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Uroczyste otwarcie studiów podyplomowych
rolnictwo – edycja dla doradców rolniczych
14 maja 2021 r.

14 maja 2021 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla 20 doradców rolniczych na kierunku „Ekonomika gospodarstwa rolnego”.
Spotkanie rozpoczął prorektor ds.
kształcenia, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR, który powitał słuchaczy.
Następnie głos zabrał dziekan Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab.
inż. Bogdan Kulig, który przybliżył słuchaczom historię Wydziału.
Studia podyplomowe „Ekonomika
gospodarstwa rolnego” prowadzone będą
w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego od
maja 2021 r. do lutego 2022 r. Zaplanowanych jest 10 zjazdów weekendowych.
Studia są nieodpłatne.
Uczestnikami studiów podyplomowych są doradcy rolniczy, zatrudnieni
w wojewódzkich ośrodkach doradztwa
rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie (CDR), Izbach
Rolniczych (IR) oraz w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący
działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia.
Studia podyplomowe „Ekonomika
gospodarstwa rolnego dla doradców rolniczych” są współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Tekst: dr inż. Marta Czekaj
kierownik studiów podyplomowych
„Ekonomika gospodarstwa rolnego”

Spotkanie inaugurujące studia podyplomowe rozpoczął dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR –
prorektor ds. kształcenia

Głos zabiera dr inż. Marta Czekaj – kierownik studiów podyplomowych; po prawej dr inż. Marcin
Kopyra
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17 maja 2021 r.

Skwer Andrzeja Wajdy: JM prof. Sylwester Tabor (na tle plakatu) otwiera wystawę „130 lat studiów rolniczych w Krakowie”; fot. Jacek Okarmus

17 maja na krakowskich Plantach rektor
Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. UR, uroczyście
otworzył wystawę plenerową pt. „130 lat
studiów rolniczych w Krakowie”.
Rozpoczynając swą przemowę, rektor
nawiązał do inauguracji roku akademickiego i do śpiewanej wówczas studenckiej pieśni. „Gaudeamus igitur, iuvenes

dum sumus! – zacytował. – Post iucundam
iuventutem, post molestam senectutem, nos
habebit humus, nos habebit humus. »Posiądzie nas ziemia« – i słowa dotyczące
tej ziemi – mówił dalej prof. Tabor –
były prawdopodobnie praprzyczynkiem
do tego, aby rozpocząć badania na temat
praw rządzących ziemią, praw rządzących przyrodą, i tym, dlaczego ona rodzi

nam owoce potrzebne do życia. Twórcy
nauk rolniczych dali nam 130 lat temu
studia, czyli postanowili upowszechnić
tę całą wiedzę i stworzyć kadry i zaplecze dla polskiego rolnictwa. Cytując ten
fragment [pieśni – przyp. red], nie sposób nie wspomnieć o następnym, czyli
„Vivat Academia, vivant Professores”. I w
tym miejscu chciałbym bardzo serdecz-
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Wernisaż wystawy pt. „130 lat studiów
rolniczych w Krakowie”

z życia Uczelni
Członkowie komitetu organizacyjnego wystawy z przewodniczącym – prof. Bogdanem Kuligiem (pośrodku); fot. Jacek Okarmus

która po przekształceniach uzyskała nazwę Akademii Rolniczej, a dzisiaj Uniwersytetu Rolniczego. I te 130 lat ciągłego kształcenia na poziomie studiów
wyższych to jest ta nasza historia, którą
chcemy dzisiaj uczcić.
W swojej tematyce wystawa nawiązuje do konferencji z roku 2016, kiedy to
na 125-lecie studiów rolniczych odbyła
się konferencja organizowana wspólnie
przez magnificencję rektora UJ i mojego
poprzednika, rektora UR. Ta konferencja była zatytułowana »Wkład krakowskiego środowiska naukowego w rozwój
studiów rolniczych w Polsce«. Na tej konferencji został wygłoszony wykład przez
nie żyjącego już dzisiaj rektora UJ, prof.
Franciszka Ziejkę, który wspomniał w
tym wykładzie o sercu Hugona Kołłątaja. Mnie osobiście to wspomnienie
rektora Ziejki zaprowadziło do Wiśnio-

nie powitać JM prof. Jacka Popiela, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (naszej Alma Mater, bo tam rozpoczęły się
te studia), który będzie mi towarzyszył
podczas otwarcia tej uroczystości.
[...] Szanowni Państwo, studia rolnicze to dużo dłuższa historia niż te 130
lat. Bo pierwsze zapiski na temat rolnictwa [...] znajdujemy już w Mezopotamii,
znajdujemy w Egipcie, tam dowiadujemy się, jak ludzie uprawiali glebę, jak
czynili sobie ziemię poddaną. Ale w swojej tematyce ta wystawa tak daleko nie
sięga. Ona sięga tylko 130 lat. A cóż to
się stało 130 lat temu? Otóż w roku 1890
zostało powołane studium rolnicze przy
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, które w 1923 r. zostało
przekształcone w samodzielny Wydział
Rolniczy. Następnie w roku 1953 wydzielona została samodzielna uczelnia,
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wej, do XVII-wiecznego kościoła, gdzie
pod marmurową tablicą spoczywa serce
Hugona Kołłątaja. Dzisiaj jako spadkobiercy twórców studiów rolniczych doceniamy jego wizję reformy szkolnictwa
wyższego zapoczątkowaną w 1776 r.,
kiedy to postulował wprowadzenie nauczania rolniczego do ówczesnej Szkoły Głównej Koronnej, czyli dzisiejszego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W taki
oto sposób nieprzerwanie kształcimy
rolników, zootechników oraz całą gamę
specjalistów w innych zawodach, które
są potrzebne współczesnej gospodarce.
Gospodarce bazującej na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów środowiska
i dbającej o to środowisko”.
Następnie głos zabrał prof. dr hab.
Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również on wspomniał o
Hugonie Kołłątaju jako wielkim refor-

Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada. Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, w
imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego podziękował rektorom
UR i UJ i całemu gronu naukowców za
uwrażliwianie mieszkańców miasta na
przyrodę i propagowanie rozwoju terenów zielonych.
Na koniec rektor Tabor podziękował
organizatorom za wkład pracy w przygotowanie ekspozycji, podkreślając rolę
w tym przedsięwięciu prof. Bogdana
Kuliga – dziekana wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR i przewodniczącego komitetu organizacyjnego wystawy.
W wydarzeniu oprócz wymienionych
wyżej osób udział wzięli: Małgorzata
Wassermann – posłanka na Sejm RP
kadencji 2019–2023, Ryszard Czaicki
– prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, dr
Agata Wołkowska-Wolska – wiceprezes Fundacji im. Zofii i Jana Włodków,
a także władze rektorskie i dziekańskie
Uczelni, organizatorzy wystawy i zaproszeni goście.
W maju wystawę obejrzeć można
było na skwerze Andrzeja Wajdy nieopodal Teatru im. Juliusza Słowackiego, zaś
przez czerwiec ekspozycja gościła pod
budynkiem UR przy al. Mickiewicza
24-28. Od 1 lipca do 31 października
będzie ją można obejrzeć na kampusie

KOMITET HONOROWY
WYSTAWY
• dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR –
rektor Uniwersytetu Rolniczego
• prof. dr hab. Barbara Skucińska
• prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
• prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek
• prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

KOMITET ORGANIZACYJNY
WYSTAWY
• prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych UR
• prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – przewodniczący, dziekan WRE
• prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur – WBiO
• dr hab. inż. Agnieszka Józefowska, prof.
UR – WRE
• dr inż. Marta Kuchta-Gładysz – WHiBZ
• dr inż. Piotr Pacanowski – WL
• dr Bożena Pietrzyk – była dyrektor Biblioteki   
Głównej UR
• mgr inż. Tomasz Czempas – WIŚiG
• mgr Tomasz Chochorowski – UCMW
• mgr Danuta Gajewska – Muzeum UR
• mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska
– WIPiE
• mgr inż. Anna Grzesiakowska – WHiBZ
• mgr Paweł Jakubiec – dyrektor Biblioteki
Głównej UR
• mgr Mateusz Kucharek – WTŻ
• mgr inż. Adam Mróz – Dział Aparatury UR
• inż. Gabriel Wojcieszek – były pracownik   
Działu Aparatury UR

W czerwcu wystawę można było oglądać pod budynkiem Jubileuszowym przy al. Mickiewicza 24-28
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matorze Akademii Krakowskiej i polskiej edukacji, który jako pierwszy w Polsce podkreślał rangę studiów rolniczych i uważał, że bez nich nie ma
prawdziwie wielkiego uniwersytetu.
Rektor najstarszej polskiej uczelni, mówił o wciąż żywych więzach łączących
Alma Mater z wywodzacymi się z niej
uczelniami i o współpracy naukowej
i dydaktycznej. Najlepszym jej przykładem jest kierunek medycyna weterynaryjna, prowadzony wspólnie przez UJ
i UR, gdzie – jak zaznaczył rektor Popiel
– kluczową rolę odgrywają naukowcy
Collegium Medicum.
Głos zabrał też minister rolnictwa
i rozwoju wsi Grzegorz Puda, który
podkreślił swój związek z Uniwersytetem Rolniczym (jest bowiem jego absolwentem), mówił też o ogromnych
zmianach, jakie się dokonały w polskim
rolnictwie w ostatnich latach, co pokazuje, że szanse na jego dalszy rozwój są
bardzo obiecujące. Wyraził też nadzieję
na dalszą owocną współpracę ministerstwa z UR. Z kolei wojewoda małopolski
Łukasz Kmita podziękował za udział
UR w promowaniu Małopolski, w czym
ważną rolę odgrywa m.in. corocznie organizowana przez Uczelnię Małopolska
Giełda Agroturystyczna. Piotr Kempf,

z życia Uczelni

Otwarto nowe studia podyplomowe
„Zastosowanie współczesnych metod
hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej”
• wiedzę szczegółową na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej
zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń
hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk
hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska
oraz w zarządzaniu gospodarką wodną
uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie
Prawo wodne;
• praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami
wspomagającymi proces obliczeniowy,
a także kompetencje do wykonywania
obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
• zdolności krytycznego rozumienia
zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu

Studia podyplomowe „Zastosowanie
współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” mają na celu
doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej
w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz
wdrażania tzw. Ramowej dyrektywy
wodnej i Dyrektywy powodziowej Parlamentu Europejskiego i Rady.
Studia podyplomowe są przeznaczone
dla osób, które ukończyły studia wyższe
(inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie osobom
zatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” lub
w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich
oraz projektantom urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci technicznych i techniczno-przyrodniczych
studiów wyższych oraz studiów z zakresu
nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją
wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii i gospodarki wodnej, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw UE
dotyczących gospodarowania wodą.
Absolwent studiów podyplomowych
nabędzie:
• wiedzę ogólną na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązań i roli
człowieka w modyfikacji tych powiązań;

oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią
i gospodarka wodną.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem jego wydania jest zaliczenie
wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (uzyskanie łącznie
30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych
w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się.
Studia rozpoczną się w 2. połowie października i potrwają dwa semestry. Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 lipca do
30 września.
Źródło:
https://urk.edu.pl/index/site/3354/9440

Jezioro Solińskie i zapora na Sanie; fot. Zuluanonymous - praca własna, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20335479
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Balice, 12 czerwca 2021 r.

12 czerwca w Instytucie Zootechniki
– Państwowym Instytucie Badawczym
w Balicach odbyła sie debata zatytułowana „Polski Ład. Od pola do stołu”.
W spotkaniu – na zaproszenie dr.
Krzysztofa Dudy, dyrektora instytutu – udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa
i rozwoju wsi Grzegorz Puda, który
przedstawił założenia tzw. „Polskiego
Ładu” dotyczące wspierania rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich. Są to:
wyższe dopłaty do paliwa dla rolników,
uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach
rolnych, więcej środków UE na wsparcie
rozwoju obszarów wiejskich, opracowanie
Kodeksu rolnego, otwarcie e-okienka dla
rolnika, stworzenie centralnego systemu
informatycznego zasobu państwowej
ziemi i cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od
pola do stołu”, stworzenie satelitarnego
systemu monitoringu upraw rolniczych.
Minister podkreślił, że głównym celem
projektowanej ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym jest wsparcie małych
i średnich gospodarstw.
Uczestnicy debaty zgodzili się co do
konieczności skrócenia łańcuchów dostaw, tak aby konsument mógł kupować
żywność bezpośrednio od wytwórcy. Biorący udział w spotkaniu prof. Sylwester
Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego zwrócił uwagę, że szczególnie ważna
jest kwestia stabilizacji rynków rolnych.
„Tutaj – mówił – hasła typu spółdziel-

Debata w Instytucie Zootechniki w Balicach; od lewej: rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor,
prof. UR, Stanisława Gzyl – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach,
minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, Krzysztof Madejski – burmistrz gminy Nowe
Brzesko, dr Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki PIB w Balicach; fot. Jakub Dziedzic

potrzeby rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych w tej dzidzinie specjalistów
i atrakcyjność (również pod względem
zarobków) późniejszej pracy.
W debacie w Balicach uczestniczyli
także Krzysztof Madejski – burmistrz
gminy Nowe Brzesko i Stanisława Gzyl
– przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach.
Redakcja
(na podstawie doniesień PAP
i informacji na stronie gov.pl)

czość, manufaktury to hasła, które powodują, że rolnicy są w stanie dostarczyć na
rynek jednolity produkt, który jesteśmy
w stanie śledzić od pola do stołu”.
Rektor podkreślił też potrzebę kształcenia nowoczesnych kadr dla rolnictwa,
w czym ogromną rolę ma do odegrania
szkolnictwo wyższe. Mówił też o znaczeniu rolnictwa precyzyjnego, które otwiera
nowe możliwości także przed małymi gospodarstwami. Razem z ministrem rektor zachęcał młodzeż do podejmowania
studiów rolniczych, akcentując rosnące
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Rektor UR wziął udział w debacie „Polski Ład.
Od pola do stołu”

z życia Uczelni

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie
oraz odnowienie doktoratów
18 czerwca 2021 r.

Rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, wręcza dyplomy dostojnym Jubilatom; od lewej:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kmiecik, prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska i prof. dr hab. lek. wet.
Edward Wierzchoś

18 czerwca 2021 r. w auli Centrum
Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się uroczystość
odnowienia doktoratów oraz promocji
habilitacyjnych i doktorskich. Uroczystość otworzył JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego, witając wszystkich
przybyłych.
ODNOWIENIA DOKTORATÓW
Rady Wydziałów: Technologii Żywności, Leśnego oraz Hodowli i Biologii
Zwierząt podjęły uchwały o odnowieniu
po 50 latach stopnia naukowego doktora

dostojnym Jubilatom: prof. dr. hab. inż.
Waldemarowi Kmiecikowi (WTŻ),
prof. dr hab. Małgorzacie Skrzypczyńskiej (WL) i prof. dr. hab. lek. wet.
Edwardowi Wierzchosiowi (WHiBZ).
Aktu ponownej promocji doktorskiej
dokonał prof. Sylwester Tabor – rektor
UR w asyście prof. Andrzeja Lepiarczyka – prorektora ds. ogólnych i dziekanów: prof. Aleksandry Dudy-Chodak
(WTŻ), prof. Marcina Pietrzykowskiego (WL) i prof. Czesława Klocka
(WHiBZ).
W imieniu Jubilatów głos zabrał prof.
Edward Wierzchoś.
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MOWA PROF. EDWARDA WIERZCHOSIA
Magnificencjo, Dostojni Profesorowie,
Prorektorzy, Wielce Szanowne Panie i Panowie Dziekani, Pełni Godności Jubilaci,
Drodzy Doktorzy Habilitowani i Doktorzy, Czcigodne Rodziny, Przyjaciele, Koledzy i Zebrani!
„Πεπλήρωται ὁ καιρὸς”. Nie ma bardziej
odpowiedniego cytatu, obejmującego
wszystkich uczestników tej uroczystości
i stosowną chwilę, niż ten ewangeliczny – św. Marka, z którym zwrócił się do
promowanych pracowników Papieskiego
Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. Wacław Węgrzyniak.
„Πεπλήρωται ὁ καιρὸς – czas się wypełnił”. Wypełnił się – dla Was, młodzi
promowani Doktorzy Habilitowani oraz
Doktorzy, i dla nas, Seniorów-Jubilatów.
Dla Was wypełnił się: sukcesem, satysfakcją i radością. Dla nas: biologią, wiekiem i zatroskaniem.
Świadomi ludzkiej kruchości składamy najpierw podziękowanie Opatrzności,
wdzięczni za tak długi czas – życia oraz
za dar wszystkiego, co w nim uzyskaliśmy
i otrzymaliśmy.
Najserdeczniej jak tylko możemy dziękujemy Władzom Uczelni, Władzom
naszych Wydziałów, że włączyły ten
nasz Jubileusz w dzisiejszą pełną radości
uroczystość nagradzającą ciężką pracę,
podsumowującą osiągnięcia i budzącą
nadzieję na dalszą szczęśliwą nową drogę
tych Młodych Ludzi.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom
z Katedr i byłym studentom, że pamiętają

Przemawia prof. Edward Wierzchoś

o nas. Dziękujemy również tym, którzy
przygotowali odpowiednie dokumenty,
aby mogła się odbyć dzisiejsza uroczystość pięćdziesięciolecia odnowienia naszych doktoratów.
Wspominamy z wdzięcznością już nie
żyjących: swoich promotorów, recenzentów i wszystkich, którzy w przełomowych
tragicznych latach siedemdziesiątych zdecydowali się na przeprowadzenie nam
przewodów doktorskich.

DOKTORZY HABILITOWANI
WYDZIAŁ LEŚNY
• dr hab. inż. Srdan Keren
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
• dr hab.  Monika Stefaniuk-Szmukier
WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
• dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR
• dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof.UR

DOKTORZY
WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY
• dr Anna Dudoń
• dr Dominika Mańkowska
• dr Patrycja Ozga-Gwóźdź
• dr Joanna Szarek
WYDZIAŁ LEŚNY
• dr inż. Michał Adamus
• dr inż. Jakub Baran
• dr inż. Arkadiusz Fröhlich
• dr inż. Marcin Mazur
• dr inż. Wojciech Piaszczyk
• dr inż. Piotr Pogoda
• dr inż. Małgorzata Wiecheć
• dr inż. Karol Zaborski
• dr inż. Antoni Zięba
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
• dr inż. Piotr Bożek
• dr inż. Wiktoria Czech
• dr inż. Wiktor Halecki
• dr inż. Przemysław Klapa
• dr inż. Dawid Kudas
• dr inż. Anita Kukulska-Kozieł
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
• dr inż. Maria Halka
• dr inż. Joanna Kowalska
• dr inż. Emilia Morańska

Nowi doktorzy habilitowani (od lewej): dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR, dr hab. inż.
Ewelina Jamróz, prof. UR, dr hab. Monika Stefaniuk-Sznukier i dr hab. inż. Srdan Keren
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WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
• dr inż. Anna Areczuk
• dr inż. Monika Drużkowska
• dr Maja Dymińska-Czyż
• dr inż. Katarzyna Turek

z życia Uczelni

Nie moglibyśmy niczego w życiu dokonać – tak jak wszyscy tutaj promowani
– gdyby nie bezgraniczna pomoc i opieka
Najbliższych, znoszących bardzo często
uciążliwe wyrzeczenia i przejęcie wielu,
wielu obowiązków rodzinnych.
Wszystkim Przyjaciołom składamy
podziękowania za życzliwość, pomoc
oraz wsparcie w trudnych momentach
naszego życia.
To jest też ta chwila, aby wybaczyć ludziom przeciwnym nam, których każdy
z nas miał, czy też ma.
Przepraszamy urażonych w jakikolwiek sposób, a szczególnie w czasie naszej
aktywności akademickiej i naukowej,
niekiedy przez egoizm, brak empatii,
współczucia czy wyrozumiałości.
Dziś ze wzruszeniem w sercach myślimy o Drogich Zmarłych, bez nich bowiem nie byłoby rodzin, sukcesów, bytu.
Pamiętamy też o wszystkich zmarłych
naszych Przełożonych, Przyjaciołach, Kolegach, Współpracownikach i Uczniach
– requiem aeternam! Wieczne im odpoczywanie!
„O! tak, o! tak, mój drogi... czas
idzie... śmierć goni, A któż to zapłacze po
nas – kto? – oprócz Ironii”, pytam słowami C.K Norwida.

z życia Uczelni
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR,
wkłada doktorantce doktorski biret

„Czas się wypełnił”. Młodzi Koledzy
Akademicy, nasi spadkobiercy promowani w dniu dzisiejszym dyplomami.
„Czas się wypełnił”, Ludzie Nauki,
na postęp, nowoczesność, humanizm, na
bardzo szybki start do nowych badań, na
nowoczesne metody i kierunki wiedzy
oraz nauki, na nietolerowanie braków,
błędów i zła, na przemyślenie źle wykorzystanego czasu.
Proszę pamiętać, że nadal życie i działalność pracownika Uniwersytetu obciążone są potrzebą odpowiedzi na pytanie,

które do czternastowiecznego europejskiego świata nauki skierowała wówczas
żyjąca doktor kościoła – św. Katarzyna
Sieneńska: „I co z tego, że szczycicie się
wielką wiedzą, jak ona was nie czyni lepszymi ani mądrzejszymi”.
„Πεπλήρωται ὁ καιρὸς – czas się wypełnił”. Vivat Academia! Vivant Professores!
PROMOCJE HABILITACYJNE
Dalszą część uroczystości prof. Andrzej
Lepiarczyk rozpoczął słowami: „Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktor-

skich ma szczególny charakter dla uczelni
akademickiej, jest bowiem końcowym,
najmilszym akcentem wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów,
niewymiernej opieki naukowej promotorów i życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych naszej Uczelni. Każdego
roku grono naszych nauczycieli akademickich powiększa się o kilkudziesięciu
doktorów habilitowanych i doktorów.
Stopień naukowy doktora habilitowanego
w ciągu minionego roku uzyskały 4 osoby i tym samym nasza Uczelnia osiągnęła
liczbę 659 wypromowanych doktorów
habilitowanych.
Rozwój w tej grupie pracowników jest
szczególnie cenny, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje
i świadczy o randze naukowej Uczelni
oraz o prawidłowym jej rozwoju. Nic
więc dziwnego, że władze Uniwersytetu
Rolniczego, a także grono samodzielnych
pracowników nauki i cała Społeczność
akademicka są szczególnie zainteresowane tempem przyrostu tej grupy nauczycieli akademickich.
Dziś wręczamy dyplomy doktora habilitowanego 4 osobom, których przewody
habilitacyjne przeprowadzono na naszej
Uczelni, każdy z nich jest pracownikiem
Uniwersytetu Rolniczego”.
PROMOCJE DOKTORSKIE
„Drugim momentem – mówił, przechodząc do kolejnej części uroczystości prof.
Andrzej Lepiarczyk – świadczącym
o rozwoju naukowym Uczelni wyższej są
wyniki w zakresie kształcenia doktorów.
W minionym roku stopień naukowy
doktora uzyskało 30 osób, w tej liczbie
jest 28 doktorantów Szkoły Doktorskiej
UR oraz 2 pracowników innych instytucji. Tym samym dorobek naszej Uczelni
od początku swego istnienia jako uczelni
akademickiej osiągnął liczbę 1694 wypromowanych doktorów”.
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Nowi doktorzy (stoją)
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12 czerwca 2021 r.

Prezydent RP Andrzej Duda powołał
w skład Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich rektora Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie – dr. hab. inż. Sylwestra
Tabora, prof. UR.
Jak czytamy na oficjalnej stronie
Kancelarii Prezydenta RP: „Wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, dokonanie przeglądu rozwiązań prawnych w tym zakresie,

podejmowanie inicjatyw legislacyjnych,
współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz budowanie
przestrzeni do rozmowy o problemach
polskiej wsi – to główne cele prac powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę
16 grudnia 2020 r. Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Tworzą ją
eksperci i praktycy z różnych dziedzin
związanych z wsią i rolnictwem – m.in.
członkowie Narodowej Rady Rozwoju,

rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych, osoby związane z branżą spożywczą, reprezentacja samorządu terytorialnego, a także ludzie nauki, zajmujący
się problematyką wsi i rolnictwa.
Rada to forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy
m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów
wiejskich, organizowanie tematycznych
okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi czy
przegląd rozwiązań prawnych w zakresie
rolnictwa i obszarów wiejskich”.
Źródło:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/
rolnictwoiobszarywiejskie/

Rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR przyjmuje od prezydenta RP Andrzeja Dudy
nominację na członka Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; w uroczystości wzięli udział:
minister Piotr Ćwik – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący prezydenckiej Rady
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich –Jan Krzysztof Ardanowski oraz doradca Prezydenta RP Piotr
Serafin; fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska; źródło: Prezydent.pl – oficjalna strona Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
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z życia Uczelni

Rektor UR powołany w skład Rady
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
przy Prezydencie RP

z życia Uczelni

Pożegnanie emerytowanych pracowników
Uniwersytetu Rolniczego
29 czerwca 2021 r.

29 czerwca w Sali Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego przy al. mickiewicza 21 w Krakowie odbyło się spotkanie
władz Uczelni z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego, którzy w minionym roku akademickim przeszli na
emeryturę. W uroczystości wzięli udział:
JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof
UR, prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych, dr
hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR
– prorektor ds. kształcenia oraz dzie-

kani poszczególnych wydziałów. Wśród
32 zaproszonych przez władze UR gości
znaleźli się: JM prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – rektor UR w latach
2012–2020 i prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – prorektor ds. organizacji
i rozwoju Uczelni w kadencji 2016–2020.
Dr hab.inż. Sylwester Tabor, prof.
UR, po przedstawieniu swej wizji rozwoju Uniwersytetu w nadchodzących
latach, podziękował wszystkim Emerytom za wieloletnią pracę i przywią-
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zanie do naszej Almae Matris. Słowa
wdzięczności byli Pracownicy usłyszeli też od dziekanów, którzy pokrótce
przedstawili ich osiągnięcia. Mówcy
podkreślali, że kres pracy zawodowej nie oznacza końca kontaktu byłych pracowników z Uczelnią, gdyż
wciąż należą oni do Społeczności UR,
a obecni pracownicy powinni korzystać
z ich wiedzy i doświadczenia.
Redakcja

z życia Uczelni
Głos zabiera JM prof. Sylwester Tabor – rektor UR; po lewej prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych, po prawej prof. Andrzej Bogdał –
prorektor ds. kształcenia

Przemawia JM prof. Włodzimierz Sady – rektor UR w latach 2012 – 2020; po lewej prof. Krzysztof Ostrowski – prorektor ds. organizacji i rozwoju
Uczelni w kadencji 2016 – 2020
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z życia Uczelni

Wspominamy prof. Williama Richarda
(Twinka) Allena (1940 – 2021)

Prof. William Richard (Twink) Allen

William Richard (Twink) Allen
(1940 – 2021) – lekarz weterynarii, profesor Uniwersytetu w Cambridge, członek
zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, komandor Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE), członek prestiżowego
grona Hall of Fame for Equine Research
in America, nagrodzony za całokształt pracy naukowej przez Międzynarodowy Komitet Sympozjów Rozrodu Koni, doktor
honoris causa uczelni rolniczych w Krakowie, Gandawie i Helsinkach. Jego dewizą
życiową było: „Work hard, play hard”.
Urodził się w Nowej Zelandii 29 sierpnia 1940 r. jako drugie spośród czworga
dzieci. Najstarszy brat nazwał go Twink i
tak już zostało. Szkołę podstawową i średnią medyczną ukończył w Nowej Zelandii,
a studia weterynaryjne na Uniwersytecie w
Sydney – w 1964 r. Przez dwa lata praktykował jako lekarz weterynarii w Nowej
Zelandii, gdzie uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego
doznał wielokrotnego złamania kości nóg.
Leżąc w szpitalu przez dziewięć miesięcy
w gipsie, przygnębiony perspektywą, że

już nigdy nie wróci do zawodu praktykującego lekarza weterynarii, złożył wniosek
o stypendium International League for the
Protection of Horse Scholarship. Wkrótce
otrzymał odpowiedź pozytywną i w latach
1966 – 1970 odbył studia doktoranckie
na Uniwersytecie w Cambridge, a wyniki
swych badań pt. Surowicza gonadotropina
źrebnych klaczy opublikował w prestiżowym czasopiśmie „Nature”, dzięki czemu
otrzymał dwuletnie stypendium podoktoranckie w renomowanym ośrodku badań
The Animal Research Station w Cambridge pod kierunkiem słynnego badacza
Tima Rowsona, a następnie w latach 1972
– 1988 prof. Tadeusza Manna. Po latach
Twink napisał: „Praca w tym ośrodku pozwoliła mi na codzienne kontakty z prawdziwymi gigantami naukowymi, takimi
jak Tim Rowson, Criust Polge, Ron Hunter, Neil Moor, Jan Wilmut, Ray Nowcomb i wielu innych, którzy prowadzili
pionierskie badania nad biotechnologią
rozrodu dużych zwierząt”.

Od roku 1988 aż do czasu przejścia na
emeryturę w 2007 r. był dyrektorem jednostki badawczej Towarzystwa Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej (TBA
Equine Fartility Unit), którą od podstaw
stworzył w Newmarket. W latach 2008
– 2015 pozostawał honorowym dyrektorem Laboratorium Rozrodu Koni im.
Paula Mellona „Brunswick” w Newmarket. Przez ostanie pięć lat pracował w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako
dyrektor laboratorium kliniki dla koni w
Sharjah.
Twink po ukończeniu studiów ożenił
się z ukochaną 20-letnią Dianą, piękną
Australijką. Mieli dwie córki i jednego
syna. Doczekali się dziesięciorga wnuków. Mieszkali najpierw w Cambridge,
a później w Newmarket. W Newmarket,
w światowej kolebce wyścigów konnych
pełnej krwi angielskiej, Twink był rozpoznawalny głównie jako ojciec najmłodszej
córki Catherine, żony słynnego dżokeja
Frankiego Dettori.

JM prof. Włodzimierz Sady wręcza prof. Allenowi pamiątkowy dyplom; fot. Gabriel Wojcieszek
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z życia Uczelni

Prof. Allen był szczególnie znany jako
pionier transferu zarodków u koniowatych
oraz badań nad hormonami i technikami
ultrasonograficznymi u klaczy. Był autorem lub współautorem większości najważniejszych odkryć naukowych, które w
ostatnim czterdziestoleciu zrewolucjonizowały weterynaryjną praktykę rozrodu
koni. Najsłynniejsze z nich to:
• odkrycie, wspólnie z Moorem, że
część pasa kosmówkowego błony płodowej
u ciężarnych klaczy jest źródłem unikalnej
dla koni końskiej gonadotropiny kosmówkowej (eCG), która jest obecna w dużych
stężeniach w krwi klaczy i innych koniowatych pomiędzy 40. a 120. dniem ciąży,
• dokonanie wspólnie z Rowsonem
pierwszych transferów zarodków u koni i
osłów,
• ocena i praktyczne zastosowanie analogów prostaglandyny F2α w hodowli koni,
• uzyskanie wspólnie z Willadsenem,
Pashenem i Skidmor kilku par źrebiąt genetycznie identycznych (klonów) z podzielonych zarodków,
• zastosowanie w hodowli koni techniki
ultrasonografii w celu dokładnej wizualizacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych,
owulacji oraz wczesnego rozpoznawania
ciąży i zapobieganie niepożądanej u koni
ciąży bliźniaczej,
• pomyślne przeprowadzenie międzygatunkowej transplantacji zarodków u koniowatych,
• zainicjowanie badań nad rozmnażaniem wielbłądów i łożyskowaniem u słoni
afrykańskich.
Współpraca naukowa pomiędzy Cambridge a Krakowem, zapoczątkowana w
latach 30. ubiegłego wieku przez Prawocheńskiego i Waltona, była kontynuowana przez prof. Władysława Bielańskiego
i prof. Tadeusza Manna, którzy znali się
jeszcze z czasów studenckich we Lwowie.
W 1972 r. prof. Bielański zaprosił Twinka
do wygłoszenia wykładu na temat rozrodu
koni dla uczestników Studium Podyplomowego, lekarzy weterynarii i pracowników naukowych.

Prof. W.R. (Twink) Allen; fot. Gabriel Wojcieszek

Już podczas pierwszego pobytu w Krakowie Twink dał się poznać jako osoba
bardzo koleżeńska, wyrozumiała, pełna
energii, entuzjazmu i optymizmu. Tak została zapoczątkowana nasza wieloletnia
współpraca naukowa. Odwiedzał Kraków,
nie zważając na ówczesne standardy badań i życia w Polsce, odbiegające znacznie
od tych przyjętych w krajach zachodnich,
i śmiało podejmował trudy współpracy.
Nie zniechęcał go nawet „stół operacyjny dla koni” ułożony ze snopków słomy
w stodole w Stacji Doświadczalnej
w Przegorzałach. Przyjeżdżał z własnej inicjatywy, sam lub ze swoimi współpracownikami, był w Krakowie także „na każde
zawołanie”. Wszystkie wizyty łączyły się ze
wspólnymi eksperymentami na koniach i
wspaniałymi wykładami, a także demonstracjami praktycznymi dla licznie zebranych lekarzy weterynarii i hodowców koni.
Oto niektóre z nich:
W 1973 r. Twink przybył do Krakowa
z P. Jacksonem, przedstawicielem firmy
ICI. Celem ich wizyty było omówienie
działania i zastosowania nowo wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii analogu
syntetycznej prostaglandyny pod nazwą
Eqiumate i Estrumate stosowanych do
zwalczania jałowości i synchronizacji cy-

klu rujowego u klaczy i bydła. Po wykładach, podczas bardzo wesołej kolacji w
hotelu Cracovia, zrodził się pomysł eksperymentu polegającego na przewiezieniu zarodków końskich z Cambridge do
Krakowa. W tym czasie nie znano jeszcze
metod konserwacji zarodków i na czas
podróży jako inkubatory dla zarodków
zaplanowano wykorzystać żywe króliki.
Był to śmiały plan i heroiczne przedsięwzięcie. Twink i jego współpracownicy,
Alan Trounson i nieżyjąca już Francesca
Stewart, operowali 2 lipca 1974 r. siedem
klaczy rasy kuc walijski i z ich jajowodów
pozyskali sześć zarodków 8–16 komórkowych, które zdeponowali w podwiązanych
jajowodach 3 królic. Następnego dnia królice w klatkach znalazły się w bagażniku
samochodu, którym wczesnym rankiem
wyruszono do Polski. Po 42 godzinach
podróży, po pokonaniu ponad 1800 km
oraz po dużych perturbacjach z celnikami
NRD ekipa dotarła szczęśliwie do Krakowa o godzinie 3. nad ranem.
W Krakowie, w Stacji Doświadczalnej Katedry Rozrodu Zwierząt AR w
Przegorzałach, jako biorczynie zarodków
przygotowano siedem klaczy, zsynchronizowanych cyklem rujowym z klaczami
dawczyniami. Po wypłukaniu zarodków
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z jajowodów królic okazało się, że jeden
z nich nie rozwinął się. Drugi zgubiono
z powodu złamania cienkiej szklanej pipety pasteurowskiej w czasie wkłuwania
się do rogu macicy klaczy. Transplantowano zatem cztery zarodki. Trzy metodą
chirurgiczną w linii białej i jeden metodą
niechirurgiczną poprzez szyjkę macicy. W
wyniku tego eksperymentu rozwinęły się
trzy ciąże. Niestety jedna z klaczy z niewyjaśnionych przyczyn poroniła normalnie
rozwinięty płód w 302. dniu ciąży. Pozostałe dwie klacze urodziły zdrowe ogierki
rasy walijski kuc górski. W ten sposób
Polska stała się trzecim krajem po Wielkiej
Brytanii i Japonii, w którym uzyskano źrebięta po transferze zarodków. Kolejne uzyskano dopiero trzy lata później w USA. W
roku 1983 i 1984 ogierki te zostały sprowadzone przez prof. Sasimowskiego do Felina
i z powodzeniem wykorzystane do wyhodowania kuców felińskich.
Kolejny pionierski eksperyment przeprowadzono na mrożonych zarodkach
koni i owiec. Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto w Japonii i Anglii
pierwsze udane próby mrożenia zarodków
koni, co stwarzało możliwość długotrwałej
konserwacji zarodków w ciekłym azocie.
W sierpniu w 1977 r. Twink wraz z dr. S.
Willadsenem przywieźli samochodem do
Krakowa (w kontenerze z ciekłym azotem)
zarodki koni i owiec, które transplantowano w Stacji Doświadczalnej w Przegorzałach. Nie udało się jeszcze wówczas
uzyskać źrebiąt z mrożonych zarodków.
Natomiast uzyskano jagnię z mrożonego
zarodka pobranego od owcy w Cambridge. Zdrowa owieczka urodziła się w Stacji
Doświadczalnej w Rząsce w 1977 r. Była
to pierwsza na świecie udana międzynarodowa wymiana zamrożonych zarodków
owiec. Co więcej, okazało się, że uzyskano
wówczas rekordowy czas przechowywania
zarodków w stanie zamrożonym, który w
przypadku tego przywiezionego z Cambridge do Krakowa wyniósł 21 miesięcy.
Determinacja i poświęcenie prof. W.R.
Allena we współpracy z naszą Uczelnią

Prof. W.R. (Twink) Allen wpisuje się do księgi pamiątkowej UR; fot. Gabriel Wojcieszek

budziła i nadal budzi ogromy podziw i
szacunek. W październiku 1983 r., kiedy w Polsce obowiązywał stan wojenny i
trwały największe represje oraz ścisła kontrola kontaktów z zagranicą, Twink wraz
z asystentem – dr. Martinem Boyle’em
przywieźli samolotem z Cambridge nieznany w Polsce japoński aparat USG do
badania koni (marki Aloka), który ważył
42 kg. To tajemnicze dla celników i służby granicznej urządzenie było powodem
kilkugodzinnego przetrzymywania aparatu na lotnisku. Dopiero po interwencji
„wyższych władz” zezwolono na wydanie
urządzenia prof. Allenowi, który następnego dnia w Stacji Doświadczalnej w Przegorzałach demonstrował jego działanie na
klaczach. Towarzyszyła mu licznie zebrana
publiczność, składająca się z lekarzy weterynarii i hodowców koni. Dzięki tej inicjatywie prof. Allena USG do badania klaczy,
podobnie jak wcześniej analogi prostaglandyn, zostały w Polsce bardzo wcześnie
wprowadzone do praktyki.
W 1984 r. śp. dr Maria Członkowska,
wybitna i pełna zapału badawczego kriobiolożka z Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zamroziła
w Stacji Doświadczalnej w Przegorzałach dwa zarodki klaczy rasy konik polski
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i przewiozła samolotem do Stacji TBA
w Newmarket w Anglii. Twink wraz ze
swoim zespołem transplantował polskie
zarodki do angielskich klaczy biorczyń,
uzyskując 8 maja 1985 r. ogierka, który
stał się maskotką Stacji TBW w Newmarket. Trzy lata później był podziwiany
przez miłośniczkę koni, królową Wielkiej
Brytanii Elżbietę II, która podczas wizyty
w Newmarket z zainteresowaniem wysłuchała historii urodzenia się na Wyspach
Brytyjskich konika polskiego.
W październiku 1990 r. W.R. Allen
wraz z L. Skidmorem, M. Boyle’em i D.
Antczakiem przywieźli kolejne 3 mrożone
zarodki. Tym razem chcieli nam zrobić
niespodziankę i w tajemnicy do jednej
z naszych klaczy biorczyń transplantowano zarodek oślicy. Niestety eksperyment
się nie udał, gdyż w 1991 r. urodziło się
tylko źrebię po zarodku konia.
W 2004 r. prof. W.R. Allen z doktorantkami S. Wilsher, M. Kölling i J. Ousey
zostali zaproszeni przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie do udziału w konferencji poświęconej rozrodowi koni. Prof.
Allen postanowił wykorzystać tę okazję do
zademonstrowania nowej niechirurgicznej
techniki transferu zarodków opracowanej przez niego i S. Wilsher. W wyniku

licznych słuchaczach, którzy szczelnie wypełnili Bazylikę Mariacką.
Wybór chóru nie był przypadkowy. Twink uwielbiał muzykę chóralną
i od wielu lat przyjaźnił się z Akademickim Chórem Cambridge. Podczas wizyt
w Polsce był zachwycony, gdy mógł wysłuchać koncertu oo. Benedyktynów w Tyńcu
i wpadł na pomysł wymiany chórów pomiędzy Krakowem a Cambridge. Z takim
planem zwrócił się do nas o pomoc. Nasz
przyjaciel, prof. Bogusław Grzybek, założyciel i dyrygent Chóru Organum, zainteresował się tą propozycją i chętnie przyjął
zaproszenie. Najpierw pod koniec lat 90.
do Krakowa przyjechał z koncertami Akademicki Chór Cambridge, a dwa lata później Chór Organum gościł w Anglii, gdzie
koncertował w Cambridge, m.in. w kaplicy Trinity Hall i w kilku innych miejscach,
w tym na terenie stadniny w Newmarket.
W następnym dniu rozpoczęły się obrady w ramach siedmiu sesji tematycznych. Ostatnim punktem spotkania był
wyjazd na zaproszenie dyrektora Jerzego
Białoboka do Stadniny Koni w Michałowie, gdzie odbył się pokaz koni arabskich
„z najwyższej światowej półki”, zwiedzanie stadniny oraz centrum rozrodu koni
i bardzo bogatej kolekcji nagród i wyróżnień – dla koni wyhodowanych w Michałowie, a także dla kierownictwa Stadniny.

Prof. Allen do końca życia był czynny zawodowo. Kilka tygodni przed
śmiercią przygotował wykład on-line
dla studentów weterynarii UR w Krakowie, którego nie zdążył już wygłosić.
Dwa tygodnie przed swym odejściem
uczestniczył w sesji naukowej on-line na
temat rozrodu koni. Był wówczas w świetnej formie. Na ekranie monitora komputerowego wyglądał zdrowo i nic nie wskazywało na to, co miało wkrótce nastąpić.
Kilka dni później zgłosił się do szpitala
z powodu chrypki i ostrego bólu w plecach. Lekarze przy pomocy tomografii
komputerowej rozpoznali u niego dużego guza w płucach oraz liczne wtórne
przerzuty nowotworowe. Zmarł w wieku
osiemdziesięciu lat 6 czerwca 2021 r.
Prof. Allen był wyjątkowym człowiekiem – tytanem pracy i duszą towarzystwa, które rozweselał swym świetnym
dowcipem i ulubionym drinkiem, czyli
ginem z tonikiem. Pozostała po nim pustka przeczy twierdzeniom, że nie ma ludzi
niezastąpionych.
Tekst: prof. Marian Tischner
Redakcja serdecznie dziękuje Pracownikom
Biblioteki i Archiwum UR – szczególnie
Panu Dyr. Pawłowi Jakubcowi i Pani
Agnieszce Góralczyk – za udostępnienie
archiwaliów dotyczących prof. W.R. Allena.

Prof. Allen i uczestnicy sympozjum 15 czerwca 2015 r.; fot. Gabriel Wojcieszek

19

z życia Uczelni

tego eksperymentu w 2006 r. urodziła się
w Przegorzałach piękna klaczka o imieniu Mrożona Róża (Frozen Rose), która po
osiągnięciu dojrzałości okazała się wspaniałym kucem sportowym.
Niewątpliwie bardzo ważnym punktem
współpracy naukowej było nasze wspólne powołanie Europejskiej Grupy Badań
Gamet Koni – European Equine Gamet
Group (EEGG) i zorganizowanie w Łopusznej w 1999 r. pierwszego sympozjum EEGG
poświęconego rozrodowi koni.
Niezależnie od współpracy naukowej
z naszym Wydziałem, znana była również gościnność i bezinteresowne wsparcie
prof. W.R. Allena dla osób wyjeżdzających
z Polski na międzynarodowe sympozja
i kongresy naukowe, a także pomoc
w odbywaniu staży naukowych w ośrodku
w Cambridge i w Newmarket. Dzięki jego
pomocy uzyskiwaliśmy przez wiele lat niedostępną wówczas w Polsce fachową literaturę, a także odczynniki i sprzęt do badań
naukowych.
Po przejściu Twinka na emeryturę nasze kontakty naukowe nie ustały. Przyjeżdżał często do Krakowa i na wspaniałych
wykładach przybliżał aktualne osiągnięcia
w nauce i praktyce hodowli koni. Z dumą
powtarzał, że Kraków jest jego drugim domem i ze wzruszeniem przyjął propozycję
dziekana prof. Czesława Klocka i Rady
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
w Krakowie, by zorganizować jego jubileusz 50-lecia pracy naukowej.
Sympozjum odbyło się w dniach 15 –
16 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w nim
około 50 zaproszonych uczniów, współpracowników i przyjaciół prof. Allena
z 17 krajów. Wszystkie koszty organizacji
i pobytu zaproszonych gości (z wyjątkiem
kosztów podróży) pokryła Fundacja Doroty Rusell Havemeyer. Spotkanie zainaugurował koncert Chóru Akademickiego
Organum pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka, w samym sercu Krakowa,
w Bazylice Mariackiej. Godzinny koncert u stóp ołtarza Wita Stwosza, wywarł
ogromne wrażenie na uczestnikach oraz
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
Posiedzenie 28 maja 2021 r.
Rektor poinformował że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł pan Ryszard Aziewicz – emerytowany pracownik
straży UR. Senat uczcił Jego pamięć chwilą ciszy.
Rektor poinformował, że:
• 4 maja br., została podpisana umowa partnerska pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotycząca realizacji projektu Centrum Skupu Produktów Rolno-Spożywczych i Dystrybucji Żywności. W ramach projektu
naukowcy UR przeprowadzą badania, których efektem będzie wskazanie optymalnej lokalizacji dla planowanego Centrum;
• 13 maja br. rektorzy 14 uczelni wyższych, podpisali porozumienie o współpracy z Województwem Małopolskim. Województwo
Małopolskie rozpoczęło długofalową współpracę, która umożliwi podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski i ułatwi realizację innowacyjnych projektów i kluczowych przedsięwzięć, m.in. Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju;
• Zarządzeniem nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2021 r. powołano Zespół zadaniowy ds.
opracowania wytycznych i zasad zagospodarowania lasów w sąsiedztwie miast przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych,
do którego jako przedstawiciele UR weszli: dziekan Wydziału Leśnego prof. Marcin Pietrzykowski oraz prof. Janusz Sowa.
• Zarządzeniem nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2021 r. prof. Stanisław Małek został powołany
na stałego członka zespołu zadaniowego do opracowania nowelizacji zasad hodowli lasu obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
• Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów Opus, Sonata i Preludium Bis; pięciu pracowników UR otrzymało finansowanie projektów:
OPUS 20
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski (Wydział Leśny),
dr hab. inż. Ewa Błońska, prof. UR (Wydział Leśny),
dr inż. Jakub Goczał (Wydział Leśny),
dr hab. inż. Artur Gurgul, prof. UR (Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej UR) w ramach konsorcjum
z Uniwersytetem Gdańskim;
PRELUDIUM BIS 2
dr hab. inż. Artur Gurgul, prof. UR (Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej UR).
Łączna kwota finansowania otrzymanych projektów wynosi 3 551 324 zł.
• Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 11 maja 2021 r. powołano
Radę Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie; jest to organ opiniodawczy i doradczy. Skład Rady Absolwentów:
Grzegorz Puda – minister rolnictwa i rozwoju wsi,
Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego,
Krzysztof Kupiec – doradca Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
Krzysztof Klęczar – burmistrz gminy Kęty,
Adam Korta – starosta bocheński,
Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Tomasz Kuśnierek – zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Piotr Kempf – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
Tadeusz Zaremba – dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Karolina Adamska-Gąszcz – kierownik Centrum Kongresowego URK;
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Senat zarekomendował kandydaturę prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sechmana na członka korespondenta PAN.
Senat ustalił program studiów:
• dla kierunku inżynieria mechatroniczna, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022;
• dla kierunku inżynieria mechatroniczna, studia I stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego
2021/2022;
• dla kierunku inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022;
• podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, od roku akademickiego
2021/2022;
Senat znowelizował:
• Uchwałę Senatu nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022;
• Uchwałę Senatu nr 63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 202/2019
z dnia 29 listopada 2019 r.;
Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 114/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 116/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 133/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: ochrona środowiska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 135/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: ochrona środowiska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 145/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: rolnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 147/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: rolnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 165/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: transport i logistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 83/2020 z dnia 25 września 2020 r.;
• Uchwałę Senatu nr 169/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
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• projekt „SErious Game in AgroEcology (SEGAE)” został nagrodzony odznaką „Dobre Praktyki”. Odznaczenie zostało przyznane
za osiągnięte efekty i zaangażowanie w europejski program edukacyjno-szkoleniowy Erasmus+. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki;
• w zawodach II rundy Pucharu Polski, które odbyły się 15 i 16 maja br. we Wrocławiu, pierwsze miejsce w konkurencji karabinu
leżąc wywalczył pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego – Bartosz Jasiecki z CWZS Zawisza Klub Strzelecki;
• zawodnicy KU AZS Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie stołowym – półfinał C, zajęli drugie miejsce w finale z KU AZS UE Katowice.
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w ustawie na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku
akademickiego 2019/2020;

Posiedzenie 25 czerwca 2021 r.
Rektor poinformował że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł Professor William Richard (Twink) Allen – doktor
honoris causa naszej Uczelni (1990) oraz p. Małgorzata Cebulska – emerytowany pracownik Sekretariatu NSZZ „Solidarność”.
Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor poinformował, że:
• 12 czerwca br. w Instytucie Zootechniki wziął udział w debacie „Polski Ład. Od Pola Do Stołu”, promująca najważniejsze założenia
Polskiego Ładu w kontekście polskiego rolnictwa. Spotkanie odbyło się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy, a także JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR – rektora Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i dr. Krzysztofa Dudy – dyrektora Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie;
• 22 czerwca br. Rektor odebrał od prezydenta RP Andrzeja Dudy powołanie w skład Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
przy Prezydencie RP oraz uczestniczył w posiedzeniu tej Rady;
• 23 czerwca br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Stypendia
otrzymały dwie osoby z Uniwersytetu Rolniczego: dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR, z Wydziału Technologii Żywności oraz
dr inż. Monika Mierzwa-Hersztek, prof. UR, z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego;
• dr inż. Łukasz Migdał z Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt został laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii
„Od innowacji przyszłości do rynkowego sukcesu” za realizację projektu badawczego Zwiększenie efektywności technologii produkcji
brojlera króliczego przez opracowanie nowej ścieżki selekcji;
• dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR, został członkiem redakcji czasopisma „City and Environment Interactions” w prestiżowym
wydawnictwie ELSEVIER;
• innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin Hugo Green Solutions,
autorstwa m.in. dr hab. inż. Agnieszki Klimek-Kopyry, prof. UR, dr inż. Tomasza Czecha, prof. UR, oraz mgr inż. Wojciecha Przywały została wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości; pracownik Biblioteki Głównej Bartosz Jasiecki w III
rundzie Pucharu Polski w strzelectwie sportowym zwyciężył w swojej koronnej konkurencji – karabinie leżąc, a w trzech postawach
i karabinie pneumatycznym dwa razy był drugi;
• zespół Skalni podczas przeglądu muzyki regionalnej „Przednówek w Polanach” otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Kościelisko;
• Bartosz Jasiecki – pracownik Biblioteki Głównej został brązowym medalistą w karabinie leżąc podczas Mistrzostw Polski Seniorów.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia
w działalności naukowej dla dr hab. inż. Eweliny Jamróz, prof. UR.
Senat ustalił warunki, tryby i termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023.
Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 21/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni, zmienionej Uchwałą Senatu nr 190/2019 z dnia 8 listopada
2019 roku, zmienionej Uchwałą Senatu nr 37/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w
ustawie na kierunku: dietetyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020,
zmienionej Uchwałą Senatu nr 7/2021 roku z dnia 29 stycznia 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 104/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określo-
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nych w ustawie na kierunku: dietetyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020, zmienionej Uchwałą Senatu nr 62/2020 roku z dnia 26 czerwca 2020 r.
• Uchwałę Senatu nr 110/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w
ustawie na kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 112/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: geodezja i kartografia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 134/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: ochrona środowiska, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 141/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: ogrodnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 142/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: ogrodnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 143/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: ogrodnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 144/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: ogrodnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 149/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: sztuka ogrodowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 150/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: sztuka ogrodowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 151/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: sztuka ogrodowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 152/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: sztuka ogrodowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 157/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne,
od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 158/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 159/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 160/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 163/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne,
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od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 198/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku: winogrodnictwo i enologia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021.
• Uchwałę Senatu nr 51/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku: gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021.
• Uchwałę Senatu nr 57/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dostosowania programu studiów stacjonarnych do standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na kierunku weterynaria studia jednolite magisterskie,
profil praktyczny, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021 zmienionej Uchwałą Senatu nr 38/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
• treści kształcenia w sylabusach określonych w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku: weterynaria na profilu
ogólnoakademickim.
Senat ustalił program studiów na kierunku:
• technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2021/2022.
• technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2021/2022.
• technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2021/2022.
• dietetyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2021/2022.
Senat pozytywnie zaopiniował Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021.

Posiedzenie 28 czerwca 2021 r.
Rektor wręczy list gratulacyjny dla prof. Marcina Chodaka, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.
Senat uchwalił:
• Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
• Strategię Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2021 – 2025.
Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Projekt „SErious Game in AgroEcology (SEGAE)”
nagrodzony odznaką „Dobre Praktyki”

Nagroda została przyznana za osiągnięte efekty i zaangażowanie w europejski program edukacyjno-szkoleniowy
Erasmus+.
Przypomnijmy: SErious Game in
AgroEcology (SEGAE) to projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Agrocampus Ouest (Rennes,
Francja) – koordynator, École Supérieure d’Agriculture d’Angers (Angers,
Francja), École Nationale Vétérinaire,
Agroalimentaire et de l’Alimentation
de Nantes-Atlantique (Oniris; Nantes,
Francja), Université de Liège (Gembloux, Belgia), Università di Bologna (Bolonia, Włochy), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Chaire
Agriculture Ecologiquement Intensive
(Francja).
Jego celem jest ułatwienie studentom i pracownikom rolnictwa zrozumienia zagadnień agroekologicznych
dzięki wykorzystaniu cyfrowego narzędzia edukacyjnego, jakim jest tzw.
„poważna gra komputerowa”. Umożliwi ona symulację wdrażania różnych
praktyk agroekologicznych na wirtualnej fermie prowadzącej produkcję
roślinną i użytkującej bydło mleczne.
Model opisujący funkcjonowanie fermy składa się z pięciu modułów: glebowego, roślinnego, zwierzęcego, ekonomicznego i środowiskowego.
Przyjęcie multidyscyplinarnego i systemowego podejścia pozwoli graczowi
ocenić ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne efekty podjętych działań,
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maj 2021 r.

SEGAE – zrzut ekranu

a także oszacować ogólny stopień zrównoważenia fermy.
Serdecznie gratulujemy zaangażowanym w projekt naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Z Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki są to: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof UR, dr hab. inż.
Anna Szeląg-Sikora, prof UR, dr
hab. inż. Michał Cupiał, prof UR,
a z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt: prof. dr hab. inż. Joanna Makulska, dr hab. inż. Andrzej Węglarz, prof UR, dr hab. inż. Barbara
Tombarkiewicz, prof. UR, dr hab.
inż. Jarosław Kański, prof UR.
Wymienieni naukowcy odpowiedzialni są za opracowanie modułu zwierzęcego
i agregację wszystkich modułów w jeden

zbiorczy model, którego parametry odzwierciedlają warunki gospodarowania
w różnych regionach Francji, Belgii,
Włoch i Polski.
Szczegółowe informacje o projekcie
dostępne są na stronie: https://segae.
agrocampus-ouest.fr/.
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Dr inż. Łukasz Migdał Naukowcem Przyszłości
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Tychy, 14 czerwca 2021 r.
Dr inż. Łukasz Migdał z Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego został lareatem
nagrody Naukowiec Przyszłości 2021
w kategorii „Od innowacji przyszłości do
rynkowego sukcesu” za realizację projektu
badawczego „Zwiększenie efektywności
technologii produkcji brojlera króliczego
przez opracowanie nowej ścieżki selekcji”.
O PROGRAMIE
Zwiększająca się świadomość konsumentów dotycząca związku między dietą
a zdrowiem zwiększa zainteresowanie
żywnością funkcjonalną. Do tego typu
żywności można zaliczyć mięso królicze,
bogate m.in. w białko o dużej ilości nie-

zbędnych aminokwasów, charakteryzujące się niską zawartość tłuszczu, dużą
wartość energetyczną oraz łatwostrawne.
Właściwości te powodują, że mięso królicze jest polecane zwłaszcza dla dzieci,
osób starszych, chorych jak również dla
przeciętnego konsumenta. Utrzymanie wysokiej jakości mięsa króliczego,
zdolnego zaspokoić gusta konsumentów
wymaga intensywnej pracy hodowlanej.
Identyfikacja naturalnie pojawiających się
polimorfizmów w obrębie genów kandydujących dla cech jakości mięsa stwarza
możliwość wykorzystanie ich w selekcji
aby uzyskać większy postęp hodowlany.
W proponowanym projekcie planuje się
przeprowadzenie selekcji wspomaganej
markerami molekularnymi, aby uzyskać

zwierzęta o bardziej pożądanych genotypach do dalszej hodowli. Selekcja ta
pozwoli na otrzymanie produktu – mięsa – lepszego pod względem parametrów
jakościowych oraz charakteryzującego się
lepszą przydatnością technologiczną. Dla
pełniejszego wykorzystanie potencjału
wyselekcjonowanych zwierząt przewiduje
się wykonanie analiz przydatności mięsa
do produkcji wyrobów masarskich typu
kiełbasa, wędzonka oraz do produkcji innowacyjnych produktów takich jak gravad
oraz sushi z mięsa króliczego. Przeprowadzone analizy pozwolą na zaproponowanie konsumentom produktu o wysokich
walorach smakowych i prozdrowotnych.
Źródło:
https://cawp.urk.edu.pl/index/site/7739

Minister Edukacji i Nauki wręczył stypendia
wybitnym młodym naukowcom
Warszawa, 23 czerwca 2021 r.

Minister edukacji i nauki Przemysław
Czarnek wręczył stypendia wybitnym
młodym naukowcom. Stypendystów wyłonił konkurs, na który wpłynęło 1897
wniosków, z czego 1835 spełniło warunki
formalne i zostało poddane ocenie przez
zespół ekspertów.
W tym roku przyznano łącznie 217
stypendiów, w tym dla 52 doktorantów.
Wśród wyróżnionych osób znalazły się
dwie osoby z Uniwersytetu Rolniczego:

dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR,
z Katedry Chemii na Wydziale Technologii Żywności oraz dr inż. Monika
Mierzwa-Hersztek, prof. UR, z Katedry
Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.
Warunkiem otrzymania stypendium
Ministra Edukacji i Nauki było posiadanie statusu młodego naukowca – jest nią
osoba prowadząca działalność naukową
w ramach zatrudnienia w instytucji na-
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ukowej, będąca doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiadająca
stopnia doktora albo posiadająca stopień
doktora nie dłużej niż od 7 lat.
Laureaci będą otrzymywali stypendia
w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez
okres do 3 lat.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

HUGO „Polskim Produktem Przyszłości”

16 czerwca odbyła się w gala wręczenia nagród w XXIII konkursie Polski
Produkt Przyszłości, organizowanym
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest
promowanie najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii.
W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego
i Nauki oraz Przedsiębiorcy” wyróżnienie
otrzymał projekt „HUGO – technologia
przedsiewnego naświetlania nasion oraz
powschodowego naświetlania roślin”,
realizowany przez Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie i jego spin-off Hugo Green
Solutions sp. z o.o. Do konkursu zgłoszono aż 219 projektów, tym bardziej więc
cieszy sukces krakowskiego zespołu.
W uroczystej gali wzięli udział m.in.:
Jarosław Gowin – wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Przemysław Czarnek – minister edukacji
i nauki, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceminister Funduszy i Polityki
Regionalnej, Małgorzata Oleszczuk –
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojciech Kamieniecki
– dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wyróżnienie w imieniu
twórców projektu HUGO odebrali: dr
hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra,
prof. UR, i dr inż. Tomasz Czech, prof.
UR – eksperci w zakresie agronomii,
a w skład zespołu wchodzą ponadto: mgr
inż. Wojciech Przywała – dyplomowany ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania projektami, Michał Szczurek – członek zarządu Hugo
Green Solutions sp. z o.o., wspierający
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Warszawa, 16 czerwca 2021 r.

Gala finałowa XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości: dr hab. inż. Agnieszka Klimek
-Kopyra, prof. UR i dr inż. Tomasz Czech, prof. UR (po prawej) odebrali w imieniu swego zespołu
dyplomy i symboliczny czek; po lewej: prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk i Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki;
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KfIwOKJEmTA

firmę w zakresie rozwiązań IT i rozwoju
modułów do obrazowania terenu, dr inż.
Jerzy Próchnicki – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i ekspert wspierający rozwój technologii w spółce Hugo
Green Solutions sp. z o.o., mgr Wojciech
Borówka – ekspert w zakresie transferu
technologii, wspierający spółkę w dziedzinie rozwoju technologii, Adam Sikora
– ekspert ds. oprogramowania platformy
i systemu sterowania, Krzysztof Płatek
– ekspert ds. projektowania i produkcji
platformy i Karol Żak – specjalista ds.
platform systemów sterowania.
Jak czytamy na stronie https://ctt.
urk.edu.pl, innowacyjna ekotechnologia
HUGO oparta jest na dwóch rozwiązaniach: „Hugo – growth stimulator”

i „Hugo – robot rolniczy”. „Hugo – growth stimulator” to technologia powschodowego naświetlania roślin (obecnie
w fazie testów polowych) oraz przedsiewnego naświetlania nasion (zgłoszona
własność intelektualna i przygotowane algorytmy naświetlania), która jest dedykowana dla nasion roślin przed ich siewem
oraz roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych.
„HUGO – robot rolniczy” to wersja
1.0, prototyp platformy jezdnej wielozadaniowej umożliwiającej punktowe
stosowanie zabiegów agrotechnicznych
związanych z precyzyjnym wykonywaniem naświetlania roślin, oprysków,
dolistnego dokarmiania roślin, z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.
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Robot rolniczy HUGO

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB. Rywalizacja
w konkursie odbywa się w trzech kategoriach: „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy”, „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” oraz „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa
Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”, w których przyznawane są nagrody główne (po 100 tys. zł) oraz
wyróżnienia (po 25 tys. zł). Dodatkowo są wręczane nagrody specjalne.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej
ekotechnologii HUGO polegającej na
dwustopniowym, zintegrowanym procesie diagnozy stanu zdrowotności i biostymulacji roślin w oparciu o analizę obrazu uzyskaną z sensorów spektralnych
zainstalowanych na robocie Hugo będzie
można skutecznie wychwytywać pierwsze symptomy uszkodzenia roślin przez
patogeny chorobotwórcze oraz wspomóc
roślinę poprzez biostymulację z wykorzystaniem naświetlania roślin przy użyciu
diod laserowych.
Z ofertą spółki Hugo Green Solutions
można się zapoznać na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn,
gdzie znajdą Państwo prezentację technologiczną i film reklamowy.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy biznesowej: Hugo Green Solutions sp.
z o.o., al. Adama Mickiewicza 21C/2,
31-120 Kraków; e-mail: hugogreensolutions@gmail.com, tel.: 730 326 423.
Źródło: https://ctt.urk.edu.pl

Gratulacje zespołowi złożyli również (od prawej): rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, i prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż.
Agnieszka Filipiak-Florkiewicz; z certyfikatami „Studia z Przyszłością” stoją: dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR, dr inż. Tomasz
Czech, prof. UR, i mgr inż. Wojciech Przywała
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Wręczono certyfikaty „Studia z Przyszłością”

25 czerwca br. w zabytkowych murach
dawnego pałacu Prymasowskiego w Warszawie odbył się koncert finałowy w ramach finału VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Studia z Przyszłością”.
Uniwersytet Rolniczy otrzymał aż
cztery certyfikaty. Certyfikat „Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia” oraz
statuetkę uzyskał Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji za kierunek inżynieria
i gospodarka wodna (studia I stopnia).
Certyfikaty akredytacyjne otrzymały:
Wydział Leśny za kierunek leśnictwo
(studia II stopnia), Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji za kierunek inżynieria i gospodarka wodna (studia I stopnia) oraz za specjalność geoinformacja
(studia I stopnia) na kierunku gospodarka przestrzenna.
Certyfikaty z ramienia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji odebrali:
dziekan – dr hab. inż. Leszek Książek,
prof. UR, i prodziekan ds. kierunków:
inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna oraz architektura krajobrazu
– dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR.
Z ramienia Wydziału Leśnego, certyfikat
odebrali: dziekan Wydziału – prof. dr
hab. inż. Marcin Pietrzykowski i prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
– dr. hab. inż. Maciej Pach, prof. UR.
W Konkursie „Studia z Przyszłością”,
współorganizowanym przez Fundację
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, identyfikowane i wyróżniane są prowadzone na
polskich uczelniach wybrane programy
i kierunki studiów, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością

nasze sukcesy

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

Z certyfikatami „Studia z Przyszłością” stoją (od lewej): dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR
– prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydzialu Leśnego, prof. dr hab. inż. Marcin
Pietrzykowski – dziekan Wydziału Leśnego, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR – dziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR – prodziekan
WIŚiG ds. kierunków: inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna oraz architektura
krajobrazu; fot. arch. Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

przyjętych rozwiązań dydaktycznych.
W koncercie finałowym uczestniczyli
rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, katedr i zakładów, reprezentujący
szkoły wyższe z całej Polski.
Wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” dokonali: prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk, sekretarz konkursu i dyrektor
zarządzający Agencji PRC Przemysław
Ruta oraz członkowie komisji akredytacyjnej programu: prof. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas,
prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego.

Listy gratulacyjne do laureatów skierowali m.in.: Krystyna Szumilas – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauk
i Młodzieży Sejmu RP, w latach 2011–
2013 minister edukacji narodowej, prof.
Kazimierz Wiatr – przewodniczący Komisji Nauki Senatu RP, dr inż. Wojciech
Kamieniecki – dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN.
Koncert w pałacu Prymasowskim miał
na celu uroczyste podsumowanie VI edycji konkursu, zaprezentowanie wyróżnionych kierunków studiów oraz złożenie
gratulacji wszystkim laureatom.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Erasmus+. Studenci z zagranicy na UR

nauka i współpraca międzynarodowa

Kraków, 10 czerwca 2021 r.

Ostatni rok nie był łatwy dla realizacji
projektów o charakterze mobilności międzynarodowej. Pomimo trudnej sytuacji
gościliśmy grupę studentów z Francji, Portugalii, Niemiec, Turcji, Słowacji, Grecji
i Włoch w ramach programu Erasmus+.
Na zakończenie ich pobytu zostało zorganizowane spotkanie z prorektorem ds.
współpracy z zagranicą – prof. dr. hab.
inż. Andrzejem Sechmanem. Uczest-

niczyli w nim również: prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego dr hab.
inż. Tomasz Zaleski, prof. UR, koordynator uczelniany programu Erasmus+
mgr Dominika Dankiewicz oraz koordynatorzy wydziałowi: dr Ewa Piątkowska, prof. UR (WTŻ), dr Małgorzata
Pink (WRE), dr Anna Krakowiak-Bal (WIPiE), jak również pracownicy
Biura Współpracy i Wymiany Między-

narodowej: mgr Natalia Kopczyńska
i dr inż. Marcelina Machura. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń
wynikających ze specyfiki realizacji zajęć
w „roku covidowym”. Cieszymy się, że
mogliśmy gościć na naszej Uczelni tak
liczną grupę studentów i życzymy im dalszych sukcesów.
Biuro Współpracy
i Wymiany Międzynarodowej

W restauracji hotelu Pod Wawelem

W restauracji hotelu Pod Wawelem

Na Rynku Głównym

Na tarasie hotelu Pod Wawelem
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Efekty I edycji konkursu „Start-up School UR”

I edycja konkursu Startup School UR
dobiegła końca. Celem warsztatów było
wsparcie pracowników Uniwersytetu
oraz zespołów badawczych działających
na rzecz nauki w zakresie transformacji
ich odkrywczego i wynalazczego potencjału w innowacyjne przedsiębiorstwa.
W trakcie kilku tygodni intensywnej
pracy, pod okiem ekspertów z Centrum
Transferu Technologii Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
oraz zaproszonych ekspertów i warsztatowców, uczestnicy zdobyli doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu
podstaw własnego biznesu z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metodologii właściwych dla rozwoju projektów
innowacyjnych. Całość szkoleń została
przeprowadzona dzięki realizacji projektu
„Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Uczestnikami Startup School UR
mogli być pracownicy Uniwersytetu
lub zespoły badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem
naszej Uczelni. Prawa do wynalazków
i innowacji zgłaszanych do konkursu
musiały w całości należeć do Uniwersytetu Rolniczego.
Konkurs przebiegł według nastepującego harmonogramu:
• Warsztat I – customer development z
użyciem elementów design thinking – sesja
robocza ukierunkowana na odkrywanie
klienta oraz tworzenie fundamentów dla
budowy MVP
• Warsztat II – business model definition oraz business model innovation
z użyciem elementów business model canvas oraz 10 Types of Innovation – sesja
robocza ukierunkowana na budowa-

nie operacyjnej doskonałości przedsiębiorstwa.
• Warsztat III – business model exploration z użyciem elementów agile management oraz lean management – sesja
robocza ukierunkowana na ciągłe walidowanie kluczowych założeń biznesowych.
• Spotkania towarzyszące – poświęcone takim zagadnieniom jak regulacje dla
przedsiębiorczości, pozyskiwanie finansowania, transfer technologii, sztuka prezentacji oraz sprzedaży idei, a także zarzadzanie projektami z wykorzystaniem
zwinnych metodyk.
• Finał I edycji konkursu. W ramach
tego wydarzenia zespoły biorące udział
w szkoleniach zaprezentowały swoje rozwiązania przed komisją złożoną z przedstawicieli Uniwersytetu, mającymi duże
osiągnięcia w realizacji prac B+R oraz
przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i firm branżowych zaangażowanych
w Startup School UR.
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Organizatorami I edycji Startup School UR  byli:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii UR oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Wykonawcą
spoza uczelni była firma Open Innovation House
sp. z o.o.
Cykl warsztatów organizowany był w ramach
projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”,
dofinansowanego z programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R
w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

współpraca z gospodarką

Kraków, 30 kwietnia 2021 r.

KOMISJA OCENIAJĄCA
• Bartosz Podhorodecki – menedżer inwestycyjny, AgriTech Hub ASI sp. z o.o.,
• dr inż. Jerzy Próchnicki – członek zarządu,
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
• dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – dyrektor
Centrum Transferu Technologii UR, prezes Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., kierownik projektu Inkubator
Innowacyjności 4.0;
• Wojciech Przywała – Centrum Innowacji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.
Po długich i burzliwych obradach komisja wyróżniła w sumie 6 zespołów. Jak
wielokrotnie powtarzali sami członkowie
komisji, projekty były tak dobre, że niezmiernie ciężkim zadaniem było wskazanie tych najlepszych.

współpraca z gospodarką

PROJEKTY ZWYCIĘSKIE
OPAKOWANIA AKTYWNE – I MIEJSCE
Głównym celem projektu jest opracowanie wegańskich aktywnych powłok
jadalnych, zawierających hydrolizat białkowy z przetwórstwa soi i/lub jego frakcje
peptydową, dzięki czemu możliwe będzie
wydłużenie trwałości wegetariańskich
produktów spożywczych, na które będą
one zaaplikowane. Opracowana technologia produkcji hydrolizatu o aktywności przeciwutleniającej z odpadów po
przetwórstwie soi pozytywnie oddziałuje
na środowisko dzięki zmniejszeniu ilości
generowanych śmieci poprodukcyjnych.
Ponadto zastosowanie tego hydrolizatu
jako składnika powłoki aktywnej, która
wydłuża trwałość wegetariańskich produktów spożywczych, pozwoli zmniejszyć ilość marnowanej żywności.
Zespół: dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR – kierownik, dr hab.
inż. Ewelina Jamróz, prof. UR, dr inż.
Marzena Zając, prof. UR, mgr inż.
Paulina Guzik.

WEGAŃSKI RAJ – II MIEJSCE
Na rynku wśród wegańskich produktów
jogurtopodobnych dominują te na bazie
soi, owsa oraz ekstraktu z kokosa, które
zawierają rozmaite substancje dodatkowe.
Ideą projektu było stworzenie produktu
opartego wyłącznie na krajowej bazie
surowcowej, by tym samym wesprzeć
krajowych i/lub lokalnych producentów
żywności. Dodatkową motywacją do
podjęcia działań przez zespół był brak
na rynku rozwiązań skierowanych do
świadomego konsumenta, produktów
o czystej etykiecie (clean label), a także
zawierającego w swoim składzie żywe
wegańskie probiotyczne kultury bakterii
jogurtowych.
Założeniem było wytworzenie produktu, który będą mogły spożywać osoby na
diecie wegańskiej, z nietolerancją laktozy,
z nietolerancją glutenu, z alergią na białko mleka krowiego i/lub sojowe oraz
wszyscy konsumenci z wyłączeniem osób
uczulonych na użyte surowce.
Efektem było wytworzenie wegańskiego fermentowanego napoju roślinnego na
bazie rodzimych surowców (orzech laskowy (Małopolska), jabłko i śliwa (Małopolska), siemię lniane (Polska) z etykietą
clean label.
Zespół: dr inż. Daniel Żmudziński,
dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko.
LANDTAX – III MIEJSCE
LandTAX to system pozwalający na
automatyczną ocenę produkcyjności
siedlisk dla dowolnego obszaru. Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią
na potrzebę stworzenia narzędzia dla
właścicieli gruntów i lasów, wspierającego podejmowanie decyzji dotyczących
zalesiania gruntów oraz zarządzania istniejącymi i nowo powstałymi zasobami
leśnymi w Polsce.
Zespół: prof. dr hab. inż. Jarosław
Socha – kierownik, dr hab. Paweł
Netzel, prof. UR, dr. inż. Paweł Hawryło, mgr inż. Luiza Tymińska-Czabańska.
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PROJEKTY WYRÓŻNIONE
TOTAL BIODEGRADABLE PACKAGING
Aktywne opakowania, które są całkowicie biodegradowalne, mogą znaleźć
zastosowanie w każdej dziedzinie życia.
Niniejszy projekt jest reakcją na zbyt
duży udział tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym. Opakowanie całkowicie biodegradowalne (tacka oraz folia)
posłużą jako aktywne materiały opakowaniowe do ochrony przechowalniczej
ryby, jednak wyniki mogą być ekstrapolowane także na inne branże przemysłu
spożywczego.
Zespół: dr hab. inż. Ewelina Jamróz,
prof. UR – kierownik, dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR, dr inż.
Marzena Zając, prof. UR, mgr inż.
Paulina Guzik.
GREEN4CITIES
To projekt stworzenia mobilnej aplikacji
zintegrowanej z platformą typu WebGIS, oferującej waloryzację aglomeracji
pod kątem mapowania przestrzennego
rozkładu ilościowego i jakościowego tzw.
usług ekosystemowych (ang. ecosystem
services; ES) świadczonych przez zieleń
miejską. Analizy wykonywane będą pod
kątem podnoszenia jakości życia (ang.
life quality; LQ) mieszkańców miast w
aspekcie pogarszających się warunków
klimatycznych (np. wzrost temperatury,
obniżenie wilgotności) i środowiskowych
(np. stężenia zanieczyszczeń, hałas).
Usługi ekosystemowe zieleni miejskiej
(UFES) wyrażane będą w formie ilościowej (np. produkcji objętości tlenu czy
retencji opadów atmosferycznych – szczególnie ważnego w aspekcie planowanego
„podatku deszczowego”), jak i formie
finansowej (wartości pieniężnej UFES).
Oferowany produkt zintegruje publicznie
dostępne dane przestrzenne (np. chmury
punktów LiDAR, obrazy satelitarne, np.
SENTINEL-2 ESA; Copernicus) z wynikami modelowania usług ekosystemowych opracowanych dla Europy Środko-

SAŁATA BIOFORTYFIKOWANA ORGANICZNYMI
ZWIĄZKAMI JODU
Jednym z wyróżnionych pomysłów był
projekt „Sałaty biofortyfikowanej organicznymi związkami jodu jako suplement
diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia Covid-19”.
Celem projektu jest określenie przeciwwirusowego oraz immunomodulacyjnego działania sałaty biofortyfikowanej
w organiczne formy jodu (jodosalicylany
i/lub jodochinoliny) w terapii zakażeń
koronawirusem. Badania in vitro zostaną
przeprowadzone na ludzkiej linii komórek płuca, uprzednio infekowanej α-koronawirusem 229E i/lub β-koronawirusem
OC43 (ATCC-VR-1558). Ideą projektu
jest wytworzenie suplementu diety, który
może być cennym narzędziem w walce z
niedoborem jodu i stanowić uzupełnienie codziennej diety, gdyż pierwiastek
ten nie jest syntetyzowany wewnątrz
ustroju człowieka. Deficyt jodu został
uznany za jeden z czynników mających
bezpośredni wpływ na stan zdrowia populacji, ponieważ prowadzi do rozwoju
wola tarczycy, a jego skrajne niedobory
mogą skutkować głębokim upośledzeniem umysłowym. Ostatnie doniesienia

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=8fvfTaSDOuc

naukowe sugerują pozytywny wpływ
kompleksów jodowych (jodopowidon)
na obniżenie poziomu cząsteczek wirusa
SARS-CoV-2 w organizmie. W badaniach własnych, prowadzonych na UR,
wykazano przeciwnowotworowe działanie ekstraktów sałaty wzbogaconej w
organiczne związki jodu (jodosalicylany)
wobec linii komórek nowotworowych
żołądka i okrężnicy. Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować
o wysokim potencjale terapeutycznym
proponowanego produktu.
Zespół: dr hab. inż. Aneta Koronowicz, prof. UR – kierownik, prof. dr
hab. Sylwester Smoleń, dr Anna Wisła-Świder, prof. UR, mgr inż. Joanna
Mrożek, mgr Olga Sularz.

POZOSTAŁE PROJEKTY
URZĄDZENIE MIKROFALOWE DO NISZCZENIA
ROŚLIN INWAZYJNYCH
Mobilne urządzenie może być stosowane w różnych typach siedlisk (zmiennie
uwilgotnionych, jednostkowy nacisk
urządzenia na podłoże jest trzykrotnie
mniejszy niż pod stopą człowieka). Mikrofale emitowane przez anteny urządzenia są w stanie niszczyć rośliny barszczu

w każdej fazie wzrostu fenologicznego.
W przeciwieństwie do innych znanych
technologii urządzenie potrafi trwale
ograniczyć zdolność kiełkowania nasion,
czego do tej pory nie uzyskano innymi
metodami.
Zespół: dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. UR – kierownik, dr hab.
inż. Sylwester Tabor, prof. UR, dr inż.
Beata Grygierzec.
DESIGATE
Rezultatem projektu będzie automatyczne urządzenie do dezynfekcji przedmiotów poprzez ich zamgławianie kwasem
podchlorawym (HOCl). Tego typu
dezynfekcja jest skuteczną, szybką, wydajną i bezpieczną metodą pozbywania
się wirusów, bakterii, pleśni, grzybów
z wszelkich przedmiotów. Technika
zamgławiania polega na uwolnieniu środka dezynfekującego wraz ze strumieniem
powietrza w postaci cząstek o wielkości
kilku mikronów (do 3μm). Rozpylony w ten sposób kwas będzie usuwał co
najmniej 90% patogenów znajdujących
się na dezynfekowanych przedmiotach.
HOCl jest powszechnie uznawany za
jeden z najskuteczniejszych biocydów i
posiada rekomendację UE jako środek do
walki z wirusami.
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wej w środowisku informatycznym i-Tree
Eco (USDA Forest Service).
Dane przeznaczone będą dla szerokiego
kręgu odbiorców, czyli: decydentów w obszarach aglomeracji miejskich (np. zarządy zieleni, rady miast), mieszkańców (np.
NGO) czy inwestorów (np. deweloperzy).
Aktualne dane w serwisie mapowym posłużą do waloryzacji poszczególnych dzielnic miast oraz prowadzenia analiz przestrzennych typu 4-D (serie wieloczasowe)
w oparciu o archiwalne i obecnie pozyskiwane dane teledetekcyjne oraz GIS.
Zespół: dr hab. inż. Piotr Wężyk,
prof. UR – kierownik, mgr inż. arch.
kraj. Karolina Zięba-Kulawik, mgr
inż. arch. kraj. Monika Winczek, mgr
inż. Monika Szparadowska, inż. Wojciech Krawczyk, Jakub Miszczyszyn.
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Twórcą projektu jest dr inż. Maciej
Gliniak.
DIAGNOSTYKA DYSFUNKCJI GONAD
Pełna nazwa projektu to „Opracowanie
i optymalizacja protokołu oznaczenia biochemicznego markera do oceny funkcji
rozrodczej gonady u samca psa w celu przygotowania diagnostycznego testu immunochromatycznego”.
Dane epidemiologiczne wskazują na
wzrost występowania dysfunkcji jądra
(m.in. wnętrostwo, nowotwory) u psów
różnych ras i w różnym wieku. Choroby
gonad całkowicie dyskwalifikują psa w
dalszym rozrodzie i mogą być przyczyną
podjęcia decyzji o uśpieniu zwierzęcia. Z
tego względu uzasadnione jest opracowanie i wdrożenie do praktyki weterynaryjnej prostego w wykonaniu, szybkiego
i taniego testu do wczesnej diagnostyki
zaburzeń dysfunkcji gonad.
Użycie prostych, szybkich testów diagnostycznych w badaniach klinicznych umożliwia szybką diagnozę i podjęcie leczenia
i/lub dalsze decyzje hodowlane. Do tej pory
nie ma na rynku testów przeznaczonych do
oceny funkcji gonady psa. Szczególnie tego
typu analizy diagnostyczne są istotne dla
hodowców psów rasowych, przede wszystkich zwierząt reprodukcyjnych.

Zespół: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. UR – kierownik, dr Piotr
Pawlicki, dr wet. Jarosław Wieczorek,
dr wet. Grzegorz Ramisz, mgr Tomasz
Chochorowski.
„CZARNE ZŁOTO” POLSKICH WÓD
Surowiec drzewny odpowiednio przechowywany w wodzie może posłużyć do
produkcji wysokiej klasy produktów oraz
półproduktów wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłu drzewnego.
Jako rynek docelowy można śmiało wpisać
pracownie meblarskie, zdobnicze, jak również liczne zakłady świadczące usługi jubilerskie i zoologiczne. Dzięki specyficznym
właściwościom estetycznym i użytkowym
nawet niewielkich rozmiarów fragmenty
są poszukiwane przez nabywców.
Wprowadzenie na rynek surowca wydobytego ze środowiska wodnego świetnie wpisuje się w recykling oraz ekologiczne wykorzystanie surowców leśnych,
nie powodując zubożenia w środowisku,
mogąc jedynie poprawić stan zbiorników
wodnych w Polsce (zwiększenie retencji
zbiorników wodnych na skutek ich oczyszczania z naniesionych w czasie wezbrań
materii organicznych, w tym głównie
drewna, oraz żwirów i namułów). Fornir
z drewna leżakującego na dnie zbiorników

Ile „czarnego złota” skrywa Jezioro Żywieckie? Fot. Adrian Tync, own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84043178
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o stałym wysokim ciśnieniu jest nie do
podrobienia, tak zwane wędzenie drewna
nie daje współmiernego efektu.
Projekt ma na celu dokonanie analizy stanu, w jakim znajduje się drewno
zatopione w zbiorniku wodnym oraz
możliwości wydobycia z dna Jeziora
Żywieckiego. Badania te mogą pozwolić na względne określenie opłacalności
przeprowadzenia podobnych działań
w innych zbiornikach wodnych oraz jeziorach w Polsce, co może doprowadzić
do znaczącego rozwoju w tym sektorze.
Surowiec ten jest w dużej mierze wynikiem recyklingu w obiegu wodnym. Wydobycie drewna z dna zbiornika poprawi
retencję tegoż zbiornika nie zubażając
przy tym ekosystemu wodnego.
Zespół: mgr inż. Monika Gach – kierownik, dr hab. inż. Dariusz Kulak, dr
inż. Radosław Wąsik, dr inż. Krzysztof
Michalec, mgr inż. Łukasz Mateusiak.
DNA BIOSENSORS
Celem projektu „DNA biosensors – DNA
jako matryca do syntezy warstw receptorowych biosensorów” jest synteza warstw
receptorowych biosensorów do monitorowania zanieczyszczeń żywności i zmian zachodzących podczas jej przechowywania.
Forma: etykieta na opakowaniu nieprzetworzonego produktu żywnościowego
zabarwiająca się w momencie wystąpienia w nim zanieczyszczeń lub powstania
niekorzystnych zmian spowodowanych
jego przechowywaniem. Mottem, które
stanowi dla nas wskazówki przy realizacji
projektu, są słowa Wayne’a Dyera: „Jeśli
zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy,
rzeczy, na które patrzysz, się zmienią.
Proponowane rozwiązanie technologiczne jest oparte o optyczną weryfikację
odpowiedzi biosensora na obecność zanieczyszczeń, w szczególności jonów metali
ciężkich, lub pojawienie się niekorzystnych
zmian w żywności, np. patogennych mikroorganizmów. Zastosowanie DNA jako
matrycy do syntezy połączeń cieczy jonowych oraz kropek kwantowych, stano-

POLPIGEN MUSCLE
Hodowla i sport związany z lotowaniem
gołębi pocztowych jest wysoko dochodową gałęzią przemysłu na rynku usług,
produktów i hodowli amatorskiej. Ptaki osiągające wybitne wyniki sportowe
wyceniane są w tysiącach euro. Współczesny gołąb pocztowy jest wynikiem
krzyżowania wielu ras gołębi oraz ostrej
jednostronnej selekcji na wyścigi lotowe, szybkość, wytrzymałość i orientację przestrzenną w celu otrzymania
ptaka, który w jak najkrótszym czasie
w różnych warunkach pogodowych przy
średniej szybkości większej niż 70 km/h
przemierzy określoną odległość do gołębnika.
W ostatnich latach jednym z prężnie
rozwijających się obszarów badań w zakresie doskonalenia zwierząt jest poszukiwanie genetycznego podłoża cech związanych z szeroko pojętym użytkowaniem.

Wykorzystanie markerów genetycznych
w sporcie jest popularne u ludzi, koni,
a także psów.
W realizowanym projekcie po raz
pierwszy wykorzysta się technologię sekwencjonowania całego transkryptomu
(NGS-next generation sequiencing) próbek
mięśnia piersiowego gołębi pocztowych,
pobranych po przelocie 100 oraz 300 km.
Takie podejście metodologiczne pozwoli
na precyzyjne wytypowanie genów o różnicowej selekcji oraz SNP, czyli potencjalnych markerów molekularnych.
Autor projektu: dr hab. inż. Monika
Stefaniuk-Szmukier.
DELIMITACJA STREFY CENTRALNEJ MIASTA
Celem projektu jest stworzenie metody delimitacji strefy centralnej miasta.
Metoda ta powstanie z wykorzystaniem
autorskiej metody określania poziomu
zurbanizowania terenu wzbogaconej
o analizę rynku nieruchomości.
Zespół: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska – kierownik, mgr inż. Małgorzata Frosik, dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, mgr inż. Małgorzata
Frosik.
APIFOOD
Celem projektu „APIFOOD. Be smart
like a bee” jest zindywidualizowana,
prozdrowotna i funkcjonalna żywność
na bazie pierzgi pszczelej. Innowacyjność
produktu polega głównie na wykorzystaniu unikalnego zestawu różnorodnych
związków biologicznie aktywnych obecnych w pierzdze pszczelej do stworzenia
zindywidualizowanego, ekskluzywnego
produktu.
Konsument będzie miał możliwość
samodzielnego doboru preferowanych
składników dodatkowych. Produkt,
razem z odpowiednio opracowaną strategią marketingową, będzie pełnił również funkcję edukacyjną, da możliwość
tworzenia społeczności zainteresowanej żywnością funkcjonalną, zdrowym
i ekologicznym sposobem życia oraz pro-

mocją i rozwojem współczesnego pszczelarstwa.
Zespół: dr Małgorzata Makarewicz,
mgr inż. Katarzyna Pańczyszyn, dr
inż. Marek Zdaniewicz.
ANTI-ANTIBIOTIC ANIMALS
Start-up rozwija innowacyjne metody
biotechnologiczne, które mogą być wykorzystywane przez hodowców bydła.
W wielu stadach występuje problem powtarzających się stanów zapalnych gruczołów mlecznych (mastitis) u hodowanych zwierząt, dla których jak na razie
jedynym ratunkiem są antybiotyki. Od
2022 r. na terenie Unii Europejskiej zostanie wprowadzony zakaz prewencyjnego stosowania antybiotyków u zwierząt,
w związku z czym istnieje ogromna potrzeba na znalezienie leku, który mógłby usprawnić proces leczenia mastitis.
Naszym celem jest opracowanie alternatywnej terapii, opartej na allogenicznych komórkach macierzystych, które
przyspieszą eliminację stanów zapalnych
i wspomogą regenerację wymienia
u krów mlecznych, skutecznie zastępując
antybiotykoterapię.
Zespół: dr inż. Joanna Pokorska,
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, mgr inż. Sebastian Liszka, dr
inż. Dominika Kułaj, dr inż. Edyta
Bauer.
NEW HIGHWAYS
Celem projektu jest opracowanie i budowa modelu platformy obliczeniowej, która
posłuży do automatyzacji procesu oceny
oddziaływania autostrady na grunty rolne. Kolejnym krokiem będzie jego komercjalizacja poprzez sprzedaż licencji lub też
świadczenie usług eksperckich z wykorzystaniem opracowanego modelu.
Zespół: dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR – kierownik projektu, dr
hab. inż. Barbara Prus, prof. UR – zastępca kierownika projektu.
Źródło:
https://inkubator4.urk.edu.pl
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wi rozwiązanie, którego nie ma dotąd na
rynku. Umożliwia ono otrzymanie warstw
bardziej czułych niż te stosowane obecnie
w czujnikach elektrochemicznych. Uzyskane warstwy receptorowe mogą znaleźć
zastosowanie w czujnikach detekcji zanieczyszczeń nie tylko żywności, ale również
środowiska (np. woda, gleba). Pozwalają
też obniżyć granicę ich oznaczalności.
Projekt zakłada, że na inteligentne opakowanie, w którym znajduje się nieprzetworzony produkt żywnościowy zostaje
naniesiona bezbarwna etykieta pokryta
zaprojektowaną warstwą receptorową.
W czasie przechowywania produktu,
czynniki środowiskowe, takie jak, temperatura, światło i zróżnicowana wilgotność,
mogą powodować jego psucie się. Dla konsumenta informacją o tym, że coś złego
dzieje się z przechowywanym produktem
będzie pojawiająca się barwa na etykiecie
zawierającej warstwę receptorową.
Zespół: dr inż. Ewelina Nowak – kierownik, dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG (Politechnika Gdańska),
dr Anna Wisła-Świder, prof. UR.

Seminarium „Technologie chowu i hodowli
owiec i kóz w różnych warunkach
środowiskowych”

konferencje

19 – 20 maja 2021 r.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
w Brwinowie zorganizowało w dniach
19–20 maja seminarium online dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było „Technologie
chowu i hodowli owiec i kóz w różnych
warunkach środowiskowych”. Seminarium zorganizowano we współpracy
z Uniwersytetem Rolniczym i Instytutem
Zootechniki – PIB w Balicach.
W ramach seminarium zrealizowano
następujące zagadnienia tematyczne:
• substancje bioaktywne mleka owczego i produktów z niego pozyskiwanych
(dr hab. Edyta Molik, prof. UR)
• wypas  owiec jako przykład gospodarowania zgodnego z zasadami ekorozwoju
(dr hab. Edyta Molik, prof. UR)
• wykorzystanie biotechnik rozrodu
do utrzymania ciągłości produkcji mleka
w stadach kóz w cyklu rocznym (dr hab.
Maciej Murawski, prof. UR)
• selekcyjne i hormonalne sposoby
zwiększania plenności owiec i efektywności produkcji jagniąt rzeźnych (dr hab.
Maciej Murawski, prof. UR)
• możliwości poprawy użytkowości
owiec- geny o dużym efekcie (dr hab. Urszula Kaczor, prof. UR)
• wspólna polityka rolna – założenia
i cele 2021–2027 (prof. dr hab. Wiesław
Musiał)
• praktyczne aspekty hodowli zwierząt
ras rodzimych na przykładzie owiec rasy

wrzosówka (dr inż. Marta Pasternak, dr
inż. Michał Puchała – IZ-PIB)
• procesy restytucyjne w krajowej hodowli owiec i kóz (dr inż. Jacek Sikora
– IZ-PIB)
• ochrona bioróżnorodności małych
przeżuwaczy (dr hab. Aldona Kawęcka
– IZ-PIB)
• system certyfikacji „rasa rodzima”
założenia i warunki realizacji (dr Paweł
Radomski – IZ-PIB)
• ekonomiczne uwarunkowania hodowli owiec (dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska – IZ-PIB)
• programy wsparcia rolnictwa ze środków UE (dr Anna Borecka – IZ-PIB)
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• szlak oscypkowy (Andrzej Gąsienica Makowski – prezes Towarzystwa Produktu Górskiego)
Wykładowcami byli pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt
i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt oraz Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego) oraz Instytutu
Zootechniki – Państwowego Instytutu
Badawczego w Balicach.
W szkoleniu wzięło udział 24 nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii.
Źródło: https://kcer.edu.pl

„Szanujmy owady!”, czyli XIX Ogólnopolskie
Dni Owada
19 – 20 czerwca 2021 r.

Podczas „Godziny wspomnień o prof. Adamie Grochowalskim” uczestnicy Dni Owada mogli
obejrzeć trzy zrealizowane przez niego filmy; fot. Gabriel Wojcieszek

tu Rolniczego zaprezentował prelekcję
o osobliwym tytule: Czy owady bywają
samotne? Sesję wykładową zakończył
prof. Kazimierz Wiech, zapraszając
do głosu pana Andrzeja Grochowal-

O katastrofalnym wymieraniu owadów świadczą przytoczone przez prof. Kazimierza Wiecha wskaźniki:
• liczebność latających owadów w ciągu ostatnich 20 lat zmniejszyła się o 68%,
• biomasa owadów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 30 lat o 75%.
Czy ważka jest ważka? Etno-, eko- oraz
entomologiczne rozważania na temat rzędu Odonata snuła w kolejnym wykładzie
dr Karolina Konieczna z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie prof. dr
hab. Adam Tofilski z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt Uniwersyte-

skiego – syna niedawno zmarłego prof.
Adama Grochowalskiego (1954–2019),
naukowca Politechniki Krakowskiej, pasjonata owadów, wybitnego fotografika
i filmowca. Wspomnienia o nim uzupełnił pokaz zdjęć i trzech przepięknych filmów jego autorstwa.

Wśród zaproszonych na XIX Ogólnopolskie Dni Owada wystawców znalazło
się m.in. Muzeum Motyli Arthropoda
w Bochni, które zostało stworzone na
bazie kolekcji motyli pozostawionej przez
znanego hodowcę i kolekcjonera Jacka
Kobielę. Pan Filip Kobiela, który jest
jego synem, przekształcił dom w muzeum, w którym można zobaczyć nie tylko motyle w gablotkach, ale także obejrzeć filmy, zobaczyć motyle na obrazach,
posłuchać bardzo ciekawych opowieści
o owadach. Na stoisku firmy Bazyliszek
można było podziwiać nie tylko owady:
patyczaki, straszyki, modliszki, ale także
inne zwierzęta: węże, jeże, gatunki płazów, egzotyczne ślimaki.
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Pod hasłem „Szanujmy owady” 19 i 20
czerwca odbyły się w budynku Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie XIX Ogólnopolskie Dni Owada.
W pierwszy dzień zorganizowano
w auli Centrum Kongresowego UR popularnonaukowe wykłady, poprzedzone
uroczystym otwarciem wydarzenia przez
prorektora ds. kształcenia, dr. hab.
inż. Andrzeja Bogdała, prof. UR. Na
sali obecni byli również: prorektor ds.
ogólnych prof. Andrzej Lepiarczyk,
prorektor ds. współpracy z zagranicą
prof. Andrzej Sechman i dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego dr Michał Szanduła. Wszystkich
zgromadzonych powitał prof. Kazimierz
Wiech – pomysłodawca i twórca Dni
Owada, który wspomniał historię tej sięgającej roku 1999 inicjatywy, po czy sam
wygłosił wykład zatytułowany Szanujmy
owady! Profesor skupił się w nim na procesie stopniowego wymierania owadów,
co ma katastrofalny wpływ na cały ekosystem planety.

Sesja wykładowa pierwszego dnia Dni Owada; w pierwszym rzędzie (od lewej) siedzą: prorektor
ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. dr
hab. inż. Andrzej Sechman, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR, i dyrektor Centrum Kultury
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i Kształcenia Ustawicznego dr Michał Szanduła; fot. Jacek Okarmus

W tym roku bardzo wiele stolików zajętych było przez pracowników
i studentów wydziałów Uniwersytetu
Rolniczego. Wydział Leśny, z prof.
Piotrem Bilańskim na czele, przygotował jak zwykle bardzo ciekawą
ekspozycję leśnych owadów, a dzięki
kamerze i ekranowi była możliwość
obserwowania na żywo tego, co dzieje
się pod korą. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przygotował wspaniałą kolekcję mrówek. W formikariach,
czyli w zaimprowizowanych mrowiskach, można było obserwować życie
mrówek. Obok prof. Adam Tofilski
z ogromną pasją opowiadał o owadach
społecznych, o tym, w jaki sposób budują swoje gniazda osy, szerszenie, o tym,
jak zachowują się samotne pszczoły i jak
bardzo są potrzebne w naszym środowisku. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
oprócz wspaniałej kolekcji zdjęć – która pochodzi z funkcjonującego od wielu
lat koła fotograficznego, prowadzonego
przez prof. Dariusza Ropka – przygotował także kolekcję żywych, odłowionych

w polu owadów – i szkodników roślin,
i tych, które uznajemy za pożyteczne.
Z kolei Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa przyszedł z propozycją
zabaw dla dzieci, którym na dłoniach, na
ramionach, czasem na czole malowano
zmywalne, bardzo piękne entomologiczne tatuaże. W sali klubowej Centrum
Kongresowego pani Małgorzata Jensen-

-Bugaj urządziła warsztaty, podczas
których dzieci tworzyły pod jej okiem
wizerunki motyli, chrząszczy i innych
owadów z rzeczy praktycznie bezużytecznych, wykorzystując plastik, kapsle,
worki foliowe i inne materiały.
Dniom Owada zawsze towarzyszą
parki krajobrazowe, których pracownicy prowadzą dla dzieci specjalne warsztaty zachęcające do podpatrywania przyrody, do ochrony przyrody, do tego, ażeby
nie tylko chodzić, ale także patrzeć, dostrzegać i rozumieć.
Sporą atrakcją była też motylarnia
z Czapli Wielkich, prowadzona przez
państwa Alicję i Radka Brzezowskich.
W insektarium umieszczono stelaże, na
których zawieszono poczwarki. Zwiedzający mogli obserwować, jak z osłonek
poczwarkowych wysuwają się motyle,
jak rozprostowują skrzydła i jak wzbijają
się do lotu.
Na kolejnym stoisku oprócz różnych
gatunków owadów prezentowano też
pająki. Zaciekawienie budziły przede
wszystkim wielkie pająki. Były tu zasuszone okazy, wylinki, a także żywe pająki,
m.in. ptaszniki, które można było wziąć
na rękę i pogłaskać.
Wśród wystawców była też firma Paradoks, która produkuje sprzęt entomologiczny: czerpaki, rozpinadła, gabloty,

Patyczaki wzbudzały spore zainteresowanie; fot. Jacek Okarmus
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Kolekcja motyli; fot. Jacek Okarmus

Prof. Kazimierz Wiech – pomysłodawca
i organizator Ogólnopolskich Dni Owada;

sprzedaje także książki o motylach i innych owadach.
W tym roku nie zabrakło też tych,
którzy sami wytwarzają owady – w postaci biżuterii, ozdób. Była na przykład
bardzo ciekawa ekspozycja pana Jacka
Pysia, który tworzy bajeczne motyle,
chrabąszcze, ważki, łącząc szkło, metal

i kamień. Pani Anna Wierzbicka wyspecjalizowała się w produkcji biżuterii –
a więc naszyjników, broszek, które kształtem przypominają owady – używając do
tego przeróżnych materiałów.
Wystawa obejmowała też prezentację zdjęć wspominanego podczas sesji
wykładowej prof. Adama Grochowal-

Na stoisku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt eksponowano m.in. gniazda os; fot. Jacek

skiego. Można też było podziwiać zbiór
pięknych entomologicznych ekslibrisów
stworzonych przez również nie żyjącego
już dr. Krzysztofa Kmiecia – naukowca
Collegium Medicum UJ. Prezentowana
była również kolekcja wyjątkowych dzieł
– obrazów tworzonych ze skrzydeł motyli przez afrykańskie dzieci, a zebranych
przez misjonarzy pracujących na Czarnym Kontynencie.
„Dni Owada służą oswajaniu społeczeństwa z obecnością owadów – mówił
prof. Kazimierz Wiech, podsumowując imprezę. – Służą walce z entomofobią, czyli niechęcią do owadów. Myślę,
że spełniają swoją rolę, gdy patrzymy na
setki, a może i tysiące dzieci i dorosłych,
którzy do nas przychodzą”.
Dwudniowe wydarzenie wzbudziło
jak zwykle ogromne zainteresowanie,
czego z radością gratulujemy organizatorom i wystawcom.
Opracowanie: Jacek Okarmus
(na podstawie wywiadu udzielonego
przez prof. Kazimierza Wiecha
inż. Adamowi Mrozowi)

Okarmus
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nie tylko nauka

fot. Jacek Okarmus

Sukcesy sportowe w trudnych czasach
Właściwie od początku roku akademickiego nie wiadomo było, które zawody
zostaną przeprowadzone. W bardzo wielu
dyscyplinach nie podjęto rywalizacji. Co
chwila zmieniane były terminy najważniejszych zmagań, a za tym zmieniane
musiały być również cykle treningowe.
To nie był idealny czas na przygotowania
do dużych imprez. Te wszystkie czynniki
wprowadzały duży zamęt, niepewność,
a starty bez odpowiedniego przygotowania groziły pojawieniem się urazów
i kontuzji.
Mimo to studenci zrzeszeni w AZS UR
regularnie podejmowali walkę o najlepsze
miejsca na arenach akademickiego sportu!
Mamy wiele powodów do świętowania.
Poniżej przedstawiamy największe sukcesy
naszych studentów w sezonie 2020/2021.

sport

TENIS STOŁOWY
Miłą niespodziankę sprawili nam tenisiści
stołowi. Po pasjonujących grach w Akademickich Mistrzostwach Małopolski
przyszedł czas na reprezentowanie barw
Uczelni na Akademickich Mistrzostwach
Polski. Dwukrotny wyjazd do Rzeszowa
okazał się bardzo udany. Najpierw w półfinałach nasz zespół wywalczył II miejsce
i awans do ścisłego finału. W finale wywalczyliśmy srebrne medale drużynowo!
Co ciekawe, na drodze po złote krążki za
każdym razem stawała ekipa Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic.
Barw naszej Uczelni bronili: Michał Paszkiewicz (WIŚiG), Michał
Urban (WIPiE), Marcin Wierzbiński-Podsiedlik (WBiO), Patryk Długosz
(UCMW).
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
Od kilku lat Łukasz Centkowski (WL)
przywozi medale z różnych zawodów
w podnoszeniu ciężarów i w trójboju si-

Drużyna UR w tenisie stołowym: Michał Paszkiewicz (III WIŚiG), Michał Urban (III WIPiE),
Marcin Wierzbiński-Podsiedlik (II WBiO), Patryk Długosz (I UCMW)

łowym – od Akademickich Mistrzostw
Małopolski, przez Mistrzostwa Polski, po
Akademickie Mistrzostwa Świata. I tym
razem okazało się, że Łukasz jest jednym
z czołowych sztangistów w Polsce. Jego lista sukcesów jest długa: złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski, złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski do
lat 23, srebrny medal Mistrzostw Polski

Seniorów (zawody rozegrano na jesieni
2020 r.), złoty medal Mistrzostw Polski
Seniorów (zawody odbyły się w czerwcu
2021 r. w Gdańsku).
Na ostatnich wygranych zawodach,
gdzie rywalizowali najlepsi sztangiści
Polski, Łukasz może pochwalić się następującymi wynikami: rwanie – 150 kg,
podrzut – 188 kg, dwubój – 338 kg!

Łukasz Centkowski na najwyższym podium Mistrzostw Polski AZS w Zamościu

40

PŁYWANIE
Mimo braku dostępu do basenów i, co
z tym związane, problemami z przygotowaniem się do startów, bardzo miłą niespodziankę sprawił nam Sebastian Dudzik

Siatkarki AZS UR – zdobywczynie IX miejsca w półfinałach rozgrywaych w Lublinie

(WRE). Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu zorganizowanych w Lublinie Sebastian wywalczył
brązowy medal na dystansie 100 m stylem
klasycznym oraz zajął IV miejsce na dystansie 50 m w stylu grzbietowym.
KOSZYKÓWKA
Jedynym zespołem, który bez problemów
mógł przygotowywać się do AMM i Akademickich Mistrzostw Polski, był zespół
koszykarzy. Drużyna złożona z zawodników, którzy w sezonie 2020/2021 reprezentowała UR w rozgrywkach II ligi,

w finale AMP w typie uczelni społeczno-przyrodniczych wywalczyła II miejsce.
Uniwersytet Rolniczy był również reprezentowany w finałach AMP w strzelectwie sportowym i jeździectwie.
Wszystkim sportowcom gratulujemy, równocześnie mamy nadzieję, że
już niedługo wrócimy do treningów bez
ograniczeń oraz do współzawodnictwa
w normalnych warunkach – z kibicami
i emocjami, takimi jak jeszcze kilkanaście
miesięcy temu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zespół Studium Wychowania Fizycznego

sport

SIATKÓWKA
Po ubiegłorocznym sukcesie w finale
Akademickich Mistrzostw Polski siatkarek UR, zakończonym zdobyciem złotych
medali wśród uczelni społeczno-przyrodniczych, oczekiwania na powtórzenie dobrego wyniku były bardzo duże. Sytuacja
pandemiczna nie pozwoliła na właściwe
przygotowanie się do kolejnego sezonu.
Po wywalczeniu IV miejsca w Akademickich Mistrzostwach Małopolski, zarówno
przez zespół kobiet, jak i mężczyzn, przyszedł czas na półfinały. Termin rozgrywania turniejów przekładany był trzykrotnie.
Niepewność związana z możliwością zawieszenia gier oraz kolejne próby łapania
formy były bardzo stresujące. W półfinałach rozgrywanych w Lublinie nasze
zespoły zajęły IX miejsce. Barw naszej
Uczelni bronili: Aleksandra Machałowska (WTŻ), Urszula Wiercigroch
(WTŻ), Kamila Tomasiak (WTŻ),
Klaudia Rusinek (WTŻ), Aleksandra
Stefańska (WTŻ), Joanna Kłosowska
(WTŻ), Ada Romaniec (WBiO), Marta
Cichoń (WBiO), Dominika Walankiewicz (WBiO), Julia Koziańska (WBiO),
Jakub Juraszek (WISiG), Wojciech Bodurek (WISiG), Jakub Hajduga (WISiG), Adrian Kosiński (WRE), Marcin
Bryła (WRE), Michał Mól (WRE), Patryk Grosicki (WRE), Jakub Filipczak
(WRE), Michał Walendziak (WRE),
Wiktor Chudzik (WRE), Krzysztof Miś
(WL), Jakub Kłosowski (WL), Adrian
Grzebieniak (WL).
Na koniec sezonu męski zespół
w siatkówce plażowej po zajęciu V miejsca
w Akademickich Mistrzostwach Małopolski wywalczył awans do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski. W Lublinie
reprezentować nas będą: Wiktor Chudzik
(WRE) i Michał Walendziak (WRE).

W lubelskich półfinałach również siatkarze AZS UR zdobyli IX miejsce
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Życie i wolność
Joanna Gronkowska, Maciej Hodorowicz, Stanisław Hodorowicz
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Fot. Qimono (Pixabay.com)

Zjawisko życia jest najczęściej charakteryzowane przez wyliczenie typowych
jego oznak, np. ruchu, oddychania, reagowania na bodźce, wzrastania, odżywiania, wydalania czy reprodukcji. Tego
typu charakterystyka mówi, co życie robi,
jednak w ogóle nie określa, czym ono
jest. Interesującą próbę podania tego dał
w roku 1943 Erwin Schrӧdinger, jeden
z twórców mechaniki kwantowej. Zauważył on, że „ważnymi cechami organizmów
żywych są występujące w nich procesy informatyczne oraz zakodowane scenariusze
dziedziczenia”1. Potwierdzili to dziesięć
lat później Francis Crick i James Watson, którzy rozszyfrowali strukturę DNA
i odkryli jego genetyczną funkcję2. Z kolei
wybitny genetyk Hermann Joseph Muller
stwierdził, że „żyjący organizm jest czymś,
co jest zdolne do ewolucji”3. W tym ujęciu
ewolucja stała się nieodłączną cechą świata ożywionego. Pogląd ten jest obecnie powszechnie uznany. Jednak zdaniem Paula
Nurse’a zdolność do ewolucji drogą doboru naturalnego jest tylko pierwszą z trzech

zasad definiujących życie4. Zasadę drugą
stanowi fakt, że „wszystkie formy życia są
ograniczonymi przestrzennie fizycznymi
bytami, oddzielnymi od swojego środowiska, lecz zdolnymi z nim się komunikować”. Warunek ten, wysunięty na podstawie obserwacji najprostszego żywego
organizmu, jakim jest komórka, wyklucza
z definicji życia programy komputerowe
i kultury. Trzecia natomiast cecha żywego
organizmu sprowadza się do przyjęcia, iż
„organizmy żywe to systemy chemiczne,
fizyczne i przetwarzające informacje, które
mogą kreować własne procesy metaboliczne zarządzane informacjami i tym samym
działać celowo jako niezależne jednostki”.
Spełnienie przytoczonych warunków pozwala na wykształcanie się drogą doboru naturalnego coraz bardziej złożonych
stworzeń, odkrywających na każdym etapie swojego istnienia nowe warianty bytu.
Tym samym życie jawi się nie jako prosta
ścieżka zdeterminowana biologicznie, lecz
droga o wielu możliwościach. Drożność
procesu życia wymaga, by organizmy
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posiadały zdolność do rozmnażania się
i były wyposażone w system dziedziczenia. Ten z kolei musi się charakteryzować
zmiennością przekazywaną potomstwu
w procesie reprodukcji. Są to warunki niezbędne, by mógł funkcjonować dobór naturalny i możliwe było indukowanie procesów stopniowego lub przypadkowego
pojawiania się różnych nowych cech i tym
samym także różnych form życia. Formy
te można przeto traktować jako skutek
ciągłych poszukiwań przez życie nowych
rozwiązań i zarazem jego swoisty respons
na przeobrażenia, które w świecie znajduje i które również samo w nim wywołuje.
Obrazowo ujął to Andreas Wagner słowami: „Istotą bycia jest genetyczny dryf
polegający na nieustannym drżeniu krajobrazu dostosowań”5. Tego typu mechanizm doprowadził do wytworzenia się całego ekosystemu występującego na naszej
planecie. W ekosystemie tym wszystkie
występujące żywe organizmy są połączone genetycznym pokrewieństwem. Przykładowo, genom człowieka jest właściwie

szybsze zmiany ewoluujących równolegle
mózgów i kultur. W rezultacie w stosunkowo krótkim czasie homo sapiens przeskoczył od epoki krzemienia do technologii
krzemowej i od ognisk do cyberprzestrzeni. W zespoleniu z tym kształtowały się
kluczowe ludzkie cechy określające nasze
zachowania, np. współczucie, współpraca,
przebaczenie, agresja, przemoc, zawiść, zemsta, pojednanie, a nawet miłość. Doszło
także do wytworzenia świadomości i poczucia własnej tożsamości7. Pytanie, kiedy
to nastąpiło, jest ciągle otwarte. Zdaniem
wybitnego amerykańskiego profesora
psychologii Juliana Jaynesa, świadomość
u homo sapiens pojawiła się zaledwie około
trzy tysiące lat temu8. Tak więc zarówno
budowniczowie piramid, jak i herosi spod
Troi, byliby pozbawieni poczucia własnego „ja”. Osiągnięcia ludzi tamtych czasów
Jaynes tłumaczy faktem, że najważniejsze
zadania mózgu, czyli percepcja, rozwiązywanie problemów, decyzje czy przyswajanie umiejętności, odbywają się bez
świadomości. Inni badacze poglądy te
poddali dość surowej krytyce9. Abstrahując od tych kontrowersji, można natomiast
powiedzieć, że na drodze do stanu świadomości samych siebie przebiegał rozwój coraz bardziej wyrafinowanych umiejętności
społecznych w ścisłym związku ze wzrostem rozmiarów grup wspólnotowych.
Elementy tworzące świadomość i ich
siedlisko również do tej pory nie są jasno
określone. Przeważa pogląd, że nie jest
to pojedynczy obszar mózgu, np. kora
przedczołowa czy hipokamp. Świadomość prawdopodobnie wynika ze współdziałania różnych struktur korowych i
podkorowych, których neurony zawierają
tzw. komórki piramidowe wypełnione mikrotubulami. Są to krystaliczne rureczki
o średnicy nanometrów, których ścianki
są bardzo dobrymi izolatorami odgradzającymi wnętrza od otoczenia. Pozwala to
przypuszczać, że w rezultacie w rurkach
tych mogą przebiegać wytwarzające świadomość procesy kwantowe na poziomach
zupełnie innych niż normalnie. Intere-

sujący jest fakt, że obecność mikrotubuli
stwierdzono w mózgach niektórych zwierząt objawiających elementy świadomego zachowania, np. wykazywanie uczuć
więzi i swoistej empatii w stosunku do
zmarłych osobników. Istoty, które w toku
życia nabyły cechy ogólnie nazywane mądrością, oczywiście podążały w kierunku
jej pogłębiania. W ten sposób stopniowo
tworzona była kultura, religia, nauka,
związki polityczne, słowem to wszystko, co określane jest mianem cywilizacji
i co decyduje o życiu w niej. Proces ten
aczkolwiek jest ciągły, to jego skutków
nie można jednoznacznie przewidzieć.
Rzeczywistość bowiem w dużym stopniu
zależy od zdarzeń losowych, które w całym procesie ewolucji odgrywają istotną
rolę. Podkreślił to Jacques Monoda, którego zdaniem to właśnie przypadek jest
źródłem wszelkiej innowacji i wszelkich
bytów w biosferze10. Trudność przewidywania potęguje także możliwość wystąpienia skokowych przemian jakościowych
pod wpływem nagromadzonych zmian
ilościowych11 oraz fakt, że mieszcząca się
w mózgu struktura informacyjna stanowiąca o istocie życia nie jest dla nas widoczna, gdyż postrzegamy wprawdzie
obiekty, ale nie bity. Z tych powodów
wydaje się mało zasadne wyodrębnianie różnych aspektów życia określanych
jako zachowania biologiczne, psychologiczne czy kulturowe12. Niemniej jednak
permanentnie postępujący proces zmian
pozwala niektórym badaczom wyrażać
przekonanie o możliwości obliczeniowego
ujęcia zjawiska życia oraz jego wytworów,
np. wolnej woli czy religii. Akcentuje to
mocno Stephen Wolfram, twórca wielkiego programu Mathematica oraz budowniczy Wolfram Language i Wolfram
Alpha13. Sformalizowanie życia poprzez
jego „obliczenie” powinno uwzględnić
wszystkie aspekty cechujące dany organizm, a więc: złożoność, organizację, unikatowość, otwartość, holizm, emergencję,
nieprzewidywalność, ewolucję czy teleologię14. Jest to zatem zadanie bardzo trud-
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zlepkiem nici DNA pochodzących od
różnych istot żywych. Wspólnych genów
z sałatą mamy 30%, z krową 90%, aż
96% z szympansem, 8% genów pochodzi
od wirusów, zaś 15% od bakterii żyjących
w naszych przewodach pokarmowych.
Wspólne pochodzenie całego występującego życia znajduje swój wyraz także
w fakcie, że wszystkie organizmy są zbudowane z komórek będących ich najprostszymi żywymi jednostkami. Każdy organizm na Ziemi jest przeto albo komórką,
albo też zbiorem komórek. Wzrost i rozwój
organizmów dokonuje się na drodze podziału komórek zainicjowanego w swoim
zaraniu przez pierwszą komórkę powstałą
w chwili zapłodnienia. W tym kontekście logiczna jest strategia przyjęta przez
licznych badaczy, by zgłębianie działania
życia oprzeć o odkrycia funkcjonowania
komórek. Dotychczasowe studia na tym
poziomie pozwalają stwierdzić, że procesy
życiowe w całej rozciągłości przebiegają
zgodnie z prawami chemii i fizyki, aczkolwiek niejednokrotnie charakteryzują je
stany uporządkowania i zorganizowania
zupełnie nieosiągane w fizykochemicznych układach nieożywionych. Konsekwencją ewolucji drogą doboru naturalnego było i jest pojawianie się nowych
właściwości oraz wariacji stanowiących
nowe całości. Tak doszło do wykształcenia mózgu. Jego rozwój, postępujący na
drodze kombinacji ewolucji biologicznej
z ewolucją kulturową, doprowadził do
wyłonienia się około 60–70 tysięcy
lat temu człowieka lingwinistycznego6.
Człowiek ten posiadał mózg, który był
w stanie układać dźwięki w logiczne ciągi
znaczeniowe. Dotychczas nie wiadomo,
czy osiągnięcie tego poziomu było rezultatem stopniowo postępującego nawarstwiania się innowacji genetyczno-kulturowych, czy też przełomu skokowego pod
wpływem nagłych zmian genetycznych,
a może, jak uważają kreacjoniści, interwencji zewnętrznej sił boskich lub kosmicznych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że stan ten wyzwolił kolejne, coraz
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ne, choć perspektywicznie wydaje się być
realne do wykonania. W tym ujęciu życie
można postrzegać jako maszynę, która
w określonych sekwencjach czasowych
dokonuje splotu możliwości, energii i informacji. Trzeba tu podkreślić, że informacja w ogromnej mierze określa możliwości wystąpienia jakiegoś zjawiska i tym
samym ma duże znaczenie sprawcze. Trafnie ujął to Bernd-Olaf Küppers, stwierdzając: „Nic w biologii nie ma sensu, dopóki
nie weźmiemy pod uwagę przepływu informacji”15. Można nawet wyrazić ogólny
pogląd, że to informacja oddziela materię
żywą od nieożywionej. W świecie istot żywych informacja ma niewyobrażalne rozmiary. By uzmysłowić jej wielkość, dość
powiedzieć, że każda komórka ludzkiego
ciała zawiera około miliarda zasad DNA
ułożonych według określonej sekwencji
czteroliterowego alfabetu biologicznego.
Prowadzi to do liczby możliwych kombinacji wyrażonej jedynką z około sześćset
milionami zer. Jak wielka to jest liczba,
wystarczy zauważyć, że liczbę atomów we
Wszechświecie wyraża jedynka z około
osiemdziesięcioma zerami. Ta niebotyczna informacja w komórce, notabene nie
jedyna, jest zapisana w objętości o wielkości około bilionowej części główki zapałki. Dzięki temu zanurzeniu życia w morzu informacji dochodzi do wytwarzania
porządku z chaosu. Dzieje się tak wbrew
ograniczeniom narzucanym przez drugą zasadę termodynamiki, wedle której
w układzie izolowanym zawsze rośnie
entropia będąca miarą jego nieuporządkowania. Życie objawia swoją potęgę
w łamaniu tej zasady. Nawiązując do
tego, można zapytać: Co jest czynnikiem
sprawczym napędzającym „maszynę” życia oraz jaki cel ono realizuje jako zjawisko
oparte o prawa chemii i fizyki? Dotychczas odkryte prawa uniwersalne nie dają
na to odpowiedzi. Wydaje się natomiast,
że można ją dostrzec przez pryzmat wolności rozumianej jako zjawisko fizyczne.
W powszechnym przekonaniu wolność
człowieka jest utożsamiana z posiadaną

niezależnością i niezawisłością, regulacjami prawnymi w obszarze przynależnych
mu dóbr osobistych oraz społecznych,
możliwością podejmowania nieskrępowanych decyzji i działań, wreszcie swobodą tworzenia rzeczy nowych, całkiem
nieprzewidywalnych16. Takie rozumienie
wolności osadzone jest na podłożu odczuć
i aspektów humanistycznych. A tymczasem w pojęciu wolności można także dostrzec jej scjentystyczny charakter. Jest on
zawarty wprost w ogólnym stwierdzeniu:
„Być wolnym, to znaczy jak najmniej musieć i jak najwięcej móc, przy jednoczesnej
możliwości swobodnego wyboru działań”. Formule tej możemy przypisać sens
matematyczno-fizyczny, dany zależnością
W = A – O , gdzie W oznacza zbiór alternatywnych stanów, jakie układ ma do
dyspozycji (jego „mieć”), natomiast A i O
oznaczają odpowiednio zbiór wszystkich
możliwych stanów oraz zbiór stanów koniecznych (jego „musieć”). Graficzną ilustrację tej zależności przedstawia rysunek.

Życie dowolnego organizmu jest związane z permanentnymi zmianami jego
tak rozumianej wolności. Przykładowo,
człowiek płaci częścią swojej wolności
za miłość, zdobywany pokarm, wszelkie inne środki utrzymania, pragnienia
i potrzeby. Podobnie jest w przypadku
zwierząt, drzew czy roślin. W rezultacie
wolność w tym ujęciu staje się dobrem
powszechnie w przyrodzie pożądanym i
każdy byt znajdujący się w określonych
warunkach dąży do jej maksymalizacji.
Wzrost wolności daje mu nowe możliwości dokonywania swobodnych wyborów
oraz pozyskiwania kolejnych dóbr mogących generować przejścia do zazwyczaj
lepszych stanów. Oczywiście stopień odczuwanej wolności przez poszczególne
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byty może być różny. W przypadku ludzi
nawet ten sam człowiek w zależności od
okoliczności może mieć odmienny sąd
w tym względzie. Nie zmienia to jednak
faktu, że wola maksymalizacji posiadanej
wolności jest powszechna. Wolność niesie z sobą nakaz, by ją doskonalić i powiększać wbrew wszelkim ograniczeniom
i zniewoleniu. Oddają to wprost słowa
Karola Wojtyły zawarte w wierszu pt.
Symphonie – Scalenie17:
O Wolność! Tyś jest takim świętym przywią[zaniem
do niebotycznej, sercem tworzonej poezji –
i tyś jest, jako srebrna kurniawa i zamieć
i pełnią, nasyceniem – by szerzej – by szerzej!
W takim ujęciu wolność ukazuje się
jako swoista siła napędowa wszelkich
procesów życiowych, a ewoluujący świat
cechuje tendencja wolności do coraz to
nowych jej tendencji generujących zmiany prowadzące do wzrostu jej poziomu

poprzez pozyskanie określonych stanów.
To oczywiście wymaga energetycznego
nakładu. Dlatego układy do realizacji
procesu wzrostu swojej wolności potrzebują pewnego zapasu energii swobodnej.
Źródła tej energii mogą być zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do ich optymalnego wykorzystania niezbędne są odpowiednie informacje. Rola informacji w
tym przypadku nie sprowadza się tylko do
sprzężenia bodźców z reakcjami organizmu, lecz umożliwia również ich selekcję i
właściwą reakcję na nie. Należy zauważyć,
że układ, odbierając informacje, nie musi
zawsze działać świadomie. Organizm wykonuje tysiące czynności i reakcji odruchowo, albo – inaczej mówiąc – instynktownie. Zawsze jednak obowiązuje przy

a mianowicie: stanami wyboru (stopniami swobody), energią, informacjami
i czasem. Tak pojęte życie i wolność wydają się mieć zatem obliczeniowe charaktery,
których ujawnienie przyniesie zapewne
postęp w dziedzinie technik informatycznych. Wzrost wolności uzasadnia rozwój
form życia określonych bytów. Wydaje
się, że może to stanowić ogólne prawo
Natury, któremu jako prawu przyczynowości, mówiąc słowami Artura Schopenhauera18: „podlega wszystko w sposób
równie bezwzględny – od drgania pyłków
w promieniach słońca, aż po dokładnie
przemyślane ludzkie działania. […] każdy stan rzeczy w danej chwili określony jest ściśle przez stan poprzedni i tak
w nieskończoność, w przód i w tył”. W
tym sensie słowo wolność jest być może
tym słowem, o którym ewangelista powiedział: „Na początku było Słowo, (…) i Bogiem było Słowo”19. Podobnie jak w przypadku zasady Euklidesa, Archimedesa,
Newtona, Maxwella, Lavoisiera, Helmholtza, Plancka czy Einsteina, również
zasada wzrostu wolności jest ideą niedowodliwą. Jej znaczenie przeto określa nie
dowód, lecz możliwość wytłumaczenia
obserwowanych zjawisk. Wydaje się, że
w przypadku zjawiska życia możliwość ta
występuje, a ono samo ukazuje się jako tej
zasady emanacja.
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tym zasada, że spośród wszystkich alternatywnych wyborów realizowany jest ten,
który niesie wolność, czyli wzrost możliwości dokonywania kolejnych wyborów.
Jest rzeczą oczywistą, że pozyskanie przez
układ określonego stanu wymaga również
odpowiedniego czasu. Tak więc czas jest
także parametrem decydującym o ilości
wolności. Zależność wolności od wymienionych czynników powoduje, że jej
struktura jest skomplikowana. Można ją
przyrównać do systemu naczyń o różnych
pojemnościach i różnym wypełnieniu,
częściowo połączonych, ale także występujących samodzielnie. Każde naczynie
symbolizuje jakiś stopień swobody, który
może być osiągany dzięki uruchomieniu
określonych przepływów w skomplikowanym systemie połączeń i sprzężeń pomiędzy nimi. Ten ogólny model jest zindywidualizowany dla danego organizmu.
Sprawia to, że bardzo trudno jest podać
wspólną wykładnię wolności pozwalającą
określać jej skumulowaną wartość w różnych układach. Trudność tę dodatkowo
potęguje konieczność znajomości w takim
przypadku wszystkich stopni swobody
oraz niezbędnego czasu i energii na ich
wykorzystanie. W rezultacie zadanie to
jest skomplikowane nawet dla pojedynczego i prostego organizmu, zwłaszcza
jeśli jest on poddany różnym wpływom
zewnętrznego środowiska. Wydaje się natomiast możliwe porównywanie wielkości
wolności, jeżeli ograniczymy je do stopnia
jej przyrostu lub utraty. Nadto, w przypadku organizmów z pomocą przychodzi
fakt, że uruchamianie w nich pewnych
stopni swobody zachodzi równocześnie.
Przykładowo, przewód pokarmowy człowieka trawi, serce bije, płuca oddychają,
gruczoły pracują i te wszystkie przymusowe zadania nie przeszkadzają mu wykonywać wielu innych czynności dyktowanych
całkowicie jego wolną wolą.
Konkludując, można ogólnie stwierdzić, że życie i wolność można traktować
jako zjawiska wyznaczane tymi samymi
mierzalnymi parametrami fizycznymi,

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „130 lat studiów
rolniczych w Krakowie”, do zapoznania się z historią
i dniemdzisiejszym Uniwersytetu Rolniczego imienia
Hugona Kołłątaja. Jest to tylko mały wycinek aktywności jego pracowników i studentów, ale istotny z punktu
widzenia rozwoju nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w Polsce, dydaktyki w tych obszarach wiedzy,
działań w dziedzinie gospodarki oraz na rzecz społeczności Małopolski. Mamy nadzieję, że nasza wystawa będzie
miała zarówno wymiar informacyjny, jak i promocyjny
pod względem oferty dydaktyczno-badawczej.
Rektor Uniwersytetu Rolniczego
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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