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Stowarzyszenie Młodych Naukowców zostało założone 

z inicjatywy Mateusza Gortata – studenta biologii na 

Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie w grudniu 2007 roku. 

Początkowo liczyło 15 członków – studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie i nosiło nazwę Stowarzyszenie Studentów 

Nauk Przyrodniczych. Stowarzyszenie od początku za swój cel obrało 

łączenie nauki z praktyką oraz popularyzację wiedzy. W maju 2008 

roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie wpisane do rejestru 

Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.  

 Część osób związanych ze Stowarzyszeniem pomagało 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (dalej: Schronisko). 

Z inicjatywy Grzegorza Maliszewskiego oraz lek. wet. Bożeny 

Kiedrowskiej dyrektor Schroniska w 2008 roku rozpoczęliśmy 

starania w celu utworzenia oficjalnego Wolontariatu w Schronisku. 

Pierwsze porozumienie dotyczące działalności Wolontariatu zostało 

spisane przez dyrektor Schroniska Panią lek. wet. Bożenę Kiedrowską 

i władze Stowarzyszenia w osobach Mateusza Gortata i Kamili 

Stachyry. 

 

 
 

 Początki funkcjonowania Wolontariatu w Schronisku były 

trudne. Budowaniem struktur wolontariatu oraz zdobywaniem środków 

na jego rozwój zajmował się jego pierwszy koordynator, obecnie lek. 

wet. Grzegorz Maliszewski. Jego praca stanowiła fundamenty dla 

dalszego rozwoju Wolontariatu, który obecnie jest jednym z najlepiej 

funkcjonujących w kraju.  

 Stowarzyszenie oprócz pomocy bezdomnym zwierzętom 

rozwijało również swoją działalność edukacyjno-naukową.  

 



 

 
W 2013 roku powołaliśmy do istnienia czasopismo naukowe 

Nauki Przyrodnicze, które było notowane na liście B czasopism 

naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 

roku czasopismo działa pod nazwą Journal of Life and Medical 

Sciences (PL: Nauki Przyrodnicze i Medyczne). Celem czasopisma jest 

umożliwienie młodym naukowcom publikowania swoich prac 

w bezpłatnym i przyjaznym czasopiśmie spełniającym jednocześnie 

wysokie standardy etyczne i naukowe. Do czasopisma przyjmowane są 

artykuły oryginalne i przeglądowe poruszające szeroko rozumianą 

tematykę nauk biologicznych, chemicznych, weterynaryjnych, 

rolniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz psychologii. Czasopismo 

indeksowane jest w licznych bazach naukowych. Artykuły są 

ogólnodostępne.  

 

 
 

 Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego został 

powołany w 2015 roku. Jego celem jest oferowanie kursów i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe i umożliwiających zdobywanie 

wiedzy. W ramach Instytutu działają szkolenia medyczne: sanitariusz 

szpitalny (kwalifikacje zawodowe), opiekun osób starszych 

i przewlekle chorych, pracownik rejestracji medycznej, 

psychodietetyka oraz szkolenia z zakresu nauk przyrodniczych: 

towaroznawstwo zielarskie (kwalifikacje zawodowe), edukacja 

krajoznawcza. Stowarzyszenie w latach 2013-2020 organizowało 

również bezpłatne kursy dla maturzystów z biologii i chemii 

przygotowujące do egzaminu dojrzałości uczniów z Lublina i okolic.  

 Stowarzyszenie jako jedna z nielicznych instytucji w całej 

Polsce szkoli Sanitariuszy szpitalnych tym samym działając na rzecz 



 

rozwoju i promocji tego ważnego zawodu pomocniczego w ochronie 

zdrowia. Nasi absolwenci pracują w szpitalach w całej Polsce. 

Stowarzyszenie widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.   

 

 
 

 Wydawnictwo SMN ma za zadanie publikacje książek w tym 

monografii naukowych popularyzujących wiedze z zakresu nauk 

medycznych, przyrodniczych i społecznych. Od 2017 roku wydajemy 

monografie naukowe. Pracami Wydawnictwa kieruje dr Agata 

Kobyłka.  

Najważniejsze publikacje: 

2022: Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Praca 

zbiorowa. 

2020: Żywienie jako podstawa zdrowego stylu życia. Praca zbiorowa. 

2020: Zdrowy styl życia. Wyzwania XXI wieku. Praca zbiorowa. 

2015: Nauka dla rozwoju rolnictwa, ekologii i medycyny w świetle 

współczesnych osiągnięć. Praca zbiorowa.  

 

 Stowarzyszenie od 2014 roku organizuje konferencje naukowe 

o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pierwszą 

zorganizowaną przez nas konferencją było Forum Młodych 

Przyrodników, które w 2020 roku zmieniło nazwę na Forum Młodych 

Naukowców. 

 

 

http://www.naukowcy.org.pl/konferencje-i-wydarzenia-naukowe/konferencje-i-wydarzenia-naukowe/


 

 W 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze edycje 

konferencji naukowych: Polish Scientific Conference NATURE 

i Współczesna RODZINA w ujęciu interdyscyplinarnym. 

 

 Ponadto współpracujemy z uczelniami i towarzystwami 

naukowymi w organizacji konferencji naukowych.  

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców posiada 

status Organizacji Pożytku Publicznego co oznacza, że 

możemy otrzymywać 1% podatku. Od 2023 roku OPP 

będą mogły otrzymywać 1,5% podatku od osób 

fizycznych jako rekompensatę niekorzystnych zmian w prawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naukowcy.org.pl/konferencje-i-wydarzenia-naukowe/polish-scientific-conference-nature/
http://www.naukowcy.org.pl/konferencje-i-wydarzenia-naukowe/wspolczesna-rodzina-w-ujeciu-interdyscyplinarnym/


 

Zarząd Stowarzyszenia Młodych Naukowców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koordynatorzy Wolontariatu w Schronisku 

2018- obecnie   mgr Damian Buk 

2016-2018    Joanna Bock 

2015-2016   lek wet. Aleksandra Świeboda 

2014-2015    lek wet. Magdalena Tomasikiewicz 

2013-2014    lek wet. Karolina Dudziak 

2010-2013    lek wet. Michał Dużyk 

2008-2010    lek wet. mgr biol. Grzegorz Maliszewski 

 

 

 

 

Świętując Jubileusz 15-lecia postanowiliśmy zwrócić się 

do Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka 

o uhonorowanie odznaczeniami Miasta Lublin osób 

szczególnie zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia 

i Wolontariatu w Schronisku 

 

Lek wet. Bożena Kiedrowska  

Wieloletnia dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Lublinie. Osoba, dzięki której lubelskie Schronisko znajduje się 

w czołówce tego typu instytucji w kraju. To dzięki Jej przychylności 

i pomocy powstał Wolontariat w Schronisku. Pani dr Bożena 

Kiedrowska jest jedną z inicjatorek utworzenia Wolontariatu. Dzięki 

inicjatywom Pani dr Kiedrowskiej wiele roczników studentów 

weterynarii, zootechniki i behawiorystki ma możliwość realizować 

praktyki i doskonalić swój warsztat zawodowy w Schronisku. 

Stowarzyszenie od 2008 roku w porozumieniu z Panią Bożeną 

realizuje liczne projekty i inicjatywy, których celem jest promocja 

mądrej adopcji i poprawa bytu bezdomnych zwierząt.  

 

 



 

 

Lek. wet. mgr biol. Grzegorz Maliszewski 

W Stowarzyszeniu działa od samego początku – 2007 rok. To on był 

pomysłodawcą utworzenia w strukturach Stowarzyszenia 

Wolontariatu, który pomagałby Schronisku. Dzięki jego 

zaangażowaniu Wolontariat w Schronisku powstał i mógł się 

rozwijać. Był pierwszym koordynatorem Wolontariatu, jego 

kadencja to okres kiedy stawialiśmy pierwsze kroki, nie 

dysponowaliśmy środkami finansowymi. Mimo wielu braków 

Grzegorz Maliszewski tworzył sprawnie działający Wolontariat, 

który był przez kolejnych Koordynatorów rozwijany. W 2010 roku 

Grzegorz Maliszewski przestał być koordynatorem chcąc poświęcić 

się studiom weterynaryjnym, po ich ukończeniu pracował 

w Schronisku w Lublinie jako lekarz weterynarii dalej pomagając 

bezdomnym i potrzebującym zwierzętom. 

 

Lek. wet. Michał Dużyk 

Jako kilkuletni wolontariusz w 2010 roku został Koordynatorem 

Wolontariatu. W trakcie jego kadencji Wolontariat znacząco się 

rozwinął. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie 1% podatku, zbieraliśmy 

darowizny i zbiórki publiczne. Pozyskane środki pozwoliły nam 

rozwijać wolontariat i lepiej wspierać Schronisko. W tym okresie 

znacząco rozwinęła się promocja mądrej adopcji. Powstały liczne 

konta w mediach społecznościowych, grupy promujące adopcję w 

Internecie. Wolontariat brał udział w licznych wydarzeniach 

promujących Schronisko organizowanych przez Samorząd i nie 

tylko. Liczba wolontariuszy się powiększyła.   

 

Mgr Damian Buk  

Pełni funkcję koordynatora wolontariatu od 2018 roku do dzisiaj. 

Za jego kadencji wolontariat podwoił liczebność wolontariuszy 

(obecnie ok. 90 osób) oraz nastąpił proces specjalizowania się 

wolontariuszy w poszczególnych sekcjach. Dzięki jego pracy 

Wolontariat bierze udział w licznych akcjach promujących Schronisko 

i mądrą adopcję. Damian Buk jest również nauczycielem, co pozwoliło 

mu zaangażować młodzież w akcje promujące mądrą adopcję.  



 

 

Krzysztof Szalast  

Dołączył do wolontariatu w 2015 roku do dziś jest czynnym 

wolontariuszem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. 

Pełni funkcję wice koordynatora Wolontariatu oraz jest odpowiedzialny 

za działalność marketingową wolontariatu promującą mądrą adopcję 

bezdomnych zwierząt. Jest jednym z pomysłodawców oraz 

współtwórców ukierunkowanej promocji psów po przejściach 

socjalizacyjnych oraz psów starszych i schorowanych prowadząc 

profile na portalach społecznościowych pt. Lubelskie Szczęki oraz 

Lwie Serca Lubelskiego Schroniska. Krzysztof Szalast bierze czynny 

udział w socjalizacji psów oraz organizacji eventów promocjach. 

 

Aneta Wlaszczyk-Musińska  

Od 2017 roku do dziś jest czynnym wolontariuszem w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Pełni funkcję koordynatora sekcji 

bytówkowej oraz jest odpowiedzialna za działalność marketingową 

wolontariatu promującą mądrą adopcję bezdomnych zwierząt. Jest 

pomysłodawczynią oraz nadzwyczaj sprawną organizatorką wielu akcji 

promocyjnych. Pani Aneta bierze czynny udział w socjalizacji psów 

oraz przeprowadzaniu wizyt przed adopcyjnych i po adopcyjnych, co 

przyczynia się bezpośrednio do zapewnienia wyższego poziomu 

dobrostanu zwierząt, które już tak bardzo zostały skrzywdzone przez 

nieodpowiedzialne zachowanie człowieka.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Osoby i instytucje wyróżnione i nagrodzone za działalność na 

rzecz rozwoju Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

dr hab. Paulina Gil-Kulik 

dr Jolanta Karwat 

dr Małgorzata Wasilewska 

dr Milena Jaremek 

dr n. med. Lidia Kotuła 

dr n. wet. Dariusz Wolski 

dr n. wet. Katarzyna Putowska 

Iwona Rusak 

Izabela Szczepaniak 

Kinga Niewiadomska 

Klaudia Iskra 

lek. Paweł Kuś 

lek. wet Magdalena Tomasikiewicz 

lek. wet. Aleksandra Sadyń 

lek. wet. Karolina Dudziak 

Magda Stefańska 

Małgorzata Bąk 

mgr Anna Pawłowska 

mgr Dorota Suszczyk 

Natalia Czerniak 

Patrycja Maj 



 

Patryk Wlaź 

Przemysław Czerniak 

r. pr. Kamil Korzeniowski 

Rafał Antoniszewski 

Weronika Garbarz 

 

Asante Przychodnia Weterynaryjna 

Bartek Gorzkowski kierownik Egzotarium 

Mrau Café Kawiarnia 

Poliwet Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt 

Przychodnia weterynaryjna REX 

Sklep zoologiczny Pupil Bożena Wiączek 

VetCenter Przychodnia weterynaryjna 

VetHouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne 

Zoocentrum Dariusz Szewczyk  

 

 

Serdecznie Dziękujemy wszystkim osobom 

związanym ze Stowarzyszeniem Młodych Naukowców 

oraz wszystkim Wolontariuszom w Schronisku na 

przestrzeni lat za Waszą prace i wkład w 

dobroczynność. 

Dziękujemy partnerom biznesowym, sklepom 

zoologicznych, przychodniom weterynaryjnym za 

wspieranie bezdomnych zwierząt.   




