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ETYKA W NAUCE
Problemy etyczne wiążą się najczęściej z analizą jakiegoś zła lub zagrożenia pojawiającego się
dla określonych wartości. Szczególnie pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i studenci
powinni umieć rozróżniać i dokonywać wyborów,
często bardzo trudnych, między rygoryzmem metodologicznym, nakazem dochodzenia do prawdy
najbardziej obiektywną drogą, a z drugiej strony
możliwością wyrządzenia szkody innym osobom
lub danej sprawie.
Dyskusje na temat zasad etyki prowadzone są
od wielu lat, a obecnie w czasie prac nad transformacją nauki i nową polityką naukową w kraju są
szczególnie ważne. O przestrzeganiu zasad etyki mówią różne dokumenty opracowywane także
w naszej Uczelni, takie jak np. statut, regulamin
organizacyjny, roty przysięgi składanej przez nauczycieli akademickich. W Polsce dokumentami
określającymi zasady etyczne pracowników naukowych są m.in. Dobre Obyczaje w Nauce oraz
Kodeks Etyki Naukowej.
Do obszarów, w których najczęściej dochodzi
do łamania zasad etycznych, można zaliczyć:
• relacje człowieka z przyrodą (zagadnienia
dotyczące globalnego ocieplenia, ginących gatunków),
• genetykę (szczególnie problemy równości
płci, GMO, sztuczna żywność),
• zdrowie (przyczyny zachorowań na raka,
problemy otyłości, wpływ telefonów komórkowych
na zdrowie, farmakologia),
• energetykę (np. problem energii jądrowej
i alternatywnych źródeł energii),
• politykę społeczną (np. wyniki badań opinii
publicznej).
Oszustwa w nauce mają swoją specyfikę, która
odróżnia je od innego typu oszustw. Przyjmuje się,
że z prawdziwym oszustwem mamy do czynienia
dopiero wtedy, gdy przedstawione w pracy procedury niezbędne dla powtórzenia wyników albo
też same wyniki zostały w jakiś sposób świadomie
zmanipulowane lub przeinaczone. Opracowany
w USA przez National Science and Technology
Council dokument wymienia najczęściej spotykane definicje nierzetelności naukowej:
• fabrykacja (zmyślenie), polegająca na preparowaniu, rejestrowaniu i publikowaniu wyników
nie uzyskanych,
• fałszowanie, polegające na manipulacji materiałem badawczym, wyposażeniem lub metodą
oraz na zmienianiu lub pomijaniu danych doświad-

czalnych, w wyniku czego rezultaty badań są nieprawdziwie przedstawione w raportach,
• plagiaryzm (plagiatorstwo), polegający na
przywłaszczeniu cudzych idei, metod, wyników
lub określeń bez właściwego odniesienia. Plagiatem jest także nieautoryzowane wykorzystanie
informacji uzyskanych w trakcie poufnego recenzowania wniosków i rękopisów. Często występuje
autoplagiat, szczególnie wtedy kiedy autor przepisuje obszerne fragmenty opublikowanego już
tekstu. Zjawisko to było wielokrotnie sygnalizowane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów,
a wychwytywane podczas szczegółowej analizy
dorobku naukowego kandydatów do stopni i tytułów naukowych.
Aby ograniczyć te niekorzystne zjawiska, gremia naukowe opracowały procedury zawierające
najważniejsze zasady etyki naukowej i dające
podstawy do dobrej praktyki naukowej. Niektóre
z nich przedstawiono poniżej.
• Właściwe kierownictwo i współpraca w zespołach naukowych.
Przyjmuje się, że powinnością kierownictwa instytucji oraz samodzielnej kadry naukowej jest wyraźnie określona odpowiedzialność za rzetelność
informacji podawanej we wnioskach, publikacjach
i innych opracowaniach.
• Szczególne uwzględnienie potrzeb młodych
badaczy.
Bardzo ważnym elementem jest podnoszenie
kwalifikacji i rozwój młodych pracowników naukowych, odpowiedzialność mistrzów w kształceniu
młodych naukowców. Szczególną uwagę należy
zwrócić na odpowiedzialność promotorów prac
doktorskich, magisterskich i licencjackich.
• Zabezpieczenie i przechowywanie wyników
badań.
Wyniki badań powinny opierać się na weryfikowalnych świadectwach. Skrupulatne dokumentowanie wyników stanowi podstawowy obowiązek
każdego pracownika naukowego, a kierownictwo
jednostki i badacze są odpowiedzialni za utrzymywanie i przechowywanie zapisów pierwotnych
wyników badań i innej dokumentacji. W USA na
przykład rekomenduje się, by zagregowane dane
były przechowywane przez wydział czy jednostkę
badawczą, w których zostały wytworzone, przez
odpowiednio długi okres, tj. 8 lat. Brak takich danych w przypadkach postępowania w sprawie zarzutu nierzetelności naukowej powinien być traktowany jako okoliczność obciążająca.
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• Przestrzeganie zasad autorstwa publikacji
naukowych.
Uważa się, że minimalne kryterium współautorstwa stanowi udział w stworzeniu koncepcji
badań, ich przeprowadzeniu, interpretacji lub
przygotowaniu publikacji w obszarze specjalności współautora. Gdy występuje więcej autorów
publikacji, jeden z nich – za zgodą pozostałych
– formalnie akceptuje odpowiedzialność za całość publikacji. Coraz częściej wymaga się, aby
podpisane oświadczenia o autorstwie i współautorstwie były przechowywane i udostępniane odpowiednim instytucjom na żądanie. Przyjęto również, że współautorstwa honorowe są niedopuszczalne. Nie stanowią także tytułu do współautorstwa takie działania, jak pozyskiwanie funduszy,
dostarczanie materiałów, zbieranie i zestawianie
danych czy kierowanie instytucją, w której badania są prowadzone.
• Unikanie plagiatów.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady,
że jeżeli coś przepisujemy, to powołujemy się na
źródło według przyjętych standardów referencji,
czyli powoływania się i cytowania. Gdy przepisujemy dosłownie, należy podać stronę, z której
cytat jest zaczerpnięty i powołać się na autora
i miejsce publikacji. Jeżeli przepisujemy fragmenty własnych tekstów, należy powołać się na źródło, np. autor, rok publikacji, a w bibliografii podać
tytuł pracy i miejsce publikacji.
W celu egzekwowania przyjętych zasad etycznych w ramach dobrej praktyki naukowej opracowane są odpowiednie procedury określające tryb
postępowania w przypadku zgłoszenia zarzutu
naruszenia zasad etycznych. Szczególnie patologicznym zjawiskiem o społecznym wymiarze,
które bezpośrednio przyczynia się do obniżenia
wiarygodności nauki, jest manipulacja nauką.
Zbyt często nauką manipulują ludzie, którzy mogą
odnieść z tego korzyści. Grono takich osób (grup
społecznych) jest niezwykle liczne. Wymienię tylko niektóre z nich:
• politycy – w celu uzyskania wsparcia ze strony określonych grup społecznych lub grup interesu do przeforsowania swoich zamierzeń,
• instytucje rządowe – w celu rozszerzenia
swoich uprawnień lub podwyższenia budżetu,
• media – w celu generowania sensacji lub
niejasnych interesów ideologicznych,
• biznes – w celu zdobycia przewagi na rynku
lub np. uzyskania zamówień rządowych,
• aktywiści społeczni – w celu wymuszenia
podporządkowania ideologii zmian społecznych
czy politycznych,
• prawnicy, przygotowujący opinie dla sądów
dla uzyskania odszkodowań dla swoich prywatnych czy instytucjonalnych klientów.

Manipulują również naukowcy – dla kariery,
rozgłosu, uzyskania dochodów, czy ze względów
ideologicznych. Aktywnych obszarów manipulacji
nauką jest bardzo wiele, a właściwie dotyczy ona
każdej dziedziny nauki. Na szczęście, nauka posiada niezwykłe zdolności samokorygujące, chroniące ją przed skutkami błędów i nierzetelności,
co jednak następuje w zbyt długiej perspektywie
czasu. Obecnie w systemach konkurencji w nauce podstawowym kryterium oceny jednostek
naukowych jest ich produktywność, badania naukowe są przedmiotem kontraktów finansowych,
a dążenie do sukcesu i indywidualnej kariery staje się motorem zachowania dla wielu ludzi. Rodzi
się więc ogromna pokusa nierzetelności badawczej zarówno tej dużej, jak i małej. Problem ten
został najpierw zidentyfikowany w obszarze nauk
przyrodniczych, a później świadomość zagrożenia
rozszerzyła się stopniowo na cały obszar nauki.
Omówione powyżej zagadnienia dotyczące
etyki zawodowej w nauce powinny zintensyfikować
dyskusje na temat zasad dobrej praktyki naukowej
oraz procedur postępowania w przypadkach jej
naruszenia. W Polsce problem rozpoznano stosunkowo wcześnie, o czym świadczy powołanie
wielu komisji etycznych, np. do nadzoru badań
czy też Komisji Etyki w Nauce PAN, Komisji Etyki
Medycznej PAU i innych.
Wydaje się słusznym, aby i w naszej Uczelni
wprowadzić w życie własne zasady dobrej praktyki
naukowej, a opracowywane regulaminy, rozporządzenia, a także statut winny być dostosowane do
zaleceń Komisji Europejskiej wprowadzającej Europejską Kartę Naukowca. Powyższe propozycje
umożliwią szybsze włączenie Uczelni do wspólnej
unijnej przestrzeni badawczo-edukacyjnej i wprowadzenie niezbędnych standardów obowiązujących naukowców, studentów i ich pracodawców.
prof. dr hab. Andrzej Libik
Materiały źródłowe:
Dobra praktyka badań naukowych, Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji Warszawa 2004
Ustawa z dnia 4.02.1994., o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83
Zalecenia Komisji z dn. 11.03.2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych, Dziennik Urzędowy UE 22.3.2005
Projekt Etyki Zawodowej, AAAS Professional Ethics
Projekt, Publication 80-R-4 1980
Europejska Karta Naukowca ..., Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców – Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych, op.cit., s.3
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365
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DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA
PROFESORA RUDOLFA MICHAŁKA
19 czerwca 2007 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadał tytułu doktora honoris
causa prof. drowi hab. Rudolfowi Michałkowi. Tytuł
ten Profesor otrzymał już po raz trzeci. Wcześniej
przyznały Mu go dwie uczelnie rolnicze: w Lublinie
i w Szczecinie.
Uroczystość odbyła się w Auli im. Jana Pawła II
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zaszczycili ją
swoją obecnością: rektorzy AR w Krakowie prof.
Janusz Żmija i w Szczecinie prof. Jan Dawidowski, a także Politechniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prof.
Bogusław Fiedor, Uniwersytetu Opolskiego prof.
Stanisław Nicieja oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. prof. Kazimierz Panuś.
Przybył także Jego Eminencja kardynał Henryk
Gulbinowicz i liczne delegacje z uczelni i instytutów reprezentujących środowisko naukowe inżynierii rolniczej w Polsce.
Tytuł doktora honoris causa nadał prof. R. Michałkowi Senat Uniwersytetu Przyrodniczego na
wniosek Rady Wydziału Rolniczego z inicjatywy
Instytutu Inżynierii Rolniczej UP we Wrocławiu,
a promotorem w postępowaniu był prorektor UP
we Wrocławiu prof. Józef Szlachta. Po nominacji
Doktor Honoris Causa wygłosił wykład zatytułowany Społeczne funkcje uczonych.
Po części oficjalnej odbyła się, przebiegająca
w serdecznej atmosferze i gościnności, część nieoficjalna, podczas której składano życzenia i okolicznościowe adresy.

Sylwetka
prof. dra hab. Rudolfa Michałka
Prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Rudolf Michałek,
specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, wybitny
uczony o uznanym autorytecie naukowym, dydaktyk i organizator nauki, współtwórca Wydziału
Techniki i Energetyki Rolnictwa, a następnie Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Niezwykle aktywny na forum wielu komisji i towarzystw naukowych. Od 1991 r. członek
korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty

Polskiej Akademii Nauk. Od 1990 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Rolniczej, redaktor wielu czasopism z zakresu inżynierii rolniczej.
Jest absolwentem krakowskiej Akademii Rolniczej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Rolniczym w 1965 r. podjął pracę w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1969 r., a habilitację
w 1973 r. Tytuł profesora otrzymał mając 38 lat,
a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w roku 1986. Od 1991 r. jest kierownikiem
obecnej Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki.
Łączny dorobek naukowy Profesora Rudolfa
Michałka obejmuje ponad 500 pozycji, z czego
przeszło 200 stanowią oryginalne opublikowane
prace twórcze, wydane zarówno w krajowych jak
i zagranicznych wydawnictwach najwyższej rangi. Istotnym osiągnięciem naukowym Profesora
są wydawnictwa o charakterze monograficznym.
Tematyka tych publikacji dotyczy między innymi:
kosztów eksploatacji agregatów rolniczych, organizacji i ekonomiki mechanizacji rolnictwa, energochłonności produkcji rolniczej, psychologicznych i socjologicznych aspektów mechanizacji,
organizacji transportu rolniczego, mechanizacji
produkcji rolniczej w rejonach podgórskich i górskich, metodycznych aspektów postępu naukowo-technicznego i jego efektywności w różnych
typach gospodarstw, organizacji usług technicznych dla gospodarstw indywidualnych, organizacji zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa,
odnawialnych źródeł energii oraz metodologii
i organizacji nauki. Szczególnie znaczace są jego
osiągnięcie w pracy badawczej z zakresu organizacji usług technicznych, stworzone w latach
1970–1989, a więc przed transformacją ustrojową.
Wówczas, mimo że proponowane rozwiązania
i koncepcje budziły sprzeciw polityczny, wdrożone
do bezpośredniej praktyki rolniczej zaowocowały
wyższą jakością usług technicznych realizowaych
w prywatnych punktach usługowych. Oryginalne rozwiązania organizacyjne, dające wymierne
efekty ekonomicznie dla tego typu punktów, są do
dziś znane i zalecane w praktyce rolniczej.
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Profesor Rudolf Michałek to wybitny znawca
całokształtu zagadnień dotyczących wsi jako środowiska społecznego, rolnictwa oraz przedmiotu
swoistych badań naukowych, a także problemów
całego naukowego otoczenia. Oddziaływał skutecznie na całe obszary problemów, uczestnicząc
w pracach rad programowych i wydawniczych.
Od wielu lat pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Rady Programowej Wydawnictw Komitetu
Techniki Rolniczej PAN, redaktora anglojęzycznego czasopisma „Annual Review of Agricultural
Engineering”, wydawnictwa „Problemy Inżynierii
Rolniczej”, „Inżynieria Rolnicza”, „Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”, redaktora
naczelnego biuletynu „Nauka Praktyce”.
Ważnym elementem działalności prof. Michałka
było zainicjowanie organizacji szkół naukowych.
W latach 1983–1992 zorganizował i kierował dziesięcioma takimi szkołami pod hasłem: Zastosowanie ETO w badaniach rolniczych. Od 1993 r.
kieruje organizacją cyklu szkół Postęp naukowotechniczny i organizacyjny w rolnictwie. W lutym br.
odbyła się już XIV edycja tego cyklu. Zyskuje ona
z każdym rokiem na znaczeniu, gromadząc nie
tylko przedstawicieli inżynierii rolniczej. Od 20 lat

Profesor współpracuje przy organizacji szkoły letniej z zakresu Metodologia Nauk - Działy Wybrane,
a w ostatnich latach zakres szkół w środowisku powiększył się o dalsze dwie: Letnią szkołę inżynierii przemysłu spożywczego i Warsztaty naukowe
z inżynierii rolniczej. Wszystkie inicjatywy przyczyniły się do integracji całego krajowego środowiska i koordynacji badań, wywierając jednocześnie
istotny wpływ na rozwój kadry w zakresie inżynierii rolniczej we wszystkich ośrodkach naukowych
w kraju. Prof. Rudolf Michałek ma duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Był promotorem
czternastu prac doktorskich, ośmiu jego uczniów
z ośrodka krakowskiego uzyskało tytuł profesora,
a piętnastu stopień doktora habilitowanego.
Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne został odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, a wśród nich: Złotą Odznaką za Zasługi dla
Ziemi Krakowskiej, dla Miasta Krakowa, dla woj.
nowosądeckiego, bielskiego i tarnowskiego.
prof. dr hab. Norbert Marks

WYKŁAD DOKTORA HONORIS CAUSA
profesora Rudolfa Michałka pt. Społeczne funkcje uczonych
W życiu każdego człowieka zdarzają się chwile
szczególne, gdzie emocje przewyższają racjonalne myślenie i postępowanie. Nadmiar kłębiących
się myśli przerasta możliwości ich transformacji
i rację miał poeta mówiąc: „chodzi o to, aby język
giętki wypowiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
Tę słabość odczuwam i ja po odebraniu z rąk władz
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu najwyższego akademickiego wyróżnienia, jakim jest
tytuł doktora honoris causa. I choć taki zaszczyt
przeżywam już po raz trzeci, to siła emocji ciągle
jest najwyższa a towarzysząca uroczystości atmosfera piękna i niepowtarzalna. Od studenckich lat
głęboko przeżywałem oprawy akademickich uroczystości, a hymn „Gaude Mater Polonia” wywierał
zawsze wzruszające wrażenia i pobudzał uczucie
dumy, że jestem Polakiem. W dniu dzisiejszym ten
hymn odebrałem, jednakże w sposób szczególny,
gdyż w pewnym sensie był mnie zadedykowany.
Choć jego początki wiążą się z kultem św. Stanisława w Polsce, to uzmysławiają nam starorzymskie
przysłowie Per aspera ad astra – przez cierpienie
do gwiazd”, co oznacza, że każdy sukces musi
być poprzedzony wysiłkiem, cierpieniem, zawsze

jednak z wyrażaną motywacją czynienia dobra
i poszukiwania prawdy. Dla poparcia tej tezy odwołam się do twierdzenia Kartezjusza: „Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego
mocy, do dobra drugich i zaiste nic nie jest wart
ten, kto nikomu nie jest użyteczny!” Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych umiejętności.
Krótko i dosadnie wyraził to przekonanie Seneka,
mówiąc: „alteri vivas oportet si vis tipi vivere”, co
oznacza: „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć
z pożytkiem dla siebie”.
Choć przytoczone sformułowania odnoszą się
do ogółu ludzkości, to jednak szczególnie dotyczą
ludzi nauki, których misja społeczna w każdym
społeczeństwie i narodzie odgrywa istotne znaczenie. Jest to konsekwencją wielorakich funkcji
społecznych, jakie od uczonych wymaga ludzkość, która dostrzega w nich:
pracownika nauki jako twórcę,
pracownika nauki jako nauczyciela i wykładowcę,
pracownika nauki jako opiniodawcę,
pracownika nauki jako eksperta,
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pracownika nauki jako krzewiciela wiedzy,
pracownika nauki jako człowieka społeczeństwa i wspólnoty międzynarodowej.
Wszystkie wymienione role wyznaczają podstawową zasadę etyczną uczonemu: „dążyć i głosić zawsze prawdę, unikać fałszu”. Tę zasadę dobitnie akcentuje L. Hirszfeld stwierdzając: „można
zapomnieć zdobywcy grabież, a nawet gwałt, ale
nie można przebaczyć uczonemu, jeśli próbuje to
naukowo uzasadnić”.
Społeczeństwo polskie wymaga od uczonych
nie tylko odkrywania prawdy i pomnażania wiedzy,
ale także jej przybliżania poprzez racjonalne i zrozumiałe upowszechnianie. Ta misja jest adekwatnie wyrażona, gdyż pozycja uczonego polskiego
jest najwyżej oceniana. W plebiscycie „Polityki”
wśród 36 ocenianych profesji, profesor uniwersytecki uzyskał pierwsze miejsce. Trzy ostatnie, jak
łatwo się domyślić, zajęli kolejno: 34 – minister, 35
– poseł na sejm, 36 – działacz partii politycznej.
Tak wysoka pozycja uczonego jest zrozumiała,
biorąc pod uwagę jego działalność prowadzącą
do powiększania wiedzy i odkrywanie prawdy,
a chęć jej posiadania i zrozumienia świata jest
chyba naturalnym atrybutem człowieka.
Nauka była, jest i będzie głównym motorem
postępu i przeobrażeń cywilizacji ludzkiej. Od dokonanych osiągnięć zwykliśmy określać nazwy
okresów w historii.
1. połowa XX w. to era stali i elektryfikacji,
2. połowa XX w. to era elektroniki i automatyki,
koniec XX w. i początek nowego 100-lecia
to prawdziwa rewolucja w informatyce, biologii
i fizyce.
Szacuje się, że globalne osiągnięcia nauki
i techniki XX wieku przewyższają wszelkie dokonania od zarania ludzkości do końca XIX wieku.
W dwudziestm wieku człowiek zrealizował najwyższe marzenie, oderwał się od ziemi i wylądował na
księżycu. Wtedy jednak zrozumiał, że szczyt marzeń przesunął się i skierował na ponowny powrót
na ziemię, aby tu dalej realizować swoje plany życiowe. Ich realizacji sprzyjać będą przede wszystkim osiągnięcia nauki i techniki. Zawrotny postęp
w ostatnich latach nauk biologicznych, przy wykorzystaniu osiągnięć biofizyki i biochemii zbliża nas
do wyjaśnienia największej tajemnicy, jaką jest
granica życia i śmierci. Pół wieku temu odkryto
i opisano po raz pierwszy strukturę DNA, z której
zbudowane są geny. Odkrycie to stało się jednym
z najbardziej brzemiennych osiągnięć naukowych
w historii życia na ziemi. Zdaniem wielu uczonych
jesteśmy coraz bliżej poznania tajemnicy większości chorób, jakie trapią ludzkość, a wyniki badań

inżynierii genetycznej przyniosą prawdziwą rewolucję w wielu dziedzinach wiedzy i w konsekwencji
naszego życia. Istnieje szansa odbudowy tkanek
zniszczonych w procesie starzenia się, możemy
zatem zrealizować cel, jaki osiągnął dr Faust,
ale bez konieczności sprzymierzenia się z siłami nieczystymi, bez podpisywania diabelskiego
cyrografu. Innym przykładem rewolucji naukowej
w naukach przyrodniczych to fizyka i chemia.
Poprzez niebywały rozwój elektrotechniki i nowych materiałów, stwarza się możliwość przyspieszenia wieku informatyki, komunikacji, pokonania barier czasu i odległości oraz łączenia
ludzi poprzez szybki i bezpieczny transport. Dziś
możemy postawić pytanie: czy przy rozwoju telefonii, faksu i poczty elektronicznej w przyszłości
potrzebna będzie poczta i ogrom zatrudnionych
w niej ludzi?
Nauki i technologie biologiczne przy wykorzystaniu osiągnięć fizyki i chemii stwarzają nowe
perspektywy naszego rozumienia i oddziaływania
na wszystko, co żyje, na ochronę zdrowia, produkcję żywności i ochronę środowiska. Tym samym
kształtować będą stosunki społeczne i personalne, strukturę rodziny i wartości etyczne. Powstanie zatem podwójne wyzwanie intelektualne
i techniczne. Mówiąc o osiągnięciach różnych
dziedzin nauki i techniki niezbędnym jest w tym
gronie zwrócić uwagę na nauki nam najbliższe,
a zatem rolnicze. Zajmują one szczególne miejsce stanowiąc interdyscyplinarny obszar wiedzy
korzystający z osiągnięć biologii, chemii, fizyki,
techniki i ekonomii. To właśnie nauki rolnicze wykorzystują osiągnięcia nauk przyrodniczych i technicznych, odpowiadają za wyżywienie ludzkości
i jej zdrowie, za uwolnienie człowieka od nędzy
i głodu. Ich dynamiczny rozwój spowodował w wielu regionach świata przerost produkcji w stosunku
do popytu. Równocześnie są na świecie, a także
w Polsce obszary i rodziny stale odczuwające
głód, który nierzadko prowadzi nawet do śmierci.
Wina za ten dramatyczny stan w małym stopniu
obciąża naukę, lecz przede wszystkim politykę i
ludzi nierzetelnie wypełniających swoje społeczne misje. W historii cywilizacji ludzkiej i na tym tle
rozwoju nauki zdarzały się przypadki, kiedy wielkie odkrycia, doniosłe dla całego świata, zostały
wykorzystane nie dla dobra ludzkości, ale do jej
zagłady. Przecież odkrycia chemików i fizyków
decydowały o losach dwóch największych wojen światowych XX w. Dziś mówimy, że pierwszą
wygrali chemicy a drugą fizycy. Przyniosły one
światu, ludziom tyle cierpienia i pochłonęły miliony ofiar. Dotknęły także i to w sposób szczególny
nasz naród. Ponieśliśmy wiele ofiar, a ich boha-
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terowie spoczywają na cmentarzach niemal całego świata, w Europie od Narwiku po Monte Casino. Wspominając o tragicznych konsekwencjach
przy wykorzystaniu osiągnięć naukowych trzeba
jednak pamiętać, że o ostatecznym zwycięstwie
zdecydowali fizycy, którzy przekształcili materię
w energię i wywołali nieznane wówczas moce,
które pozwoliły zwyciężyć siły zła. Dlatego też,
jeśli dzisiaj słyszy się głosy lansujące opinie, że
w nauce jest tyleż osiągnięć co niebezpieczeństwa, to trzeba stanowczo im się przeciwstawiać,
bo poglądy takie głoszą ludzie o wąskich horyzontach myślowych, przeciwnicy postępu i nowoczesności. To oni także obarczają statystykę za
wykrzywianie faktów, ale nigdy nie podjęli próby,
aby się jej nauczyć. Stąd też racje ma L. Hirszfeld,
mówiąc: „należałoby odebrać prawo organizowania nauki tym, którzy nigdy nie wnieśli do nauki
żadnych konkretnych odkryć, lecz jedynie są zdania, iż ten, a nie ów ma racje.” Przeciwnikom rozwoju nauki można także zacytować słowa wybitnego polskiego naukowca i polityka Władysława
Grabskiego, wypowiedziane 60 lat temu: „Nauka
nie potrzebuje szukać uzasadnienia swej racji
bytu w tym, że jest potrzebna działaczom. Nauka
jest potrzebna duchowi ludzkiemu, który poszukuje prawdy”. Dalsze potwierdzenie znajdujemy
w słowach św. Pawła: „poznacie prawdę a prawda
was wyzwoli”.
W sytuacji gdy zadawane są pytania dotyczące uzasadnienia konkretnych badań naukowych,
do nas uczonych, a nie polityków i dziennikarzy
należy zajmowanie jednoznacznego stanowiska
na tak. Musimy je kontynuować, ponieważ przeznaczeniem ludzkości jest obowiązek poszukiwania wiedzy, bo jest to jedyna droga do rozwiązania
problemów, które pozostają nierozwiązane. Nie
wolno nam, nie mamy prawa zamykać drogi do
przyszłości. Przyszłe pokolenia nie wybaczyłyby
nam decyzji, że osiągnięty przez nas poziom jest
wystarczający. Opcja zaniechania jest również
całkowicie egoistyczna. Oznaczałaby rezygnację
z poszukiwania rozwiązań na wyższym poziomie
w stosunku do problemów dnia dzisiejszego. Ponadto dalszy rozwój i postęp w badaniach naukowych
jest niezbędny dla tworzenia nowych technologii.
Wykorzystanie wiedzy w praktyce dostarczać
nam będzie nowych i nowoczesnych technologii, zapewniających poczucie wolności, nowy styl
życia i nowe środki do działania. Być może, że
w początkowym okresie te technologie będziemy musieli odbierać jako uciążliwe, jednak będą
perspektywiczne i musimy chwytać z zapałem i z
rozwagą nowe szanse, jakie nam stwarzają. Kontynuując badania skierowane ku przyszłości, nale-

ży optymalizować szanse i minimalizować ryzyko.
Nie obarczajmy naszych potomnych konsekwencjami naszych błędów. Jednakże wstrzymanie
na obecnym etapie nowych badań pozbawiłoby
przyszłe pokolenia wiedzy, jaka może otwierać
przed nimi nowe horyzonty. Naszym obowiązkiem
jest zaoferowanie potomnym wszelkich szans
a zarazem nowych możliwości. Za to jesteśmy
odpowiedzialni i nie mamy prawa pozostawiać ich
w sytuacji przymusowej, decydując z góry o ich
miejscu. Potomni zapewne okażą się mądrzejsi
od nas. Stając w obliczu przemian, naukowiec ma
dodatkowe obowiązki tj. odpowiedzialność, gdyż
dysponuje lepszą wiedzą o sytuacji. Stoimy zatem
przed moralnym dylematem, jakie są granice ludzkiej ingerencji w prawa natury. W takich trudnych
momentach przywróćmy w pamięci opowieść
o uczniu Czarnoksiężnika, będącą rozwinięciem
mitu o Puszce Pandory. Stale musimy mieć na
uwadze przestrzeganie granic eksperymentu naukowego, który przecież może się wymknąć spod
kontroli. O tym jednak muszą decydować ludzie
kompetentni, cieszący się powszechnym zaufaniem społeczeństwa i potrafiący utrzymać dialog
z tym społeczeństwem. To kolejna rola, a zarazem
misja uczonego.
W trudnych decyzjach i etycznych wątpliwościach pamiętajmy o zasadzie, że najważniejsza
jest odpowiedzialność uczonego względem prawdy. Etyka jest funkcją czasu, miejsca i posiadanej
wiedzy. Przeciwnicy postępu uważają wszelkie
próby modyfikowania natury za arogancję. Dla
ludzi świadomych arogancją jest utrzymywanie,
że to my tacy, jakimi jesteśmy, jesteśmy doskonali. Bazując zatem na rzetelnej wiedzy, zachowując niezbędne ryzyko, musimy podążać naprzód
w badaniach, gdyż nie mamy prawa wyłączać
światła dla przyszłości.
W tej trudnej i odpowiedzialnej roli uczeni winni
szukać pomocy w środkach masowego przekazu.
Obecnie, zwłaszcza w Polsce, pomoc mediów
w upowszechnianiu osiągnięć naukowych jest znikoma, a często wręcz szkodliwa. Ważniejsze dla
mediów są drobne sensacje, aniżeli informacje
o ważnych odkryciach naukowych. Stąd też kolejna
ważna funkcja społeczna uczonego: przekazywać
i pozyskiwać przedstawicieli mediów do rzetelnej
i fachowej informacji o osiągnięciach naukowych.
Przywołam w tym miejscu znamienitą wypowiedź
artysty i uczonego Leonarda da Vinci: „Gdzie natura kończy stwarzać swoje własne gatunki, tam człowiek zaczyna wykorzystując przedmioty naturalne
i przy pomocy tejże natury, tworzyć nieskończoność gatunków”. Musimy zatem podążać drogą od
drzewa wiedzy do kontroli przeznaczenia.
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Pomimo wykazanych ogromnych osiągnięć nauki i techniki, ludzkość wchodzi w XXI wiek z nowymi i trudnymi problemami. Globalne znaczenie
dla całego świata zapewne stanowić będą: problemy energetyczne, ochrona środowiska, woda oraz
zdrowie i wyżywienie. Wszystkie wymienione obszary znajdą swoje odbicie w rozwoju nauk rolniczych. W problematyce energetycznej dokonuje się
zaledwie ewolucja, a już niezbędna jest rewolucja.
Mnożymy drobne przyczynki badawcze, poszukując w śmieciach poważnych rezerw energetycznych. Bilans paliw ciekłych był zawsze problemem
politycznym, a w najbliższej przyszłości może się
jeszcze pogłębić. Zdecydują o tym ludy azjatyckie,
kiedy miliardy ludzi przesiądzie się z rowerów do
samochodów. Dlatego z determinacją, ale i ostrożnością należy poszukiwać przyszłościowych źródeł,
wśród których poczesne miejsce należeć będzie do
energetyki atomowej i wodoru.
Marzy mi się także rewolucja w nauce i praktyce rolniczej, na którą będą pracowały coraz liczniejsze dziedziny nauki. Być może ziści się wizja
Wesa Jacksona. W jego przekonaniu wynalezienie gospodarski ornej było najgorszym i niosącym
główne konsekwencje wydarzeniem w historii
ziemi. W ciągu paru tysięcy lat gospodarska orna
z rozległych, niegdyś zdrowych terenów, uczyniła
połacie monokultur. Utrata warstwy ornej w wyniku
erozji nie może trwać w nieskończoność. Zdaniem
Jacksona rolnictwo aktualnie potrzebuje całkiem
nowej koncepcji w postaci wieloletnich kultur mieszanych, w tym zbóż wieloletnich. Uprawa takich
zbóż winna przyczyniać się do zwiększania różnorodności naziemnej flory i fauny. Prowadzone
doświadczenia już dzisiaj przynoszą korzystne
rezultaty. Nowe odmiany wieloletnich zbóż, z których wypieka się smaczny chleb. We wspólnocie
rośliny lepiej rosną i wzajemnie się uzupełniają,
wykorzystując przy tym symulację z mikroorganizmami. Nie trzeba zatem ani nawozić ani stosować środków ochrony roślin. Plantacje są wieloletnie bez orek i doprawiania gleby. Co zatem
robi rolnik? Nic, siedzi i patrzy jak mu samo rośnie.
Oszczędności energetyczne w takim systemie są
ogromne, a zapotrzebowanie nośników energii
z zewnętrz spada prawie do zera. Niewielkie potrzeby w całości zostaną wyprodukowane na miejscu, poprzez uprawy roślin oleistych. Wizja Jacksona kończy się stwierdzeniem: „aby w XXI w. dobrze
i zdrowo jeść i żyć, trzeba w rolnictwie dokonać
drugiej rewolucji, polegającej na wojnie z uprawą
roli i wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy mądrością przyrody a sprytem człowieka”.
Na pozór wydawać by się mogło, że piękna
wizja przyszłościowego rolnictwa, czyni człowieka

wolnym i szczęśliwym. Potwierdza to także znany socjolog Steffaneli, który mówi: „Najgłębszej
i najistotniejszej roli mechanizacji rolnictwa należy dostrzegać w aspekcie ludzkim. Mechanizacja
uwalnia człowieka od wysiłku fizycznego i przyczynia się do rozwoju intelektualnego, a rozwój intelektualny człowieka jest podstawową formą jego
osobowości”. Pozornie w tym miejscu dochodzimy
do szczytu ludzkich marzeń, równocześnie „mieć
i być”. Osiągnąć to razem jest zarówno trudno,
jak i skomplikowanie. Dostrzega to Peter pytając
„dlaczego świat idzie na opak”? Rozwinięciem tej
myśli są pytania pochodne:
dlaczego szkoły nie szerzą mądrości?
dlaczego sądy nie wymierzają sprawiedliwości?
dlaczego dobrobyt nie stwarza szczęścia?
Nauka poprzez badania odkrywa kolejne tajemnice rzeczywistości, tworzy wiedzę i wynikające
z niej prawa. To dzięki niej produkujemy coraz więcej i lepiej. Zmieniając struktury sił wytwórczych
osiągamy coraz wyższe wydajności. W efekcie
tych dokonań, faktycznie nie tylko rolnik, ale i wiele innych zawodów traci pracę i schodzi na margines nędzy i bezużyteczności. Stąd najwyższy
problem XXI w. – problem bezrobocia i podziału
społeczeństw i ludzi na bogatych i nędzarzy. Tutaj
kolejny już raz schodzimy od nauki do polityki. To
od polityków winniśmy oczekiwać zabezpieczenia
porządku i sprawiedliwości społecznej. Osiągnięcia nauki i techniki mają służyć całej ludzkości, poprawiać byt i uciążliwość pracy, w żadnej mierze
nie mogą dzielić ludzi na uprzywilejowaną i bogatą grupę oraz grupę pokrzywdzonych i ubogich.
Tylko społeczeństwo świadome swych szans
i dostrzegające korzyści z rozwoju nauki, aprobować będzie ponoszone wydatki na dalszy rozwój
nauki. Taki stan świadomości społecznej wymaga
aktywnej działalności nas uczonych. Kto bowiem
lepiej zna problem rozwijającego się świata? To my
winniśmy wpływać na społeczne zrozumienie zachodzących przemian. Powinniśmy uczestniczyć
w życiu społecznym, nie oddzielając się barierą
wiedzy, czy możliwości intelektualnych. Musimy
mieć jednak pełną świadomość, że oddziaływanie
nasze polegać musi na uczciwym i rzetelnym informowaniu ludzi a nade wszystko unikaniu schlebiania i taniego poklasku. Te ostatnie są domeną
polityków, stanowiąc podstawowe instrumenty
działania w walce o mandaty wyborcze. W interesie uczonych jest podnoszenie poziomu intelektualnego społeczeństwa, podczas gdy politycy
nie są zainteresowani wymagającymi wyborcami.
W tej doniosłej misji niech nam zawsze towarzyszy przesłanie, jakie nam pozostawił nasz polski
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Papież, Jan Paweł II: „Potrzeba nieustającej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek
dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie
to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. Człowiek jest
wielki nie przez to, kim jest, nie przez to co ma,
lecz, przez to, czym dzieli się z innymi”.
Niech mi będzie wolno w ostatnich swoich słowach skierować wyrazy wdzięczności za otrzymane wyróżnienie, które przyjmuję osobiście, ale
z przekonaniem, że stanowi ono dowód uznania
za rozwój i wkład krajowej inżynierii rolniczej do
nauki i praktyki rolniczej. Jest mi szczególnie miło,
że honor ten spotyka mnie we Wrocławiu, mieście
gdzie stawiałem pierwsze kroki na drodze edukacji rolnictwa i mechanizacji.
Dzisiaj, po pięćdziesięciu latach dostąpiłem
zaszczytu, otrzymując z rąk JM Rektora i Dziekana dyplom dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Dziękuję za ten honor wszystkim,
którzy torowali drogę do dzisiejszej uroczystości.
Ostateczne decyzje zawsze podejmuje Senat
i przewodniczący mu rektor. Dziękuję więc JM
Rektorowi prof. Michałowi Mazurkiewiczowi i całemu Senatowi. Nie byłoby decyzji Senatu, gdyby
nie wniosek Rady Wydziału Rolniczego, na czele z Panią Dziekan Danutą Parylak. Szczególne
wyrazy wdzięczności kieruję do bezpośredniego
inicjatora przewodu, a zarazem jego promotora
prorektora Józefa Szlachty.
Dzisiejsza uroczystość jest częścią jubileuszu
40-lecia działalności dydaktycznej kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna w ośrodku wrocławskim, prowadzonym od początku przez Instytut
Inżynierii Rolniczej. Korzystając ze sposobności,
pragnę złożyć gratulacje całemu zespołowi tego

Instytutu i najlepsze życzenia dalszego twórczego
rozwoju. Kontynuując zaś podziękowania, kieruję
je do całej komisji oraz recenzentów, wśród których są zarówno moi nauczyciele i mistrzowie profesorowie: Janusz Haman i Zdzisław Wójcicki, jak
i przedstawiciel młodszego pokolenia – prof. Jan
B. Dawidowski – rektor AR w Szczecinie. Żałuję,
że w dzisiejszej uroczystości, ze względu na stan
zdrowia, nie może uczestniczyć prof. Janusz Haman. Myślę jednak, że w chwili obecnej sercem
i umysłem jest z nami. Drogi Januszu, wiem, że
nie byłoby dzisiejszej uroczystości, ani silnej inżynierii rolniczej bez Twojego udziału. Byłeś i jesteś
dobrym duchem i naszym niekwestionowanym
liderem. W imieniu całego środowiska krajowego
inżynierii rolniczej dziękujemy Ci za to.
Długa jest lista osób i instytucji, które mają
bezpośredni i pośredni udział w mojej promocji.
Nie sposób wszystkich wymienić, tym bardziej,
że ogranicza mnie limit czasowy. Nie zapominam
jednak tych uczelni, rektorów i promotorów, którzy
mnie wcześniej wyróżnili tym zaszczytem, a więc
Akademii Rolniczej w Lublinie i w Szczecinie.
Chcę wreszcie wyrazy wdzięczności skierować do przyjaciół i współpracowników z mojego
ukochanego Krakowa. Mam pełną świadomość,
że bez silnego kolektywu i wzorowej współpracy ośrodek krakowski nie miałby aktualnej pozycji. Zróbcie wszystko, aby ją utrzymać. Na koniec zwracam się z wyrazami podziękowania do
wszystkich moich przyjaciół, rodziny, w szczególny sposób do Żony, przepraszając za stałe rozłąki. Z perspektywy czasu, sądzę, że warto jednak było pracować, gdyż jak powiada Hirszfeld:
„oszczędzanie się jest kroczeniem za życia za
własnym pogrzebem.”

WYBITNI NAUKOWCY, WIELCY NAUCZYCIELE
25. rocznica śmierci prof. Władysława Bielańskiego
10.03.1910–15.03.1982
Wstęp
Prof. zw. dr hab. Władysław Bielański zaliczany
jest do grona wybitnych ludzi nauki, którzy swoją
działalnością przyczynili się do osiągnięcia znaczącego postępu w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej na forum międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Rolniczym UJ oraz studiów weterynaryjnych, które
kontynuował we Lwowie (dyplom uzyskał po wojnie w Warszawie) związał się na trwałe z krakowską uczelnią rolniczą. Pasją naukową Profesora
stały się konie oraz inne zwierzęta gospodarskie,
głównie samce w aspekcie głębszego poznania
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złożonych procesów rozrodczych. Inspirowany przez uznanych w świecie hodowców i pionierów myśli naukowych takich jak prof. Roman
Prawocheński – absolwent szkoły petersburskiej,
a później w trakcie studiów weterynaryjnych
prof. Tadeusz Olbrycht i w trakcie pracy zawodowej prof. Tadeusz Mann, w zakresie procesów
zachodzących w układzie rozrodczym zwierząt,
rozwinął szeroki wachlarz badawczy oparty na
wyprzedzających czas ideach i koncepcjach naukowych, które sukcesywnie realizował, zyskując
uznanie całego świata naukowego.
Uznanie, jakim obdarowywano prof. zw. Władysława Bielańskiego, nie miało charakteru jedynie
kurtuazyjnego, lecz wyraz publicznej gloryfikacji
człowieka – naukowca, który pomimo istniejących
trudności systemowych okresu, w którym przyszło mu działać, sięgnął szczytów na polu nauki
i praktyki. Ideą wiodącą Profesora było wdrażanie
osiągnięć naukowych do praktyki w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt, co stało się kluczem do
sukcesów, które pomimo upływu ćwierćwiecza od
odejścia Profesora nie tylko są wspominane, ale
także mocno akcentowane.

Miano twórcy Polskiej Szkoły Rozrodu Zwierząt
to tylko jedna z satysfakcji spośród wielu, które prof.
Władysław Bielański doznał za życia, a które procentują po latach. Opierając się na znanej tezie, że
osiągane sukcesy doceniane są dopiero po latach
i wówczas wzrasta ich wartość, to w tym właśnie
wymiarze można traktować osiągnięcia Profesora,
które nie tylko są ciągle podkreślane, ale stanowią
podwaliny nowych dyscyplin naukowych.
Jeśli dzisiaj mówimy o Profesorze, to samo
brzmienie nazwiska sprawia wiele radości dzięki
temu, że dane nam było kształtować swoje myśli
i działania pod kierunkiem tego wspaniałego naukowca, który potrafił i chciał wskazywać kierunki
prowadzące do celu.
W wymiarze krakowskiej uczelni, początkowo
Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej, z którą związał całe swoje życie zawodowe,
w której pełnił funkcje kierownicze, nierozerwalnie
trwał we wszystkich jej przeobrażeniach, na konto
której działał przyczyniał się do umocnienia jej pozycji w kraju i na świecie. Stał się chlubą Uczelni
i całego środowiska naukowego, zapisując swoje
aktywne życie zawodowe na kartach jej historii.

CURRICULUM PROFESORA
Kształcenie i droga zawodowa
Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1929 r. w IV
Państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza
w Krakowie, po czym odbył studia na Wydziale
Rolniczym UJ, specjalizując się w hodowli zwierząt. Rozwój naukowy aż do usamodzielnienia
następował pod patronatem prof. Romana Prawocheńskiego – wybitnego uczonego i specjalisty
z zakresu hodowli zwierząt, który umożliwiał swoim współpracownikom nawiązywanie kontaktów
naukowych ze znaczącymi osobami w świecie
z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt m.in. z Johnem Hammondem z Cambridge, późniejszym dr
h.c. WSR. Po ukończeniu studiów rolniczych podjął w 1935 r. studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1939 r. Dyplom lekarza
weterynarii uzyskał formalnie w 1940 r. (weryfikacja w 1945 r.).
W okresie studiów rolniczych odbył praktyki
z zakresu hodowli koni w słynnych stadninach koni
książąt Sanguszków w Gumniskach i Chyszowie oraz w Stadninie Koni Arabskich w Janowie
Podlaskim. Odbył również praktyki zagraniczne
w stadninach koni na Węgrzech w Mezohegyes

i Babolna, które wywarły ogromny wpływ na dalsze
działania naukowe w zakresie rozrodu koni. Praktyki te zaowocowały w następnych latach konsekwentnym wdrażaniem osiągnięć naukowych do
praktyki hodowlanej, głównie w zakresie rozrodu
zwierząt gospodarskich.

Kariera naukowa i pełnione funkcje
Doktoryzował się w 1946 r. Tematem pracy
było Dziedziczenie zgryzu karpiowatego u koni,
po czym objął stanowisko adiunkta w Katedrze
Ogólnej Hodowli Zwierząt UJ. W 1951 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Rolniczym
UJ pt. Ocena morfologiczna plemników dla rokowania płodności ogiera, po czym otrzymał tytuł
docenta z zakresu ogólnej hodowli zwierząt, ze
szczególnym uwzględnieniem rozrodu zwierząt.
Była to pierwsza habilitacja w tej wówczas nowej
dyscyplinie naukowej. Od 1952 r. pełnił funkcję
kierownika Katedry Zoohigieny, a później Katedry Higieny i Rozrodu Zwierząt, której był twórcą.
W latach 1954–55, 1955–56 oraz 1962–64 był
prodziekanem i dziekanem Wydziału Zootechnicznego WSR w Krakowie. W 1954 r. otrzymał tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1963 r.

12
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
profesora zwyczajnego. W 1969 r. został członkiem korespondentem PAN. W 1978 r. członkiem
rzeczywistym PAN. Trudno byłoby wymienić liczne
funkcje, które Profesor pełnił, ale nie sposób nie
wspomnieć choćby tych pełnionych na szczeblu
resortu szkolnictwa wyższego – m.in.: przedstawiciela Uczelni w Radzie Głównej przy Ministrze
Szkolnictwa Wyższego, członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych,
członka Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa. W latach 1972–74 był przewodniczącym Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN.

Klacz „Mrożonka” ur. 1969 r.

Dorobek naukowy
Profesor Władysław Bielański był autorem lub współautorem 160 prac oryginalnych
i popularno-naukowych o charakterze utylitarnym.
Dziełem Jego życia jest podręcznik Rozród zwierząt gospodarskich, dwukrotnie wznawiany w latach 1972 i 1977, ciągle aktualny dla studentów
i praktyków. Był również autorem trzech skryptów
dla studentów i współautorem wielu filmów naukowych oraz filmu dokumentalnego o VIII Międzynarodowym Kongresie Rozrodu Zwierząt, który odbył
się w 1976 r. w Krakowie. Organizację Kongresu
w Polsce powierzono prof. Bielańskiemu w uznaniu jego zasług dla rozwoju badań nad rozrodem
zwierząt na forum nauki światowej.

Kontakty naukowe i osiągnięcia
zawodowe
Profesor Władysław Bielański miał niezwykły
talent nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
a szczególnie naukowych ze znaczącymi osobistościami na całym świecie, reprezentującymi dyscypliny związane z hodowlą i rozrodem zwierząt
gospodarskich. Zawsze zmierzał do zastosowania
zdobytej wiedzy teoretycznej w szerokiej praktyce hodowlanej. Bezpośrednim partnerem w działalności naukowej Profesora w zakresie fizjologii
rozrodu zwierząt był prof. Zygmunt Ewy, z którym
wspólnie przeprowadzał liczne badania. Prof.
Bielański zrealizował wiele pionierskich eksperymentów o znaczeniu poznawczym i praktycznym.
Do szczególnie znaczących, ze względów praktycznych, można zaliczyć urodzenie się w 1969
r. pierwszego w Polsce źrebięcia po inseminacji
nasieniem mrożonym w ciekłym azocie.
Inny udany eksperyment dotyczył transplantacji zarodków końskich przywiezionych z Anglii do
Krakowa w jajowodach królic, z których w 1976 r.
urodziły się 2 źrebięta rasy Welsh Pony.

Ogierek „Sopelek” z klaczą biorczynią 1976 r.

Prace te stały się zaczynem do dalszych badań
z zakresu mikrochirurgii zarodków, transplantacji,
rozdzielania plemników. Dzisiaj można powiedzieć, że tworzyły podstawy dla nowej dyscypliny
naukowej, jaką jest biotechnologia.

Osiągnięcia dydaktyczne
W latach 1946–1980 prof. Władysław Bielański prowadził wykłady oraz zajęcia praktyczne (do
których przywiązywał dużą wagę) z zakresu zoohigieny, profilaktyki weterynaryjnej oraz rozrodu
zwierząt, wprowadzając ciągłe modyfikacje do planów i programów nauczania tych przedmiotów, co
w końcowym efekcie skutkowało powołaniem
w 1968 r. unikalnej wówczas specjalności o charakterze ogólnopolskim pn. Biologia rozrodu zwierząt.

Działalność organizacyjna
Prof. Bielański dostrzegał konieczność integracji nauki i praktyki, w związku z czym podejmował działania zmierzające do zrzeszenia lekarzy
weterynarii działających w tych dwóch obszarach. Efektem podjętych działań było założenie
w 1956 r. Polskiego Towarzystwa Nauk Wetery-
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naryjnych oraz wyłonienie w ramach Towarzystwa
Sekcji Fizjologii i Patologii Rozrodu Zwierząt, której
przewodniczył przez okres 4 lat oraz Sekcji Fizjologii i Patologii Konia. Konsekwentnie zmierzał do
integracji ośrodków naukowych zajmujących się
rozrodem zwierząt w świecie, która to działalność
spotkała się z uznaniem świata nauki. W związku
z tym podczas Międzynarodowego Kongresu Rozrodu Zwierząt w Paryżu (1972) wspólnie z dr W. R.
Allenem z Cambridge, dr P. Rossdale z Newmarket, prof. E. Pickett z USA zainicjowali utworzenie
Komitetu Organizacji Międzynarodowych Sympozjów Rozrodu Koni, które od tego czasu organizowane są co 4 latach w różnych krajach, a pierwsze
odbyło się w 1974 r. w Cambridge.
Największym osiągnięciem życiowym Profesora o wymiarze międzynarodowym było zorganizowanie VIII Międzynarodowego Kongresu Rozrodu
Zwierząt, który odbył się w Krakowie w 1976 roku.
Powierzenie organizacji Kongresu przez Międzynarodowe Biuro Kongresu Polsce i prof. Bielańskiemu było wyrazem najwyższego uznania jego
pozycji naukowej w świecie. Kongres stanowił otwarcie się świata na polską naukę i zainspirował
do szerokiej współpracy międzynarodowej z wieloma ośrodkami naukowymi. Jej efekty to wymierne
osiągnięcia zarówno poznawcze, jak też utylitarne
stosowane w szerokiej praktyce rozrodowej. Kongres podkreślił również rolę integracji środowisk
naukowych w świecie w osiąganiu postępu naukowego, co było dodatkowym celem Profesora, który
w pełni został zrealizowany.
Pasją Profesora była edukacja praktyczna,
głównie lekarzy weterynarii doskonaląca ich umiejętności w zakresie biotechniki rozrodu, sztucznego unasieniania, konserwacji nasienia oraz
nowych metod stosowanych w diagnostyce seminologicznej.
Poza działalnością o znaczeniu strategicznym
w zakresie badań nad rozrodem zwierząt, przez
cały okres pracy zawodowej prof. Bielański podejmował różnorodne działania organizacyjne, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników naukowych, inżynieryjnych i lekarzy
weterynarii.
Dążąc do upowszechniania osiągnięć naukowych podejmował liczne przedsięwzięcia organizacyjne:

• w latach 1945–1946 zorganizował w Mydlnikach i Balicach k. Krakowa pierwsze po wojnie
stacje unasieniania klaczy, a w latach 1970–1980
wiele innych na terenie kraju;
• w 1947 r. wspólnie z prof. L. Jaśkowskim
zorganizował stację unasieniania bydła w Krosinie, a następnie w Kosowie;
• w 1950 r. zorganizował Zakład Hodowli Koni
w Instytucie Zootechniki (IZ) w Balicach, z którego
wydzielono Zakład Fizjologii Rozrodu i Sztucznego Unasieniania, którym kierował do 1967 r.;
• w 1964 r. wspólnie z prof. Wierzbowskim zainicjował utworzenie Banku nasienia w IZ;
• w latach 1962–1976 zorganizował szereg
kursów dla lekarzy i zootechników z zakresu rozrodu bydła i koni,
• w 1976 r. zainicjował kursy j. angielskiego
dla pracowników Katedry;
• organizował lokalne konkursy ujeżdżenia
koni dla dzieci i dorosłych.
Patrząc na ogrom podejmowanych działań fascynuje wszechstronność i talent organizacyjny
oraz skuteczność w realizacji podejmowanych
działań.
Profesor Bielański jako inicjator i promotor wniosków o nadanie godności doktora honoris causa
WSR – AR w Krakowie wybitnym osobistościom
świata nauki z zakresu biologii rozrodu zwierząt.
Profesor Władysław Bielański był odważnym
krytykiem i rygorystą pod względem ocen stopni
i tytułów naukowych. Był jednak równocześnie
orędownikiem wyróżniania osób o szczególnych
zasługach dla światowej nauki. Z tego też względu występował z wnioskami o nadanie najwyższej
godności akademickiej doktora honoris causa:
• prof. Romanowi Prawocheńskiemu z WSR
w Krakowie, wybitnemu hodowcy i nestorowi nauk
o rozrodzie zwierząt w Polsce,
• prof. Johnowi Hammondowi z Uniwersytetu
w Cambridge,
• prof. Tadeuszowi Mannowi z Uniwersytetu
w Cambridge, wybitnemu biochemikowi z zakresu
biologii rozrodu zwierząt,
• prof. Charles Thibault z Instytutu Badawczego INRA (Francja)
Nadanie tych godności wiązało się z podnoszeniem rangi uczelni i otwieraniu dla jej pracowników
bram wielkich uniwersytetów na świecie.

KIM NAPRAWDĘ BYŁ PROFESOR WŁADYSŁAW BIELAŃSKI
W życiorysie czytamy: prof. zw. dr hab. nauk
rolnych, członek rzeczywisty PAN, twórca Polskiej Szkoły Biologii i Rozrodu Zwierząt, członek

wielu krajowych i międzynarodowych organizacji
naukowych, zasłużony dla nauki i praktyki naukowiec, wychowawca licznych pokoleń absolwentów
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i specjalistów z zakresu biologii rozrodu zwierząt,
promotor 21 przewodów doktorskich, spośród których aż 12 osób uzyskało tytuł naukowy i pełniło
lub pełni wysokie stanowiska w obszarze nauki
w kraju i poza granicami.
To tylko formalne stwierdzenia, bo tak było rzeczywiście, ale tak nie zdarza się często. W tym
kontekście nasuwają się myśli nad tym nadzwyczajnym potencjałem umysłu, nad zdolnościami,
intelektem, siłą woli a nade wszystko nad ponad
wyobrażalnym zmysłem badawczym i konsekwencji w realizacji planów i zamierzeń, które niemal zawsze były celne i przynosiły efekty ponad
oczekiwania.
Z perspektywy minionych lat nie przeprowadza
się już ocen osoby i jej dokonań pomimo ich tak
wysokiej rangi, ale fascynacja tymi osiągnięciami
nakazuje, aby w głębokiej zadumie poszukiwać
uwarunkowań tego fenomenalnego zjawiska, jakimi były dokonania prof. Władysława Bielańskiego w zakresie nauki i praktyki w obszarze szeroko
pojętej hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.
Poszukując uwarunkowań składających się na tak
bogatą osobowość sięgnę do czynników, które
z pewnością złożyły się na ukształtowanie niełatwego do zdefiniowania bytu, którym można by
określić osobę Profesora.

wpływ na wychowanie i kształtowanie charakterów pokoleń Bielańskich, z których trzy kolejne
sięgnęły szczytów w zakresie dyscyplin, które reprezentują. Można zatem mówić o fenomenie pokoleniowym tej zacnej rodziny.
Mówiąc o odziedziczalności cech na przykładzie rodziny Bielańskich można stwierdzić, że
w tym przypadku nie znalazła zastosowania teoria
Mendla, gdyż spośród trojga rodzeństwa wszyscy
należą do wybitnych postaci w świecie nauki. Brat
Profesora, profesor UJ Adam Bielański, członek
rzeczywisty PAN, niezwykle aktywny i zasłużony
w zakresie nauk chemicznych, światowej sławy naukowiec pełniący wiele funkcji akademickich, laureat Medalu M. Skłodowskiej-Curie oraz
Odznaki Honorowej PTChem. Siostra, profesor
SGGW, Zofia Bielańska-Osuchowska, wybitny
embriolog i histolog, dr honoris causa.
Nie często zdarza się, aby całe pokolenie
osiągnęło najwyższe godności akademickie, co
winno być dumą nie tylko dla rodziny, ale i instytucji, którym służyli i służą swoimi wielkimi umysłami, prawością charakteru, uczciwością i skutecznością działania, a co ważne cechy te przekazują
następnym pokoleniom, co można potwierdzić,
patrząc na rodzinę założoną i ukształtowaną przez
profesora W. Bielańskiego.

Rodzice i rodzeństwo profesora

Rodzina profesora

Fundamentem każdego fenomenu jest z pewnością potencjał odziedziczony, a ten dopiero
przez kształtowanie na drodze wychowania, obserwacji wzorców, kształcenia siły charakteru
i mocy ducha może osiągnąć niemal wszystko.
W takim wymiarze w mojej wyobraźni i po życiowych doświadczeniach widzę obraz Osoby Profesora Władysława Bielańskiego i tak chciałbym go
przekazać następnym pokoleniom.
Kim byli rodzice Profesora?
Ojciec, Adam Bielański inżynier, lądowo-wodny,
dyrektor Dróg Wodnych w Krakowie, który odegrał
istotną rolę w realizacji projektu regulacji i przesunięcia rzeki Rudawy i Młynówki z centrum miasta,
zabezpieczając Kraków przed klęskami powodzi.
Wpisał się też na stałe do historii Krakowa, mając
duże zasługi w uchronieniu arrasów wawelskich
przed grabieżą niemiecką. Przywołuję te zasługi,
gdyż nie tylko pozostają one we wspomnieniach
zarówno specjalistów z budownictwa wodnego
oraz krakowian, ale również dlatego, aby pokazać, że syn Władysław miał po kim odziedziczyć
zdolności i konsekwencje w działaniu.
Matka, Maria z Bogdańskich, współzałożycielka Towarzystwa Ogrodniczego, miała ogromny

W roku 1941 Profesor zawarł związek małżeński z Martą Sosnowską, pochodzącą z rodziny
ziemiańskiej, której ojciec był później dyrektorem
Stadniny Koni w Białce Podlaskiej, a brat wybitnym hodowcą i naczelnikiem Wydziału Hodowli
Koni Ministerstwa Rolnictwa. Tak więc pasja zawodowa Profesora związana została z rodziną
o bogatych tradycjach w zakresie hodowli koni.
A może właśnie na tej drodze nastąpiła ekspresja
genów, a taką tezę można postawić obserwując
rozwój zawodowy i naukowy dzieci Profesora.
Syn, Andrzej Bielański, lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AM
we Wrocławiu, wybitny specjalista z zakresu fizjologii rozrodu i endokrynologii zwierząt, od 1981 r.
pracuje naukowo jako profesor w Animal Diseases Research Institut w Ottawie (Kanada). Jest
autorem i współautorem licznych prac naukowych
i kontynuuje dzieło wielkiego ojca na innym kontynencie, utrzymując ścisłą więź z krajem. Syn, Władysław Bielański, dr nauk med. pracuje naukowo
w Katedrze Fizjologii CM UJ – Zakład Fizjologii
Klinicznej. Córka, Maja Bielańska-Horaczek, mgr
germanistyki i ekonomii, gruntownie wykształcona językowo i zawodowo również kontynuuje ro-
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dzinne tradycje. Córka, Katarzyna Bielańska, mgr
ogrodnictwa, absolwentka AR w Krakowie, można
by powiedzieć replika swego ojca pod względem
cech charakteru, która na przełomie dziejowym
lat dziewięćdziesiątych dała dowody swojej mocnej osobowości, godnej nazwiska i wielkości rodu
Bielańskich.

Ostatni dzień życia profesora
Śmierć dosięgła Profesora na koniu, podczas
codziennego treningu ujeżdżenia w słoneczny
dzień marcowy w dniu 15.03.1982.

Pasje profesora
Poza nauką życiową pasją Profesora aż do
ostatnich dni była jazda konna, którą systematycznie uprawiał, utrzymując sprawność fizyczną, co
zalecał również swoim współpracownikom. Pasja
ta stała się codziennym wyzwaniem, szczególnie w okresie po przejściu na emeryturę a także
pokonywaniu życiowych problemów związanych
z aktualną wówczas sytuacją polityczną i wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Towarzyszem tych codziennych działań był ulubiony ogier
„Prut”. Inną pasją było rysowanie, które Profesor
dyskretnie uprawiał w wolnych chwilach.

Od tej pory upłynęło 25 lat a Profesor jest ciągle
z nami, z Uczelnią, Katedrą, współpracownikami i
światem nauki, który nigdy o Nim nie zapomniał.

WYRAZY PAMIĘCI
O DOKONANIACH PROF. WŁADYSŁAWA BIELAŃSKIEGO
Dla uczczenia pamięci Profesora Władysława
Bielańskiego w 25. rocznicę odejścia zorganizowano liczne konferencje naukowe i opublikowano
wydawnictwa z zakresu biologii rozrodu zwierząt.
25 października 2006 r. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN zorganizował w Warszawie
seminarium naukowe pt. Problemy poznawcze
i aplikacyjne w rozrodzie zwierząt, na którym
przedstawiono osiągnięcia z zakresu rozrodu
wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. We
wprowadzeniu do wydania tych materiałów opublikowanych w „Postępach Nauk Rolniczych” 3/2007
przewodniczący Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt prof. dr hab. Jerzy Strzeżek pisze:
„Okres 25-letniej działalności Komitetu Biologii
Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, utworzonego z inicjatywy prof. dra hab. Władysława
Bielańskiego czł. rzecz. PAN, przyczynił się nie
tylko do integracji środowiska naukowego specjalizującego się w problemach biologii reprodukcyjnej, ale również spowodował znaczny wzrost
znaczenia międzynarodowego polskich zespołów
naukowo-badawczych reprezentujących nauki rolnicze, przyrodnicze, weterynaryjne i medyczne”.
Towarzystwo Biologii Rozrodu zorganizowało w Zakopanem w dniach 12–14 marca 2005 r.
konferencję, w programie której prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz przedstawił obszerne

wspomnienie o dokonaniach prof. W. Bielańskiego w zakresie nauk o rozrodzie zwierząt.
Działalność Profesora wraz z okazaniem wyrazów wdzięczności za wkład wniesiony w integrację środowisk naukowych zajmujących się problematyką rozrodu zwierząt i osiągnięty w tym zakresie postęp wyrażono w najdoskonalszej formie
publikując największą dwutomową monografię
z tego zakresu pt. Biologia Rozrodu Zwierząt
– Tom I. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy oraz Tom II. Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca.
W przedmowie do tego wydania redaktorzy
prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski i prof. dr hab.
Jerzy Strzeżek napisali:
„Nie jest przypadkiem, że niniejsza książka
ukazuje się w 2007 roku. Tak zaplanowaliśmy
i podjęliśmy odpowiednie działania, aby pierwsza
w Polsce monografia o biologii rozrodu zwierząt
ukazała się na przełomie 25. rocznicy dwóch wydarzeń, jakie miały miejsce w latach osiemdziesiątych. W 1981 r. Polska Akademia Nauk, na
podstawie udokumentowanego uzasadnienia, powołała Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN, w późniejszych latach przekształcony
w Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN. Inicjatorem tego historycznego wydarzenia, promotorem
i pierwszym przewodniczącym komitetu był prof.
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Zespół Katedry: (od lewej) Z. Boryczko, L. Kowalska, D.Plewińska-Wierzbowska, W. Bielański, M. Tischner, E. Dudek, T. Janowski, S. Jarosz,
S. Adamczyk (1964)

Uczestnicy kursu j. angielskiego Orawka 1976

dr hab. Władysław Bielański, członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk, człowiek o dużym autorytecie w kraju i za granicą.
„….Niech więc pierwsza tego typu monografia, która jest dziełem dorobku polskiej szkoły badań rozrodu zwierząt, będzie naszym wspólnym
skromnym wyrazem wdzięczności i głębokiego
szacunku złożonego przez jej autorów i redaktorów zmarłemu przed 25 lat Profesorowi Władysławowi Bielańskiemu – twórcy Komitetu Biologii
Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.”

Pogrzeb prowadzony przez Kardynała F. Macharskiego był
hołdem dla Zmarłego dla prawd, w które wierzył, którymi się
w życiu kierował i które przekazywał innym

Również PAU 15 czerwca 2007 r. zorganizowała konferencję poświęconą pamięci prof. Władysław
Bielańskiego w 25. rocznicę śmierci. Uczestniczyli
w niej wychowankowie i współpracownicy Profesora oraz grono praktyków, głównie ze stadnin koni.
Liczne akcenty określające rangę dokonań Profesora Władysław Bielańskiego są powodem dumy
dla Akademii Rolniczej w Krakowie, która zachowuje wspaniałego Profesora we wdzięcznej pamięci.
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
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35. rocznica śmierci
Profesora Stanisława Jełowickiego
25 kwietnia 2007 r. odbyło się posiedzenie
Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego poświęcone jubileuszowi 35. rocznicy śmierci prof. dr hab. Stanisława Jełowickiego.
Referat wspomnieniowy pt. Profesor Stanisław
Jełowicki – nauczyciel akademicki, naukowiec,
bonitier przygotował i wygłosił jego wychowanek
prof. Jędrzej Krupiński. W spotkaniu uczestniczyło
50 osób zarówno z Akademii Rolniczej w Krako-

wie jak również z IZ PIB w Balicach oraz uczniów
Profesora pracujących w praktyce hodowlanej.
Uchwalono wniosek skierowany do dziekana Wydziału Hodowli Biologii Zwierząt Akademii
Rolniczej w Krakowie, aby uczcić pamięć prof.
S. Jełowickiego ufundowaniem tablicy pamiątkowej, która winna być umieszczona w holu Budynku Jubileuszowego.
prof. dr hab. Jan Szarek

Gimnazjum im. Profesora Stefana Myczkowskiego
w Czarnej
Tragicznie zmarły 2 czerwca 1977 r. prof. Stefan Myczkowski, założyciel i pierwszy kierownik
Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody na
Wydziale Leśnym AR w Krakowie, był wybitnym
uczonym i działaczem ochrony przyrody. Cieszył
się też opinią świetnego dydaktyka. Jego wygłaszane znakomitą polszczyzną wykłady przyciągały komplet studentów. W tym, co mówił, przekazywał słuchaczom nie tylko wiedzę, ale też swój
entuzjazm i zaangażowanie w sprawy ochrony
przyrody. Profesor Myczkowski był niestrudzonym
popularyzatorem wiedzy. Wygłosił w sumie około
700 referatów, odczytów, wykładów i pogadanek
w placówkach naukowych, szkołach i stowarzyszeniach, w radiu i w telewizji. Odszedł nagle
w pełni sił twórczych, pozostawiając po sobie
trudną do wypełnienia lukę. Zostało po nim jednak
liczne grono uczniów…
10 czerwca 2003 r. dzięki staraniom byłych
studentów Profesora jego imieniem nazwano
nowo utworzone gimnazjum w Czarnej w województwie podkarpackim, na przedpolu Bieszczadów. W tym niezwykle gęsto zalesionym jak
na polskie warunki terenie (lasy pokrywają około
90% terenu gminy Czarna) leśnicy, w tym również
byli studenci prof. Myczkowskiego, są istotnym
składnikiem miejscowej społeczności. Do podjętej przez leśników – dawnych uczniów Profesora,
inicjatywy nadania jego imienia nowo tworzonej
szkole bardzo życzliwie odniosła się pani mgr
Danuta Kornaga, dyrektorka gimnazjum w Czarnej. Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody

włączyła się w ten proces na miarę swoich możliwości. Do gimnazjum przekazano liczne fotografie prof. Stefana Myczkowskiego, jego książki
i odbitki prac naukowych, także specjalny tom
„Zeszytów Naukowych AR w Krakowie”, będący
efektem sympozjum naukowego zorganizowanego w Krakowie we wrześniu 1997 roku z okazji
XX rocznicy śmierci Profesora.
Gimnazjum w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych
kształci 124 uczniów z terenu całej gminy. W tym
samym budynku (a właściwie w jego starej, wybudowanej jeszcze w latach trzydziestych XX wieku
części) mieści się szkoła podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza (ma to związek z funkcjonującą
na terenie gminy Czarna kopalnią ropy naftowej,
jedną z najstarszych w naszym kraju). Gimnazjum w Czarnej spełnia znaczącą rolę w edukacji
przyrodniczej tamtejszej młodzieży. W dużej mierze jest to zasługa zaangażowania i kompetencji
pani mgr Anny Śmietany, nauczycielki biologii.
Uczniowie z Czarnej osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach i olimpiadach z zakresu wiedzy
przyrodniczej, poczynając od eliminacji szkolnych,
a kończąc na ogólnopolskich finałach. Być może
część tej młodzieży zasili w przyszłości szeregi
studentów naszej Uczelni.
Ogromnie korzystna dla edukacji młodych pokoleń jest również inicjatywa założenia lokalnej
izby historycznej przy szkole podstawowej oraz
muzeum przyrodniczego na terenie gimnazjum.
Obie te placówki są w trakcie gromadzenia zbiorów i poszerzania możliwości ich ekspozycji. Zbio-
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ry przyrodnicze gimnazjum zostały już zasilone
przez okazy zielnikowe przekazane przez Katedrę
Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, zestaw eksponatów zoologicznych przekazanych przez Katedrę Zoologii Leśnej i Łowiectwa oraz zbiór skał
i minerałów ofiarowany przez Katedrę Gleboznawstwa Leśnego AR w Krakowie.
19 kwietnia 2007 r. przed zbliżającą się 30.
rocznicą tragicznej śmierci prof. S. Myczkowskiego, pracownicy Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony
Przyrody: prof. Jerzy Szwagrzyk (obecny kierownik Katedry), dr hab. Jerzy Lesiński, prof. AR (kierownik Katedry w latach 1977–1984) oraz mgr inż.
Anna Bożek odwiedzili Gimnazjum, chcąc przybliżyć młodzieży sylwetkę Profesora, jego pasje
przyrodnicze oraz osiągnięcia. W trakcie wizyty
zostały wygłoszone trzy serie pogadanek dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Prof. Jerzy Szwagrzyk mówił o zmianach,
jakie zaszły w czasie ostatnich trzydziestu lat
w relacjach między leśnictwem a ochroną przyrody. Prof. Jerzy Lesiński, po podzieleniu się własnymi wspomnieniami o prof. Myczkowskim, przybliżył zebranym przyrodę Nowej Zelandii, pokazu-

jąc slajdy wykonane w trakcie swojej niedawnej
wizyty w tym kraju. Ze względu na ograniczony
czas przekazu, prelekcja ta pozostawiła u uczniów
Gimnazjum pewien niedosyt wiedzy i pragnienie
kontynuacji takich spotkań w przyszłości.
Po zakończeniu prelekcji w szkole udaliśmy się
w pobliskie pasmo Otrytu należące już do Bieszczadów. W roku 1983 z inicjatywy mgra inż. Jana
Szafrańskiego, ówczesnego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Krośnie, na południowych
zboczach Otrytu opadających ku dolinie Sanu
został utworzony liczący 190 ha rezerwat buczyny karpackiej „Hulskie” im. prof. Stefana Myczkowskiego. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum
w Czarnej podtrzymują cenny zwyczaj odwiedzania w maju każdego roku, ścieżki przyrodniczej przebiegającej przez środek tego rezerwa-

tu. Ścieżka została zaprojektowana przez mgr
inż. Lucynę i Antoniego Dziurów, w swoim czasie
studentów Profesora. Ze względu na wyjątkowo
wczesne w tym roku nadejście wiosny rezerwat
mimo kwietniowej pory był już w pełnym rozkwicie.
Na dnie lasu kwitły licznie: żywiec gruczołowaty,
zawilec gajowy i kokorycz pusta, zaczynał kwitnienie żywokost sercowaty, a buki rozwijały pierwsze
liście.
4 czerwca br. Pracownicy Wydziału Leśnego
AR w Krakowie, Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody wraz z rodziną prof. Stefana Myczkowskiego, grupą byłych uczniów i współpracowników oraz nauczycieli i uczniów przybyłych ze
sztandarem Gimnazjum w Czarnej uczcili pamięć
Profesora w 30. rocznicę śmierci, uczestnicząc we
Mszy św. odprawionej przez duszpasterza akademickiego, złożyli kwiaty i zapalili znicze na Jego
grobie.
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
dr hab. Jerzy Lesiński, prof. AR
mgr inż. Anna Bożek
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WSPOMNIENIE

Prof. dr hab. inż. Józef Curzydło
6 kwietnia 2007 roku zmarł prof. dr hab. Józef
Curzydło, z którym pracowaliśmy i przyjaźniliśmy
się przez prawie pół wieku.
Urodził się 30.08.1932 r. w Bestwinie k. Bielska-Białej i wychowywał w chłopskiej rodzinie,
gdzie wartości chrześcijańskie, patriotyzm oraz
pracowitość wpajane były dzieciom od najmłodszych lat. Nie może więc dziwić fakt, że dwóch
starszych braci Profesora zostało kapłanami.
Sam Profesor nie miał jednak powołania do stanu duchownego. Będąc jeszcze uczniem Technikum Ogrodniczego w Bielsku-Białej zakochał się
w koleżance z klasy. Wspólnie zdecydowali odbyć
studia wyższe w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Po ich ukończeniu pobrali się, będąc przez cały
czas wzorowym i kochającym się małżeństwem,
wychowali dwoje dzieci i cieszyli się dwukrotnie
większą liczbą wnuków.
Całe zawodowe życie prof. Józefa Curzydły
związane było z krakowską uczelnią rolniczą. Tutaj po ukończeniu studiów w 1959 r. rozpoczął pracę laboranta, a w miarę upływu czasu przeszedł
wszystkie szczeble kariery naukowej poprzez
pracownika inżynieryjno-technicznego, asystenta
i starszego asystenta naukowo-dydaktycznego,
adiunkta, docenta, aż do profesora tytularnego
nauk rolniczych.
Jako dobrze zapowiadający się pracownik naukowy, został w 1963 r. skierowany na staż naukowy do Station Fédérale de Recherches Agronomiques do Szwajcarii, gdzie pracował w laboratorium naukowym w Lozannie. Szwajcarzy ocenili
bardzo wysoko pracę młodego wówczas stażysty
i włączyli go do tamtejszego zespołu badawczego, zajmującego się skażeniami motoryzacyjnymi
gleb przy drogowych szlakach komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Po
powrocie zdobyte w Szwajcarii doświadczenie
prof. Curzydło zaczął wykorzystywać w kraju.
Można powiedzieć, że do końca życia Jego za-

interesowania naukowe dotyczyły oddziaływania
sensu largo motoryzacji samochodowej na środowisko przyrodnicze, zarówno na biotop, jak też
biocenozy. W trwających ponad 40 lat badaniach
określał metale ciężkie i inne szkodliwe związki
chemiczne spalin samochodowych, zatruwające
gleby i rośliny występujące w sąsiedztwie dróg,
a także w pobliżu emitorów przemysłowych,
szczególnie na terenach Nowej Huty. Dla tego
rodzaju skażonych ekologicznie terenów opracował odpowiednie płodozmiany, z których usunięte
zostały rośliny przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji, a wprowadzone rośliny przemysłowe
używane do produkcji biopaliw, takie jak rzepak,
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burak cukrowy (do produkcji etanolu) oraz rośliny
energetyczne. W celu ograniczenia zasięgu rozchodzenia się spalin samochodowych wypracował
systemy zadrzewień przydrożnych, uwzględniając szerokości pasów roślinnych, skład gatunkowy
drzew i krzewów, ich odporność na spaliny, a także specyficzne zdolności do zatrzymywania przez
liście pyłów i pochłaniania związków gazowych,
w tym szczególnie SO2. Uwzględniał przy tym
estetyczne walory roślinnych pasów przydrożnych
oraz całoroczne ich funkcjonowanie, poprzez tzw.
zimozieloność.
W ciągu ostatnich 15 lat, oprócz kontynuacji
omawianych badań, wziął na swój warsztat badawczy ochronę dzikich zwierząt zagrożonych
fragmentacją siedlisk powstającymi drogowymi
szlakami komunikacyjnymi. Impulsem do podjęcia tego rodzaju badań stał się rządowy program
budowy autostrad w Polsce, a także świadomość,
w jak dużym stopniu autostrady w krajach zachodniej Europy przyczyniły się do wyniszczenia
występujących tam populacji dzikiej zwierzyny.
Aby ustrzec nas przed tego typu błędami, był
zwolennikiem budowy przez autostrady przejść
dla dzikich zwierząt, usytuowanych w miejscach
przecinania się ich ścieżek migracyjnych. Swoje
założenia przedstawił i przedyskutował z biurami
projektów przy budowie autostrady A4, biegnącej
przez teren woj. opolskiego. Wielkie było rozczarowanie Profesora, kiedy dowiedział się, że wykonane przejścia nie uwzględniają Jego założeń.
Obserwacje, które później prowadził na nowo
wybudowanych przejściach, potwierdziły słuszność Jego teorii. Okazało się bowiem, że większe
zwierzęta leśne, przede wszystkim sarny i jelenie,
nie czując się wystarczająco bezpiecznie, prawie
w ogóle z tych przejść nie korzystały. Szereg opracowań naukowych prof. dra hab. Józefa Curzydły dotyczących tych właśnie zagadnień, znalazło
uznanie w krajach Europy Zachodniej, przyczyniając się do nawiązania licznych kontaktów oraz
współpracy naukowej. Wyrazem tego była zorganizowana przez prof. Curzydłę w 1999 r. międzynarodowa konferencja pt. „Przejścia dla dzikich
zwierząt przez drogowe szlaki komunikacyjne”,
w której uczestniczyli specjaliści z prawie wszystkich krajów Europy.
Prof. Józef Curzydło był członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, Europejskiej
Komisji Ochrony Dziko Żyjących Zwierząt oraz
Francuskiego Stowarzyszenia Budowy Dróg.
W 2002 r. został powołany na naczelnego koordy-

natora badań w INRA Eco Network Europe, a także koordynatora polskich badań realizowanych
w ramach międzynarodowego grantu nt. „Heath
risk of heavy metals in the food chain of industrial areas in Central and Eastern Europe”. Przed
Komisją Unii Europejskiej w Strasburgu wygłosił
referat pt. „Protection des Plantes et du sol centre
la pollution”. Był organizatorem 3 dużych, międzynarodowych konferencji naukowych w Krakowie
oraz uczestnikiem wielu zagranicznych.
W Akademii Rolniczej w Krakowie prowadził
ćwiczenia, a później wykłady i seminaria z przedmiotów rolniczych i przyrodniczych (rolnictwo na
terenach skażonych, ochrona środowiska itp.).
Wykładał w Akademii Górniczo-Hutniczej i na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził warsztaty
szkoleniowe w Białowieży dotyczących fragmentacji siedlisk i przeciwdziałania ich szkodliwym następstwom. Brał udział w szkoleniach instruktorów
Ośrodków Doradztwa Rolniczego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego oraz
studentów amerykańskich z Uniwersytetu Pardue
z USA, którzy w ramach współpracy międzyuczelnianej i wymiany studentów przebywali w naszej
uczelni.
Profesor był bardzo czynnym i twórczym pracownikiem naukowym i dydaktycznym, poświęcającym swojej pracy każdą wolną chwilę. Dlatego
też pozostawił po sobie tak imponujący dorobek,
liczący prawie 150 publikacji, cenny z punktu
widzenia ochrony środowiska przyrodniczego.
Wypromował kilkudziesięciu magistrantów i czterech doktorów. Był wychowawcą i nauczycielem
akademickim licznej, wielopokoleniowej rzeszy
studentów, których traktował zawsze bardzo życzliwie i u których cieszył się zawsze należnym szacunkiem.
Dla nas był wzorem pracowitości, życzliwym
kolegą i niezawodnym przyjacielem, w którego
towarzystwie lubiliśmy przebywać. Miał poczucie
humoru, pozytywny stosunek do życia i ludzi, potrafił cieszyć się drobnostkami. Jako kochający
mąż, ojciec i dziadek był całkowicie oddany swojej rodzinie. Bardzo cieszył się swoimi wnukami,
o których bardzo często i przy różnych okazjach
potrafił opowiadać.
I takim właśnie będziemy go pamiętać, tym
bardziej, że śmierć wyrwała Go z naszego grona
tak nagle i niespodziewanie.
prof. dr hab. Ryszard Kostuch
dr hab. Andrzej Misztal

21
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
SARNY W PORCIE LOTNICZYM W BALICACH
Ekspansywna działalność człowieka nieustannie zmniejsza przestrzeń życiową zwierząt. Jeżeli
dotyczy to terenów otwartych, to eliminacja nawet
wielu osobników jest mniej zauważalna i na ogół
nie wzbudza sensacji. Jeżeli dotyczy to obszarów
będących pod specjalnym nadzorem, to problem
koegzystencji człowieka i zwierząt może być bardzo skomplikowany. Przykładem takiego terenu
jest cywilne i wojskowe lotnisko im. Jana Pawła II
w Balicach.
Ogrodzony obszar tego obiektu rozciąga się
na przestrzeni ponad 3 km i obejmuje około 500
ha. Od strony południowej i wschodniej dużą powierzchnię zajmuje las z bogatym podszytem.
Wzdłuż ogrodzenia, znaczną część terenu porastają krzewy. Roślinność trawiasta rosnąca na
pasie awaryjnego lądowania oraz pomiędzy drogą
pożarową a pasem startowym, jak i na przyległych
murawach jest regularnie koszona i charakteryzuje ją duża różnorodność gatunków. Nic więc dziwnego, że sarny znalazły tu optymalną niszę ekologiczną. Przypuszczać można, że wiele lat temu
kilka osobników tego gatunku weszło na teren lotniska wykorzystując przerwy w ogrodzeniu.
W 1998 r. zauważono, że sarny coraz częściej
pojawiają się w bardzo bliskim sąsiedztwie pasa
startowego.
Ponieważ stanowiło to zagrożenie dla ruchu
lotniczego, to po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, w listopadzie 1999 r. podjęto pierwszą akcję
wypędzania zwierząt. Uczestniczyło w niej ok.
250. osób. Akcja ta zakończyła się fiaskiem – nie
usunięto ani jednej sarny.
W 2000 r. w wyniku opracowanych ekspertyz
i uzyskania zezwoleń odstrzelono 4 rogacze.
W październiku 2000 r. przygotowana akcja
wypędzenia saren zakończyła się także całkowitym niepowodzeniem. W kolejnych latach akcje
odłowu i odstrzału zwierząt uniemożliwiały protesty różnych organizacji. Problem wciąż pozostawał nie rozwiązany.
W 2006 r. odnotowano kolizje samolotów
z sarnami. Jednym z powodów coraz częstszego
przebywania zwierząt w pobliżu pasa startowego
była zmiana warunków osłonowych, spowodowana usuwaniem zakrzaczeń ciągnących się wzdłuż
ogrodzenia lotniska od strony autostrady.
Podczas wizji lokalnej oszacowano, iż na terenie lotniska bytuje około 35–40 osobników tego

gatunku. Zagrożenie bezpieczeństwa wzrastało
ponieważ stale zwiększa się liczba lądujących
i startujących samolotów. Należy nadmienić, iż
wzrost natężenia ruchu lotniczego dotyczył głównie samolotów z napędem odrzutowym. Dolna
krawędź silnika takiego samolotu w przypadku
pełnego obciążenia znajduje się na wysokości ok.
40 cm nad płytą startową.
Jeżeli dodać do tego ogromną siłę ssącą wirujących w komorze silnika łopat, to łatwo można
sobie wyobrazić apokaliptyczne skutki zassania
ok. 20 kilogramowej sarny, do silnika startującego
statku powietrznego, którego zbiorniki wypełnione
są paliwem. Z tego powodu Zarząd Portu Lotniczego we wrześniu 2006 r. wystąpił o zgodę na
odstrzał saren.
Mając głównie na względzie bezpieczeństwo
pasażerów i personelu latającego, uwzględniając przy tym prawo łowieckie i ustawę o ochronie
zwierząt, Starosta Powiatu Krakowskiego 18 października 2006 r. wydał zezwolenie na odłów oraz
odstrzał redukcyjny saren – kóz i koźląt na terenie
lotniska Balice do 15 stycznia 2007 r. W związku
z tym Zarząd Portu Lotniczego zwrócił się do mgra
Janusza Malawskiego, przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
(PZŁ) w Krakowie, z prośbą o udzielenie pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia. PZŁ zaprosił
do współpracy pracowników Akademii Rolniczej
w Krakowie tj. prof. Pawła Brzuskiego i dr Magdalenę Hędrzak. Po naradach zrezygnowano z użycia broni palnej, gdyż uznano, że bardziej humanitarne i skuteczniejsze będą odłowy. Do realizacji
przedsięwzięcia przystąpiono w listopadzie 2006 r.
Ponieważ oczekiwano, iż opady śniegu znacznie
ograniczą zwierzętom dostępność pokarmu, to
zadecydowano o budowie trzech dużych odłowni,
do których sarny miały zostać zwabione poprzez
wykładanie atrakcyjnego żeru.
Wielu ludzi z dużym poświęceniem, w deszczu i chłodzie wznosiło te prototypowe urządzenia. Konstrukcja odłowni była tak pomyślana, aby
zwierzęta po wejściu do nich same uruchamiały
mechanizm zamykający.
Po przygotowaniu odłowni, z rosnącym niepokojem oczekiwano na opady śniegu, ponieważ
szybko zbliżał się termin końca ważności zezwolenia na przeprowadzenie akcji. Gdy wreszcie śnieg
pokrył teren lotniska i wszystko wskazywało na
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Las i gęsty podszyt porastający dużą powierzchnię lotniska

Sarny w bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego

Sarny na tle lądującego samolotu

Budowa odłowni

Jedna z trzech wybudowanych odłowni
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Metoda polegała na tym, że idący w jednym
rzędzie i w niewielkiej odległości od siebie naganiacze, zapędzali sarny do sieci. Jeżeli zwierzę do
niej wpadło, to należało je w ciągu paru sekund
obezwładnić, ponieważ bardzo szybko uwalniało
się i umykało. Niekiedy biegnąca na czele sarna
wpadając w sieć z dużym impetem, przewracała
ją i otwierała pozostałym drogę ucieczki. W większości przypadków sarny widząc sieć zawracały,
przebiegały pomiędzy naganiaczami i rozbiegały

Mechanizm zamykający odłownię

to, że akcja zakończy się sukcesem, nagły wzrost
temperatury spowodował, że po dwóch dniach
zalegania pokrywa śnieżna zniknęła. Dlatego złowiono jedynie kilka osobników.
Sarny mając ponownie dostęp do naturalnego
żeru nie wykazywały zainteresowania wyłożonymi
„smakołykami”. W związku z tym postanowiono
zmienić taktykę i złowić sarny w rozstawione na
dużej przestrzeni sieci sznurowe.

Sarny na lotnisku po opadzie śniegu

Rozkładanie sieci na wielokilometrowej przestrzeni

Żer wyłożony w odłowni

Oczekiwanie na złowienie sarny
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Akcje napędzania przez naganiaczy saren
w sieci i w tym przypadku nie przynosiły znaczących rezultatów, ponieważ ogrodzony obszar
obejmował dziesiątki hektarów, a sarny nauczyły
się już sprytnie unikać sieci i naganiaczy. W celu

Wyjmowanie sarny z sieci

się w różne strony. Niestety zdarzało się również,
że przebiegały obok stojących w porcie lotniczym
samolotów, wzbudzając sensację wśród pasażerów. Przez wiele dni prowadzone tego typu akcje
nie przyniosły jednak wymiernych efektów.
Piloci zagranicznych przewoźników, widząc
sarny podczas lądowania i startu, w pobliżu pasa
startowego ostrzegali, iż ich firmy zawieszą loty
do Krakowa, jeżeli zwierzęta nie zostaną usunięte
z lotniska. Było to uzasadnione, ponieważ na pasie startowym odnotowano kolejne kolizje z udziałem saren. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wtargnięcia zwierząt na pas startowy, przy
pomocy wojska i straży pożarnej portu lotniczego
oraz myśliwych wkopano kilkaset słupów drewnianych i przybito do nich kilometry drucianej siatki.
Ogrodzenie przedłużono sieciami sznurowymi
i pastuchami elektrycznymi.
Ponieważ znaczna liczba saren znalazła się
wewnątrz tego ogrodzenia, postanowiono podjąć
próbę złowienia ich w sieci sznurowe lub wypędzenia przez otwartą bramę znajdującą się w zachodniej części lotniska.

Początek akcji z wykorzystaniem quadów

Napędzanie saren przy pomocy quadów

Ustawianie ogrodzenia
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Wywożenie schwytanej sarny

Wypuszczenie sarny poza teren lotniska

zwiększenia efektywności akcji, wykorzystując
swoje doświadczenie odnośnie do przewidywania reakcji uciekającej zwierzyny, P. Brzuski i M.
Malawski podjeżdżając do próbujących wydostać
się przez ogrodzenie saren, obezwładniali je i wywozili poza teren lotniska.
Ponieważ zbliżał się wieczór, a wiele saren nadal znajdowało się wewnątrz ogrodzenia w pobli-

żu otwartej bramy, zwiększono szybkość pogoni,
aby zmusić je do wyjścia.
Jadący quadem byli tak pochłonięci zawracaniem biegających saren i skierowaniem ich
w stronę otwartej bramy, iż nie zauważyli, że dystans dzielący pojazd od ogrodzenia jest niewielki. Hamowanie na gliniastej, mokrej i pochyłej
powierzchni nie dało rezultatów i quad ze znaczą
szybkością uderzył czołowo w ogrodzenie. Siatka
ogrodzeniowa zawieszona na plecionych linkach
zamortyzowała nieco uderzenie i pojazd zawisł
pionowo. Dzięki temu, że zahaczył kierownicą o
druty nie przygniótł kierowcy i pierwszego autora
tego artykułu. Utytłani w błocie i potłuczeni, jednak
z wielką satysfakcją stwierdzili, że około dziesięciu saren wybiegło poza teren portu lotniczego.
Nadal jednak na trenie lotniska – poza wygrodzonym obszarem – pozostawało kilkanaście
osobników. Kolejne akcje odłowów przy użyciu
sieci, sukcesywnie zmniejszały ich liczbę.
Z czasem, odławianie w sieci pozostałych osobników stawało się coraz trudniejsze. W związku
z tym podjęto próbę użycia strzelby Palmera, za
pomocą której wystrzeliwuje się substancję usypiającą. Uciekające sarny nie pozwoliły jednak zbliżyć
się na odległość skutecznego strzału. Użyto także
helikoptera, aby zorientować się ile saren przebywa jeszcze na terenie lotniska. Przyzwyczajone do
odgłosu startujących samolotów zwierzęta, pozostając w ukryciu, nie zareagowały ucieczką.
W chwili obecnej na terenie portu lotniczego
znajdują się jeszcze dwie sarny.
Zasadniczym warunkiem tego, aby sarny nie
powróciły na teren lotniska jest utrzymywanie
szczelności zewnętrznego ogrodzenia.
prof. dr hab. Paweł Brzuski
dr Magdalena Hędrzak
mgr Janusz Malawski

Umykające przed quadami sarny
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KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
KONFERENCJA KOORDYNATORÓW PROGRAMU SOCRATES ERASMUS
Kraków, 17–18 maja 2007 r.
Program Socrates Erasmus umożliwia wyjazdy
pracowników i studentów do europejskich uniwersytetów na ściśle określonych warunkach. Podstawowe zasady to: konieczność podpisania dwustronnej umowy pomiędzy uczelniami, odpowiednio przeprowadzona kwalifikacja stypendystów,
a przede wszystkim takie opracowanie programu

studiów i wykładów, które pozwoli na zaliczenie semestru w macierzystej uczelni. Kraje europejskie
– pomimo podpisania wielu uzgodnień, w tym także
Karty Bolońskiej – mają zróżnicowany program studiów i punktacji ECTS. W wielu uczelniach brakuje
studiów prowadzonych w języku angielskim, co
sprawia, iż kandydaci muszą znać język francuski,
niemiecki, włoski lub hiszpański. Innym, ale chyba najważniejszym, problemem są niewielkie fundusze przyznawane na stypendia, stąd też coraz
trudniej jest młodemu człowiekowi podjąć decyzję
o studiowaniu za granicą.
Ze względu na te trudności, koordynatorzy programu z europejskich uczelni spotykają się na co-

rocznych konferencjach i starają wspólnie rozwiązywać problemy. W tym roku Akademia Rolnicza
była organizatorem konferencji, która odbyła się
w dniach 17–8 maja, gromadząc 14 uczelnianych
koordynatorów z 11 krajów.
Akademia Rolnicza uczestniczy w programie
Socrates Erasmus od 2005 r. Za granicę wyjechało
wtedy 7 studentów i 6 nauczycieli. W ciągu dwóch
lat podpisaliśmy umowy z 21 uczelniami z całej
Europy i umożliwiliśmy wyjazd 30 studentów i 16
nauczycieli. W roku akademickim 2007/2008 zaplanowaliśmy wyjazd 66 studentów, 22 nauczycieli
i przyjęcie z zagranicy 12 studentów. Taki rozwój
programu jest możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu koordynatorów wydziałowych, którzy nie
szczędzą sił, aby zachęcić studentów i pomóc im
w przygotowaniu odpowiedniego programu studiów. Dziekani wydziałów ze zrozumieniem podchodzą do realizacji wcześniej przygotowanego
programu i pomagają studentom w uzupełnieniu
zaległości. Władze Uczelni dofinansowują wyjazdy
studentów oraz pomagają przy wszelkich formalnościach związanych z ich pobytem za granicą.
Uczestnicy konferencji dyskutowali nad możliwościami poprawy warunków pobytu studentów
w zagranicznych uczelniach oraz przygotowali projekt wzajemnych umów pomiędzy koordynatorami
usprawniających wymianę.
Konferencja zaowocowała podpisaniem kolejnych umów pomiędzy Akademią Rolniczą i uczelniami z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Norwegii i Turcji. Następna konferencja w 2008 r. odbędzie się
prawdopodobnie w Izmirze, w Turcji.
prof. dr hab. Krystyna Koziec

SEMINARIUM NAUKOWE SEKCJI CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO
Kraków, 27–29 maja 2007 r.
Tegoroczne seminarium naukowe Sekcji
Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbyło się
w Krakowie w dniach 27–29 maja. Tradycją tych
spotkań stało się organizowanie ich w różnych

atrakcyjnych miejscach naszego kraju i w tym
roku przypadła kolej na Kraków, w przeddzień
jego wielkiego święta, 750-lecia uzyskania praw
lokacji. Miasto w tych dniach lśniło różnobarwnymi dekoracjami i wspaniałą, jakby na zamówie-
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nie pogodą. Miejscem seminarium był kompleks
„Domu Gościnnego” Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Przegorzałach, położony na skraju Lasku Wolskiego, obok Zamku i Belwederu. Uczestniczyło w nim 120 osób, w tym pracownicy naukowi,
organizatorzy produkcji reprezentujący branżę
hodowli zwierząt futerkowych, przedstawiciele
firm wspomagających tę hodowlę oraz w olbrzymiej części sami hodowcy mięsożernych zwierząt
futerkowych – norek, lisów i jenotów. Do udziału
w tej naukowej imprezie skusiło ich atrakcyjne
hasło spotkania „Hodowla zwierząt futerkowych.
Nauka – praktyce” oraz możliwość spotkania się
i wymiany poglądów w szerokim gronie specjalistów.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonała
prof. Grażyna Jeżewska, przewodnicząca Sekcji
Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych PTZ, rektor AR w Krakowie prof. Janusz Żmija oraz dyrektor Instytutu Zootechniki w Balicach prof. Jędrzej
Krupiński.
Pierwsza część dedykowana była, będącemu
już na emeryturze, prof. Stanisławowi Jaroszowi,
który część życia poświęcił badaniom nad zwierzętami futerkowymi. Na początku swojej pracy zawodowej zajmował się szynszylami, a następnie rozrodem i żywieniem norek. Jest autorem około 200
prac naukowych, licznych monografii, wypromował
3 doktorów. Szczegółowy życiorys i osiągnięcia
Profesora przedstawiła prof. Olga Szeleszczuk
w wykładzie pt. Wkład profesora Stanisława Jarosza w rozwój nauki o zwierzętach futerkowych.
W dalszej części seminarium przedstawiono
12 doniesień, omawiających współczesne osiągnięcia i problemy hodowli zwierząt futerkowych
w Polsce. Jako pierwszy wystąpił prof. Andrzej
Filistowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, prezentując wyniki prowadzonych
badań z tematu Trendy genetyczne i fenotypowe
w populacji lisa polarnego. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jerzy Dowgiałło i lek. wet. Marek Jezierski, w referatach
Uboczne produkty zwierzęce w produkcji zwierząt
futerkowych – odpad czy surowiec oraz Przepisy
prawa wspólnotowego oraz krajowego wpływające na dobrostan zwierząt futerkowych przedstawili
ważne uregulowania i przepisy prawne dotyczące
hodowli zwierząt futerkowych. Kolejne doniesienia pochodziły z Katedry Biologicznych Podstaw
Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej w Lublinie, kierowanej przez prof. Grażynę Jeżewską.
Dr Brygida Ślaska omówiła fragment swoich badań w wykładzie pt. Wykorzystanie metod biologii molekularnej do kontroli pochodzenia zwierząt
futerkowych, a dr Andrzej Jakubczak usystematyzował i objaśnił Zmienność umaszczenia norek

hodowanych w Polsce. Opierając się na wynikach
zakończonej niedawno rozprawy habilitacyjnej
dr hab. Roman Szymeczko z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy omówił
Problematykę związaną z trawieniem składników pokarmowych u mięsożernych zwierząt futerkowych. Dr hab. Paweł Bielański z Instytutu
Zootechniki w Balicach w doniesieniu pt. Wpływ
nauki na postęp w hodowli królików przedstawił
aktualny stan hodowli królików w naszym kraju,
w szczególności rozwój towarowej produkcji
mięsa króliczego, zaś prof. Bogusław Barabasz
zwrócił uwagę na problemy związane z hodowlą
jenotów w Polsce. Wojciech Rewers, hodowca
norek i lisów z Łachowa k/Szubina, w wykładzie
zatytułowanym Rozwój ferm zwierząt futerkowych
w Polsce na przykładzie rodzinnej fermy z 50-letnią tradycją przedstawił rozwój i przeobrażenia,
które zachodziły w okresie powojennym w całej
polskiej hodowli futerkowych.
W drugim dniu w wystąpieniach dominowały
tematy weterynaryjne, które tworzyły sesję referatową zatytułowaną Praktyka weterynaryjna dla
ochrony zdrowia zwierząt. Zapoczątkowali je prof.
Antoni Kopczewski i lek. wet. Agnieszka Sroka
z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
wystąpieniem nt. chorób pasożytniczych wywoływanych przez ekto- i endopasożyty. Kolejnym
prelegentem był dr hab. wet. Jan Siemionek
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który omówił Wybrane zagadnienia z epizootiologii, diagnostyki oraz profilaktyki zakażeń
pokarmowych u mięsożernych zwierząt futerkowych w świetle badań własnych. Blok tematyczny kończyło wystąpienie prof. Krzysztofa Kostro,
który – w imieniu szerszego grona współautorów
z Akademii Rolniczej w Lublinie – przedstawił
wyniki prac badawczych na temat Badania porównawcze nad swoistą odpowiedzią humoralną
u lisów pospolitych, po immunizacji szczepionkami
przeciwko parwowirusom zwierząt mięsożernych.
Celem wykonanej pracy było określenie surowiczego poziomu swoistych przeciwciał hamujących
hemaglutynację u lisów po immunizacji szczepionkami inaktywowanymi przeciwko wirusowemu
zapaleniu jelit norek oraz parwowirozie psów.
Niespodzianką, która uatrakcyjniła seminarium,
był pokaz mody futrzarskiej, zorganizowany przez
Salon Futer „Vinicio Pajero” – znanego włoskiego
projektanta, który w Krakowie ma swój sklep „Mitica”. Dzięki jego uprzejmości oraz krakowskiej filii
tej firmy uczestnicy seminarium zobaczyli najnowszą kolekcję, w której dominowały wyroby ze skór
norek, lisów, kun oraz szynszyli, także ze skór dodatkowo uszlachetnianych.
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Na zakończenie warto wspomnieć, że do organizacji seminarium przyczynili się także sponsorzy:
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt
Futerkowych w Warszawie, Przedsiębiorstwo PUTiRI i Ferma Zarodowa Szynszyli „Raba” z Myśle-

nic, Salon Futer „Vinicio Pajero” w Krakowie, Olger
Scheppens – przedstawiciel Kopenhagen Fur na
Polskę. Organizatorzy serdecznie dziękują za ich
wsparcie.
prof. dr hab. Bogusław Barabasz

V KONFERENCJA NAUKOWA
„BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ BUDOWLI WODNYCH”
połączona z jubileuszem pracy naukowej profesora Tadeusza Bednarczyka
W dniach 30 maja – 1 czerwca 2007 r. w Krakowie-Przegorzałach odbyła się V konferencja
naukowa poświęcona problematyce budownictwa
wodnego i wodno-melioracyjnego, pt. Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych zorganizowana
przez Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedrę Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej w Krakowie. Patronat nad konferencją objęli rektorzy obu uczelni:
prof. Janusz Żmija i prof. Michał Mazurkiewicz.
Tego typu tematyczne konferencje mają już
pewne tradycje. Organizowane były przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu od 1993 r. w Rydzynie
k. Leszna, w Kamieniu Śląskim k. Opola (1999
i 2002 r.), a w 2005 r we Wrocławiu-Pawłowicach.
Ta ostatnia poświęcona była jubileuszowi pracy
naukowej prof. Włodzimierza Parzonki – pomysłodawcy i inicjatora konferencji.
Tegoroczna, piąta konferencja poświęcona
została 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. Tadeusza Bednarczyka, znanego
w środowisku hydrotechnicznym specjalisty z zakresu inżynierii wodnej i wodno-melioracyjnej. Należy On do grona pracowników naukowych, którzy
ukształtowali oblicze swej specjalności naukowej.
Cieszy się wysokim uznaniem w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym. Wykształcił wielu
specjalistów w zawodzie inżyniera wodno-melioracyjnego i znaczną grupę młodych pracowników
naukowych, z których wielu ma dzisiaj tytuł profesora, doktora habilitowanego lub doktora. Jego
bogaty dorobek naukowy znany jest w Polsce i za
granicą poprzez udział w licznych konferencjach
krajowych i zagranicznych (Praga 1980, Belgrad
1982, Exeter 1996, Wiedeń 1998, Toronto 2000,
Gent 2002, Moskwa 2004).
W Akademii Rolniczej w Krakowie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji – kierownika Katedry
Inżynierii Wodnej (1993–2004), prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (1996–
2002), przewodniczącego i członka wielu komisji
senackich i wydziałowych, członka komitetu organizacyjnego jubileuszu 40- i 50-lecia Wydziału

Inżynierii Środowiska oraz redaktora okolicznościowych wydawnictw (1995, 2005), a także przewodniczącego i członka komitetów naukowych
wielu konferencji.
Tematyka V konferencji nawiązywała tradycyjnie do problemów przedstawianych już wcześniej,
a dotyczących w szczególności:
niezawodności i trwałości obiektów gospodarki wodnej,
wzajemnego oddziaływania budowli rzeki
i doliny z uwzględnieniem zjawisk powodziowych,
metod odbudowy, renowacji i konserwacji
budowli wodnych i wodno-melioracyjnych,
erozji w zlewni oraz zamulania i odmulania
zbiorników wodnych.
Nadal aktualnymi tematami były bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miast i osiedli położonych w dolinach. rzecznych oraz modernizacja
wałów przeciwpowodziowych. Nowością były natomiast zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych, stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej
oraz wpływu czynników antropogenicznych na stan
ekologiczny sieci rzecznej i zasobów wodnych.
Dzięki pomocy dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, mgr Elżbiety Seltenreich,
uczestnicy konferencji wzięli udział w wyjeździe
studialnym na budowany zbiornik wodny na rzece
Skawie w Świnnej Porębie k.Wadowic, którego celem jest m.in. ochrona przeciwpowodziowa Krakowa. Mogli zapoznać się szczegółowo z aktualnym
stanem budowy i perspektywą oddania zbiornika
do użytku w planowanym terminie – 2010 roku.
W konferencji uczestniczyło około 70 naukowców: ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczych w Krakowie
i Poznaniu, Uniwersytetów z Wrocławia, Szczecina,
Rostocka, Opola, Politechnik z Krakowa, Szczecina,
Rzeszowa, Wrocławia, a także Instytutu Melioracji
i Użytków Zielonych w Falentach, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie,
Krakowie, a także Zarządów Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu, Wrocławiu i Krakowie.
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Zgłoszono 54 referaty, z których tylko część
została wygłoszona w trakcie konferencji, całość
natomiast zostanie opublikowana w czasopiśmie
naukowym PAN „Infrastruktura i ekologia terenów
wiejskich”. Konferencja zakończyła się przyjęciem
szeregu wniosków, w punktach ujęto co należałoby robić, aby zwiększyć trwałość i bezpieczeństwo
budowli wodnych:
1. Propagować i szeroko stosować nieinwazyjne i nieniszczące metody oceny wytrzymałości elementów budowli wodnych.
2. Sprawom sedymentacji w zbiornikach w dalszym ciągu poświęcać wiele uwagi i pomiarów, lecz
pomiary granulometrii osadów należy przeprowadzać zarówno w stanie naturalnym (bez dodatku
deflokulanta), jak i zgodnie z wymogami normy budowlanej (z dodatkiem deflokulanta). Należy liczyć
się bowiem z tym, że dodatek ten zmienia w sposób zdecydowany kształty krzywych uziarnienia.
3. Bezwzględnie przestrzegać warunków przestrzennego prawa zagospodarowania – NATURA
2000, uwzględniających zagadnienia prawne inżynierii wodnej.
4. Gospodarować wodą na zbiorniku tak, aby
uwzględniane było za każdym razem przestrzenne
zagospodarowanie doliny poniżej zapory.
5. Uwzględniać wpływ czynników atropogenicznych na jakość wód w ciekach i zbiornikach
wodnych.
6. W pracach projektowych i eksploatacyjnych
uwzględniać możliwości występowania zjawisk po-

wodziowych i ich oddziaływanie na budowle wodne, rzek i ich doliny.
7. Więcej miejsca poświęcać metodom odbudowy, renowacji i konserwacji budowli wodnych
i wodno-melioracyjnych.
8. W dalszym ciągu wiele czasu i prac poświęcać badaniom erozji powierzchniowej w zlewniach
oraz ocenie procesów zamulania i odmulania
zbiorników wodnych.
Wiele informacji o konferencji można znaleźć
na stronie internetowej www.kbitbw.ar.krakow.pl
prof. dr hab. Marek Madeyski

KONFERENCJA UNEECC ZACIEŚNIA WIĘZY POMIĘDZY UNIWERSYTETAMI
W POLSCE I EUROPIE
Kraków, 21–22 czerwca 2007 r.
Międzynarodowa konferencja Związku Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury – UNEECC
(University Network of European Capitals of Culture) zatytułowana The benefits of being the European Capitol of Culture pod patronatem rektora
Akademii Rolniczej oraz prezydenta m. Krakowa
odbyła się w dniach 21–22 czerwca 2007 r. Została
ona zorganizowana przez Dział Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, Biuro Programów Międzynarodowych oraz Biuro Promocji AR. Uroczyste otwarcie miało miejsce w sali posiedzeń Rady Miasta
Krakowa z udziałem przedstawicieli władz miasta,
wojewody i marszałka, wszystkich uniwersytetów
Krakowa oraz prasy, radia i telewizji.
Konferencja miała na celu omówienie współpracy pomiędzy uniwersytetami w Krakowie i w Euro-

pie nie tylko na polu dydaktycznym i naukowym,
ale także w dziedzinie kultury. Ponadto, istotnym
elementem obrad było spotkanie całego zarządu
UNEECC z władzami miasta i dyskusja nad możliwością rozszerzenia współpracy, promocji uczelni
i Krakowa w całej Europie. Po oficjalnym otwarciu
obrad przez rektora Akademii Rolniczej, prof. Janusza Żmiję, głos zabrali przedstawiciele władz
miasta, profesor Flora Carrijn oraz prorektorzy
wszystkich uczelni Krakowa, którzy przedstawili
udział reprezentowanych przez siebie uniwersytetów w promocji Europejskiej Stolicy Kultury. W drugim dniu konferencji, zarząd UNEECC obradował
w Sali Senackiej Akademii Rolniczej, omawiając
działania związane z obchodami tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury w Sibiu, w Rumunii. Rezul-
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tatem tych ustaleń przyjętych przez UNEECC jest
organizacja okolicznościowej konferencji „Town
and Gown” w Sibiu, przygotowanie umów dotyczących współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej pomiędzy uniwersytetami oraz wspieranie
wyjazdów studentów na konferencje naukowe. Szczegóły dotyczące UNEECC oraz konferencji znajdują się na stronie internetowej:
www.uneecc.org.
Związek Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury – UNEECC (University Network of
European Capitals of Culture) został zawiązany w grudniu 2006 r. na Uniwersytecie w Pecś,
na Węgrzech, w obecności władz miasta, regionu oraz przedstawicieli 15 uniwersytetów,
w tym Akademii Rolniczej reprezentującej
Kraków. Wspólnie z profesorem Włodzimierzem Sadym, prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich przedstawiliśmy Uczelnię
oraz udział Akademii Rolniczej w uroczystych
obchodach Stolicy Kultury w 2000 roku. Podczas
dwudniowych obrad wybrano władze Związku
z przewodniczącą profesor Florą Carrijn z Antwerpii, wiceprzewodniczącymi: profesorem Williamem
Chambersem z Liverpool i profesorem Antalem Bokay z Pecs. Ponadto, do zarządu powołano przedstawicieli uniwersytetów: profesor Angelę O’Neill

z College of Europe, profesora Inge Saerheim
ze Stavanger, profesor Deniz Ulke Aribogan
z Istambułu, profesora Mihaił Leonid Neamtu
z Sibiu, do reprezentowania Krakowa w tajnym
głosowaniu została wybrana prof. Krystyna Koziec. Sekretarzem UNEECC została dr Gyongyi
Pozsgai z Pecs.
Podstawowym celem tego Związku jest
umacnianie więzi pomiędzy lokalnymi władzami i uniwersytetami poprzez promocję miasta,
współdziałanie w obchodach lub zdobywaniu
tego zaszczytnego tytułu. Ponadto, prowadzi
się ścisłą współpracę pomiędzy uniwersytetami
w Stolicach Kultury w całej Europie. Pierwszym
miastem, które otrzymało tytuł Stolicy Kultury
w 1985 roku były Ateny, a pierwszym miastem Polski był Kraków, który dzielił ten zaszczyt w 2000 roku
z Avignon, Bergen, Bolonią, Brukselą, Helsinkami,
Reykjavikiem, Pragą i Santiago de Compostela.

Wszystkim biorącym udział w konferencji, a
szczególnie pracownikom Uczelni, dziękuję za
przybycie i poświęcenie swojego czasu dla podkreślenia roli Akademii Rolniczej w życiu naukowym i kulturalnym Krakowa.
prof. dr hab. Krystyna Koziec

KONFERENCJA NAUKOWA „ŻYWNOŚĆ A CHOROBY CYWILIZACYJNE”
Kraków, 21–22 czerwca 2007 r.
Ciągły rozwój cywilizacyjny oraz postępujące
uprzemysłowienie i urbanizacja powodują gwałtowny wzrost liczby czynników stanowiących
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Składniki żywności, szczególnie wysoko
przetworzonej, mogą mieć zarówno korzystny, jak
i niekorzystny wpływ na zdrowie konsumenta. Popularyzacja wiedzy dotyczącej powyższych prob-

lemów ma istotne znaczenie w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych.
W dniach 21–22 czerwca br. na Wydziale Technologii Żywności AR odbyła się konferencja naukowa poświęcona wpływowi żywności na rozwój
chorób cywilizacyjnych. Było to już ósme spotkanie
dotyczące żywności XXI wieku. Konferencje z tego
cyklu odbywają się w Krakowie co 2 lata. Są one
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organizowane przez Małopolski Oddział Polskiego
Towarzystwa Technologów Żywności oraz Wydział
Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie. Komitetowi naukowemu konferencji, przewodniczył prof. dr hab., dr h.c. Mieczysław Pałasinski,
a komitetowi organizacyjnemu dr hab. Krystyna
Palka. W tegorocznej konferencji wzięło udział 130
uczestników i zaproszonych gości. Wygłoszono 14
referatów plenarnych oraz zaprezentowano 135
komunikatów naukowych w formie posterów. Pełne
teksty referatów plenarnych i wybranych doniesień
posterowych zostaną opublikowane w czasopiśmie
„Żywność – Nauka Technologia Jakość”.
Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących żywności i żywienia człowieka w kontekście
szeroko pojętej profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Prezentowane doniesienia dotyczyły między innymi otyłości wieku dziecięcego, przeciwutleniaczy
w profilaktyce cukrzycy typu II, żywności dla chorych na celiakię, wpływu procesów technologicznych na zmiany alergenności żywności, roli żywności pochodzenia roślinnego w prewencji chorób cywilizacyjnych oraz roli mięsa i tłuszczów jadalnych
w rozwoju i hamowaniu chorób cywilizacyjnych.
Spotkanie w Krakowie stało się forum wymiany poglądów i dyskusji przedstawicieli nauk medycznych,

żywieniowych oraz technologów żywności. Było
ono również platformą do bezpośrednich kontaktów przedstawicieli nauki z przedsiębiorcami oraz
studentami. Z wypowiedzi uczestników wynika, że
temat konferencji był ciekawy i aktualny, a poziom
naukowy doniesień wysoki. Prezentowane referaty
i komunikaty naukowe oraz towarzyszące im dyskusje pogłębiły wiedzę uczestników odnośnie do
przyczyn powstawania i możliwości zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym, co było podstawowym
celem tego spotkania.
Konferencja połączona była z jubileuszowymi
obchodami 55-lecia pracy naukowej prof. Anny
Międzobrodzkiej i 45-lecia pracy naukowej prof.
Mirosława Fika.
Organizację konferencji dofinansował Komitet
Badań Naukowych oraz sponsorzy:
Bahlsen Sweet Sp. z o.o. Skawina,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
„Taurus” Sp. z o.o. Pilzno,
Laboratoria Wessling Sp. z o.o. Poznań,
Grupa „Maspex” Wadowice,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa-Tymbark.
dr hab. Krystyna Palka, prof. AR

SPOTKANIE KONSORCJUM PROJEKTU FP6 „HEATH-PLUS” 027126
pt. „Improving knowledge and decision support for healthy lifestyles”
Kraków, 27–28 czerwca 2007 r.
W dniach 27–28 czerwca 2007 r. Małopolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności wraz
z Katedrą Żywienia Człowieka zorganizowało
w Krakowie spotkanie dla partnerów projektu
„HEALTH PLUS” pt. Improving knowledge and
decision support for healthy lifestyles. Projekt badawczy jest realizowany w ramach FP6 EU przez
Akademię Rolniczą w Krakowie od 2005 roku, bierze w nim udział 10 partnerów z UE.
Uroczystego otwarcia obrad dokonała prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej –
prof. Krystyna Koziec. Następnie wystąpił Paul Finglas, dyrektor i koordynator platformy „EuroFIR”,
który zaprezentował dotychczasowe rezultaty prac
nad integracją oraz walidacją baz danych dotyczących składu żywności w 28 krajach europejskich.
Głos zabrał także dziekan Wydziału Technologii
Żywności prof. Paweł M. Pisulewski przedstawiając rolę Akademii Rolniczej w projekcie „HEALTH
PLUS”, a po nim główne zadania projektu omówił
przedstawiciel koordynatora projektu.
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja nad
możliwościami klasteringu, wymiany poglądów

oraz wyników pomiędzy projektami „HEATH PLUS”
i „EuroFIR”.
W drugiej części obrad odbyła się m.in. prezentacja przygotowana przez lek. med. Monikę
Jezierską-Kazberuk, dotycząca aspektów motywacji pacjenta oraz monitorowania efektów diety
odchudzającej. Ponadto przeprowadzono dyskusję nad planem walidacji prototypu HEATH PLUS,
którą rozpoczęto wystąpieniem reprezentanta AR
Kraków, dr inż. Anety Kopeć.
Po zakończeniu obrad pierwszego dnia uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na nieformalną
część spotkania – kolację, która miała miejsce w restauracji „Chłopskie Jadło” przy ul. Grodzkiej, a następnie zorganizowano zwiedzanie starego miasta.
Drugi dzień spotkania upłynął pod hasłem eksploatacji platformy „Health Plus” oraz planu oceny
jej pracy w konkretnych warunkach ewentualnych
użytkowników (żywieniowcy, dietetycy, fitness kluby).
Kolejne spotkanie partnerów projektu zaplanowano na październik br. w Como we Włoszech.
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PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE
8 maja 2007 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie odbyły się uroczyste
promocje habilitacyjne i doktorskie. Z rąk rektora
AR dyplom doktora habilitowanego otrzymało 14
osób, w tym dwóch pracowników spoza uczelni.

W minionym roku stopień naukowy doktora uzyskało 38 osób (w tym 4 pracowników naszej uczelni, 9 z innych instytucji oraz 25 słuchaczy Studium
Doktoranckiego AR). Od początku istnienia uczelni
tj. od 1953 r. wypromowano w niej 1354 doktorów.

Habilitacje
Imię i Nazwisko

Recenzenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dariusz Ropek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii – ochrony roślin

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Prof. dr hab. Jerzy Lipa
Prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dorota Zięba
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
zootechniki – rozrodu zwierząt
Danuta Wrońska-Fortuna
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
zootechniki – fizjologii zwierząt
Joanna Makulska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki – hodowli bydła

Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak
Prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak
Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
Prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak
Prof. dr hab. Adam Okólski
Prof. dr hab. Tadeusz Studziński
Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
Prof. dr hab. Aleksander Dobicki
Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
Prof. dr hab. Henryk Grodzki
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Wydział Leśny
Anna Katarzyna Świercz
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa – gleboznawstwa

Hanna Stępniewska
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa – fitopatologii leśnej

Prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski
Prof. dr hab. Konrad Magnuski
Prof. dr hab. Stanisław Niemtur
Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka
Prof. dr hab. Zbigniew Sierota
Prof. dr hab. Maria Rudawska
Prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Wydział Ogrodniczy
Czesław Ślusarski
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – fitopatologii
Iwona Kowalska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – nawożenia roślin
ogrodniczych

Prof. dr hab. Stanisław Pietr
Prof. dr hab. Leszek Orlikowski
Prof. dr hab. Jan Kućmierz
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Prof. dr hab. Kazimierz Mazur
Prof. dr hab. Maria Szamańska
Prof. dr hab. Andrzej Komosa

Wydział Technologii Żywności
Jacek Domagała
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
– przetwórstwa mleka
Joanna Szymońska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
– technologii węglowodanów

Prof. dr hab. Jan Pikul
Prof. dr hab. Stanisław Zmarlicki
Prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski
Prof. dr hab. Paweł Pisulewski
Prof. dr hab. Józef Fornal
Prof. dr hab.Wacław Leszczyński
Dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
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Imię i Nazwisko

Recenzenci

Monika Wszołek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
– technologii mleczarstwa

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz
Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński

Wydział Agroinżynierii
Jan Vogelgesang
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – informatyki
w rolnictwie
Sylwester Tabor
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – organizacji
i zarządzania w inżynierii rolniczej
Michał Cupiał
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – informatyki
w inżynierii rolniczej

Prof. dr hab. Andrzej Kusz
Dr hab. inż. Jerzy Dąbkowski, prof. AR i PK
Prof. dr hab. Adam Krysztofiak
Prof. dr hab. Leszek Powierża
Prof. dr hab. Adam Krysztofiak
Prof. dr hab. Andrzej Kwieciński
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki
Dr hab.Wiesław Musiał, prof.AR
Prof. dr hab. Jerzy Weres
Prof. dr hab. Zbigniew Siarkowski
Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki
Dr hab. Jerzy Dąbkowski, prof. AR i PK

Doktoraty
Imię i Nazwisko

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
1. Dagmara Gąsior

Fizjologiczne podstawy introgresji cechy zimotrwałości z Kostrzew (Festuca SP.) do życicy wielokwiatowej
(Lolium multiflorum)

2. Ewa Pociecha

Fizjologiczne podstawy odporności na mróz i pleśń
śniegową (Microdochium nivale) anorogenicznych
form Festulolium sp.

Dr hab. Agnieszka Płażek

3. Andrzej Zieliński

Wpływ oplewienia na wigor i długowieczność ziarniaków owsa

Prof. dr hab. Maria Moś

4. Marcin Niemiec

Możliwość rolniczego zagospodarowania osadu bagrowanego ze zbiornika Rożnowskiego

Dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian

1. Justyna Graffstein

Hormonalne mechanizmy adaptacji u źrebiąt i klaczy
w okresie okołoporodowym

Prof. dr hab.Józef Niezgoda

2. Joanna Podwika

Polimorfizm genów warunkujących
w krajowej populacji bydła

Prof. dr hab. Marian Ormian

3. Stanisław Orlicki

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na
wartości nasienia knurów i wyniki inseminacji

Prof. dr hab. Władysław Migdał

4. Agnieszka Ćwiek

Wpływ dodatków tłuszczowych w mieszankach treściwych na przemiany w żwaczu owiec

Prof. dr hab. Franciszek Borowiec

5. Damian Wiehle

Wpływ sposobów użytkowania stawów karpiowych na
liczebność i strukturę gatunkową ptaków wodnych

Dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. AR

1. Rafał Starzak

Dynamika zapasu wody w glebach wybranych drzewostanów świerkowych Beskidu Śląskiego

Prof. dr hab. Józef Suliński

2. Krzysztof Michalec

Zróżnicowanie jakości bazy surowcowej świerka pospolitego [ Picea abies (L.) Karst.] w Polsce

Prof. dr hab. Anna Barszcz

3. Katarzyna Bajorek-Zydroń

Ocena zaopatrzenia w składniki pokarmowe sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L. ) w I klasie wieku
rosnącej na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego
Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Bełchatów”

Prof.dr hab. Wojciech Krzaklewski

4. Zbigniew Maciejewski

Dynamika populacji gatunków drzewiastych w zbiorowiskach leśnych o różnej żyzności w Roztoczańskim
Parku Narodowym

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

Dr hab. Marcin Rapacz

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

umaszczenie

Wydział Leśny
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1. Ewa Słowik-Opoka
2. Magdalena Malec
3. Agnieszka Policht
4. Grzegorz Przydatek
5. Krzysztof Chmielowski
6. Tomasz Sionkowski
7. Małgorzata Spytek

1. Wojciech Matuszak
2. Sylwester Marcin Smoleń

3. Agnieszka Jaworska-Marosz

4. Agnieszka Kiełkowska
5. Katarzyna Król

1. Urszula Malaga-Toboła
2. Anna Groborz
3. Piotr Nawara
4. Rafał Stokłosa

1. Daniel Żmudziński
2. Magdalena Franczyk-Żarów
3. Dorota Gałkowska
4. Emilia Bernaś
5. Bartłolmiej Faber
6. Aleksander Poreda
7. Marta Czubak
8. Marzena Zając
9. Przemysław Siemion

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Warunki hydrauliczne kształtujące dno rzeki o podłożu
żwirowo-piaszczystym
Dynamika wzrostu torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich
Wpływ zbiornika wodnego Domaniów na jakość wody
rzeki Radomki
Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych w
Nowym Sączu-Zabełczu na abiotyczne elementy środowiska
Skuteczność oczyszczania w filtrach o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków
Określenie krytycznych parametrów pracy systemów
kanalizacji ciśnieniowej
Wpływ dynamiki dopływu azotu i fosforu do Zbiornika
Dobczyckiego na jakość wody ujmowanej do celów
wodociągowych
Wydział Ogrodniczy
Porównanie przydatności linii wsobnych i podwojonych haploidów w hodowli heterozyjnej cebuli
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i dokarmiania dolistnego na wartość odżywczą i biologiczną
marchwi
Wpływ Pythuim oligandrum na rozwój Fusarium
oxysporum f.sp.dianthi i Phytophthora cryptogea oraz
ochronę goździka przed fuzariozą naczyniową i gerbery przed fytoftorozą
Wykorzystanie indukowanej partenogenezy do otrzymywania haploidów marchwi (Daucus carota L.)
Biologiczne cechy truskawki (Fragaria ananasa Duch.)
decydujące o przydatności do uprawy sterowanej
Wydział Agroinżynierii
Kierunek i uproszczenie produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego w modernizowanych
gospodarstwach chłopskich
Wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych a obciążenie pracą kobiet
Wpływ kształtu bulw ziemniaka na straty masy podczas obierania
Analiza wpływu wybranych czynników na efektywność
magazynowania energii w tunelu foliowym
Wydział Technologii Żywności
Preparaty białkowe z soi otrzymywane metodą ograniczonej hydrolizy enzymatycznej ekstrudatów
Ocena zmian miażdżycowych u myszy genetycznie
zmodyfikowanych (ApoE/LDLr -/-) żywionych żółtkami jaj wzbogaconymi w sprzężony kwas linolowy
Właściwości układów skrobi modyfikowanych z wybranymi sacharydami
Wpływ obróbki wstępnej na jakość mrożonek z wybranych gatunków grzybów jadalnych
Ocena jakości mleka krowiego oraz jego przetworów
znajdujących się w sprzedaży bezpośredniej
Oddziaływanie wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej
Wpływ procesu kiełkowania nasion sezamu (sesamum indicum L.) na biodostępność fosforu i wapnia
oraz na profil lipidowy surowicy krwi szczurów.
Porównanie jakości wybranych mięśni bydlęcych
Skrobie do celów spożywczych i niespożywczych
wzbogacone w chemicznie związany azot

Dr hab. Artur Radecki-Pawlik
Dr hab. Krzysztof Lipka, prof. AR
Prof. dr hab. Krzysztof Maślanka
Prof. dr hab. Ewa Góra-Drożdż
Prof. dr hab. Ryszard Ślizowski
Prof. dr hab. Ryszard Ślizowski
Prof. dr hab. Jan Pawełek

Prof. dr hab. Barbara Michalik
Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Doc. dr hab. Adam Wojdyła

Dr hab. Adela Adamus, prof. AR
Prof. dr hab. Włodzimierz Lech

Prof. dr hab. Rudolf Michałek
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Dr hab. Barbara Krzysztofik
Dr hab. Stanisłsaw Kurpaska

Dr hab. Krzysztof Surówka, prof. AR
Prof. dr hab. Paweł Pisulewski
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Dr hab. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. Tadeusz Grega
Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński
Prof. dr hab. Krzysztof Żyła
Dr hab. Krystyna Palka, prof. AR
Dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ

Przygotowała Krystyna Skrzypek
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Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
25 maja 2007 r.
Rektor pogratulował uzyskania tytułu profesora
nauk rolniczych Oldze Szeleszczuk oraz stanowiska profesora zwyczajnego prof. Karolowi Kukule,
prof. Krystynie Przybylskiej i prof. Teresie Fortunie.
Senat pozytywnie zaopiniował mianowanie:
– dra hab. Artura Radeckiego-Pawlika na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze Inżynierii Wodnej,
– dra hab. Kazimierza Januszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze
Gleboznawstwa Leśnego.

Senat określił warunki i tryb rekrutacji na studia
w roku akademickim 2008/09.
Na wniosek Rady Wydziału Ogrodniczego
od roku akademickiego 2008/2009 na kierunku
Ogrodnictwo powołano nową specjalność – bioinżynierię.
Senat zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na
2007 r.
Senat pozytywnie zaopiniował przedstawione
zasady zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Akademii Rolniczej.

POSIEDZENIE SENATU
29 czerwca 2007 r.
Rektor poinformował o śmierci dra inż. Jana
Szczurka – pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił jego pamięć chwilą
ciszy.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof. drowi hab. Wojciechowi
Ziętarze.
Senat pozytywnie zaopiniował mianowanie:
prof. dra hab. Włodzimierza Rajdy na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska,
prof. dra hab. Tadeusza Tuszyńskiego na
stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej,
dra hab. Macieja Fiedorowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze
Chemii,
dra hab. Jana Barteczko na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze Żywienia
Zwierząt.
Senat pozytywnie zaopiniował:
wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie
prof. dra hab. Edwarda Wierzchosia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz,

wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w sprawie przekształcenia Zakładu
Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód oraz Katedry
Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji w Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.
Senat zatwierdził Regulamin studiów podyplomowych.
Senat podjął uchwałę:
dotyczącą wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim
2007/2008,
w sprawie szczegółowych zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku
akademickim 2007/2008,
w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie.
Senat pozytywnie zaopiniował Regulamin Organizacyjny.
Senat wyraził zgodę na:
sprzedaż prawa własności działki Nr 1358/3
o pow. 0,0231 ha obręb 001 Krynica Zdrój rzecz
właściciela działki nr 1369,
sprzedaż prawa własności nieruchomości
położonych w obrębie 7 Kraków-Krowodrza składającej się z działek Nr 2/6, 2/8.
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FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE
13–19 maja 2007 r.
Przygotowania do Festiwalu Nauki 2007,
w którym wzięły udział wszystkie wydziały oraz
Międzywydziałowe Studium Biotechnologii naszej
uczelni, rozpoczęły się już w styczniu br. W trakcie
czteromiesięcznych prac przygotowano ciekawy
program prezentacji, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i turystów.
Znalazły się w nim wykłady, panele, występy i pokazy na płycie Rynku Głównego.
Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu
była „energia”. Stąd też Międzywydziałowe Studium Biotechnologii wraz z Wydziałem Hodowli
i Biologii Zwierząt przygotowało panel dyskusyjny
pt. Wykorzystanie energii dla polepszenia życia
roślin, zwierząt, ludzi… Zgromadził on uczniów
krakowskich liceów i techników, którzy wysłuchali
zagadnień poruszonych m.in. przez dr hab. Danutę Wrońską w wykładzie Nowe spojrzenie na stres
emocjonalny oraz dra inż. Pawła Kaszyckiego
pt. Nowoczesne biotechnologie likwidacji skażeń
środowiskowych przemysłu paliwowego. Ciekawe wykłady wygłosili także prof. dr hab. Krzysztof
Żyła pt. Odbiór społeczny żywności genetycznie
modyfikowanej, dr inż. Magdalena Socha Wpływ
zanieczyszczenia środowiska wodnego na rozród
ryb, dr inż. Sławomir Kornaś Bogate życie wewnętrzne – rzecz o endopasożytach zwierząt gospodarskich i prof. dr hab. Olga Szeleszczuk Fretka w domu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się krótkie
prezentacje studentów Koła
Naukowego MSB. Z kolei na
Wydziale Technologii Żywności
dominowała tematyka związana z żywnością, jej jakością,
właściwościami itp. Wykłady
wygłosiły: dr hab. inż. Monika
Wszołek Właściwości probiotyczne kefiru, dr hab. Elżbieta
Sikora Aspekty toksykologiczne żywności modyfikowanej
genetycznie i dr Magdalena
Surma-Zadora Wykorzystanie
aparatury analitycznej Małopolskiego Centrum Monitoringu
i Atestacji Żywności do oceny

jakości żywności. W wykładach uczestniczyło około 80 osób, w większości uczniów szkół średnich
o profilu związanym z przemysłem spożywczym
i gastronomią.
Festyn Nauki na płycie Rynku Głównego trwał
od 17 do 19 maja. W tym roku Akademia Rolnicza
prezentowała się aż w trzech namiotach, z których
jeden przeznaczono na nauki techniczne, a dwa
pozostałe oddano naukom biologicznym. Bardzo
interesujące prezentacje i pokazy przyciągnęły tłumy zwiedzających. Podobnie jak w latach
poprzednich najbardziej oblegane było stoisko
z żywymi zwierzętami, przywiezionymi z Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt. Można tam było dowiedzieć się nie tylko na temat hodowli, pielęgnacji i żywienia swoich „ulubieńców”, ale przede
wszystkim dotknąć i wziąć niektóre z nich na ręce,
z czego chętnie korzystali najmłodsi zwiedzający.
Wydział Leśny oprócz eksponatów zoologicznych,
nauki rozpoznawania tropów i pokazu wabienia
zwierząt przygotował liczne konkursy i nagrody dla
wszystkich miłośników lasu i przyrody. Ekspozycja
roślin uprawnych, przyprawowych i energetycznych oraz ziaren zbóż prezentowano na stoisku
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Pracownicy
tego wydziału zachęcali także do obejrzenia hodowli drobnoustrojów i pokazu analizy mikrobio-
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logicznej powietrza. Wśród osób zwiedzających
wielu okazało się miłośnikami roślin zarówno tych
ozdobnych, jak i sadowniczych. Chcąc dowiedzieć
się na temat pielęgnacji swoich przydomowych sadów i ogródków tłumnie oblegali stoisko Wydziału
Ogrodniczego. Prezentowano tam
m.in. rośliny rozmnażane in vitro
i ozdobne odmiany jabłoni, edukowano jak odżywiają się rośliny i jak
mieszkają społeczne owady. Z kolei
stoisko Wydziału Agroinżynierii przyciągało miłośników samochodów
i wszystkich tych, którzy chcieliby
oszczędnie i ekologicznie jeździć. Dr
Grzegorz Wcisło, jako ekspert w tematyce biopaliw, pokazywał reaktory
bioestrów i ogniwa paliwowe, przekonując o ich znaczeniu i słusznym
wykorzystaniu w praktyce. Wydział
Technologii Żywności zaprezentował
produkty wybranych branż przemysłu spożywczego (owocowo-warzywnego, piekarskiego, mięsnego
i mleczarskiego) z możliwością ich
degustacji. Przeprowadzano testy na daltonizm
smakowy i zapachowy oraz rozpoznawanie zapachów, pomiar tkanki tłuszczowej i wskaźnika BMI.
Zainteresowanie wzbudził pokaz ultrafiltracji mleka,
produkcji kefiru na bazie grzybków kefirowych oraz
prezentacja szamponów produkowanych na bazie serwatki. Pod opieką dra Roberta Dulińskiego
i dr inż. Ewy Grzebelus studenci IV i V roku Międzywydziałowego Studium Biotechnologii przedstawili fermentację laktozy przez immobilizowane
komórki drożdży, obserwacje mikroskopowe drobnoustrojów pochodzących z różnych środowisk
i prezentację produktów fermentacji metodą „Tem-

peh”. Była też degustacja enzymatycznie
modyfikowanego pieczywa, klaryfikacja
soków jabłkowych i enzymatyczny peeling owoców cytrusowych.
Festynowi Nauki towarzyszyły liczne
występy zespołów studenckich z różnych
krakowskich uczelni. Bardzo ładnie zaprezentowały się na estradzie zespoły
Akademii Rolniczej: Studencki Zespół
Góralski „Skalni”, Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” oraz Sekcja AZS
Cheerleaderki.
W organizację tegorocznego Festiwalu Nauki w Krakowie zaangażowanych było ponad 230 osób – pracowników, studentów i doktorantów AR.
Szczególne podziękowania należą się
koordynatorom, przygotowującym program festiwalu na wydziałach: drowi inż. Markowi
Kołodziejczykowi i drowi inż. Andrzejowi Oleksemu (WR-E), drowi inż. Marcinowi Lisowi (WHiBZ),
drowi hab. inż. Arturowi Radeckiemu-Pawlikowi,
prof. AR i drowi inż. Bogdanowi Jankowiczowi

(WIŚiG), drowi inż. Markowi Wajdzikowi (WL), dr
inż. Monice Bieniasz (WO), drowi hab. inż. Jackowi Domagale (WTŻ), drowi hab. inż. Jerzemu Langmanowi (WA) oraz dr hab. Dorocie Ziębie (MSB).
Wiele pracy w przygotowanie oprawy artystycznej
włożyli: mgr Józef Brzuchacz, dr Tadeusz Kubacki
i mgr Małgorzata Michalska. Prace całego zespołu koordynowała prorektor ds. nauki i współpracy
międzynarodowej prof. Krystyna Koziec oraz prof.
Kazimierz Wiech – pełnomocnik rektora ds. festiwalu.
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VII OGÓLNOPOLSKIE DNI OWADA
Tegoroczne Dni Owada zbiegły się w czasie
z wieloma ważnymi dla Krakowa wydarzeniami.
Obchody 750-lecia lokacji miasta, Święto Ogrodów, mnóstwo koncertów oraz innych imprez wywoływały u organizatorów „owadziego festiwalu”
niepokój o to, czy... ktokolwiek odwiedzi położony
z dala od historycznego centrum Wydział Ogrodniczy, na którym – podobnie jak w poprzednich latach – przez trzy dni królowały owady. Już pierwszy dzień pokazał, że Dni Owada mają swoją
stałą publiczność. Po otwarciu festiwalu, którego
w obecności dziekanów dokonał rektor Akademii
Rolniczej prof. Janusz Żmija, sale wykładowe,
korytarze i inne pomieszczenia, w których eksponowano owady, wypełniła młodzież szkół podstawowych oraz średnich. To dla nich studenci
i pracownicy Katedry Ochrony Roślin przygotowali
wiele prelekcji. Nie zabrakło także najmłodszych
miłośników entomologii, dla których jedna ze studentek Sztuki Ogrodowej przygotowała specjalne
prezentacje i pokazy. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci i młodzież tłumnie odwiedzały hol na
drugim piętrze, gdzie uzdolnieni malarsko studenci
wykonywali entomologiczne tatuaże, uczyli sztuki
orygami, a nawet...wróżyli! Dużym powodzeniem
cieszył się pokaz lepienia owadów (i nie tylko)
z gliny, czym zachwycił wszystkich mieszkający
w Krakowie austriacki plastyk p. Hoffer. Pracownicy
Muzeum Zoologicznego UJ pokazywali jak preparować owady, a w przywiezionych przez nich gablotach można było podziwiać
zróżnicowanie i bogactwo tej
największej na świecie grupy
zwierząt.
Tegoroczne Dni Owada
stały pod hasłem: „Chrząszcz
brzmi w trzcinie” – i rzeczywiście chrząszcze dominowały.
Wśród krajowych gatunków
znalazły
się
„szybkonogie” trzyszcze i zasiedlające
zbiorniki wodne pływaki. Był
obecny największy polski
ryjkowiec – rozpucz lepiężnikowiec, połyskujące metaliczną zielenią kruszczyce
i mniej efektowni padlinożercy. Można było posłuchać
„skrzypienia” poskrzypek, za-

poznać się bliżej ze złotkami i opuchlakami. Jak
zawsze, zainteresowanie wzbudzał turkuć podjadek i pokazywany po raz pierwszy mrówkolew
(to już nie chrząszcze). Ogromne zainteresowanie wzbudziła kolekcja egzotycznych owadów:
chrząszczy, patyczaków, modliszek, karaczanów
i nawet szarańczaków – zaprezentowana przez
studentów opiekujących się tzw. „owadziarnią”,
czyli posiadanym od kilku lat przez Koło Naukowe Entomologów profesjonalnym laboratorium
hodowli owadów – największym tego rodzaju
w Krakowie. Z tej samej pracowni pochodziła duża
część kolekcji pająków, która wraz z przywiezionymi specjalnie na nasz festiwal prywatnymi zbiorami stworzyła największy pokaz ptaszników, jaki
kiedykolwiek został zaprezentowany w Krakowie.
Studentom, którzy przygotowali wystawę zarówno
owadów krajowych, jak i egzotycznych, należą
się szczególne słowa uznania za profesjonalizm
i pasję (której wynikiem są już pierwsze publikacje), zaś władzom rektorskim podziękowania za
nieocenioną pomoc i życzliwość, które umożliwiły
wyposażenie laboratorium oraz zgromadzenie dużej kolekcji owadów.
Warto także podkreślić, że Dni Owada mają już
nie tylko swoich sympatyków, ale także wychowanków, a w tym roku pierwsi młodzi uczestnicy – widzowie z lat poprzednich zaprezentowali swoje całkiem spore kolekcje. Zresztą nie tylko oni – z roku
na rok, coraz większa grup kolekcjonerów – ama-
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torów chce uczestniczyć czynnie w Dniach Owada,
a wśród pięciotysięcznej, tegorocznej publiczności
znaleźli się też hodowcy z Czech, kraju, który przoduje w Europie w dziedzinie hodowli owadów.
Była też entomologia na wesoło, czyli program
kabaretowy pt. Chrząszcz brzmi w trzcinie zaprezentowany przez grupę poetycko-muzyczną „Od
czasu do czasu” w sobotę tuż przed balem owada.
I podobnie jak w poprzednich latach opracowanie
muzyczne zapewniła Joanna Gutowska-Kuźmicz,
a teksty wyszły spod pióra Alicji Zięby i Anny Hostyńskiej.
Nie byłoby Dni Owada, gdyby nie ogromne zaangażowanie blisko stuosobowej grupy studentów
i pracowników Wydziału Ogrodniczego, a także

gdyby nie pomoc i zrozumienie ze strony władz Akademii
Rolniczej dla tej formy promocji Uczelni. W rozpropagowaniu imprezy bardzo pomogła
organizatorom współpraca
z Biurem Promocji AR. Warto
wymienić „głównodowodzących” festiwalem studentów.
Biurem festiwalowym niezwykle sprawnie kierowała
Kinga Grodzka, której pomagał ubiegłoroczny organizator
Piotr Śliwa. Kolekcję owadów
egzotycznych i krajowych
przygotowali: Patrycjusz Nowik, Piotr Opydo, Łukasz
Drozd, Piotr Harazin i Marcin
Pudełko, pająkami zajmował
się Konrad Majewski. Wystawy zaaranżowali Anna Stokłosa, Elżbieta Woźna
i Łukasz Socha, który także niestrudzenie informował przez mikrofon o odbywających się imprezach.
Nad prezentacjami i prelekcjami czuwała Katarzyna Woszczyk, najmłodszych przez dwa festiwalowe dni zabawiała Anna Karlińska, tatuaże malowała i wróżyła Barbara Wójtowicz. Nie sposób
wymienić wszystkich, którzy swój czas poświęcili
dorocznemu festiwalowi. W każdym razie sukces
– bo zorganizowanie tak dużej imprezy już jest
sukcesem – to wspólne dzieło dużej, działającej
z entuzjazmem i doskonale się rozumiejącej grupy
studentów i pracowników Akademii Rolniczej.
prof. dr hab. Kazimierz Wiech

SUKCESY ZESPOŁU SYGNALISTÓW
MYŚLIWSKICH „HAGARD” W 2006 ROKU
Rok 2006 dla członków Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” był bardzo pracowity, nie
tylko z racji zajęć w uczelni, ale również z powodu licznych występów na konkursach krajowych
i międzynarodowych, a także w uroczystościach
wydziałowych i uczelnianych oraz w kołach łowieckich i Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku
Łowieckiego w Krakowie. W ten sposób zespół

zdobywał uznanie i kolejne doświadczenia artystyczne.
Oficjalna inauguracja rocznych występów „Hagard” miała miejsce 24 lutego podczas rozdania
dyplomów ukończenia studiów magisterskich i inżynierskich na Wydziale Leśnym. Wykonał wtedy
kilka utworów muzyki myśliwskiej oraz sygnałów
łowieckich. Wśród absolwentów znaleźli się dwaj
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koledzy z Zespołu:
Piotr Giemza i Wojciech Kościelny.
15 marca rozpoczął się II Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, w którym
zespół wspólnie z reprezentacją Wydziału
Leśnego zmagał się
w boju „artystycznym”
z innymi zespołami
wydziałowymi naszej
uczelni. Rezultatem
tego pojedynku była
druga nagroda dla
Wydziału Leśnego.
Pierwszą
nagrodę
i puchar przechodni
prorektora ds. dydaktycznych i studenckich zdobył zespół
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, natomiast III nagrodę otrzymała reprezentacja Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji.
W dniach 24–28 kwietnia krakowscy sygnaliści uświetnili swoją grą Międzynarodowe Zawody
Studentów Leśnictwa w Zakopanem, które po raz
pierwszy od 17 lat zorganizował Wydział Leśny
z Krakowa. Wcześniej odbywały się one w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zielonce z inicjatywy studentów z Poznania.

Miesiąc maj to przede wszystkim święto braci
studenckiej wszystkich uczelni naszego miasta.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” wraz ze
Studenckim Zespołem Góralskim „Skalni” 10 maja
zainaugurował otwarcie Juwenaliów 2006. Odczytana została bulla, a rektor AR prof. dr hab. Janusz
Żmija wręczył studentom klucze do Uczelni. Na
koniec oficjalniej uroczystości Chór Akademii Rolniczej odśpiewał tradycyjne „Gaudeamus Igitur”.
W drugiej połowie maja, w dniach 13–20
w Krakowie odbywał się Festiwal Nauki – coroczna
impreza popularnonaukowa, którą organizowały wszystkie państwowe krakowskie szkoły wyższe. Prezentowano
wybrane fragmenty
działalności naukowej, dydaktycznej
i kulturalnej uczelni. Krakowskiemu
festiwalowi
towarzyszył Festyn Nauki, na którym m.in.
prezentował
się
Wydział Leśny w towarzystwie zespołu
„Hagard”. Sygnaliści
mieli okazję przedstawić swój bogaty
repertuar na estra-
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dzie. Przewodnim tematem narracji była krótka
historia sygnałów myśliwskich w Polsce oraz ich
wykorzystanie w praktyce łowieckiej.
W czerwcu zespół wystąpił podczas uroczystości rozdania dyplomów słuchaczom studiów podyplomowych Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych
na Wydziale Leśnym, natomiast we wrześniu na
międzynarodowej konferencji EUGISES 2006, dotyczącej edukacji w zakresie systemu GIS. Konferencja odbyła się w dniach 7–10 września w Niedzicy (Pieniny), a jej organizatorem była Katedra
Ekologii Lasu Wydziału Leśnego AR w Krakowie.
W październiku sygnaliści brali udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006/07
na Wydziale Leśnym, a kilka tygodni później zespół po raz pierwszy uczestniczył w tradycyjnym
przedświątecznym spotkaniu opłatkowym władz,
pracowników i studentów Akademii Rolniczej, które
odbyło się 19 grudnia. Uroczystość zaszczycił swą
swoją obecnością ks. kard. Franciszek Macharski.
Również w grudniu „Hagard” nagrał swoją pierwsza płytę w profesjonalnym studiu nagraniowym
Radia Kraków. W nagraniu wzięło udział trzynastu
sygnalistów. Na płycie znalazły się najważniejsze
sygnały myśliwskie oraz „Hejnał Wydziału” skomponowany przez Krzysztofa Kadleca, a także
utwory muzyki myśliwskiej – dwa marsze i dwie
fanfary – łącznie 10 utworów.
Zespół „Hagard” brał udział w dwóch konkursach sygnalistów myśliwskich. W dniu 18 marca
odbył się I Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich o puchar Starosty w Złotoryi, na którym
zespół zajął III miejsce w klasie G (kategoria sygnałów myśliwskich). Jedną z ważniejszych imprez
dla zespołów uprawiających muzykę myśliwską
jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, na której
zespoły i soliści grający sygnały i muzykę myśliwską mogą zaprezentować swój talent i umiejętności. W 2006 roku konkurs ten odbył się w dniach
8–11 czerwca w Kwidzynie. W konkursie tym
uczestniczyło także kilkanaście zespołów państw
europejskich. W tym doborowym „towarzystwie”
„Hagard” uplasował się na 9 miejscu w klasie G
(sygnały myśliwskie) i na 8 w klasie MB (muzyka
myśliwska na rogi).
W 2006 r. zespół towarzyszył wielu ważnym
uroczystościom i wydarzeniom Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i kołach łowieckich. W dniach 2-4 czerwca zespół został zaproszony na XV Dni Niepołomic, podczas których
można było zobaczyć wystawę fotografii Tadeusza
Budzińskiego pt. „Żubry bieszczadzkie i ich niepołomicki rodowód” oraz „myślistwo i trofea”. Sygna-

liści wzięli udział w uroczystościach kół łowieckich
m.in. poświęcenia domku myśliwskiego i kapliczki
św. Huberta w kole łowieckim „Bażant” w Opatowcu, czy otwarciu wystawy łowieckiej zorganizowanej z okazji 60-lecia koła łowieckiego „Rogacz”
w Dukli. Uświetnili również jubileusz 60-lecia koła
łowieckiego „Diana” w Krakowie.
29 października w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta Msza św. hubertowska, której
pełną oprawę zapewnił zespół „Hagard”. Mszę
celebrował ks. biskup nominat Jan Niemiec
z diecezji kamieńsko-podolskiej w asyście sześciu księży, którym przewodniczył ks. Tadeusz Popiela – kapelan myśliwych krakowskiego Okręgu
Polskiego Związku Łowieckiego. 4 listopada zespół wziął udział w obchodach dnia św. Huberta
w kole łowieckim „Bażant” w Wieliczce i „Pionier”
w Kaźmierzy Wielkiej, a 23 listopada na Zamku
Królewskim w Niepołomicach. Kulminacyjnym
punktem tej ostatniej uroczystości było otwarcie
ekspozycji pt. „Łowiectwo przez wieki”, na której
zaprezentowane zostały wspaniałe okazy i trofea,
pochodzące zarówno z polowań w Polsce, jak
i różnych innych zakątków świata. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się część ekspozycji
z afrykańskiego safari. Sporo uwagi obecnych
skupiły gawędy myśliwskie, którym również towarzyszyła gra naszego zespołu. Egzotyczna tematyka opowiadań – innych od typowych polowań
w kraju – zachęcała do wysłuchania o wspaniałych myśliwskich przygodach na terenie Afryki.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
skończył czwarty rok działalności. Rozwija się
dzięki przychylności i wsparciu finansowym władz
uczelni i wydziału a także życzliwości i hojności
sponsorów: Lasów Państwowych i Polskiego
Związku Łowieckiego, którym w tym miejscu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność. Dotychczasowa działalność i osiągnięcia zespołu wynikają
także ze wspaniałej pracy z mgr. Piotrem Łukasikiem – muzykiem, specjalistą od instrumentów
dętych, któremu w imieniu całego zespołu należą
się szczególne słowa podziękowania.
W zajęciach Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów
Łowieckich w 2006 roku uczestniczyło 20 studentów (w tym dwie studentki), z różnych lat studiów,
z kierunków gospodarka leśna i ochrona zasobów
leśnych.
Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
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ŚWIĘTO OGRODÓW
Święto Ogrodów w Krakowie, organizowane pod patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierza
Michała Ujazdowskiego, trwało tym razem
10 dni, od 25 maja do 10 czerwca. Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym można było zwiedzić różne ogrody na terenie
Krakowa, często niedostępne na co dzień,
posłuchać muzyki w niezwykłej scenerii roślinnej, wziąć udział w interesujących prelekcjach i spotkaniach, a także uzyskać porady fachowców lub zaopatrzyć się w rośliny
na balkony lub do własnego ogródka.
W tegorocznym Święcie uczestniczyły
22 instytucje, m.in.: Ogród Botaniczny UJ,
Zamek Królewski na Wawelu, Klub Muzyki
Współczesnej „Malwa”, Towarzystwo Prądnickie,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Park
im. dra Henryka Jordana, Opactwo Cystersów w
Mogile, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, klasztor
oo. Bernardynów, Austriacki Konsulat Generalny,
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,
Księża Misjonarze z ul. Stradomskiej, liczne Towarzystwa Społeczne i firmy komercyjne oraz Katedra Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodniczego.
30 maja, w obecności władz Wydziału Ogrodniczego i licznych gości, rektor prof. Janusza Żmija
dokonał otwarcia kolekcji dydaktycznych Katedry
Roślin Ozdobnych. Dla zwiedzających przygotowano na tę okazję bogatą kolekcję roślin, wiele ciekawych referatów, które wygłosili nauczyciele akademiccy Wydziału Ogrodniczego (prof.
W. Lech, dr M. Bieniasz, dr A. Sękara, dr A. Grabowska, dr Z. Włodarczyk, dr A. Kapczyńska, mgr
A. Wajda i prof. A. Bach) oraz pokaz pielęgnacji
kosaćców ogrodowych, zaprezentowany przez
mgr M. Kulig.
Kolekcja roślin przy Wydziale Ogrodniczym
obejmuje różnego rodzaju ozdobne gatunki gruntowe oraz przeznaczone do uprawy w donicach
i skrzynkach, na balkonach i tarasach, pnącza,
rośliny przyprawowe i lecznicze, biblijne i zapachowe. Rosną tutaj miniaturowe rośliny drzewiaste: iglaste i liściaste. Ponadto w zbiorze liczącym łącznie około 1000 taksonów (gatunków
i odmian) znajdują się piękne rośliny doniczkowe
służące do dekoracji pomieszczeń. Te właśnie
rośliny kultywowane są w szklarniach. Kolekcja

jest cenną i żywą pomocą dydaktyczną dla studentów, miejscem poznawania roślin ozdobnych,
ich cech biologicznych i walorów dekoracyjnych
oraz nabywania umiejętności rozpoznawania poszczególnych gatunków i odmian. Jest także ważnym elementem szerokiej edukacji praktycznej,
bowiem rośliny rosnące w kolekcji są sadzone
i pielęgnowane nie tylko przez studentów Wydziału Ogrodniczego, ale także uczniów ogrodniczych
szkół średnich z terenu całego Krakowa. Swoim
charakterem zbiory Katedry Roślin Ozdobnych
nawiązują do najlepszych przykładów ogrodów
dydaktycznych Niemiec, Austrii czy Holandii. Są
one udostępniane zarówno dla zwiedzających, jak
dla osób szukających informacji i wiedzy ogrodniczej oraz dla entuzjastów i miłośników kwiatów.
W programie Święta Ogrodów znalazła się
także wystawa rysunków i prac plastycznych pt.
Pamiętajmy o ogrodach, przygotowana przez studentów sztuki ogrodowej, pod kierunkiem prof. Lucjana Orzecha i mgra Michała Uruszczaka.
Spotkania w ogrodach, pokazy, prezentacje,
okolicznościowe wystawy projektów ogrodów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze
kolekcje są teraz jeszcze piękniejsze, bo przecież
tak naprawdę ich święto trwa przez cały sezon
wegetacyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzin naszego Ogrodu na
Prądniku i obejrzenia tej pięknej kolekcji. Otwarte
codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach od 8.00 do 13.00.
prof. dr hab. Anna Bach
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KRONIKA
SPOTKANIE PROREKTORÓW DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH
ORAZ KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW NAUCZANIA
W dniach 25-27 kwietnia br. w Poznaniu odbyło
się spotkanie prorektorów ds. dydaktycznych i studenckich oraz kierowników działów nauczania akademii rolniczych i uniwersytetów kształcących na
kierunkach związanych z rolnictwem. Organizatorem spotkania był prof. Leszek Nogowski – prorektor Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na spotkaniu
omówiono szereg ważnych zagadnień, takich jak:
• zadania środowiskowej komisji akredytacyjnej,

• przygotowania do rekrutacji na studia na rok
akademicki 2007/2008,
• nauczanie na odległość,
• regulamin studiów,
• prof. Sławomir Podlaski przedstawił sprawy
będące aktualnie przedmiotem prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

mgr Wacław Trojan

ZAWODOWA INTEGRACJA MŁODZIEŻY
W dniach 10–12 maja br. licząca 22
osoby grupa studentów i doktorantów Wydziału Agroinżynierii pod opieką prodziekana Krzysztofa Rutkowskiego wyjechała
do Republiki Czeskiej. Studenci mogli zapoznać się ze strukturą rolnictwa czeskiego, w szczególności, zgodnie z profilem
wydziału, zainteresowani byli parkami maszynowymi odwiedzanych gospodarstw
rolnych. W ramach wyjazdu zwiedzono
firmę handlowo-usługową Agrotec a.s.
Hustopeče zajmująca się serwisowaniem
i sprzedażą maszyn rolniczych czołowych

producentów, takich jak New Holland, Case,
Steyr Kuhn, Poettinge, gospodarstwa rolne w Hustopeče i Rostenice oraz winnicę
w miejscowości Velke Pavlovice. Nie zabrakło również atrakcji turystycznych. Uczestnicy wycieczki podziwiali zamki Valtice
i Lednice oraz Jaskinię Moravský Kras (Macochy). Wyjazd pozwolił nie tylko poszerzyć
wiedzę z zakresu techniki rolniczej, technologii uprawy i nowych rozwiązań technicznych, ale umożliwił integrację i wymianę doświadczeń ze studentami innych uczelni.
mgr inż. Anna Szeląg-Sikora
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KONKURS DLA UCZNIÓW
KRAKOWSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
16 maja 2007 r. w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie I konkursu dla uczniów
krakowskich szkół gimnazjalnych, zorganizowanego pod tytułem Wpływ działalności człowieka
na ekosystemy wodne Polski. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu gimnazjalistów, którzy
napisali wypracowanie na jeden ze wskazanych
tematów i przesłali go na adres organizatora do
23 marca br. Zarówno temat pierwszy: Ochrona
środowiska wodnego – wymysł ekologów, czy
obowiązek każdego z nas? Rola mieszkańców
aglomeracji miejskich w procesie szeroko pojętej
ochrony środowiska wodnego Polski, jak i temat
drugi, ukierunkowany bardziej na tematykę ichtiologiczną: Wpływ oddziaływania dużych aglomeracji miejskich na ichtiofaunę wód płynących
oraz stojących, zlokalizowanych w ich otoczeniu
(na przykładzie Krakowa i innych miast Polski)
cieszyły się wśród uczestników dużym zainteresowaniem. Po upływie wspomnianego terminu

jury konkursu, w którego skład weszli pracownicy
naukowi Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, oceniło
nadesłane prace. (łącznie wpłynęło ich ponad 40)
i wyłoniło laureatów. Celem konkursu było nie tylko zaprezentowanie uczniom podstaw interesujących i przyszłościowych dziedzin nauki, jakimi są
hydrobiologia i ichtiologia, ale także promowanie
wśród młodzieży szeroko pojętych zachowań proekologicznych.
Zwycięzcą konkursu został uczeń I klasy Gimnazjum nr 1 w Krakowie – Wojciech Karasiński,
a dwie drugie nagrody przypadły w udziale Magdalenie Belowskiej (Gimnazjum nr 35) oraz Katarzynie Skibińskiej (Gimnazjum nr 1). Ponadto jurorzy
przyznali cztery trzecie miejsca oraz czternaście
wyróżnień.
Laureaci, którzy pod opieką nauczycieli licznie przybyli na rozstrzygnięcie, odebrali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe
z rąk dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. Franciszka Borowca oraz honorowego patro-
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na konkursu – kierownika Katedry Ichtiobiologii i
Rybactwa prof. Piotra Eplera. Podczas spotkania
mieli okazję wysłuchać bardzo interesującego wykładu, przygotowanego specjalnie dla nich przez
prof. Włodzimierza Popka, a także zapoznać się
z historią katedry, Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Krakowie-Mydlnikach, zwiedzić laboratoria
i pomieszczenia dydaktyczne katedry. Padający
deszcz oraz przenikliwe zimno uniemożliwiły jednak zwiedzenie stawów hodowlanych.

Podsumowując, konkurs zorganizowany po raz
pierwszy przez pracowników Katedry Ichtiobiologii
i Rybactwa bez wątpienia uznać można za duży
sukces. Świadczy o tym nie tylko duże zainteresowanie gimnazjalistów, które przełożyło się na
liczbę nadesłanych prac, ale przede wszystkim ich
wysoki poziom merytoryczny. Mamy nadzieję, że
w kolejnym roku będzie jeszcze lepiej, a konkurs
na stałe zagości w kalendarzu prac katedry.
mgr inż. Krzysztof Klęczar

PODWÓJNY JUBILEUSZ WYDZIAŁU AGROINŻYNIERII
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Agroinżynierii 27 czerwca 2007 r. było ostatnim akcentem obchodzonego w tym roku podwójnego
jubileuszu: 30-lecia powołania samodzielnego
Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa, noszącego obecnie nazwę Wydziału Agroinżynierii oraz
35-lecia powołania kierunku studiów technika rolnicza i leśna przy Wydziale Rolniczym.
Program obchodów otworzyła odbywająca
się w lutym bieżącego roku XIV konferencja naukowa Postęp techniczny i organizacyjny w Rolnictwie. Uroczystość jubileuszowa zgromadziła
w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej ponad 200 osób reprezentujących krajowe i zagraniczne środowisko inżynierii rolniczej. Otworzył ją
rektor AR, prof. Janusz Żmija. Dziekan prof. Norbert Marks przedstawił historię i stan obecny Wydziału, a prof. Rudolf Michałek w wygłoszonym
wykładzie opowiedział o aktualnym stanie i perspektywach agroinżynierii. Gratulacje i życzenia
dla Wydziału przekazali przedstawiciele uczelni
i instytucji związanych naukowo z Wydziałem Jubilatem. Wręczano przygotowany specjalnie na

tę okoliczność pamiątkowy medal i książkę Od
techniki rolniczej do agroinżynierii pod redakcją
profesorów Rudolfa Michałka i Józefa Kowalskiego, wydaną przez Polskie Towarzystwo Inżynierii
Rolniczej.
W maju odbyło się organizowane od kilku lat
przez Stowarzyszenie Absolwentów spotkanie,
na którym również było wiele akcentów rocznicowych. Wydarzeniem naukowym zamykającym
obchody była XIV konferencja naukowa Rozwój
infrastruktury i ekologii terenów wiejskich.
Podczas uroczystej rady wydziału rocznicowe
medale otrzymali wszyscy członkowie rady. Pożegnano odchodzących na emeryturę pracowników Wydziału i życzono owocnych przyszłych lat,
zarówno dla pracowników, jak i całego Wydziału.
Wspaniałym akcentem były życzenia dla prof. dra
hab. Rudolfa Michałka, który 19 czerwca 2007 r.
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Jesteśmy dumni
z naszego Profesora.
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