
W Lublinie kiika uczeini prowadzi bio-
technologî . Na wyposazenie labora-
toridw wydafy miliony. Razem mogly-
by zapewne osi^gri^ w i ^ , ale wsp6l-
praca im si^ nie optaca. DIaczego? 
W polowie marca pisalismy o stara-
niach Wŷ dzialu Biotechnologii i Nauk 
o Srodowisku KUL dotycz^cych 
uprawnien do doktoryzowania. Cen-
tralna Komisja ds. Stopni i Tytulow ne-
gatywnie zaopiniowata wniosek wy-
dzialu. Biotechnologia KUL jest zna-
komicie wyposazona, ma nowoczes-
ny budynek na Poczekajce. Pod na-
szym tekstem jeden z intemautow na-
pisal: „W Lublinie s^ chyba ze cztery 
biotechnologie. Panstwo powinno 
pojscpo rozum do ̂ owy i ze trzy zlik-
widowac, a zrobic jedn^ dobr^". 

Teoretycznie taki wniosek jest shisz-
ny Biotechnologii zajmuj^ si^ jeszcze 
naukowcy z Uniwersytetu Przyrodni-
czego i UMCS. Dost^p do funduszy 
unijnych spowodowal, ze w Lublinie 
w szybkim tempie zacz^ly powstawac 
laboratoria. Najwî ksze budowane jest 
pod nadzorem UMCS - Ecotech Com
plex w rejonie ulic Gl^bokiej i Pagi b ^ 
dzie zespolem laboratoriow z kilku 
dziedzin, rowniez biotechnologii. To 
projekt, ktory mial pol^czyc wszyst-
kie lubelskie uczelnie - w 2006 r. za-
wi^zajtvkonsorcjum. Teraz z Lublina 
zostatyjuz tylko dwie - UMCS oraz 
Uniwer^let Medyczny i Instytut Agro-
fizyM PAN. Powod? Wlasnie ftmdusze 
unijna, Pozostale uczelnie uznaly, ze 
wol^ zbudowac swoje wlasne labora-
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toria, niz uczestniczyc we wspolnym 
projekcie. 

- Okazalo si§, ze w Ecotechu b^d^ 
tez badania „agro - eco - food". A to by-
loby konkurencji dla naszego labora-
torium. Zmienily si^ wladze uczeini 
i uznafy; ze nie b^dziemy uczestniczyc 
w projekcie Ecotech - mowi Henryk 
Bichta, kanclerz Uniwersytetu Przy-
rodniczego. UP na Felinie utworzyl 
Centralne Laboratorium Agroekolo-
giczne (niedawno zmienilo nazw^ 
- wczesniej nazywalo si^ ,^paraturo-
we"),dzialaod2009r. 

Profesor z UMCS: - Jak to si§ oka
zalo? U podstaw Ecotechu lezala idea 
wspolpracy tego, by nie dublowac apa-
ratury na uczelniach. Z jego progra-
mu jasno wynika, ze badania tam pro-
wadzone nie bylyby konkurencj^ dla 
tych, ktore ma Uniwersytet Przyrod-
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niczy Dotyczylyby czegos innego. Naj-
pierw wiele uczeini bylo ch^tnych 
wejsc w projekt, ale gdy pojawily si^ 
dodatkowe fundusze z programow 
Rozwoj Polski Wschodniej i Regional-
nego Programu Operacyjnego, uzna
ly, ze jednak wol^ swoje wlasne labo
ratoria. I to jest wlasnie typowe dla sro-
dowiska lubelskiego. 

Nasz rozmowca zwraca uwag§, ze 
nie ma wi^kszego problemu ze wspol-
prac^ naukowcow z roznych osrod-
kow. - Podsylaji sobie doktorantow, 
prowadz^ wspolnie badania, ale im wy-
zej, tym o wspolprac^ trudniej. To wlas
nie niech^c wladz uczeini do integra-
cji powoduje, ze nie ma ona na razie 
zadnych szans na realizacj^. A poza 
tym czy faktycznie, dajmy na to, trzy 
przeci^tnejednostki stworzylby razem 
now^ jakosc? To rzecz dyskusyjna. Ale 

nie ulega w^tpliwosci, ze oszcz^d-
nosci bylyby bardzo duze. 

Inny z naszych rozmowcow, 
profesor Politechniki Lubelskiej, 
zwraca uwag^ na pewien lubelski 
fenomen. - W praktycznie jednym 
campusie s^ trzy uczelnie - UMCS, 
Uniwersytet Przyrodnic^; a jakis 
kilometr dalej Politechnika. I nie 
ma mowy o pol^czeniu. DIaczego? 
Chodzi ocz3^scie o stanowiska. 
Zamiast, dajmy na to, 10 prorekto-
row byloby trzech, zamiast kilku-
dziesi§ciu dziekanow- dziesi^ciu. 
To si§ nie musi podobac. 

Profesor PL zwraca uwag§, ze 
na zachodzie Europy l^cz^ si§ 
uczelnie oddzielone o dziesi^tki 
kilometrow. Przed dwoma laty po-
wstal Universite dAix-Marseille, 
w sklad ktorego weszly trzy uni-
wersytety. - Francuzi doszli do 
wniosku, ze wi^kszyjest lepiej wi-
doczny. Uczelnie lubelskie do po-
l^czenia si^ jest w stanie zmusic 
tylko bardzo ̂ ^boki kryzys. 

Prof. Marian Wesolowski, rek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczego, 
przekonuje, ze integracja uczeini 
powinna przebiegac oddolnie. - Ra-
dy wydzialow powinny tego chciec, 
potem zabrac ̂ os senaty. Czy chc^? 
Nie wiem, nie pytalem, ale zadna 
uczelnia nie pytala. Jestem za jed
nym mocnym uniwersytetem, ale 
w tym ambaras, zeby dwoje chcia-
lo naraz. 0 
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