III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" PODZIĘKOWANIA
W dniach 28-29.06.2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie odbyło się III
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Metagenomy różnych środowisk". Głównym
Organizatorem tegorocznej edycji była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, zaś funkcję
Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego pełniła dr Agnieszka Wolińska.
W obradach uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej
Polski. W ocenie Uczestników, Sympozjum zakończyło się sukcesem zarówno pod względem
naukowym, jak i organizacyjnym. Cieszymy się, że Uczestnicy Obrad dobrze czuli się na
naszej Uczelni i wyjechali z pozytywnymi wrażeniami i wspomnieniami. Jakkolwiek,
przygotowania do Sympozjum wiązały się z ogromną pracą, jaką wykonali przede wszystkim
Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, angażujący się od kilku miesięcy w
organizację tego Wydarzenia. Dlatego, jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu, jakim okazała się
zorganizowana przez nas konferencja.
Dziękuję przede wszystkim:
dr Annie Szafranek-Nakoniecznej i mgr Weronice Goraj - za wzorowe prowadzenie
sekretariatu konferencji, za sprawną korespondencję mailową z Uczestnikami oraz za
przygotowanie książki abstraktów,
dr Annie Pytlak - za zorganizowanie spraw socjalnych, bez których konferencja nie mogłaby
się odbyć, za cierpliwość w załatwianiu spraw formalnych, umów, za setki wykonanych
telefonów i napisanych pism,
dr Agnieszce Kuźniar - za kontakty ze Sponsorami konferencji, za organizację nagród dla
Uczestników (za najlepszy i wyróżniony referat oraz za najlepszy i wyróżniony poster), za
zorganizowanie przestrzeni wystawienniczej dla Sponsorów na czas konferencji, za
konsekwencję i cierpliwość w szukaniu Sponsorów naszej konferencji oraz za pomoc w
organizacji koncertu,
dr Arturowi Banachowi - za prowadzenie strony internetowej konferencji, za projekty
identyfikatorów, plakatów konferencyjnych, za obsługę techniczną i fotograficzną podczas
trwania obrad,
dr Andrzejowi Górskiemu - za dziesiątki (a może setki) przejechanych kilometrów w
sprawach konferencyjnych, za pomoc w kwestiach formalnych, za transport gadżetów i toreb
konferencyjnych oraz tego wszystkiego co jest niezbędne podczas konferencji,
Studentom i Absolwentom Biotechnologii, należącym do Koła Biotechnologów KUL - za
gotowość do pomocy, za pakowanie toreb konferencyjnych, za prowadzenie rejestracji
Uczestników, za pomoc w złożeniu książki abstraktów. Zostaliście z nami, chociaż mogliście
już być w tym czasie na wakacjach - tym bardziej doceniam Waszą pomoc.
Dziękuję Pani Dyrektor Instytutu Biotechnologii KUL - dr hab. Ewie Skórzyńskiej-Polit,
prof. KUL za obecność i za otwarcie Sympozjum,
prof. dr hab. Cezaremu Sławińskiemu - Dyrektorowi Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
- za powitanie Uczestników i za obecność z nami od I edycji Metagenomów,
Ojcu Profesorowi Andrzejowi Derdziukowi - za obecność i zainteresowanie naszym
Sympozjum.
Pracownikom Administracji KUL – za zaangażowanie, sugestie, serdeczność i pomoc w
przeprowadzeniu procedur formalnych.

Współorganizatorom Przedsięwzięcia:
dr Annie Gałązce z IUNG w Puławach i prof. dr hab. Magdalenie Frąc z IA PAN w
Lublinie - za wsparcie, ofiarowaną pomoc i przede wszystkim za Wasze rady, sugestie i
doświadczenia z poprzednich edycji konferencji, którymi się ze mną podzieliłyście,
dr hab. Jolancie Jaroszuk-Ściseł z UMCS w Lublinie - za zorganizowanie noclegów dla
Prelegentów Plenarnych, za negocjacje z hotelami, za wsparcie i za to, że zawsze podczas
organizacji konferencji mogłam na Ciebie liczyć,
dr Agacie Goryluk-Salmonowicz z SGGW w Warszawie - za dołączenie do Komitetu
Organizacyjnego, za promocję konferencji na SGGW, za wsparcie, gotowość pomocy i za
obecność podczas obrad.
Sponsorom - za wsparcie rzeczowe i materialne, za nagrody dla Uczestników, za Waszą
obecność i podzielenie się z nami nowinkami z Waszych dziedzin,
Wszystkim Uczestnikom Sympozjum - za wspaniałą atmosferę, za fantastyczne prezentacje
i postery, za owocną dyskusję, za nowe przyjaźnie.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Agnieszka Wolińska

