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Droga Młodzieży,

Studencki ruch naukowy ma bogatą tradycję, sięgającą początków XIX wieku.
Koło naukowe jest swego rodzaju korporacją, stanowiącą zorganizowaną
formę studenckiego ruchu naukowego, który rozumiany jest jako sfera nau -
kowej działalności młodzieży akademickiej, realizowanej w warunkach szkol-
nictwa wyższego, poza formalnym procesem dydaktycznym. Istnienie i dzia-
łalność kół naukowych są oparte o podstawę formalną (statut), co pozwala
im realizować w miarę możliwości szeroko pojmowaną działalność naukową
w połączeniu z popularyzowaniem określonej dziedziny wiedzy (wykłady,
 sesje naukowe), również związaną z formowaniem pewnych aspektów życia
towarzyskiego (obozy naukowe, wyjazdy studyjne, spotkania naukowe). 
Działalność studentów w ruchu naukowym jest jedną z najlepszych form
 pogłębiania wiedzy, zaspokajania ciekawości w dochodzeniu do prawdy,
a także kształtowanie wielu szlachetnych cech osobowości. W tej działalno-
ści realizowanej pod opieką doświadczonych pracowników nauki można
 rozwijać wszechstronne zainteresowania badawcze. 
Chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w bogatym studenckim życiu
naukowym naszego Uniwersytetu. Tę drogę przebyło wiele wybitnych postaci
z kręgu absolwentów naszej Uczelni. 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady
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Sekcja Chemii Środowiska
Opiekunowie:
prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-
Kielian, dr hab. Michał Kopeć,
prof. UR, dr inż. Krzysztof Gon-
dek, dr inż. Marcin Niemiec oraz
dr inż. Jerzy Wieczorek. 
Przewodnicząca:
Małgorzata Koncewicz–Baran

Sekcja Chemii Środowiska w stru k -
turze Koła Naukowego Rolników zo-
stała powołana w 1994 roku. Duże
zaangażowanie pracowników Kate-
dry Chemii w działalność studentów
należących do Sekcji daje możliwości
realizowania bardzo zróżnicowanej
tematyki badań z zakresu ochrony
środowiska, gospodarki odpadami,
rolnictwa, a także rekultywacji tere-
nów zdegradowanych.
Szerokie spektrum tematyczne dzia-
 łalności Sekcji Chemii Środowiska
pozwala zrzeszać studentów, których
zainteresowania skupiają się na róż-
nych dziedzinach nauki. Pozwa la to
na tworzenie interdyscyplinarnych
projektów naukowych oraz na wielo-
kierunkowe opracowanie badanego
zagadnienia.
Katedra Chemii Rolnej dysponuje
dobrze wyposażonymi laboratoria -
mi i nowoczesną aparaturą anality -
czną, umożliwiającą prowadzenie

badań w wielu dziedzinach. Opie-
kunowie sekcji zawsze bardzo chęt-
nie wspierają inicjatywę studentów
w zakresie realizowanych tematów
badawczych.
Studenci należący do Sekcji Chemii
Środowiska nie tylko zdobywa ją
grun   towną wiedzę teoretyczną o cha-
rakterze dydaktyczno-naukowym, 
ale także praktyczne doświad czenie
w za kresie analityki chemicznej. Po-
nadto mają możliwość poszerzania
wiedzy, często wychodzącej poza za-
kres obowiązkowy programu stu-
diów, podnosząc dodatkowo kwalifi-
kacje zawodowe w zakresie metod
oceny jakości środowiska.
Efektem pracy studentów w Kole
Naukowym jest przygotowanie pu-
blikacji oraz prezentacja wyników
badań na konferencjach naukowych,
w czasie których istnieje możliwość
skonfrontowania i zweryfikowania
hipotez badawczych oraz uzyskanych
wyników z pracami innych „Mło-
dych Naukowców” z całej Polski.
W ostatnim okresie członkowie
Sek cji Chemii Środowiska prezento -
wali swoje prace na:
• Wydziałowych Sesjach Kół Nau -

kowych, organizowanych przez
Wy dział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie,

KOŁO NAUKOWE ROLNIKÓW

Członkowie Sekcji Chemii Środowiska

Bijące serce chemika

Sebastian Kaczmarczyk – nasz repre-
zentant na IV Ogólnopolskiej Mło-
dzieżowej Konferencji Naukowej
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• III Ogólnopolskiej Młodzieżowej
Konferencji Naukowej Mło dzi Na-
ukowcy – praktyce rolniczej pt. In-
nowacje w rolnictwie orga ni zo wa nej
przez Uniwersytet Rzeszowski,

• Studenckiej Międzynarodowej
Kon  ferencji Naukowej nt. Waru -
n  ki rozwoju obszarów wiejskich,
(na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu),

• Ogólnopolskiej Sesji Kół Nau ko -
wych, organizowanej przez Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie,

• Forum Kół Naukowych nt. Spotka-
nia z nauką i sztuką, (na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Kra kowie).

Aktywna działalność członków Ko ła
Naukowego Rolników, w tym Sekcji
Chemii Środowiska przekłada się na
liczne wyróżnienia i nagrody m.in.:
• I miejsce na III Ogólnopolskiej

Młodzieżowej Konferencji Nau -
ko wej – Młodzi Naukowcy prak-
tyce rolniczej pt. Innowacje w rol -
ni ctwie na Uni wersytecie Rze-
szowskim w 2007 r. (Maciej
Chowaniak),

• II miejsce w quizie i I miejsce za
najlepszy poster na Międzynaro-
dowym Intelektualnym Quizie
Uniwersytetów Rolniczych nt.
The Earth-Our Planet organizo-
wanym przez Litewski Uniwersy-
tet Rolniczy w Kownie w 2007 r.
(Tomasz Czech),

• III miejsce na Wydziałowej Sesji
Kół Naukowych organizowanej
przez Wydział Rolniczo-Ekono-
miczny UR w Krakowie w 2008 r.
(Sylwia Lech i Justyna Balińska-
Zając), 

• IV miejsce na Wydziałowej Sesji
Kół Naukowych organizowanej
przez Wydział Rolniczo-Ekono-
miczny Uniwersytetu Rolnicze go
w Krakowie w 2007 r. (Maciej
Chowaniak).

Udział w seminariach, panelach dy s-
ku syjnych, sesjach kół naukowych
oraz konferencjach naukowych po-
zwala członkom Sekcji Chemii Śro-
dowiska na nawiązywanie kontaktów
ze środo wiskiem naukowym innych
polskich uczelni, daje szanse współ-
pra cy z firmami i instytucjami dzia-
łającymi w obszarach dotyczących
rolnictwa oraz ochrony i kształtowa-
nia środowiska. Studenci czynnie
działający w Kole Naukowym są do-
brze przygotowani do podjęcia pracy
zawodowej oraz studiów doktoranc-
kich w za kre sie nauk o środowisku.
Szczegółowe informacje dotyczące
działalności Koła Naukowego Rol-
ników, w tym Sekcji Chemii Środo-
wiska, można znaleźć pod adresem
www.ar.krakow.pl/~knr/ lub po-
przez kontakt z opiekunami i człon-
kami Sekcji.

W laboratorium

Biebrza 2006 – kosiarka samobieżna

Niepylak apollo – Pieniny 2008

Turew 2008
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Sekcja Ochrony Przyrody
Opiekunowie: 
dr inż. Paweł Zadro żny, 
dr inż. Ryszard Mazurek
Przewodniczący sekcji: 
Maciej Gliniak

Sekcja Ochrony Przyrody została
reaktywowana w 2002 roku, w ra-
mach Koła Naukowego Rolników.
Nasze badania prowadzimy w Kate -
drze Gleboznawstwa i Ochrony
Gleb, realizując projekty z zakresu
gleboznawstwa, ochrony przyrody
czy rolnictwa. Dotychczas odbyło
się 11 obozów naukowych, w któ-
rych brali udział członkowie naszej
Sekcji. Obozy naukowe były organi-
zowane w atrakcyjnych przyrodni-
czo rejonach naszego kraju, takich
jak parki narodowe i krajobrazowe

(Ta trzański, Biebrzański, Pieniński,
Ojcowski, Park Kraj obrazowy im.
Dezyderego Chła po w  skiego) oraz
poza granicami Polski (Ukraina –
Karpaty Wschodnie).
Efektem aktywności naukowej stu-
dentów są referaty, o różnorodnej
 tematyce, prezentowane na wielu
 sesjach i konferencjach organizowa-
nych przez uczelnie wyższe, in stytu-
cje, czy fundacje. Liczne grono od-
biorców, do których skierowane są
nasze prace wielokrotnie nagradza ło
nas swoim uznaniem. W latach
2005-2008 aż 8 referatów naszej
sekcji zostało nagrodzonych na wy-
dzia  łowych sesjach kół naukowych.
 Wysoki poziom naszych referatów
potwierdzają również nagrody i wy-
róż nienia zdobyte na sesjach mię-
dzy uczelnianych.

Konferencja Osiągnięcie Autor pracy Tytuł pracy

XXXIII 
Międzynarodowe
Seminarium Kół
Naukowych, 
Olsztyn 2005

I miejsce Agnieszka Skowron,
Małgorzata Szymańska

Wpływ wybranych parame-
trów na występowanie 
zooedafonu w glebach 
Biebrzańskiego PN.

I miejsce Monika Wasilewska,
Magdalena Kowalska

Charakterystyka 
glebowo-roślinna 
Obszaru Ochronnego Grzędy
w Biebrzańskim PN.

I Młodzieżowa
Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa, 
Rzeszów 2005

I miejsce Sebastian Kaczmarczyk,
Piotr Ziółkowski

Problematyka ochrony 
kurhanów neolitycznych 
Płaskowyżu Proszowickiego.

XXXV Międzynaro-
dowe Seminarium
Kół Naukowych,
Olsztyn 2007

II miejsce Agnieszka Skowron Aktywność biologiczna gleb
Bieszczadzkiego PN.

Sesje Ogólnouczel-
niana UR w Krako-
wie 2008

wyróżnie-
nie

Bartłomiej Glanowski,
Maciej Gliniak

Pokrywa glebowa Polany
Molkówka w Tatrach.

Pobieranie prób glebowych 
– Biebrza 2005

Pieniny 2008

Hodowla materiału badawczego

Tabela 1. Osiągnięcia naukowe studentów
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Sekcja Fitochemii 
i Farmakognozji
Opiekun: 
dr inż. Renata Bączek-Kwinta
Prezes: Żaneta Michalec

Sekcja Fitochemii i Farmakognozji
Koła Naukowego Rolników działa
od 2008 roku.
Dotychczas przygotowano opraco-
wania dotyczące klasyfikacji i dzia-
łania leczniczego alkaloidów oraz
działania przeciwnowotworowego
związków pochodzenia roślinnego.
Planujemy badania surowców natu-
ralnych i ich składników chemicz-
nych o właściwościach prozdrowot-
nych i leczniczych. Jak zatem widać,
działamy na pograniczu nauk bota-
nicznych i farmaceutycznych.
Badania prowadzimy w Katedrze Fi-
zjologii Roślin Wydziału Rolniczo-
Ekonomicznego UR. Praca w sekcji
wymaga dobrej znajomości chemii
i biochemii roślin, technik laborato-
ryjnych oraz języka angielskiego. Je-
śli lubisz to wszystko – zapraszamy!

 Sekcja Fizjologii 
i Biochemii Roślin
Opiekun: 
dr inż. Renata Bączek-Kwinta 
Prezes: Małgorzata Borek

Sekcja Fizjologii i Biochemii Ro-
ślin Koła Naukowego Rolników
działa od 2002 roku. 
W pracach Sekcji brało dotychczas
udział 27 osób z różnych kierunków
Uniwersytetu Rolniczego i Uni wer -
sytetu Jagiellońskiego. W bieżącym

roku akademickim pracuje 6. Naj-
młodsza osoba działająca w Sekcji
miała lat 16, najstarsza 24. Spośród
dawnych członków sekcji dwie osoby
mają już stopień doktora, a pięć jest
na studiach doktoranckich.
Badania prowadzimy w Katedrze Fi-
zjologii Roślin WR-E UR. Koncen-
trujemy się na reakcji ziół na nieko-
rzystne warunki środowiska oraz
biologii kiełkowania nasion. Pracu-
jemy w szklarniach i komorach fito-
tronowych oraz w laboratorium bio-
chemicznym.
Dotychczas przygotowaliśmy 13 wy-
 stąpień i plakatów, w tym jeden na
międzynarodowej i dwa na ogólno-
krajowych konferencjach naukowych.
Nasze wystąpienia uhonorowane zo-
stały licznymi dyplomami (II miejsca
oraz wyróżnienia). Zapraszamy na
naszą stronę internetową
http://www.ar.krakow.pl/~knr/sfr
/index.php i do współpracy!

Sekcja Ochrony 
Środowiska Rolniczego
Opiekunowie: 
dr hab. inż. Dariusz Ropek, 
e-mail: rrropek@cyf-kr.edu.pl
oraz dr inż. Katarzyna Gleń,
e-mail: rrglen@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Ochrony Środowiska Rol-
niczego (KN-SOŚR) działa na Wy-
dziale Rolniczo-Ekonomicznym od
1995 roku. 
W naszej sekcji zajmujemy się bada -
nia mi naukowymi dotyczącymi bio-
logicznych metod ochrony roślin
m.in. poszukiwania alternatywnych

Testowanie farmaceutyków

Próbki do badań
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i ekologicznych biopestycydów,
a także zagadnieniami związanymi
z ochroną środowiska. Dzięki temu
mamy możliwość poszerzenia wia-
domości z zakresu ochrony roślin
i ochrony środowiska. Działalność
w Kole Naukowym pozwala nam na
realizację naszych zainteresowań i pa-
sji, a także umożliwia poznawanie lu-
dzi i wymianę poglądów. Nasze prace
prezentowane są nie tylko na Wy-
działowych Sesjach Kół Nau ko wych,
ale także na konferencjach o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. 
W 2003 roku na III Międzynarodo-
wej Studenckiej Naukowej Konfe-
rencji we Lwowie – „Student’s youth
and scientific progress in agro-indu-
strial complex”, praca pt.: Wyniki
wstępnych badań nad przydatnością
Agrożelu N w zwalczaniu szkodników
przy pomocy nicieni owadobójczych za-
jęła II miejsce. Pełny sukces – I miej-
sce w 2008 roku na VI Międzynaro-
dowej i VII Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Nau owej „Europa – Ekologia –
Młodzież – Edukacja” za pracę pt.:
Ocena oddziaływania wod nych wycią-
gów roślinnych na grzyby fitopatogenne
w warunkach in vitro wykonaną pod
kierunkiem dr K. Gleń. 

Chętnie podejmujemy współpracę
z innymi Sekcjami działającymi
w na szej Uczelni. Owocem takiej
współ  pracy z Kołem Naukowym
Ekonomistów była praca pt: Ocena
zrównoważonego rozwoju powiatów
Karpat Polski wyróżniona na tego-
rocznej Wydziałowej Sesji Kół Nau -
kowych.
Oprócz spotkań odbywających się
w roku akademickim, organizowa ne
są również obozy naukowe. Dotych-
czas zorganizowane zostały mię dzy
innymi cztery obozy w Czarnym Po-
toku koło Krynicy. W 2006 roku
zorganizowaliśmy obóz naukowy
w Komańczy w Bieszczadach. Wy-
jazdy takie służą nie tylko badaniom
naukowym, ale gwarantują wypoczy -
nek i mile spędzony czas. Warto za-
znaczyć, że przynależność do nasze go
Koła daje możliwość nawiązywania
wielu nowych znajomości, a nawet
przyjaźni. Ponadto dzięki naszym
opiekunom w zespole panuje twór-
cza, miła i sympatyczna atmosfera. 

Wszystkich, którym ochrona środo-
wiska nie jest obojętna i są chętni do
współpracy serdecznie zapraszamy
do naszej Sekcji.

Student Scientific Organization of Agriculture is one of the oldest organiza-
tions at the University of Agriculture in Krakow dealing with plant bioche-
mistry and physiology, environment and nature protection. About 50 stu-
dents belong to the Organization in 5 sections: Nature Protection, Agricultu-
ral Environment Protection, Environmental Chemistry, Physiology and Plant
Biochemistry, Phytochemistry and Pharmacognosy. We have organized
many scientific camps in most interesting places in Poland, especially in na-
tional parks. Conferences organized every year show the effects of our
scientific activity.

Paź królowej (Papilio machaon)

Bieszczady 2006 – obóz naukowy

Wonnica piżmówka (Aromia moschata)

Inwazja szczotecznicy szarawki 
(Calliteara pudibunda syn. Dasychira
pudibunda)
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KOŁO NAUKOWE EKONOMISTÓW
Opiekun: dr inż. Tomasz Wojewodzic, e-mail: rrtwojew@cyf-kr.edu.pl
Prezes: Tomasz Wierzbicki, e-mail: toomcat@gmail.com

Ewolucja organizacji Wydziału Rol-
 niczego, a od 2001 roku Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego jest wy-
nikiem sprawnego dostosowywania
się jego struktury do zmieniających
się warunków funkcjonowania sze-
roko rozumianej gospodarki i szkol-
nictwa wyższego w Polsce. Początek
XXI wieku dał impuls do ponow-
nego dynamicznego rozwoju ruchu
naukowego wśród studentów Wy-
działu. Wynikiem ożywionego zain-
teresowania działalnością naukową
w zakresie nauk ekonomicznych
wśród studentów było powstanie
Sek cji Ekonomiki Rolnictwa (paź-
dziernik 2002) w ramach Koła  Nau -
kowego Rolników. Zainteresowanie
pracą w Sekcji Ekonomiki Rolnic-
twa ze strony studentów zaskoczyło
i wciąż zaskakuje inicjatorów jej
utworzenia. Dzięki zaangażowaniu
studentów i opiekunów na przeło-
mie 2006 i 2007 roku na bazie Sek-
cji Ekonomiki Rolnictwa  zostało
utworzone Koło Naukowe Eko no-
mi stów, w skład którego, oprócz
Sekcji Ekonomiki Rolni ctwa, weszły
również: Sekcja Marke tingu i Badań
Rynkowych, Sekcja Socjologii, Sek-
cja Agroturystyki oraz Sekcja Doku-
men tacji Fotograficznej Obszarów
Wiejskich. Od same go początku
działalność Sekcji, a następnie Koła

cieszy się wsparciem władz dziekań-
skich oraz pracowników naukowych
Wydziału. 
Misją Koła Naukowego Ekonomi-
stów (KNE) jest tworzenie dogod-
nych warunków rozwoju dla studen -
tów pragnących zdobywać wiedzę
i doświadczenie w zakresie wykra-
cza jącym poza program studiów.
Podjęcie przez studenta pracy w ru-
chu naukowym:
– sprzyja rozwojowi intelektual-

nemu i osobowemu, 
– zwiększa motywację do samo-

kształcenia,
– uczy pracy w zespole oraz daje

możliwość rozwoju umiejętności
organizacji i kierowania, 

– przygotowuje do projektowania
i prowadzenia badań naukowych
i marketingowych,

– zwiększa szanse na uzyskanie sty-
pendiów,

– umożliwia wzbogacenie włas nego
CV,

– zwiększa szansę na uzyskanie cie-
kawej pracy po skończeniu stu-
diów.

Koło Naukowe Ekonomistów wspól -
nie z Kołem Naukowym Rolników
corocznie organizuje Wydzia  łową
Sesję Kół Naukowych, podczas któ-
rej, prezentowane są wyniki badań

Najaktywniejsi członkowie Koła

Obóz naukowy 2006

Pod czujnym okiem…
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naukowych prowadzonych przez
stu dentów. Najlepsze prace przedsta-
wiane są ponadto na konferencjach
ogólnokrajowych oraz między na ro -
do wych. Wyjazdy na konferencje
stają się swoistą platformą do wymia -
ny doświadczeń po między młodymi
adeptami nau ki reprezentującymi
różne ośrodki akademickie. Obozy
naukowe, kon ferencje, seminaria
i inne imprezy towarzyszące oprócz
swej niezaprze czalnej wartości mery-
torycznej stanową również atrakcję
ofertę kulturalną i rozrywkową. 
W dorobku Koła jest już ponad 40
opublikowanych i/lub wygłoszonych
referatów podczas międzynarodo-
wych, ogólnopolskich i wydziało-
wych konferencji kół naukowych.
Wiele prac zostało wyróżnionych
i nagrodzonych. Członkowie Koła
nawiązali współpracę z licznymi in-
stytucjami i organizacjami. Na uwa -
gę zasługują m.in. projekty realizo-
wa ne wspólnie z gminą Zator 
i Mało polską Agencją Rozwoju Re-
gio nalnego S.A. w Krakowie w ra-
mach projektu RegiP – Perspekty wy
Promocji i Rozwoju Produktów
 Regionalnych (Regional Products
Promotion Prospects). Bliska współ-
pra ca podjęta została z Krajowym
Centrum Rozwoju Rolnictwa i Ob -
sza rów Wiejskich w Krakowie (or-
ganizacja szkoleń i staży dla studen-
tów), Małopolską Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(organizacja staży dla członków sek-
cji), Małopolską Izbą Rolniczą, Ma-
łopolskim Stowarzyszeniem Do ra -
dztwa Rolniczego oraz z „Magazy-

nem Farmerskim”. Podejmowane
inicjatywy sprzyjają rozwojowi stu-
dentów i nawiązywaniu kontaktów,
co w wielu przypadkach stanowi
ważny atut w trakcie poszukiwania
pracy po zakończeniu studiów. Co-
rocznie najlepsi studenci otrzymują
szansę na podjęcie studiów dokto-
ranckich.

Sekcja Ekonomiki 
Rolnictwa
Opiekun: 
dr inż. Tomasz Wojewodzic
(Katedra Ekonomiki 
i Organizacji Rolnictwa, 
e-mail: rrtwojew@cyf-kr.edu.pl)
Przewodniczący: Piotr Szopa, 
e-mail: piotrusszopa@gmail.com

Sekcja Ekonomiki Rolnictwa jest
najstarszą i najliczniejszą sekcją Koła
Naukowego Ekonomistów, stanowi
swoisty okręt flagowy. Wachlarz po-
dejmowanych zagadnień badawczych
przez jej członków jest bardzo sze-
roki: od ekonomiki i organizacji rol-
nictwa, poprzez zrównoważony roz-
wój obszarów wiejskich, aż po ba da-
nia społeczne. Aktualnie realizowa ne
są trzy wiodące projekty badawcze:
– ocena zrównoważenia rozwoju

jednostek terytorialnych,
– student Wydziału Rolniczo-Eko -

no micznego a sa morządowy ry-
nek pracy,

– aktywność zarobkowa studentów
studiów stacjonarnych.

Uzyskane wyniki badań oprócz swej
wartości naukowej posiadają bardzo
duże znaczenie aplikacyjne. 

Sesja wydziałowa 2009

Dr inż. Tomasz Wojewodzic

Eksperymenty…
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Sekcja Marketingu 
i Badań Rynkowych
Opiekun: dr inż. Renata Matysik-
Pejas (Katedra Agrobiznesu, 
e-mail: marketingar@interia.pl)
Przewodnicząca: Agnieszka Gurbiel

Sekcja Marketingu i Badań Rynko-
wych prowadzi badania nad zacho-
waniami konsumentów oraz sku-
tecznością stosowania poszczegól-
nych instrumentów marketingu.
W ostatnim okresie prowadziliśmy
badania na temat:
– lojalności konsumentów wobec

mar ki produktów żywnościowych,
– konsumenckiej percepcji ozna-

czeń stosowanych przez produ-
centów żywności,

– znaczenia opakowania jako ele-
mentu marketingowej struktury
produktu.

Osoby zainteresowane zapraszamy
serdecznie do współpracy.

Sekcja Turystyki Wiejskiej
Opiekun: dr inż. Ewa Tyran
(Katedra Agrobiznesu, e-mail: 
rutyran@cyf-kr.edu.pl)
Przewodniczący: Jadwiga Mech

Sekcja Turystyki Wiejskiej jest sto-
sunkowo młodą jednostką, powstała
w 2007 roku. Jej głównym zakresem
zainteresowań badawczych jest agro-
turystyka i szerzej – turystyka na ob-
szarach wiejskich. Podjęto badania
dotyczące możliwości i wyko rzy -
stania środków Unii Europejskiej
w rozwoju ww. działalności, dostę p -

ności tych środków dla gospodarstw
indywidualnych i sposób ich wyko-
rzystania. Od początku lat dziewięć-
dziesiątych „opiekę” i doradztwo
w zakresie działalności agro turysty -
cznej powierzono Ośrod kom Do-
radztwa Rolniczego – członkowie
Sekcji postanowili zbadać jaki był
rzeczywisty, nieomal dwudziesto -
letni wkład Ośrodków w rozwój tu-
rystyki wiejskiej, w tym agrotury-
styki, na przykładzie działalności
Mało pol skie go Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Podjęto również bada-
nia nad specjalizacją gospodarstw
agroturystycznych, szczególnie w przy -
 padkach łączenia działalności w za-
kresie produkcji ekologicznej i agro-
 turystyki.

Sekcja Dokumentacji 
Fotograficznej Obszarów
Wiejskich
Opiekunowie: dr inż. Mariusz
Dacko (Katedra Ekonomiki i Orga-
nizacji Rolnictwa, e-mail:
mdacko@ar.krakow.pl) oraz mgr
inż. Jadwiga Pająk (Katedra Glebo-
znawstwa i Ochrony Gleb, e-mail:
jadwigapajak@gmail.com)
Przewodniczący: Filip Karkocha
Sekcja popularnie zwana fotogra-
ficzną rozpoczęła swe funkcjonowa -
nie w grudniu 2006 roku. W ostat -
nim czasie zainteresowanie spotka-
niami SDFOW wyraźnie wzrosło –
od kameralnego niemal grona kilku
osób sekcja rozrosła się obecnie do
14 członków, których łączy zainte-
resowanie fotografią i chęć rozwija-
nia umiejętności wykorzystywania

Obóz naukowy Bełdno 2007

Zdjęcia autorstwa członków SDFOW

Fot. Mariusz Dacko

Fot. Mariusz Dacko

Fot. Małgorzata Kózka
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The Student Scientific Organization of Economists was established in 2002,
by students of Faculty of Agriculture and Economics. Since that time the As-
sociation has been growing atracting new students and creating additional
sections according to student scientific interest: Section of Agricultural
Economists, Marketing and Market Research, Rural Tourism, Rural Areas
Photographic Documentation. The Organization’s mission is to encourage
students intellectual, personal and scientific development, prepare students
for conducting research also in teams, gives a chance for obtaining scholar-
ships and better jobs in the future.
The topics of research concern most up to date problems of socio-economy,
sustainable development of agriculture, agriculture facing new challenges
and non-farm sources of income and forms of activity. Each of Sections has
its own research goals and members interested in specific aspects of agri-
culture and rural communities.

jej w pracach twórczych, naukowych
i badawczych. Od początku istnienia
owe zainteresowania są łączone z ak-
tywnym promowaniem Wydzia łu
i Uczelni, organizowaniem spotkań
otwartych, wystaw i konkursów o te-
matyce fotograficznej. Najważniej-
szy mi przejawami tej akty wności są: 
• Aktywna pomoc w przygotowa-

niu banneru rekrutacyjnego Wy-
działu Rolniczo-Ekonomicznego
ze zdjęciem, które powstało pod-
czas plenerowej sesji fotograficz-
nej w Parku Jordana, zorganizo-
wanej i przeprowadzonej przez
SDFOW

• Dostarczenie zdjęć na ulotki in-
formacyjne o poszczególnych kie-
 runkach Wydziału Rolniczo-
Ekonomicznego

• Zorganizowanie dwóch wystaw
fotograficznych SDFOW przy
okazji wydziałowych sesji kół
 nau kowych

• Zorganizowanie wydziałowego
kon kursu fotograficznego „Nauki
rolnicze w obiektywie”

• Przygotowanie serii obrazów ścien-
 nych na wystrój pokoju dziekań-
skiego.

Zakres i tematyka podejmowanych
w kolejnych latach badań uzależ-
nione są przede wszystkim od zain-
teresowań studentów i zapotrzebo-
wania zgłaszanego przez instytucje
z Kołem współpracujące. Czekamy
na Twoje propozycje i zapraszamy
do współpracy.

Działalność w ruchu naukowym
ułatwia zdobywanie wiedzy i do-
świadczenia, pozwala również na
budowanie swego wizerunku oraz
zaistnienie w społeczności akade-
mickiej jako OSOBA (a nie wy-
łącznie jako numer indeksu lub po-
zycja w USOSie).  

Zdjęcia autorstwa członków SDFOW

Fot. Małgorzata Kózka

Fot. Jadwiga Pająk

Fot. Jadwiga Pająk
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Koło Naukowe Leśników Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie to ruch studen cki
o długich i bogatych tradycjach. Po-
wstało w maju 1965 r. przy Wydzia -
le Leśnym ówczesnej Wyższej Szkoły
Rolniczej w Krakowie. Jego działal-
ność jest kontynuacją chlubnych tra-
dycji Koła Leśników zrzeszającego
studentów Wydziału Rolniczo-Le-
śnego, a później Wydziału Leśnego
istniejącego na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w latach 1946-1953. Nie-
stety, inspirowana motywami poli-
tycznymi, decyzja o postawieniu
Wydziału Leśnego w stan likwidacji,
zakończyła również istnienie Koła
Leśników UJ. 
Pono wne powołanie do życia KNL
poprzedziła działalność Studenc-
kiego Koła Ligi Ochro ny Przyrody,
które utworzono przy reaktywowa-
nym w 1963 r. Wydziale Leśnym na
WSR w Krakowie. Wielkie zasługi
przy odrodzeniu studen ckiego ru-
chu naukowego na Wydzia le Leś -
nym położył pierwszy opie kun
KNL dr Zdzisław Bednarz wspiera -
ny doświadczeniem, radą i pomo cą
przez nieżyjących już profesorów
Karola Ermicha i Stefana Mycz-
kowskiego. W latach 90. ubiegłego
wieku funkcję opiekuna KNL pełnił
prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy,

a obecnie opiekę sprawuje dr inż.
Wojciech Różański. 
W ciągu ponad 40 lat historii człon-
 kami Koła Naukowego Leśników
było blisko 2000 studentów (w tym
wielu obecnych nauczycieli akade-
mickich Wydziału); zorganizowano
ponad 150 obozów naukowych
(w tym wyprawy naukowe do Afryki
Wschodniej i Środkowej Syberii);
uczestniczono w około 50 uczelnia-
nych, ogólnopolskich i zagranicz-
nych sesjach Kół Naukowych oraz
przygotowano setki referatów i pre-
lekcji w ramach działalności bieżą-
cej. Prace KNL realizowane były
w prawie 20 sekcjach tematy cz nych,
wśród których do najstarszych i naj-
trwalszych należą: Sekcja Łowiecka,
Entomologiczna oraz Bo taniki Le-
śnej i Ochrony Przyrody. 
Koło zrzesza na zasadzie dobrowol-
nego uczestnictwa studentów dekla -
rujących swoją przynależność do
jednej lub kilku z sekcji, których
w Kole jest obecnie dziesięć. A są to:
1. Sekcja Biometryczna. 2. Sekcja
Bo taniki Leśnej i Ochrony Przy-
rody. 3. Sekcja Ekologii Lasu. 4. Sek-
 cja Ekonomiki Leśnictwa i Marke-
tingu. 5. Sekcja Entomologii. 6. Sek-
cja Etyki, Tradycji i Zwyczajów
Łowiec kich. 7. Sekcja Genetyki Leś -
nej. 8. Sekcja Geomatyki. 9. Sekcja

KOŁO NAUKOWE LEŚNIKÓW
Opiekun: dr inż. Wojciech Różański, e-mail: rlrozans@cyf-kr.edu.pl
Przewodniczący: Paweł Kauzal
Z-cy przewodniczącego: Michał Jagiełło, Jakub Perełka

Wyżyna Miechowska, Rezerwat 
przyrody – Wały, prace terenowe

Borowiki, fot. Edward Kunicki

Na beskidzkim szlaku
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ckiego zorganizowało I Ogólno pol -
ską Konferencję Studentów Leś   ni -
ctwa w Zakopanem, która za począt-
kowała cykliczne spotkania studen-
tów wydziałów leśnych z Kra kowa,
Poznania oraz Warszawy. Ostatnim
wspól nym przedsięwzięciem Koła
oraz Samorządu było  zor ga nizo wa -
nie na terenie Lasu Wol skiego elimi-
nacji do Międzynarodowych Zawo-
dów Studentów Leś  ni c twa, organi-
zowanych corocz nie, zwykle przez
Wydział Leśny Uniwer sytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu.
Członkowie Koła zaznaczają swój
czynny udział w sesjach naukowych,
seminariach, konferencjach, konkur -
sach i zawodach. Warto podkreślić,
że Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” działający przy Sekcji
Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowiec-
kich bierze udział w największej licz-
bie konkursów i festiwali.

Tradycyjną formą działalności Koła
jest organizowanie corocznie Wy-
dzia łowej Sesji Naukowej, podczas
której prezentowany jest dorobek na-
ukowy członków Koła. W tym roku
była to już XXXIV edycja Sesji. Stu-
denci, których referaty zostały najwy-
żej ocenione przez jury, będą mogli
zaprezentować je w tym roku na Sesji
Międzynarodowej organizowanej
przez Uniwersytet Rolniczy, a także
na II Ogólnopolskiej Konferencji
Studentów Leśnictwa w Białowieży. 
Świetną okazją do zaprezentowania
swoich zainteresowań przed szero-
kim gronem publiczności jest dla
człon ków Koła Festiwal Nauki

Łowiecka. 10. Sekcja Ornitologiczna.
Poszczególnymi sekcjami kierują
wchodzący w skład Zarządu KNL
przewodniczący, a nad merytory -
czną stroną działalności sekcji czuwa
opie kun naukowy. Sekcje oferują
studen tom szereg możliwości posze -
rzania wiedzy z danej dyscypliny na-
uki. Najciekawszą formą ich działal-
ności są bez wątpienia wyjazdy
i obozy naukowe. Podczas nich stu-
denci mają okazję rozwijać swoje za-
interesowania uczestnicząc w różno -
rakich pracach badawczych, ale co
również bardzo ważne mogą zinte-
grować się ze sobą oraz z nauczycie-
lami akademickimi włączającymi się
w działalność Koła. 
Koło Naukowe Leśników włącza się
aktywnie w organizację życia towa-
rzyskiego na Wydziale Leśnym,
a także poza nim. Na tym polu Koło
chętnie współpracuje z członkami
Samorządu Studenckiego Wy działu
Leśnego. W 2008 r. wspólnie z Wy-
 działową Radą Samorządu Stu  den -

Obóz naukowy SBLiOP – Bory Nowo-
tarskie 2008, fot. Jan Bodziarczyk

Obóz naukowy SBLiOP 
– Pieniny 2008, fot. Jan Bodziarczyk

Obóz naukowy w Pieninach



Koło Naukowe Leśników

15

w Kra kowie, w którym co roku biorą
aktywny udział. Starają się oni za
każdym razem czymś nowym przy-
ciągnąć uwagę ludzi głodnych wie-
dzy lub po prostu zainteresowanych
ekspozycją Wydziału Leśnego. 
Poniżej zamieszczamy charaktery-
stykę tych sekcji Koła, które najbar-
dziej aktywnie uczestniczą w jego
działalności na Wydziale Leśnym.

Sekcja Biometryczna 
Opiekun: dr inż. Jarosław Socha
Przewodniczący: Jan Lach V OZL;
email: janlach@wp.pl

Sekcja stawia sobie za cel rozwijanie
i pogłębianie wiedzy z zakresu sze-
roko pojętej biometrii oraz realizo-
wanie własnych prac badawczych.
Do podstawowych elementów dzia-
łalności zaliczyć można organizowa-
nie wspólnych spotkań, podczas
których studenci rozwijają swoje
umiejętności z dziedziny modelowa-
nia statystycznego oraz dendrome-
trii. Dużą część pracy stanowi anali-
zowanie danych pozyskiwanych z te-
renu. Sekcja ponadto organizuje
ciekawe wycieczki i obozy naukowe.

Sekcja Botaniki Leśnej
i Ochrony Przyrody
Opiekun: dr inż. Jan Bodziarczyk
Przewodniczący: 
Tomasz Krupa III OZL; 
email: tomaszkrupa.pl@gmail.com

Działalność Sekcji Botaniki Leśnej
i Ochrony Przyrody jest bardzo
wszechstronna. Jej członkowie zaj-

mują się zagadnieniami z zakresu za-
równo botaniki, jak i szeroko pojętej
ochrony przyrody, co sprawia że nie-
obce są im ekologia, zoologia, a na-
wet mikologia. Działalność opiera
się na regularnych spotkaniach, pod-
czas których wykłady wygłaszają
członkowie Sekcji oraz zaproszeni
goście – pracownicy naukowi Wy-
działu Leśnego, Polskiej Akademii
Nauk, Parków Narodowych oraz
Lasów Państwowych. Organizowa ne
są także wyjścia do instytucji nau ko -
wych oraz wycieczki botaniczne,
a przynajmniej raz w roku studenci
wyjeżdżają na obozy naukowe w te-
ren. Do sztandarowych projektów
Sekcji należy prowadzenie ponad
20-letniego ciągu obserwacji nad
wtórną sukcesją na polanach Łazek
i Ligarki w Pienińskim Parku Naro-
dowego. Wyprawy naukowe Sekcji
w Karpa ty Wschodnie zaowocowały
publikacją w monografii na temat
Czarnohory.  Sekcja bierze czynny
udział w wielu rozmaitych działa-
niach, jak choćby monitorowaniu

Pomiary cisów w Beskidzie Niskim, 
fot. Jan Bodziarczyk

Obóz naukowy SBLiOP, Małe Pieniny,
fot. Jan Bodziarczyk

Badania w terenie
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populacji cisa pospolitego w Karpa-
tach, waloryzacji cennych przyro -
dni czo obszarów, czy inwentaryzacji
i mo nitoringu obszarów Natura
2000. W tym ostatnim szczególnie
owocnie układa się współpraca Sek-
cji z Instytutem Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie. 

Sekcja Ekologii Lasu
Opiekun: 
dr inż. Marcin Pietrzykowski
Przewodniczący: Michał Jagiełła,
III GL, email: mjagiella@wp.pl

Jest to najmłodsza sekcja Koła Nau -
kowego Leśników. W ramach swojej
działalności chce ona przede wszyst-
kim poszerzać wiedzę swoich człon-
ków z zakresu ekologii i geografii la-
sów, ochrony przyrody, rekultywacji
leśnej terenów zdegradowanych, ale
również humanizmu i miejsca czło-
wieka w przyrodzie. Swoje założenia
Sekcja realizuje poprzez kameralne
spotkania, wycie czki po Krakowie
i poza miasto. W pierwszym roku
działalności Sekcja zaprezentowała

swój pierwszy referat na Wydziałowej
Sesji Naukowej oraz na Uczelnia  nej
Sesji Kół Naukowych dotyczący pro-
ble mu bioróżnorodności na terenach
podjętych rekultywacji. Do najważ-
niejszych wydarzeń w Sekcji można
zaliczyć: spotkanie z ojca mi Domini-
kanami z Krakowa oraz zwie dzanie
ich klasztoru, wycieczka na Babią
Górę oraz wiosenne spotkanie z Gor-
cami. Sekcja Ekologii Lasu pomaga
i angażuje się czynnie w pracę Kate-
dry Ekologii Lasu na Wydziale Leś -
nym. Organizuje również spotka nia
edukacyjne z dziećmi w przedszko-
lach oraz szkołach podstawowych. 

Sekcja Ekonomiki 
Leśnictwa i Marketingu
Opiekun: dr inż. Marcin Piszczek
Przewodniczący: 
Damian Ciesielski V GL 
email: ponadwszystkim@tlen.pl

Życiowa i ekonomiczna weryfikacja
zdobywanej podczas studiowania na
Wydziale Leśnym wiedzy, to elemen -
tarne zadania Sekcji Ekonomiki Le-
śnictwa i Marketingu. Nieobecna
kilka lat, ostatnio znów reaktywowa -
na kontynuuje poszukiwania złotego
środka między ochroną przyrody,
a ekonomicznymi potrzebami społe-
czeństwa. Swoje cele realizuje po-
przez spotkania z ciekawymi gośćmi,
regularne dyskusje i organizowanie
obozów naukowych. Aktualnie Sek-
cja Ekonomiki Leśnictwa i Marke-
tingu skupia się głównie na analizo-
waniu od strony ekonomicznej
 prowadzenia gospodarki łowieckiej

W poszukiwaniu oznak przedwiośnia 
– Gorce, fot. Bartosz Kurzeja

W Rezerwacie Przyrody Przełom Białki
– maj 2008

Spotkanie z  O. Jerzym Kukiem – wspo-
mnie nia z Misji na Madagaskarze i prezen-
tacja sztuki Bonzai, fot. Bartosz Kurzeja

Muchomorki, fot. Katarzyna Kania
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i funkcjonowania różnych form
ochrony przyrody w naszym kraju.
Bada także wynikające z tego konse-
kwencje, zarówno dla pracowników
leśnych, jak i dla całego społeczeń-
stwa. W czasie światowego kryzysu
gospodarczego wzrasta rola zarówno
ekonomiki, jak i marketingu w leś -
nictwie. Bez tych dwóch elementów
trudno sobie wyobrazić nowoczesne
leśnictwo, które mogłoby konkuro-
wać na arenie międzynarodowej. 

Sekcja Entomologii
Opiekun: dr inż. Robert Rossa
Przewodniczący: 
Łukasz Mielczarek III OZL,
email: choerades@plusnet.pl

Sekcja Entomologii KNL zrzesza
grupę studentów zainteresowanych
tematyką entomologiczną. W ra-
mach sekcji organizowane są spo-
tkania, na których poruszane są
kwestie z zakresu morfologii, biolo-
gii oraz systematyki owadów. Naj-
większą popularnością wśród człon-
ków Sekcji cieszą się owady z rzędu
chrząszczy oraz muchówek. W ra-
mach Sekcji można poszerzać swoją
wiedzę terrarystyczną, w czym po-
mocna jest znajdująca się na Kate-
drze Entomologii Leśnej hodowla
owadów z różnych grup systema-
tycznych. Studenci aktualnie two-
rzący Sekcję gromadzą materiały en-
tomologiczne z Krakowa i jego naj-
bliższych okolic oraz z wielu innych
miejsc w Polsce, jak i za granicą. La-
tem 2008 roku członkom Sekcji
udało się zorganizować trwającą dwa

tygodnie wyprawę entomologiczną
w górskie rejony Krymu. Rezulta-
tem przeprowadzonego obozu, poza
zdobyciem wielu bezcennych do-
świadczeń była prezentacja wyników
badań na Wydziałowej Sesji Nauko-
wej KNL. 

Sekcja Etyki, Tradycji
i Zwyczajów Łowieckich
Opiekun: dr inż. Tadeusz Kubacki
Przewodniczący: Bartłomiej Sołtys
IV OZL, email: hagard@op.pl

W ramach tej sekcji działa Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”,
w którym to skupia się jej główna
działalność. Poprzez grę sygnałów
i muzyki myśliwskiej na rogach
krzewi on i kultywuje chlubne tra-
dycje i zwyczaje łowieckie, nie tylko
wśród młodzieży akademickiej, ale

Żuczek

Dobrze posiedzieć przy żubrze

Ruszamy na łowy
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również wśród myśliwych i leśników
naszego regionu. Swoją grą członko-
wie sekcji uświetniają wiele ważnych
wydarzeń w życiu Uczelni i nie tylko. 

Sekcja Genetyki Leśnej
Opiekun: 
dr inż. Kinga Skrzyszewska
Przewodniczący: Piotr Grudzień
V GL, email: ed-y@wp.pl

Sekcja Genetyki Leśnej zajmuje się
poszerzaniem wiedzy swoich człon-
ków z zakresu najnowszych, stosowa-
nych w produkcji roślinnej technolo-
gii. Podejmowane tematy łączą się
z wykorzystaniem wysokiej próby
sprzętu laboratoryjnego, czy specjali-
stycznej wiedzy biotechnologicznej.
Jednakże działania nie ograniczają się
tylko do czterech ścian  laboratoriów.
Korzystając z wieloletniego dorobku
prowadzenia badań z zakresu szkół-
karstwa, Sekcja zajmu je się obecnie
badaniami polowymi nad wpływem
stosowania nawozów długodziałają-
cych na wzrost siewek świerka po-
spolitego (Picea abies (L.) Karst.).
Pod egidą Sekcji organizowane są
również coroczne wyjazdy do Brna
(Czechy), do tamtejszego Uniwersy-
tetu Leśnego i Rolnego. Tam stu den -
ci i opiekunowie wycie czki zwiedzają
uczelnię, Brno i wre sz cie klasztor
gdzie tworzył i żył, „Ojciec genetyki”
– Grzegorz Mendel. W czerwcu
2008 r. przewodniczący Sekcji
uczestniczył w spotkaniu z dr Jam-
sem Watsonem (połową tandemu
odpowiedzialnego za opisanie struk-
tury DNA), czego pamiątką jest

 specjalnie przygotowana na tę okazję
plansza, wraz z autografem Noblisty.
Od początków stycznia Sekcja od-
wiedza również Wydział Ogrodniczy
naszej Uczelni, gdzie dzięki dr inż.
Barbarze Nowak członkowie mogą
poznawać tajniki hodowli sadzonek
metodami in-vitro. Działalność ta
rozpoczęta wykładem, a raczej opo-
wieścią o mo żliwościach i zastosowa-
niach tych metod, przerodziła się
w doświadczenie, którego zwieńcze-
niem będzie przygotowanie i wysa-
dzenie śliw. Dzięki członkom Sekcji
przejdą one pełną drogę hodowli
„w szkle”.

Sekcja Geomatyki
Opiekun: dr inż. Piotr Wężyk
Przewodniczący: 
Jakub Pełka IV OZL,
email: geomatyka.knl@gmail.com 

Sekcja Geomatyki Koła Nauko-
wego Leśników funkcjonuje na
 Wydziale Leśnym od 2002 roku.
Opiekunem Sekcji jest dr inż. Piotr
Wężyk  (Laboratorium GIS i Telede-
tekcji,  Katedra Ekologii Lasu). Ce-
lem działalności Sekcji jest promo-
wanie nowoczesnych technologii
geo matycznych wśród studentów
w ciekawy, alternatywny do zajęć
sposób – poprzez realizację projek-
tów o charakterze naukowym i po-
pu larno-naukowym, często połączo-
nych z działaniami terenowymi.
Działania Sek cji cieszą się zaintereso -
waniem studentów wszystkich rocz-
ników studiów. Na spotkania regu-
larnie przychodzi około 20 osób.Złoty Potok, fot. Wojciech Różański

Genetyka leśna, fot. Piotr Grudzień

Kaczeńce, fot. Wojciech Różański

Herby, fot. Wojciech Różański
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Sekcja w bieżącym roku współorga-
nizowała GIS DAY (międzynaro-
dowy dzień GISu) na Wydziale Le-
śnym Uniwersytetu Rolniczego. Po-
nadto odbyły się dwa obozy nau ko we
– trzydniowy oraz tygodniowy, pod-
czas których realizowane były działa-
nia związane z projektami Sekcji. Ak-
tualnie działania Sekcji skupiają się
wokół kilku projektów dotyczących:
pochodzenia studentów Wydziału
Leśnego oraz wyboru miejsc pracy
przez absolwentów, mapowania cie-
kawych drzew i roślin zielnych na te-
renie miasta Krakowa oraz monito-
rowania sukcesji naturalnej na terenie
dawnej wsi Balnica w Bieszczadach.
Działalność Sekcji można śledzić na
stronie Laboratorium GIS i Telede-
tekcji (geo.ur.krakow.pl). Serdecznie
zapraszamy wszystkich do udziału
w działaniach Sekcji Geomatyki!

Sekcja Łowiecka
Opiekun: dr hab. inż. Andrzej To-
mek, prof. UR
Przewodniczący: Paweł Kwapisz IV
GL, email: sekcja.lowiecka@onet.eu

Sekcja ma bardzo bogatą tradycję,
gdyż działa przy Kole Naukowym
Leśników ówczesnej Wyższej Szkoły
Rolniczej już od 1967 roku. Jej dzia-
łalność rozwijała się i nadal rozwija
w kierunku łowiectwa i dziedzin mu
pokrewnych. Sekcja organizuje
obozy naukowe, inwentaryzacje, tro-
pienia, pokazy filmów, wykłady,
podczas których poruszane są te-
maty związane z szeroko pojętym ło-
wiectwem oraz ochroną przyrody.

Sekcja Ornitologiczna
Opiekunowie: prof. dr hab. inż.
Grzegorz Jamrozy, dr inż. Michał
Ciach
Przewodniczący: 
Wojciech Mrowiec II OZL, 
email: ornitologiczna@gmail.com

Sekcja Ornitologiczna na Wydziale
Leśnym działa nieprzerwanie od po-
łowy lat dziewięćdziesiątych, sku-
piając w swych szeregach osoby za-
interesowane ekologią i ochroną
ptaków. Jedną z form działalności
Sekcji są spotkania, w czasie których
prezentowane są „slajdowiska” z wy-
praw przyrodniczych oraz odczyty
naukowe nie tylko z zakresu ornito-
logii. Jednak podstawowym i zara-
zem najważniejszym celem Sekcji
jest prowadzenie badań naukowych.
Tematy, które już udało się zrealizo-
wać to m. in. liczenia ptaków zimu-
jących na torfowiskach Kotliny

Orzechówka w Tatrach

Trening przed łowem

Sekcja łowiecka
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Orawsko-Nowotarskiej, liczenia pta-
ków w Krakowie–Zesławicach, li-
czenia zimujących ptaków wróblo-
wych na powierzchniach próbnych
w lasach karpackich. Natomiast
obecnie realizowane są prace nad
składem pokarmu orlika krzykli-
wego w Magurskim Parku Narodo-
wym. Trzeba również dodać, że wy-

jazdy sekcyjne nie ograniczają się je-
dynie do granic naszego kraju. Stu-
 denci-ornitolodzy odwiedzili m.in.
Węgierską Pusztę, Krym, a w roku
2009 także Tunezję. 

Przewodniczący KNL
Paweł Kauzal

Wszystkich zainteresowanych Kołem Naukowym Leśników 
zapraszamy do współpracy!! 

Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
e-mail: knl.ar.krakow@gmail.com.; 

Student Scientific Organization of Forestry at University was created in
1965. For more than 40 years of its existence it has had about 2000 student
members. We have organized more than 150 science camps (for example in
East Africa and on Syberia), we have taken part in about 50 all-Poland and
international scientific sessions. Every section of our organization has its
own leader who manages its activity and represents the section outside the
University. Every section offers students a lot of possibilities to extend
their knowledge in particular area. 
We invite You to cooperate with us!

Tłum. Magdalena Stachura

Wiosna w grądach, fot. W. Różański

Chwila odpoczynku

Obóz zimowy
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KOŁO NAUKOWE ZOOTECHNIKÓW
Opiekun: prof. dr hab. Bogusław Barabasz (Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych)
Przewodniczący: Krzysztof Wróblewski

Sekcja Fizjologii Zwierząt
Opiekun: 
dr hab. Danuta Wrońska-Fortuna, 
e-mail: rzwronsk@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Fizjologii Zwierząt działa-
jąca przy Katedrze Fizjologii Zwie-
rząt zaprasza roztropnych zdobyw-
ców i przekornych indywidualistów,
szcze gólnie pierwszych lat studiów,
do współpracy z pracownikami Ka-
tedry w ramach pozaprogramowego
ruchu naukowego. Wspólny udział
w prowadzonych eksperymentach
pozwoli zainteresowanym poszerzyć
wiedzę w zakresie fizjologii i endo-
krynologii zwierząt. Już od pierw-
szych lat studiów można uczestni-
czyć w eksperymentach badaw-
czych, które poszerzą horyzonty
w tych dziedzinach nauki, znacznie
wykraczających poza wiedzę podrę -
cznikową. Ogólna tematyka badań
prowadzonych w Katedrze Fizjolo-
gii Zwierząt dotyczy:
1. Neuroendokrynnej regulacji me-

chanizmów rozwoju i adaptacji
zwierząt.

2. Endokrynologii rozrodu samic
ptaków domowych.

3. Roli hormonów tarczycy u zwierząt.
4. Współdziałania układu opioido-

wego, glikokortykoidowego i ka-
techolaminowego w czasie stresu.

Pracownicy naukowi Katedry zapra-
szają do partnerskiej współpracy, za-
pewnią troskliwą opiekę i gwaran-
tują satysfakcję badawczą młodemu
naukowcowi.

Sekcja Genetyki Zwierząt
Opiekun: dr Dorota Maj, 
e-mail: dmaj@ar.krakow.pl
Przewodnicząca: Zofia Bekas

Sekcja Genetyki Zwierząt działa przy
Katedrze Genetyki i Metod Do sko-
nalenia Zwierząt. Celem dzia łal no ści
jest propagowanie wiedzy z dziedzin
związanych z genetyką zwierząt,
 poprzez organizowanie wykładów
(m.in. popularno-naukowych), spo-
t kań, zajęć laboratoryjnych dla wszy -
stkich zainteresowanych powyższą
tematyką. Członkowie Sekcji, pod
opieką pracowników naukowych, mają
możliwość prowadzenia własnych
badań w Stacji Doświadczalnej
w Przegorzałach oraz w laborato-
rium Katedry. Mogą brać także
udział w przygotowaniu, opracowa-
niu i prezentacji wyników badań na
konferencjach i sesjach naukowych.
W ciągu ostatnich dwóch lat stu-
denci uczestniczący w badaniach
prezentowali uzyskane wyniki na
Wydziałowej Sesji Kół Naukowych
i zdobyli I miejsce oraz wyróżnienie,

Kaczka Krzyżówka, fot. Kamil Węglarz

Studentka z owieczką

W laboratorium
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na  IV Ogólnopolskiej Młodzieżo-
wej Konferencji Naukowej – I i III
miejsce, na XIII Międzynarodowej
Konferencji Studenckich Kół Na-
ukowych i XXV Sejmiku – I miejsce
w sekcji zootechniki. Obecnie Sek-
cja Genetyki Koła Naukowego Zoo-
techników liczy 7 członków. 
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do współpracy i kontaktu
z opiekunem Sekcji.  

Sekcja Hodowli Bydła
Opiekun: 
dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek,
e-mail: jzychlin@ar.krakow.pl

Sekcja Hodowli Bydła zrzesza grupę
pasjonatów interesujących się zaga -
dnie niami chowu i hodowli bydła,
którzy starają się pogłębiać swoją
wiedzę z powyższej tematyki. Stu-
dentom pracującym w tej Sekcji ofe-
ruje się ciekawe tematy, mogące
w przyszłości stanowić podstawę ich
prac inżynierskich, czy magisterskich.

Sekcja organizuje spotkania i semi-
naria, na których omawiane są za-
gadnienia badawcze z zakresu mlecz-
nej użytkowości krów, ilości i jakości
pozyskiwanego mleka, składu mleka
z uwzględnieniem składników wpły-
wających korzystnie na zdrowie kon-
sumentów. Podejmowane są również
badania z zakresu profilu kwasów
tłuszczowych w mleku krów w róż-
nych fazach laktacji i przy stosowa-
niu różnych pasz i technik żywienia.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
też badania jakości wołowiny, jej
składu i cech sensorycznych. Intere-
sujące są również problemy związane
z rolnictwem ekologicznym i wpły-
wem tego sposobu gospodarowania
na ilość i jakość produktów rolnych.
Bardzo ważne, ale jednocześnie tru dne
i czasochłonne są badania związane
z mo nitorowaniem cyklu rujowego
samic, sezonowością w rozrodzie,
sku  tecznym kryciem i wieloma inny -
mi problemami związanymi z rozro-
dem bydła oraz ich dobrostanem
i behawiorem. Badania z tego zakre su
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Również ciekawym, a zarazem trud-
nym tematem jest polimorfizm genów
związanych z cechami użytkowości
mlecznej i mięsnej, także polimorfizm
płynów ustrojowych i ich związek
z cechami użytkowy mi. Część badań
dotyczy umaszczenia bydła poprzez
identyfikację genów markerów tych
cech. Na spotka niach w Katedrze
pracownicy naukowi starają się zapo-
znać członków Sekcji z wykorzysta-
niem programów kompu terowych
do kierowania i zarządza nia stadem

Hodowla krów

Wystawa zwierząt gospodarskich

Owce na Bielanach
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bydła. W czasie wyjazdów tereno-
wych studenci zrzesze ni w Sekcji
mogą zapoznać się z jakością pozy-
skiwanych skór i jednocześnie z tech-
nologią ich obróbki. Sekcja współ-
pracuje z organizacjami i instytu-
cjami związanymi z hodowlą bydła
oraz czołowymi hodowcami. Człon-
kowie Sekcji Hodowli Bydła prezen-
towali swoje osiągnięcia na wielu
uczelnianych oraz międzywydziało-
wych sesjach naukowych. Ideą pracy
w tej Sekcji jest skupienie gro na osób
–studentów, którzy potrafią połączyć
zabawę z przyjemną pracą!!!
Zachęcamy serdecznie do  pogłębia-
nia swoich zainteresowań.

Sekcja Ochrony 
Zwierząt Wolnożyjących 
Opiekunowie: prof. dr hab. Paweł
Brzuski oraz dr inż. Magdalena Hę-
drzak, e-mail: rzhedrz@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Ochrony Zwierząt Wolnoży-
jących została powołana z inicjatywy
studentów, którzy chcieli realizować
swoje pasje badawcze. Pierwszy refe-
rat dotyczył badań nad del finami
w Zatoce Shannon w Irlandii i został
wygłoszony podczas Ogólnouczel-
nianej Sesji Kół Naukowych w 2006 r.
W roku 2008 zaprezentowany został
referat dotyczący wyników badań te-
lemetrycznych nad jeleniami. Bada-
nia pro wadzono na terenie Nadleś -
nictwa Rudy Raciborskie. Obecnie
koło współpracuje m.in. z Bieszcza -
dzkim Parkiem Narodowym, Insty-
tutem Nauk o Środowisku UJ, KŁ
PZŁ „Knieja” Kraków. 

Tematyka badawcza, którą aktualnie
Studenci mogą realizować w ramach
działalności sekcji, dotyczy procesu
i konsekwencji synantropizacji ga-
tun ków w dużych aglomeracjach,
skutków zanieczyszczeń zbiorników
wod nych dla ssaków bytujących
w tym środowisku (np. wydry i bo-
bra), anatomii zwierząt wolnożyją-
cych, inteligencji zwierząt kręgowych,
znaczenia ziołorośli i roślin trujących
jako istotnych składników bazy żero-
wej zwierząt dzikich, konfliktów na
tle interakcji „zwierzę – gospodarka
leśna, rolna lub rybacka”, wielopłasz-
czyznowych aspektów ochro ny przy-
rody na obszarach chronionych. Ze-
spół Metod i Organizacji Hodowli
Zwierząt Gospodarskich i Wolno -
żyjących Katedry Hodowli Bydła,
który patronuje działalności Sekcji
dysponuje nowoczesnym wyposaże-
niem dzięki czemu członkowie koła
mogą poznawać i wykorzystywać
technikę GIS oraz wykonywać tere-
nowe pomiary wykorzystując system

Żeremie na sztucznym 
Jeziorze Żywieckim

Karmienie królików

Prywatna hodowla fermowa danieli
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GPS. Istnieje także możliwość two-
rzenia oraz cyfrowej obróbki foto-
grafii i filmów przyrodniczych. Stu-
denci mają możliwość uczestniczenia
w prezentacjach nowoczesnych tech-
nik, np. skanera laserowego umożli-
wiającego wierne odtwarzanie trój-
wymiarowych kształtów i prezenta-
cję ich w postaci wektorowej.
Opiekunowie Sekcji są otwarci na
inicjatywę Studentów co do propo-
zycji tematów badawczych i poma-
gają je realizować.

Sekcja Higieny Zwierząt 
Opiekun: dr inż. Barbara Tombarkie-
wicz, e-mail: rztombar@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Higieny Zwierząt skupia co-
rocznie od kilku do kilkunastu stu-
dentów, których zainteresowania
dotyczą wpływu szeroko rozumia-
nych warunków środowiskowych na
rozwój, zdrowie i produkcję zwie-
rząt. Studenci zgrupowani w tej Sek-
cji ściśle współpracują z pracowni-
kami Zespołu Higieny Zwierząt,
biorąc udział w pracach naukowych
wykonywanych w Zespole oraz pod
ich opieką realizują własne „pomy-
sły” naukowe. 

Studenci-członkowie Sekcji Higieny
Zwierząt KNZ wielokrotnie prezen-
towali swoje prace na Wydziało-
wych, Uczelnianych i Międzyuczel-
nianych Sesjach Kół Naukowych,
gdzie zajmowali czołowe miejsca.

Sekcja Hodowli Zwierząt
Futerkowych
Opiekun: 
dr inż. Stanisław Łapiński, 
e-mail: slapinski@ar.krakow.pl

Sekcja Hodowli Zwierząt Futerko-
wych od wielu już lat cieszy się dużą
popularnością wśród studentów,
którzy znajdują tu ciekawe inspiracje
dla rozwijania swoich zainteresowań
w ramach pozaprogramowego ru-
chu naukowego, a później kontynu-
owania ich w ramach swoich prac
inżynierskich, czy magisterskich. Jed-
nym z tego powodów jest szeroki
wachlarz ciekawych zagadnień ofe-
rowanych w tym Zespole; obejmuje
on problemy hodowlane i biolo-
giczne licznych gatunków zwierząt
futerkowych utrzymywanych syste-
mem fermowym (lisy, norki, jenoty,
tchórze, szynszyle, nutrie i króliki),
jak i zwierząt rzadszych, takich jak:
bobry, szopy pracze, czy liczne ga-
tun ki z rodziny łasicowatych. Oferta
prowadzenia badań naukowych
obejmuje cały szereg interesujących
zagadnień z zakresu biologii zwie-
rząt futerkowych, genetyki i morfo-
logii ich unikalnej okrywy włosowej,
specyfiki rozrodu, a także warunków
utrzymania i dobrostanu. Przedmio-
tem szczególnej fascynacji są ostatnio

Królik miniatura angora

Króliki rexy srokacze

Królik rex mozaika

Szynszyla biała Szynszyla fioletowa
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badania poświęcone różnym formom
behawioru tych zwierząt. Bazą do
prowadzenia wielu badań jest Stacja
Doświadczalna w Rząsce, w której
utrzymywane są nutrie, króliki i szyn -
szyle. Część prac prowadzona jest
również we współpracy z zaprzyjaź-
nionymi fermami, zlokalizowanymi
na terenie województwa małopol-
skiego, śląskiego i podkarpackiego.
Działalność studencka w tej Sekcji
owocuje corocznymi doniesieniami
na Sesje Kół Naukowych, wielokrot-
nie już były one wysoko nagradzane. 

Sekcja Hodowli Koni
Opiekun: 
dr inż. Magdalena Pieszka, 
e-mail: mpieszka@ar.krakow.pl

Sekcja Hodowli Koni skupia
w swoim gronie miłośników tych
pięknych zwierząt oraz osoby szcze-
gólnie zainteresowane specyfiką ho-
dowli i użytkowania koni w Polsce
i na świecie. Katedra Hodowli Koni
– przy której działa Sekcja utrzymuje
szerokie kontakty ze stadninami, co
daje niemal nieo gra niczone możli-
wości poznawania i badania zagad-
nień związanych z utrzymaniem i wy-
korzystaniem koni. Członkowie Koła
maja możliwość bezpośredniego
kon  taktu z najlepszymi hodowcami,
a spotkania i dyskusje niejednokrot-
nie owocują ciekawymi pracami na-
ukowymi. Katedra Hodowli Koni
dysponuje własną Stacją Doświad-
czalną w Rząsce, gdzie pod okiem
specjalistów członkowie Koła mają
możliwość bezpośredniego kontaktu

oraz obserwacji koni różnych ras,
głównie hucułów. Obecnie rozpoczy -
na się program treningu młodych
wałachów huculskich, w który to ak-
tywnie zaangażowani są członkowie
Koła. Uruchomienie na Wy dziale
Hodowli i Biologii Zwierząt specjal-
ności „Hodowla i użyt ko wanie koni”
jeszcze bardziej  rozszerzy możliwości
rozwoju działalności naszej Sekcji
o nowe, dotychczas mało poznane
obszary związane z utrzymaniem
tych wspaniałych zwierząt. 

Sekcja Hodowli 
Owiec i Kóz 
Opiekun: dr inż. Edyta Molik, 
e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Hodowli Owiec i Kóz – stu-
denci działający w ramach tej Sekcji
mają możliwość włączenia się w cały
cykl badań prowadzonych w Kate-
drze Hodowli Owiec i Kóz. Badania

Wolnożyjące stado koników polskich w Bieszczadach

Zajęcia z dziećmi w Rząsce

Konie i koniki
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te mają na celu poznanie mechani -
 zmów i uwarunkowań fizjologicznych
oraz genetycznych pozwalających
doskonalić produkcyjność zwierząt
tych dwóch gatunków. Dotyczą one
przede wszystkim oddziaływania fo-
toperiodu, a w szczególności mela-
toniny na mechanizmy regulacji se-
krecji mleka, a także prace z zakresu
funkcjonowania jajnika i przebiegu
folikulogenezy u owiec i kóz. W Ka-
te  drze wykonywane są ponadto pro-
jekty badawcze dotyczące diagnosty -
 ki molekularnej, tj. identyfikacji mu-
tacji na poziomie DNA i ich zwią zku
z cechami produkcyjnymi zwierząt
oraz neurobiologicznej regu lacji se-
zo nowości procesów rozrod czych,
roli leptyny, greliny i oreksyn w re-
gulacji osi go nadotropowej, somato-
tropowej i laktotropowej u owiec.
Kolejne zagadnienia, na których
sku pia się działalność Katedry to
biotechni czne metody sterowania
procesami rozrodu i laktacji u owiec.
Członkowie Sekcji mają możliwość
poznania i nabycia umiejętności po-
sługiwania się nowoczesnymi meto-
dami w Pracowni Biotechnologii

i Ge nomiki oraz w laboratoriach ho-
dowli tkanek i komórek, infuzji or-
ga notypowej, konserwacji nasienia,
pozyskiwania oraz oceny mleka
i mięsa. Uzyskane wyniki badań wła-
 snych mogą być prezentowane na
uczelnianych i międzynarodowych
sesjach kół naukowych oraz publiko-
wane w materiałach konferencyj-
nych. Dotychczasowa działalność
sekcji i aktywność studentów ocenia -
na była bardzo wysoko na licznych
konferencjach krajowych i mię dzyn-
arodowych kół naukowych, na któ-
rych prezentowane wyniki badań na-
gradzane były dyplomami i wyróż-
nieniami.

Sekcja Hodowli Trzody
Chlewnej
Opiekun: dr inż. Jacek Nowicki, 
e-mail: jnowicki@ar.krakow.pl

Sekcja Hodowli Trzody Chlewnej
działa przy Katedrze Hodowli Trzo -
dy Chlewnej, oferując studentom
możliwość pogłębienia wiedzy z za-
kresu chowu i hodowli świń. Oferta
Sekcji skierowana jest do studentów
zainteresowanych prowadzeniem
 badań o charakterze naukowym, za-
pe wniając zaplecze Stacji Doświad-
czalnej: zwierzęta doświadczalne
i specja listyczny sprzęt. Wyposażenie
Ka tedry pozwala na przeprowadza-
nie badań z zakresu behawioru świń
przy wykorzystaniu testów  beha wio -
ralnych. Możliwe jest również
 prowadzenie badań o charakterze
weryfikującym systemy utrzymania,
a tym samym określanie poziomu

Norka krzyżak

Lis platynowy

Lis płomienisty Lis pospolity śnieżysty

Na wybiegu
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dobrostanu różnych grup technolo-
gicznych trzody chlewnej. Obecne
badania koncentrują się na identyfi-
kacji przyczyn występowania stereo-
typii behawioralnych i technopatii
u świń, a także zależności pomiędzy
systemem utrzymania i warunkami
obrotu przedubojowego a jakością
mięsa. Dostępny dla członków Sek-
cji, wyspecjalizowany sprzęt pozwala
na cyfrowy zapis i komputerową ob-
róbkę uzyskanego materiału wideo,
co stwarza ogromne możliwości do
prowadzenia badań w tym zakresie.
Ponadto, możliwe jest prowadzenie
innych nowoczesnych doświadczeń
z zakresu szeroko pojętych zależno-
ści pomiędzy różnymi czynnikami
środowiskowymi, a efektywnością
produkcji trzody chlewnej, przy
 wyko rzystaniu obecnej w Katedrze
i dostępnej dla studentów aparatury,
także w warunkach współpracują-
cych chlewni komercyjnych. 

W Sekcji panuje zawsze miła atmo -
sfera, sprzyjająca pozyskiwaniu i po-
głębianiu wiedzy. Studenci zdoby-
wają tutaj pierwsze doświadczenia
w planowaniu, przygotowywaniu
i wykonywaniu eksperymentów na-
ukowych oraz sporządzaniu profe-
sjonalnych prezentacji wyników.
Stu denci z Sekcji Hodowli Trzody
Chlewnej corocznie prezentują inte-
resujące referaty na sesjach kół na-
ukowych, co stanowi doskonałe
przy gotowanie do prowadzenia dal-
szych badań związanych z później-
szym wykonaniem prac inżynier-
skich i magisterskich.

Sekcja Rozrodu 
i Anatomii Zwierząt
Opiekunowie: prof. dr hab. Olga
Szeleszczuk, 
e-mail: rzszeles@cyf-kr.edu.pl; 
dr Wiesława Młodawska, 
e-mail: rzmlodaw@cyf-kr.edu.pl

Sekcja Rozrodu i Anatomii Zwie-
rząt stwarza zainteresowanym stu-
dentom możliwość rozwijania do-
dat kowych, pozaprogramowych
zainteresowań badawczych w ra-
mach tematyki prowadzonej w Ka-
tedrze Rozrodu i Anatomii Zwie-
rząt. Propo nowana tematyka obej-
muje szero ko rozumiane aspekty
anatomii zwie rząt gospodarskich,
domowych i laboratoryjnych oraz
zwierząt egzotycznych. Badania
wykonywane w Sekcji zajmującej
się rozrodem zwierząt obejmują za-
gadnienia  no wych biotechnologii

Hodowla trzody

Ćwiczenia terenowe

Królik miniaturka, fot. Katarzyna Kania
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rozrodu zwierząt gospodarskich
i laboratoryjnych. Wykonywane
prace mogą być przyczynkiem do
późniejszych prac inżynierskich,
magisterskich, czy nawet doktor-
skich. Za prace wykonywane w tej
Sekcji studenci byli już niejedno-
krotnie nagradzani i wyróż niani na
uczelnianych oraz ogólnopolskich
i międzynarodowych sesjach kół
naukowych. 

Sekcja Zoologii i Ekologii 
Opiekun: 
dr inż. Sławomir Kornaś,
e-mail: skornas@ar.krakow.pl

Sekcja Zoologii i Ekologii oferuje
możliwość prowadzenia badań w ra-
mach Studenckich Kół Naukowych
w trzech grupach zagadnień. 
W ramach badań parazytologicz-
nych – pasożyty wewnętrzne i ze-
wnętrzne zwierząt gospodarskich,
i wolnożyjących oraz zagadnienia
odporności genetycznej na pasożyty
przewodu pokarmowego.

W grupie zagadnień dotyczących
ekologii gatunków chronionych,
a także użytkowanych łowiecko –
problematyka restytucji ginących
gatunków (w tym ptaków drapież-
nych) oraz ekologicznych podstaw
zarządzania gatunkami użytkowa-
nymi (ptaki i ssaki łowne), a także
sposobów rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. 
Osobnym działem jest problema-
tyka dotycząca amatorskich hodowli
zwierząt terrariowych.
Bazą do prowadzenia wielu badań
może być Stacja Doświadczalna
w Mydlnikach, w której utrzymy-
wane są ptaki drapieżne, a także pro-
wadzona wernikultura.
Dotychczasowa działalność badaw-
cza studentów, członków sekcji
owocowała licznymi doniesieniami
na Sesje Kół Naukowych. 
W ramach Koła Naukowego Zoo-
techników funkcjonuje również
Sekcja Żywienia Zwierząt, której
opiekunem jest dr hab. Jan Bar-
teczko, prof. UR.

Student Scientific Organization of Animal Science brings together students
from 12 different sections. Members of  each section work on many aspects
of animal breeding e.g. behavior, physiology, genetics and genetic engine-
ering, welfare, ecological husbandry, veterinary prevention. Students deve-
lop their own passions by choosing area of research they are interested in.
Members of our section participate in local and foreign expeditions and 
conferences. Time spent in Student Scientific Organization is valuable 
experience in future professional career. Student Scientific Organization 
of Animal Science kindly welcomes all young people interested in this area 
of research!

Lis polarny

Nutria standardowa

Nutria mozaikowa

Opieka nad owieczkami
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KOŁO NAUKOWE RYBAKÓW
Opiekun: prof. dr hab. Włodzimierz Popek, e-mail: rzpopek@cyf-kr.edu.pl
Przewodniczący: Michał Nowak, e-mail: knrybakow@gmail.com

Działalność i udział studentów
w pracach poszczególnych sekcji
Koła Naukowego jest wynikiem za-
interesowań naukowych i pasji mło-
dych ludzi uczących się na kierunku
Rybactwo . Początkowo istniała Sek-
cja Rybacka przy Kole Naukowym
Zootechników, jednakże dzięki de-
terminacji opiekuna i studentów,
a także wysokiej aktywności, w 2005
roku Sekcja ta uzyskała status Koła
Naukowego Rybaków. Od samego
powstania Koła, wyróżnia jąca się wy-
sokim poziomem pra ca jego człon-
ków była doceniana. Świadczyć
o tym mogą liczne nagro dy i wyróż-
nienia, jakie otrzymywali na sesjach
i przeglądach studenckiej działalno-
ści naukowej szczebla wydziałowego,
uczelnianego, ogólnopolskiego, a na-
wet międzynarodowego. W okresie
ostatnich 4 lat przedstawiciele na-
szego Koła zdobyli w tych konkur-
sach 6 pierwszych lokat, 8 drugich, 3
trzecie oraz 5 wyróżnień. Członko-
wie Koła mogą poszczycić się też cał-
kiem dużą liczbą publikacji w pol-
skich i zagranicznych czasopismach
nau kowych o światowej renomie.
Wyniki takie są możliwe do osią-
gnięcia tylko w życzliwej atmosferze
umożliwiającej rozwijanie zaintere-
sowań, a wręcz mobilizującej do na-
ukowego ich zgłębiania. Studenci

zrzeszeni w Kole mają możliwość
działania w sze rokim spektrum za-
gadnień związanych z szeroko pojętą
ichtiologią: od badań nad stanem
obecnym i zmianami w ichtiofaunie
wód południowej Polski, przez re-
stytucję ginących gatunków, moni-
toring obcych gatunków inwazyj-
nych, ocenę wpływu działalności
wędkarskiej na stan ichtiofauny po-
pularnych zbiorników wodnych,
analizę stanowiska systematycznego
niektórych mniej znanych gatunków
ryb, po ocenę zanieczyszczenia me-
talami ciężkimi środowiska wodnego
i toksykologię wodną. Od samego
początku istnienia KN Rybaków,
w pracy szczególny nacisk kładziono
na powiązanie badań z szeroko rozu-
mianą ochro ną środowiska wodnego
i działaniami konserwatorskimi.
 Studenci zainteresowani akwary-
styką mogą pogłębiać wiedzę i umie-
jętności w urządzaniu i utrzymaniu
akwariów dekoracyjnych, poznawa-
niu kruchych zależności pomiędzy
różnymi organizmami w mini eko-
systemie jakim jest akwarium, pozna -
waniu wymagań oraz rozmnażaniu
ryb problematycznych. Tak duże
spektrum działania na polu nauko-
wym doprowadziło do powstania
w 2008 roku czterech sekcji tema-
tycznych, są to:

1. Sekcja Rybacka, której opieku-
nem jest prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Popek

2. Sekcja Ichtiobiologiczna, pod
opieką dr Ewy Drąg-Kozak

3. Sekcja Akwarystyczna, pod opie -
ką dr inż. Pawła Szczerbika

4. Sekcja Toksykologiczna, pod
opie ką dr inż. Magdaleny Sochy

Dzięki staraniom opiekuna Koła,
prof. Włodzimierza Popka, oraz
wszy stkich innych mocno zaangażo-
wanych osób, członkowie Koła mogli

Różanka (Rhodeus amarus)

Połowy
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uczestniczyć w obozach naukowych,
podczas których badali stan ichtio-
fauny oraz zawartość metali ciężkich
w środowisku wodnym. Obozy te
odbyły się w nietypowych dla Polski
miejscach: w 2007 roku badania
przeprowadzono na rzece Czarna
Orawa, a w 2008 roku – na rzece Str-
wiąż. Ich niezwykły charakter polega
na tym, że jako nieliczne niosą swoje
wody nie do Bałtyku, lecz do Morza
Czarnego. Co więcej, rzeka Czarna
Orawa była kiedyś jedynym w Polsce
naturalnym stanowiskiem głowacicy
(Hucho hucho), gatunku żyjącego
w naturze wyłącznie w zlewisku Mo-
rza Czarnego, wpisanego do Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt. Wyniki
badań przeprowadzonych w czasie
obozu były publikowane, a prezenta-
cje – nagrodzone. Obszerniejsza rela-
cja z tego obozu została zamieszczona
w Biule tynie Informacyjnym UR, nr
1/2009.
W 2008 roku studenci z KN Ryba-
ków zorganizowali obóz naukowy
nad bieszczadzką rzeką Strwiąż,
która jest jednym z dopływów Dnie-
stru. Ich praca była wpisana w sze-
roko zakrojony projekt monitoringu
ichtiofauny rzek Polski południowej,
zebrali ponadto obszerne materiały
do analiz zanieczyszczenia ekosys-
temu metalami ciężkimi. W atmo -

sfe rze wspólnego „aktywnego wypo-
czynku” poczynili bardzo ciekawe
obserwacje, złowili ponad 2000 ryb
różnych gatunków oraz wykonali
dokumentację stanu ichtiofauny
i za nieczyszczenia rzeki metalami
ciężkimi. Wyniki ich badań będą
przedstawione na tegorocznej Sesji
Kół Naukowych oraz zostaną opu-
blikowane.
W kwietniu 2009 roku, KN Ryba-
ków po raz pierwszy samodzielnie
zorganizowali Otwartą Sesję Rybac-
kich Kół Naukowych, z uczestni -
ctwem studentów z innych uczelni
w Polsce oraz z zagranicy. Nadesłane
abstrakty wystąpień i prezentacje
były na bardzo wyso kim poziomie.
Nie zabrakło atrakcyjnych wystą-
pień i gorących dyskusji.

Wszystkich studentów zaintereso-
wanych problematyką środowiska
wodnego, hydrobiologii czy szeroko
pojętej ichtiologii serdecznie zapra-
szamy do współpracy z KN Ryba-
ków. Szczegółowych informacji
udzielają Opiekun Koła, Przewod-
niczący Koła, oraz opiekunowie po-
szczególnych Sekcji.

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek
Michał Nowak
Krzysztof Tatoj

Student Scientific Organization of Fishery brings together students who are
involved in all branches of hydrobiology in a broad sense. The members in-
vestigate water environment in many aspects, including ichthyology, toxico-
logy, fisheries and aquaculture, with special attention to the conservation
and environment protection. The Organization kindly invites all the students
interested in such issues.

Rybacy do pracy…

Strzebla potokowa 
(Phoxinus phoxinus)

Głowacz pręgopłetwy 
(Cottus poeciloptus)

… i kolacja gotowa
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KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA (1963 – 2009)
Opiekun: prof. dr hab. Janusz Miczyński

W roku 1963 Dziekan ówczesnego
Wydziału Melioracji Wodnych prof.
dr hab. inż. Marian Czerwiński po-
wołał Studenckie Koło Naukowe
Meliorantów, a na opiekuna Koła
wyznaczył wówczas mgr inż. Ma-
riana Michalczewskiego. Prof. dr
hab. inż. Marian Michalczewski po-
siadał bardzo dobry kontakt ze stu-
dentami i przez cały okres swojej
pracy w Uczelni bardzo intensywnie
i efektywnie dzi a łał w studenckim ru-
chu naukowym, opiekując się Kołem
do roku 1984. Był organizatorem
pierwszego studenckiego obozu na-
ukowego w Jawo r kach w 1963 roku,
przeprowadza jąc pionierskie pomia -
ry przepły wu wody w potoku me-
todą kolorymetryczną. Spośród
człon ków Koła Naukowego Melio-
rantów rekrutowało się wielu póź-
niejszych pracowników naukowych
ówczesnego Wydziału Melioracji
Wodnych.

W roku 1969 z inicjatywy wówczas
dr inż. Tadeusza Bednarczyka
w wyniku przemianowania po-
przedniej struktury kół naukowych
na Wydzia le Melioracji Wodnych
powstało Studenckie Koło Nau ko -
we Budowni ctwa Wodne go. Formą
działalności Koła były obozy nau -
kowe, w trakcie których studenci

podejmowali badania z zakresu hy-
dro logii, erozji, sedymentacji i wpły-
 wu spiętrzenia wód na obszary rol-
nicze. Zajmowali się między innymi
uźródłowieniem zlewni karpackich
(Zembrzyce – 1972 r., Sól –1973 r.),
przepustowością kanałów meliora-
cyjnych (Rzemień – 1975 r.), bada-
niami rumowiska rzecznego (Rzę-
dzianowice – 1975 r.). 

W roku 1977 włączył się do działal-
ności Koła Naukowego Budownic-
twa Wodnego w roli opiekuna dr
inż. Ryszard Ślizowski. W latach
1977-1988 dr inż. Ryszard Ślizow-
ski wraz z dr inż. Tadeuszem Bed-
narczykiem zorganizowali 11 obo-
zów naukowych. 
Wyniki badań prezentowano na Stu-
denckich Sesjach Kół Naukowych
m.in. na Politechnice Szczecińskiej
(1978 r.), w Wyższej Szkole Rolniczej
w Pradze (1979 r.) i Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu (1982 r.). W 1996
roku Studenckie Koło Naukowe Bu-
downictwa Wodnego zostało podzie -
lone na Sekcję Inżynierii Wodnej,
działającą pod opieką naukową dr
inż. Bogusława Michalca i dr inż.
Marka Tarnawskiego i Sekcję Wo-
dociągów i Kanalizacji z opiekunem
naukowym dr inż. Ryszardem Śli-
zowskim.  

Pomiar zanieczyszczeń powietrza 
na obozie naukowym w Rabce

Proporczyk Sesji Kół Naukowych 1979 r.
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W 1974 roku przy Wydziale Melio-
racji Wodnych powstało Międzywy-
działowe Koło Naukowe Ochrony
Środowiska (MKNOŚ), zatwier-
dzone przez Rektora w 1975 r. Po-
wo łano równocześnie na opiekuna
jego inicjatora mgr inż. Janusza Mi-
czyńskiego. Pierwszym przewodni-
czącym Koła został student Witold
Gut. W 1977 roku Koło zostało na-
grodzone Pucharem Rektora za cało-
kształt działalności. W ramach dzia-
łalności Koła (obejmującego w sze-
rokim pojęciu ochronę środowiska)
w latach 1974-2004, studenci z róż-
nych wydziałów Uczelni (okresowo
do Koła należeli również studenci
AGH, UJ i WSP), podjęli pod kie-
runkiem i opieką naukową dr inż. Ja-
nusza Miczyńskiego, około 110 te-
matów badawczych, z czego ponad
20 zastało opublikowanych. 5 refera-
tów nagrodzono na międzynarodo-
wych konferencjach naukowych:
Międzynarodowa Konferencja Aka-
demii Rolniczych Krajów RWPG
(Moskwa 1975 r.).; Międzynaro-
dowe Studenckie Sympozjum (Buł-
garia - Plodiv 1982 r.); Międzynaro-
dowa Konferencja Kół Naukowych
Akademii Rolniczych (Praga 1987 r.);
Międzynarodowa Konferencja Euro-
pejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej.
(Budapeszt 1988r.); Międzynarodo -
wa Konferencja Europejskich Grup
Ekologicznych (Poznań 1989 r.). 
42 referaty nagrodzono na konferen-
cjach krajowych. W kwietniu 1986 r.
Koło było organizatorem I Ogólno-
polskiego Studenckiego Sympozjum
Naukowego pn. „Ochrona i degra-

dacja środowiska”, w którym spośród
referatów z 18 uczelni z całej Polski,
1 miejsce zajął referat przygotowany
przez Stanisława Gorajczyka z MK -
N OŚ. Dzięki aktywności członków
Koła, Studenci MKNOŚ współpra-
cowali z innymi kołami naukowymi
krajowymi (m.in. wieloletnia współ-
praca, wspólne obozy naukowe i ba-
dania z kołem naukowym ochrony
środowiska AGH „GEOWIERT”)
i grupami ekologicznymi w Holan-
dii, Francji i Anglii. W ramach współ-
 pracy studenci MKNOŚ uczestni-
czyli w krajowych i międzynarodo-
wych spotkaniach oraz konferencjach
poświęconych ochronie środowiska,
na których wymieniano doświadcze-
nia (najważniejsze to: Environmen-
tal East-West Consultation,  Buda-
peszt – 1987 r.,  European Youth Fo-
rest Action, Ryga – 1988 r. I Ins ti tunt
voor natuurbeschermings – educatie,
Milienkontakt Oost-Europa, Hilver-
sum – 1989 r.). Współpraca Koła
z Grupą ekologiczną z Uniwesytetu
w Sunderlandzie zaowocowała opra-
cowaniem w 1995 r. i wykonaniem
w 1996 r. wspólnego projektu ba-
daw cze go (I etap – szkolenie w Sun-
derlandzie, II etap: realizacja w Kra-
kowie). Projekt dotyczył możliwości
przywrócenia funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej terenom zdewasto-
wanym. W wyniku szczególnego za-
an gażowania wówczas studenta dr
inż. Józefa Hernika, członkowie Koła
odbyli dwie zagraniczne wypra wy
naukowo-badawcze. 1990 – bada nia
skażenia gleby w otoczeniu wy bra nych
europejskich tras komunikacyjnych,

Opiekun i członkowie koła w czasie
„intensywnej” pracy naukowej

Pomiar przesiąkliwości gleb na obozie
naukowym w Jordanowie

Badanie składu granulometrycznego
łach rzeki Wisłoki

Montowanie czujników na stacji monito-
ringu na obozie naukowym w Pieninach
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1992 – badania świadomości ekolo-
gicznej wybranej społeczności państw
południowo amerykańskich. Opie-
ku nem MKNOŚ w okresie 1974-
2004 był prof. dr hab. inż. Janusz
Miczyński. W roku 2004 do MK N -
OŚ dołączyli jako opiekunowie dr
inż. Barbara Skowera i dr inż. Jakub
Wojkowski. Pod kierunkiem dr inż.
Barbary Skowery MKNOŚ rozsze-
rzyło badania o problemy z zakresu
meteorologii i klimatologii. Nato-
miast dr inż. Jakub Wojkowski
w badaniach ze studentami rozpo-
wszechniał możliwości wykorzystania
Geogra ficz nych Systemów Informa-
tycznych (GIS) do rozwiązywania
pro blemów związa nych z ochroną,
wykorzystaniem i przekształcaniem
zasobów środowiskowych oraz tele-
detekcję satelitarną jako źródła da-
nych o zmianach zachodzących
w śro dowisku. Pod jego kierunkiem
studenci rozwijali również zaintere-
sowania z zakresu modelowania i sy-
mulacji zjawisk oraz procesów za-
cho dzących w środowisku.

Sekcja Inżynierii Wodnej
(od 1996 r.) 
Opiekunowie: dr inż. Bogusław Mi-
chalec i dr inż. Marek Tarnawski

Głównym kierunkiem działań Sek-
cji było realizowanie zadań badaw-
czych w ramach organizowanych
stu denckich obozów naukowych.
Badania obejmowały miedzy innymi
określenie przepływu wody i rumo-
wiska w rzekach i małych zbiorni-
kach wodnych.

Prowadzone były również badania
umożliwiające określenie erozji po-
wierzchniowej małych zlewni. Bada -
no cechy fizyczne i chemiczne po-
bra nych osadów zbiornikowych.
Wyniki badań studenci prezentowali
w postaci referatów na krajowych
i międzynarodowych konferencjach
Studenckich Kół Naukowych. W la-
tach 2001 i 2002 uzyskano pierwsze
miejsce na VI i VII Międzynarodo-
wej Konferencji Studenckich Kół
Naukowych we Wrocławiu oraz wy-
różnienie na Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Studenckich Kół Naukowych
pt. Koła Naukowe Kuźnią Talentów
w Warszawie (2005 r.). 

Sekcja Wodociągów 
i Hydrogeologii (od 1996 r.)
Opiekunowie: prof. dr hab. inż.
Ryszard Ślizowski, dr inż. Krzysz-
tof Chmielowski (od 2007 r.)

W 1995 roku z inicjatywy dr inż.
Ryszarda Ślizowskiego powstało
Koło Naukowe Wodociągów i Ka-
nalizacji. Prof. Ryszard Ślizowski

Prace badawcze

Pomiary wykonywane w wodzie

I tak bywa na obozie naukowym…

Podczas pomiarów na brzegu zbiornika
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był organizatorem 15 obozów nau -
kowych organizowanych głównie
w miejscowości Leśnica na Słowacji.
Badano zasoby wodne dla ujęcia wsi
Leśnica, warunki hydrologiczne
zlewni potoku Leśnickiego, gospo-
darkę wodno-ściekową schroniska
Pieniny w Leśnicy, szczelność ruro-
ciągów sieci wodociągowej w m.
Szczawnica jak też opracowano kon-
cepcję kanalizacji miejscowości Le-
śnica. Od roku 2007 do działalności
Sekcji Wodociągów i Kanalizacji
włączył się, jako opiekun dr inż.
Krzysztof Chmielowski. 

Sekcja Budownictwa 
Rolniczego (od 1987 r.) 
Opiekunowie: dr inż. Teresa Cichoń ,
prof. dr hab. inż. Wacław Bieda

Zorganizowano 3 obozy naukowe
dotyczące badań budownictwa in-
wentarskiego i drewnianego. Ucze -
stniczono w szeregu sesji kół nauko-
wych. Sekcja ta przekształciła się
w 2000 roku w Sekcję Budownictwa
Ekologicznego. 

Sekcja Budownictwa 
Ekologicznego (od 2000 r.)
Opiekunowie: dr inż. Jan Radoń,
dr inż. Grzegorz Nawalany

Jednym z ciekawszych elementów
pracy w Sekcji są obozy naukowe,
których tematyką było zagrożenie
azbestem w agroturystyce i rewitali-
zacja budownictwa drew nianego.
Obozy odbyły się w Dobczycach. 

Sekcja Geotechniki 
(od 2003 r.)
Opiekunowie: dr inż. Ewa Koziel-
ska-Sroka i dr inż. Piotr Michalski.

Sekcja prowadzi działalność nau ko wą
od 2003 roku w ramach tematu pt.
Badania abrazji oraz określenie sposo-
bów zabezpieczenia brzegów Jeziora
Czorsztyńskiego od strony Pienińskie -
go Parku Narodowego, a w 2008 roku
rozszerzono działalność Koła o drugi
temat pt. Badania procesu zalądowy-
wania Jeziora Czorsztyńskiego przez
nanosy rzeki Dunajec. 
Podczas Sesji Kół naukowych człon-
kowie sekcji zdobywali dwukrotnie
I miejsce na Wydziałowej Sesji Kół
Naukowych w 2004 i 2005 roku,
I miejsce na X Międzynarodowej
Konferencji Studenckich Kół Nau -
kowych we Wrocławiu w 2005 roku,
a także wyróżnienia i II miejsca. 

Sekcja Rekultywacji i Och -
rony Torfowisk (od 2003 r.) 
Opiekunowie: 
dr hab. inż. Krzysztof Lipka, prof.
UR; dr inż. Joan na Stabryła

Montaż stanowisk pomiarowych

Pobór próbek ścieków z przydomowej
oczyszczalni w Krzywaczce

Zimowe pomiary
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Badano zasoby wodne w torfowi-
skach, wpływ mokradeł na procesy
erozyjne, hydrologiczne znaczenia
torfowisk kotłowych, leśnych i śród-
leśnych. Opracowane przez studen-
tów referaty uzyskały – 1 (2006 r.)
i 2 (2003 r.) miejsce na wydziało-
wych oraz wyróżnienie (2006 r.) na
ogólnopolskiej sesji kół naukowych. 

Sekcja Sozologiczna 
(od 2004 r.)
Opiekunowie: dr inż. Paweł Mun-
dała, dr inż. Artur Szwalec

Badano zawartości metali ciężkich
w runi łąkowej, roślinach konsump-
cyjnych i tkankach zwierzęcych.
Uczestnictwa w ogólnopolskiej
(2007) i międzynarodowej (2008)
sesji kół naukowych. Publikacja –
w czasopiśmie Problemy Ekologii.
Dwukrotnie przyznana nagroda
przez Małopolską Fundację Stypen-
dialną Sapera auso.

Sekcja Hydrologii 
i Gospodarki Wodno-Ście-
kowej (od 2006 r.) 
Opiekun: dr inż. Andrzej Wałęga

W ramach działalności Sekcji
HiGW-S studenci prowadzą badania
w zakresie prognozowania stanów
i przepływów w rzekach z wykorzy-
staniem sztucznych sieci neurono-
wych (prognoza została wykonana
dla Czarnego Potoku, prawostron-
nego dopływu Kryniczanki). Dzia-
łalność Sekcji HiGW-S dotyczy
także zagadnień sanitacji obszarów

wiejskich. W tym temacie prowa-
dzo no badania nad niekonwencjo-
nalnymi metodami usuwania związ-
ków azotu ze ścieków w bioreakto-
rach hybrydowych oraz określano
parametry technologiczne nowego
typu dyfuzora dyskowego AirflexR.
Członkowie Sekcji uczestniczyli
w międzynarodowych i krajowych
konferencjach nt. ochrony jakości
wód i oczyszczania ścieków.
Tematyka: technologia oczyszczania
ścieków w obszarach wiejskich, pro-
gnozy i modelowanie przepływu
w rzekach.

Sekcja Renaturyzacji Rzek
i Dolin Rzecznych (od 2006 r.)
Opiekun: dr inż. Andrzej Strużyń-
ski (okresowo dr inż. Jacek Florek)

Badano prędkości przepływu, skła -
du granulometrycznego procesów
degradacyjnych rzeki Nidy, pomiary
uszkodzeń wału przeciwpowodzio-
wego, pomiary w rejonie delty. Ba-
dano możliwości rewitalizacji zbior-
nika w Pińczowie z zacho waniem
jego dotychczasowych walorów.
Zorganizowano 3 obozy naukowe.
Zajęto 2 miejsce na międzynarodo-
wej sesji kół naukowych (2008 r.).

Sekcja Kształtowania 
Środowiska (od 2008 r.)
Opiekunowie: dr inż. Andrzej Bog-
dał, dr inż. Włodzimierz Kanownik

Sekcja powstała z Koła Naukowego
Meliorantów, które zorganizowało
pierwsze obozy naukowe w latach

Obóz naukowy w Domaniowie
w 2004 roku

W symbiozie z naturą

Wspólny posiłek na łonie natury

Wodospad Szklarki
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Praca w kołach naukowych to nie
tylko badania naukowe, wprowa-
dzające w proces prowadzenia pracy
naukowej, czy też pozwalające na
poznanie nowych (ponadobowiąz-
kowych) zagadnień, metod badaw-
czych i aparatury. Uczestnictwo
w obozach traktowane jest przez
władze Uczelni jako wyróżnienie –
stąd też można liczyć na znaczące
dofinansowania dla uczestników.
Wspólne wakacyjne wyjazdy studen -
tów i pracowników pozwalają lepiej
się poznać i zaprzyjaźnić, wspólne
przeżycia zbliżają. Wieczorne ogni-
ska, biesiady, pogadanki zapewnią
niezapomniane chwile, które później
stanowią jedne z milej wspomina-
nych zdarzeń w pełnym pośpiechu
i stresu życia studenckiego. Obozy
naukowe organizowane są zwykle
w szczególnie atrakcyjnych miejscach
– w otulinie parków narodowych, na
obrzeżach zbiorników wodnych,
w kom pleksach leśnych, czy też gór-

skich – jest zatem okazja do poznania
nowych mało lub zupełnie niezna-
nych przeuroczych zakątków naszego
kraju, czy zagranicy (wyprawy nau ko -
we). Jest to też okazja do poznania
ciekawych ludzi, miejscowych zabyt-
ków, regionalnej kultury. Okazja do
przeżycia niezapomnianych przygód.
W czasie roku akademickiego opra-
cowujemy wyniki badań wakacyj-
nych, które prezentujemy na sesjach
kół naukowych, organizujemy spo-
tkania ze specjalistami, ciekawymi
ludźmi – mającymi zawsze coś inte-
resującego do przekazania, organi-
zujemy konkursy, wystawy.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do Koła Naukowego Inży-
nierii Środowiska – poszerzycie
wiedzę i zdobędziecie wiele miłych
wspomnień.
Do zobaczenia!

prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński

1966, 1967 i 1968 (opiekunem nau -
kowym był wtedy dr inż. Włodzi-
mierz Rajda). Następne obozy od-
były się w 1999 i 2000 r. w gminie
Andrychów, w 2004 r. w Domanio-
wie i Wierchomli, w 2005 i 2006 r.
odpowiednio w gminie Ryglice
i Skrzy szów oraz w 2008 r. na terenie
gminy Jordanów. 
Tematyka badawcza: osady erozyjne
w zbiornikach, wpływ spadku na
uziarnienie materiału dennego po-
toku, retencyjność i przepuszczal-
ność gleb, dynamika składników
 fizyko-chemicznych w odpływie
z małych zlewni rolniczych. Przygo-
towane z przeprowadzonych badań
prace naukowe były prezentowane
na sesjach kół naukowych.  

Przedstawiając bogatą 46-letnią dzia-
łalność Kół Naukowych na naszym
Wydziale, do tworzenia nowych kart
tej historii zapraszamy studentów
wszystkich lat studiów. Dla każdego
znajdzie się miejsce i tematyka odpo-
wiadająca indywidualnym zaintere-
sowaniom. Staramy się, aby badania
prowadzone w terenie, podczas obo-
zów naukowych i prac kameralnych
obejmowały zagadnienia niezwykle
aktualne i wielkiej wagi – dotyczące
bowiem w szerokim pojęciu gospo-
darowania wodą, powietrzem i glebą
– najważniejszymi zasobami natural-
nymi. Rozproszona w poszczegól-
nych specjalistycznych sekcjach te-
matyka badań obejmuje zagadnienia
łączące się w jeden wspólny zakres te-
matyczny – ochronę i kształtowanie
środowiska.  

Presenting 46 years of activity of Student Scientific Organization of Envi-
ronmental Engineering at the Faculty of Environmental Engineering and
Land Surveying, we would like to invite students of all years.
Work in Student Scientific Organization does not mean only research, pre-
training and encouraging for, but also opportunity to deal with new (extra-
curricular) issues, methods of research and testing equipment. It is also
a chance to meet interesting people, local relicts, regional culture. It is a po-
ssibility of unforgettable adventure. Participation in scientific camps is con-
sidered by authority of the University as an extraordinary privilege. It is mo-
stly finan cially supported all participants. 
We would like to invite everyone who is interested in our Student Scientific
Organization of Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying –
you will widen your knowledge and get some enjoyable memories. 
Everybody is welcome! See you there!
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Początkowo jako Oddział Geodezji
Urządzeń Rolnych przy Wydziale
Melioracji Wodnych WSR, powsta -
ły już w 1960 roku, Koło Naukowe
Geodetów zrzesza studentów, dla
których geodezji nigdy zbyt wiele.
Głównym zadaniem KNG jest stwo-
 rzenie możliwości rozwijania zainte-
resowań studentów oraz poszerzania
geodezyjnej praktyki. Ważna jest
również współpraca ze studentami
geodezji z innych krajowych, a także
zagranicznych uczelni. 
Członków Koła Naukowego Geode -
tów łączy niezwykła więź. Poprzez
wspólną pracę często tworzą się
nowe przyjaźnie i znajomości. Inte-
gracji sprzyja przede wszystkim co-
roczny Ogólnopolski Rajd Studen-
tów Geodezji, na który zapraszani są
studenci geodezji z całej Polski. Do
tej pory odbyło się pięć tego typu
imprez. Na początku każdego roku
akademickiego studenci zbierają się
i wspólnie rozpoczynają wyprawę
w góry. Miejscem noclegowym jest
zawsze jedna z chat studenckich.
Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę
z logo rajdu, stanowiącą niezwykłą
pamiątkę. Główną atrakcją rajdu jest
GEOOLIMPIADA. Sprawdza ona
umiejętności przyszłych geodetów
w takich dyscyplinach jak bieg z łatą
czy zwijanie ruletki na czas. Nigdy

nie wiadomo co się w życiu przyda…
Uwieńczeniem rajdu jest wieczór
spędzony przy ognisku, umilany
przez wspólny śpiew przy dźwiękach
gitary. 
Co roku, przy współpracy ze stu-
dentami z Koła Naukowego Geode-
tów przy Akademii Górniczo-Hut-
niczej organizowane jest spotkanie
opłatkowe. Studenci oraz zaproszeni
goście łamią się opłatkiem składając
sobie nawzajem życzenia, a następ-
nie zasiadają przy stole i wspólnie
kolędują. Tak miła atmosfera spra-
wia, że wszyscy czują się jak jedna
wielka rodzina. 
Jedną z najważniejszych form dzia-
łalności KNG są obozy naukowe.
Co roku wybierane jest miejsce,
gdzie można wyjechać w celu prze-
prowadzenia ciekawych pomiarów.
Przygotowania trwają prawie cały
rok. Liczy się przede wszystkim po-
mysł oraz chęci. Tego nigdy nie bra-
kuje, choć czasem trzeba stawić
czoła przeciwnościom losu, głównie
złej pogodzie. Do najciekawszych
obozów naukowych można zaliczyć
pomiar wschodniej skarpy na Wzgó-
rzu Zamkowym w Sandomierzu
oraz pomiar inwentaryzacyjny tu-
nelu schronowego w Strzyżowie. Po-
miary wykonane podczas obozów
naukowych są podstawą referatów

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW
Opiekun: dr inż. Zbigniew Siejka

Pomiary w kopalni

Geopiknik 2008

Obóz naukowy, Sandomierz 2007
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przedstawianych na konferencjach
i sesjach naukowych. Nie raz już
członkowie KNG zdobyli główną
nagrodę w takich przedsięwzięciach. 
Koło Naukowe Geodetów rozszerza
swoją działalność nawet poza granice
Polski. Przykładem jest uczestnictwo
w IGSM (International Geodetic
Students Meetings). W ubiegłym
roku takie spotkanie odbyło się
w Wa lencji. Uczestniczyło w nim aż
pięciu członków KNG. Należy do-
dać, że w 2006 roku XIX IGSM od-
było się w Krakowie. 
Członkowie KNG widoczni są rów-
nież na innych imprezach. Należy tu
wymienić przede wszystkim Festiwal
Nauki w Krakowie. Co roku na
Rynku Głównym każdy może pod-
glądnąć czym zajmują się studenci
krakowskich uczelni. Jest to empiry -
czny kontakt z nauką. Do cyklicz-
nych imprez, w których uczestniczą
członkowie KNG należy również
GeoPiknik organizowany przez Sto-
warzyszenie Studentów Wydziału
Geodezji i Kartografii „GEOIDA”
oraz Wydziałową Radę Samorządu

WGiK PW na terenie Obserwato-
rium Astronomiczno-Geodezyjne go
w Józefosławiu. Członkowie KNG
mają swój wkład w przygotowaniu
corocznych Dni Otwartych Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. 
Oprócz obozów naukowych oraz
imprez cyklicznych, Koło Naukowe
Geodetów ma na swoim koncie kilka
bardzo ciekawych wypraw. Należy tu
wymienić wyjazd do Kopalni Węgla
Kamiennego „Pokój” w ramach
współ  pracy ze Studenckim KNG
„Agrimensor” działającym przy Po-
litechnice Śląskiej w Gliwicach
w 2006 roku. Ciekawym doświad-
czeniem dla członków KNG było
również uczestnictwo w praktykach
w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, firmie Geoprzem
oraz szkolenia w firmie Geodezy.
W ubiegłym roku zorganizowany
był wyjazd do Centrum Zarządzania
ASG-Eupos w Katowicach. 
Więcej o nas:
www.kng.ar.krakow.pl

Justyna Stelmach

Student Scientific Organization of Land Surveying is engaged mainly in en-
gineering issues and the use of modern measuring technologies. Student
Scientific Organization of Land Surveying members cooperate with land-su-
rveying companies in Kraków and organizations like: Polish Geodetic Stu-
dents Organization (OKSG),  International Geodetic Students Organization
(IGSO) and Association of Polish Surveyors (SGP). Apart from scientific acti-
vities Student Scientific Organization of Land Surveying organizes also
weekend outings to mountains and various meetings for its members, which
allow to make closer acquaintance with each other.
More about us: www.kng.ar.krakow.pl

III Ogólnopolska Konferencja Kół
 Naukowych Studentów Geodezji
we Wrocławiu

Geodeci w górach

W kopalni

Wyjazd studyjny
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Koło Naukowe Ogrodników działa
przy Wydziale Ogrodniczym Uni-
wer sytetu Rolniczego w Krakowie
już od wielu lat. Zrzesza ono studen -
tów zainteresowanych prowadze -
niem badań naukowych oraz posze-
rzaniem swojej wiedzy pod opieką
pracowników naukowych Wydzia -
łu. Do statu towych celów KNO na-
leży aktywizowanie studenckiego
ruchu nau ko we go, stwo rzenie wa-
runków sprzy jających prowadzeniu
badań przy rodniczych przez studen-
tów Ogro   dnictwa oraz pogłębianie
współ pracy między kadrą naukową
a społecznością studen cką. Analizu-
jąc wieloletnią działalność koła nau -
kowego na Wydzia le Ogrodniczym
można stwierdzić, że powyższe cele
były i są z powodzeniem realizowane.
Warto nadmienić, że wielu aktualnie
pracujących na Wydziale Ogrodni-
czym  nauczycieli akademickich roz-
po czynało swoją karierę właśnie

w Kole Naukowym Ogrodników.
W bie żącym roku akademickim
w skład KNO wchodzi 12 sekcji,
spośród których 3 posiadają status
sekcji międzywydziałowych. 

Sekcja Botaniki i Ekologii
Opiekun: dr inż. Zbigniew Gajewski

Sekcja Botaniki i Ekologii działa przy
Katedrze Botaniki. Studenci zrz esze -
ni w tej sekcji mają możliwość wyko-
nywania prac, związanych z tematyką
występowania wybranych gatunków
roślin w siedliskach naturalnych i za-
burzonych. Mogą również badać
struktury ekosystemów oraz rea li zo -
wać prace z zakresu fitosocjologii.

KOŁO NAUKOWE OGRODNIKÓW
Opiekun: dr hab. inż. Renata Wojciechowska, e-mail: rwojciechowska@ogr.ur.krakow.pl
Przewodniczący: Łukasz Kołodziejczyk, e-mail: lukas.bios@wp.pl
Zastępca przewodniczącego: Natalia Dulak

Wydziałowa Sesja Koła Naukowego
Ogrodników w kwietniu 2008 r., 
Łukasz Kołodziejczyk wygłaszający 
referat o szacie roślinnej borów 
nadmorskich, fot. R. Wojciechowska

Fot. Magdalena Klimek

Anna Hostyńska podczas pracy w labo-
ratorium Katedry Fizjologii Roślin,
fot. R. Wojciechowska
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Sekcja Biochemii 
Ekologicznej
Opiekun: dr Adam Świderski

Sekcja Biochemii Ekologicznej
działa przy Zakładzie Biochemii.
 Tematyka prac wykonywanych w tej
sekcji dotyczy ekologicznego zna-
czenia barwników roślinnych, bio-
chemicznych uwarunkowań zabar-
wienia kwiatów, ekologicznej roli
związków wtórnych oraz antyoksy-
dacyjnego działania roślinnych
związków fenolowych. 

Sekcja Fizjologii Roślin
Opiekun: dr hab. inż. Renata Woj-
ciechowska

Studenci działający w Sekcji Fizjo-
logii Roślin zajmują się badaniem
różnych czynników modyfikujących
procesy fizjologiczne roślin (foto-
synteza, oddychanie, intensywność
wzrostu, ruchy roślin itp.), a także
badaniem zjawiska allelopatii i pro-
blemem występowania azotanów
w warzywach.

Sekcja Genetyki
Opiekun: dr hab. inż. Dariusz
Grzebelus

Sekcja Genetyki przy Katedrze Ge-
netyki, Hodowli i Nasiennictwa
proponuje studentom uczestnictwo
w pracach nad oceną różnorodności
genetycznej w kolekcji odmian
upra wnych i dzikich form marchwi
(Daucus carota L.), analizą geno-
mów roślinnych z wykorzystaniem

ruchomych elementów genetycz-
nych (transpozonów), hodowlą od-
pornościową i selekcją w warunkach
in vitro. 

Sekcja Entomologii (opiekun:
dr inż. Beata Jankowska) oraz
Sekcja Fitopatologii (opie-
kun: prof. dr hab. inż. Zbigniew
Burgieł) działają przy Katedrze
Ochrony Roślin. Głównym tema-
tem opracowywanym przez te sek-
cje są choroby i szkodniki roślin
ozdobnych w nasadzeniach miej-
skich Krakowa.

Sekcja Roślin Ozdobnych
Opiekun: dr inż. Zofia Włodarczyk 

Sekcja Roślin Ozdobnych zajmuje
się roślinami pustynnymi i biblij-
nymi. Studenci działający w tej
 sekcji podejmują też tematykę zwią-
zaną z fenologią, uprawą i odmiano-
znawstwem róż oraz biologią i upra -
wą bylin.

Sekcja Sadownictwa
Opiekun: dr inż. Maciej Gąstoł

Sekcja Sadownictwa działa przy Ka-
tedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa
i proponuje studentom następującą
tematykę: rozmnażanie roślin sado -
wni czych, miko ryza w szkółkarstwie,
regulatory wzrostu w produkcji szkół-
karskiej, selekcja i ocena nowych
podkładek i odmian, biologia kwit-
nienia roślin sadowniczych oraz za-
ga dnienia z dziedziny przechowal-
nictwa i przetwórstwa owoców.

Fragment hodowli prowadzonej przez
Sekcję Hodowli Owadów i Pajęczaków
Egzotycznych, fot. Ł. Kołodziejczyk

Pomiary fluorescencji w liściach róż
wykonywane w ramach pracy badaw-
czej w Katedrze Fizjologii Roślin, 
fot. R. Wojciechowska

Biedronka, fot. Marek Tischner
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Sekcja Pszczelnictwa
Opiekun: dr inż. Adam Tofilski

Sekcja Pszczelnictwa zajmuje się
rozpoznawaniem owadów na pod-
stawie użyłkowania skrzydeł, porów -
nywaniem warunków życia owadów
na podstawie rozmiaru i asymetrii
skrzydeł oraz biologią owadów spo-
łecznych.

Sekcja Warzywnictwa 
Opiekun: dr hab. inż. Maria Gawęda

Sekcja Warzywnictwa działa przy
Katedrze Warzywnictwa z Ekono-
miką Ogrodnictwa. Studenci zrze-
szeni w tej sekcji mogą wykonywać
prace związane z przetwórstwem
warzyw oraz oceną wartości odżyw-
czej grzybów. 

Ponadto, w strukturach KNO dzia-
łają obecnie 3 sekcje o zasięgu mię-
dzywydziałowym, których opieku-
nem jest prof. dr hab. inż. Kazimierz
Wiech. Są to:  Sekcja „Hodowla
Owadów i Pajęczaków Egzotycz-
nych”, Sekcja „Polsko – Ukraińskie
Badania w Karpatach Wschodnich”
oraz Sekcja Fotografików Przyrody.

Oprócz uczestnictwa w Sesji Kół
Naukowych, organizowanej corocz-
nie przez  naszą Uczelnię, członko-
wie Koła Naukowego Ogrodników
brali także udział w innych impre-
zach naukowych o zasięgu krajo-
wym, a nawet międzynarodowym.
Studenci zrzeszeni w KNO repre-
zentowali Wydział Ogrodniczy UR

m. in. na VI Międzynarodowej Kon-
ferencji „XVIII Sejmik Studenckich
Kół Naukowych” zorganizowanej
przez Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu w 2001 roku, Konferen-
cji „Ochrona Przyrody w Pracach
Młodych Naukowców” na Uniwer-
sy tecie Łódzkim w roku 2004, Kon-
ferencji „Koła Naukowe Kuźnią
 Talentów” na Politechnice Warszaw -
skiej w roku 2005, Międzynarodo-
wym Seminarium Kół Naukowych
na Uniwersytecie Warmińsko–Ma-
zurskim w roku 2006 oraz na Mię-
dzynarodowej Konferencji „Polsko-
Ukraińskie Badania w Karpatach
Wschodnich” na Uniwersytecie Ivana
Franko we Lwowie w 2007 roku.

Jedną z najprężniej działających sek-
cji Koła Naukowego Ogrodników
jest Sekcja  „Hodowla Owadów i Pa-
jęczaków Egzotycznych” o zasięgu
między wydziałowym. Oprócz impo-
nującej liczby prac naukowych wy-
konanych przez studentów, sekcja ta
może pochwalić się prowadzeniem
unikalnej w kraju hodowli owa dów
i pajęczaków, pochodzących z kra-
jów egzotycznych. Hodowla dostar-
cza cennego materiału badawczego
oraz dydaktycznego, który jest sze-
roko wykorzystywany na Wydziale
Ogro dni czym. Aktualnie za hodo wlę
owadów i pajęczaków odpowiedzial -
ny jest mgr inż. Patrycjusz Nowik.

Każdego roku na wiosnę z inicjatywy
i pod kierownictwem prof. dr hab.
Kazimierza Wiecha, opiekuna Sek-
cji „Hodowla Owadów i Pajęczaków

Walne zebranie członków i opiekunów
KNO, połączone z dniem otwartym
Koła, fot. R. Wojciechowska

Owocowa kompozycja

Motylek, fot. Jacek Mąka

Wisienki, fot. Maja Tomaszkiewicz
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Egzotycznych”, organizowane są
Ogólnopolskie Dni Owada. Ta po-
pularno-naukowa impreza, połączo -
na z happeningiem edukacyj nym dla
najmłodszych, ma na celu przybliżyć
społeczeństwu świat „sześcionogów”
oraz walczyć z ciągle dość powszech -
ną niechęcią do tej gromady zwie-
rząt. Dni Owada wpisały się już na
stałe do kalendarza małopolskich
wydarzeń kulturalno-naukowych.
Nieodłączną częścią obchodów „owa-
dziego święta” są występy kabaretu
„Na Sześciu Nogach”, który za każ-
dym razem udowadnia, że entomo-
lodzy niezaprzeczalnie mają poczu-
cie humoru!
Pewnego rodzaju tradycją stały się
również letnie obozy naukowe w Pa-
śmie Czarnohory (Karpaty Wschod-
 nie) na Ukrainie. Odbywają się one
od 2003 roku i biorą w nich udział
studenci, doktoranci oraz praco wni -
cy Wydziału Ogrodniczego, a także
przedstawiciele innych, zaprzyja -
 źnio  nych jednostek naukowo–bada-
w  czych. Efektem współpracy między
Wydziałem Ogrodniczym UR, a Uni-
 wersytetem Ivana Franko we Lwowie

są odbywające się co roku konferen-
cje „Polsko-Ukraińskie Badania
w Karpatach Wschodnich”, podczas
których wygłaszane są referaty doty-
czące, m. in. prac wykonanych w ra-
mach wspomnianych obozów nau -
kowych.

Koło Naukowe Ogrodników to nie
tylko badania naukowe i konferen-
cje. Cenną inicjatywą, podjętą już
wiele lat temu przez dr Adama Świ-
derskiego (opiekuna Sekcji Bioche-
mii Ekologicznej) było zorganizowa-
nie repetytoriów z chemii i bioche-
mii – przedmiotów, które nierzadko
sprawiają pewne trudności studen-
tom ogrodnictwa. Sekcja Biochemii
Ekologicznej organizowała także wy-
cieczki górskie oraz wyjazdy do nie-
których krajowych Parków Narodo-
wych. Zwiedzaniu malowniczych
krajobrazów zawsze towarzyszyła
wspól na nauka oraz prowadzone były
ciekawe obserwacje przyrodnicze.

Opracowanie: 
dr hab. inż. Renata Wojciechowska

Łukasz M. Kołodziejczyk 

Student Scientific Organization of Gardeners (SSOG) has existed at the Fa-
culty of Horticulture for several years and consists of 12 specialized sections.
The aim of the SSOG activity is to support students in their scientific intere-
sts and to develop the cooperation between them and the professional aca-
demic staff. Members of SSOG have participated in many local and interna-
tional conferences, presenting their scientific projects. The organization is in-
volved in the insect and arachnid – keeping, performing scientific expeditions
in the East Carpathians (Czarnohora Mts.) in Ukraine and in supporting “The
Insect’s Days” – educational happening established by professor Kazimierz
Wiech. SSOG organized also several mountain excursions and cooperated
with some of Polish National Parks.

Krokusy, fot. Monika Kwiatkowska

Fot. Andrzej Franik

Fot. Agnieszka Tworzyk
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Na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki w ramach działalności
studenckiego ruchu naukowego działa
Koło Naukowe Techniki Rolniczej.

Sekcja Agrofizyki
Opiekunowie: dr inż. Krzysztof
Mudryk, dr inż. Marek Wróbel 

Sekcja Agrofizyki rozpoczęła swoją
działalność naukową w 2002 roku
jako czwarta z kolei sekcja Koła Nau -
kowego Techniki Rolniczej. Powo-
łana została decyzją ówczesnego
dziekana ds. studenckich i dydak-
tycznych prof. dr hab. Norberta
Marksa na wniosek dr inż. Tomasza
Hebdy, który został pierwszym opie-
kunem naukowym sekcji. W roku
2008 opiekę nad nią przejęli dr inż.
Krzysztof Mudryk i dr inż. Marek
Wróbel. W tym samym roku dr inż.
Tomasz Hebda został powołany
przez dziekana Wydziału prof. dr
hab. Tadeusza Juliszewskiego na
opiekuna Koła Naukowego Tech-
niki Rolniczej. 
Działalność w sekcji jest dla studen-
tów swoistą przygodą z nauką. W ca-
łym siedmioletnim okresie istnienia
sekcji, swoją wiedzę i doświadczenie
naukowe zdobywało lub ciągle zdo-
bywa 32 studentów. Wielu dokto-
rantów naszego Wydziału swoje

pierwsze doświadczenia naukowe
zdobywało właśnie w tej sekcji. Dla
przykładu, obecny opiekun sekcji dr
inż. Krzysztof Mudryk był jednym
z pierwszych jej członków, mgr inż.
Janusz Zemanek (jeden z opieku-
nów Sekcji Infrastruktury) również
swoje pierwsze szlify naukowe zdo-
bywał w Sekcji Agrofizyki. 
Badania prowadzone w ramach dzia-
 łalności sekcji obejmują:
– zagadnienia dotyczące sposobów

pozyskania, przetwarzania i wy-
ko rzystania biomasy na cele ener-
getyczne,

– możliwości wykorzystania kom-
pu terowej analizy obrazu w inży-
nierii rolniczej,

– zagadnienia związane z wykorzy-
staniem biopaliw ciekłych do sil-
ników spalinowych,

– badania właściwości fizycznych
owoców i warzyw.

Studenci działający w sekcji opiekują
się – założoną w 2006 roku – Kolek -
cją Roślin Energetycznych. Groma-
dzi ona w jednym miejscu gatunki
roślin określanych jako energety cz -
ne. Stanowi ona bazę materiału
 badawczego pozwalającą na prowa-
dzenie badań na szerokiej bazie ma-
teriału roślinnego. Plantacja wyko-
rzystywana jest również w procesie

KOŁO NAUKOWE 
TECHNIKI ROLNICZEJ
Opiekun: dr inż. Tomasz Hebda

Wykłady

Na jednej z konferencji

Stoisko WIPiE na Festiwalu Nauki
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dydaktycznym. Studenci Wydziału
mają możliwość zapoznania się z ro-
ślinami energetycznymi i zdobycia
wiedzy na temat ich wymagań i wła-
ściwości.   

Sekcja Technologii 
Biopaliw
Opiekun: dr inż. Grzegorz Wcisło

Działalność naukowa sekcji skupia się
głównie na odnawialnych źródłach
energii ze szczególnym uwzględnie-
niem technologii produkcji biopaliw.
Studenci zajmują się w swoich bada-
niach technicznymi i ekonomicz-
nymi aspektami produkcji biopaliw,
optymalizacją parametrów prowa-
dzenia procesów produkcji paliw
typu Biodiesel. W ostatnim czasie
członkowie Sekcji podjęli próbę
oceny możliwości produkcji orga-
nicznego paliwa do silników wysoko-
prężnych z odpadów posmażalni-
czych. Studenci realizujący swoje za-
interesowania mają do dyspozycji
nowoczesną aparaturę laboratoryjną,
która jest częściowo opracowana
przez opiekuna sekcji.

Sekcja Eksploatacji i Ergo-
nomii Maszyn Rolniczych
Opiekun: dr inż. Paweł Kiełbasa

Badania prowadzone w sekcji doty-
czą zagadnień stanowiących trzy od-
rębne grupy tematyczne:
1. badania dotyczące optymalizacji

parametrów eksploatacyjnych no-
woczesnych ciągników i maszyn
rolniczych biorących udział

w procesie produkcyjnym danej
technologii.

2. badania dotyczące właściwości
 fizycznych materiałów biologi -
cznych oraz ich wpływu na proces
separacji plonu.

3. badania dotyczące obciążenia
pra cą fizyczną operatorów ciągni-
ków i ciężkich maszyn samobież-
nych oraz ocenę mikroklimatu
w środowisku pracy człowieka.

Sekcja Eksploatacji i Ergonomii Ma-
szyn Rolniczych wykonywała bada-
nia m. in. w Spółdzielni Produkcyj-
nej PŁOMIEŃ w Milówce na tere-
nie Beskidu Żywieckiego. Celem
badań była ocena, w okresie wykotu
owiec i kóz (przełom stycznia i lu-
tego), podstawowych parametrów
mikroklimatu owczarni, tj.: wilgot-
ności i temperatury powietrza oraz
prędkości przepływu powietrza,
a także poziomu oświetlenia i ha-
łasu. Stwierdzono, że badane para-
metry w minimalnym stopniu speł-
niają podstawowe warunki mikro-
klimatu owczarni. Sekcja czynnie
uczestniczy również w badaniach
prowadzonych przez Katedrę, przy
której działa.

Sekcja Oceny Fizycznych
Właściwości Bulw 
Ziemniaka
Opiekun: dr hab. inż. Barbara
Krzysztofik, prof. UR 

Za cel badań przyjęła ocenę wybra-
nych właściwości fizycznych oraz
cech jakościowych bulw ziemniaka.

Aparat do produkcji biopaliw

Studentka z wierzbą energetyczną

Pobieranie materiału badawczego
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Badania dotyczą przydatności róż-
nych odmian ziemniaka na cele spo-
żywcze i do przetwórstwa, oceny
uszkodzeń mechanicznych bulw
ziemniaka, wad wewnętrznych miąż-
szu, deformacji i wad zewnętrznych
oraz wielkości i struktury plonu.
W ramach Sekcji studenci mogą roz-
wijać zainteresowania oraz realizo-
wać badania z wyżej wymienionego
zakresu w warunkach polowych i la-
boratoryjnych w trakcie wegetacji,
zbioru i przechowywania ziemnia-
ków. Student może uczestniczyć
w zakładaniu, prowadzeniu i zakoń-
czeniu doświadczeń polowych zwią-
zanych z uprawą ziemniaka. 

Sekcja Infrastruktury
Opiekunowie: dr Anna Krakowiak-
Bal, dr inż. Jakub Sikora, mgr inż.
Janusz Zemanek

Sekcję Infrastruktury Koła Nauko-
wego Techniki Rolniczej powołano
do istnienia 10 marca 2006 roku de-
cyzją ówczesnego prodziekana ds.
studenckich i dydaktycznych. Przez
ostatnie cztery lata w Sekcji Infra-
struktury pracowało 27 studentów. 
Sekcja prowadzi badania z zakresu:
– rozwoju infrastruktury technicznej

obszarów wiejskich (wodocią gi, ka-
nalizacja, drogi, ścieżki rowero we,
sieć internetu bezprzewodowego),

– wykorzystywanie GPS i oprogra-
mowania GIS do ewidencjowania
dróg gminnych, działalności go-
spodarczej, tworzenia map cyfro-
wych terenu i przestrzennych baz
danych,

– wykorzystanie Systemów Infor-
macji Przestrzennej do analizy
potencjału rolniczego oraz wy-
znaczania gminnych obszarów
strategicznych, 

– możliwość wykorzystania bioma sy
zawartej w odpadach komunal-
nych do kontrolowanej produkcji
biogazów,

– ekologistyka (gospodarowanie
odpadami komunalnymi).

Do maja 2009 r. studenci opubliko-
wali 14 prac naukowych w recenzo-
wanych czasopismach punktowa-
nych. 
Członkowie Sekcji aktywnie dzia-
łają w organizacjach studenckich
Uczelni i w regionie.

Sekcja Zarządzania 
Produkcją
Opiekun: dr inż. Anna Szeląg-Sikora

Sekcja Zarządzania Produkcją jest
naj młodszym „dzieckiem” Koła Nau -
 kowego Techniki Rolniczej, powo-
łana została w roku akademickim
2008/2009. Do powołania sekcji
przyczyniła się tzw. potrzeba chwili,
należy bowiem zaznaczyć, iż sekcja
Zarządzanie Produkcją powstała
z inicjatywy samych studentów. Po-
wołanie na Wydziale kierunku stu-
diów Zarządzanie Inżynierią Pro-
dukcji przyczyniło się do zwiększe-
nia wszechstronności kształcenia na
naszym Wydziale. Grono naszych
studentów poszerzyło się o osoby za-
interesowane szeroko rozumianymi
zagadnieniami z zarządzania. Wśród
nich znaleźli się tacy, którzy chcą

Badanie właściwości biopaliw

Zajęcia terenowe

Pomiary właściwości fizycznych ziem-
niaków prowadzone przy wykorzysta-
niu DIA

Targi Kielce
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zgłębiać swoją wiedzę w Kole Nau -
kowym wychodząc poza program
nauczania. 
Merytoryczny zakres pracy badaw-
czej w sekcji Zarządzania Produkcją
dotyczy zarządzania i organizacji
w gospodarstwach rolniczych oraz
przed siębiorstwach z różnych sekto-
rów gospodarki narodowej. Przed-
miotem badań jest m.in.:
• funkcjonalność i rola sprawoz-

daw czości w gospodarstwach
 rolniczych ocena jej kompatybil-
ności z wymaganą sprawozdaw-
czością w ramach rozliczeń uzy-
skanego dofinansowania,

• problem marketingu produktów
rolniczych, w tym o znaczeniu
strategicznym tj. ekologicznych, 

• poziom dofinansowania gospo-
darstw oraz obszarów wiejskich
w ramach m.in. funduszy unij-
nych ze względu na złożoność
problemu rozpatrywany jest głów-
nie z podziałem na poziom uzy-
skanego dofinansowania oraz ze
względu na docelowe wykorzysta-
nie otrzymanych środków finan-
sowych. 

Wzorując się na pozostałych sek-
cjach w naszym Kole Naukowym ży-
czylibyśmy sobie równie wielkich
sukcesów jak i zapału do dalszej
pracy naukowo-badawczej.

Sekcja Informatyki
Opiekunowie: dr Krzysztof Mo-
lenda, mgr inż. Michał Wacięga. 

W roku 2005 nastąpiła częściowa
reorganizacja studenckiego ruchu

naukowego na naszym Wydziale.
Przez krótki okres Sekcja Informa-
tyki, która początkowo była sekcją
w ramach Koła Naukowego Tech-
niki Rolniczej utworzyła samodziel -
ne Koło Naukowe Informatyków. 
Obecnie Sekcja Informatyki zajmuje
się następującymi zagadnieniami:
– współczesne systemy portalowe –

przegląd technologii i narzędzi,
– integracja systemów operacyjnych

Linux i MS Windows,
– terminale graficzne dla Linux

i MS Windows,
– e-learning.
Specyfika działalności Sekcji Infor-
matycznej nie polega na prowadze-
niu badań naukowych, lecz na roz-
poznawaniu nowoczesnych techno-
logii informatycznych pojawiających
się w bieżących latach. 
Efektem bezpośrednim pracy stu-
dentów były:
– Portal informacyjny studentów

Wydziału, 
– Integracja systemów Linux i Win-

dows w ramach laboratoriów
kom puterowych, 

– Rozpoznanie i przygotowanie
wdrożenia systemu wspomagania
kształcenia poprzez internet.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Laureaci Wydziałowej Sesji Kół
 Naukowych prezentują swoje doko-
nania naukowe na forum Ogólno-
uczel nianej Sesji Kół Naukowych na-
szej Uczelni odnosząc na niej znaczne
sukcesy. Wśród laureatów znaleźli się
m. in. przedstawiciele Sekcji Infra-
struktury Krzysztof Krawczyk,

Zajęcia w terenie

Elektrownia wiatrowa Chotelek

Obóz naukowy Chotelek
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Mateusz Malinowski, Artur Lu-
bliński – którzy zajęli trzecie miejsce
za wygłoszenie referatu Wykonanie
mapy numerycznej zlewni rzeki Białki
w miejscowości Bystra na podstawie
pomiarów wysokościowych. Określe-
nie powierzchni zlewni oraz oblicze-
nie rocznego przepływu cieku. 
Członkowie Koła Naukowego Tech-
niki Rolniczej uczestniczyli w Se-
sjach Kół Naukowych w innych
ośrodkach akademickich uzyskując
wysokie oceny za prezentowaną wie-
dzę i postawę. Jolanta Kukulska
(Sekcja Agrofizyki) zajęła 1 miejsce
za prezentację referatu Możliwość
zastosowania róży wielokwiatowej
jako odnawialnego źródła energii na
Sesji Kół Naukowych (2006 r.) or-
ganizowanej przez Wydział Inżynie-
rii Produkcji SGGW w Warszawie.
Na tej SKN wyróżnienie uzyskał
również Łukasz Smółka (Sekcja
Eksploatacji i Ergonomii Maszyn
Rolniczych) za wygłoszenie referatu
Metodyka pomiaru nacisku kół cią-
gnika na podłoże. Jolanta Kukulska
i Sławomir Kurek (Sekcja Agrofizy -
ki) uczestniczyli również w XII
Mię dzynarodowej Konferencji Kół
Naukowych organizowanej przez
Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
 cławiu, na której to sesji zdobyli wy-
różnienie. 
Studenci Koła Naukowego Informa-
ty ków współuczestniczyli wraz z opie  -
kunami Koła w IX Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Zastosowanie
Technologii Informacyjnych w Rolnic-
twie Poznań-Puszczykowo. Praca
Piotra Krzaka pt: System pojedyn-

czego logowania w integracji usług por-
talu informacyjnego Akademii Rolni-
czej w Krakowie została wyróżniona.
Inne prace, w których współuczestni-
czyli członkowie Koła, a prezento-
wane były w Puszczykowie, wydru-
kowano jako obszerne abstrakty
w materiałach konferencyjnych. 
Członkowie Sekcji Infrastruktury
w ciągu ostatnich lat dwukrotnie za-
jęli trzecie miejsce na Międzynaro-
dowej Konferencji w Rzeszowie.
W roku 2007 za pracę Wykonanie
cyfrowej mapy zlewni rzeki Białka
w miejscowości Bystra Śląska wyróż-
nieni zostali Malinowski Mateusz
i Krzysztof Krawczyk. Natomiast
w roku 2008 zostali wyróżnieni
Krzysztof Krawczyk, Paweł Lis
i Marcin Kołtunowicz za pracę Wy-
korzystanie GIS oraz technologii GPS
przy optymalizacji projektowania
bez przewodowej sieci internetowej.
W 2003 roku Slovenská Pol’noho-
spodárska Univerzia v Nitre, Mecha-
nizačmá Fakulta zaprosiła studentów
naszego Wydziału do uczest nictwa
w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Studentów, która odbyła
się 31 marca i 1 kwietnia 2004 roku
w Nitrze. Był to początek naszej
współpracy w ramach studenckiego
ruchu naukowego.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Studenci Koła Naukowego Techniki
Rolniczej brali czynny udział w pro-
mowaniu Uczelni związanym z Ju-
bileuszem 50-lecia ówczesnej Aka-
de mii Rolniczej. Przedstawiciele

Członkowie Sekcji Agrofizyka podczas
wyjazdu do Lublina

Nocne zwiedzanie Lublina

Kolekcja Roślin Energetycznych zało-
żona przez członków Sekcji Agrofizyki

Członkowie Sekcji Technologii 
Biopaliw wraz z swoim opiekunem
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 poszczególnych sekcji pomagają
w przygotowaniach prezentacji Wy-
działu na Festiwal Nauki organizo-
wany przez naszą Uczelnię. Koło
Naukowe Techniki Rolniczej pre-
zentowało na nim również samo-
dzielnie swoje osiągnięcia. 

Sekcja Infrastruktury zorganizowała
w 2006 roku obóz naukowy, którego
tematem było Badanie zasad działa-
nia i eksploatacji urządzeń infra-
struktury wodnej na przykładzie
Spółki Wodnej w Bystrej Śląskiej. Stu-

denci należący do tej sekcji założyli
zespół kabaretowy odnoszący na are-
nie uczelnianej coraz większe sukcesy.

Studenci Koła Naukowego Techniki
Rolniczej współorganizują Dzień
Mechanizatora oraz zjazdy Absol-
wentów. Są to tradycyjne już spo-
tkania społeczności akademickiej
nasze go Wydziału. Angażują się ak-
tywnie w życie Wydziału, są m. in.
członkami Rady Wydziału, zajmują
kluczowe stanowiska w Radzie Sa-
morządu Studenckiego. 
Studenci Sekcji Agrofizyki organi-
zują wyjazdy na targi związane z te-
matyką badawczą (Polagra, Enex),
do zakładów zajmujących się pro-
dukcją produktów i urządzeń w eko-
energetyce. W 2008 z inicjatywy
opiekunów studenci mogli zapoznać
się z tematyką badawczą oraz bazą
 laboratoryjną innych ośrodków nau -
kowych i akademickich (Instytut
Agrofizyki PAN oraz Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie). Wyjazdy
te zaowocowały nowymi tematami
badawczymi podejmowanymi przez
nowych członków sekcji.

Student Scientific Organization of Agricultural Engineering (SSOAE) consi-
sts of 7 sections, working on problem connected with Engineering in Agri-
culture and Ecoenergy. The aim of the SSOAE activity is to support students
in their scientific interests and to enable them to participate in many local
and international conferences, presenting their scientific projects. Apart
from scientific activities SSOAE organizes meetings and camps for its mem-
bers, not only at the Faculty of Production and Power Engineering. Students
working in SSOAE have also an opportunity to extend their knowledge and
to exchange their experiences during frequent trips to the other local and in-
ternational scientific centers. If you are interested in Engineering in Agricul-
ture issues please do not hesitate to contact us.

Członkowie Sekcji Infrastruktury 
podczas pomiarów geodezyjnych

Teren trudny ale humor Wojtka 
nie opuszcza

Robot
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Koło Naukowe Technologów Żyw-
ności rozpoczęło swoją działalność
w roku 1993 z inicjatywy prof. dr
hab. Tadeusza Gregi, który założył
Sekcję Technologii Mleczarskiej i zo-
 stał pierwszym opiekunem nauko-
wym Koła Naukowego Technolo-
gów Żywności. W roku 2001 po-
wstały Sekcje Analizy Żywności oraz
Technologii Węglowodanów, a w la-
tach kolejnych Sekcje Technologii
Mięsa, Technologii Fermentacji
i Mikro biologii, Inżynierii Żywności,
Badań Strukturalnych Żywności,
Ana lizy i Oceny Jakości Żywności,
Monitoringu i Atestacji Żywności.
Obecnie Koło Naukowe Technolo-
gów Żywności liczy 12 sekcji, prze-
wodniczącym Koła jest Grzegorz
Widła, a opiekunem naukowym od
roku 2008 prof. dr hab. Władysław
Migdał. Z inicjatywy prof. Tadeusza
Gregi w latach 1996-1997 w ramach
działalności Koła Naukowego Tech-
nologów Żywności zorganizowano
obozy naukowe, w czasie których re-
alizowano tematykę badawczą ściśle
związaną z produkcją mleczarską
w Okręgowych Spółdzielniach Mle-
czarskich w Zakopanem i Nowym
Targu. W trakcie Sesji Wydziało-
wych i Ogólnouczelnianych studen -
ci wygłosili ponad 60 referatów. Pod-

czas ostatniej Wydziałowej Sesji Nau -
kowej, która odbyła się 17 kwietnia
2009 roku przedstawiono 12 refera-
tów oraz 5 posterów. W Sesji tej
uczestniczyli studenci ze Słowackie -
go Uniwersytetu Rolniczego z Nitry.

Sekcja Technologii 
Węglowodanów
Opiekun: dr inż. Marcin Łukasiewicz 

Sekcja Technologii Węglowoda-
nów istnieje od 2001 roku. W latach
2001-2007 opiekunem tej Sekcji
była prof. dr hab. Halina Gambuś
i w tych latach studenci mogą po-
szczycić się następującymi osiągnię-
ciami:
• w 2002 roku studentka Monika

Łapczyńska zajęła I miejsce
w Wy  działowej Sesji Kół Nauko-
wych za referat pt. Wartość techno-
logiczna ziarna pszenicy jarej upra-
wianej po rożnych przedplonach,

• w 2003 roku Anna Matusz
i Irena Mularczyk zajęły I miej-
sce w Ogólno uczelnianej Sesji
Kół Naukowych za referat pt.
Wypieki cukiernicze z udziałem
nasion lnu oleistego jako możliwość
zwiększenia w diecie udziału wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych (n-3 PUFA),

KOŁO NAUKOWE 
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
Opiekun: prof. dr hab. Władysław Migdał 
Przewodniczący: Grzegorz Widła

Smaczne swojskie jedzonko

W laboratorium

Śniadanko
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nie udało zdobyć się żadnej nagrody,
ale nie zniechęciło nas to, wręcz
przeciwnie, postanowiłyśmy w tym
roku znowu spróbować swoich sił
i tym razem w nieco zmienionym
składzie: Kinga Przybylska, Anna
Przygoda i ja – Katarzyna Pilch. 

W bieżącym roku akademickim zaj-
mujemy się separacją faz w wodnych
roztworach skrobi i hydrolizą enzy-
matyczną skrobi. Z takim właśnie
tematem chciałybyśmy wystąpić.
Nie byłybyśmy w stanie zrobić pew-
nych rzeczy samodzielnie, dlatego
dr A. Ptaszek jest „nieodłącznym
elementem” naszej sekcji i dzięki
temu, iż nad nami czuwa i sprawuje
opiekę, jesteśmy w stanie pogodzić
taką działalność z bieżącymi zaję-
ciami. Dzięki temu możemy swo-
bodnie pracować w laboratorium
wtedy, kiedy naprawdę mamy czas.
Mamy nadzieję, że póki jeszcze je-
steśmy studentkami będziemy nadal
działać naukowo. Polecamy wszyst-
kim takie zajęcia w Kole Naukowym,
bo jak wiadomo można wielu rzeczy
nauczyć się, a przede wszystkim nie
bać się, bo przecież człowiek uczy się
najlepiej na własnych błędach.

Katarzyna Pilch

Sekcja Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii
Opiekun: dr inż. Aleksander Poreda
www.knpromil.ovh.org

Sekcja Technologii Fermentacji i Mi-
kro biologii powstała na Wydziale
Technologii Żywności w roku 2006,

• w 2003 roku Agnieszka Mrózek
zajęła II miejsce w Ogólnouczel-
nianej Sesji Kół Naukowych za
referat pt. Próby poprawy jakości
chleba bezglutenowego przez doda-
tek mąki z szarłatu (amaran-
thusa),

• w 2004 roku Dominika Sie-
dlecka zajęła I miejsce w Ogól-
nouczelnianej Sesji Kół nauko-
wych za referat pt. Zastosowanie
zmielonych nasion lnu oleistego do
wypieku chleba bezglutenowego,

• w 2005 roku Paulina Gaura za-
jęła I miejsce w Wydziałowej Se-
sji Kół Naukowych za referat pt.
Prośby zastąpienia tłuszczu w her-
batnikach przez maltodekstrynę
owsianą,

• w 2006 roku Dorota Pastuszka
zajęła I miejsce w Ogólnouczel-
nianej Sesji Kół Naukowych za
referat pt. Próba zwiększenia wa-
lorów żywieniowych wypieków cu-
kierniczych przez zastąpienie mąki
pszennej mąką żytnią,

• w 2007 roku Paulina Fronc
i Krystyna Maj zajęły III miejsce
w Ogólnopolskiej Sesji Kół Na-
ukowych za referat pt. Możliwość
wykorzystania nowych polskich od-
mian pszenżyta ozimego do wy-
pieku chleba.

Od 2008 roku opiekę nad Sekcją
Technologii Węglowodanów przejął
dr inż. Marcin Łukasiewicz i w tym
roku studenci zaprezentowali 1 ko-
munikat w formie posteru na Ogól-
nouczelnianej Sesji Kół Nauko-
wych.

prof. dr hab. Halina Gambuś

Sekcja Badań Struktural-
nych Żywności
Opiekun: dr inż. Anna Ptaszek

Sekcja Badań Strukturalnych Żyw-
ności Koła Naukowego Technolo-
gów Żywności, działająca w kate-
drze Inżynierii i Aparatury Przemy-
słu Spożywczego, rozpoczęła pracę
w 2006 roku i opiekę nad Sekcją ob-
jęła dr Anna Ptaszek. Rozpoczęto
wówczas działalność w następują-
cym składzie: Kinga Przybylska,
Aleksandra Olczak i Katarzyna
Pilch zajmując się głównie bada-
niami reologicznymi wodnych roz-
tworów hydrokoloidów. Zaczynały-
śmy jako studentki I roku studiów,
co bardzo nam pomogło w dalszym
studiowaniu, bo jeśli studia mają
charakter laboratoryjny to świetną
rzeczą okazały się właśnie takie zaję-
cia. Obyłyśmy się bardzo dobrze ze
sprzętem laboratoryjnym i wieloma
odczynnikami, reakcjami itd. Dzięki
temu na późniejszych zajęciach mo-
głyśmy wykazać się już pewną wie-
dzą, bądź doświadczeniem, co jest
bardzo istotne na naszych studiach. 

Skład sekcji ulegał zmianom, na II
roku dołączyła do nas Gabrysia
Wosik, a Ola Olczak zrezygnowała.
Tak więc razem w trójkę, pod okiem
dr A. Ptaszek, przygotowałyśmy po-
ster, który był wynikiem wcześniej-
szych działań. W maju 2008 roku,
wzięłyśmy udział w Sesji Kół Na-
ukowych Uniwersytetu Rolniczego.
Sesja była zorganizowana w bardzo
profesjonalny sposób, nam niestety
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z inicjatywy dr inż. Aleksandra Po-
redy. Rosnąca ilość projektów ba-
dawczych realizowanych na potrzeby
przemysłu browarniczego oraz przed-
siębiorstw współpracujących z tym
przemysłem, samoczynnie zaczęła
skupiać studentów zainteresowanych
ww. tematyką badawczą. 
Obecnie członkami Sekcji są nie
tylko studenci Technologii Żywno-
ści i Żywienia Człowieka, ale także
Biotechnologii – Studiów Między-
wydziałowych. Oprócz głównego
obszaru aktywności studentów, któ-
rym od początku działania sekcji
było wykonywanie prac badawczych
w skali przemysłowej, działania Sek-
cji są obecnie skupione również na
kilku innych obszarach. Studenci
sami organizują oraz uczestniczą
w treningach sensorycznych, prowa-
dzą szkolenia w ramach tzw. Warsz-
tatu Rozwoju Osobowego, aktywnie
uczestniczą w tworzeniu artykułu
popularnonaukowych w czasopis -
mach branżowych oraz sprawują
nadzór nad mikrobrowarem, który
jest jednym z pierwszych „twar-
dych” owoców działania sekcji – za-
projektowanym i wykonanym przez
kolegę Krzysztofa Mazurkiewicza
(działającego aktywnie w Kole Nau -
kowym od początku istnienia Sekcji
Technologii Fermentacji i Mikro-
biologii). 
Sekcja posiada swoją nieformalną
stronę internetową www.knpro-
mil.ovh.org, na której umieszczane
są aktualności zarówno z życia
 Sekcji, jak i wieści z branży piwo-
warskiej.

Na początku 2009 roku w ramach
działalności zorganizowano wyjazd
studyjny do Pragi, podczas którego
członkowie sekcji zgłębiali trady-
cyjną technikę i technologię wyrobu
piw dolnej fermentacji w warunkach
browarów restauracyjnych. Uczest-
nicy wyjazdu zwiedzili najsłynniej-
szy praski browar restauracyjny
„U Fleku” oraz mieszczące się na
jego terenie Muzeum Piwowarstwa
i Historii Produkcji Praskiego Piwa.
Warto zwrócić uwagę, że w browa-
rze tym od ponad 500 lat produkuje
się piwo niezmienną technologią
z użyciem najbardziej tradycyjnych
rozwiązań, o których często nie pi-
sze się już w książkach branżowych,
nawet w działach poświęconych hi-
storii. W przyszłości planowane są
cykliczne wyjazdy naukowe, pozwa-
lające na poznanie w praktyce sztuki
produkcji słodu i piwa typów, za-
równo w Polsce, jak i za granicą. 
Z uwagi na duże zainteresowanie
oraz rosnącą liczbę studentów, obec-
nie członkowie Sekcji działają
w kilku zespołach, które skupiają się
na określonym obszarze działalności
Sekcji, co usprawnia jej działalność,
rozwija zdolności przywódcze i in-
terpersonalne, a także umożliwia za-
angażowanie w sprawy szczególnie
bliskie zainteresowaniom określo-
nych osób.

Zespół sensoryczny
Zespół określa plan semestralny,
którego realizacja umożliwia człon-
kom sekcji zapoznanie się z najważ-
niejszymi związkami chemicznymi Piramida żywieniowa

Degustacja

Ćwiczenia laboratoryjne
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wszelkich starań, aby praca wykony-
wana była rzetelnie i terminowo,
a dokumentacja do niej była obszer -
na i wyczerpująca. W ramach dzia-
łalności zespołu zrealizowano mię-
dzy innymi projekt badawczy we
współpracy z Tyskimi Browarami
Książęcymi, dotyczący kontroli sku-
teczności mycia linii rozlewniczej.
Sukcesem zakończono również pro-
jekt zlecony przez firmę Promar,
 dotyczący technologii wstępnego
klarowania brzeczki przy użyciu ka-
ragenu – w ramach projektu prze-
prowadzono próby wdrożeniowe
w kilku browarach na terenie połu-
dniowej Polski. 
Aktualnie prowadzone są prace
w ramach projektu pt. Możliwości
zwiększenia wykorzystania α-kwasów
chmielowych, realizowanego we
współ pracy z browarem Okocim
(Carlsberg Polska), którego celem
jest poprawa efektywności izomery-
zacji kwasów chmielowych. Przygo-
towywany do realizacji jest również
projekt pt. Stosowanie karuku do kla-
rowania piwa w warunkach przemy-
słowych oraz Wykorzystanie topi-
nam buru jako surowca niesłodowa-
nego (we współpracy z partnerami
z Politechniki Gdańskiej). 
Zespół „badawczy” w ramach swo-
ich zadań dba również o rozwój
członków sekcji, planując i realizując
krótkie szkolenia w ramach Warsz-
tatów Rozwoju Osobowego, w ra-
mach którego studenci zdobywają
umiejętności nie powiązane ściśle
z aspektem naukowym, jednak nie
mniej ważne w ich przyszłej karierze.

odpowiedzialnymi za bukiet piwa –
zarówno tymi pożądanymi, jak
i wpływającymi negatywnie na smak
i aromat piwa. Podczas spotkań Sek-
cji, dzięki zaangażowaniu zespołu,
organizowane są szkolenia senso-
ryczne, polegające w pierwszej ko-
lejności na przedstawieniu w formie
prezentacji informacji dotyczących
danego związku, a następnie, w ra-
mach zajęć praktycznych odbywa się
trening – degustacja próbek, do któ-
rych dodano wzorca danego smaku/
zapachu. Systematyczne uczestnic-
two w takich szkoleniach, pozwala
na przyswojenie kilku podstawo-
wych cech organoleptycznych, oraz
nabycie umiejętności ich nazwania.
W ramach spotkań, oprócz wiedzy
teoretycznej dotyczącej związków
lotnych i komponentów smaku wy-
stępujących w piwie, staramy się po-
znać bliżej charakter pracy profesjo-
nalnego panelisty w browarze. Zre-
alizowane dotąd szkolenia pozwoliły
studentom zrozumieć trud analizy
sensorycznej piwa oraz wymagania
odnośnie zmysłów kandydata do
pracy degustatora. Nasze szkolenia
oprócz przydatnej wiedzy stanowią
również świetną zabawę.

Badania i projekty naukowe
Zespół zajmujący się badaniami
i projektami naukowymi przygoto-
wuje i koordynuje zadania realizo-
wane przez członków Sekcji, dzięki
czemu istnieje pełna przejrzystość
prowadzonych aktualnie przedsię-
wzięć oraz silne zorientowanie na
rezultaty. Liderzy zespołu dokładają

Ziarno chmielu

Świeże bułeczki

W laboratorium

Degustacja próbek
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Planowane są m.in. prelekcje na
 temat pierwszej pomocy, sztuki pre-
zentacji, negocjacji w biznesie, neu-
rolingwistycznego planowania świa-
domości, organizacji i zarządzania
czasem, zarządzania projektem ba-
dawczym itp.
Dzięki działalności omawianego ze-
społu członkowie Sekcji mają okazję
do ciągłego rozwoju, a kolejne pro-
jekty, prowadzone w profesjonalny
sposób, zyskują uznanie w oczach
naszych partnerów.

Zespół edytorski
Członkowie Sekcji mają możliwość
zgłębienia swojej wiedzy dotyczącej
poszczególnych aspektów technolo-
gii browarniczej i mikrobiologii,
przygotowując artykuły popularno-
naukowe, które ukazują się regular-
nie w piśmie branżowym Agro Prze-
mysł. Stała współpraca z redakcją
czasopisma zaowocowała ukazaniem
się już ponad pięciu artykułów, a ko-
lejne są w trakcie realizacji, według
przyjętego planu rocznego. Dzięki
tej aktywności, aktualne problemy
współczesnego browarnictwa, opisy-
wane w bieżących wydaniach zagra-
nicznych czasopism naukowych
(American Journal of Brewing Che-
mists, Journal of the Institute of Bre-
wing), upowszechniane są w formie
artykułów przeglądowych. Kadra in-
żynierska polskich zakładów, przy
okazji spotkań branżowych często
wyraża aprobatę dla proponowanej
formy popularyzacji wiedzy.
Zespół edytorski zajmuje się również
gazetką Sekcji, na której umiesz cza ne

są najciekawsze fakty dotyczące
branży, informacje nt. działalności
studentów itp.

Zespół technologiczny
Studenci zespołu sprawują opiekę
nad mikrolinią technologiczną do
produkcji brzeczki słodowej oraz
przygotowują na spotkania sekcji
prezentacje dotyczące najnowszych
rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych dotyczących branży piwo-
warskiej. Mikrobrowar, będący roz-
wiązaniem pionierskim, spełnia
ważną rolę edukacyjną – umożliwia-
jąc poznanie praktycznych aspektów
procesu technologicznego produkcji
piwa oraz ukazuje problemy z jakimi
może spotkać się przyszły browar-
nik. Z drugiej strony, linia daje
ogromne wsparcie przy realizacji
projektów badawczych – przełoże-
nie rozwiązań ze skali laboratoryj-
nej, często nie przekłada się bezpo-
średnio na skalę przemysłową. Dużą
zaletą mikrotechnicznej skali pro-
dukcji jest umo żliwienie zaintereso-
wanym wprowadzania modyfikacji
do procesu oraz badania wpływu
poszczególnych parametrów na ja-
kość produktu finalnego. 
Główne urządzenie zbudowane jest
z czterech naczyń (kadź zacierna, kadź
filtracyjna, kocioł warzelny oraz po-
mocniczy zbiornika na gorącą wo dę).
W celu lepszego zagospodarowania
powierzchni rolę kadzi osadowej
(tzw. whirlpool) bardzo skutecznie
spełnia odpowiednio skonstruowany
kocioł warzelny.  Całość zintegrowa -
na jest dzięki napędzanemu pompą

Warzenie piwa

Produkcja piwa

Witaminki
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związanych z bezpieczeństwem żyw-
ności, w tym systematyczna i regu-
larna ocena jakości żywności, pod
względem występowania zanieczysz-
czeń (pestycydy, mykotoksyny, azo-
tany, metale ciężkie). 
Sekcja na bieżąco prowadzi monito-
ring artykułów rolno-spożywczych,
zwłaszcza z terenu Polski południo-
wej (małopolskie, śląskie, podkar-
packie). Ponadto Sekcja Monitorin -
gu i Atestacji Żywności zajmuje się
tematyką związaną z wpływem za-
nieczyszczenia środowiska natural-
nego na bezpieczeństwo żywności.
Zamierza również brać aktywny
udział w systemach kontroli (nadzór
zewnętrzny) w placówkach żywienia
zbiorowego, w tym w zakładach ga-
stronomicznych, współpracując z jed -
nostkami nadzoru (Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
W ramach systemu monitoringu
żywności, członkowie Koła systema-
tycznie współdziałają z jednostkami
sprawującymi nadzór nad bezpie-
czeństwem żywności: Wojewódzkim
Inspektoratem Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych, Wo-
je wódzkim Inspektoracie Weteryna-
ryjnym oraz Wojskowym Ośrod-
kiem Medycyny Prewencyjnej.

Iwona Gajda

W ramach Koła Naukowego Tech-
nologów Żywności działają również
następujące Sekcje: 
Sekcja analizy i oceny jakości żyw-
ności (opiekun: dr inż. Małgorzata
Bączkowicz), Sekcja Przetwórstwa
Zbóż (opiekun: prof. dr hab. Ha-
lina Gambuś), Sekcja Przetwór-
stwa Mleka (opiekun: prof. dr hab.
Tadeusz Grega), Sekcja Przetwór-
stwa Mięsa (opiekun: dr Ewelina
Węsierska), Sekcja Inżynierii Żyw-
ności (opiekun: dr inż. Szczepan
Bednarz), Sekcja Właściwości Fi-
zykochemicznych Żelatyny (opie-
kun: dr inż. Paweł Ptaszek), Sekcja
Badań Właściwości Optycznych
Biopolimerów (opiekun: dr inż.
Paweł Ptaszek), Sekcja Zastosowa-
nia Surowców Spożywczych w Ko-
smetykach (opiekun: dr inż. Ur-
szula Goik).

Student Scientific Organization of Food Technologists has initiated its acti-
vity in 1993 as the initiative of Prof. T. Grega. He has established the
branch of Dairy Technology of Student Scientific Organization of Food Tech-
nologists and he was the first scientific advisor of the Organization. In
2001 the other two branches were formed: Food Analysis Brach and Carbo-
hydrates Technology Branch. Next years have brought the development of
Meat Technology Branch, Microbiology and Fermentation Brach, Food Engi-
neering Branch, Structural Food Analyses Branch, Food Analysis and Qua -
lity Assessment Branch, Monitoring and Attestation of Food Branch. Nowa-
days the Association has 12 branches, where the President is Mr Grzegorz
Widła and scientific advisor since 2008 is Prof. Władysław Migdał.

systemowi rurociągów. Dzięki logi -
cznemu, intuicyjnemu usytuowaniu
naczyń warzenie piwa stało się bardziej
przystępne, nawet dla osób dopiero
rozpoczynających swoją przygodę
z piwowarstwem. Duże zaintereso-
wanie mikrobrowarem zaowocowało
kolejnymi planami dotyczącymi jego
rozwoju. Spodziewamy się w nieda-
lekiej przyszłości zastosowania w bro  -
warze nowych naczyń fermentacyj-
nych oraz leżakowych. 
Największą motywacją do działania
dla zespołu odpowiedzialnego za
produkcję jest satysfakcja. Świado-
mość samodzielnego przemienienia
ziaren słodu w wysokiej jakości piwo
jest idealnym bodźcem do pracy jak
i wprowadzania kreatywnych udo-
skonaleń. 

dr inż. Aleksander Poreda

Sekcja Monitoringu 
i Atestacji Żywności
Opiekun: dr inż. Iwona Gajda, dr
inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

Sekcja Monitoringu i Atestacji
Żywności jest Kołem Naukowym
powołanym 1 października 2008
roku, działającym przy Małopol-
skim Centrum Monitoringu i Ate-
stacji  Żywności. Opiekunami Koła
są: dr inż. Agnieszka Filipiak-Flor-
kiewicz oraz dr inż. Iwona Gajda.
Sekcja zrzesza 7 osób, w tym 4 słu-
chaczy Studium Doktoranckiego
UR oraz 3 studentów. 
Nadrzędnym zadaniem jakie stawia
sobie Koło jako cel swoich działań
jest skoncentrowanie się na sprawach
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KOŁO NAUKOWE BIOTECHNOLOGÓW 
HELISA
Opiekun: dr hab. Marcin Rapacz, prof. UR

Biotechnologia – opisując ją krótko
można powiedzieć, że to wykorzy-
stywanie organizmów żywych oraz
adaptacja naturalnych procesów za-
chodzących w komórkach dla na-
szych celów. To także badanie tych
procesów i odkrywanie kolejnych
sekretów życia.
Mogłoby się wydawać, że jest ona
bardzo młodą dziedziną nauki, ale
pierw sze procesy biotechnologiczne
były wykorzystywane już przy pro-
dukcja wina, piwa, chleba czy jo-
gurtu. Obecnie najnowsze techniki
pozwalają na wprowadzanie zmian
w żywych organizmach, sprawiając,
że nabywają one nowych cech.
 Biotechnologia, jest więc nauką,
o bardzo rozległych powiązaniach
z innymi dziedzinami wiedzy. My –
członkowie i sympatycy Helisy – je-
steśmy grupą młodych, ambitnych
osób, zainteresowanych tematyką
związaną z szeroko rozumianą bio-
technologią.
Jesteśmy kreatywni, mamy świeże
spojrzenie i ciekawe pomysły. Wciąż
nabywamy nowe doświadczenia,
które pozwalają nam lepiej i bardziej
świadomie kształtować przyszłe ka-
riery zawodowe.
Biotechnologia w Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie jest kierun-
kiem międzywydziałowym, działają-

cym między innymi przy Wydziale
Ogrodniczym. Tam też rozpoczęła
się historia KNB Helisa. Koło Nau -
kowe Biotechnologów powstało
w 2000 roku. Jego pierwszym opie-
ku nem był dr Adam Świderski.
Koło zrzeszało na początku 20
człon ków i zajmowało się głównie
zagadnieniami z dziedziny bioche-
mii, ekologii i biologii molekularnej.
Zebrania Koła Naukowego w pierw-
szych latach istnienia odbywały się
co 3 tygodnie w Zakładzie Bioche-
mii UR. Referowano na nich waż-
niejsze wydarzenia naukowe opiera-
jąc się na najnowszych doniesieniach
z dziedziny biotechnologii. Każdego
roku jesienią organizowano wyjazdy
koła do Zawoi i Babiogórskiego Par -
ku Narodowego, poświęcając je te-
matyce ekologicznej.
6 kwietnia 2005 r. Koło Naukowe
Biotechnologów przyjęło nazwę
KNB „Helisa”. Jego opiekunem zo-
stał dr Michał Jasieński, a prezesem
studentka Monika Antkiewicz. 
W tym czasie powstawało także Aka-
demickie Stowarzyszenie Studentów
Biotechnologii. W Pogorzeli Warsza -
wskiej spotkali się prezesi i członko-
wie większości biotechnologicznych
kół naukowych w Polsce, w tym
także Monika Antkiewicz, która zo-
stała Członkiem Założycielem ASSB.

Zapracowani biotechnolodzy

Polska wieś

Studentki z opiekunem KNB „Helisa”

Badania



Dziś Helisa stara się kontynuować
założenia starszych kolegów i koleża-
nek pogłębiając wiedzę i rozwijając
umiejętności praktyczne. Studenci
działają w sekcjach: genomiki roślin,
biologii molekularnej roślin, bioche-
mii, mikrobiologii, technologii fer-
mentacji i biotechnologii zwierząt. 
Podstawowym celem jest roz wój,
głównie poprzez prowadzenie wła-
snych projektów naukowych, kon-
takty z ośrodkami badawczymi, fir-
mami oraz organizacjami skupiają-
cymi wysokiej klasy specjalistów,
które pozwalają nam poznawać różne
aspekty biotechnologii. Dlatego stu-
denci zrzeszeni w Helisie biorą ak-
tywny udział w pracach badawczych
prowadzonych w różnych jednost-
kach Uniwersytetu Rolniczego i in-
nych jednostkach naukowych Kra-
kowa. Swoje osiągnięcia badawcze
prezentują na międzynarodowych
i krajowych konferencjach i sesjach
kół naukowych. 

Aktywność naukowa członków Koła
była wielokrotnie nagradzana nie
tylko na sesjach Kół Naukowych or-
ganizowanych przez nasz Uniwersy-
tet, ale również na ogólnopolskich
i międzynarodowych sesjach kół na-
u kowych organizowanych przez
m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Łódzki, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski czy Uniwersytet
Wrocławski. Poza udziałem w Stu-
denckim Ruchu Naukowym studen -
ci prezentują też wyniki badań na
konferencjach i sympozjach nauko-
wych, włączając w to konferencje
międzynarodowe.
Nasze Koło Naukowe zaangażowało
się również w organizację Warszta-
tów Biotechnologii w Lanckoronie.
W 2008 roku odbyła się już druga
edycja tej imprezy. 
Dla środowiska biotechnologiczne -
go Uczelni była to niepowtarzalna
szansa integracji. Obok niewątpli-
wych walorów naukowych pojawił
się także akcent historyczny, gdyż
 B-SM obchodziło 10. rocznicę po-
wo łania kierunku biotechnologia
w Uni wersytecie Rolniczym. Głów-
nym celem warsztatów była prezen-
tacja osiągnięć naukowych studen-
tów biotechnologii, doktorantów
i naszych absolwentów. O randze
tego zdarzenia, może świadczyć fakt,
że w czasie dwudniowych warszta-
tów udział brało ponad 80 osób.
Była to kadra naukowa związana
z kierunkiem Biotechnologia, dok-
toranci, studenci, oraz zaproszeni
goście, wśród których był między in-
nymi Prorektor ds. Studenckich
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Jajniki kury

Fot. Jarosław Kański

Rzepak, fot. Monika Kwiatkowska
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Nor weskiego Uniwersytetu Nauk
Przyrodniczych prof. Trine Hvo-
slef- Eide oraz O.A. Rognli. Zapro-
szenie przyjął także prof. Wojciech
Kaniewski z Uniwersytetu im. Ada -
ma Mickiewicza w Poznaniu, który
znacząco przyczynił się do rozwoju
tej dziedziny nauki, gdyż uważany
jest za ojca pierwszych transgenicz-
nych roślin, kierując zespołami ba-
dawczy mi Monsan to. Nie zabrakło
także reprezentantów branży bussi-
nesowej – przed stawicieli funduszu
MCI BioVentures, zajmującego się
finansowaniem i zakładaniem inwe-
stycji biotechnologicznych. 
Staramy się też w odpowiedzialny
sposób promować biotechnologię
w możliwie najszerszych kręgach spo-
łecznych. W 2005 roku Sekcja Mi-
krobiologii przygotowała „Festiwal
Bakterii”, w czasie którego ucz nio  wie
Zespołu Szkół Ogólnokształ  cących
Integracyjnych nr 3 w Krakowie
mogli poznać budowę wew nę trzną
oraz funkcjonowanie bakterii, grzy-
bów i promieniowców. Całość skła-
dała się z informacji teoretycznych
popartych planszami, obserwacjami
makro sko powymi oraz mikroskopo-
wymi kolonii mikroorganizmów.
W tym roku Koło rozpoczęło cykl
spotkań z licealistami. Projekt ten
zakłada przybliżenie młodym, cieka-
wym świata ludziom zagadnień
związanych z biotechnologią oraz ze
studiami na tym kierunku. 
Co roku bierzemy także udział w Fe-
stiwalu Nauki. Jest to bowiem nie-
powtarzalna okazja, by w prosty spo-
sób zaprezentować „naszą” dziedzinę.

Dla studentów naszej Uczelni, któ-
rzy chcieliby wpasować się w po-
trzeby rynku organizowaliśmy szko-
lenia z zakresu rozwoju kompetencji
miękkich z orientacją na branżę bio-
technologiczną i FMCG w kraju
i zagranicą.
Szkolenia prowadzone były przez
studentów SGH w Warszawie, zrze-
szonych w międzynarodowej organi-
zacji AISEC. Warsztaty obejmowały
zagadnienia związane z pisaniem CV,
przygotowaniem do rozmowy kwali-
fikacyjnej, mową ciała oraz zarządza-
niem czasem i samoorganizacją.
Aby poszerzyć wiedzę studentów
z za kresu stosowanych metod pracy
i działania urządzeń wykorzystywa-
nych w dziedzinie biotechnologii or-
ganizujemy wyjazdy do laborato-
riów, placówek naukowych i firm
biotechnologicznych. Dla większości
studentów są to pierwsze spotkania

Jajnik klaczy

Fot. Małgorzata Wertz

Członkowie „Helisy” podczas Festiwalu Nauki



z takimi instytucjami. Wycieczki sta-
nowią fantastyczną okazję do skon-
frontowania wiedzy zdobytej na za-
jęciach z prawdziwym zastosowaniem
nauki. Dotychczas odwiedziliśmy
Laboratorium Kosmety cz ne Dr Irena
Eris w Piasecznie, Tyskie Browary
Książęce, fabrykę firmy Danone
w Bieruniu oraz Browary Kieleckie.
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Oprócz krótkich wyjazdów organi-
zujemy także wakacyjne obozy nau -
kowe. Takie przedsięwzięcia są do-
skonałą okazją by połączyć wakacyj -
ny wypoczynek w gronie przy jaciół
ze studiów z aspektami pracy nau -
kowej.
W czasie ubiegłorocznego obozu
naukowego odwiedziliśmy Kiejkuty
Stare na Mazurach, gdzie gromadzi-
liśmy materiał roślinny niezbędny
do przeprowadzenia badań. W czasie
zajęć porównywaliśmy zawartości
związków fenolowych w ziołach
w zależności od warunków środowi-
ska w miejscach ich występowania. 
Warto dodać, że działalność w Kole
Naukowym jest też bardzo dobrą
okazją do integracji i nawiązania kon-
taktów. Na ogół właśnie ci co prze-
tarli szlak są w stanie pomóc tym,
którzy właśnie zmagają się z wieloma
trudami związanymi z nauką.

Judyta Słowińska

Student Scientific Organization “Helisa” was established in 2000, by stu-
dents of Biotechnology – Interfaculty Studies. Our aim is to develop a pas-
sion of young researchers. Members of “Helisa” are able to participate in la-
boratory investigations and present their results during national and inter-
national conferences.
We organize trainings, scientific camps, trips and conferences which are op-
portunities to gain experience. As  students of biotechnology, we also want
to promote natural science and make it easier to understand. Moreover we
try to integrate our workplace environment.

W lesie…

W laboratorium…

W browarze…
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