitna osobistość polskie-
go sadownictwa. Pierwszym rek-
torem Wyższej Szkoły Rolniczej był 
Bohdan Dobrzański, twórca dyscy-
pliny agrofizyka.

Badacze z  Lublina są laureata-
mi konkursów Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej. Nagrodę FNP – najbar-
dziej prestiżowy polski laur naukowy 
– otrzymał prof. Stefan Swieżawski, 
wówczas już emerytowany profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. 8 uczonych z  Lublina uzyskało 
subsydium MISTRZ, a 3 było laureata-
mi programów Homing PLUS, a jedna 
osoba programu IMPULS. 53 młodych 
naukowców uzyskało stypendium 
START. W sumie lubelscy badacze byli 
beneficjentami programów FNP 156 
razy.

Granty
Narodowe Centrum Nauki sfinan-

sowało 304 projekty naukowe o war-
tości ponad 90 mln zł, zgłoszone przez 
badaczy z  Lublina. Najwięcej zdoby-
li pracownicy UMCS – 121 grantów 
o  wartości 37,7 mln zł. KUL zebrał 55 
grantów za 15 mln zł, a Towarzystwo 
Naukowe KUL – 24 za 1,8 mln zł. Ko-
lejny na liście jest Uniwersytet Me-
dyczny z  31 grantami za 11,7 mln zł. 
Politechnika uzyskała 23 granty NCN 
o wartości 9 mln zł. Uniwersytet Przy-
rodniczy ma 18 grantów o wartości 4 

mln zł, a  Instytut Medycyny Wsi – 12 
za 4 mln zł. Po jednym grancie NCN 
zdobyli naukowcy afiliowani w IEŚ (1,5 
mln zł) i WSPA (80 tys. zł).

Lubelskie placówki naukowe re-
alizowały 141 projektów finansowa-
nych przez Narodowe Centrum Badań 
i  Rozwoju. Najwięcej – 43 o  wartości 
87,3 mln zł – Politechnika Lubelska. 
Kolejne miejsca zajmowały: UMCS (29 
projektów, ale aż 341 mln zł), KUL (17, 
51,3 mln zł), IA PAN (16, 27 mln zł), UP 
(15, 33,5 mln zł), UMed (8,20 mln zł) 
i WSEI (8, 20 mln zł) oraz WSPA (5, pra-
wie 15 mln zł). W sumie NCBR na reali-
zację projektów B+R, edukacyjnych 
i  inwestycyjnych przekazało lubel-
skim instytucjom akademickim pra-
wie 600 mln zł.

Miasto
Tak, jak trudno sobie wyobra-

zić Lublin bez uczelni, tak jednostki 
naukowe, zwłaszcza w  ostatnich la-
tach, korzystają na współpracy z mia-
stem, które realizuje szereg progra-
mów wspomagających uczelnie. 
Akademickość została zadekretowa-
na w Strategii Rozwoju Lublina na lata 
2013-2020.

Najtrudniejszym zadaniem jest 
rozwój innowacyjności. Władze 
chcą, by lubelska gospodarka rozwi-
jała się w oparciu o współpracę z  lu-
belską nauką. W tym celu miasto ini-
cjuje i wspiera szereg przedsięwzięć: 
Lubelski Park Naukowo-Technolo-
giczny, „Start-up Lublin”, Lubelska 
Wyżyna IT, Wschodni Klaster ITC oraz 
Klaster Biotechnologiczny to przykła-
dy działań na pograniczu gospodar-
ki i nauki.

Najbardziej wyrazistym progra-
mem, który już przynosi rezultaty, 
jest Study in Lublin. Od czasu jego 
uruchomienia liczba studentów za-
granicznych w  Lublinie zaczęła dy-
namicznie rosnąć. Akcje promocyjne 
lubelskich uczelni i Lublina jako miej-
sca do studiowania zostały zauważo-
ne w całej Polsce oraz poza jej grani-
cami. Najlepsi studenci oraz licealiści, 
którzy podejmą studia na lubelskich 
uczelniach, mają szanse na specjalne 
stypendia prezydenta miasta. Ośro-
dek lubelski co prawda traci studen-
tów, ale spadki są znacznie mniejsze 
niż w  pozostałych miastach akade-
mickich Polski. Dzięki współpracy 
z władzami miasta lubelskie uczelnie 
łatwiej znoszą kryzys demograficz-
ny, a  Lublin pozostaje największym 
ośrodkiem akademickim w  tej czę-
ści kraju. Miasto wydaje na progra-
my akademickie ok. miliona złotych 
rocznie. Widać wyraźnie, że to inwe-
stycja, która szybko się zwraca.

Piotr Kieraciński
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Wieczorowa Szkoła Inży-
nierska w  Lublinie z  Wy-
działem Mechanicz-
nym powstała w  1953 r. 

W roku akademickim 1953/1954 rozpo-
częło tam studia 107 studentów. Uczel-
nię przekształcono w 1965 r. w Wyższą 
Szkołę Inżynierską. Kolejne lata przy-
niosły gruntowne przeobrażenia WSI, 
które w  1977 r. doprowadziły do po-
wstania Politechniki Lubelskiej.

Dziś lubelska uczelnia techniczna 
zatrudnia na sześciu wydziałach 566 
nauczycieli akademickich (44 profe-
sorów tytularnych, 80 doktorów ha-
bilitowanych, 282 doktorów i 160 ma-
gistrów). Kształcą oni ponad 10 tys. 
studentów (7786 stacjonarnych, 2309 
niestacjonarnych, prócz tego 220 
słuchaczy studiów podyplomowych 
i  167 doktorantów). Politechnika Lu-
belska wykształciła dotąd ponad 46 
tys. inżynierów.

W  roku 2015 pracownicy Politech-
niki Lubelskiej opublikowali 1866 prac, 
w tym 253 z impact factor, 342 z listy fi-
ladelfijskiej i 974 z listy MNiSW. W 2015 
r. cytowanych było 2341 prac mają-
cych afiliację Politechniki Lubelskiej.

W  2015 r. pracownicy naukowo-dy-
daktyczni politechniki realizowali 39 
projektów badawczych. Łączna ich war-
tość wyniosła blisko 13 mln zł. Potencjał 
innowacyjny uczelni wyraża się w  licz-

Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski powstał w 1918 roku. Mi-
sją uniwersytetu jest pro-
wadzenie badań nauko-

wych w  duchu harmonii między na-
uką i wiarą, kształcenie inteligencji ka-
tolickiej oraz współtworzenie kultury 
chrześcijańskiej. Decyzja o  umiejsco-
wieniu uniwersytetu właśnie w Lubli-
nie znacząco wpłynęła na losy mia-
sta, dając początek jego akademickiej 
karcie. Od ponad 10 lat uczelnia nosi 
imię Jana Pawła II, który przez 25 lat 
był profesorem KUL.

Obecnie strukturę uniwersyte-
tu stanowi 8 wydziałów: 7 w  Lubli-
nie oraz wydział zamiejscowy w  Sta-
lowej Woli. Uniwersytet kształci na 40 
kierunkach studiów oraz w Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych 
Studiów Humanistyczno-Społecz-
nych. Na uniwersytecie studiuje po-
nad 12,5 tys. studentów, w tym ponad 
1,7 tys. doktorantów (sic!) oraz 614 cu-
dzoziemców. Kadra naukowo-dydak-
tyczna uniwersytetu to 1097 osób (92 
z  tytułem naukowym profesora, 338 
doktorów habilitowanych, 512 dokto-
rów i 154 magistrów).

Ważnym obszarem badawczym jest 
humanistyka, a  do czołowych projek-
tów NPRH należą: „Literatura a  religia 
– wyzwania epoki świeckiej”, „Ekume-
niczna nauka społeczna. Systematy-

Uniwersytet  
Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w  Lublinie to 
uczelnia z 73-letnią tradycją, 
największa we wschodniej 

Polsce. Kształci ogółem ok. 22 tys. stu-
dentów na 80 kierunkach i w 250 spe-
cjalnościach, na 11 wydziałach w Lubli-
nie i Wydziale Zamiejscowym w Puła-
wach. Doliczyć tu trzeba 1500 osób na 
100 kierunkach studiów podyplomo-
wych oraz 750 doktorantów. Pośród 

słuchaczy lubelskiego uniwersytetu 
kształci się około 1500 cudzoziemców.

Potencjał naukowy uczelni to 1665 
nauczycieli akademickich, w  tym 129 
profesorów zwyczajnych i  214 nad-
zwyczajnych, którym sekunduje 819 
adiunktów oraz 281 asystentów.

Misją UMCS jest prowadzenie wy-
sokiej jakości badań. Od 2011 roku 
do chwili obecnej uczelnia podpi-
sała 185 umów o  realizację projek-
tów badawczych krajowych na łącz-
ną kwotę ok. 51 milionów złotych. 
Dodatkowo, w  ciągu ostatnich 5 lat 
pracownicy UMCS zrealizowali po-
nad 40 projektów badawczych z pro-
gramów międzynarodowych, które 
opiewały na kwotę ponad 20 mln zł. 
UMCS ma także sukcesy na polu ko-
mercjalizacji wyników badań nauko-

wych. Prace nad enzymem muta-
nazy, opatentowanym przez zespół 
prof. Janusza Szczodraka, zaowoco-
wały powstaniem w  2015 r. spółki 
„Bioinnova”, której współwłaścicie-
lem jest UMCS. Ta firma to doskonały 
przykład efektywnej współpracy biz-
nesu z uczelnią.

Pośród innych uczelni, nie tylko 
w  regionie, ale i  w  Polsce, UMCS wy-
różnia unikatowy kampus studencki 

zlokalizowany w  centrum miasta, na 
który składają się budynki dydaktycz-
ne, biblioteka, dziewięć akademików 
(2600 miejsc), kluby, obiekty sportowe 
i kulturalne – a wśród nich Akademic-
kie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

Uniwersytet to miejsce, w  któ-
rym spotyka się również sport aka-
demicki i  lubelski biznes. Owocem 
tej współpracy był start trzech za-
wodników na niedawno zakończo-
nych Igrzyskach Olimpijskich w  Rio 
(Monika Brzostek i  Kinga Kołosińska 
– siatkówka plażowa oraz Rafał Fe-
daczyński – chód sportowy). Zespół 
Pszczółka AZS UMCS Lublin wywal-
czył w 2016 roku Puchar Polski w ko-
szykówce kobiet.

(fig)
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bie patentów, wdrożeń i wzorów użyt-
kowych. Uczelnia zgłosiła do ochrony 64 
projekty wynalazcze, uzyskała ochronę 
w  formie patentów na 86 wynalazków 
oraz dwa wzory przemysłowe.

Innowacyjność jest mocną stro-
ną politechniki, która stała się liderem 
w  opracowaniu i  realizacji nowych 
technologii oraz narzędzi w obszarze 
badawczo-rozwojowym. Pod wzglę-
dem liczby zgłoszonych wynalazków 
oraz uzyskanych patentów i  praw 
ochronnych plasuje się w  ścisłej czo-
łówce, a  biorąc pod uwagę liczbę 
zgłoszeń i patentów na jednego pra-
cownika, zajmuje pierwszą pozycję. 
Innowacyjność studentów sprawia, że 
zostają laureatami konkursu „Student-
-Wynalazca” i  zdobywają medale na 
Międzynarodowej Wystawie Wyna-
lazków w  Genewie. Reaktor plazmo-
wy, statek powietrzny i udoskonalony 
kabestan to rozwiązania opracowane 
właśnie przez studentów.

Uczelnia w 2015 r. oddała do użytku 
Centralne Laboratorium Wdrożeń. Za 
blisko 60 mln zł powstały 23 laboratoria 
oraz 191 stanowisk badawczych.

(fig)

ka politycznych i społecznych aplikacji 
dialogów ekumenicznych” czy „Biblio-
grafia podmiotowa Cypriana Norwida”.

Spośród finansowanych przez 
NCN i  NCBR można wymienić ba-
dania nad aktywnością metano-
geniczną węgla (zespół prof. Zofii 
Stępniewskiej), badania nad struktu-

rą i  ewolucją kompleksów Renne-
ra u  wiesiołka i  trzykrotki (zespół dr. 
hab. Heronima Golczyka), psycho-
logiczne badania uwarunkowań są-
dów estetycznych (zespół prof. Pio-
tra Francuza) czy międzynarodowy 
projekt badawczy dr hab. Marioli Ła-
guny „Wielopoziomowa analiza suk-

cesu przedsiębiorczego”. Ważną ini-
cjatywą badawczą, realizowaną przez 
prof. Mirosława Wróbla, jest pierw-
szy w  Polsce przekład Biblii Aramej-
skiej. Do innych osiągnięć należy za-
liczyć uzyskanie przez prof. Piotra 
Gutowskiego z Wydziału Filozofii pre-
stiżowego subsydium profesorskiego 

w programie MISTRZ FNP.
Na KUL opracowana i  wydana 

została 20-tomowa Encyklopedia 
Katolicka. Biblioteka Uniwersytec-
ka KUL należy do najlepszych tego 
typu placówek w kraju. Jej księgo-
zbiór liczy prawie 2 miliony jedno-
stek.

KUL jest uczelnią otwartą na 
cywilizacyjne i  naukowe wyzwa-
nia współczesności, w  prowa-
dzonych badaniach i  nauczaniu 
uwzględnia wymiar moralny i du-
chowy. KUL realizuje także misję 
na rzecz zagrożonych obszarów 
kultury, chroniąc kierunki uznane 
za kulturotwórcze, takie jak filozo-
fia czy filologia klasyczna.

(fig)

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska
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Uniwersytet Medyczny

Uczelnia powstała w  1950 
roku z  przekształcenia 
w  Akademię Lekarską 
dwóch wydziałów UMCS 

– lekarskiego i  farmaceutycznego. 
Po kilku miesiącach przyjęła nazwę 

Akademii Medycznej. W  2008 roku 
AM otrzymała formalnie status uni-
wersytetu.

W  lubelskim Uniwersytecie Me-
dycznym wykładali i prowadzili bada-
nia naukowe wybitni przedstawiciele 

lekarskiej profesji. Tu pracował przed 
ponad półwieczem prof. Ludwik 
Hirszfeld – odkrywca zasad dziedzi-
czenia grup krwi, dobre imię uczelni 
rozsławił w  świecie także prof. Tade-
usz Krwawicz – twórca kriooftalmo-
logii.

Na czterech wydziałach i 15 kierun-
kach uniwersytet kształci 6734 stu-
dentów (5308 osób na studiach stacjo-
narnych, 1058 na niestacjonarnych). 
Przygotowuje do pracy naukowej 313 
doktorantów, a  55 osób pobiera na-
ukę na studiach podyplomowych. 
Uniwersytet Medyczny kształci 1203 
studentów zagranicznych pochodzą-
cych z 53 krajów świata. Prof. Andrzej 
Drop, rektor UM, mówi: – Dokonali-
śmy przed laty trafnego wyboru kie-
runków rozwoju Uniwersytetu, wśród 
których na czoło wybija się nauczanie 
anglojęzyczne medycyny. Przyniosło 
to uczelni rozpoznawalną w  świecie 
markę edukacyjną.

Uniwersytet Medyczny zatrud-
nia 1270 osób, wśród których jest 115 
profesorów, 160 doktorów habilito-
wanych, 415 doktorów, 562 pracow-
ników inżynieryjno-technicznych, ad-
ministracji i obsługi.

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodni-
czy w  Lublinie wywodzi 
swoją tradycję od wydzia-
łów rolniczych powoła-

nego w  roku 1944 Uniwersytetu Ma-
rii Curie Skłodowskiej. W  postaci sa-
modzielnej uczelni z  wydziałem rol-
nym, weterynaryjnym i  zootechnicz-
nym placówka zaistniała w 1955 roku 
jako Wyższa Szkoła Rolnicza. Od 1972 

do 2008 uczelnia prowadziła działal-
ność pod nazwą pięciowydziałowej 
Akademii Rolniczej (doszło ogrodnic-
two i technika rolnicza), a uniwersyte-
tem została w roku 2008.

Uniwersytet jest warsztatem pra-
cy dla 788 nauczycieli akademickich, 
wśród których spotkamy 79 profeso-
rów zwyczajnych i  89 nadzwyczaj-
nych. Wspomaga ich 434 adiunktów 

(110 ze stopniem dr. hab.) i  92 asy-
stentów. Kadra ta kształci 7276 stu-
diujących stacjonarnie i 1406 niesta-
cjonarnie na 35 kierunkach studiów 
I i II stopnia, przy czym warto zauwa-
żyć, że Wydział Medycyny Wetery-
naryjnej jako jedyny oferuje jedno-
lite studia magisterskie. Ale są też 
studenci podyplomowi (213 osób) 
i  wreszcie 139 doktorantów. Mury 
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Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji

Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie zo-
stała utworzona w  2000 
roku. Od tamtej pory wy-

kształciła 33 tys. absolwentów. Zało-
życielem uczelni jest Polska Fundacja 
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Go-
spodarczego „OIC Poland”, której mi-
sją jest zapobieganie bezrobociu i pro-
mowanie rozwoju gospodarczego po-
przez projektowanie i wdrażanie pro-
gramów edukacyjnych i doradczych.

Uczelnia prowadzi studia na 13 
kierunkach i  w  65 specjalnościach. 
Oferuje też 81 kierunków studiów po-
dyplomowych. Dziś na studiach sta-
cjonarnych kształci się tu 1,2 tys. stu-
dentów, na niestacjonarnych 5,5 tys. 
Ponad 500 studentów to cudzoziem-
cy. 1250 osób to słuchacze studiów 
podyplomowych. W  roku akademic-
kim 2015/2016 uczelnia przyznała 
studentom stypendia o  łącznej war-
tości ponad 5 mln zł. Studenci roz-
poczynający w  roku akademickim 
2016/2017 studia na specjalności pro-
gramista–operator centrów obrób-
kowych CNC na kierunku mechanika 
i budowa maszyn otrzymają stypen-
dia w wysokości 1 tys. zł z programu 
stypendialnego Fundacji Gene’a  Ha-
asa. Proces dydaktyczny realizuje 23 
profesorów, 34 doktorów habilito-

wanych, 120 doktorów oraz 75 magi-
strów.

WSEI stworzyła własną bazę dydak-
tyczną o  powierzchni 12 tys. m2. Jest 
w  niej Centrum Nowych Technologii 
z  Laboratorium Obrabiarek Sterowa-
nych Numerycznie – Centrum Edukacji 
Technicznej Haas. Centrum Informaty-
zacji i Bezpieczeństwa Transportu to 11 
laboratoriów (m.in. badań wytrzymało-ów (m.in. badań wytrzymało- (m.in. badań wytrzymało-
ści materiałów i  mechaniki uszkodzeń 
środków transportu; szybkiego proto-
typowania, wibroakustycznej diagno-
styki środków transportowych; bezpie-
czeństwa usług sieciowych; technologii 
multimedialnych; jakości usług siecio-
wych IP oraz psychologiczne do bada-
nia kierowców). W Innowacyjnym Cen-
trum Diagnostyki, Badań i  Analiz są 
cztery nowoczesne laboratoria, w któ-
rych prowadzi się badania z  zakresu 
transportu, zdrowia publicznego oraz 
psychologii eksperymentalnej. Uczel-
nia oraz Fundacja „OIC Poland” w okre-
sie 2007-2014 pozyskała 190 mln zł 
z programów unijnych, w tym EFS.

WSEI posiada skomputeryzowa-
ną bibliotekę z  dwiema czytelniami 
i księgozbiorem liczącym 48 tys. wo-
luminów. Dom Studenta WSEI oferuje 
300 miejsc mieszkalnych, dysponuje 
też parkingiem podziemnym.

(pik)

alma mater opuściło dotąd 66 tys. 
absolwentów.

Do najważniejszych osiągnięć na-
ukowych lubelskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego trzeba zaliczyć kon-
cepcję sadów karłowych, powszechną 
dziś w sadownictwie, a także wprowa-
dzenie lub restaurowanie nowych ras 
zwierząt: kuca felińskiego, świni pu-
ławskiej, polskiej owcy nizinnej, kro-
wy białogrzbietej czy kury polbar. To 
naukowcy z  lubelskiej uczelni wpro-
wadzili geny karłowatości do polskich 
odmian pszenicy i  pszenżyta. W  Lu-
blinie opracowano też metody zago-
spodarowania zdewastowanych pól 
górniczych i  terenów po eksploatacji 
gazu łupkowego oraz udoskonalono 
wytwarzanie folii biodegradowalnej.

Uniwersytet prowadzi badania nie 
tylko w laboratoriach, lecz także w klini-
kach medycyny weterynaryjnej i  czte-
rech gospodarstwach doświadczal-
nych o łącznej powierzchni 1646 ha.

Do wizytówek uczelni należą Chór 
Akademicki oraz Zespół Pieśni i  Tań-
ca „Jawor”, a  Centrum Kongresowe 
oferuje salę koncertową, popularną 
w mieście i regionie. Architektura no-
wych budynków Uniwersytetu wyróż-
nia się w Lublinie i podnosi walory es-
tetyczne miasta.

(fig)

W  latach 2011-2016 naukowcy 
opublikowali 11 516 artykułów na-
ukowych (łączna wartość IF – 6054, 
MNiSW – 98735).

W  ostatnim pięcioleciu uczel-
nia prowadziła kilkadziesiąt projek-
tów naukowych finansowanych przez 
NCN, NCBR, realizowała kilkanaście 
prestiżowych grantów z  udziałem 
partnerów zagranicznych, korzysta-
jąc w tym względzie z nowoczesnego 
zaplecza badawczego m.in. Ośrodka 
Medycyny Doświadczalnej, oddane-
go do użytku w  roku ubiegłym. Kil-
ka bieżących projektów dotyczy ro-
botyki, skonstruowania urządzenia 
do nieinwazyjnej diagnostyki chorób 
kardiologicznych „na odległość” oraz 
nowatorskiego robota zapewniają-
cego pomoc pacjentom z chorobami 
neurodegeneracyjnymi, m.in. w  cho-
robie Alzheimera.

Uniwersytet dynamicznie się roz-
wija, powiększając i  modernizując 
bazę dydaktyczną i naukową. W rejo-
nie ulic Jaczewskiego i  Chodźki po-
wstał nowoczesny kampus, tworząc 
wraz z  Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym nr 4 oraz Uni-
wersyteckim Szpitalem Dziecięcym 
wielki kompleks medyczny.

(Włodzimierz Matysiak, pik)
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Wyższa Szkoła Nauk Spo-
łecznych z siedzibą w Lu-
blinie powstała w  2001 
roku. Posiada status wyż-

szej szkoły zawodowej. Kształci w ob-
szarze nauk społecznych i  medycz-
nych na 3-letnich studiach licencjac-
kich na kierunkach: socjologia, praca 
socjalna, dietetyka, kosmetologia, ra-
townictwo medyczne, techniki denty-
styczne i psychologia.

Aktualnie na Wydziale Nauk Spo-
łecznych i  Nauk Medycznych kształ-
ci się prawie 500  studentów studiów 
licencjackich. WSNS oferuje również 
studia podyplomowe na kilkudziesię-
ciu kierunkach z tematyki socjologicz-
no-psychologicznej, pedagogiki, pracy 
socjalnej, kosmetologii oraz dietety-
ki. Aktualnie na studiach podyplomo-
wych kształci się prawie 800 słuchaczy. 
Dzięki temu, że zajęcia są wspomaga-
ne przez Internet, w gronie słuchaczy 
znajdują się osoby niemal z całej Polski.

W  roku akademickim 2016/2017 
zajęcia będzie prowadziło blisko 70 
wykładowców. Jest wśród nich 6 pro-
fesorów zwyczajnych, 5 doktorów ha-
bilitowanych, 20 doktorów oraz 6 ma-
gistrów. Ze względu na praktyczny 
charakter kształcenia zajęcia prowa-
dzi także ok. 30 specjalistów prakty-
ków. – Jesteśmy na rynku lubelskim 
już 15 lat. Przyjazna atmosfera, pro-

Wyższa Szkoła Przedsię-
biorczości i  Administra-
cji w  Lublinie powstała 
w  1998 roku. Od tam-

tego czasu wypromowała niemal 8,5 
tys. absolwentów studiów licencjac-
kich, inżynierskich i  magisterskich, 
a  studia podyplomowe w  uczelni 
ukończyło 10,4 tys. osób.

Obecnie w  WSPA kształci się 1,2 
tys. studentów i  600 słuchaczy stu-
diów podyplomowych. 380 studen-
tów (niemal 25%) to cudzoziemcy, 
m.in. z  Ukrainy, Rosji, Białorusi, Fran-
cji, Kazachstanu, Indii, Nepalu, Arme-
nii, Bangladeszu, Tadżykistanu i Paki-
stanu. Uczelnia oferuje 7 kierunków 
studiów licencjackich (translatoryka 
biznesowa, administracja, dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna, finanse 
i  rachunkowość, socjologia, stosunki 
międzynarodowe, zarządzanie), 4 kie-
runki inżynierskie (architektura, go-
spodarka przestrzenna, informatyka, 
transport) oraz socjologiczne studia 
magisterskie. Na uczelni można stu-
diować w  trybie stacjonarnym i  nie-
stacjonarnym. Studia niestacjonarne 
mogą być prowadzone również z wy-
korzystaniem systemu online. Pełna 
oferta uczelni jest także udostępnio-
na w języku angielskim. Paletę oferty 
edukacyjnej uzupełnia 50 kierunków 
studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła 
Społeczno-Przyrodnicza 

im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-
-Przyrodnicza im. Win-
centego Pola w  Lubli-
nie powstała w  2000 r. 

Kształci w systemie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym, na studiach magister-
skich i  licencjackich na kierunkach: fi-
zjoterapia, turystyka i  rekreacja, ko-
smetologia, filologia angielska, wycho-
wanie fizyczne oraz na 37 kierunkach 
studiów podyplomowych.

Kadrę akademicką WSSP stanowi 
18 profesorów tytularnych, 11 dok-
torów habilitowanych, w  tym 9 pro-
fesorów WSSP, oraz 64 doktorów. 
W  uczelni zatrudnionych jest też 29 
pracowników administracji.

Programy studiów w  języku an-
gielskim na kierunkach turystyka i  re-
kreacja, wychowanie fizyczne i  fizjo-
terapia oraz kosmetologia sprawiają, 
że edukację podejmują tu studenci 

z 39 państw z całego świata. Atrakcyj-
ną ofertą WSSP są studia w programie 
2+1. W ramach tego programu studen-
ci mają możliwość kształcenia się przez 
dwa lata w  WSSP i  rok w  uczelniach 
w Wielkiej Brytanii, z którymi uczelnia 
współpracuje. Po ukończeniu studiów 
w  tym programie, studenci otrzymu-
ją dwa dyplomy – ukończenia WSSP 

i brytyjskich uczelni. WSSP rozwija mię-
dzynarodową współpracę naukową 
oraz w ramach programu Erasmus+.

WSSP dysponuje aulą na 200 osób, 
gabinetami fizykoterapii, kinezytera-
pii, kosmetyki, biomechaniki, masa-
żu, laboratorium chemicznym, pra-
cowniami turystyki, hotelarstwa, 
gastronomii, geografii i  informatyki. 
Na terenie uczelni znajdują się: sala 
gimnastyczna, siłownia, sale do ae-
robiku i  ćwiczeń na trenażerach oraz 
sale ćwiczeń ruchowych ogólnoro-
zwojowych. Dla potrzeb mieszkań-
ców Lubelszczyzny i  studentów fi-
zjoterapii uruchomiono Akademickie 
Centrum Fizjoterapii. WSSP posiada 
też Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowy w Piotrawinie nad Wisłą.

Wizytówką uczelni jest sport. Klub 
AZS WSSP prowadzi sekcje: lekkoatle-
tyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, kick-

boxingu, judo, karate tradycyjnego 
i tenisa stołowego. Jednak najbardziej 
znana jest drużyna piłki ręcznej ko-
biet, która kilkakrotnie zdobywała ty-
tuły akademickich mistrzyń Polski i aż 
sześciokrotnie wywalczyła akademic-
kie mistrzostwo Europy. 

(pik)
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fesjonalizm wykładowców i  życzliwe 
ich nastawienie do studentów nada-
je komfort studiowaniu. Kładziemy 
większy nacisk nie na liczbę studen-
tów, ale jakość studiowania – mówi 
dr Emilia Żerel, rektor WSNS. – Na-
stawiamy się na rozwój kompetencji 
miękkich, które wzmocnią poczucie 
pewności siebie, wiarę w swoje możli-
wości, odbiorą strach i lęk przed przy-
szłością – kończy rektor WSNS.

Ze względu na indywidualne po-
dejście do studenta ograniczono licz-
bę miejsc na poszczególnych kierun-
kach studiów, a rekrutacja odbywa się 
wyłącznie według kolejności składa-
nych dokumentów.

Uczelnia ma własną siedzibę o  po-
wierzchni 3 tys. m2 z  parkingiem oraz 
windą dostosowaną dla osób niepełno-
sprawnych. Pierwsza inauguracja roku 
akademickiego w  tym budynku mia-
ła miejsce w roku 2013. Obiekt spełnia 
oczekiwania wykładowców i  studen-
tów. Są w nim sale wykładowe, bibliote-
ka, laboratorium kosmetologiczne oraz 
pracownia technik dentystycznych. 

 (pik)

WSPA zatrudnia na etacie niemal 70 
doktorów i doktorów habilitowanych 
oraz 13 profesorów tytularnych. Zaję-
cia prowadzą też wykładowcy-prakty-
cy – umowy z uczelnią podpisało ok. 
300 specjalistów z  różnych dziedzin. 
We własnym budynku WSPA, przy-
stosowanym do potrzeb niepełno-

sprawnych, na powierzchni 4,5 tys. 
m2 znajdują się 2 aule (łącznie mogą 
pomieścić ponad 500 osób), sale wy-
kładowe i ćwiczeniowe, laboratorium 
językowe, 7 klimatyzowanych labo-
ratoriów komputerowych oraz pra-
cownia CISCO. Księgozbiór Biblioteki 
WSPA liczy ponad 32 tys. woluminów. 

WSPA działa w  partnerstwie z  10 
uczelniami w Polsce oraz 26 z zagrani-
cy (m.in. z Niemiec, Francji, Norwegii, 
Słowenii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Ka-
zachstanu, Ukrainy, USA czy Tajwanu). 

(pik)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Biblioteka i czytelnia WSPA
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Instytut Medycyny Wsi 
im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Wi-
tolda Chodźki powstał w  1955  r. 
Podlega Ministrowi Zdrowia. Pier-
wotnie miał nazwę Instytut Me-

dycyny Pracy i Higieny Wsi. Utworze-
nie placówki zainicjowała grupa le-
karzy i  naukowców skupionych wo-
kół dr. Chodźki, pierwszego ministra 
zdrowia publicznego II Rzeczypospo-

litej, obecnego patrona IMW. Począ-
tek powstania Instytut miał w 1951 r. 
kiedy powstał przy Akademii Me-
dycznej w Lublinie Zespół Naukowo-
-Badawczy – Instytut Medycyny Pracy 
Wsi. Obecnie, od 1984 roku, decyzją 
Rządu Polskiego Instytut nosi nazwę 
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 
w Lublinie.

IMW skupia specjalistów higieny 
ogólnej i komunalnej wsi, higieny ży-
wienia i  oświaty sanitarnej, higieny 
pracy ze szczególnym podkreśleniem 
mechanizacji, chemizacji i  zootech-
niki, antropozoonoz i  parazytologii, 
w  klinicznych chorobach zawodo-
wych i  chorobach specyficznych dla 
środowiska wiejskiego oraz demogra-
fii i  organizacji wiejskiej służby zdro-
wia. Kadrę naukową placówki tworzy 
68 osób, w  tym 12. to profesorowie 
tytularni, 20 – doktorzy habilitowani. 
Pracownicy IMW od 2011 r. uzyskali 12 
grantów Narodowego Centrum Na-
uki lub Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Placówka uzyskała w para-
metryzacji Ministra Nauki w 2013 r. za-
szczytną kategorię A.

Strukturę Instytutu tworzą dwa 
piony: leczniczy (m.in. 50 specjali-
stycznych poradni, 3 kliniki, 4 zakłady, 
2 ośrodki: ambulatoryjnej rehabilita-
cji oraz dzienny dom opieki medycz-
nej) oraz badawczy (14 struktur nauko-
wych). Instytut ogółem zatrudnia bez 
mała 300 osób, w tym 80 lekarzy rezy-
dentów. Instytut jest ośrodkiem rezy-

Instytut Agrofizyki im. Bohdana 
Dobrzańskiego PAN

Instytut Agrofizyki im. Boh-
dana Dobrzańskiego Polskiej 
Akademii Nauk został utwo-
rzony w  1968 r. Strukturę insty-

tutu tworzy 6 zakładów naukowych, 
w których znajdują się 22 laboratoria 
wyposażone w  aparaturę do badań 
stanu środowiska rolniczego, emi-

sji gazów cieplarnianych, biomate-
riałów rolno-spożywczych oraz pro-
jektowania i optymalizacji technolo-
gii pozyskiwania nowych produktów 
i energii z surowców rolniczych.

W  instytucie działają ponadza-
kładowe jednostki do wsparcia ba-
dań i  transferu technologii: Centrum 
Doskonałości AGROPHYSICS, Środo-
wiskowe Laboratorium Energii Od-
nawialnej, Centrum Badawczo-In-
nowacyjne oraz Międzyzakładowa 
Pracownia Modelowania Kompute-
rowego.

IA PAN zatrudnia 97 osób, w tym: 
12 profesorów zwyczajnych, 9 profe-
sorów nadzwyczajnych, 23 adiunk-
tów, 5 asystentów, 17 pracowników 
inżynieryjnych i  technicznych, 26 
pracowników administracyjnych i  5 
pracowników obsługi. W  badaniach 
uczestniczy 24 doktorantów. Insty-
tut ma uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora i  doktora habilito-
wanego w zakresie agronomii-agro-
fizyki i  prowadzi studia doktoranc-
kie.
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Instytut Europy  
Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-
-Wschodniej w Lublinie, najmłod-
sza i  najmniejsza lubelska pla-
cówka naukowa, został powołany 

przez ministra spraw zagranicznych 
w 2001 roku. Jego geneza sięga 1991 
roku, gdy z inicjatywy środowiska aka-
demickiego Lublina powołano Towa-
rzystwo Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej. Głównym rzecznikiem 
powołania placówki był prof. Jerzy 
Kłoczowski z  KUL. IEŚW zatrudnia 17 
osób, w tym 12 pracowników nauko-
wych: 3 profesorów nadzwyczajnych, 
5 adiunktów i 4 asystentów. W ocenie 
parametrycznej uzyskał kategorię B.

Instytut zajmuje się analizą aktu-
alnych zjawisk politycznych, kultu-
rowych i  społecznych widocznych 
w  naszej części Europy, zwłaszcza 
po przełomie 1989 roku. Aktywnie 
wspiera procesy integracyjne w  re-
gionie. Poprzez konferencje, publika-
cje i  wymianę intelektualną dąży do 
zbliżenia między społeczeństwami 
i państwami naszej części Europy oraz 
wspiera promocję regionu w  środo-
wiskach opiniotwórczych Europy Za-
chodniej i Ameryki Północnej.

Instytut posiada własne wydaw-
nictwo i bibliotekę. W 2016 roku pra-
cownicy naukowi otrzymali dwa gran-
ty w  ramach programów: Mobilność 

plus i Stypendium dla wybitnych mło-
dych naukowców. Najważniejszym 
projektem finalizowanym przez IEŚW 
jest grant Narodowego Centrum Na-
uki (realizowanym wspólnie z Instytu-
tem Historii Powszechniej Rosyjskiej 
Akademii Nauk) „Polska-Rosja: czy fa-
talizm wrogości? O nowe ujęcie histo-
rii”. Pracujący razem polscy i  rosyjscy 
historycy oraz polscy i  rosyjscy na-
uczyciele historii przygotowują w  ra-
mach projektu duży zestaw pomo-
cy naukowych dla nauczycieli historii 
w Polsce i w Rosji, umożliwiający spoj-
rzenie na niełatwą polsko-rosyjską hi-
storię w  perspektywie lepszego zro-
zumienia wzajemnych przeczuleń, 
w duchu wzajemnej empatii.

W  podobnym duchu podjęto też 
współpracę z  litewskimi historykami 
i politologami.

Instytut aktywizuje też swe dzia-
łania w  charakterze think tanku. Pra-
cownicy uczestniczą w  prestiżowych 
konferencjach zagranicznych. Co ty-
dzień publikowane są „Komentarze 
IESW”, poświęcone analizie współcze-
snych problemów regionu. „Rocznik 
IESW”, wydawany w  kilku zeszytach 
tematycznych, został oceniony na 14 
punktów.

(pik)

Pracownicy instytutu prowadzą 
badania w  zakresie: zrównoważo-
nego zarządzania i  wykorzystania 
systemu gleba-roślina-atmosfera; 
opracowywania nowych usług kli-
matycznych i predykcji zmian klima-
tu; minimalizacji wpływu rolnictwa 
na zmiany klimatu; bezpieczeństwa 
żywności; wykorzystania biomate-
riałów roślinno-spożywczych w celu 
projektowania nowej żywności, 
biodegradowalnych materiałów 
oraz nowych usług; waloryzacji 
odpadów; wykorzystania biomasy 
roślinno-spożywczej na cele ener-
getyczne; optymalizacji procesów 
w  zakresie odnawialnych źródeł 
energii. Prace prowadzone w IA mają 
w dużym stopniu charakter interdy-
scyplinarny.

Dorobek badaczy z  Instytutu 
Agrofizyki stanowi przeszło 6 tys. pu-
blikacji naukowych, setki monografii 
i  książek i  110 patentów. Pracownicy 
jednostki zrealizowali 110 krajowych 
oraz 30 międzynarodowych pro-
jektów badawczych. O  jakości pro-
wadzonych badań świadczy m.in. 
kategoria A, przyznana Instytutowi 
w  ocenie parametrycznej. Instytut 
uzyskał też logo HR Research Excel-
lence.

(pik)

denckim w  ramach podyplomowego 
specjalizacyjnego kształcenia lekarzy 
w  zakresie m.in. chorób wewnętrz-
nych, diabetologii, medycyny rodzin-
nej, rehabilitacji, zdrowia publicznego.

Instytut praktycznie jako jedyny 
w  kraju prowadzi kompleksowe ba-
dania naukowo-eksperckie w  dzie-
dzinie higieny pracy, higieny ogól-
nej i komunalnej wsi oraz zwalczania 
chorób zawodowych występujących 
w  związku z  pracą na wsi oraz w  le-
śnictwie. Instytut dokonuje oceny 
warunków bytowania ludności wiej-
skiej, określa ilościowy i  jakościowy 
stan zaopatrzenia wsi w  wodę, pod-
nosi zagadnienia prawidłowej ase-
nizacji oraz problem prawidłowej 
przestrzennej zabudowy wsi. W dzie-
dzinie higieny bytowania instytut 
opracowuje program działania higie-
nizacji i  patronuje społecznemu ru-
chowi higienizacji wsi.

Reasumując, Instytut prowadzi ba-
dania we wszystkich zakresach biolo-
gii medycznej i  nanotechnologii oraz 
pełnoprofilowych aspektów zdrowia 
człowieka szczególnie związanych 
z  obszarami wiejskimi, a  m.in. w  wy-
miarach medycznych – klinicznych, jak 
i  pozamedycznych – w  tym zdrowia 
publicznego.

(pik)
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W Lublinie kształcą się obywatele 96 państw. Miasto ma najwyższy 
w Polsce wskaźnik umiędzynarodowienia studiów. To nie przypadek, 
ale wynik celowego działania uczelni i władz miasta.

Cały świat  
w Lublinie

Gdy próbuję wczesnym po-
południem znaleźć miejsce 
w  popularnych kawiarniach 
w  centrum Lublina, wszyst-

kie stoliki są już zajęte. Słychać różno-
języczny gwar. Oprócz angielskiego 
norweski, języki Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu, nawet chiński. To studenci 
Uniwersytetu Medycznego, którzy po 
zajęciach wpadli na obiad czy kawę. 
Właśnie ta uczelnia jako pierwsza 
rozpoczęła kształcenie obcokrajow-
ców na studiach anglojęzycznych. Po-
czątki nie były łatwe. Dr hab. Hanna 
Trębacz, prorektor UM ds. współpracy 
z  zagranicą i  szkolenia podyplomo-
wego, mówi: – Pierwszych studen-
tów na anglojęzyczny kierunek lekar-
ski przyjęliśmy w  1995 roku. Było ich 
pięcioro, wszyscy z USA, pochodzenia 
indyjskiego.

Dziś uczelnia kształci ponad 1,2 
tys. obcokrajowców. Są wśród nich 
obywatele Tajwanu, USA, Tajlandii, 
Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Kanady i  wielu in-
nych krajów świata. Lubelski Uniwer-

sytet Medyczny ma najwyższą liczbę 
studentów zagranicznych wśród pol-
skich uczelni medycznych, podobnie 
jak współczynnik umiędzynarodo-
wienia.

Lublin natomiast dzierży pry-
mat wśród innych polskich miast 
pod względem wysokości wskaźni-
ka umiędzynarodowienia kształcenia 
na poziomie wyższym. Obcokrajow-
cy stanowią ponad 8,3% wszystkich 
studentów na lubelskich uczelniach. 
Średnia dla Polski w  roku akademic-
kim 2015/16 wynosi ok. 4% (wg FE 
Perspektywy). Pięć lat temu, w  roku 
akademickim 2010/2011, w  Lublinie 
studiowało 1,4 tys. obcokrajowców. 
W  roku akademickim 2015/2016 było 
ich 5,6 tys. Oznacza to wzrost o 400%. 
W tym czasie w Polsce ich liczba wzro-
sła z 21,5 tys. do 57,1 tys. Lublin wyka-
zuje znacznie wyższą od przeciętnej 
dynamikę wzrostu umiędzynarodo-
wienia. To nie tylko zasługa lubelskich 
szkół wyższych – także niepublicz-
nych, o  czym poniżej – ale również 
władz miasta. Doceniając znacze-

nie studentów międzynarodowych 
w 2011 powołały one program Study 
in Lublin. Początkowo wysiłki skiero-
wano na pozyskiwanie studentów ze 
wschodu, głównie z Ukrainy. Choć ten 
nurt działalności trwa nadal, od 2013 
r. postanowiono wspomagać uczel-
nie w tworzeniu anglojęzycznych pro-
gramów studiów i  promocji tychże 
w  wielu krajach świata. Umiędzyna-
rodowienie, jako ważny aspekt akade-
mickości Lublina, zostało też wpisane 
w dokumencie Strategia Rozwoju Lu-
blina na lata 2013-2020.

Matką i  prekursorem tego sukce-
su był Uniwersytet Medyczny, ale nie 
jest dziś sam. Od kilku lat Lublin wy-
korzystuje atut swojego położenia na 
wschodzie kraju – przyjeżdżają tu na 
studia Ukraińcy i  obywatele innych 
krajów dawnego ZSRR. W  roku aka-
demickim 2015/2016 Ukraińcy stano-
wili w  Lublinie największą grupę stu-
dentów międzynarodowych. Było ich 
ponad 3,7 tys. Najwięcej na UMCS – 
1265 – gdzie stanowili zdecydowaną 
większość spośród niemal 1,5 tys. ob-
cokrajowców. Na KUL kształciło się 512 
studentów zagranicznych, na Politech-
nice Lubelskiej niemal 650, na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym ponad 150. Nie 

www.study.lublin.eu  
to dobry adres dla studentów 
zagranicznych. Funkcjonuje 
w językach polskim, angielskim, 
ukraińskim i rosyjskim. Można tam 
znaleźć informacje o kierunkach 
studiów na wszystkich lubelskich 
uczelniach, w tym zwłaszcza 
o studiach w języku angielskim. 
Zainteresowany dowie się też 
sporo o samym mieście oraz 
możliwościach i atrakcjach, 
jakie Lublin oferuje studentowi 
spoza Polski. Portal dostarcza też 
szereg informacji praktycznych, 
np. dotyczących komunikacji, 
czy niezbędnych dokumentów. 
Jeszcze inna zakładka poświęcona 
jest stypendiom, jakie może 
zdobyć obcokrajowiec, by 
zrealizować swe marzenia 
o studiach w Polsce.

Studenci zagraniczni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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pozostają w tyle uczelnie niepu-
bliczne, które także korzystają 
z tej koniunktury. Wyższa Szkoła 
Ekonomii i  Innowacji zachęciła 
do studiów u siebie ponad 500 
obcokrajowców, Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Administra-
cji prawie 450, a  Wyższa Szko-
ła Społeczno-Przyrodnicza im. 
Wincentego Pola ponad 720. 
W  Lublinie w  minionym roku 
akademickim studiowali oby-
watele 96 państw. Drugie – po 
obywatelach Ukrainy – miejsce 
pod względem liczebności zaję-
li studenci z Tajwanu (427, wszy-
scy na UMed), a  dalej są Biało-
rusini (204), Amerykanie (172), 
Norwegowie (144) i  obywatele 
Arabii Saudyjskiej (123). Liczące 
po kilkadziesiąt osób „reprezen-
tacje” miały też: Francja (98), Taj-
landia (72), Hiszpania (57) i Indie 
(45). Powyżej 20 przedstawicie-
li miały: Czechy, Gruzja, Wielka 
Brytania, Kanada, Pakistan, Ka-
zachstan, Słowacja, Nepal, Tur-
cja, Rosja i Chiny.

Wspólne działania promocyj-
ne władz miasta i  uczelni – tak 

w  postaci udziału w  między-
narodowych targach eduka-
cyjnych, jak i  za pośrednic-
twem portalu www.study.
lublin.eu – przynoszą wymier-
ne efekty. Lubelskie uczelnie 
rozbudowują ofertę studiów 
anglojęzycznych. W roku aka-
demickim 2016/2017 uczel-
nie wyższe w  Lublinie oferu-
ją 49 kierunków kształcenia 
w tym języku. Oznacza to po-
nad 10-krotny wzrost w  sto-
sunku do roku akademickie-
go 2010/2011, gdy startował 
program „Study in Lublin”. 
Wobec malejącego potencja-
łu demograficznego miasta 
i  województwa działalność 
ta znacząco przyczynia się do 
poprawy kondycji lubelskich 
szkół wyższych. Zyskuje tak-
że samo miasto, które staje się 
barwniejsze i  zamożniejsze, 
a jego obywatele mają unikal-
ną możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z kulturami odle-
głych zakątków globu.

Piotr Kieraciński

Optymalny ekosystem
Lublin staje się coraz bardziej międzynarodowy – za-
równo pod względem obecności zagranicznych stu-
dentów, jak i  globalnych firm, które otwierają tu swo-
je oddziały. Te dwie sfery są 
ze sobą wzajemnie powiąza-
ne i mają na siebie pozytyw-
ny wpływ.

Większość obcokrajow-
ców to studenci z  Ukrainy. 
Wynika to z  naturalnej bli-
skości do granicy – Lublin 
staje się dla nich bramą do 
życia i pracy w Polsce. Więk-
szość z  nich wybiera studia 
na UMCS czy innych lubel-
skich uczelniach, ale dla du-
żej ich części Centrum Ję-
zyka i  Kultury Polskiej dla 
Polonii i  Cudzoziemców 
UMCS jest pierwszym eta-
pem do rozpoczęcia nauki 
w  innych ośrodkach w  kra-
ju. Jednak lubelskie uczelnie 
nie są wybierane wyłącznie 
ze względu na dogodne położenie. Jakość kształce-
nia, jakie oferują, przyciąga coraz więcej studentów 
z najodleglejszych zakątków globu: Tajwanu, USA czy 
Arabii Saudyjskiej. Nie są to pojedyncze przypadki, 
ale całe grupy, które uznały Lublin i  tutejszy ekosys-
tem akademicki za optymalne miejsce do uzyskania 
wykształcenia, które pozwoli im osiągnąć sukces za-
wodowy w swoich krajach.

Internacjonalizacja lubelskiego środowiska akade-
mickiego ma ogromne przełożenie na środowisko go-
spodarcze miasta. Studenci i  absolwenci ze wschodu 

wzbogacają lokalny rynek 
pracy, a  obywatele bardziej 
odległych państw po powro-
cie w  rodzinne strony, opo-
wiadając o  studiach w  Lubli-
nie oraz pokazując wysokie 
kompetencje nabyte na lu-
belskich uczelniach, budują 
pozytywny wizerunek miasta 
za granicą. Mamy na to nie-
zbite dowody: z  roku na rok 
studentów spoza Europy jest 
coraz więcej, a  przedsiębior-
stwa globalne widzą w Lubli-
nie ogromny potencjał inte-
lektualny. To między innymi 
dzięki atmosferze miasta 
otwartego i  wielokulturowe-
go Lublin jest wybierany jako 
lokalizacja oddziałów mię-
dzynarodowych przedsię-

biorstw, co daje firmom możliwość ekspansji w oparciu 
o lokalny przemysł edukacyjny, który dostarcza wykwa-
lifikowany kapitał ludzki do pracy i zaplecze akademic-
kie wspierające innowacje.

dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii  
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

Assef Salloom z KUL, najlepszy student zagraniczny 
w Polsce w kategorii Studia doktoranckie w roku 2015
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W tym roku lubelscy sportowcy spod znaku AZS sięgali nie tylko 
po medale mistrzostw Polski, Europy czy świata, ale zaznaczyli 
też swoją obecność na igrzyskach w Rio de Janeiro.

Sukcesy lubelskich 
azetesiaków

Chociaż barw AZS UMCS na 
arenach olimpijskich w  Bra-
zylii broniło troje sportow-
ców, to emocje kibiców roz-

palał głównie duet siatkarek plażo-
wych. Kinga Kołosińska i Monika Brzo-
stek w swoim debiucie na igrzyskach 
dostarczyły niezapomnianych wrażeń, 
pewnie przechodząc fazę grupową 
i ulegając dopiero w meczu o ćwierć-
finał parze z Australii. Dla obydwu siat-
karek to życiowy sukces, wziąwszy 
pod uwagę fakt, że na słynnej Copa-
cabanie występowało 16 najlepszych 
par na świecie. We wrześniu potwier-
dziły supremację na krajowym po-
dwórku, zdobywając piąte z rzędu mi-

strzostwo Polski. Chodziarz Rafał Fe-
daczyński zajął w olimpijskim chodzie 
24 miejsce na dystansie 50 km.

Na arenach krajowych najwięk-
szy lubelski uniwersytet zdomino-
wał rywalizację w koszykówce. Zespół 
Pszczółki AZS UMCS triumfował w Pu-
charze Polski kobiet, zaś męska i żeń-
ska drużyna sięgnęły po złote meda-
le Akademickich Mistrzostw Polski: 
panie pokonały w  finale Uniwersytet 
Gdański (MVP turnieju została Mar-
ta Jujka z  UMCS), natomiast panowie 
zwyciężyli krakowską AGH. Jeśli dodać 
do tego brąz piłkarzy oraz szczypior-
nistek, to nie dziwi wysokie 6. miejsce 
UMCS w  klasyfikacji generalnej AMP 
i 2. wśród uniwersytetów (za UW). To 
najlepszy wynik w historii uczelni.

Tak jak gry zespołowe są wizytówką 
UMCS, tak przyszli inżynierowie z Poli-
techniki Lubelskiej (24. miejsce w AMP) 
od lat specjalizują się w  sportach in-
dywidualnych. W  tym roku brylowa-
li m.in. przy stole brydżowym (zwy-
cięstwo duetu Piotr Waniurski i  Jakub 
Jagodziński, który wraz z reprezentacją 
Polski sięgnął także po najcenniejszy 
krążek w Akademickich Mistrzostwach 
Świata), na ścianie do wspinaczki spor-
towej (złote medale Kariny Mirosław, 
Aleksandry Rudzińskiej, Konrada Janka 
oraz w  klasyfikacji drużynowej kobiet 
i mężczyzn) a także na lekkoatletycznej 
bieżni (triumf Sebastiana Smolińskiego 
na 1500 i 3000 m). Również w biegach 

przełajowych męż-
czyzn Politechnika nie 
miała sobie równych, 
wygrywając klasyfika-
cję drużynową. 

O  równie spek-
takularne wyczyny 
może być wkrótce ła-
twiej, bo po oddaniu 
we wrześniu zmodernizowanej za 7,5 
mln zł hali sportowej, znacząco popra-
wią się warunki do treningów. W hali 
swoje mecze rozgrywać będą drugo-
ligowi siatkarze, których Politechnika 
objęła od tego roku swoim mecena-
tem, ale na remoncie skorzystają rów-
nież pozostałe sekcje – powstały m.in. 
sale do fitnessu/aerobiku, tenisa sto-
łowego i sportów walki.

O  nowych obiektach sportowych 
myśli także KUL. W  kampusie na Po-
czekajce ma w  przyszłym roku po-
wstać hala z  czterema kortami teni-
sowymi, boksami do squasha oraz 
boiskiem z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, na którym będzie można grać 
w  piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręcz-
ną oraz streetball. Także Uniwersytet 
Medyczny obok hali przy ul. Chodźki 
wybuduje centrum sportowo-rekre-
acyjne. Obie uczelnie w  klasyfikacji 
generalnej AMP zajęły odległe miej-
sca: odpowiednio 54. i  55. Wyżej, na 
30. pozycji, zakończył zmagania Uni-
wersytet Przyrodniczy. Do sukcesu 
UP niewątpliwie przyczynili się aze-
tesiacy, którzy po raz trzeci zdobyli 
tytuł wicemistrza Akademickich Mi-
strzostw Polski w  trójboju siłowym, 
powtarzając sukces z 2013 i 2014 roku.

Spośród uczelni prywatnych na czo-
ło sportowej rywalizacji wybija się Wyż-
sza Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. 
W. Pola, która z racji bliskich kontaktów 
z klubem mistrza Polski – MKS Selgros – 
od lat z powodzeniem stawia na żeńską 

piłkę ręczną. Na ostat-
nich Akademickich 
Mistrzostwach Euro-
py w  portugalskiej 
Bradze trzon zespo-
łu tworzyły zawod-
niczki, które są stu-
dentkami WSSP im. 
W.  Pola, ale grały też 
studentki tej uczelni 
występujące w innych 
klubach polskiej Su-
perligi. W finale poko-
nały drużynę uniwer-
sytetu z niemieckiego 
Wiesbaden. Dotych-
czasowe osiągnięcia 
WSSP im. W. Pola to 7 
medali, w  tym 6 zło-

tych i jeden srebrny Akademickich Mi-
strzostw Europy – plasują ją w rankin-
gach Europejskiego Uniwersyteckiego 
Związku Sportowego (EUSA) na pierw-
szym miejscu w klasyfikacji medalowej, 
narodowej klasyfikacji punktowej oraz 
w punktacji uniwersytetów. 

Mariusz Karwowski

Kristina Repelewska – piłkarka ręczna KU AZS WSSP

Pływalnia w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym 

Uniwersytetu Przyrodniczego


