
Profesor Stanisław Winiarczyk doktorem honoris causa 
 

W dniu 18 września 2017 roku senat lwowskiego Narodo-

wego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. 

Stefana Grzyckiego nadał godność Doctor honoris causa profeso-

rowi Stanisławowi Winiarczykowi. Ten honorowy tytuł nadawany 

jest przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kul-

tury, do których z całą pewnością można zaliczyć Wyróżnionego. 

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk jest absolwentem lubel-

skiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Pełnił funkcję prodzie-

kana ds. klinicznych tego Wydziału, a przez ostatnie dwie kadencje 

funkcję dziekana. Jest kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki 

Chorób Zakaźnych. Prof. Winiarczyk należy do najbardziej rozpo-

znawalnych postaci środowiska weterynaryjnego w Polsce. Działa 

aktywnie naukowo oraz jako członek Krajowej Rady VI kadencji an-

gażuje się czynnie w pracę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagra-

nicą oraz członka Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji. 

W ostatnim czasie prof. Winiarczyk aktywnie wspierał roz-

wój lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weteryna-

ryjnej i Biotechnologii. Możliwe było to dzięki realizacji w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2007-2013, projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawan-

sowanych Technik Diagnostycznych wraz ze Specjalistycznymi La-

boratoriami”, któremu Profesor przewodniczył. Projekt realizowano 

w latach 2013-2015, a jego celem było zacieśnienie współpracy na-

ukowej pomiędzy uniwersytetami polskimi i ukraińskimi, zwiększe-

nie wymiany studentów i kadry naukowej, usprawnienie przepływu 

informacji, poprawa transgranicznej współpracy w zakresie ochrony 

zdrowia zwierząt, a także rozszerzenie wiedzy i umiejętności lekarzy 

weterynarii w zakresie nowoczesnych technik diagnostycznych. W 

ramach projektu dokonano zakupu sprzętu medycznego, badawczego i informatycznego w celu stworzenia infrastruk-

tury do praktycznego szkolenia oraz oceny zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych. Utworzono dwa dobrze 

wyposażone ośrodki (jeden w Lublinie i jeden we Lwowie), mogące służyć jako centra pierwszej linii obrony w przy-

padku wystąpienia nagłego zagrożenia epidemiologicznego. Projekt miał także znaczący wpływ na relacje sąsiedzkie 

między obu krajami.  

Działania, jakie podjął prof. Stanisław Winiarczyk na rzecz rozwoju lubelskiego i lwowskiego Wydziału Me-

dycyny Weterynaryjnej zostały docenione przez środowisko akademickie, konsekwencją czego było nadanie mu tytułu 

doktora honorowego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. Tytuł ten na 

wniosek senatu wręczył rektor Lwowskiego Uniwersytetu prof. dr hab. Volodymyr Stybel, który podziękował profeso-

rowi Stanisławowi Winiarczykowi za jego zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju lwowskiego Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej oraz podkreślił konieczność i gotowość do dalszej współpracy pomiędzy obu Wydziałami. Tym samym 

prof. Winiarczyk dołączył do grona innych doktorów honoris causa z lubelskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, 

którzy otrzymali tę godność w kraju lub poza jego granicami, profesorów - Grzegorza Staśkiewicza, Stefana Stępkow-

skiego, Janusza Welento, Edmunda Prosta oraz Stanisława Wołoszyna.  

.  Uroczystość nadania tytułu uświetnili liczni goście, w tym konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, 

prorektor UP w Lublinie prof. dr hab. Eugeniusz Grela, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, 

prof. dr hab. Andrzej Wernicki, przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej prof. dr hab. Krzysztof Anusz 

oraz liczne grono współpracowników i przyjaciół prof. Stanisława Winiarczyka. Wyróżniony w wykładzie pt.  Stan 

obecny i perspektywy współpracy Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej Lwowa i Lublina przedstawił historię obu 

Wydziałów, odniósł się do możliwości dalszej wzajemnej współpracy i wskazał kierunki badawcze w obrębie których 

mogłaby być ona realizowana. 

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk jawi się we współpracy z lwowską Uczelnią i Wydziałem Weterynaryjnym 

jako aktywny orędownik i animator życia naukowego, przyjaźni i współpracy międzynarodowej, dzięki któremu za-

równo Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, jak i Wydział Weterynaryjny we Lwowie mogły zrealizować 

wspólne plany. 

Łukasz Adaszek  

 

 

 


