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DOKTORAT HONORIS CAUSA
PROF . DR . HAB . J ANA BOCZKA
Uroczystoæ wrêczenia doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr. hab. Janowi Boczkowii
z SGGW w Warszawie odby³a siê 21 kwietnia 2006 r. w Centrum Kongresowym AR.

LAUDACJA WYG£OSZONA PRZEZ
PROF . DR . HAB . K AZIMIERZA WIECHA
Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Wysoka Rado
Wydzia³u Ogrodniczego, Dostojni Gocie, Kole¿anki
i Koledzy, Drodzy Studenci!
To dla mnie zaszczyt i radoæ, nie wiem czy nie najwa¿niejsza wypowied w moim dotychczasowym ¿yciu.
Mówiæ i zarazem oceniaæ dorobek profesora, którego
prace i podrêczniki towarzysz¹ mi od czasów studenckich, a rady i myli wp³ywa³y na moj¹ naukow¹ osobowoæ przez ponad 30 lat jest wyró¿nieniem, a zarazem
trudnym zadaniem ujêcia w ramy kilkunasto minutowej
wypowiedzi ca³¹ zawartoæ bogatego, pracowitego ¿ycia.
Jednak najpierw chcia³bym podziêkowaæ Jego Magnificencji Rektorowi Akademii Rolniczej w Krakowie
prof. Januszowi ¯miji, oraz jego poprzednikowi prof. Zbigniewowi lipkowi, który rozpoczyna³ proces nadania tytu³u, a tak¿e Wysokiemu Senatowi oraz Radzie Wydzia³u Ogrodniczego za ¿yczliwoæ i jednomylne poparcie
wniosku o nadanie tytu³u doktora honoris causa naszej
uczelni p. prof. dr. hab. Janowi Boczkowi. Zgodnoæ
Pañstwa jest dla mnie dowodem trafnoci decyzji, a jednoczenie wyrazem szacunku rodowiska akademickiego naszej Uczelni dla autorytetu, jakim w krêgach
rolniczych cieszy siê prof. Jan Boczek.
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Recenzentom  prof.
dr. hab. Edmundowi Niemczykowi z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz prof. dr. hab.
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Stefanowi Pruszyñskiemu dyrektorowi Instytutu Ochrony
Rolin w Poznaniu za recenzje pe³ne entuzjazmu,
a równoczenie g³êbokiej, rzeczowej analizy osi¹gniêæ
oraz szacunku dla dokonañ naukowych i organizacyjnych prof. Jana Boczka.
Pozwolê sobie w tym miejscu zacytowaæ fragment
recenzji napisanej przez prof. Stefana Pruszyñskiego 
dyrektora Instytutu Ochrony Rolin w Poznaniu: Jako
wyró¿nienie i zaszczyt przyj¹³em propozycjê przygotowania recenzji dotycz¹cej wniosku Katedry Ochrony Rolin Akademii Rolniczej w Krakowie, o nadanie godnoci
doctora honoris causa tej uczelni prof. dr. hab. h.c. Janowi Boczkowi. Niezwykle rzadko bowiem ma siê okazjê
pisaæ o cz³owieku o tak wszechstronnym dorobku, wielkich osi¹gniêciach i wielkiej osobowoci, który zdoby³
sobie trwa³e miejsce w polskiej i wiatowej nauce i który wywar³ tak olbrzymi wp³yw na rozwój naukowego rodowiska ochrony rolin w Polsce i praktyczny rozwój tej
dziedziny rolnictwa w naszym kraju.
Prof. J. Boczek jest nam bliskim tak¿e z innych, nie
tylko naukowych wzglêdów. Mo¿emy przecie¿ powiedzieæ, ¿e... jest naszym Krajanem, urodzi³ siê niedaleko
od Tarnowa w Faciszowej, tutaj mieszka³a od dawna
i w dalszym ci¹gu mieszka jego rodzina, a dom  miejsce, w którym spêdzi³ dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoæ,
wybudowany w 1870 roku stoi do dnia dzisiejszego.
Dziadek prof. Boczka by³ tam przez wiele lat wójtem,
z Faciszowej wyruszali na wojnê bolszewick¹, na w³asnych koniach jego ojciec i stryj. Tutaj te¿ ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, a dalsz¹ naukê kontynuowa³ w Zakliczynie oraz w Tarnowie, gdzie ukoñczy³ dwuletni¹
szko³ê handlow¹. Tak¿e w Tarnowie, ale ju¿ po II Wojnie
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wiatowej uczêszcza³ do liceum, w którym te¿ zda³
w 1946 roku maturê. W tym samym roku przeniós³ siê
do Krakowa, gdzie studiowa³ na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagielloñskiego pod okiem tak wybitnych naukowców jak profesorowie Smreczyñski, Grodziñski czy
Zaæwilichowski. Nazwisko prof. Stanis³awa Smreczyñskiego znane jest po dzi dzieñ ka¿demu entomologowi
zajmuj¹cemu siê chrz¹szczami z rodziny ryjkowcowatych
(Curculionidae), a napisany przez niego klucz do oznaczania tych chrz¹szczy jest w dalszym ci¹gu niezast¹pionym narzêdziem przy oznaczaniu owadów zaliczanych
do tej w³anie grupy. To w³anie kontakt z tym wybitnym
entomologiem, wiatowej s³awy specjalist¹ w zakresie
Curculionidae, zawa¿y³ na dalszej karierze naukowej
Profesora. Praca magisterska dotyczy³a anatomii przewodu pokarmowego skoczonosa dêbowca, a gotowy
by³ tak¿e temat pracy doktorskiej obejmuj¹cy badania
nad anatomi¹ i cytologi¹ przewodu pokarmowego Anthonomus rubi.
Losy potoczy³y siê jednak inaczej. Po rocznym okresie
pracy w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, pod
okiem prof. Kreinera, prof. Boczek otrzyma³ w 1951 roku
propozycjê zatrudnienia w Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach, gdzie
pracowa³ pod kierunkiem dr (póniej profesor IOR w Poznaniu) Zofii Go³êbiowskiej. By³ to okres niezwykle wa¿ny dla ochrony rolin w Polsce. Wraz z inwazj¹ stonki
ziemniaczanej zrodzi³a siê koncepcja powo³ania instytutu do walki z tym nowym dla Polski szkodnikiem.
W 1952 roku, w Pu³awach powsta³ Instytut Ochrony Rolin skupiaj¹cy wybitnych specjalistów: entomologów,
akarologów, do których do³¹czyli fitopatolodzy tworz¹cych z czasem zespó³, który pod kierunkiem prof. W³adys³awa Wêgorka ju¿ od 1959 roku w Poznaniu, przez
wiele lat decydowa³ o kszta³cie ochrony rolin w naszym
kraju. Prof. Boczek by³ w sercu tej grupy od pocz¹tku jej
tworzenia, podobnie jak obecny tu na tej sali prof. dr hab.
Jerzy Achrem-Achremowicz, który z prof. Boczkiem dzieli³ w tym okresie pokój. W Pu³awach prof. Boczek wykona³ pracê doktorsk¹ dotycz¹c¹ biologii i ekologii sierposza, a jego promotorem by³ prof. W³adys³aw Wêgorek.
Tutaj tak¿e rozpocz¹³ badania wchodz¹ce w zakres jego
pracy habilitacyjnej obejmuj¹cej polsk¹ faunê szpecieli.
W 1960 roku, prof. Zbigniew Kawecki, wybitny zoolog,
którego nazwisko zwi¹zane jest tak¿e z nasz¹ uczelni¹, zaproponowa³ prof. Boczkowi kierowanie niewielkim kilkuosobowym zespo³em entomologów pracuj¹cych na SGGW.
Przez kilka lat prof. Boczek pracowa³ jednoczenie na
SGGW oraz w Skierniewicach, gdzie wspó³pracuj¹c z prof.
Chroboczkiem (równie¿ doktor honoris causa naszej Uczelni) organizowa³ Pracowniê Ochrony Rolin Warzywnych.
Od 1963 roku pracowa³ ju¿ jednak wy³¹cznie na SGGW.
W zestawieniu miejsc z którymi prof. Boczek jest szczególnie zwi¹zany umieci³em Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie.
Dzisiejsza uroczystoæ podkrela ten zwi¹zek.

Kiedy w 1997 roku prof. Boczek przechodzi³ na
emeryturê, ten na pocz¹tku niewielki zespó³, liczy³ ju¿
35 osób  w wiêkszoci wychowanków Profesora,
wród których by³y tak wybitne postacie polskiego wiata nauki jak obecni tu na tej sali prof. Kropczyñska-Linkiewicz, prof. D¹browski. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prof.
Jan Boczek jest twórc¹ licz¹cej siê nie tylko w kraju
szko³y akarologicznej.
Pos³ugujê siê ca³y czas s³owem zespó³, ale to za
ma³o na okrelenie doskonale rozumiej¹cej siê grupy,
znaj¹cej wagê wytyczonych celów naukowych i dydaktycznych, osób darz¹cych siê wzajemnym szacunkiem,
przyjacielskim podejciem i otwartoci¹ w stosunku do
innych. Nie jestem go³os³owny, mia³em okazjê kilkakrotnie obserwowaæ pracê tej grupy. Aby stworzyæ taki kole¿eñski zespó³ trzeba by³o z jednej strony umiejêtnie dobieraæ przysz³ych partnerów  uzdolnionych naukowo
i dydaktycznie, a z drugiej swoim autorytetem naukowym, osobowoci¹ i przyk³adem umiejêtnie kszta³towaæ
wzajemne relacje w zespole. Nasuwa mi siê w tym miejscu porównanie z dyrygentem, który patrz¹c z zewn¹trz
na zespó³ dostrzega i s³yszy niewidoczne dla innych dysonanse, a konsekwentn¹ prac¹ zmierza do ukszta³towania czystych akordów muzycznych. Kierowanie zespo³em ludzi ma z tym wiele wspólnego.
W tym miejscu chcia³bym serdecznie powitaæ licznie
przyby³ych Pracowników Katedry Entomologii SGGW
Praca z tak¹ grup¹ wychowanków tworz¹cych naukow¹ szko³ê w pe³nym tego s³owa znaczeniu musi
przynieæ  prêdzej czy póniej  oczekiwane rezultaty,
a dorobek naukowy ka¿dego z uczniów jest pochodn¹
i rozwiniêciem idei zainicjowanych przez Mistrza. Do
uczniów prof. Boczka nale¿y tak¿e liczna, 25  osobowa grupa wypromowanych doktorów, pracuj¹cych i zajmuj¹cych eksponowane stanowiska w administracji
pañstwowej w Polsce oraz w krajach ró¿nych czêci
wiata  w Azji, Australii, Ameryce czy w Europie. To
grono wychowanków powiêkszy siê jeszcze bardziej
gdy dodamy do niego 168 magistrantów. £¹cznie, wychowankowie i uczniowie, zebrani razem wype³niliby
du¿¹ czêæ  w koñcu nie ma³ego  naszego Centrum
Kongresowego.
Dzia³alnoæ naukowa prof. dr hab. Jana Boczka
Dorobek naukowy i publikacyjny prof. Jana Boczka
jest imponuj¹cy. Obejmuje ponad 350 publikacji, z czego 178 to oryginalne prace naukowe, wród których
znajduj¹ siê tak¿e 3 monografie. Wiele z tych prac opublikowanych zosta³o za granic¹ w uznanych naukowych
czasopismach. Profesor napisa³ tak¿e samodzielnie,
lub by³ wspó³autorem 21 ksi¹¿ek i podrêczników, a tak¿e 147 komunikatów naukowych oraz prac popularno-naukowych. W tej ostatniej grupie znajduje siê wiele
opracowañ wiadcz¹cych o jego wielkim dowiadczeniu
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praktycznym, sta³ym pod¹¿aniu za aktualnymi nurtami
w ochronie rolin oraz gotowoci do dzielenia siê z innymi ogromn¹ wiedz¹ i dowiadczeniem nabieranym
w trakcie kontaktów z naukowcami w wielu krajach.
Prof. Jan Boczek organizowa³ i uczestniczy³ w trudnej
do policzenia liczbie spotkañ z przedstawicielami
wszystkich dziedzin rolnictwa, podczas których przekazywa³ innym zdobyt¹ wiedzê, prowokowa³ dyskusje,
których rezultaty mia³y szeroki wp³yw zarówno na rodowisko naukowe jak i praktykê rolnicz¹. £¹cznie, dorobek
naukowy prof. Boczka obejmuje ponad 500 pozycji.
Prof. dr hab. Jan Boczek jest najwybitniejszym polskim akarologiem, wiatowej klasy specjalist¹ w zakresie roztoczy z nadrodziny szpecielowatych  Eriophyoidea. Ta niewidoczna nieuzbrojonym okiem grupa stawonogów, wystêpuj¹cych na trudnej do okrelenia liczbie gatunków rolin w dalszym ci¹gu stanowi wyzwanie
dla akarologów. Profesor Boczek dokona³ w tej dziedzinie prawdziwego prze³omu. Prowadzone przez niego
badania dotyczy³y zarówno taksonomii jak i biologii oraz
szkodliwoci wielu gatunków roztoczy zaliczanych do
wymienionej wy¿ej grupy. Opisa³ lub by³ wspó³autorem
opisu 35 nowych rodzajów oraz 229 nie znanych wczeniej gatunków szpecieli. Wyrazem uznania dla autorytetu Profesora Jana Boczka w tej w³anie dziedzinie by³o nazwanie dwóch rodzajów oraz trzech gatunków
szpecielowatych jego nazwiskiem: Boczekella (Farkas),
Boczekiana (R. Petanovic), Ryncaphytoptus boczeki
Hall i Epitrimerus boczeki Natcheff, a tak¿e nap³ywaj¹ce z ca³ego wiata proby o oznaczanie roztoczy znajdowanych w ró¿nych strefach klimatycznych.
Drugim wa¿nym obszarem zainteresowañ naukowych profesora Jana Boczka by³y badania nad szkodnikami produktów ¿ywnociowych i przechowalnianych.
Tak¿e w tej dziedzinie wykona³ szereg cennych prac nad
bionomi¹, ekologi¹ i gospodarczym znaczeniem tej grupy szkodników. Prowadzi³ tak¿e badania o istotnym praktycznym znaczeniu, dotycz¹ce wykorzystania promieniowania jonizuj¹cego oraz soli mineralnych w ograniczaniu
liczebnoci i zwalczaniu szkodników przechowalnianych.
Zapocz¹tkowa³ i rozwin¹³ wa¿ny nurt badawczy w Katedrze Entomologii, dziêki czemu, orodek warszawski
(obok poznañskiego) sta³ siê wiod¹cym w tej dziedzinie.
Prof. J. Boczek opisa³ tak¿e bionomiê kilkunastu
wa¿nych gospodarczo gatunków roztoczy oraz podj¹³
(wraz z partnerami z USA) badania nad mo¿liwoci¹
wykorzystania szpecieli do biologicznego zwalczania
chwastów. Dorobek naukowy Profesora w tym zakresie
obejmuje ponad 60 prac naukowych dotycz¹cych samych tylko szpecieli. Do najcenniejszych opracowañ
zaliczyæ nale¿y Katalog i Klucz wiatowej Fauny Eriophyoidea, napisany wspólnie z akarologami amerykañskimi i brazylijskimi oraz rozdzia³ w znanym na ca³ym
wiecie, miêdzynarodowym opracowaniu pt. World
crop pests: Eriophyid mites.
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Wyrazem uznania dla ca³okszta³tu Jego dzia³alnoci
naukowej by³o powierzanie prof. Janowi Boczkowi funkcji cz³onka komitetów redakcyjnych szeregu czasopism
o zasiêgu miêdzynarodowym takich jak: International Journal of Acarology (USA), Journal of Stored Product Research (Wielka Brytania), Zascita Bilia (by³a Jugos³awia),
Polskie Pismo Entomologiczne czy Acarologia (Francja).
Bez w¹tpienia, najwy¿szym miêdzynarodowym wyró¿nieniem by³o przyznanie Mu, jako pierwszemu i jedynemu jak dot¹d Polakowi, tytu³u Wyró¿nionego Cz³onka Towarzystwa Entomologicznego Ameryki.
We wspó³czesnej literaturze entomologicznej podrêczniki napisane przez prof. Jana Boczka zajmuj¹ niezwykle wa¿n¹ pozycjê. S¹ wród nich podrêczniki akademickie skierowane ku szerokiemu krêgowi m³odzie¿y
studiuj¹cej ochronê rolin nie tylko na poziomie uniwersyteckim ale tak¿e w szkolnictwie rednim. Chcia³bym nieco wiêcej powiedzieæ o trzech z nich: Wybrane dzia³y
zoologii, Nauka o szkodnikach oraz Roztocze (w pisaniu czêci podrêczników uczestniczyli najbli¿si wspó³pracownicy Profesora.) to klasyka literatury dydaktycznej w naszym kraju. Podrêczniki te s¹ w dalszym ci¹gu
wykorzystywane przez studentów uniwersytetów oraz
akademii rolniczych w ca³ej Polsce, a tak¿e przez
uczniów szkó³ rednich jako bezcenna pomoc w poszerzaniu wiedzy entomologicznej, przygotowaniu do
udzia³u w olimpiadach wiedzy, egzaminach maturalnych, czy podejmowanych staraniach o przyjêcie na
wy¿sze studia. Podrêczniki te s¹ tak¿e chêtnie czytane
przez osoby nie zajmuj¹ce siê profesjonalnie entomologi¹, co wiadczy z jednej strony o ich uniwersalnym
charakterze, a z drugiej o ³atwoci operowania przez ich
Autora jêzykiem naukowym, przystêpnym dla ka¿dego.
Nad jedn¹ z ksi¹¿ek napisanych przez prof. Boczka
chcia³bym siê nieco d³u¿ej zatrzymaæ. Owady i ludzie
to ca³kiem wyj¹tkowe opracowanie podrêcznik  popularyzuj¹cy wiedzê entomologiczn¹  kopalnia informacji
dotycz¹cych wiata owadów. Nie znajdziemy w niej
szczegó³owych informacji na temat biologii i fizjologii
owadów, wype³niaj¹ j¹ natomiast ciekawostki, anegdoty
oraz informacje które wci¹gaj¹ w niepowtarzalny, wyj¹tkowy, bogaty wiat owadów. Zapewne pozwalaj¹ te¿
prze³amywaæ entomofobiê, na któr¹ cierpi wg s³ów Profesora ok. 20% spo³eczeñstwa.
Pozwólcie Pañstwo, ¿e zacytujê fragment tej w³anie ksi¹¿ki: ...w USA stwierdzono, ¿e entomolodzy
wród badanych grup zawodowych ¿yj¹ najd³u¿ej, bo
a¿ 71 lat, geolodzy 69,8, chemicy 69,2, botanicy 68,4,
a matematycy 66,6 lat. Dodam tylko, ¿e wybieraj¹c mój
zawód nie zna³em tej statystyki, a brak entuzjazmu do
matematyki mia³ zupe³nie inne pod³o¿e.
Popularyzacja wiedzy jest w ¿yciorysie naukowym
prof. Boczka czym niezwykle wa¿nym. Udowodniê to
Pañstwu daj¹c jako przyk³ad wyj¹tkowe wydawnictwo, którego Profesor by³ pomys³odawc¹. Chodzi o Diagnostykê
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szkodników i ich wrogów naturalnych, której trzy tomy
znajduj¹ siê ju¿ w rêkach odbiorców. W za³o¿eniu pomys³odawcy, klucze te skierowane by³y do praktyków,
mia³y im u³atwiaæ pracê w terenie, z drugiej jednak strony by³y zachêt¹ dla kilkudziesiêciu pracowników nauki,
aby sk³onili swój sposób mylenia i spojrzenie na
ochronê rolin ku zagadnieniom praktycznym. Dla wielu z nas wspó³autorów tego opracowania, by³a to nauka
innego jêzyka, nowej formy przekazu dowiadczenia
oraz wiedzy. I znowu trzeba podkreliæ przenikliwoæ
Profesora i jego zrozumienie dla potrzeb praktyki.
W koñcu w ka¿dym z nas  wiadomym swojej pracy
nauczycielu akademickim, gdzie w rodku ciera siê
kilka postaw i preferencji. Trudno byæ w jednej osobie
wietnym dydaktykiem, doskona³ym naukowcem i wybitnym popularyzatorem wiedzy. Takie sytuacje zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko. Ale zrozumienie dla tych
trzech misji i potrzeba ich realizacji proporcjonalnie do
osobistych predyspozycji jest rzecz¹ kluczow¹ 
w pracy ka¿dego nauczyciela zatrudnionego czy to
w SGGW czy w Akademii Rolniczej w Krakowie lub innej uczelni rolniczej w naszym kraju. To zrozumienie
dla potrzeby tworzenia formy wyrazu naukowego czytelnego dla doradcy czy rolnika dostrze¿e ka¿dy, kto
wemie do rêki wspomniane klucze, redagowane
przez prof. Jana Boczka.
W czasie wielu wyk³adów dla producentów, doradców oraz s³u¿b rolnych, przekonywa³ (co przejê³o wielu
jego uczniów), ¿e aby skutecznie przekazaæ wiedzê
praktyce rolniczej trzeba byæ partnerem, a równoczenie posi¹æ umiejêtnoæ tworzenia i pracy w zespole.
Dorobek organizacyjny
Nie sposób tak¿e w krótkich kilku zdaniach opisaæ
ca³y dorobek organizacyjny Profesora. Jak ju¿ wspomnia³em na pocz¹tku, prof. Jan Boczek rozpocz¹³ pracê na SGGW w 1960 roku, obejmuj¹c kierownictwo Zak³adu Entomologii, przekszta³conego po dwóch latach
w Katedrê Entomologii. W pocz¹tkowym okresie Katedra liczy³a czterech pracowników, aby po trzydziestu latach, w 1997 roku, kiedy prof. Boczek odchodzi³ na
emeryturê osi¹gn¹æ liczbê 35 osób. By³ twórc¹ Katedry
nie tylko silnej kadrowo, ale tak¿e naukowo, czego wyrazem by³y liczne kontakty z placówkami naukowymi
w kraju i za granic¹ oraz wiele miêdzynarodowych projektów realizowanych wspólnie przez pracowników katedry z przedstawicielami zagranicznych orodków badawczych. Profesor Jan Boczek wraz ze swoimi wspó³pracownikami zorganizowa³ 16 spotkañ akarologicznych oraz miêdzynarodowy kurs w tej samej dziedzinie.
By³ tak¿e inicjatorem i wspó³organizatorem wielu spotkañ naukowych zarówno krajowych jak i miêdzynarodowych. Prof. Jan Boczek przewodniczy³ tak¿e wielu
sekcjom akaro- i entomologicznym na wielu miêdzyna-

rodowych sympozjach m.in. w Vancouver, Tel Avivie,
Pekinie, Londynie, Notingham, Edynburgu i innych.
W latach 19651972 prof. Jan Boczek pe³ni³ funkcjê
prodziekana, a nastêpnie dziekana Wydzia³u Ogrodniczego SGGW. By³ tak¿e cz³onkiem wielu senackich komisji.
Przez 40 lat by³ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu
Ochrony Rolin w Poznaniu, przez 12 lat przewodniczy³
Radzie Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Ponadto przez trzy lata uczestniczy³ w pracach Rady
Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, a przez
3 kadencje Instytutu Zoologii PAN. Przez dwie kadencje by³
tak¿e cz³onkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Jest
Cz³onkiem Honorowym Komitetu Ochrony Rolin PAN.
Dzia³alnoæ organizacyjna znalaz³a uznanie w postaci wielu nagród i odznaczeñ przyznanych prof. Janowi
Boczkowi, a wród najwa¿niejszych wymieniæ nale¿y
Krzy¿ Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal za Zas³ugi dla SGGW, Medal PAN im. Oczapowskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Spo³ecznoæ
akademicka SGGW nagrodzi³a prof. Jana Boczka tytu³em
doktora honoris causa tej uczelni nadanym w 1997 roku.
Swoj¹ niezwyk³¹ aktywnoci¹ i charyzmatyczn¹
osobowoci¹, integrowa³ polskie akademickie rodowisko naukowe zwi¹zane z ochron¹ rolin, a organizowane przez Niego spotkania Katedr Jednoimiennych pozostawia³y wiele niezapomnianych wra¿eñ.
Powi¹zania z Akademi¹ Rolnicz¹ w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Boczek by³ i jest osob¹ niezwykle
wa¿n¹ dla pracowników Katedry Ochrony Rolin Akademii Rolniczej w Krakowie. Towarzyszy³ nam rad¹ i pomoc¹ w trudnych chwilach, kiedy na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych z Katedry odeszli nagle i na zawsze prof. dr
hab. Jan Pielka oraz dr hab. Ryszard Strojnowski. Pomoc prof. Jana Boczka oraz jego cenne sugestie pozwoli³y zachowaæ strukturê Katedry, a tak¿e kontynuowaæ i rozwijaæ zapocz¹tkowane nurty badawcze. Ka¿dy z m³odszych i starszych pracowników Katedry
Ochrony Rolin zna i ceni przyjañ prof. Jana Boczka
wyra¿an¹ poprzez sta³e zainteresowanie rozwojem naukowym oraz cenne uwagi, które w wielu sytuacjach
przyczynia³y siê do podejmowania konkretnych dzia³añ
w sferze naukowej i organizacyjnej. Dziêki jego osobistemu zaanga¿owaniu oraz naukowym kontaktom i sugestiom, mo¿liwe by³y sta¿e krajowe i zagraniczne w licz¹cych siê orodkach, z którymi prof. Jan Boczek
utrzymywa³ o¿ywione kontakty. Wyjazdy te zaowocowa³y póniej badaniami nad uprawami wspó³rzêdnymi,
czym w Polsce wczeniej nikt siê nie zajmowa³, a tematyka ta sta³a siê z czasem jednym z wiod¹cych zagadnieñ badawczych realizowanych w Katedrze Ochrony
Rolin. Katedra Entomologii SGGW nigdy nie zamyka³a
drzwi pracownikom naszego zespo³u, a sta¿e tam odbyte,
sta³y siê m.in. punktem wyjcia dla dalszego rozwoju
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naukowego kilku pracowników naszej krakowskiej grupy. Kontakty te uwieñczone zosta³y doktoratem, a nastêpnie habilitacj¹ z zakresu podatnoci rolin na
szkodniki oraz osi¹gniêciem specjalizacji w zakresie
Thysanoptera. Dziêki ¿yczliwoci Profesora, mo¿liwym
sta³o siê przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
prof. Andrzeja Wnuka na Wydziale Ogrodniczym
SGGW, w okresie trudnym i prze³omowym dla naszej
Katedry. Wyrazem uznania ze strony prof. Jana Boczka
dla dorobku naukowego naszej Katedry by³o zaproponowanie kilku naszym pracownikom opracowanie czterech rozdzia³ów w zainicjowanym i redagowanym przez
prof. Boczka wielotomowym podrêczniku pt. Diagnostyka szkodników i ich wrogów naturalnych, popularnego w krêgach osób zajmuj¹cych siê w praktyce ochron¹
rolin.
Mo¿na by d³ugo wymieniaæ zarówno nasze kontakty
zawodowe z prof. Boczkiem jak i jego dzia³ania, które
w znacznym stopniu przyczyni³y siê do osi¹gniêcia silnej pozycji kadrowej i naukowej przez nasz¹ Katedrê.
Prof. Jan Boczek mia³ du¿y wp³yw na rozwój naukowy
Katedry Ochrony Rolin. By³ nie tylko wymagaj¹cym recenzentem wielu prac, ale przede wszystkim ¿yczliwym
doradc¹  Profesorem, którego wszyscy cenimy.
Czym zakoñczyæ?  Chyba tylko stwierdzeniem, ¿e
prof. dr hab. Jan Boczek nale¿y do grona najwybitniejszych polskich entomologów i akarologów. Jest twórc¹
znanej na ca³ym wiecie szko³y akarologicznej, postaci¹
bez której trudno wyobraziæ sobie historiê powojennego
rozwoju ochrony rolin w naszym kraju. Z podrêczników
napisanych przez Profesora korzysta³o kilka pokoleñ
studentów uczelni oraz szkó³ rolniczych, a jego autorytet wywar³ ogromny wp³yw na kszta³towanie siê zarówno pogl¹dów naukowych jak i nurtów badawczych
w ochronie rolin w Polsce.
¯ycie to ci¹g³a wêdrówka, prawdziwe ¿ycie to nieustanny marsz do przodu, skuteczne ¿ycie to ci¹g³e obcowanie z innymi, dzielenie siê dowiadczeniem, pozostawianie ladów w³asnego ja, istnienia, pracy, twórczego dzia³ania i osobowoci w duszach i sercach innych,
w tym co robi¹ i do czego zmierzaj¹. To zapewnienie
ci¹g³oci, trwa³oci osi¹ganych wyników i w jakim stopniu niemiertelnoci. Z ca³¹ pewnoci¹ nazwisko prof.
Jana Boczka nale¿y umieciæ w gronie najwybitniejszych polskich przedstawicieli ochrony rolin  fitopatologów i entomologów  takich jak prof. W³adys³aw Wêgorek, prof. Józef Kochman czy prof. Henryk Sandner.
¯ycie to ci¹g³a wêdrówka, prawdziwe ¿ycie to nieustanny marsz do przodu....
Mijaj¹ lata, pozostaj¹ wspomnienia, stare zdjêcia,
umiechniête twarze, emocje znane tylko uczestnikom
zdarzeñ. Zapewne ¿al tego co minê³o, ale od ¿alu wa¿niejsza satysfakcja z pozostawionych g³êbokich ladów
prawdy, których nie zatrze wiatr i nie zmyje fala przyp³ywu.
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WYK£AD DOKTORA HONORIS CAUSA
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
PROF . DR . HAB . J ANA BOCZKA
PT . C Z£OWIEK I ROZTOCZE 
Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Magnificencje, Szanowni Pañstwo!
Proszê pozwoliæ mi rozpocz¹æ moje wyst¹pienie od
wyra¿enia g³êbokiej wdziêcznoci tym wszystkim, którzy przyczynili siê do nadania mi dzisiaj tego zaszczytnego tytu³u, najwy¿ej cenionego przez wszystkich pracowników nauki: tytu³u doktora honoris causa.
Moj¹ wdziêcznoæ kierujê do Magnificencji Rektora
Akademii Rolniczej, prof. Janusza ¯miji, do cz³onków
Wysokiego Senatu, do cz³onków Rady Wydzia³u Ogrodniczego oraz recenzentów, profesorów: Stefana Pruszyñskiego i Edmunda Niemczyka.
Szczególn¹ wdziêcznoæ chcia³bym wyraziæ prof. Kazimierzowi Wiechowi za podjêcie siê roli promotora, za
tak wspania³¹ ocenê mojego dorobku i za tak ciep³y
i przyjazny stosunek do mojej osoby.
Bardzo dziêkujê Magnificencji Rektorowi mojej
uczelni, prof. Tomaszowi Boreckiemu, kierownikowi Katedry Entomologii Stosowanej SGGW prof. Zbigniewowi
D¹browskiemu i wszystkim, zw³aszcza w Katedrze, którzy stworzyli mi odpowiednie warunki i pozwalaj¹ mi, od
9 lat emerytowi, nadal pracowaæ nad roztoczami.
Szanowni Pañstwo, Drodzy Przyjaciele i Koledzy,
Trudno mi opisaæ s³owami co dzisiaj czujê. Chcia³bym po prostu powiedzieæ dziêkujê, oraz dodaæ, ¿e
zrobiê wszystko, abycie zawsze uwa¿ali tê decyzjê za
s³uszn¹.
Urodzi³em siê i wychowa³em we wsi Faciszowa,
pow. Tarnów, tam pasa³em krowy i kosi³em zbo¿a, 3 km
mia³em do szko³y powszechnej, 12 km do stacji kolejowej, 30 km do Tarnowa gdzie uzyska³em maturê. Studia
zoologiczne koñczy³em w 1951 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim. Moimi mistrzami, tutorami, tworz¹cymi wybitn¹ szko³ê entomologii byli profesorowie: Stanis³aw
Smreczyñski, Jan Zaæwilichowski, Zygmunt Grodziñski
i Zbigniew Kawecki. Prof. Kawecki przyj¹³ mnie do
SGGW. Od tego czasu cile wspó³pracujê z krakowsk¹
Akademi¹ Rolnicz¹  zw³aszcza z profesorami: W³adys³aw¹ Niemczyk, Janem Kotej¹, Janem Kuæmierzem,
Jerzym Achremowiczem, Andrzejem Wnukiem i Kazimierzem Wiechem. Z prof. Tadeuszem Wojtaszkiem
pracowalimy razem w Centralnej Komisji i równoczenie bylimy dziekanami Wydzia³ów Ogrodniczych.
Moje studia entomologiczne w Krakowie da³y mi podstawy systematyki i biologii owadów, co przecie¿ jest konieczne do pracy w zakresie ochrony rolin. A wiêc moim
przewodnikiem by³ Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie,
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najpiêkniejszym miecie, kulturalnej stolicy Polski,
orodku koncentruj¹cym wielkie centrum nauki rolniczej, w tym i ochrony rolin.
Ciê¿ko pracuj¹cym rodzicom zawdziêczam wdro¿enie mnie do systematycznej pracy, a ¿onie wdziêcznoæ
za odci¹¿enie mnie od k³opotów domowych i wychowania dzieci.
Pierwsze 10 lat pracy zawodowej spêdzi³em w Instytucie Ochrony Rolin w Pu³awach. Stwierdzi³em wtedy,
¿e jest druga grupa stawonogów obok owadów, mianowicie roztocze, tak¿e o du¿ym znaczeniu gospodarczym. Prof. Zofia Go³êbiowska zachêci³a mnie do badañ
nad roztoczami. Do roku 1951 w Polsce prawie nie zajmowano siê roztoczami, które s¹ wa¿ne w ochronie rolin, produktów przechowywanych i w ochronie zdrowia.
Pajêczaki te s¹ mniej znane, gdy¿ s¹ maleñkie, najczêciej d³ugoci cia³a 0,10,8 mm, czêsto niewidoczne go³ym okiem. Akarolodzy zajmuj¹ siê nimi od niedawna.
W stosunku do entomologii  akarologia jest opóniona
o 200 lat, opisanych jest zaledwie 47 000 gatunków,
chocia¿ przewiduje siê, ¿e ¿yje na ziemi mo¿e nawet
milion gatunków. Okazuje siê jednak, ¿e czêsto wcale
nie s¹ mniej wa¿ne od owadów i coraz czêciej o nich
s³yszymy i przez nie cierpimy. S¹ wa¿nymi szkodnikami
rolin i produktów magazynowanych, liczne gatunki s¹
krwiopijcami cz³owieka i zwierz¹t domowych, powoduj¹
alergie oraz s¹ wektorami wielu gronych chorób w Polsce i na wiecie.
Szczêliwie dla mnie, dziêki stypendium Fundacji
Rockefellera, mog³em odbyæ w 1959 roku kursy akarologii ogólnej i rolniczej w Stanach Zjednoczonych i tak
zwi¹za³em siê z akarologi¹.
Owady wszyscy znamy, gdy¿ na codzieñ spotykamy
siê z komarami, meszkami, muchami domowymi, stonk¹ ziemniaczan¹, wa¿kami, mszycami i tp. Jest ju¿ opisanych oko³o miliona gatunków i to jest dopiero cz¹stka
istniej¹cej fauny wiatowej. Dokonajmy krótkiego przegl¹du roztoczy jako naszych wrogów, ale niekiedy tak¿e
sprzymierzeñców i organizmów po¿ytecznych. Z rolinami zwi¹zanych jest ponad 5 000 gatunków roztoczy
nale¿¹cych do kilkudziesiêciu rodzin. Dla nas wa¿ne to
g³ównie przêdziorki i szpeciele. Atakuj¹ wszelkie roliny
ale tak¿e grzyby. Mog¹ uszkadzaæ wszystkie organy rolinne. Gatunki drapie¿ne ¿yj¹ce na rolinach, zw³aszcza dobroczynkowate (Phytoseiidae) s¹ coraz czêciej
wykorzystywane do zwalczania gatunków szkodliwych.
S¹ namna¿ane i wypuszczane w szklarniach, na polach
i w sadach. Redukuj¹ i reguluj¹ populacje roztoczy fitofagicznych i pozwalaj¹ ograniczaæ stosowanie pestycydów. W szklarniach w Polsce ju¿ w tej chwili mo¿na rezygnowaæ ze stosowania akarycydów, gdy¿ drapie¿ne
dobroczynki zabezpieczaj¹ uprawy przed przêdziorkami.
Drog¹ selekcji i in¿ynierii genetycznej drapie¿ce te s¹
ulepszane. Dostêpne s¹ ju¿ w handlu transgeniczne dobroczynki odporne na pestycydy i prze¿ywaj¹ce zimowe

warunki. Liczne pojawy przêdziorków w sadach to efekt
stosowania nieselektywnych pestycydów, które niszcz¹
ich drapie¿ce. Obecnie, kiedy wycofujemy siê z masowego stosowania pestycydów, coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ drapie¿ce szpecieli i przêdziorków.
Roztocze w naszym klimacie s¹ czêsto wa¿niejsze
ni¿ owady jako szkodniki przechowywanych produktów
spo¿ywczych. S¹ to tzw. rozkruszki, które zanieczyszczaj¹ produkty swoimi wylinkami i wydalinami, zjadaj¹,
infekuj¹ mikroorganizmami, zagrzewaj¹. Nasze suszone zio³a, produkty m¹czne, pieczarki, sery, cebule jadalne i cebulki rolin ozdobnych s¹ bardzo czêsto, niekiedy w kilkudziesiêciu procentach pora¿one rozkruszkami. Zjadane z produktami mog¹ powodowaæ schorzenia
przewodu pokarmowego, zw³aszcza dzieci. Liczne gatunki ¿yj¹ w warunkach polowych we wszelkich materia³ach rolinnych. £atwo st¹d trafiaj¹ do magazynów ze
s³om¹ czy ziarnem. Rozkruszki s¹ bardzo ¿ar³oczne.
Nawet 80% pobranej energii przekszta³caj¹ w jaja. Samica mo¿e w ci¹gu miesi¹ca ¿ycia z³o¿yæ ich nawet
1000. Rozwój pokolenia mo¿e trwaæ zaledwie 10 dni,
wiêc nierzadko w 1 kg kaszy znajduje siê ich dziesi¹tki tysiêcy. Specyficzne gatunki rozwijaj¹ siê w przetwórniach,
serowarniach, pieczarkarniach. Ochrona przed rozkruszkami to przede wszystkim higiena produktów i przechowalni, oraz zapewnienie warunków niskiej temperatury
i wilgotnoci przy przechowywaniu i przetwarzaniu produktów spo¿ywczych. Stosuj¹c rygorystycznie te proste
zalecenia mo¿na unikaæ pora¿enia przez rozkruszki.
Cierpimy bardzo z powodu roztoczy paso¿ytniczych.
Prawie wszyscy z nas nosimy po kilkaset maleñkich
roztoczy, nu¿eñców, zw³aszcza w torebkach w³osowych
twarzy  maj¹ je niekiedy nawet ju¿ niemowlêta. Wystêpowanie ich mo¿e wywo³ywaæ dermatozy, tr¹dziki, ³upie¿, czy ³ysienie plackowate. Inne roztocze to wierzbowce  ektopaso¿yty skóry ptaków i ssaków. Zwi¹zane s¹ ze skór¹, powoduj¹ infekcje bakteryjne. Powstaj¹
strupy, obrzêki u cz³owieka i u zwierz¹t domowych.
W USA ocenia siê, ¿e powoduj¹ straty mlecznoci krów
o 10-15%, a koszty zwalczania na kotach, psach, lisach
siêgaj¹ tam rocznie prawie miliard dolarów.
Ogromny problem zwi¹zany z roztoczami w Polsce
i prawie na ca³ym wiecie to kleszcze w³aciwe i obrze¿ki. S¹ rezerwuarami i przenosicielami oko³o 130 gatunków arbowirusów, 30 gatunków riketsji, oko³o 20 gatunków krêtków i innych bakterii, grzybów, 200 gatunków piroplazm i innych pierwotniaków, oraz filarii-nicieni. ¯adne inne zwierzêta nie przenosz¹ tyle gatunków patogenów na cz³owieka i zwierzêta krêgowe, co kleszcze. Do
chorób transmisyjnych przenoszonych przez kleszcze
w Polsce nale¿¹ wed³ug wa¿noci: rodkowoeuropejskie
kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza nazywana te¿
krêtkowic¹ kleszczow¹, wirus zachodniego Nilu, tularemia oraz babeszjoza, erlichioza i gor¹czka Q. Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych to
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ciê¿ka choroba wirusowa uk³adu nerwowego z gor¹czk¹.
Rocznie notowane jest w kraju oko³o 200 przypadków.
Chroni tylko zapobiegawcze szczepienie, i osoby zagro¿one, ze wzglêdu na rodzaj pracy, zw³aszcza s³u¿by lene, powinny koniecznie takie szczepienia przechodziæ.
W Polsce oko³o 11%, ale w niektórych rejonach do
25% kleszczy jest zaka¿onych krêtkami powoduj¹cymi
boreliozê, a rezerwuarem s¹ drobne gryzonie. Jest to
bakteryjna, przewlek³a choroba, a skutki to: rumieñ,
zmiany zapalne stawów i koci, serca, uk³adu nerwowego z ró¿norodnymi zaburzeniami czucia, s³uchu, otêpienia itp. Wczesne wykrycie przeciwcia³ i leczenie antybiotykami prowadzi do wyleczenia. Rocznie w kraju notowane jest kilkaset wypadków zachorowañ, niestety
z tendencj¹ wzrostow¹.
W Polsce notowano pojedyncze przypadki gor¹czki
powodowanej przez wirus zachodniego Nilu. Objawy to
powiêkszone wêz³y ch³onne, bóle miêniowo-stawowe,
wysypki na ciele. Podobnie babeszjoza  choroba wywo³ywana przez pierwotniak  a jej objawy to wysoka temperatura, anemia, zapalenie organów wewnêtrznych. Erlichioza to przede wszystkim choroba psów, powodowana przez riketsje. Objawy s¹ grypopodobne i prowadzi do
uszkodzenia narz¹dów wewnêtrznych. Podobnie gor¹czka Q-riketsje przenoszone s¹ przez kleszcze, roztocza
szczurzego i ptaszyñca  czêstego paso¿yta kur w kurnikach. Kleszcze przenosz¹ tak¿e wiele innych powa¿nych
chorób nie wystêpuj¹cych w Polsce jak: gor¹czka gór
skalistych, ospy riketsjowe, gor¹czka syberyjska i inne.
Roztocze s¹ bardzo aktywne w rozk³adzie materii
organicznej. Liczebnoæ ich bywa ogromna. Na 1 m2
ció³ki i gleby lenej mo¿e byæ nawet milion ró¿nych
roztoczy, w glebie ornej do kilkudziesiêciu tysiêcy. Dominuj¹ tam mechowce, które przenosz¹ tasiemce. Cz³owieka mo¿e atakowaæ tak¿e pospolity roztocz kurników
 ptaszyniec kurzy. Zmniejsza nonoæ w fermach,
a ponadto mo¿e przenosiæ miêdzy innymi kleszczowe
zapalenie mózgu, gor¹czkê Q i inne. Mo¿e ¿yæ bez po¿ywienia nawet 9 miesiêcy.
Wiadomo, ¿e armiê napoleñsk¹ nie zniszczy³y kule,
lecz mróz, wszy i tyfus. W czasie II Wojny wiatowej armie brytyjska i amerykañska walcz¹ce w tropikach Birmy, Borneo, Nowej Gwinei dziesi¹tkowane by³y przez
bakteryjny tyfus nazywany przez Japoñczyków  tsutsugamushi, roznoszony przez roztocze z rodziny Trombiculidae, zw³aszcza Trombicula akamushi. W 1943 roku
ponad sto razy wiêcej umiera³o ¿o³nierzy z powodu tej
choroby ni¿ od kul. Choroba wystêpuje w Japonii, po³udniowo-wschodniej Azji i Australii.
Grony paso¿yt pszczó³ to pszczo³ojadek ulowy,
Varroa destructor, jest wektorem patogenów pszczo³y.
Powoduje zamieranie w kraju oko³o 10% rojów. Jeli
rzeczywicie nast¹pi ocieplenie naszego klimatu, grozi
nam pojawienie siê azjatyckiego, jeszcze groniejszego
paso¿yta pszczó³  Tropilaelaps.
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Zmiana naszego obecnego trybu ¿ycia, zanieczyszczenie rodowiska, urbanizacja, industrializacja s¹
przyczyn¹ chorób cywilizacyjnych takich jak: cukrzyca,
oty³oæ, nowotwory, choroby kr¹¿eniowe, alergie. Nawet 90% czasu spêdzamy w zamkniêtych pomieszczeniach: domach, samochodach, biurach, bibliotekach,
rodkach transportu i tp. Wszêdzie towarzysz¹ nam roztocze i owady przenoszone przez nas, rozmna¿aj¹ce
siê w naszych ³ó¿kach, dywanach, meblach tapicerskich. W pomieszczeniach klimatyzowanych roztocze
kr¹¿¹ wraz z kurzem, strzêpkami i zarodnikami grzybów
oraz rozprzestrzeniaj¹ alergeny i dziêki nim cierpimy na
schorzenia astmatyczne: katar, pokrzywki, biegunki i inne powa¿ne schorzenia.
Alergie cz³owieka i zwierz¹t domowych mo¿e wywo³ywaæ kilkadziesi¹t gatunków roztoczy, a ka¿dy wytwarza specyficzny zestaw alergenów. W zwi¹zku z tym poszczególni ludzie i zwierzêta  alergicy reaguj¹ na alergeny ró¿nych gatunków zwierz¹t: jedni na alergeny
psów, inni  bardzo czêsto na rozkruszki, czyli roztocze
przechowalniane a zw³aszcza roztocze kurzu domowego  kurzolubki. Liczne roztocze zwi¹zane z rolinami
mog¹ wywo³ywaæ alergie, o których mówi³em wczeniej:
rolino¿erne przêdziorki, drapie¿ne dobroczynki. Cierpi¹ przez nie niekiedy osoby pracuj¹ce w szklarniach
czy w sadach. Bardzo czêsto obserwuje siê schorzenia
alergiczne osób pracuj¹cych w pieczarkarniach. ¯yje
tam du¿o ró¿nych roztoczy. Gatunki z rodziny Pygmephoridae niekiedy pokrywaj¹ mas¹ cia³ owocniki, które
wygl¹daj¹ jak obsypane py³em czerwonej papryki. Zniechêca to pracowników do pracy. Czêsto cierpi¹ oni na
dermatozy. Silne schorzenia alergiczne wywo³ywaæ mog¹ kleszcze  zarówno tzw. kleszcze w³aciwe, które
przymocowane do gospodarza wysysaj¹ krew przez szereg dni, jak i obrze¿ki, ¿eruj¹ce krótko ale wielokrotnie.
W kurnikach ¿yj¹ roztocze kilku rodzin, a zw³aszcza
ptaszyniec kurzy, ¿eruj¹cy na nogach kur. Powoduj¹
czêsto u wra¿liwych pracowników schorzenia skórne.
Du¿¹, gron¹ grupê alergennych roztoczy stanowi¹
omawiane ju¿ nu¿eñce i wierzbowce, zwi¹zane ze
skór¹ cz³owieka i zwierz¹t. Mog¹ uczulaæ tak¿e liczne
gatunki roztoczy atakuj¹cych nasze produkty spo¿ywcze jak rozkruszek m¹czny, drobny, roztoczki a tak¿e towarzysz¹ce im drapie¿ce, zw³aszcza piêkny sierposz
rozkruszkowiec. Mo¿e Pañstwa dziwiæ takie okrelenie,
ale trawestuj¹c wiersz pani Alicji Ziêby Ma³e jest piêkne. Bo s¹ tacy, których sierposz, szpeciel urod¹ zachwyca, Có¿, jak wiadomo, piêkno ma ró¿ne oblicza.
Oko³o 30% alergików reaguje na te roztocze, cierpi¹
czêsto zw³aszcza piekarze, m³ynarze ale tak¿e pojedynczy konsumenci pora¿onych produktów.
Szanowni Pañstwo. Sam dowiadczy³em alergennego
dzia³ania roztoczy. Pracowa³em w s³ynnym instytucie w Savannah, w stanie Georgia w USA, gdzie zgin¹³ Kazimierz
Pu³aski. Hodowa³em maleñkie paso¿ytnicze roztocze
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(Pyemotes ventricosus) dla ewentualnego wykorzystania
ich do biologicznego zwalczania mrówek ognistych, tej plagi w po³udniowych stanach Stanów Zjednoczonych. Roztocz ten, d³ugoci 0,2 mm, produkuje tak silny jad, ¿e parali¿uje 10 cm g¹sienicê. Po kilku tygodniach pracy musia³em
tê pracê porzuciæ, bo moje rêce wygl¹da³y jak poparzone.
Ostatnia grupa roztoczy alergennych, szczególnie zas³uguj¹ca na omówienie, to roztocze kurzu domowego:
rozkruszki i kurzolubki. Te ostatnie to krewniaki rozkruszków, ledwo widoczne go³ym okiem (ok. 0,4 mm), bardzo
pospolicie wystêpuj¹ce w naszych ³ó¿kach i dywanach,
meblach tapicerskich. W 1 g kurzu mo¿e ich byæ wiele tysiêcy. Produkuj¹ one silne alergeny i znaczna czêæ alergików reaguje na ich obecnoæ. Czêciej cierpi¹ m³odzi
ch³opcy, ale nie tylko. Czêste pranie i czyszczenie, stosowanie odpowiednich odkurzaczy a wiêc prostych zabiegów higienicznych pozwala w du¿ym stopniu eliminowaæ
te roztocze i uniemo¿liwiaæ ich rozwój.
W miarê rozwoju akarologii z pewnoci¹ alergennoæ
tak¿e innych roztoczy bêdzie udowodniona.
Z tego krótkiego przegl¹du widaæ, ¿e nie tylko owady
ale tak¿e roztocze uprzykszaj¹ nam ¿ycie i przyczyniaj¹
siê do licznych schorzeñ cz³owieka, zwierz¹t domowych
i dzikich oraz rolin. wiadomoæ, ¿e roztocze towarzysz¹
nam wszêdzie, ale mo¿na ich unikaæ czêsto stosunkowo

prostymi metodami, powinna nas mobilizowaæ. Musimy
jednak znacznie wiêcej o nich wiedzieæ ni¿ dotychczas.
Niektóre roztocze s¹ jednak naszymi sprzymierzeñcami
i w przysz³oci z pewnoci¹ bêdziemy jeszcze czêciej je
wykorzystywaæ  nie tylko w szklarniach i w sadach.
Mo¿liwoci tutaj s¹ bardzo du¿e.
Szanowni Panstwo,
Studia weterynaryjne trwaj¹ w Polsce 6 lat. Zgodnie
z nowymi zaleceniami studia rolnicze maj¹ siê koñczyæ
po 3,5 roku i wielu takich absolwentów bêdzie pracowaæ
w ochronie rolin. Przecie¿ mamy leczyæ setki gatunków
rolin, stosowaæ setki zwi¹zków chemicznych, czêsto
bardzo niebezpiecznych dla zdrowia cz³owieka, stosowaæ coraz nowsze, bezpieczniejsze metody. Dla zachowania zdrowia mamy w przysz³oci jeæ coraz wiêcej
produktów rolinnych, lepiej ozdabiaæ rolinami nasze
domy i mieszkania. Jakoæ rolin musi byæ coraz lepsza.
Ochrona rolin odgrywa wiêc w ¿yciu cz³owieka bardzo
wa¿n¹ rolê ze wzglêdów zdrowotnych, ekonomicznych
i kulturowych. Studia kzta³c¹ce lekarzy rolin winny trwaæ
jak dotychczas  5 lat. Taki lekarz musi byæ nie tylko dobrym rolnikiem lub ogrodnikiem lecz ponadto ekspertem
w ca³ej ochronie rolin, a wiêc entomologii, akarologii, fitopatologii i herbologii.

GENETYKA LENA W PRAKTYCE I NAUCE
WSPÓ£PRACA KATEDRY NASIENNICTWA, SZKÓ£KARSTWA I SELEKCJI DRZEW
LENYCH Z LASAMI PAÑSTWOWYMI ORAZ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI
ORODKAMI NAUKOWYMI

Realizacja przyjêtych w Lasach Pañstwowych celów
gospodarczych zapewnienia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju lenictwa wymaga szerokiej wspó³pracy
praktyki lenej z nauk¹. W tym zakresie Katedra Nasiennictwa, Szkó³karstwa i Selekcji Drzew Lenych od wielu
lat prowadzi badania, których wyniki od lat s¹ wdra¿ane
do praktyki gospodarczej Lasów Pañstwowych.
Przyjête priorytety dzia³alnoci naukowej Katedry
obejmuj¹ najbardziej rozwijaj¹ce siê aktualnie kierunki
badañ lenych jakimi s¹ genetyka populacyjna i biochemiczna drzew lenych oraz programy ochrony i zachowania lenych zasobów genowych.
Najczêciej stosowan¹ metod¹ oceny genetycznej
zmiennoci wewn¹trzgatunkowej drzew lenych s¹ dowiadczenia proweniencyjne. Oceniaj¹ bowiem wartoæ

populacji cz¹stkowych, jak¹ tworz¹ drzewostany rodzicielskie i ich generatywne potomstwo, poprzez charakterystykê przekazywalnoci najistotniejszych gospodarczo cech adaptacyjnych i hodowlanych. Badania te
analizuj¹ tak¿e reaktywnoæ potomstwa drzewostanów
rodzicielskich na zmienne warunki glebowe i klimatyczne upraw porównawczych.
Rozwój elektroforezy i chromatografii umo¿liwi³ ocenê zmiennoci genetycznej drzew lenych biologicznymi
markerami genetycznymi oraz bezporednio na poziomie budowy DNA. Pozwoli³ tak¿e na ocenê stopnia adaptacji i mo¿liwoci utrzymania równowagi biologicznej
drzewostanów do zmieniaj¹cych siê warunków rodowiska. Aktualnie stosowane nowoczesne techniki analityczne umo¿liwiaj¹ równie¿ wprowadzenie do lenictwa
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wiarygodnych testów weryfikacji genetycznej materia³u
odnowieniowego. Opracowanie nowych zasad oceny
jakoci sadzonek w oparciu o wartoæ genetyczn¹ jest
niezbêdne w okresie integracji europejskiej i zwi¹zanej
z ni¹ unifikacji kontroli jakoci materia³u szkó³karskiego
oraz handlu nasionami i sadzonkami wed³ug zasad
Ustawy nasiennej oraz Dyrektywy UE 1 1999 r. o zasadach obrotu lenym materiale rozmno¿eniowym.
Z tych za³o¿eñ wynikaj¹ kierunki prowadzonych badañ, a tak¿e podejmowanych kontaktów Katedry z Lasami Pañstwowymi oraz orodkami naukowymi w kraju
i zagranic¹.
Kierunki badañ
Przyjêto, ¿e realizowane badania musz¹ rozwi¹zywaæ w najszerszym zakresie problemy praktyki gospodarstwa lenego dotycz¹ce hodowli selekcyjnej, w której nasiennictwo i szkó³karstwo lene oparte s¹ na genetycznych podstawach populacyjnej i indywidualnej
selekcji drzew lenych.
G³ównym celem badañ prowadzonych przez Katedrê
jest ocena aktualnej strategii oraz programów selekcyjnych
w aspekcie ochrony lenych zasobów genowych w Polsce,
opracowanie zadañ regionalnych banków genów w wietle
realizacji: wstêpnych za³o¿eñ do programu ochrony lenych
zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew lenych
w Polsce na lata 20012035 r., programu testowania potomstwa wy³¹czonych drzewostanów nasiennych, drzew
doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw
nasiennych oraz Ustawy o lenym materiale rozmno¿eniowym. Wyniki maj¹ istotne znaczenie w praktyce lenej przy
opracowaniu zasad przebudowy drzewostanów przedplonowych w górskich nadlenictwach RDLP Krosno, Kraków
i Katowice oraz mo¿liwoci ochrony lenych zasobów genowych Karpat we wspó³pracy miêdzynarodowej.
Realizacja projektów badawczych
Nowe zadania badawcze wynikaj¹ z koniecznoci
wdra¿ania do hodowlanej praktyki lenej, a tak¿e do dydaktyki przedmiotu na poziomie szko³y wy¿szej nowoczesnych metod z zakresu genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew, oraz nowoczesnych technik produkcji szkó³karskiej.
Aktualnie Katedra Nasiennictwa, Szkó³karstwa i Selekcji Drzew Lenych prowadzi badania w ramach siedmiu projektów zleconych przez: Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe  Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, Instytut Badawczy Lenictwa w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a tak¿e w ramach
grantu aparaturowego Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ³¹czn¹
kwotê 1 329 485 z³. w kilku grupach problemowych.
1) Ocena zmiennoci wewn¹trzgatunkowej oraz
wartoci genetyczno-hodowlanej pochodzeñ g³ównych gatunków lasotwórczych w Karpatach w oparciu
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o za³o¿one powierzchnie proweniencyjne wierka
pospolitego, modrzewia europejskiego, buka zwyczajnego (Stacja Dydaktyczno-Badawcza Katedry
w Krynicy), sosny zwyczajnej (Polany k. Grybowa),
modrzewi (Kolanów k. Bochni), jod³y pospolitej (Baligród, Bielsk, £agów, Nowe Ramuki, Rogów, Stary S¹cz,
Zwierzyniec) i dêbu szypu³kowego (Brzesko).
W tematyce tej, wyniki oceny genetyczno-hodowlanej
oraz analizy zmiennoci miêdzy i wewn¹trz populacyjnej
jod³y pospolitej (Abies alba) w wietle potrzeb hodowli
i zachowania zasobów genowych gatunków zosta³y
wdro¿one do praktyki lenej. Wskazano ród³a kwalifikowanego materia³u odnowieniowego, okrelono wartoci
genetyczno-hodowlanej wielu reprezentatywnych proweniencji jod³y pospolitej reprezentuj¹cych 15 regionów
polskiego zasiêgu wystêpowania gatunku w zró¿nicowanych warunkach uprawowych kraju. Poznanie zakresu
zró¿nicowania populacji buka pod wzglêdem cech przyrostowych, jakociowych i odpornociowych okreli³o m.
in. selekcyjn¹ bazê lenego materia³u rozmno¿eniowego
dla potrzeb odnowieniowych drzewostanów Beskidu S¹deckiego i Beskidu l¹skiego.
2) Opracowanie metod zachowania lenych zasobów genowych w programach regionalnych banków genów m.in. Karpackiego Banku Genów, Regionalnego Banku Genów RDLP Katowice realizowane we wspó³pracy z LBG Kostrzyca i Generalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie.
Zasada tworzenia regionalnych banków genów ma na
celu zachowanie lokalnych populacji drzew lenych in
vivo oraz ocenê ich wartoci genetycznej w zró¿nicowanych warunkach rodowiska, charakteryzuj¹cych siê
ró¿nym stopniem zagro¿enia. W realizacji tego tematu
badania ³¹cz¹ programy selekcji i ochrony drzew z zasadami gospodarki lenej opartej na podstawach ekologicznych. Jednym z regionów, w których Katedra prowadzi dzia³alnoæ, s¹ Karpaty, wykazuj¹ce znaczny stopieñ
degradacji ekosystemów lenych. Regionalne banki
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genów opieraj¹ siê na infrastrukturze technicznej istniej¹cych obiektów szkó³karskich i przechowalni oraz istniej¹cych i nowo zak³adanych archiwach i powierzchniach porównawczych potomstwa drzewostanów uznanych za
wartociowe w danym regionie. Aktualnie wyniki badañ
pozwalaj¹ na ochronê najwartociowszych populacji
w programie regionalnych banków genów w Karpatach,
zachowanie bioró¿norodnoci genetycznej w formie depozytów nasion oraz in vivo na archiwach potomstwa i powierzchniach zachowawczych zlokalizowanych w zró¿nicowanych warunkach siedliskowych Karpat oraz Dyrekcji
Regionalnej Lasów Pañstwowych w Katowicach. Badania
okreli³y tak¿e strukturê genetyczn¹ wybranych populacji
drzewostanów karpackich na podstawie analizy polimorfizmu izoenzymowego i terpenowego jod³y i wierka objêtych ochron¹ w Karpackim Banku Genów.
3) Badania oceny wartoci genetycznej drzewostanów Beskidu l¹skiego a tak¿e drzewostanów innych nadlenictw górskich objêtych Programem przebudowy Beskidów. Prowadzone w latach 20032005
prace badawcze obejmowa³y:
 ocenê cech adaptacyjnych wierka oraz innych gatunków lasotwórczych w Beskidach (jod³a, buk) oraz gatunków domieszkowych na powierzchniach badawczych w oparciu o analizê wartoci genetyczno-hodowlanej potomstwa oraz ocenê struktury genetycznej
wybranych drzewostanów beskidzkich okrelanej na
podstawie markerów izoenzymowych i terpenowych;
 opracowanie racjonalnych zasad i etapów przebudowy drzewostanów wierkowych w Beskidzie l¹skim
i ¯ywieckim na podstawie oceny ich wartoci genetycznej;
 ocenê stanu gromadzenia i mo¿liwoci wykorzystania
zapasów i depozytów nasion spe³niaj¹cych za³o¿enia
genetyczne do przebudowy wierczyn w Beskidzie
l¹skim i ¯ywieckim (Leny Materia³ Rozmno¿eniowy) w oparciu o dzia³alnoæ Stacji Regionalnego Karpackiego Banku Genów w Nadlenictwie Wis³a.

4) Doskonalenie i wzorcowe wdro¿enie do praktyki nowych technologii produkcji materia³u szkó³karskiego.
Aktualnie realizowane s¹ wa¿ne aplikacyjne tematy
szkó³karskie:
 przygotowania i oceny technologii produkcji sadzonek
mikoryzowanych biopreperatem z grzybem Hebeloma
crustuliniforme (wspó³praca ze prof. Stefanem Kowalskim z Katedry Fitopatologii Lenej)
 oceny przydatnoci wielodoniczek styropianowych do
produkcji sadzonek jod³y i buka w kontrolowanych warunkach zewnêtrznych przy wykorzystaniu zró¿nicowanych substratów.
 badañ nad optymalizacj¹ wykorzystania substratów
trocinowo-torfowych do produkcji sadzonek w warunkach kontrolowanych.
 mo¿liwoci wykorzystania siewnika pneumatycznego
do siewu punktowego nasion, wprowadzania biopreparatu mikoryzowanego i nawo¿enia w namiotach foliowych oraz sortownika nasion o pionowym strumieniu powietrza (wspó³praca z prof.. Józefem Walczykiem z Katedry Maszynoznawstwa Lenego).
 oceny w³aciwoci fizykochemicznych substratów
w aspekcie optymalizacji nawo¿enia oraz jakoci sadzonek hodowanych w warunkach kontrolowanych.
W badaniach tych oceniono jakoæ produkowanych sadzonek oraz w³aciwoci stosowanych pod³o¿y wykazuj¹c ich pe³n¹ przydatnoæ w aspekcie uzyskania wysokiej klasy materia³u sadzeniowego.
Aktualnie Katedra uczestniczy we wdro¿eniu dwóch
krajowych programów: Testowania potomstwa wy³¹czonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych
i plantacyjnych upraw nasiennych i lenej regionalizacji
dla nasion i sadzonek w Polsce. Krajowy program testowania obejmuje aktualnie I etap zak³adania upraw testuj¹cych wy³¹czone drzewostany nasienne buka
a w dalszej kolejnoci jod³y, wierka i innych gatunków
domieszkowych. Bêdzie on realizowany do roku 2035.
W ramach programu testowania Katedra opiekuje
siê ju¿ powierzchniami testuj¹cymi potomstwo wy³¹czonych drzewostanów nasiennych buka z jego po³udniowego (górskiego) zasiêgu wystêpowania, za³o¿onymi
w N-ctwach Nawojowa i Rymanów.
Pracownie i laboratoria
Katedra prowadzi dzia³alnoæ badawcz¹ g³ównie
w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Krynicy, na terenie
której znajduje siê budynek administracyjny, laboratoria,
wiata i namioty foliowe. Prowadzone s¹ tutaj na licznych
powierzchniach badawczych dowiadczenia proweniencyjne, rodowe i klonowe licznych gatunków drzew
lenych.
W ramach realizacji tematu Rozwój szkó³karstwa lenego na potrzeby zalesieñ i przebudowy drzewostanów
o szczególnym zagro¿eniu rodowiska kontynuowana
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jest modernizacja obiektów Stacji g³ównie poprzez zakup urz¹dzeñ technicznych i ch³odni niskotemperaturowej do przechowywania nasion i sadzonek.
Katedra rozwija równie¿ pracownie i laboratoria badawcze: markerów genetycznych w tym laboratorium
chromatograficznego wyposa¿onego w chromatograf gazowy Pay-Unicam, elektroforezy z zestawem do elektroforezy na ¿elach poliakrylamidowym i skrobiowym, oraz
laboratorium DNA z sekwenatorem, a tak¿e pracowniê
szkó³karsk¹ umo¿liwiaj¹c¹ badanie w³aciwoci fizyko-chemicznych substratów i nasiennicz¹ z kie³kowni¹ i stanowiskami do oceny jakoci nasion drzew lenych. Laboratoria te mog¹ wiadczyæ us³ugi dla praktyki lenej.
Upowszechnianie wiedzy
W ramach dydaktyki przedmiotu: Nasiennictwo,
Szkó³karstwo i Selekcja Drzew Lenych Katedra promuje wiedzê na kierunkach Gospodarka Lena oraz
Ochrona Zasobów Lenych Wydzia³u Lenego w zakresie przedmiotu Nasiennictwo, szkó³karstwo i selekcja
drzew lenych. Program zajêæ obejmuje zapoznanie
studentów ze specyfik¹ nasiennictwa, produkcji szkó³karskiej w namiotach foliowych i inspektach, a tak¿e
z zasadami selekcji populacyjnej i indywidualnej drzew
lenych w warunkach górskich.
Katedra rozwija Stacjê Dydaktyczno-Badawcz¹ Katedry w Krynicy, a tak¿e propaguje nowoczesne kierunki badawcze w ramach Podyplomowego Studium Genetyki i Selekcji Drzew Lenych, które zosta³o za³o¿one
w 1999 r. kszta³c¹c leników do pracy w zakresie realizacji programów selekcji i zachowania zasobów genowych w jednostkach administracji lasów pañstwowych
Do chwili obecnej wykszta³cono kilkuset absolwentów
ze wszystkich dyrekcji LP w Polsce.
Katedra szeroko popularyzuje swoje osi¹gniêcia na
organizowanych przez siebie konferencjach naukowych, a tak¿e zagranic¹. Zorganizowa³a ich w latach
1974-2006 siedemnacie.
1. I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
na temat: Aktualne problemy szkó³karstwa lenego
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w terenach górskich i podgórskich. Krynica 1920
wrzenia 1974 r. (o zasiêgu krajowym)
2. Sympozjum naukowe na temat: Dowiadczenia proweniencyjne w Polsce. Krynica, 1718 wrzenia
1987 r. (o zasiêgu krajowym)
3. Konferencja naukowa na temat: Zagospodarowanie
lenych zasobów genowych i hodowla selekcyjna
w Nadlenictwie Wis³a. RDLP Katowice  Wis³a  Jaszowiec. 2425 listopada 1994 r. (o zasiêgu krajowym)
4. Konferencja naukowa na temat: Metody zachowania
i selekcji drzewostanów wierka rasy orawskiej.
RDLP Kraków  Nowy Targ  Orawa  LZD Krynica;
1920 padziernika 1995 r. (o zasiêgu krajowym)
5. Konferencja naukowa na temat: Wartoæ genetyczna
oraz mo¿liwoci zagospodarowania populacji wierka bieszczadzkiego. RDLP Krosno  Tarnawa 
Bieszczadzki Park Narodowy, 911 padziernika
1996 r. (o zasiêgu krajowym)
6. Sympozjum naukowe na temat: IUFRO Norway Spruce Symposium. Norway spruce breeding and genetic
resources. Working Party S 2.02.11. RDLP Katowice
 Nadlenictwo Wis³a, 7 wrzenia 1997 r. (o zasiêgu
miêdzynarodowym)
7. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
na temat: Aktualne problemy szkó³karstwa lenego
w terenach górskich i podgórskich. Krynica 1719
wrzenia 1997 r. (o zasiêgu krajowym)
8. Seminarium naukowe na temat: Aktualne problemy
ochronv lenej bioró¿norodnoci na poziomie genetycznym. Kraków, 20 stycznia 1998 r. (o zasiêgu krajowym z udzia³em goci zagranicznych)
9. Konferencja naukowa na temat: Ocena zmiennoci genetycznej oraz program zagospodarowania selekcyjnego drzewostanów jod³owych w RDLP Krosno, Krosno 
Lesko  Baligród, 2325 wrzenia 1998 r. (o zasiêgu
miêdzynarodowym)
10. Konferencja naukowa na temat: Ocena wartoci genetycznej oraz problemy zagospodarowania selekcyjnego buczyn karpackich. RDLP Kraków  LZD
Krynica, 2022 padziernika 1999 r. (o zasiêgu miêdzynarodowym)
11. Konferencja naukowa na temat: Zagospodarowanie
oraz wartoæ genetyczna populacji drzew gatunków
domieszkowych i introdukowanych w aspekcie stabilizacji ekosystemów lenych Karpat, Kraków,
Brzesko, Ustroñ  Jaszowiec, Bielsko, 1920 padziernika 2000 r. (o zasiêgu krajowym)
12. Konferencja jednoimiennych katedr (zak³adów) wydzia³ów lenych w Polsce na temat: Nasiennictwo,
szkó³karstwo i selekcja drzew lenych. Krynica
2426 maja 2001 r. (o zasiêgu krajowym)
13. Konferencja naukowa na temat: Ochrona genetyczna
populacji cz¹stkowych drzew lenych w Karpackim
Banku Genów. Otwarcie I Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów Wyrchczadeczka w Nadlenictwie
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14.

15.

16.

17.

Wis³a. Ustroñ-Jaszowiec  Wis³a  Istebna  Wyrchczadeczka, 29 czerwca 2001 r. (o zasiêgu miêdzynarodowym)
Seminarium polsko-czeskie na temat: Rola wierka
pospolitego w zachowaniu ekosystemów lenych
Beskidu l¹skiego. Ustroñ  Jaszowiec  Jablunkov
 Wis³a  Istebna, 2728 czerwca 2002 r. (o zasiêgu miêdzynarodowym)
Konferencja Naukowa: Ochrona i zachowanie lenej bioró¿norodnoci w Karpackim Banku Genów.
Rola wierka pospolitego i innych gatunków w zachowaniu ekosystemów lenych Karpat. Kraków,
Krosno, Rymanów, Krynica, Sucha. 1517 padziernika 2003, IUFRO patronage. W.P, S.02.11
Norway Spruce Provenances and Breeding.
Zachowanie lenych zasobów genowych wierka
i jod³y w Karpatach. Konferencja jednoimiennych
katedr wydzia³ów lenych w Polsce. 2122 czerwca
2004 r. Kraków, Wis³a.
Aktualne problemy tworzenia Karpackiego Banku
Genów. Ochrona i zachowanie lenej bioró¿norodnoci w Karpackim Banku Genów. RDLP Kraków,
Krosno, Katowice 2226 sierpnia 2005 r.

Wnioski z tych konferencji zosta³y w wiêkszoci wykorzystane do nowelizacji zasad hodowli selekcyjnej
w jednostkach Lasów Pañstwowych.
Wspó³praca zagraniczna
Katedra aktywnie wspó³pracuje z zagranicznymi instytucjami: IUFRO WP S2.02.11 Nowary spruce provenance
and breeding, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung

und Forstern/Landesamt für
Agrarordnung
Nordrhein-Westfalen LUF/LafAO Arnsberg w Niemczech (od 1992),
z Wydzia³em Lenym Uniwersytetu im. G. Mendla w Brnie.
Planowana tematyka badawcza umo¿liwia staranie siê
przez Katedrê o rodki w programach zwi¹zanych z umowami miêdzynarodowymi. Aktualnie Katedra zg³osi³a w ramach
Bran¿owego Punktu Kontaktowego Programów Europejskich
AR temat Promowanie zrównowa¿onego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarz¹dzanie zasobami. W grupie Lenictwo przygotowano kartê projektu Promotion of sustainable development through improvement of forest resources and
management. Diversity and
protection of genetic resources.
1.2. Genetic diversity and differentiation of Norwary
spruce populations in Carpathians
1.4. Biodiversity and protection of genetic resources of
European ash, sycamore, elm and small-leaved lime
populations in Carpathian natural forest province.
Partnerami Katedry s¹: Instytut Badawczy Lenictwa w Warszawie, Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych w Warszawie oraz Norwegian Forest Research Institute in Aas w Norwegii.
Badania Katedry stanowi¹ równie¿ podstawowy zakres aktywnoci IUFR0. Grupy roboczej W. P. 2.02 11
Norway spruce breeding and genetic resources (IUFRO
Unit Webpages Content Form)
Planuje siê przedstawienie metod zachowania lenych zasobów genetycznych Karpat w programie regionalnego Karpackiego Banku Genów na konferencjach miêdzynarodowych pod auspicjami IUFRO (planowany termin 2007), a tak¿e w³¹czenie do wspó³pracy
leników z Ukrainy, S³owacji, Czech oraz Niemiec.
W ramach wymiany studentów i doktorantów zorganizowano wymianê studentów z Francj¹ (INRA), sta¿e
dla doktoranów z Wydzia³u Lenego z Brna i Pragi oraz
wyjazdy studyjne magistrantów Katedry w ramach aktywnoci Ko³a Naukowego Sekcji Genetyka Lena,
z udzia³em pracowników administracji lenej, do Brna.
Wyrazem uznania dla pracy na rzecz Lasów Pañstwowych s¹ nagrody Ministra oraz Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych im. Adama Loreta.
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Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

MA£OPOLSKIE CENTRUM MONITORINGU
I ATESTACJI ¯YWNOCI  CELE I ZADANIA
Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci
dzia³a w oparciu o Zarz¹dzenie nr 3/2006 Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie Utworzenia Ma³opolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci WT¯. Stanowi ono wyodrêbnion¹, wydzia³ow¹ jednostkê dzia³aj¹c¹ w strukturze
Wydzia³u Technologii ¯ywnoci AR, powo³an¹ w celu
wykonywania zadañ naukowo-dydaktycznych, us³ugowych oraz szkoleniowych.
Utworzenie tej jednostki by³o jednym z podstawowych za³o¿eñ projektu Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci zg³oszonego przez Uczelniê do
dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej
wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów, w tym poddzia³ania 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna.
Podstawowe cele dzia³ania MCMiA¯ to przede
wszystkim polepszenie jakoci bazy naukowo-badawczej Regionu Ma³opolski, wzmocnienie powi¹zañ pomiêdzy sektorem naukowo-badawczym i sektorem
przedsiêbiorstw rolno-spo¿ywczych, oraz podniesienie
jakoci kszta³cenia i poprawa wyposa¿enia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej w Polsce po³udniowej.
Cele te realizowane bêd¹ poprzez:
 us³ugowe wykonywanie analiz okrelaj¹cych jakoæ
¿ywnoci tj. wykonywanie kompleksowych badañ zakoñczone wydawaniem raportu, monitoring jakoci
¿ywnoci i napojów, wydawanie opinii i atestów,
 atestacjê ¿ywnoci,
 utworzenie komputerowej bazy danych s³u¿¹cej do
monitorowania jakoci ¿ywnoci produkowanej
i sprzedawanej w regionie na podstawie zleconych
badañ monitoringowych,
 organizacjê szkoleñ i kursów w zakresie jakoci ¿ywnoci, metod analitycznych stosowanych w Centrum
Monitoringu, w tym ustawiczne dokszta³canie zawodowe kadry sektora rolno-spo¿ywczego w zakresie
doskonalenia jakoci ¿ywnoci, wprowadzania systemów zarz¹dzania jakoci¹ oraz marketingu, zgodnie
z wymogami Unii Europejskiej,
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 inicjowanie i wspó³dzia³anie z innymi jednostkami
uczelnianymi i pozauczelnianymi przy organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych i innych, oraz konferencji, sympozjów, seminariów, jak równie¿ wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych z zakresu objêtego dzia³alnoci¹ Centrum Monitoringu,
 wspó³pracê z podobnymi placówkami funkcjonuj¹cymi na terenie Polski i innych krajów oraz z jednostkami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi,
a tak¿e instytucjami pañstwowymi, samorz¹dowymi
i innymi.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje doskona³e wyposa¿enie pracowni laboratoryjnych w urz¹dzenia i aparaturê analityczn¹, pozwalaj¹c¹ na realizacjê za³o¿onych
w projekcie celów.
Chromatograf cieczowy HPLC LaChrom ELITE
(Hitachi, Japonia) mo¿e byæ zastosowany do oznaczania wielu zwi¹zków, w tym zwi¹zków biologicznie czynnych (bia³ek, polisacharydów, witamin, sterydów, kwasów nukleinowych), preparatów farmaceutycznych,
rodków ochrony rolin, wêglowodorów policyklicznych
(np. benzo (a) pirenu).
Chromatograf gazowy sprzê¿ony z detektorem
masowym GC/MS Varian 4000 IonTrap (Varian, USA)
(fot. 1) umo¿liwia analizê ilociow¹ i jakociow¹ ladowych pozosta³oci takich zwi¹zków jak pestycydy, dioksyny, polichlorowane bifenyle, polibromowane etery.
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Mo¿liwoæ porównywania unikalnych widm masowych analizowanych zwi¹zków z ogólnowiatow¹ bibliotek¹ (archiwum) pozwala na identyfikacjê zwi¹zków
nie znanych, w tym substancji niebezpiecznych bez
koniecznoci posiadania wszystkich wzorców.
Analizator do oznaczania sk³adu chemicznego
¿ywnoci TGA-701 (LECO, USA) (fot. 2) znajduje zastosowanie do oznaczania wilgoci, czêci lotnych, popio³u, a tak¿e czêci palnych i strat powstaj¹cych w procesie termicznej obróbki np. pra¿enia.
4

2
Analizator bia³ka TruSpec (LECO, USA) (fot. 3)
jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do oznaczania azotu oraz
zawartoci bia³ka. Czas analizy to zaledwie 4 minuty,
a wielkoæ nawa¿ki to 0,05  1 g.

5
Za pomoc¹ spektrometrów absorpcji atomowej Varian AA240FS oraz Varian AA240Z (Varian, USA) (fot. 6)
oznaczaæ mo¿na zawartoæ metali w próbkach ¿ywnoci
i wszelkiego rodzajów przetworach spo¿ywczych. Unikalne rozwi¹zania typu SIPS-10 oraz mo¿liwoæ pracy w trybie szybkiej sekwencji (Fast Sequential) umo¿liwiaj¹ bardzo szybk¹, bezproblemow¹ i bezb³êdn¹ analizê.

3
Analizator t³uszczu TFE-2000 (LECO, USA) (fot. 4)
do oznaczania zawartoci t³uszczu wykazuje szereg zalet, jak szybkoæ, du¿a zdolnoæ rozpuszczania, efektywna ekstrakcja, brak rozpuszczalników organicznych.
Analizator tekstury TA. XT plus (Stable Micro-Systems, Anglia) (fot. 5) s³u¿y do okrelania wielu cech
tj.: twardoci, spójnoci, lepkoci, sprê¿ystoci, przylepnoci, smarowalnoci, kruchoci, ³amliwoci, gumiastoci, ¿ujnoci.

6
Spektrofotometr UV VIS Cary 50 (Varian, USA)
(fot. 7) z przystawk¹ termostatuj¹c¹ kuwetê pomiarow¹
umo¿liwia wykonywanie wszystkich pomiarów kolorymetrycznych oraz w wietle UV. Aparat wyposa¿ony jest
w uchwyt termostatuj¹cy kuwetê pomiarow¹, co umo¿liwia
odtworzenie warunków pomiarowych w ka¿dym momencie.
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7
Zastosowania analizatora aminokwasów AAA400
(Ingos, Czechy) (fot. 8) to oznaczanie stê¿enia poszczególnych aminokwasów (wolne aminokwasy, hydrolizaty bia³kowe), jak równie¿ ca³kowita analiza sk³adu aminokwasowego w badanej próbce.

10
Analizator mleka i produktów mlecznych MilkoScan FT120 (FOSS Analitical AS, Dania) (fot. 11) odznacza siê prost¹ obs³ug¹, krótkim czasem analizy (30 sekund), automatycznym czyszczeniem i zerowaniem siê
aparatu. Mo¿na go zastosowaæ do analizy mleka, mietany, serów bia³ych, ¿ó³tych i topionych, jak równie¿ jogurtów, lodów i deserów oraz soków.

11
8
Skaningowy Mikroskop Elektronowy S-3400N
(Hitachi, Japonia) (fot. 9) umo¿liwia prezentacjê pod
ni¿sza pró¿ni¹, obserwowanie preparatów nieprzewodz¹cych oraz obserwowanie wody i oleju pod ni¿sza
pró¿ni¹ i na sch³odzonym stoliku.

Umo¿liwia oznaczenie zawartoci t³uszczu, bia³ka,
kazeiny, cukrów, laktozy, suchej masy, suchej masy
bezt³uszczowej, a tak¿e mocznika, kwasów mlekowego
i jab³kowego
Skaningowy Kalorymetr Ró¿nicowy DSC 204 F1
Phoenix  ASC (Netzsch- Gerätebau GmbH) (fot. 12)
s³u¿y do badania efektów termicznych przejæ fazowych
oraz oznaczania zawartoci metali w próbkach wszelkiego rodzaju.

9
Do zalet Reometru Mars z termostatem P1-C25
HAAKE (Thermo Elektron Karlsruhe GmbH) (fot. 10)
nale¿¹: szeroki zakres pomiarów, termostatowanie
próbki, indywidualne dobieranie objêtoci próbki oraz
prowadzenie pomiarów w ró¿nych uk³adach.
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12
Wymienione powy¿ej urz¹dzenia zosta³y ju¿ zainstalowane w odpowiednich pracowniach Centrum, a obecnie trwaj¹ intensywne prace nad ich uruchamianiem oraz
przygotowaniem procedur akredytacyjnych.
Prof. dr hab. Ewa Cielik
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WSPÓ£PRACA NAUKOWO-B
BADAWCZA
KATEDRY GEODEZYJNEGO URZ¥DZANIA TERENÓW WIEJSKICH WIIG
Z KATEDR¥ GEODEZIE A POZEMKOVYCH UPRAV
NA FAKULTA STAVEBNI CESKEJ VYSOKEJ UCENI TECHNICKEJ W PRADZE

We wspó³czesnej wymianie myli naukowej, zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ bezporednie kontakty pomiêdzy
orodkami naukowo-badawczymi ró¿nych pañstw. Do
koñca lat 80-tych XX w. kontakty te zdecydowanie wyznacza³a granica podzia³ów politycznych. Wyjazdy naukowców do krajów zachodnich wi¹za³y siê niejednokrotnie z wielkimi dylematami natury moralnej. Ówczesna w³adza swobodê prowadzenia badañ i wymianê dowiadczeñ naukowych wi¹za³a z indoktrynacj¹ ideologiczn¹ nie rozumiej¹c, ¿e ca³kowita i bezwarunkowa autonomia nauki, to podstawa jej rozwoju.
Wracaj¹c do istoty niniejszego doniesienia nale¿y
stwierdziæ, ¿e pracownicy Katedry Geodezyjnego Urz¹dzania Terenów Wiejskich, w³anie w tamtym odleg³ym
okresie rodzenia siê wolnoci politycznej znaleli przyjació³ na polu naukowym w Katedrze Geodezie a Pozemkovych Uprav Ceskej Vysokej Uceni Technickiej v
Praze (Katedra Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych na Politechnice Praskiej).
Okres wspó³pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej nale¿y podzieliæ na dwa okresy. Pierwszy, to lata
19891997, bez oficjalnie podpisanej umowy. Okres
drugi, rozpoczyna siê 20 listopada 1997 r., kiedy to oficjalnie podpisano umowê miêdzy obu jednostkami, trwa
do chwili obecnej. Wspomnijmy krótko miniony czas.
W lutym 1989 r. w Katedrze Geodezji Wy¿szej, na
zaproszenie dr in¿. Jana Szczurka, gocili geodeci
z Politechniki Praskiej: prof. Josef Kabelaæ, doc. Jiri
Streibl oraz in¿. Jan Ratiborsky. Wtedy to mia³em przyjemnoæ poznaæ tych znakomitych naukowców, których
prace s¹ cytowane g³ównie w literaturze dotycz¹cej zagadnieñ z geodezji wy¿szej.
Kolega Jan Szczurek zachêci³ mnie do przygotowania grupy, która wziê³aby udzia³ w sesji naukowej Ko³a
Naukowego Geodetów Politechniki Praskiej organizowanej ju¿ w kwietniu tego¿ roku. W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Panu dr in¿. Janowi

Szczurkowi za to, ¿e dziêki Jego inicjatywie i otwartoci
mog³em poznaæ i zaprzyjaniæ siê z geodetami z Pragi.
Nasz¹ dru¿ynê na Miêdzynarodow¹ Sesjê Kó³ Naukowych Geodetów na CVUT w Pradze, która odby³a
siê w dniach 1720 kwietnia 1989 r., stanowili studenci
czwartego roku, cz³onkowie KNG, Bogus³aw Pietrzak
i Jaros³aw Smolec oraz opiekunowie dr in¿. Marek
Plewko i dr in¿. Wojciech Przegon. Student Bogus³aw
Pietrzak przygotowa³ referat nt. Wp³yw refrakcji na pomiary wysokociowe w Tatrach, pod kierunkiem dr in¿.
Marka Plewko, a Jaros³aw Smolec nt. Analiza sieci dróg
transportu rolnego w górach pod moim kierunkiem.
Tamten wyjazd zapocz¹tkowa³ regularne kontakty
na ró¿nych polach: sta¿e, konferencje naukowe, publikacje, wyk³ady, a tak¿e poznawanie zasad funkcjonowania instytucji zwi¹zanych z geodezj¹ i planowaniem
przestrzennym w obu krajach.
W 1991 r. na XXVIII Ogólnopolskiej Sesji Kó³ Naukowych Geodetów organizowanych przez KNG naszej
Uczelni gocilimy studentów wraz z opiekunami z Moskwy (4 osoby), Wilna (5 osób) i z Pragi (4 osoby).
W tym samym roku uczestniczy³em w Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej z Geodezji w Jestrabi. My z kolei
gocilimy Doc. Ing. Radima Blanka, CSc i Doc. Ing.
Frantika Svehlê, CSc na Sesji Naukowej zorganizowanej w 1995 r. z okazji jubileuszu 35-lecia kierunku Geodezja i Kartografia.
W 1997 r. sta¿ naukowy w Katedrze GUTW odbywali
Ing. Jan Ratiborsky, CSc i Ing. Radek Dusek. W³anie
wtedy, razem z Janem Ratiborskym, sformu³owalimy zasady umowy o wspó³pracy naukowo  badawczej i dydaktycznej pomiêdzy obu naszymi Katedrami. Zosta³a ona
podpisana 20 listopada 1997 r. Z ramienia naszej Uczelni
umowê podpisali: prorektor ds. nauki, prof. Krystyna Skar¿yska, dziekan Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji,
prof. W³odzimierz Rajda i kierownik Katedry Geodezyjnego Urz¹dzania Terenów Wiejskich, prof. Karol Noga.
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Do 2006 r. kontakty miêdzy naszymi jednostkami by³y nastêpuj¹ce. Na sta¿u w Katedrze GaPU by³ dr in¿.
Wojciech Przegon (1998, 2000, 2002) a na konferencji
naukowej w Jestrabi dr in¿. W³adys³awa Morzyniec
(2000) i dr in¿. Stanis³aw Bacior (2005). Na naszych konferencjach naukowych byli: Doc. Ing. Radim Bla¿ek, CSc,
Doc. Ing. Jiri Streibl, CSc i Ing. Radek Dusek (1999); Ing.
Pavel Gallo i Ing. Petr Gallo (2000); Doc. Ing. Radim Bla¿ek, CSc, Ing. Jan Ratiborsky, CSc, Ing. Kamil Kaulich,
Ing. Petr Trombik i Ing. Pavel Gallo (2005).
W czasie 17 lat wspó³pracy nasi pracownicy opublikowali w czeskich wydawnictwach naukowych 13 artyku³ów, a nasi przyjaciele 6 prac w wydawnictwach AR
w Krakowie. Dokumentacja tej wspó³pracy znajduje siê
w Katedrze GUTW. Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki kolegom z Politechniki Praskiej nawi¹zalimy nowe kontakty. Nasi nowi przyjaciele s¹ pracownikami Ministerstwa

Rolnictwa Czeskiej Republiki oraz redaktorami czasopisma Pozemkove Upravy.
W minionym okresie z naszego grona odeszli: p. dr
hab. in¿. arch. Andrzej Solecki, prof. AR, dr in¿. Jacek
Banat, Doc. Ing. Frantiek Svechla, CSc i Doc. Ing. Jan
Jandourek, CSc.
Na zakoñczenie, jako koordynator wspó³pracy,
chcia³bym zachêciæ (czyniê to ju¿ od lat) pracowników
wszystkich katedr kierunku Geodezja i Kartografia do
aktywnego uczestnictwa w kontaktach naukowych
z CVUT w Pradze. S¹dzê, ¿e s¹ sprzyjaj¹ce warunki do
podjêcia wiêkszego wspólnego tematu badawczego,
a do przejcia niejednokrotnie irracjonalnych przepisów
biurokratycznych potrzebny jest zgrany i odpowiedzialny zespó³ badawczy.
Dr in¿. Wojciech Przegon

PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE

W dniu 10 maja 2006 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie odby³y siê uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Z r¹k rektora AR dyplom doktora habilitowanego otrzyma³o 10 osób, w tym 3 pracowników spoza uczelni. W minionym roku stopieñ naukowy doktora uzyska³y 43 osoby (w tym 15 pracowników naszej
Uczelni, 4 pracowników innych instytucji oraz 23 s³uchaczy Studium Doktoranckiego AR). Od pocz¹tku istnienia
uczelni tj. od 1953 roku wypromowano w niej sumie 1316 doktorów.
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1. Habilitacje
Imiê i nazwisko

Recenzenci

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
Prof. dr hab. W³adys³aw Filek
Prof. dr hab. Gra¿yna K³obus
Doc. dr hab. Pawe³ Sowiñski

Franciszek Janowiak
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
agronomii  fizjologii rolin

Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
Ewa Ptak
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
zootechniki  genetyki zwierz¹t, metod doskonalenia zwierz¹t

Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
Prof. dr hab. Jan Szarek
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Tomasz Misztal
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
zootechniki-fizjologii zwierz¹t

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

dr
dr
dr
dr

hab.
hab.
hab.
hab.

Krzysztof Nowak
Jan Kotwica
Tadeusz Studziñski
Janusz Rz¹sa

Wydzia³ Leny
Prof. dr hab. Jerzy Staszkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Modrzyñski
Prof. dr hab. Janusz Sabor

Jerzy Skrzyszewski
Doktor habilitowany nauk lenych w zakresie
lenictwa-hodowli lasu

Wydzia³ Ogrodniczy
El¿bieta Kozik
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa  genetyki i hodowli rolin

Prof. dr hab. Barbara Michalik
Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
Prof. dr hab. Ewa £ojkowska

Edward Kunicki
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa  warzywnictwa

Prof. dr hab. Maria Tendaj
Prof. dr hab. Jan Rumpel
Prof. dr hab. W³odzimierz Sady

Piotr Muras
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa  roliny ozdobne

Prof. dr hab. Barbara Michalik
Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski
Dr hab. Jerzy Tumi³owicz

Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
Maciej Fiedorowicz
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii ¿ywnoci i ¿ywienia  chemii ¿ywnoci

Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. in¿. Tomasz Jankowski
Prof. dr hab. Henryk Kostyra

Prof. dr hab. Janusz Czapski
Gra¿yna Jaworska
Prof. dr hab. Jan Oszmiañski
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii ¿ywnoci i ¿ywienia  przetwórstwa owoców i warzyw Prof. dr hab. in¿. Pawe³ Pisulewski

www.ar.krakow.pl
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2. Doktoraty
Imiê i nazwisko

Tytu³ pracy doktorskiej

Promotor

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. Pawe³ Zadro¿ny

Akumulacja siarki w glebach bielicoziemnych Dr hab. Anna Miechówka
Tatrzañskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego

2. Wac³aw Jarecki

Efektywnoæ dolistnego dokarmiania rzepaku mikroelementami

3. Halina Puchalska

Agrotechniczna i jakociowa ocena plonu la- Prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska
wendy w¹skolistnej w zale¿noci od roku
u¿ytkowania i terminu zbioru

4. Anna Dudek

Wp³yw zearalenonu na rozwój ozimej psze- Dr hab.
nicy i rzepaku oraz w³aciwoci ich b³on lipi- Jolanta Biesaga-Kocielniak, PAN
dowych

5. Iwona Wyczesana

Koniczyna jako czynnik ograniczaj¹cy nawo- Prof. dr hab. Miros³aw Kasperczyk
¿enie azotowe w gospodarstwie rolnym

Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro

Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t
1. Edyta Molik

Moduluj¹ca rola melatoniny w przebiegu lak- Prof. dr hab. Edward Wierzcho
tacji u owiec

2. Agnieszka Galus-Barchan

Grzyby w rodowisku hodowlanym jako Prof. dr hab. Wies³aw Barabasz
czynnik kszta³tuj¹cy warunki higieniczne
obiektów inwentarskich

3. Piotr Fertig

Zanieczyszczenie rodowiska hodowlanego Doc. dr hab.
ferm trzody chlewnej Streptococcus shis
Iwona Markowska-Daniel

4. Ma³gorzata Strza³ka

Systemy informacji geograficznej (GIS) i rela- Prof. dr hab. Pawe³ Brzuski
cyjne bazy danych jako narzêdzia wspomagaj¹ce gospodarowanie zwierzêtami ³ownymi

5. Beata Kalinowska

Wp³yw systemu chowu, genotypu i hierarchii Dr hab. Czes³aw Klocek, prof. AR
w stadzie na u¿ytkowoæ rozp³odow¹ loch

6. Jaros³aw Jêdraszczyk

Ultrasonograficzna ocena stanu i struktury Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski,
uk³adu rozrodczego buhaja
PAN

7. Dorota Maj

Wp³yw krzy¿owania przemiennego królików Dr hab. Józef Bieniek
rasy bia³ej nowozelandzkiej i kalifornijskiej na
u¿ytkowoæ miêsn¹

8. Antoni Derwich

Reintrodukcja bobra europejskiego (Castor Prof. dr hab. Pawe³ Brzuski
fiber L. 1758) w zlewni górnego Sanu

9. Jakub Nowak

Charakterystyka zimowych zgrupowañ nietope- Prof. dr hab. Pawe³ Brzuski
rzy w jaskiniach Polski Po³udniowo-Wschodniej
Wydzia³ Leny

1. Krzysztof Lysik
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Wp³yw warunków przyrodniczych i wybranych Dr hab. Andrzej Radwan
czynników ekonomicznych na sytuacjê finansow¹ nadlenictw RDLP Katowice, Kraków
i Krosno
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Imiê i nazwisko

Promotor

Tytu³ pracy doktorskiej

2. Zbigniew Ko³odziej

Efekty stosowania trzebie¿y selekcyjnej Prof. dr hab. Andrzej Jaworski
w drzewostanach z udzia³em jod³y i wierka
na przyk³adzie powierzchni dowiadczalnych
w LZD w Krynicy

3. Jacek Banach

Zmiennoæ wewn¹trzgatunkowa oraz adap- Prof. dr hab. Janusz Sabor
tacja wybranych pochodzeñ i rodów dêbu
szypu³kowego (Quercus robur L.) w warunkach Pogórza Karpat

4. Krzysztof Adam Owsiak

Wp³yw cech biometrycznych drzewostanu
na dynamikê zwierciad³a wody gruntowej

5. Leszek Bartkowicz

Strukturotwórcza rola gatunków drzew na tle Prof. dr hab. Andrzej Jaworski
wybranych, lokalnych charakterystyk drzewostanu w wielopiêtrowych lasach liciastych
Puszczy Niepo³omickiej

6. Rados³aw W¹sik

Zmiennoæ budowy morfologicznej drzew Dr hab. Barbara Niedzielska
oraz w³aciwoci drzewna jedlicy zielonej
(Pseudotsuga Menziesii var. viridis Franco) na
terenie Polski

Prof. dr hab. Józef Suliñski

Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. Tomasz Bergel

Objêtoæ cieków odprowadzanych z gospo- Prof. dr hab. Jan Pawe³ek
darstw wiejskich do kanalizacji w zale¿noci
od struktury zu¿ycia wody wodoci¹gowej

2. Piotr Bugajski

Wp³yw czynników eksploatacyjnych na efek- Prof. dr hab. Ryszard lizowski
ty oczyszczania cieków w przydomowych
oczyszczalniach z osadem czynnym

3. Andrzej Wa³êga

Wykorzystanie stawu retencyjno-infiltracyjnego Prof. dr hab. Stanis³aw Krzanowski
do oczyszczania i odprowadzania cieków
opadowych z terenów zurbanizowanych
Wydzia³ Ogrodniczy

1. Katarzyna Roga-Weintritt

Studium konidialne Venturia inaegualis (Coo³.) Prof. dr hab. Marek Grabowski
Aderh. zimuj¹ce na pêdach jab³oni jako ród³o infekcji pierwotnej w wybranych rejonach
Polski po³udniowej

2. Przemys³aw Banach

Wzrost i plonowanie drzew jab³oni odmiany Prof. dr hab.
Jonica w zale¿noci od zastosowanej pod- W³adys³aw Poniedzia³ek
k³adki oraz dodatkowego skarlenia mikrowstawk¹

3. Martyna Gródek

Zaka¿enia powodowane przez grzyby w kul- Prof. dr hab. Maria Kowalik
turach in vitro truskawki i maliny oraz mo¿liwoci ich ograniczenia

4. Agnieszka Jakubowska

Intensywnoæ fotosyntezy i plonowanie odmian Prof. dr hab. Zdzis³aw Piskornik
leszczyny pospolitej (Corylus-avellana L,),
pochodz¹cych z ró¿nych stref klimatycznych
w warunkach Polski po³udniowej

5. Aneta Wlaz³o

Wp³yw sposobu produkcji rozsady i metody
uprawy na wielkoæ oraz jakoæ plonu broku³u (Brassica oleracea L. var. italica
Planck) w uprawie jesiennej
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Imiê i nazwisko
6. Joanna Klepacz-Baniak

Tytu³ pracy doktorskiej

Promotor

Ró¿norodnoæ taksonomiczna py³ku kwiato- Dr hab. Krystyna Czekoñska
wego zbieranego przez robotnice pszczo³y
miodnej (Apis mellifera L.) w zale¿noci od
potencja³u rozwojowego rodziny pszczelej
Wydzia³ Agroin¿ynierii

1. Urszula Sadowska

Wp³yw gêstoci siewu jêczmienia nago i okry- Prof. dr hab. Henryk Piróg
toziarnistego na straty i uszkodzenia w czasie
zbioru kombajnowego

2. Andrzej ¯abiñski

Straty i uszkodzenia nasion wybranych gatunków rolin str¹czkowych podczas zbioru
kombajnowego

3. Stanis³aw Sêk

Efektywnoæ pracy rodków transportowych Prof. dr hab. Stanis³aw Kokoszka
i jej wp³yw na nak³ady ponoszone w transporcie gospodarstw rolniczych

4. Tomasz Szul

Wp³yw wybranych dzia³añ racjonalizuj¹cych Prof. dr hab.
zu¿ycie energii na poziom emisji zanieczysz- Ma³gorzata Trojanowska
czeñ powietrza atmosferycznego w gminach
wiejskich

5. Marcin Tomasik

Model automatycznego sterowania proce- Dr hab. Henryk Juszka
sem filtracji w produkcji dla opakowañ rolno-spo¿ywczych

6. Grzegorz Basista

System autodiagnozy w uk³adzie hydrauliki
si³owej kombajnu zbo¿owego

7. Marek Wróbel

Pomiar liczby punktów styku oraz pola po- Dr hab. Jaros³aw Fr¹czek, prof. AR
wierzchni kontaktu miêdzy nasionami

Prof. dr hab. Henryk Piróg

Dr hab. Bogus³aw Cielikowski

Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
1. Magdalena Stachura

Wp³yw aspartamu na jakoæ wybranych pro- Prof. dr hab. Teresa Fortuna
duktów specjalnego przeznaczenia

2. Agata Regu³a

Wp³yw ró¿nych kultur startowych na prze- Prof. dr hab. Genowefa Bonczar
miany hydrolityczne w napojach fermentowanych z mleka owczego

3. Ireneusz Maciejaszek

Elektrochemiczna synteza kompleksów bia- Dr hab. Krzysztof Surówka, prof. AR
³ek sojowych z polisacharydami anionowymi

4. Ma³gorzata Makarewicz

Wp³yw wybranych jonów metali na cechy tech- Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski
nologiczne dro¿d¿y piekarskich Saccharomyces cerevisiae

5. Pawe³ Ptaszek

W³aciwoci lepkosprê¿yste modelowych Prof. dr hab. Narcyz M. Grzesik
mieszanin wybranych polisacharydów

6. Stanis³aw Kowalski

Interakcje skrobi z innymi hydrokoloidami po- Dr hab. Marek Sikora, prof. AR
lisacharzdowymi
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KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
XIV SZKO£A ZIMOWA HODOWCÓW
BYD£A W ZAKOPANEM
ZAKOPANE 27 MARCA  1 KWIETNIA 2006 R.
Kolejne Szko³y Hodowców Byd³a pocz¹tkowo by³y
spotkaniami pracowników naukowych katedr jednoimiennych, a z biegiem lat przekszta³ci³y siê w sejmiki
hodowców byd³a. W ten sposób stworzono swego rodzaju szerokie forum dyskusyjne umo¿liwiaj¹ce wymianê pogl¹dów miêdzy przedstawicielami nauki i praktyki,
a zarazem najkrótsza drogê do przekazywania wyników
badañ naukowych celem wdra¿ania ich do praktyki hodowlanej.
Tegoroczna Szko³a Zimowa odby³a siê w Zakopanem w dniach od 27 marca do 1 kwietnia. W Szkole
uczestniczy³o 210 osób, w tym naukowcy reprezentuj¹cy krajow¹ hodowlê byd³a, hodowcy i przedstawiciele
Krajowego Centrum Hodowli Zwierz¹t Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Producentów Mleka w Warszawie
i SHiUZ, a tak¿e gocie zagraniczni z USA, Francji i S³owacji oraz 25 uczestników studium podyplomowego
w zakresie nowoczesnej technologii produkcji mleka,
z czym wi¹za³a siê prezentacja wiêkszej ni¿ zwykle liczby referatów.
Od lat organizatorzy Szkó³ zwracaj¹ szczególn¹
uwagê zarówno na jak najlepsze ich przygotowanie
i przeprowadzenie, jak i na to, aby wród uczestników
nie zabrak³o nikogo komu bliski jest los polskiej hodowli byd³a. St¹d nie od dzisiaj skromne wpisowe uczestników, natomiast coraz wiêksze grono sponsorów. W tym
roku Szko³ê Zimow¹ wspiera³y nastêpuj¹ce firmy i organizacje: F.H.U. OVER, WWS-Polska, CAN-AGRI
w Warszawie, Spó³ki Grupy KONSPOL w Nowym S¹czu, Destylarnia POLMOS S.A. w Krakowie, Przedsiêbiorstwo Produkcji Nasiennej CENTRALA NASIENNA
Sp. z o. o. w Tarnowie, ECOLAB Sp. z o. o. w Krakowie,
Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich
w Poznaniu, Bentley Polska Sp. z o. o., P.P.H.U. UNICORN, Ma³opolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o.
w Krasnem, NUTRIMIX POLSKA Sp. z o. o., Ma³opolska Inspekcja Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych w Krakowie.

Pierwszy dzieñ obrad powiêcono zagadnieniom genetyki byd³a mlecznego. Swoist¹ tradycj¹ Szko³y sta³o
siê, ¿e regularnie zaszczyca j¹ swoj¹ obecnoci¹ dr Tomasz Krychowski (URCEO, Francja), dziel¹c siê z zebranymi najnowszymi osi¹gniêciami w jednej z najlepszych hodowli byd³a na wiecie  we Francji. Tym razem
dr Krychowski omawia³ nurty w hodowli byd³a mlecznego w Europie Zachodniej z uwzglêdnieniem perspektywy
najbli¿szego 10-lecia. Stwierdzi³ m.in., ¿e hodowcy byd³a
mlecznego zarówno w Europie Zachodniej jak Wschodniej znajduj¹cy siê w regionach o warunkach klimatyczno-glebowych sprzyjaj¹cych produkcji mleka mog¹ optymistycznie patrzyæ w przysz³oæ. Jednak bêd¹ oni musieli wykazaæ wystarczaj¹c¹ umiejêtnoæ w zarz¹dzaniu
ich gospodarstwem nie tylko pod wzglêdem technicznym, lecz szczególnie pod wzglêdem ekonomicznym.
Centra hodowli i rozrodu byd³a powinny d¹¿yæ do ³¹czenia ich struktur, a przez to poprawiaæ wycenê buhajów
oraz zapewniæ rodki inwestycyjne na badania naukowe
i stosowanie nowych technologii. Z kolei orodki naukowe powinny zbli¿yæ siê w swojej dzia³alnoci do rozwi¹zania potrzeb hodowli tak, ¿eby w jak najlepszy sposób
pomóc im w walce z konkurencj¹ wiatow¹ w systemie
hodowli coraz bardziej liberalnym. Dr Krychowski zakoñczy³ swoje znakomite wyst¹pienie wyra¿aj¹c nadziejê,
¿e produkcja mleka pozostanie jeszcze na d³ugi czas
istotn¹ bran¿¹ rolnictwa europejskiego, gdy¿ jest ona
du¿o trudniejsza do delokalizacji ni¿ hodowla byd³a miêsnego, trzody chlewnej lub drobiu.
W pierwszym dniu obrad Szko³y odby³a siê równie¿
dyskusja panelowa dotycz¹ca organizacji hodowli byd³a
mlecznego w Polsce, co by³o spowodowane faktem, i¿
z dniem 1 lipca br. zostan¹ przekazane przez KCHZ
w Warszawie kompetencje prowadzenia oceny wartoci
u¿ytkowej byd³a Polskiej Federacji Hodowców Byd³a
i Producentów Mleka w Warszawie. W dyskusji tej,
oprócz pracowników naukowych, wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron (Rz¹du RP,
KCHZ w Warszawie, Komitetu Nauk Zootechnicznych
PAN, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Klubu
Profesorskiego Hodowców Byd³a oraz hodowcy byd³a 
wybitni praktycy i przedstawiciele samorz¹du hodowców byd³a, tj. Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Producentów Mleka w Warszawie). W dyskusji podejmowano
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m.in. problemy zwi¹zane z przejêciem przez Zwi¹zek
Hodowców oraz u¿yczeniem mu maj¹tku KCHZ, który
zwi¹zany jest z prowadzeniem oceny u¿ytkowoci
mlecznej byd³a. Po przejêciu kompetencji od KCHZ, Federacja zamierza przede wszystkim zwiêkszyæ liczbê
krów objêtych kontrol¹ u¿ytkowoci. Poprawi to stosunkowo nisk¹ efektywnoæ prowadzenia selekcji. W dyskusji sugerowano, aby obni¿yæ koszty oceny i po³¹czyæ
ze szkoleniem i doradztwem dla hodowców. Opowiedziano siê za konstruowaniem w³asnego programu hodowlanego, aby w przysz³oci Polska nie by³a zmuszana korzystaæ tylko z osi¹gniêæ hodowli wiatowej.
Stosunkowo du¿o czasu powiêcono metodom hodowli byd³a mlecznego w drugim dniu obrad Szko³y.
Sta³o siê to w znacznej mierze za spraw¹ zaprezentowania uczestnikom Szko³y programu Komputer Genetyka Buhaj (KGB) przez Toniego Evangelo z USA i dr
in¿. Katarzynê Paku³ê (oboje reprezentuj¹cy Firmê
WWS). Program ten od ponad 30 lat u³atwia hodowcom
na wiecie zarz¹dzanie stadem, w tym pomaga w kojarzeniu par rodzicielskich. G³ówn¹ filozofi¹ programu
KGB jest balansowanie pomiêdzy wysok¹ produkcj¹
mleka, popraw¹ pokroju i rentownoci¹, a co za tym
idzie, wygenerowaniem maksymalnego zysku dla hodowcy. Program przy doborze buhajów preferuje wy³¹cznie te z nich, które spe³niaj¹ za³o¿enia prowadzonego indywidualnego programu hodowlanego w gospodarstwie. Obecnie program KGB wprowadzany jest
w Polsce, lecz ju¿ teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e dotychczasowa praktyka oraz dobre jego przyjêcie przez hodowców pozwala przypuszczaæ, ¿e z czasem stanie siê
on coraz wa¿niejszym narzêdziem w pracy hodowców
byd³a mlecznego w Polsce.
W trzecim dniu obrad Szko³y omawiano problemy
zwi¹zane z produkcj¹ mleka, w tym podjêto kwestiê zagospodarowania przyznanych kwot mlecznych. Postulowano, aby z ograniczenia w przydziale dodatkowej
kwoty mlecznej wy³¹czyæ te gospodarstwa, które s¹ objête kontrol¹ u¿ytkowoci oraz bior¹ udzia³ w krajowym
programie doskonalenia genetycznego byd³a. Gospodarstwa te poczyni³y inwestycje umo¿liwiaj¹ce rozwój
hodowli byd³a. Je¿eli wiêc nie podejmie siê odpowiedzialnych decyzji, to grozi zmniejszaniem siê liczby stad
zarodowych w Polsce. Sytuacjê komplikuje ponadto regionalizacja kwot mlecznych, która  w przypadku zniesienia  doprowadzi³aby do przep³yniêcia kwot z Ma³opolski i Podkarpacia na Mazowsze i Podlasie.
Czwarty dzieñ Szko³y powiêcony by³ racjonalnym
zasadom ¿ywienia byd³a mlecznego. W dyskusji najwiêcej kontrowersji wywo³a³, nie od dzi podejmowany, problem stosowania gliceryny w ¿ywieniu krów wysokomlecznych. Dyskusja nie pojedna³a ze sob¹ zwolenników
z przeciwnikami tego sposobu rekompensowania niedoboru energii w dawce pokarmowej krów. Z pewnoci¹
nie nale¿y stosowaæ gliceryny w ¿ywieniu krów w ci¹gu
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ca³ej laktacji, a jedynie w okresie deficytu energetycznego w jej pierwszej fazie. Zdecydowani zwolennicy stosowania gliceryny (m.in. Firma OVER, prof. dr hab. Witold
Podkówka, dr in¿. Rafa³ Bodarski) w czasie Szko³y zaprezentowali wyniki najnowszych badañ w³asnych, które
jednoznacznie wiadcz¹ o istotnym wp³ywie gliceryny na
uzupe³nienie energii u krów wysokowydajnych. Ponadto
prof. Podkówka zwróci³ uwagê, ¿e kluczow¹ rolê w tej
kwestii odgrywa jakoæ zakupionej gliceryny, która nie
powinna zawieraæ ¿adnych innych zanieczyszczeñ.
Pi¹tego dnia prezentowano tematy dowolne. Profesor Ivan Mikula z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, przedstawi³ referat na temat roli genów odpornoci w chorobach od odcinka gastro-jelitowego do wymienia. Wybrane zagadnienia dotycz¹ce
wp³ywu ¿ywienia na procesy rozrodcze zaprezentowa³
dr hab. Marek Kosiorowski z Wydzia³u Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³y kolejne trzy wyst¹pienia dotycz¹ce organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami zarodowej hodowli zwierz¹t. Profesor Jan Szarek z Akademii Rolniczej w Krakowie przedstawi³ nadzieje i problemy, z którymi borykaj¹ siê pañstwowe przedsiêbiorstwa hodowli zarodowej.
Na tym tle dr Tadeusz Jasiorowski z Agencji Nieruchomoci Rolnych przedstawi³ wyniki produkcyjne Spó³ek
z o. o. nale¿¹cych do ANR, podaj¹c równie¿ osi¹gniêcia hodowlane, np. liczbê matek buhajów oraz buhajów
sprzedanych do zak³adów unasieniania i rozrodu. Kontynuuj¹c zagadnienie, mgr W³odzimierz Komorowski
zaprezentowa³ za³o¿enia oraz wyniki realizacji programu oceny i selekcji buhajów w SHiUZ Bydgoszcz.
Kolejnym problemem, który przyku³ uwagê s³uchaczy
i wywo³a³ dyskusjê by³o seksowanie nasienia. Dr Micha³
Bochenek z Instytutu Zootechniki w Balicach przedstawi³
obszernie to zagadnienie; metody seksowania oraz praktyczne zastosowanie w hodowli byd³a. Nastêpnie mgr
Anna Mikulska i mgr in¿. Zbigniew Pietryszyn z firmy "Cogent", zajmuj¹cej siê seksowaniem nasienia, przedstawili najnowsze wyniki stosowania nasienia seksowanego
w TOP FARMS G³ubczyce. Po pierwszej inseminacji nasieniem seksowanym 64% ja³ówek by³o cielnych,
a 93,4% urodzonego potomstwa stanowi³y ja³ówki.
Interesuj¹ce doniesienie przedstawi³ dr in¿. Roman
Kwanicki z Kolegium Karkonoskiego z Jeleniej Góry,
który bada³ wspó³zale¿noci obrazu mikroskopowego
oraz elektronogramów skaningowych mleka z wynikami
laboratoryjnej oceny mleka oborowego klasy ekstra.
G³os zabra³ równie¿ prof. dr hab. Wac³aw Romaniuk
z IBMER w Warszawie, który z kolei zaprezentowa³ wyniki miêdzynarodowego programu PHARE prowadzonego we wspó³pracy z Duñskimi S³u¿bami Doradztwa
Rolniczego (DAAS) na temat standardów chowu byd³a.
Bardzo bagaty program tematyczny pi¹tego dnia
Szko³y obejmowa³ równie¿ zagadnienie zwi¹zanie
z op³acalnoci¹ produkcji mleka w oparciu o pasze
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z u¿ytków zielonych, które przedstawi³ prof. dr hab. Miros³aw Kasperczyk z Akademii Rolniczej w Krakowie.
Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³o wyst¹pienie prof. dr hab. Andrzeja Libika z Akademii Rolniczej w Krakowie, cz³onka
Komisja Badañ Na Rzecz Rozwoju Gospodarki w Radzie Nauki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, który
przedstawi³ plany Ministerstwa i Rady Nauki odnonie
nauk rolniczych w Polsce.
Po o¿ywionej dyskusji ostatni, rozluniaj¹cy wyk³ad
wyg³osi³ prof. dr hab. Wies³aw Barabasz z Katedry Mikrobiologii Akademii Rolniczej w Krakowie, na temat mikrobiologicznych aspektów produkcji wina, dziêki któremu
s³uchacze dowiedzieli siê wszystkiego na temat produkcji, rodzajów, metod degustacji ró¿nych gatunków win.
W ostatnim dniu Szko³y podejmowane by³y zagadnienia w zakresie nauk weterynaryjnych  szczególnie omawiano problem mastitis, a tak¿e bardzo z³o¿ony problem
biologicznych i ekonomicznych konsekwencji wystêpowania IBR/IBV i BVD/MD w stadach byd³a mlecznego,
przedstawiony przez lek. wet. Krzysztofa Janeczko.
XIV Szko³a Zimowa przesz³a do historii. W roku
2007 bêdziemy obchodzili jubileuszow¹ XV Szko³ê. Oby
to wiêtowanie wspó³gra³o z realiami hodowli byd³a
w Polsce, a jeli pojawi¹ siê nieuniknione przecie¿ problemy, niech nadal pomaga je rozwi¹zywaæ na niwie
wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.
prof. dr hab. Jan Szarek,
dr in¿. Krzysztof Adamczyk,
dr in¿. Grzegorz Skrzyñski

XIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
BENTOLOGICZNE
OCHOTNICA, 18-20 MAJA 2006 R.

rzek. W za³¹czniku V Ramowej Dyrektywy wymienia siê
miêdzy innymi elementy, które nale¿y stosowaæ w badaniach zwi¹zanych z ocen¹ stanu rzek:
 re¿im hydrologiczny: wielkoci i dynamika przep³ywu,
ruch rumowiska rzecznego,
 ci¹g³oæ rzek,
 warunki morfologiczne koryta: g³êbokoæ i szerokoæ
rzeki, uk³ad pionowy i poziomy rzeki, sk³ad granulometryczny materia³u dennego.
Dlatego te¿ hydrobiolodzy, którzy zajmuj¹ siê jedynie
warunkami ¿ycia biologicznego w wodzie, zwrócili siê
z propozycj¹ przedstawienia problemów zwi¹zanych
z hydraulik¹ koryt otwartych, z metodami pomiaru prêdkoci i iloci przep³ywaj¹cej wody, z metodami obliczania
szorstkoci dna i równoczesnymi jej zmianami wraz ze
zmian¹ form dennych oraz z charakterystyk¹ hydromorfologiczn¹ rzek i potoków. Poniewa¿ z hydrobiologami
od d³u¿szego czasu wspó³pracuje dr hab. Artur Radecki-Pawlik, dlatego Katedra In¿ynierii Wodnej AR podjê³a
siê przygotowania wyk³adów dla tych warsztatów.
Ponad 70 naukowców  biologów, hydrobiologów
z wielu orodków naukowych w Polsce wys³ucha³o referatów: prof. dr hab. Marka Madeyskiego pt. Wybrane zagadnienia hydrauliki koryt otwartych, prof. dr hab. Wojciecha Bartnika Charakterystyka hydromorfologiczna
rzek i potoków, dr hab. Artura Radeckiego-Pawlika Bystrza o zwiêkszonej szorstkoci jako budowle regulacyjne bliskie naturze i prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia
(UJ) pt. Struktura i dynamika górskich i wysokogórskich
systemów korytowych.
Spotkania tego typu daj¹ nadziejê na szersze stosowanie w badaniach polskich bentologów metod hydrologicznych i geomorfologicznych. S¹ tak¿e zachêt¹ do
wspó³pracy z naukowcami reprezentuj¹cymi inne dziedziny wiedzy zwi¹zanej z wod¹, dla osi¹gniêcia wspólnego celu  poprawy stanu ekologicznego rzek i potoków w Polsce.
Prof. dr hab. Marek Madeyski

Organizatorem Warsztatów Bentologicznych, które
odby³y siê w dniach 18-20 maja br. w Ochotnicy by³ Instytut Nauk o rodowisku Uniwersytetu Jagielloñskiego
oraz Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, ale g³ównym udzia³owcem by³a Katedra In¿ynierii Wodnej AR Kraków. Tematem warsztatów
by³o Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód p³yn¹cych.
Warsztaty s¹ cyklicznymi, corocznymi zjazdami bentologów polskich. Grupuj¹ one osoby zajmuj¹ce siê szeroko pojêtymi badaniami dna w ró¿norodnych zbiornikach wodnych, rzekach i potokach (biologi¹ i ekologi¹
makrofauny dennej). W Ramowej Dyrektywie Wodnej
która obowi¹zuje równie¿ w Polsce, podkrela siê istotnoæ oceny hydromorfologicznej wód p³yn¹cych, jako
niezbêdnego elementu okrelania stanu ekologicznego

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWA PT . B LISKIE NATURZE

KSZTA £TOWANIE DOLIN RZECZNYCH 
KRAKÓW  PRZEGORZA£Y, 57 CZERWCA 2006 R.
W dniach 57 czerwca 2006 roku w Krakowie 
Przegorza³ach odby³a siê IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pod tytu³em Bliskie naturze kszta³towanie dolin rzecznych, pod honorowym protektoratem JM Rektora AR prof. dr hab. Janusza ¯miji. Organizatorem konferencji by³a Katedra In¿ynierii Wodnej, WIIG AR przy
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wspó³pracy z SGGW w Warszawie. Jak napisa³ w Materia³ach Konferencji prof. Wojciech Bartnik  przewodnicz¹cy Komitetu Programowego, ...celem konferencji
by³a prezentacja osi¹gniêæ w zakresie technik ochrony,
renaturyzacji i rewitalizacji, w³aciwego kszta³towania
i zagospodarowania rzek oraz ich dolin, a tak¿e nakrelenie strategii dzia³ania w kontekcie wymagañ wynikaj¹cych z Dyrektywy Wodnej UE. Program konferencji przewidywa³ wyg³oszenie referatów oraz sesjê posterow¹ i dyskusje. Przewidziano równie¿ jednodniow¹ wycieczkê studialn¹ dolin¹ rzeki Bia³ki Tatrzañskiej.
Tematyka konferencji obejmowa³a dwa istotne zagadnienia w zakresie ochrony, kszta³towania wód powierzchniowych: renaturyzacjê rzek i dolin oraz warunki
wdra¿ania Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej.
Rzeki i potoki górskie s¹ dynamicznymi i zró¿nicowanymi ekosystemami, a w ostatnich latach ich wykorzystanie mia³o charakter jedynie gospodarczy. Spowodowa³o to w g³ównej mierze degradacjê ekosystemów
oraz wymuszony przebieg procesów morfologicznych
w rzekach. Odizolowanie rzeki od reszty doliny w wyniku

regulacji zmniejszy³o retencjê dolinow¹. Jak siê ostatnio
ocenia, wp³yw dzia³alnoci cz³owieka by³ tak znacz¹cy,
¿e wiêkszoæ du¿ych rzek w Europie zosta³a uregulowana, a budowa zbiorników, regulacja rzek i obwa³owania nie zapewni³y pe³nej ochrony przed powodzi¹.
Rzeki i potoki górskie to równie¿ cieki o znacznym
spadku, szorstkoci dennej i wysokiej dynamice zjawisk zwi¹zanych z ruchem wód wezbraniowych. W takich warunkach konieczne jest kierowanie siê aktualnymi tendencjami zwi¹zanymi z regulacj¹ i renaturyzacj¹
rzek i potoków górskich w zgodzie z Ramow¹ Dyrektyw¹ UE, Prawem Wodnym, Ustaw¹ o Ochronie rodowiska i innymi ustawami dotycz¹cymi dzia³añ prowadz¹cych do zapewnienia stabilnych warunków przejcia przep³ywów wysokiej wody. Wymaga to dog³êbnego i kompleksowego rozpoznania zjawisk towarzysz¹cych przep³ywom wezbraniowym. Ulepszenie struktury
koryta w procesie regulacji oraz zmiana struktury koryta w procesie renaturyzacji mog¹ stanowiæ podstawê
dla dzia³ania w celu ochrony walorów przyrodniczych
dolin i ich rzek.
W konferencji, której organizacyjnie przewodniczy³
dr in¿. Andrzej Stru¿yñski, uczestniczy³o blisko 80 osób
z Akademii Rolniczych w Krakowie, Lublinie, Wroc³awiu, Szczecinie i Poznaniu, SGGW w Warszawie, Uniwersytetów: Jagielloñskiego, Opolskiego, £ódzkiego,
l¹skiego, w Duisburgu-Essen, Politechnik: Krakowskiej, Warszawskiej, IMGW, IMUZ w Falentach, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, bran¿owych Instytutów
PAN. Konferencja by³a bardzo dobrze zorganizowana,
wzbudzi³a zainteresowanie wielu specjalistów którzy
stwierdzili, ¿e jej efektem powinno byæ zacienienie
wspó³pracy i racjonalne wspó³dzia³anie hydrotechników,
hydrobiologów, hydromorfologów, geomorfologów i ekologów, aby wspólnym wysi³kiem dokonaæ odnowy rodowiska dolin rzecznych.
Prof. dr hab. Marek Madeyski
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I WARSZTATY BIOTECHNOLOGICZNE
MIÊDZYWYDZIA£OWEGO STUDIUM
BIOTECHNOLOGII (MSB) AR
W KRAKOWIE
LANCKORONA, 89 CZERWCA 2006 R.
W dniach 89 czerwca 2006 r. odby³y siê w Lanckoronie I Warsztaty Biotechnologiczne Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii AR. Warsztaty podzielone zosta³y na trzy sesje powiêcone: ogólnej roli biotechnologii wród nauk przyrodniczych, pracom badawczym prowadzonym przez doktorantów i studentów biotechnologii oraz sesji zwi¹zanej z prowadzeniem dydaktyki na tym kierunku.
Sesja I dotyczy³a perspektyw, kierunków i roli biotechnologii w rozwoju cywilizacyjnym w XXI wieku. Referaty profesorów H. Ko³oczka, M Klein, T. Tuszyñskiego,
H. Paczoskiej-Eliasiewicz oraz zaproszonego gocia
z Hebrew University, prof. Arieha Gertlera podkreli³y
znaczenie biotechnologii w procesie tworzenia nowej jakoci nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem rosn¹cego jej znaczenia w naukach rolniczych.
Wyst¹pienie prof. A. Gertlera dotyczy³o równie¿ organizacji i nauczania biotechnologii na uniwersytetach
w Izraelu, gdzie rozwój tej dziedziny jest priorytetowy.
Sesja popo³udniowa powiêcona by³a dyskusji nad
przysz³oci¹ kierunku biotechnologii w naszej Akademii.
W tej czêci warsztatów mielimy przyjemnoæ gociæ
Jego Magnificencjê Rektora, prof. dr hab. Janusza ¯mijê oraz prorektorów: profesorów Krystynê Koziec i W³odzimierza Sadego. Po krótkiej prezentacji przez kierownika MSB pozytywów i zagro¿eñ dla tego kierunku
rozwinê³a siê gor¹ca dyskusja z udzia³em rektora
i dziekanów: profesorów T. £abzy, F. Borowca i S. Ro¿ka.
W imieniu dziekana Wydzia³u Technologii ¯ywnoci g³os zabra³ prof. T. Tuszyñski, poproszony o wypowied przez moderatoratora tego panelu dyskusyjnego
prof. M. Klein. W dyskusji zarysowa³y siê
dwa pogl¹dy na dalszy rozwój biotechnologii w naszej Uczelni  zachowawczy
streszczaj¹cy siê w stwierdzeniu, ¿e
obecna dzia³alnoæ MSB zaspokaja
oczekiwania rodowiska, a przekszta³cenie MSB w samodzieln¹ strukturê narusza interesy wydzia³ów wspó³tworz¹cych
ten kierunek oraz pogl¹d mówi¹cy, ¿e
dotychczasowa forma dzia³ania MSB
wymaga gruntownych zmian poprzez stworzenie samodzielnej jednostki (instytut, wydzia³) w ramach planowanego przekszta³cenia Akademii w Uniwersytet Rolniczy.

Podsumowuj¹c dyskusjê JM Rektor stwierdzi³, ¿e problem samodzielnoci biotechnologii nale¿y rzetelnie przeanalizowaæ i w przypadku zgody dziekanów na tworzenie
jednostki, poprzeæ starania kierownictwa MSB, aby stworzyæ Instytut Biotechnologii w strukturach naszej Uczelni.
Sesja popo³udniowa rozpoczê³a siê wyst¹pieniem
przedstawicieli zaproszonych firm:  dyrektora firmy Alltech Poland Sp. z o. o. Warszawa, mgr in¿. Tomasza
Roszkowskiego oraz mgr in¿. Tomasza Sulewskiego,
dyrektora Pioneer Hi-Bred Services G.m.b.H. Nastêpnym punktem programu by³y referaty doktorantów (absolwentów biotechnologii) prowadz¹cych badania zwi¹zane z biotechnologi¹. Prowadz¹cym sesjê by³ dr hab.
Z.M. Kowalski, prof. AR. Pracownicy naukowi wyrazili
s³owa uznania dla poziomu naukowego referatów
stwierdzaj¹c, i¿ tematy prac i u¿yta metodologia wpisuje siê w aktualne trendy badawcze z dziedziny biotechnologii rolin, zwierz¹t i ochrony rodowiska. Po prezentacji doktorantów w krótkiej dyskusji w obecnoci przedstawicieli firm omówiono szanse zatrudnienia naszych
absolwentów. Dyrektor firmy Alltech, w uznaniu wysokiego poziomu naukowego przedstawi³ kilka propozycji
finansowania prac doktorskich i magisterskich naszych
wychowanków, jednoczenie reklamuj¹c mo¿liwoci
kontynuowania badañ w orodkach badawczych firmy
w USA. Po zakoñczeniu sesji uczestnicy warsztatów
spotkali siê na uroczystej kolacji dyskutuj¹c do pónych
godzin wydarzenia minionego dnia.
Drugi dzieñ spotkania rozpocz¹³ siê sesj¹ referatów
studentów biotechnologii aktywnie uczestnicz¹cych
w pracach ko³a naukowego biotechnologów Helisa.
Sesjê tê zorganizowa³a opiekunka Ko³a dr E. Grzebelus, której nale¿¹ siê s³owa uznania za wysi³ek i integracjê studentów wokó³ nurtuj¹cych nas problemów naukowych i organizacyjnych. Podobnie jak w przypadku doktorantów poziom wyg³oszonych referatów studentów by³
bardzo wysoki, a komisja oceniaj¹ca wyró¿ni³a wszystkie
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wyst¹pienia przyznaj¹c nagrody ksi¹¿kowe i inne,
sponsorowane przez zaproszone firmy. Po czêci referatowej prof. B. Filipek-Mazur sprawnie poprowadzi³a panel dyskusyjny dotycz¹cy procesu dydaktycznego prosz¹c o g³osy krytyczne, które pozwol¹ na usuniêcie niedoci¹gniêæ przekazu dydaktycznego. W tej
czêci dyskusji studenci bardzo spontanicznie zg³aszali swoje uwagi, które dotyczy³y spraw lokalowych,
napiêtego programu, czêciowo powtarzaj¹cych siê
treci na ró¿nych przedmiotach, nowych propozycji
wyk³adów i æwiczeñ. Przedstawiciele Rady Kierunku
podziêkowali za uwagi jednoczenie wskazuj¹c na
ograniczenia wprowadzania nowych przedmiotów
zwi¹zane ze standardami nauczania i finansami.
Uwagi o powtarzaj¹cych siê treciach zostan¹ przeanalizowane i usuniête tam gdzie rzeczywicie tworz¹
niepotrzebny szum informacyjny, a wyjanione
i ograniczone tam gdzie stanowi¹ wstêp do g³êbszych
treci merytorycznych.
Kierownik MSB podsumowuj¹c dwudniowe I Warsztaty Biotechnologiczne AR poprosi³ o opiniê pracowników, doktorantów i studentów na temat zasadnoci organizacji takiego wydarzenia naukowego. Zebrani jednomylnie stwierdzili, ¿e jest to pierwsza taka inicjatywa
w Uczelni, która pozwala w bezporednim kontakcie poznaæ tematy badawcze zespo³ów uczestnicz¹cych
w dydaktyce MSB, integruje pracowników naukowych
ró¿nych szczebli, studentów z pracownikami i studentów miêdzy sob¹ oraz wzmacnia wzajemne relacje.
W zakoñczeniu kierownik MSB zaproponowa³ organizacjê takich warsztatów w cyklu dwuletnim, studenci
stwierdzili jednak, i¿ nale¿y je organizowaæ co roku,
a nawet czêciej. Taka reakcja wiadczy o tym, ¿e impreza nale¿a³a do udanych.

Dr hab. Jerzy Ko³oczek, prof. AR
Kierownik MSB

XIV MIÊDZYNARODOWA
KONFERENCJA SKROBIOWA
INTERNATIONAL STARCH
CONVENTION
KRAKÓW, 2024 CZERWCA 2006 R.
W dniach 2024 czerwca br. w Akademii Rolniczej
w Krakowie odby³a siê XIV Miêdzynarodowa Konferencja Skrobiowa (International Starch Convention  ICS).
Do roku 2000 konferencja odbywa³a siê corocznie
w Krakowie, obecnie odbywa siê naprzemian w Krakowie oraz Moskwie. Jest ona wpisana w kalendarz miêdzynarodowych imprez naukowych i ka¿dorazowo gromadzi oko³o 100150 naukowców z ca³ego wiata.
Kurcz¹ce siê zasoby surowców mineralnych oraz ich
nierównomierna dystrybucja na Kuli Ziemskiej maj¹ powa¿ne znaczenie polityczne i gospodarcze. Od pocz¹tku
lat 90 ubieg³ego wieku wzrasta zainteresowanie odtwarzalnymi i biodegradowalnymi surowcami jakimi s¹ polisacharydy. Mog¹ one stanowiæ alternatywê dla ropy naftowej i innych surowców mineralnych, a nawet rud metali. Obecnie
97% pozyskiwanych polisacharydów wykorzystuje siê do
celów spo¿ywczych. Nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia ich wykorzystania do celów niespo¿ywczych poprzez generowanie z nich energii, surowców dla przemys³u chemicznego
(CO, CO2, metanal, karbonizat wêglowy), a tak¿e przekszta³canie w gotowe produkty (kleje, masy formierskie,
p³uczki wiertnicze, media hartownicze, wype³niacze, rodki teksturuj¹ce, dodatki do pulpy papierniczej itd.).
Odbywaj¹ce siê ISC powiêcone s¹ wymianie dowiadczeñ z prowadzonych prac nad tymi zagadnieniami.
Konferencja daje tak¿e mo¿liwoæ spotkania czo³owych
specjalistów w dziedzinie polisacharydów, dyskusji i podzielenia siê wspólnymi spostrze¿eniami.
dr in¿. Wiktor Berski

KO£O NAUKOWE ROLNIKÓW
WYDZIA£U ROLNICZO-E
EKONOMICZNEGO
Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Akademii
Rolniczej w Krakowie prê¿nie dzia³a wiele organizacji
i grup studenckich. Niektóre z nich funkcjonuj¹ formalnie  zosta³y powo³ane do ¿ycia decyzj¹ w³adz Uczelni
z inicjatywy studentów, inne dzia³aj¹ niezale¿nie lub pod
patronatem Uczelni. Do jednej z najprê¿niej dzia³aj¹cych
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organizacji studenckich naszego Wydzia³u niew¹tpliwie
zaliczyæ mo¿na Ko³o Naukowe Rolników. Jego powstanie oraz nieprzerwana dzia³alnoæ jest przejawem m.in.
rosn¹cych ambicji studentów.
Bêd¹c cz³onkiem ko³a naukowego mo¿na realizowaæ
siê na wielu p³aszczyznach pocz¹wszy od wspierania
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studenckiego ruchu naukowego, skoñczywszy na szeroko pojêtym marketingu (zdobywanie sponsorów, nawi¹zywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami, promocja ko³a naukowego w mediach), który
czêsto powi¹zany jest z organizowaniem szkoleñ, obozów naukowych czy konferencji.
Ko³o Naukowe Rolników to organizacja o z³o¿onej
strukturze. W jego sk³ad wchodzi szeæ sekcji  Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony rodowiska Rolniczego, Chemii rodowiska, Fizjologii i Biochemii Rolin, Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Przyrody. Podzia³
na konkretne sekcje wynika z przedmiotu badañ, jakie
prowadz¹ ich cz³onkowie oraz ze specyfiki problemów,
jakimi siê zajmuj¹. Dla przyk³adu Sekcja Ekonomiki Rolnictwa w swych szeregach skupia w wiêkszoci studentów kierunków Zarz¹dzanie i Marketing oraz Agroekonomii. Analogicznie Sekcjê Chemii rodowiska wspó³tworz¹ studenci Agrobiologii, Ochrony rodowiska i innych pokrewnych kierunków. Same sekcje funkcjonuj¹
pod opiek¹ konkretnych katedr i opiekunów naukowych,
którzy m³odym naukowcom pomagaj¹ stawiaæ pierwsze kroki w wiecie naukowym. Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ opiekunowie poszczególnych sekcji, których
praca wymaga ogromnego powiêcenia i zaanga¿owania, a czêsto wi¹¿e siê z wyrzeczeniami i kolejk¹ studentów za drzwiami. To dziêki ich pracy z grona studentów, wy³onionych zostaje kilka pere³ek, które po oszlifowaniu czêsto na sta³e wi¹¿¹ siê z Uczelni¹. Opiekunami
Ko³a Naukowego Rolników s¹ prof. Anna Miechówka
i dr hab. Micha³ Kopeæ, natomiast poszczególnych sekcji: dr Krzysztof Gondek (Sekcja Chemii Rolnej) dr Leszek
Kuczek (Sekcja Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi), dr Ryszard Mazurek (Sekcja Ochrony Przyrody), dr Renata

B¹czek  Kwinta (Sekcja Fizjologii i Biochemii Rolin)
oraz dr Tomasz Wojewodzic (Sekcja Ekonomiki Rolnictwa), który od momentu "reaktywowania" naszej sekcji
pozostaje jej opiekunem podsuwaj¹c nam pomys³y
i umiejêtnie motywuj¹c do pracy. Im wszystkim nale¿¹
siê podziêkowania za pomoc i wk³ad wniesiony w codzienne ¿ycie i funkcjonowanie naszej organizacji naukowej.
Zbli¿a siê sesja letnia. Ju¿ wkrótce nadejdzie czas,
kiedy po¿egnamy siê ze studentami pi¹tego roku, którzy
po obronie pracy magisterskiej ukoñcz¹ studia w Akademii Rolniczej w Krakowie staj¹c siê jej absolwentami.
W szeregach naszego ko³a równie¿ znajduj¹ siê osoby,
które powoli wycofuj¹ siê z czynnej pracy w danej sekcji. By podsumowaæ dzia³alnoæ ca³ego Ko³a Naukowego Rolników, "po¿egnaæ" studentów, cz³onków naszego
ko³a i podziêkowaæ im za wspó³pracê, zorganizowane
zostanie ognisko. Przy tej okazji, wrêczone zostan¹ pami¹tkowe dyplomy bêd¹ce form¹ podziêkowania za
pracê naukow¹ oraz organizacyjn¹.
W przysz³ym roku akademickim czeka nas wiele nowych zadañ  organizacja szkoleñ, obozów naukowych,
prowadzenie badañ naukowych, pisanie prac badawczych, promowanie oraz reprezentowanie naszej Uczelni poza jej murami. Wiedzê i umiejêtnoci, kontakty
i przyjanie, które zdobêdziemy i nawi¹¿emy dziêki
dzia³alnoci w Kole Naukowym Rolników praktycznie
wykorzystamy w póniejszej pracy.
Wiêcej informacji o Kole Naukowym Rolników znaleæ mo¿na na stronach internetowych www. knr. glt. pl
oraz www.kolonaukowe.glt.pl. Serdecznie zapraszam
Karol Król

Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 28 KWIETNIA 2006 R.
Senat uchwali³ Statut Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³ataja w Krakowie.
Senat zatwierdzi³ sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego za rok 2005 oraz plan rzeczowo-finansowy na 2006 rok.

Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie projektu zmiany
przepisów dotycz¹cych podatku dochodowego od osób
fizycznych: Senat Akademii Rolniczej im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie krytycznie ocenia projekt wprowadzenia od 2007 r. zmiany w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, polegaj¹cej na pozbawieniu twórców prawa do korzystania z mo¿liwoci rozliczania zrycza³towanych kosztów uzyskania
przychodu w wysokoci 50% w wypadku przychodów
z tytu³u korzystania przez twórców z praw autorskich
lub rozporz¹dzania przez nich tymi prawami ( ).
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Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie przez rektora umowy-porozumienia o wspó³pracy z Instytutem Sadownictwa Bia³oruskiej Akademii Nauk w Samochwa³owiczach
w dziedzinie badañ naukowych, na okres trzech lat od
dnia podpisania.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 26 MAJA 2006 R.
Rektor wrêczy³ list gratulacyjny Wojciechowi Bartnikowi mianowanemu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniowa³:
 wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Józefa Walczyka w Katedrze
Mechanizacji Prac Lenych;
 mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Piotra Budyna w Katedrze Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa;
 powo³anie Dzia³u Informatycznego;
 wniosek o zmianê dotychczasowej nazwy Uczelni
z Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie na nazwê Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, od roku akademickiego 2007/2008, powo³a³
kierunek Ekonomia ze specjalnoci¹ ekonomika
agrobiznesu.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Agroin¿ynierii, od
roku akademickiego 2007/2008, powo³a³ kierunek Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji ze specjalnociami: in¿ynieria produkcji rolniczej oraz organizacja i logistyka
w in¿ynierii produkcji.

Senat na wniosek Rady Wydzia³u Agroin¿ynierii, od
roku akademickiego 2007/2008, w ramach kierunku
Technika Rolnicza i Lena powo³a³ specjalnoci:
a) technika i energetyka,
b) in¿ynieria rolnicza i spo¿ywcza,
c) techniki informatyczne w gospodarce ¿ywnociowej,
d) ekoenergetyka i technika lena.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Technologii ¯ywnoci, od roku akademickiego 2007/2008, w ramach kierunku Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie Cz³owieka powo³a³ specjalnoæ jakoæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoci.
Senat zatwierdzi³:
 warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim
2007/08;
 utworzenie Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego
z siedzib¹ w Podzamczu Chêciñskim w celu prowadzenia zajêæ dydaktycznych przez Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny w ramach kierunku Rolnictwo oraz Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji w ramach kierunku In¿ynieria rodowiska.
 utworzenie Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego
z siedzib¹ w Smrokowie w celu prowadzenia zajêæ dydaktycznych przez Wydzia³ Agroin¿ynierii w ramach
kierunku Technika Rolnicza i Lena.
 sprawozdanie z dzia³alnoci Wydawnictwa AR w roku
2005.
Senat zobowi¹za³ Rektora do przeprowadzenia procedury wyboru bieg³ego rewidenta w celu wykonania
badania sprawozdañ finansowych Uczelni za lata:
2006, 2007 i 2008.
Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie przez rektora umowy-porozumienia o wspó³pracy z Madonna University,
Livonia, Michigan (USA) w dziedzinie badañ naukowych
oraz wymiany naukowej i studenckiej na okres trzech lat
od dnia podpisania tj. do 2009 roku.

W 40-LECIE UKOÑCZENIA STUDIÓW
W dniu 10 czerwca odby³o siê spotkanie jubileuszowe
absolwentów Wydzia³ów Rolniczego i Zootechnicznego
Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie z roku 1966. Z okazji 40-lecia ukoñczenia studiów absolwenci rozpoczêli
spotkanie Msz¹ wiêt¹ w intencji spo³ecznoci AR w Krakowie w Kociele oo. Kapucynów. W czasie Mszy w. zapiewa³ chór, którego cz³onkiem jest jedna z absolwentek.
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Nastêpnie w sali wyk³adowej w Nowym Gmachu odby³o
siê spotkanie z w³adzami uczelni i profesorami. Jubilatów swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili: JM Rektor prof. Janusz ¯mija, dziekan Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego prof. Teofil £abza, dziekan Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t prof. Franciszek Borowiec oraz prof. W³adys³awa
Niemczyk, prof. Julian Kamiñski i prof. Zbigniew Staliñski.
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JM Rektor powita³ absolwentów-jubilatów w murach
Uczelni przedstawiaj¹c aktualny stan i g³ówne za³o¿enia
dalszego rozwoju Akademii. ¯yczy³ jubilatom bliskich
wiêzi z Uczelni¹ oraz satysfakcji i pomylnoci osobistej. Dziekani przestawili natomiast organizacjê i pozycjê wydzia³ów w sprawach dotycz¹cych nauki, badañ
i dydaktyki oraz opowiedzieli o planach na kolejne lata.
W dalszej czêci spotkania wyst¹pili dwaj absolwenci jubileuszowego rocznika: prof. Andrzej Libik z referatem Z kart historii AR oraz prof. Zdzis³aw Smorong
w wyk³adem "Biotechnologia zwierz¹t szans¹ dla hodowli i medycyny".
Po zakoñczonych wyk³adach uczestnicy stanêli do
wspólnego zdjêcia, a nastêpnie udali siê na obiad do Collegium Godlewskiego. Tam te¿ w godzinach wieczornych

odby³o siê spotkanie kole¿eñskie. W opinii uczestników
atmosfera by³a sympatyczna a menu wymienite.
Na spotkanie z okazji 40-lecia ukoñczenia studiów
przyby³o 60 osób, studia natomiast w 1961 roku rozpoczyna³o 120 osób, w tym 80 na Wydziale Rolniczym i 40
na Wydziale Zootechnicznym. Wielu poród tych absolwentów pracowa³o w rolnictwie i szkolnictwie, w tym 17
osób na ró¿nych stanowiskach w Uczelni. Ich kontakty
s¹ stale ¿ywe, a spotkania ju¿ od wielu lat regularnie odbywaj¹ siê w ostatni¹ sobotê miesi¹ca maja przy Wydziale Agroin¿ynierii.
Dumni ze swojej Uczelni zawsze chêtnie tutaj wracaj¹ na kolejne spotkania!
prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad

PIERWSZE ZAGRANICZNE TOURNEE
CHÓRU AKADEMII ROLNICZEJ
Macedonia  niewielki ba³kañski kraj o bogatej historii i kulturze, sta³ siê celem pierwszego zagranicznego
tourne Chóru Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie. Piêciodniowa wizyta sta³a siê mo¿liwa
dziêki kontaktom nawi¹zanym wczeniej przez jedn¹
z cz³onkiñ chóru oraz zaproszeniu wystosowanemu
przez Zespó³ Vlado Tasevski ze Skopje.
Celem 24-godzinnej podró¿y autokarem sta³o siê
sto³eczne Skopje, 500-tysiêczne miasto, dotkniête tragicznym trzêsieniem ziemi w 1963 roku, którego lady
widoczne s¹ jeszcze zarówno na ulicach jak i w pamiêci jego mieszkañców. Po³o¿one w dolinie rzeki Wardar,
u podnó¿a góry Wodna znajduje siê zaledwie 17 km od
granicy z Kosovem, z którego muzu³mañscy przybysze
tworz¹ stale powiêkszaj¹c¹ siê grupê etniczn¹ w tej
czêci Macedonii. Owietlony noc¹ krzy¿ góruj¹cy nad
stolic¹, wysmuk³e wie¿e minaretów, z których muezini
nawo³uj¹ wiernych do modlitwy, nowoczesna, ale pozbawiona harmonii architektura miasta, klaksony samochodów oraz s³odki zapach wiosennej rolinnoci by³y
tym, co rzuci³o siê w oczy w czasie pierwszych dni pobytu. Ale ponad wszystkim dominowa³a niezwyk³a gocinnoæ ludzi  zarówno przedstawicieli zespo³u Vlado
Tasevski jak i cz³onków Towarzystwa Przyjani i Wspó³pracy Macedoñsko-Polskiej Wis³a, którzy od samego
pocz¹tku towarzyszyli nam i perfekcyjnie realizowali
program pobytu naszego Chóru. Cz³onkowie zespo³u

mieszkali u macedoñskich rodzin, co z jednej strony
umo¿liwi³o nawi¹zanie bliskich kontaktów z gospodarzami, a z drugiej pozwoli³o poznaæ ich codzienne ¿ycie
w jego rytmie nieco wolniejszym od naszego, s³owiañski
jêzyk, upodobania kulinarne i kulturalne. Muzyka ba³kañska towarzyszy³a nam w czasie wieczornych spotkañ, a krok i rytm macedoñskich tañców  pocz¹tkowo
trudny do zapamiêtania i powtórzenia, sta³ siê po kilku
dniach praktyki czym naturalnym i ³¹cz¹cym wszystkich. Historiê i kulturê Macedonii przybli¿y³ nam prof.
Bo¿im Donevski  przewodnicz¹cy Towarzystwa Wis³a,
który wraz Jovic¹ Trajanovskim (tak¿e cz³onkiem Towarzystwa), a równoczenie prezesem zarz¹du zespo³u
Vlado Tasevski oraz ¿on¹ Ann¹ Trajanovsk¹, od samego pocz¹tku czuwali nad realizacj¹ programu pobytu
naszego chóru w Macedonii. A by³ on niezwykle bogaty.
Chór wyst¹pi³ trzykrotnie: w niedzielê 1 maja w kociele katolickim w Skopje, daj¹c pe³ny, 45-minutowy koncert muzyki religijnej oraz tworz¹c oprawê Mszy w.,
któr¹ odprawi³ kapelan polskich si³ pokojowych stacjonuj¹cych w Macedonii, w poniedzia³ek 2 maja 
w muszli koncertowej w parku miejskim w Skopje piewaj¹c m.in. dla licznie zgromadzonej Polonii w ramach
obchodów wiêta 3-go Maja, oraz w wype³nionej po
brzegi sali wyk³adowej Uniwersytetu w Bitoli, gdzie s³uchaczami ponad godzinnego koncertu byli profesorowie, nauczyciele, studenci Akademii Pedagogicznej
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oraz uczniowie szko³y muzycznej. Wszêdzie wystêpom
naszego zespo³u towarzyszy³ gor¹cy aplauz macedoñskiej publicznoci. Dla wiêkszoci naszych s³uchaczy
udzia³ w koncertach by³ pierwszym spotkaniem z kultur¹ polsk¹, a s³owa Polska, Kraków i Akademia Rolnicza
powtarzane by³y wielokrotnie w czasie pobytu zespo³u.
Nasz Chór zaprezentowa³ bardzo urozmaicony program, na który z³o¿y³a siê zarówno polska muzyka religijna, pieni starocerkiewne, negro sprituals jak równie¿
muzyka wiecka  ludowa  polska oraz pochodz¹ca
z innych krajów.
Program pobytu Chóru w Macedonii by³ niezwykle
urozmaicony. Organizatorzy postarali siê, aby cz³onkowie Chóru zobaczyli to, co w Macedonii najpiêkniejsze.
Chórzyci zwiedzili stare i nowe centrum Skopje, cytadelê zbudowan¹ przez bizantyjskiego cesarza Justyniana I, byli w meczecie, gdzie przys³uchiwali siê w ciszy,
odprawianemu nabo¿eñstwu. W wie¿o odnowionej
³ani tureckiej, pod ogromn¹ kopu³¹ w sali o wyj¹tkowej
akustyce odpiewali kilka utworów. Przejazd autokarem
krêt¹ szos¹ wiod¹c¹ po zboczach góry Wodna, pozwoli³ obj¹æ wzrokiem ca³¹ panoramê Skopje i poczuæ dusz¹cy, s³odki zapach porastaj¹cych skaliste zbocza
krzewów. Wizyta i obiad w polskiej jednostce wojskowej
stacjonuj¹cej w pobli¿u Skopje, umo¿liwi³a zapoznanie
siê z warunkami pracy naszych ¿o³nierzy, którzy przyjêli nas z prawdziw¹ polsk¹ gocinnoci¹. Ka¿dy z cz³onków Chóru otrzyma³ na odchodnym prezent w postaci...
wojskowego zestawu sk³adaj¹cego siê z sucharów, gumy do ¿ucia, torebki z kaw¹, kilku cukierków i chusteczki, pozwalaj¹cego na prze¿ycie w trudnych warunkach.
Pakiet ten zosta³ niespodziewanie wykorzystany przez
trzech cz³onków chóru mieszkaj¹cych w hotelu, gdy rano, w trzecim dniu pobytu okaza³o siê, ¿e restauracja
hotelowa jest nieczynna i nie wydaje niadañ.
Pobyt w Skopje sta³ siê tak¿e okazj¹ do nawi¹zania bliskich kontaktów z tamtejsz¹ Poloni¹, oraz Towarzystwem
Przyjani Macedoñsko-Polskiej Wis³a. Szczególnym wydarzeniem by³o spotkanie  piknik w pobli¿u sztucznego
jeziora Treska, przygotowane przez cz³onków towarzystwa. Spróbowalimy macedoñskich potraw  kebabu,
grawcze tawcze (danie z fasoli) i domowej rakiji, a w¹¿
tancerzy przesuwaj¹cych siê rytmicznym krokiem po rozleg³ym trawniku, w lad za cygañsk¹ orkiestr¹ mierzy³ kilkadziesi¹t metrów. W tym spotkaniu na trawie uczestniczy³
tak¿e konsul polskiej ambasady w Skopje. Wspólnemu
piewaniu nie by³o koñca, a macedoñskim Polonusom
szczególnie przypad³y do gustu piosenki piewane i grane
przez naszych studentów. Organizatorzy spotkania zafundowali w tym dniu chórzystom jeszcze jedn¹ atrakcjê, jak¹
bez w¹tpienia by³a wycieczka do w¹wozu Matka, na koñcu którego, kilkudziesiêciometrowej wysokoci tama spiêtrzy³a wody p³yn¹cego w¹wozem potoku. Spacer wzd³u¿
spokojnej tafli jeziora zakoñczy³o zwiedzanie monastyru
w. Andreja nazywanego tak¿e Matka.
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Wielu atrakcji dostarczy³ wyjazd do Bitoli  starego
XI-wiecznego miasta, w dwóch minionych stuleciach
centrum macedoñskiego rzemios³a, w którym urodzi³ siê
i uczêszcza³ do szko³y Ata Turk  twórca nowoczesnego tureckiego pañstwa. Po³o¿ony w pobli¿u Bitoli górski
masyw Baba sk³ada siê z wysokich onie¿onych wierzcho³ków, z których najwy¿szy  Palister przekracza
2600 m n.p.m. Na zboczach tej góry znajduje siê rezerwat przyrody, w którym ronie m.in. trzeciorzêdowy relikt  sosna molika, o pokroju ró¿ni¹cym siê wyranie od
znanych nam gatunków sosen. Niestety deszczowa pogoda i nisko zawieszone chmury nie pozwoli³y nam na
pe³ne podziwianie górskich widoków. Zupe³nie innych
wra¿eñ dostarczy³a nam wycieczka do ruin Heraklei,
staro¿ytnego miasta po³o¿onego kilka kilometrów od
centrum Bitoli, a za³o¿onego w IV w. p.n.e. przez Filipa
Macedoñskiego  ojca Aleksandra. Zachwycaj¹ce
swym piêknem mozaiki przedstawiaj¹ce zwierzêta i roliny rozpocieraj¹ siê na powierzchni kilkuset metrów
kwadratowych. Na dziedziñcu amfiteatru chór zaprezentowa³ dwa utwory dla turystów holenderskich. W tym
samym dniu chór dotar³ do Ochrydy, najbardziej znanego kurortu macedoñskiego, kiedy bardzo chêtnie odwiedzanego przez zagranicznych turystów (g³ównie
z Holandii i Niemiec). Stare 50-tysiêczne miasto po³o¿one na stokach wysokiego wzgórza zwieñczonego redniowieczn¹ cytadel¹ góruje nad tafl¹ g³êbokiego na
286 m jeziora Ochrydzkiego, po którego drugiej stronie
majacz¹ we mgle wysokie, albañskie góry. Ma³o kto wie,
¿e w³anie w tym miecie, jeszcze w 1985 roku dwaj entomolodzy: Deshka i Dimic pierwsi stwierdzili obecnoæ
i opisali wystêpuj¹cego na kasztanowcu bia³ym nowego
szkodnika  szrotówka (Cameraria ohridella), który
w ci¹gu dwudziestu lat, w³anie znad jeziora Ochrydzkiego w czasie spektakularnej migracji opanowa³ prawie
ca³¹ Europê. Moglimy siê jednak tak¿e naocznie przekonaæ, ¿e ponad 20-letnia obecnoæ szrotówka wcale
nie zaszkodzi³a macedoñskim kasztanowcom. Spacer
po stromych, krêtych uliczkach Ochrydy dostarczy³ wielu wra¿eñ; domy pokryte czerwon¹ dachówk¹, w dole
pomarszczona wiatrem tafla Ochrydzkiego jeziora,
a nad ni¹ pokryte zieleni¹ góry wchodz¹ce w sk³ad pasma Galiczycy, po których przemyka³y pêdzone wiatrem
ob³oki. A na trasie naszego spaceru per³y architektury 
bizantyjskie monastyry, w których wnêtrzu znajduj¹ siê
doskonale zachowane XIXIII wieczne freski. Zw³aszcza malowid³a nacienne w kociele w. Zofii pozostawi³y niezapomniane wra¿enie. Twarze wiêtych  ka¿da
o indywidualnym wyrazie nie kryj¹cym uczuæ, stroje typowe dla epoki, w której zosta³y namalowane to wszystko wyrywa siê z kanonu prawos³awnego malarstwa
i zbli¿a te cudowne dzie³a do malarstwa w³oskiego
z epoki Giotta. Obok monastyrów, ruiny antycznych budowli: teatru sprzed 2 tysiêcy lat, odkrytego przypadkowo
w latach 60-tych ubieg³ego stulecia, fragmenty mozaik
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i rzeb oraz wczesnochrzecijañski koció³ z V stulecia.
Wszystko otoczone zieleni¹ migda³owych drzew, cyprysów, ¿ywotników, fioletowo kwitn¹cych judaszowców
oraz aktinidii (kiwi) pn¹cych siê po specjalnych rusztowaniach zamontowanych na balkonach.
Tak¿e tutaj towarzyszyli nam przedstawiciele Polonii
oraz zespo³u Vlado Tasevski. Chór zakwaterowany zosta³ w przykocielnym hotelu, niedawno wybudowanym,
w zwi¹zku z planowan¹, ale nigdy nie zrealizowan¹ wizyt¹ Ojca wiêtego Jana Paw³a II w Macedonii. Ostatni
dzieñ pobytu w tym uroczym kraju up³yn¹³ pod znakiem
zwiedzania i... zakupów. Ka¿dy chcia³ siê zaopatrzyæ,
chocia¿ w jedn¹ butelkê wietnego macedoñskiego wina T'GA ZA JUG (Têsknota za s³oñcem), s³oik ajvaru 
sosu/pasty z papryki oraz kawa³ek macedoñskiej cha³wy. Wszyscy poszukiwali wyrobów, z ochrydzkiego bi-

saru  nie spotykanej gdzie indziej bia³o per³owej masy,
wytwarzanej z rybich ³usek, u¿ywanej do wyrobu naszyjników i bransolet. Bezskutecznie. Tajemnicê wytwarzania posiada ponoæ tylko jedna ochrydzka rodzina,
a to, co oferuj¹ turystom tamtejsze sklepy ma pochodzenie... made in China. Tak, wiêc pozosta³o jeszcze
wypiæ jedn¹ fili¿ankê mocnej kawy i... powrót do hotelu.
Po kolacji udzia³ we Mszy w. i ostatni wystêp na gocinnej macedoñskiej ziemi.
Pierwsze zagraniczne tourne Chóru Akademii Rolniczej dobieg³o koñca. Pozosta³y wspomnienia i zachwyt
nad wspaniale zorganizowanym pobytem naszego zespo³u. Teraz czas na rewan¿ w Polsce i równie wspania³e przyjêcie macedoñskiego zespo³u Vlado Tasevski ze Skopje.
prof. Kazimierz Wiech

MIÊDZY SIECI¥ A MIODEM

DNI OWADA 2006

Co to jest krocionóg? Jak wygl¹da najwiêkszy paj¹k wiata? Jak wbiæ szpilê owadowi? Jeli kto nie zna
odpowiedzi na te pytania, a chcia³by znaæ, to znaczy, ¿e przegapi³ Dzieñ Owada! Jest jednak sposób ¿eby
odrobiæ stratê...
Ka¿dy student Akademii Rolniczej prawdopodobnie
zna budynek Wydzia³u Ogrodniczego  budynek z charakterystycznymi kolorowymi farbkami nad wejciem,
za którym rozci¹ga siê pasmo szklanych domów, niekoniecznie ¯eromskiego. Ca³kiem niedawno wejcie do
budynku przyci¹ga³o wzrok nie tylko farbkami, ale tak¿e
donicami kwiatów i transparentami og³aszaj¹cymi odbywaj¹cy siê tam w³anie Dzieñ Owada. Wchodz¹c do
rodka wielu najprawdopodobniej nie spodziewa³o siê,
¿e zostanie tam tak d³ugo...
mierdzi przeraliwie  dzia³a doskonale
Najd³u¿sz¹ przygotowan¹ atrakcj¹ by³y wyk³ady entomologiczne. Nie by³y to wyk³ady w zwyk³ym tego s³owa znaczeniu  osoba znajduj¹ca siê na nich mia³a okazjê samodzielnie spreparowaæ owada, obejrzeæ i dotkn¹æ rekwizyty entomologiczne, niewielk¹ ich czêæ
wzi¹æ nawet ze sob¹. By³ to bardzo praktyczny pokaz,
nie tylko dla pasjonatów, którymi nie mo¿na by³o z pewnoci¹ nazwaæ dzieci, zas³uchanych i skupionych przez
dwie godziny trwania wyk³adu, co bior¹c pod uwagê ich
zwyk³y brak umiejêtnoci koncentrowania siê na czym
przez d³u¿szy czas, jest zadziwiaj¹ce. Z ciekawszych

informacji zebranych na tym pokazie warto przytoczyæ
sposoby ³apania owadów. Jednym z nich jest przynêta
zapachowa, zazwyczaj ukryta w specjalnej siatce 
owad siada na miseczce z przynêt¹, nastêpnie wzlatuje
do góry wprost do siatki, z której potem nie potrafi siê
wydostaæ. Otó¿ najlepszymi zapachami dla poszczególnych owadów mog¹ byæ sfermentowane owoce z dodatkiem alkoholu typu rum, wino, a tak¿e mniej aromatyczne dla nas zgni³e ryby i owoce morza, okrelane przez
prowadz¹cych jako ma mierdz¹ca, lub odchody
o jak najbardziej pora¿aj¹cym zapachu, na przyk³ad
zwierz¹t miêso¿ernych. Oprócz tych metod zapachowych mo¿na u¿yæ tak zwanego ekshaustora, czyli po
prostu rurki przez któr¹ wci¹gamy powietrze razem
z owadem. Ten przyrz¹d podzia³a³ motywuj¹co na m³odocianych s³uchaczy, zw³aszcza po przedstawieniu perspektywy ³apania przy jego pomocy mrówek. Najbardziej prozaicznym sposobem z kolei by³o zakopanie s³oika w ziemi, z tym ¿e po d³u¿szym czasie mo¿na by³o
z tego s³oika wyci¹gn¹æ tak¿e wiêksze organizmy typu
myszy. Sadystyczne nieco by³o przedstawienie na wyk³adzie metody unieszkodliwienia motyla  po z³apaniu
ciskamy delikatnie za tu³ów i jest unieszkodliwiony na
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zawsze. W zwi¹zku z t¹ rad¹ postulowa³abym o ograniczenie wiekowe dla potencjalnych widzów, co najmniej
od 15 lat. Innym powodem do zastosowania tego ograniczenia mog¹ byæ opowieci o wyci¹ganiu wnêtrznoci
z biednych karaczanów i wa¿ek, poniewa¿ czernieje im
odw³ok jeli pozostan¹ one w swoim w³acicielu, lub kolejna rada unieszkodliwiaj¹ca, tym razem æmy, które nale¿y z³apaæ do naczynia wycielonego wat¹ z octanem
etylu lub acetonem. Niewinna istota bo¿a w ten sposób
zostaje otumaniona i otruta.
Potencjalny kryminalista
Okazuje siê, ¿e ³apanie owadów to nie do koñca prosta i jasna prawnie sprawa. Nie wolno oczywicie ³apaæ
okazów chronionych. Choæ w zasadzie w Polsce mo¿na
mia³o goniæ motylki, za granic¹ trzeba stosowaæ sztuczki w stylu przewo¿enia owadów paczkami, poczt¹, choæ
jak siê okazuje celnicy i to potrafi¹ otworzyæ i rozgrzebaæ. Na ³apanie owadów za granic¹ trzeba mieæ pozwolenie, a za przewo¿enie ró¿nych gatunków przez granicê mo¿e groziæ grzywna, odebranie materia³ów a nawet
wiêzienie, co spotka³o dwóch naukowców w Brazylii, którzy po z³apaniu kilku piêknych okazów owadów puszczy
amazoñskiej trafili do brazylijskiego wiêzienia, niew¹tpliwie mniej malowniczego ni¿ ich wczeniejsze miejsce
badañ. Nie polecamy wiêc wybieraæ siê w poszukiwaniu
owadów do Ameryki Po³udniowej.
Ogromna stonoga
Wystawy owadów wzbudza³y powszechne zainteresowanie, nie tylko dzieci trzymaj¹cych w rêkach
chrz¹szcze czy g¹sienice, ale tak¿e obecnych studentów i doros³ych. Wród spreparowanych osobników królowa³a olbrzymia tarantula i skorpion, natomiast ¿ywe
gatunki wzbudzaj¹ce zainteresowanie to na przyk³ad
krocionóg  wygl¹daj¹cy jak skrzy¿owanie olbrzymiej
larwy i d¿d¿ownicy  kilkunastocentymetrowy okaz afrykañskiego owada ¿yj¹cego w tropikach i ¿ywi¹cego siê
liæmi. Interesuj¹ce by³y tak¿e karaczany, pod³u¿ne lataj¹ce owady przypominaj¹ce nieco bardziej opancerzone wa¿ki, które mia³y terraria zakryte styropianem,
poniewa¿ s¹ zwierzêtami nocnymi. Maleñkie okazy larw
mo¿na by³o zobaczyæ na ekranie telewizora pod³¹czonego do mikroskopu. Du¿e wra¿enie robi³y pszczo³y
znajduj¹ce siê na wystawie, odgrodzone od ludzi szyb¹,
wraz ze swoim miodem. Przypomina³y o tym, jak potê¿ne mog¹ byæ ma³e stworzenia i jak wiele potrafi¹ zdzia³aæ, do tego stopnia, ¿e cz³owiek sam nie mo¿e siê bez
nich obejæ. Syntetyczny miód nie móg³by byæ tak
smaczny.
Zbli¿enie mikrowiata
Pogratulowaæ dobrego oka fotografom owadów. Nie
doæ ¿e s¹ w stanie zauwa¿yæ niektóre z tych niewielkich istot, to jeszcze potrafi¹ uchwyciæ je na zdjêciach.
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Wystawa fotografii owadziej by³a niesamowita, przypomina³a trochê zdjêcia National Geographic palet¹ barw,
piêknym uchwyceniem skrzydlatych lub skacz¹cych
modeli. Szczególnie niesamowite jest to, ¿e wród fotografów byli uczniowie gimnazjum, jak na przyk³ad Marek
Basiak, autor zdjêcia pszczo³y posilaj¹cej siê z kwiatu
o intensywnej fioletowej barwie. Zdjêciem, które powinno dostaæ nagrodê za najlepszy obraz akcji s¹ walcz¹ce wa¿ki sfotografowane przez Macieja Bonka. Na fotografiach Kazimierza Wiecha królowa³y ró¿nobarwne larwy, a Piotr Harazin zaprezentowa³ plaster miodu uderzaj¹cy piêkn¹ kolorystyk¹. Wszystkie zdjêcia by³y niesamowite g³ównie dziêki zbli¿eniu, jakie uzyskano
umieszczaj¹c malutkie owady na du¿ych fotografiach.
Czêci z nich nawet nie dostrzegamy, a tu moglimy zobaczyæ na przyk³ad maleñkiego pasikonika na ogromnym, w porównaniu z jego wielkoci¹, db³em trawy.
Komandosi i anio³y
Dalsza czêæ aspektu artystycznego Dni Owada to
rzeby owadzie i obrazy. Rzeby wykonywane by³y
przez dzieci, wiêc mia³y wartoæ niewymawialn¹. Zrobione by³y na wiele sposobów: z gliny, butelek, lici, plasteliny. Jedna z nich, przedstawiaj¹ca motyla, chyba
najbardziej kreatywny pomys³ ze wszystkich, by³a stworzona z ciastka z polew¹,. Obrazy, tudzie¿ prace graficzne przedstawia³y g³ównie kobiety, z owadami w otoczeniu, walcz¹ce z owadami, bardzo popularnym motywem by³a kobieta ze skrzyd³ami motyla. Rzadziej w pracach wystêpowa³y sylwetki mêskie. Jeden pan by³
uskrzydlony, inny z owadem skrzydlatym na ramieniu.
Najbardziej wyrazistym pokazem mêskoci by³ osobnik
tej¿e p³ci z pistoletem w rêku, otoczony owadami. Poni¿ej obrazów ogl¹daæ mo¿na by³o spreparowane motyle
z wyszczególnionymi nazwami gatunkowymi i mapkami
przedstawiaj¹cymi ich wystêpowanie w Polsce. Trzeba
przyznaæ, pomys³ by³ edukacyjny i estetyczny, przejrzyste mapki umo¿liwia³y faktyczne wyobra¿enie sobie
obecnoci danych gatunków, a przy okazji zwraca³y
uwagê na równi z motylami, których wystêpowanie
przedstawia³y.
Pustynni mordercy i neurotoksyny
Czy jest kto kto naprawdê nie boi siê paj¹ków?
Chyba tak, bior¹c pod uwagê iloæ ludzi g³aszcz¹cych
tarantule i wymieniaj¹cych informacje o swoich produkuj¹cych sieci podopiecznych. Nie ma to jak spaæ z takim pupilkiem w ³ó¿ku  najlepsza maskotka... Ale trzeba przyznaæ, s¹ imponuj¹ce. Na wystawie mo¿na by³o
obejrzeæ takie gatunki jak ptasznik olbrzymi, ptasznik
s³oneczny zwany pustynnym morderc¹, czy tez ptasznik
goliat  najwiêkszy paj¹k na wiecie. Tak ogromne paj¹ki budz¹ szacunek i podziw. Szczególnie gdy widzimy
niesamowit¹, piêknie mlecznobia³¹, gêst¹ pajêczynê
stworzon¹ przez jednego z obecnych na wystawie
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ptaszników, a potem s³yszymy, ¿e ten w³anie osobnik
zabija parali¿uj¹c przekazywanie sygna³ów miêdzy neuronami... Wiele z paj¹ków by³o ³adnych samych w sobie, sympatyczne w³ochate istotki, z nó¿kami barwy granatowej lub w br¹zowe paski. Mi³e stworzonka, tylko raczej nie do przytulania...
Czas spêdzony nie na siedzeniu
Przychodz¹cy na wystawê, szczególnie m³odsi, mogli aktywnie uczestniczyæ w wielu wydarzeniach. Poza
obcowaniem z owadami z bliska i z daleka, ¿ywymi
i martwymi, mo¿na by³o zrobiæ sobie zdjêcie z g³owa
w sylwetce kobiety-motyla, nauczyæ siê tworzyæ origami
w kszta³cie owadów, ulepiæ w³asny twór gliniany, rysowaæ. Niew¹tpliwie du¿y utarg mia³ wydzia³owy bar,
w którym ca³y czas by³o pe³no ludzi, jak zreszt¹ w ca³ym
budynku. Szczególnym pod i pewnym wzglêdem interesuj¹cym dowiadczeniem by³o wys³uchanie owadziej
wró¿by. Kiedy piêcioletnie dziecko us³yszy, ¿e ma dobre
perspektywy maj¹tkowe i w przysz³oci bêdzie mu siê
wiod³o w interesach, to pewnie od razu wemie sobie to
do serca i zostanie Billem Gates'em.

Dywagacje laika
Tegoroczne Dni Owada by³y okazj¹ do uzupe³nienia
lub zapocz¹tkowania wiedzy na temat owadziego ¿ycia
i naszego wspó³bytowania z nimi. G³ównym przemyleniem jakie nasuwa siê po pobycie tam, to pytanie dlaczego przeciêtny cz³owiek tak ma³o wie o tym, co siê
dzieje wokó³ niego? Dlaczego nie patrzymy pod nogi,
na parapet, na cianê zanim zabijemy siedz¹c¹ na niej
muchê? Jak mo¿na nie zastanowiæ siê nad fenomenem
ma³ych bezkrêgowców, które wykszta³ci³y organizmy
porównywalne do ssaków, podobno najlepiej zorganizowanych organizmów na Ziemi, nad tym jak mo¿e myleæ rój, jak w³aciwie mog¹ istnieæ tak ma³e, a jednak
sprawnie funkcjonuj¹ce twory, które w dodatku s¹ w stanie nosiæ ciê¿ary wiêksze ni¿ one same, porozumiewaæ
siê przez taniec okrelaj¹c po³o¿enie s³oñca na niebie,
tworzyæ substancje o niezaprzeczalnie cennych w³aciwociach. Owady s¹ niesamowite. Nie ucz¹ siê chemii
ani biologii, a potrafi¹ czêsto rozwi¹zaæ wiele spraw
o wiele sprawniej ni¿ ludzie. Warto siê temu przyjrzeæ.
Dagmara Niedziela

KRONIKA
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
HODOWLI ZWIERZ ¥T I BADAÑ
NAUKOWYCH 
Rada Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t Akademii Rolniczej w Krakowie 29 marca 2006 r. wyrazi³a zgodê na powo³anie Fundacji wspieraj¹cej dzia³alnoæ Wydzia³u. Po opracowaniu i zaopiniowaniu statutu powo³ana zosta³a Fundacja Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t pod nazw¹ Fundacja na rzecz rozwoju hodowli
zwierz¹t i badañ naukowych. Celem Fundacji jest
wspieranie inicjatyw podnosz¹cych poziom hodowli
zwierz¹t, ratowanie gin¹cych gatunków i ras oraz
wspierania badañ naukowych i rozwoju bazy badawczej
Wydzia³u. Fundacja ma tak¿e udzielaæ wsparcia finansowego studentom i inicjowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do
podnoszenia poziomu intelektualnego m³odzie¿y pochodz¹cej ze wsi i z ma³ych orodków miejskich.
Cele te bêd¹ realizowane poprzez organizowanie i finansowanie szkoleñ, kursów, sympozjów i wyk³adów zwi¹zanych z rozwojem badañ naukowych oraz finansowanie

wydatków na zakup ksi¹¿ek, fachowej prasy, pomocy
szkolnych i programów komputerowych oraz aparatury
do badañ naukowych i dydaktyki. Jedn¹ z form realizacji za³o¿eñ ma byæ wiadczenie pomocy finansowej
i rzeczowej potrzebuj¹cym studentom WHiBZ, a tak¿e
dofinansowywanie stypendiów. Fundacja, w miarê posiadanych rodków, ma uczestniczyæ w finansowaniu
kosztów zwi¹zanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi studentów. Wa¿nym aspektem
dzia³alnoci Fundacji ma byæ pozyskiwanie rodków pozarz¹dowych z przeznaczeniem na realizacjê badañ
naukowych i upowszechnianie wiedzy wród m³odzie¿y
i praktyki zootechnicznej.
W dniu 8 czerwca br. zosta³a powo³ana Rada Fundacji, której przewodnicz¹cym zosta³ dziekan Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t prof. dr hab. Franciszek Borowiec. W sk³ad piêcioosobowej Rady weszli: prof. dr hab.
Edward Wierzcho jako wiceprzewodnicz¹cy, a tak¿e
cz³onkowie: prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
i prof. dr hab. Marian Ormian. Dr Edycie Molik powierzono funkcjê sekretarza Fundacji. Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. powo³a³a Zarz¹d Fundacji
w sk³adzie: prezes prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad,
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wiceprezes dr Jerzy Szymacha i dr Krzysztof Furga³ jako skarbnik.
Mamy nadziejê, ¿e liczni darczyñcy (w tym absolwenci Wydzia³u zajmuj¹cy prominentne stanowiska) pomog¹ w realizacji szczytnych zamierzeñ Fundacji.

Zajêcie drugiego miejsca w ogólnopolskim turnieju
siatkówki dru¿yn akademickich to du¿y sukces, tym bardziej, ¿e wypadlimy najlepiej sporód uczelni rolniczych. Opiekunem sekcji od wielu lat jest prof. Norbert
Marks.

Prof. dr hab. Czes³aw Klocek

mgr Zbigniew Mickiewicz

NASI SIATKARZE ZNOWU SREBRNI
W dniach 2123 kwietnia 2006 r. we Wroc³awiu odby³y siê Mistrzostwa Polski w Siatkówce akademii rolniczych, ekonomicznych oraz szkó³ mundurowych. Bardzo dobrze spisali siê nasi siatkarze zdobywaj¹c srebrny medal.
W mistrzostwach wziê³o udzia³ 14 uczelni. Turniej
rozpocz¹³ siê w czterech grupach, z których po dwie
awansowa³y do æwieræfina³u. Nasi siatkarze pokonali
WAT z Warszawy (2:0) i Akademiê Ekonomiczn¹ z Poznania (2:1). W æwieræfinale zmierzyli siê z SGH Warszawa pokonuj¹c ich 2:0. W pó³finale siatkarze AR Kraków pokonali siatkarzy SGGW 3:0, w finale ulegli jednak gospodarzowi turnieju AE Wroc³aw przegrywaj¹c
wynikiem 3:1.

XVII MIÊDZYNARODOWE ZAWODY
STUDENTÓW LENICTWA
W dniach 2428 kwietnia 2006 r. w Zakopanem odby³y siê XVII Miêdzynarodowe Zawody Studentów Lenictwa, zorganizowane przez cz³onków Wydzia³owej
Rady Samorz¹du Studentów i Ko³a Naukowego Leników Wydzia³u Lenego Akademii Rolniczej w Krakowie.
W turnieju wziê³y udzia³ trzyosobowe dru¿yny z nastêpuj¹cych krajów: Belgia, Bu³garia, Czechy, Estonia, Polska (reprezentacje Wydzia³ów Lenych z Poznania
i Krakowa), Rosja, S³owacja, Turcja oraz Wêgry.
Zawody obejmowa³y konferencjê naukow¹, konkurencje oraz czêæ kulturalno-rozrywkow¹.
Konferencja naukowa na temat Gatunki inwazyjne we
florze i faunie lasów da³a mo¿liwoæ przedyskutowania

Dru¿yna siatkarzy Akademii Rolniczej w Krakowie. W górnym rzêdzie od lewej stoj¹: S. Gêsiarz, P. Mardoñ, £. Kobierski, I. ¯aba,
Z. Mickiewicz (trener), A. Ignaciuk, I. Fedorczak, W. Bzdyl. W dolnym rzêdzie od lewej: M. P³oñski, P. Durbas, K. W¹s, M. Nowak,
T. Pagacz, S. Pietrzak
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problemów, które stoj¹ przed lenictwem w ró¿nych krajach. Poniewa¿ konferencja stanowi³a równie¿ czêæ
zawodów, referaty by³y oceniane przez jury, w sk³ad którego wchodzili pracownicy naukowi Akademii Rolniczej,
Instytutu Botaniki Lenej PAN w Krakowie oraz Tatrzañskiego Parku Narodowego. Pierwsze miejsce zaj¹³ Martin Schön ze S³owacji za referat pt. Red deer from different point of view.
Najwiêcej emocji dostarczy³y wszystkim konkurencje z pilarkami oraz bieg na orientacjê, po³¹czony z rozpoznawaniem okazów entomologicznych, dendrologicznych, botanicznych, trofeów myliwskich, ska³ i minera³ów, nasion, próbek drewna wraz ze sprawdzeniem
umiejêtnoci dendrometrycznych. A wszystko to mia³o
miejsce w przepiêknej Dolinie Chocho³owskiej.
Czêæ kulturalno  rozrywkowa dostarczy³a niezapomnianych wra¿eñ. Wszystkim uczestnikom podoba³a
siê wycieczka szlakiem Tatrzañskiego Parku Narodowego nad Morskie Oko oraz zwiedzanie Zakopanego.
Integracja zawodników przebiega³a weso³o przy wieczornych ogniskach oraz na wieczorze miêdzynarodowym, podczas którego ka¿dy mia³ okazjê skosztowaæ
regionalnych smako³yków, które przywioz³y ze sob¹
dru¿yny.
Uroczyste zakoñczenie XVII Miêdzynarodowych Zawodów Studentów Lenictwa odby³o siê w restauracji

Nosalowy Dwór. Regionalny posi³ek i wystrój lokalu
stanowi³ o niepowtarzalnej atmosferze towarzysz¹cej
temu wydarzeniu. W klasyfikacji dru¿ynowej najlepsza
okaza³a siê dru¿yna z Krakowa, drugie miejsce zajê³a
reprezentacja Czech, a trzecie S³owacji.
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SPOTKANIE Z PROF. ANDRZEJEM ZOLLEM
Dzia³aj¹ce w naszej Uczelni Ko³o Krakowskie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego zorganizowa³y spotkanie
z by³ym Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr hab.
Andrzejem Zollem.
Zebranie odby³o siê 9 maja br. w Nowym Gmachu
Akademii Rolniczej w Krakowie. W zebraniu wziê³o
udzia³ liczne grono osób, a wród nich w³adze Uczelni
na czele z rektorem AR prof. Januszem ¯mij¹.
Prof. A. Zoll przedstawi³ referat na temat: Wolnoæ
a bezpieczeñstwo, który wzbudzi³ ogromne zainteresowanie i o¿ywion¹ dyskusjê. Zebraniu przewodniczy³ dziekan Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t prof. Franciszek
Borowiec. Dyskutanci próbowali przekonaæ znakomitego
specjalistê prawa karnego, ¿e aby skuteczniej przeciwdzia³aæ rosn¹cej w Polsce przestêpczoci nale¿y zaostrzyæ rygory prawa. Profesor Zoll skutecznie broni³ stanowiska liberalnego prawa, powo³uj¹c siê na wyniki badañ przeprowadzane na wiecie.
Tego typu spotkania, poruszaj¹ce ró¿ne, wa¿ne i interesuj¹ce dla spo³ecznoci akademickiej tematy powinny odbywaæ siê czêciej.

Drugie miejsce przypad³o dla zespo³u Weso³ych
Managerów trzech z Uniwersytetu Warszawskiego,
którzy to zorganizowali panel dyskusyjny: Zarz¹dzanie
wed³ug najlepszych.
Na trzecim miejscu znaleli siê studenci naszej
uczelni! Grupa 1,2,3 i cztery sk³adaj¹ca siê z czwórki
studentów: Hubert Wiêckowski, Piotr Jakubaszek (V r.
Zarz¹dzanie i Marketing), Karol Król (III r. Zarz¹dzanie
i Marketing) oraz Anna lêczka (IV r. Zootechnika). Przy
wsparciu mgr in¿. Urszuli Jab³oñskiej-Korty z Biura Promocji Zawodowej zrealizowali oni projekt pt. Spotkanie
z rynkiem pracy  III Targi Pracy Akademii Rolniczej
w Krakowie w ramach, którego zorganizowano spotkanie oko w oko z pracodawcami, a tak¿e pakiet bezp³atnych szkoleñ dla studentów. Przedsiêwziêcie to mia³o
na celu wypromowanie Akademii Rolniczej oraz zainteresowanie potencjalnych pracodawców zatrudnianiem
studentów i absolwentów naszej Uczelni.
Podczas realizacji tego projektu studenci zdobyli
cenne na rynku pracy dowiadczenie zawodowe. Nauczyli siê pracy zespo³owej oraz rozwinêli swoje umiejêtnoci mened¿erskie. Pokazali, ¿e mog¹ konkurowaæ
z najlepszymi.
Hubert Wiêckowski

Prof. dr hab. Jan Szarek

NASI STUDENCI NA PODIUM
W tym roku Kompania Piwowarska S.A. i Stowarzyszenie SIFE Polska, zrealizowa³o II edycjê ogólnopolskiego programu edukacyjnego pod nazw¹ Kompania
Inicjatyw. G³ównym celem tego projektu by³o zachêcenie i zmotywowanie studentów do rozwijania cech przywódczych, zdolnoci interpersonalnych, nabywania nowych kompetencji i dowiadczeñ w pracy zespo³owej.
Integraln¹ czêci¹ Kompanii Inicjatyw by³ konkurs
Cel -> Mened¿er, który mia³ wy³oniæ najbardziej przedsiêbiorczych, odpowiedzialnych i kreatywnych studentów. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿a³o zaplanowaæ, zorganizowaæ oraz zrealizowaæ autorski projekt,
a nastêpnie przedstawiæ czterostronicowy raport z pracy nad przedsiêwziêciem organizatorom konkursu.
W tym roku do konkursu zg³osi³o siê ok. 160 grup
z ca³ej Polski. Nades³ano raporty z 27 zrealizowanych
projektów. Jednak¿e do fina³u konkursu, który odby³ siê
18 maja br. w Tyskich Browarach Ksi¹¿êcych, zakwalifikowano osiem najlepszych dru¿yn.
Pierwsze miejsce w II edycji konkursu Cel -> Mened¿er zdoby³ zespó³ Muss z Akademii Ekonomicznej
w Krakowie i projekt dotycz¹cy aktywizacji i wsparcia
merytorycznego organizacji pozarz¹dowych.
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OGÓLNOUCZELNIANA SESJA KÓ£
NAUKOWYCH AKADEMII ROLNICZEJ
W KRAKOWIE
W dniu 1 czerwca 2006 r. odby³a siê w Centrum
Kongresowym Ogólnouczelniana Sesja Kó³ Naukowych
Akademii Rolniczej w Krakowie. Poprzedzi³y j¹ sesje
wydzia³owe, które pozwoli³y na zaprezentowanie ca³orocznej pracy naukowej studentów, cz³onków poszczególnych kó³ i sekcji naukowych. Z ka¿dego wydzia³u
oraz Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii autorzy 4 najwy¿ej ocenionych referatów, mieli mo¿liwoæ
prezentacji swojej pracy przed szersz¹ publicznoci¹ tj.
w³adzami, pracownikami i studentami ca³ej Uczelni.
W Ogólnouczelnianej Sesji Kó³ Naukowych wziê³o
udzia³ 52 uczestników z 7 wydzia³ów oraz Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii, wyg³oszonych zosta³o 31 referatów. Wysoki poziom prezentowanych
prac, ich zró¿nicowana tematyka, pytania i dyskusje
spowodowa³y, ¿e Sesja okaza³a bardzo udana i ciekawa.
Po d³ugich obradach jury wy³oni³o zwyciêzców
w osobach:
Pierwsze miejsce: Dorota Pastuszka z Wydzia³u Technologii ¯ywnoci  referat pt. Próba zwiêkszenia walorów ¿ywieniowych wypieków cukierniczych przez zast¹pienie m¹ki pszennej m¹k¹ ¿ytni¹,
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Drugie miejsce: Wojciech Guba³a z Wydzia³u Hodowli
i Biologii Zwierz¹t  referat pt. Populacja nietoperzy hibernuj¹cych w wybranych stanowiskach w Karpatach
fliszowych i Pieninach
Trzecie miejsce: Krzysztof Krawczyk, Mateusz Malinowski, Artur Lubliñski z Wydzia³u Agroin¿ynierii  referat pt. Wykonanie mapy numerycznej zlewni rzeki Bia³ki w miejscowoci Bystra na podstawie pomiarów wysokociowych i okrelenie powierzchni zlewni oraz obliczenie rocznego przep³ywu cieku.
Dodatkowo jury przyzna³o jeszcze 8 wyró¿nieñ.
Zwyciêzcy i wyró¿nieni otrzymali nagrody pieniê¿ne
i ksi¹¿kowe, a wszyscy uczestnicy Sesji pami¹tkowe
dyplomy.
To bardzo pozytywnie, ¿e po kilku latach przerwy,
znów podjêto siê zorganizowania tego typu imprezy,
podsumowuj¹cej ca³oroczn¹ pracê naukow¹ studentów
oraz ich opiekunów. Jedynym ¿yczeniem organizatorów
by³by jednak szerszy udzia³ studentów w przysz³ych sesjach, gdy¿ z zadowoleniem obserwuje siê zwiêkszaj¹ce zainteresowanie m³odzie¿y prac¹ w ko³ach naukowych. Istnieje potrzeba organizowania zarówno wydzia³owych jak i ogólnouczelnianych sesji kó³ naukowych,
a w przysz³oci nawet miêdzynarodowych, gdy¿ jest to
nie tylko znakomity sposób pokazania prac naukowych
i badawczych naszych studentów, ale tak¿e bodziec do
dalszej dzia³alnoci w kierunku rozwoju ruchu naukowego w naszej Uczelni.
Prof. dr hab. Zygmunt Gil

6 czerwca 2006 r. w Klubie Studenckim ARKA odby³a siê premiera sztuki Niebo na podstawie s³uchowiska
Joanny Chmielewskiej. Wydarzenie to by³o inicjatyw¹
studentów, g³ównie Akademii Rolniczej, którzy chcieli
po¿ytecznie wykorzystaæ czas wolny od uczelnianych
zajêæ. Pomys³ powstania grupy teatralnej zrodzi³ siê ju¿
w styczniu 2006 roku. Po wyborze odpowiedniego scenariusza, w kwietniu rozpoczê³y siê próby. W przedsiêwziêciu wziêli udzia³ studenci AR Wydzia³u Lenego:
Joanna Lomber, Kamil G³a, Piotr Seget, Marcin Wójcik;
Wydzia³u Technologii ¯ywnoci Karolina Nalepka; Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Justyna Miko;
Wydzia³u Ogrodniczego Anna Hostyñska oraz Papieskiej Akademii Teologicznej Mateusz Witek. Scenografi¹ zajê³a siê absolwentka Akademii Sztuk Piêknych
Magda Wójcik. Klub Studencki ARKA, a g³ównie p. Andrzej Paw³owski, ze szczególnym optymizmem podszed³ do pomys³u stworzenia w klubie sceny teatralnej
i pozwoli³ na wystawienie sztuki nie wiedz¹c, co tak naprawdê studenci chc¹ pokazaæ. S¹dz¹c po opiniach widzów, którzy obejrzeli premierê, pomys³ studentów
z grup¹ teatraln¹ by³ jak najbardziej trafiony. wiadczyæ
o tym mo¿e równie¿ fakt, ¿e sztuka zosta³a ponownie
wystawiona 21 czerwca br., kolejny raz bêdzie mo¿na ja
zobaczæ po przerwie wakacyjnej.
Anna Hostyñska

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓ£
WY¿SZYCH KRAKOWA
W dniu 12 czerwca br. w Dworku Akademii Rolniczej
w Mydlnikach odby³o siê kolejne posiedzenie Kolegium
Rektorów Szkó³ Wy¿szych Krakowa, któremu przewodniczy³ rektor UJ prof. Karol Musio³. Podczas spotkania wrêczono nagrodê Phil Epistemoni  Przyjacielowi Nauki
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przeznaczon¹ dla dziennikarzy zajmuj¹cych siê problematyk¹ szkolnictwa wy¿szego, nauki oraz kultury i sztuki za lata 2004 i 2005. Nagrodê, ju¿ po raz trzeci, otrzyma³ Marian Nowy z Dziennika Polskiego. Oprócz wielu
spraw poruszanych i dyskutowanych na Kolegium pad³a
wstêpna propozycja utworzenia na wspólnym serwerze

gazety internetowej wszystkich uczelni pañstwowych
Ma³opolski. W tej sprawie spotkali siê ju¿ pracownicy
biur promocji, jest jednak za wczenie, aby mówiæ
o szczegó³ach.
MPM

ZAPOWIEDZI
50-LECIE KATEDRY STATYSTYKI
MATEMATYCZNEJ
W dniach 2022 wrzenia br. odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Statystyka na us³ugach gospodarki ¿ywnociowej zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Katedry Statystyki Matematycznej Akademii Rolniczej w Krakowie. G³ówne sesje naukowe planowane s¹ na czwartek
 21 wrzenia, w orodku szkoleniowo-turystycznym
Dworek Gorce w Kamienicy. Przewiduje siê udzia³ goci
zagranicznych z Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz
kilkudziesiêciu przedstawicieli krajowych uczelni rolniczych i ekonomicznych, którzy prowadz¹ badania naukowe w obszarze statystyki matematycznej, modelowania
matematycznego, ekonomii, agronomii, agrobiznesu
i ekonomiki. Tematyka sesji obejmuje 50 referatów powiêconych ró¿norodnym zagadnieniom szczegó³owym
zwi¹zanym z problemami wspó³czesnej wsi i rolnictwa
oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹ ¿ywnociow¹.
W trakcie obrad zaprezentowana zostanie tak¿e pó³wiekowa historia, dorobek i aktualna dzia³alnoæ Katedry.
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KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA
WT¯
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych Wydzia³u Technologii ¯ywnoci Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, Uniwersytet w Bristolu, Uniwersytet w Newcastle, British Society of Animal Science (BSAS) oraz Polskie Towarzystwo Technologów
¯ywnoci  Oddzia³ w Krakowie zapraszaj¹ na II Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹ pt. Linking up the
meat chain: ensuring quality and safety for the consumer
po³¹czon¹ z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof.
dr hab. Tadeusza Ko³czaka. Konferencja odbêdzie siê
w dniach 1920 padziernika 2006 r. w Krakowie.
Tematyka dotyczyæ bêdzie miêsa i przetwórstwa miêsa
wszystkich zwierz¹t rzenych. Konferencjê i warsztaty poprowadz¹ wybitni specjalici miedzy innymi: prof. Sandra
Edwards (Uniwersytet w Newcastel), prof. Jeff Wood (Uniwersytet w Bristolu), prof. Mike Elliss (Uniwersytet w Illinois), dr Paul Warriss (Uniwersytet w Bristolu, cz³onek Komisji Europejskiej do spraw dobrostanu zwierz¹t), dr Jonathan Guy (Uniwersytet w Newcastle) oraz dr Martin Scheeder (ETH Zurich, sekretarz organizacji EUROLIPID).
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