
„Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią zmusić się do pracy.” 
Wolfgang Goethe 

 

Monika Dzięcioł - doctor rerum naturalium 

Studiowała przed kilkoma laty w Akademii Podlaskiej na kierunku biologia o specjalności środowiskowej. 
Nosiła wtedy nazwisko Pożarowszczyk. Była magistrantką Katedry Mikrobiologii. Zapisała się na 
seminarium do tej jednostki, ponieważ mikroorganizmy stanowiły dla niej obiekt szczególnego 
zainteresowania i stały się życiową pasją. Bardzo zależało jej na tym, aby dostać się na programową 
praktykę specjalizacyjną do laboratorium mikrobiologicznego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Marzenie się spełniło. Stamtąd też miała promotora swojej pracy magisterskiej. Już w studenckim okresie 
mikrobiologia połączyła się u niej w trwały sposób z medycyną i tak zostało do dziś. 

Ciężki był wyjazd po studiach do obcego kraju. I trudno się dziwić, gdyż każdy ma przecież wokół siebie 
bliskie osoby, krąg przyjaciół, jakieś materialne dobra o egzystencjalnym i emocjonalnym znaczeniu. 
Chociaż w osobowej teczce leżał dyplom magistra biologii z bardzo dobrą oceną, zaświadczenie o 
odbytym stażu w Centrum Zdrowia Dziecka, potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu mikrobiologii, 
to jednak w głowie pojawiały się wątpliwości i pytania, czy odnajdę się w nowym kraju, czy mnie tam 
zaakceptują, czy zdołam perfekcyjnie opanować język, ten, którym na co dzień posługują się 
Wiedeńczycy i ten, w którym najczęściej publikuje się dziś wyniki badań naukowych w renomowanych 
czasopismach? W głowie kłębiły się pytania i wątpliwości, ale jednak podjęła ryzyko i wyjechała.  

Początki nie były łatwe! Na szczęście pojawiające się problemy traktowała jako wyzwanie, wzmocnienie 
i motywację. Aż trudno wyjaśnić skąd tyle siły, a może nawet uporu, w bardzo skromnej, pogodnej i 
uśmiechniętej osobie. Nie miała wiele czasu na zachwycanie się atrakcjami Wiednia, zresztą nie to było 
głównym celem jej wyjazdu do Austrii. Owszem, z wrodzonej ciekawości świata, każdą wolną chwilę 
poświęcała na zaspokajanie potrzeby obcowania z kulturą i sztuką swojej drugiej Ojczyzny. Wiedeń ma 
swój klimat, zachęca do zwiedzania, wciąga bogactwem zabytków, mnogością imprez kulturalnych i może 
pomieszać w głowie każdej osobie z nieuporządkowanymi wartościami. Monika poświęcała się nauce, 
uczęszczała na kursy i szkolenia, które wyraźnie dominowały nad przyjemnościami, choć, o ile ją znam, 
także z intensywnego kształcenia i aktywności poznawczej czerpała dla siebie satysfakcję i zadowolenie. 
Pracując nad sobą i doskonaląc swój intelekt, w końcu przyszedł czas na realizację zawodowego życia. 
Przystąpiła do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Mleka, Technologii Mleka i Żywności 
(Institute of Milk Hygiene, Milk Technology and Food Science, Veterinary Medicine Vienna) i konkurs ten 
wygrała. Od tego momentu intensywna edukacja przeszła w fazę mrówczej i konsekwentnej pracy w 
laboratorium. Inaczej być nie mogło, ponieważ startowała z „etykietką osoby obcej”, z zewnątrz. 
Obcokrajowiec musi pracować więcej od miejscowych, aby osiągnąć ten sam efekt, a ponadto zyskać 
uznanie, zaufanie i autorytet. Asymilacja społeczna i kulturowa jest procesem rozłożonym w długiej 
perspektywie czasowej. Osoba obca zawsze biegnie po sukces po zewnętrznym, a więc dłuższym torze 
bieżni, nie mając żadnych ulg, gdy tymczasem miejscowi okrążają stadion jak najbliżej środka, pokonując 
z mniejszym wysiłkiem krótszy dystans. To nawiązanie do sportowej rywalizacji na stadionie uzmysławia 
nam, że ciężka praca nad sobą i konsekwencja opłacają się i pozwalają wygrać konkurencyjną walkę 
nawet z tymi, którzy korzystają z pewnych preferencji, o ile warunki rywalizacji oparte są na 
merytorycznych kryteriach. Monika budowała swoją zawodową pozycję na wysiłku wkładanym w 
codzienne obowiązki, potwierdzając tym samym sens powiedzenia, że sukces oznacza robienie zwykłych 
rzeczy – niezwykle dobrze. W ten sposób zdołała przekonać do siebie kierownictwo Instytutu i 
współpracowników z niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, doceniających solidność i wartość pracy.  

Pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku asystentki naukowego projektu (project asystent). Od 2007 
jest pracownikiem medyczno-technicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologii 
molekularnej bakterii – nowej subdyscypliny mikrobiologii. Bada materiał genetyczny zgromadzony w 
komórkach bakterii, posługując się przy tym zaawansowanymi technikami, z wykorzystaniem metod do 



szybkiej detekcji (real-time quatitative PCR, RT-PCR, PFGE). Badania prowadzi na różnych bakteriach, 
między innymi Mycobacterium avium spp. paratuberculosis, Campylobacter jejuni multidrug efflux, 
Bacillus cereus, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, pozyskując je z żywności i tkanek zwierząt. 
Obecnie jest zaangażowana w projekt charakterystyki nowo odkrytego gatunku bakterii. Ukoronowaniem 
jej dotychczasowej pracy naukowej była obrona doktorskiej dysertacji, w kwietniu 2013r. i uzyskanie 
tytułu doctor rerum naturalium. 

Monika Dzięcioł jest bardzo pozytywnym wzorcem dla młodzieży akademickiej, rozgoryczonej często 
brakiem pracy po ukończeniu studiów. Aktywni i pracowici z pewnością znajdą swoje zawodowe miejsce, 
a nawet szczęście. Z narzekania niewiele dobrego wynika, dlatego zamiast tracić na to czas, trzeba 
intensywnie pracować nad sobą i poszukiwać zatrudnienia, czasami w odległej od rodzinnego domu 
rzeczywistości. Trzeba nauczyć się przegrywać i z porażek czerpać siłę pamiętając, że „wszystko jest 
trudne, zanim stanie się łatwe, a sukces odnoszą ci, którzy potrafią się zmusić do pracy.”  

Monika Dzięcioł jest także dobrym przykładem dla tych, którzy szukają odpowiedniego dla siebie kierunku 
i uczelni, w której można się wykształcić. Nie jest prawdą to, że jedynie w renomowanych uczelniach w 
kraju czy za granicą można uzyskać dyplom gwarantujący dobrą pracę i płacę. To bardzo snobistyczny 
punkt widzenia rozpowszechniany przez osoby związane z największymi ośrodkami akademickimi, co 
wcale nie oznacza najlepszymi. Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
mogą bez kompleksów rywalizować z innymi na rynku pracy. Ale to w głównej mierze zależy od nich 
samych, uczelnia może ich jedynie wspierać. Warto przy okazji przypomnieć, że Uniwersytet to nie 
budynki najeżone techniką, ale przede wszystkim ludzie, ich pracowitość, aktywność, społeczne relacje 
jakie budują, uczestnictwo w życiu naukowym, w kulturze i jej tworzeniu. Idea uniwersytetu powinna 
być wpisana w mentalność związanych z nim ludzi i przejawiać się humanistyczną troską o człowieka, 
gdyż w ogromnej różnorodności i indywidualności, każdy ma szansę wnieść swój udział składający się na 
globalny sukces. Uniwersytet, to także nasi absolwenci, którzy już poza murami uczelni pracują na jego 
konto jako promotorzy naszych spraw i ambasadorowie, czasami w odległych krajach. Pani Monika 
Dzięcioł jest naszym wspaniałym ambasadorem w Wiedniu. Gratulujemy jej i cieszymy się z jej 
naukowego sukcesu. Ten indywidualny sukces jest bardzo ważny dla naszego Uniwersytetu i stanowi 
istotną cegiełkę w jego promocji oraz w dalszym rozwoju.  

                     Ryszard Kowalski 
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