Uroczystości pogrzebowe
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii
Kraków, 18 kwietnia 2010 r.

Ostatnia droga Prezydenta RP …, fot. Anna Wojnar

Rektorzy i dostojnicy państwowi oddają hołd tragicznie zmarłym, fot. Anna Wojnar

spis treści
Społeczność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość
o tragicznie zmarłych w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.
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Na zawsze pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci!

Od Redakcji

Kwiecień tego roku zapisuje się w historii narodowej smutnymi zgłoskami. Już po raz piąty,
2 kwietnia przywoływaliśmy w pamięci dzień przejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do Domu
Ojca. Pomimo upływu czasu pamięć o tym wielkim Polaku jest w nas nadal żywa. Co więcej,
tym dojrzewającym refleksjom towarzyszy coraz większe zainteresowanie Jego nauczaniem
i pozostawionymi dla nas pismami.
Społeczność naszego Uniwersytetu uczestniczyła, jak co roku, w uroczystościach organizowanych w Krakowie – umiłowanym mieście Karola Wojtyły. Znowu, tak jak przed pięciu laty
byliśmy wyciszeni, rozmodleni, byliśmy razem.
Nikt z nas wówczas nie przypuszczał, że w następnym tygodniu przyjdzie nam być świadkami
innego wydarzenia, wydarzenia jakiego współczesny świat nie widział. Po raz drugi Katyń
upomniał się o polską krew i łzy. I tym razem Naród złożył ofiarę za pamięć i wolność.

Kraków po śmierci Jana Pawła II
przed pięciu laty

Szymon Sikorski

z życia Uczelni
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z życia Uczelni

Wspomnienie
o dr hab. Wandzie Malinowskiej
(1916–2010)
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Wandy Malinowskiej, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wanda Malinowska urodziła się 1 grudnia
1916 roku w Chrzanowie.
Była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie dwukrotnie uzyskała dyplom
magistra. Po otrzymaniu absolutorium w Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale
Lekarskim UJ w 1937 roku rozpoczęła magisterskie studia przyrodnicze na Wydziale
Filozoficznym UJ uzyskując w czerwcu 1939
roku dyplom magistra wychowania fizycznego na podstawie pracy magisterskiej z zakresu antropologii pt.: Typy szkół a zróżnicowanie rasowe dziewczyn. W okresie okupacji
niemieckiej, aby uniknąć spotkania z Arbeitsamtem pracowała jako wolontariuszka
w Biurach Zarządu Miasta. 15 maja 1945 r.
rozpoczęła pracę w pionie szkolnictwa średniego, początkowo jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
W czerwcu 1950 roku została powołana na
stanowisko wizytatora szkół średnich w Kuratorium Okręgu Szkolnictwa Krakowskiego.
Po wojnie rozpoczęła również studia przyrodnicze na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, zakończone w 1952 r. uzyskaniem drugiego dyplomu i tytułu magistra
filozofii w zakresie zoologii. Pracę magisterską pt.: Naczynia krwionośne ścian przewodu
pokarmowego klenia (Leuciscus cephalus L.)
wykonała w zakładzie Anatomii Porównawczej pod kierunkiem prof. Z. Grodzińskiego.
Praca została opublikowana w Zeszytach
Naukowych UJ.

W listopadzie 1953 r. rozpoczęła swoją
ponad 30-letnią działalność naukowo-dydaktyczną w Katedrze Anatomii Zwierząt Domowych w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. W tej katedrze przeszła
kolejne szczeble rozwoju zawodowego
początkowo, jako asystent, potem kolejno
starszy asystent (od 1954 r.), adiunkt (od
1956 r.). Od 1978 r., pomimo habilitacji, do
czasu przejścia na emeryturę 1 października
1982 r., jako starszy wykładowca.
Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymała 14 grudnia 1959 r. na podstawie
uchwały Rady Wydziału Biologii i Nauki
o Ziemi UJ. Promotorem pracy pt.: Stadialna
współzależność rozwoju układu rozrodczego
i jego unaczynienie u zarodków kurzych płci męskiej był profesor Jan Henryk Marchlewski.
Praca pt.: Studies of development of male embryos of hen została opublikowana w 1961 r.
w 2 częściach w Zoologica Poloniae.

Dr hab. Wanda Malinowska

Stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie zoologii nadała
jej Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie 10 grudnia 1975 r.
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy
habilitacyjnej pt.: Morfogeneza naczyń krwionośnych jajnika królika.
Docent Wanda Malinowska odbyła wiele
zagranicznych staży naukowych, między innymi w Laboratorium Zoologii i Embriologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Strasburgu i Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze.
Jej dorobek naukowy to 17 oryginalnych
prac naukowych opublikowanych między
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Wspomnienie o prof. dr hab.
Ewie Górze-Drożdż
(1936 — 2010)

innymi w Experimentia (Współautor J.P. Weniger), Journal of Endocrynology (wraz
z A. Ślebodzińskim i Z. Mach).
Była członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Anatomicznego z siedzibą we Francji.
Doc. Wanda Malinowska szczególnie dużo
czasu poświęcała studentom, nad którymi
roztaczała wszechstronną opiekę. Wielokrotnie pełniła funkcję opiekuna I roku. Szczególnym wyrazem uznania było zaliczenie jej
przez studentów do grona pozytywnie wyróżniających się pracowników dydaktycznych.

Są ludzie, z których odejściem trudno się pogodzić. Do takich osób należy prof. Ewa
Góra-Drożdż, która z uczelnią rolniczą
w Krakowie związana była niemal przez całe
życie, poczynając od studiów. Następnie jako
asystent, pracownik dydaktyczno-naukowy
i profesor belwederski. Stopień doktora nauk
rolniczych uzyskała w 1971 r., doktora habilitowanego w 1987 r., a tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w 2001 r.

Pełniła też wiele funkcji społecznych, między
innymi w powstającym właśnie Zarządzie
Uczelnianym Związku Zawodowego Solidarność Akademii Rolniczej.

Od samego początku (1961 r.) pracowała
w Katedrze Ekologii, przemianowanej następnie na Katedrę Ekologicznych Podstaw
Inżynierii Środowiska. Zajęcia dydaktyczne
jako asystent, adiunkt, docent czy profesor
prowadziła z dużym zaangażowaniem, bardzo
solidnie się do nich przygotowując. Były one
wysoko cenione przez słuchaczy, a prof. Ewa
Góra-Drożdż cieszyła się wielkim uznaniem
i autorytetem wśród studentów. Oprócz
takich przedmiotów jak biologia i ekologia,
rolnictwo prowadziła również wykłady z utylizacji i rekultywacji popiołów elektrownianych i wykorzystania ich w rolnictwie oraz
z utylizacji odpadów komunalnych. Dzięki
dobrej znajomości języka włoskiego była
stypendystką Włoskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i odbyła kilka staży naukowych w Instytucie Ekologii Rolniczej w Perugii, z którym następnie przez wiele lat prowadziła współpracę naukową publikując liczne
prace naukowe. W wyniku zainteresowania
utylizacją i rekultywacją popiołów elektrownianych nawiązała współpracę z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów Elektrownianych w Katowicach, którą kontynuowała
przez długi czas. Efektem tych działań była
rozprawa habilitacyjna pt.: Wpływ popiołów

Przez ponad 45 lat pracowała społecznie we
władzach Stowarzyszenia Akademickiego UJ.
Wśród wielu odznaczeń, którymi została
uhonorowana, wymienić należy dwa: Złoty
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa (1996 r.) Złotą Odznakę Stowarzyszenia Akademickiego UJ – 1974.
Wandę Malinowską zapamiętamy jako bardzo pogodnego i życzliwego człowieka, aktywnego i chętnego do dzielenia się swoją
wiedzą i optymizmem.
Pani Docent, Wando bardzo nam będzie
brakowało Twoich wizyt w Katedrze, Zakładzie oraz na uczelnianej inauguracji, spotkaniach opłatkowych wydziałowych czy NSZZ
Solidarność.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Twoja szczupła sylwetka, zawsze uśmiechnięta twarz i Twoje zatrwożenie czy obawa,
że nam przeszkadzasz. Nigdy nie przeszkadzałaś – byłaś przecież u siebie.
prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
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z węgla kamiennego na plonowanie roślin oraz
kilka innych opracowań naukowych. Przez
12 lat prowadziła też współpracę naukową
z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie,
a także z Instytutem Badawczym Výzkumný
Ustav Rostlinne Výroby w Pradze. Prace i badania w dwustronnych zespołach zaowocowały licznymi opracowaniami naukowymi.
Dorobek naukowy prof. Ewy Góry-Drożdż
liczy ponad 130 publikacji, z czego większość
o dużym znaczeniu dla gospodarki oraz praktyki. Nie brakuje też w jej dorobku publikatorskim opracowań popularno-naukowych
upowszechniających osiągnięcia naukowe
w sposób jasny i prosty. Umożliwiły one zrozumienie problemów badawczych i uzyskanych wyników, nawet przez nieprzygotowanych do tego czytelników. W swym czynnym
życiu często uczestniczyła w sympozjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając referaty
i prezentując postery z wynikami badań.
Przez kilkanaście lat była członkiem Rady Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia
a Budownictwo”. Sama też była niejednokrotnie organizatorem lub współorganizatorem
konferencji naukowych. A jej zaangażowanie
w życie Uczelni dopełniało uczestnictwo
w pracach komisji senackich i wydziałowych.
Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków
Studiów Rolniczych AR w Krakowie. Przez
wiele lat była ławnikiem sądowym i konsultantem naukowym do zagospodarowania odpadów elektrownianych.
Za prace naukowe otrzymywała wielokrotnie
nagrody rektorskie i wyróżnienia. Była promotorem dwóch prac doktorskich i kilkudziesięciu prac magisterskich.

z życia Uczelni

Z prac Senatu
Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 26 marca 2010 r.
Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: mgr inż. Antoni Duńczyk – były dyrektor Leśnego
Zakładu Doświadczalnego w Krynicy, dr hab. Wanda Malinowska – emerytowany pracownik
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Z. Pijanowski wręczył
listy gratulacyjne: prof. Małgorzacie Trojanowskiej, zatrudnionej na stanowisku profesora
zwyczajnego; Adeli Adamus, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych oraz
Wiesławowi Musiałowi, który uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Prof. dr hab. Ewa Góra-Drożdż

Pomimo tak wielu osiągnięć naukowych najbardziej ceniliśmy w profesor Ewie GórzeDrożdż jej człowieczeństwo, w którym skupiły się same pozytywne cechy ludzkiego charakteru, a mianowicie: dobroć, życzliwość,
wyrozumiałość, cierpliwość, pogoda ducha,
łagodność, troskliwość, zdecydowana chęć
pomocy oraz wyszukiwanie u wszystkich dobrych stron. Potrafiła się cieszyć sukcesami
innych, martwić ich niepowodzeniami i pomagać. Dlatego wszyscy lubiliśmy przebywać
w Jej towarzystwie, gdyż wynosiliśmy z tych
spotkań zawsze pozytywną energię i chęć do
dalszych działań.
Katedrą kierowała sprawnie i bezkonfliktowo,
przy czym wszyscy starali się należycie wykonywać ciążące na nich obowiązki. Właśnie
tego wszystkiego, co wniosła sobą w życie
Katedry będzie nam najbardziej brakowało.
Zawsze też żyć będzie w naszej pamięci.
prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch
dr hab. inż. Andrzej Misztal, prof. UR

Senat pozytywnie zaopiniował:
• stanowisko Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w sprawie wystąpienia przez Rektora o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
prof. dr hab. Jana Siekierskiego,
• stanowisko Rady Wydziału Leśnego w sprawie wystąpienia przez Rektora o przyznanie
nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. Józefa Walczyka i dr inż. Pawła Tylka,
• wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
• zatrudnienie dr Bożeny Pietrzyk na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej,
• powołanie prof. dr hab. Kazimierza Wiecha na kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Senat utworzył Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie oraz zatwierdzenił Regulamin tej jednostki.
Senat uchwalił:
• Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
• Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
• Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego Państwa Aliny i Jana Wagów.
Senat pozytywnie zaopiniował terminy przerw w funkcjonowaniu Uczelni w okresie: 26 lipca
2010 r. – 3 września 2010 r. i 27 grudnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. oraz zalecił zaplanowanie w tym czasie urlopów wypoczynkowych.
Senat zatwierdził:
• prowizorium budżetowe na 2010 r.,
• koszty wydzielone na 2010 r.
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Z prac Senatu
Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 23 kwietnia 2010 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarła: prof. dr hab. Ewa Góra-Drożdż – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Dodał, że w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem zginęło wiele wspaniałych osób m.in.
Prezydent RP Lech Kaczyński oraz absolwent naszej Uczelni – Poseł na Sejm Wiesław Woda
i gen. Bronisław Kwiatkowski zaprzyjaźniony z naszą Uczelnią. Senat uczcił chwilą ciszy pamięć Pani Profesor i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Rektor poinformował, że od 1 kwietnia br. dyrektorem Biblioteki Głównej UR została
dr Bożena Pietrzyk, która wygrała konkurs na to stanowisko.
Rektor wręczył list gratulacyjny i podziękował mgr Elżbiecie Chajdaś, która dotychczas
wzorowo pełniła obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie doc. dr hab. inż. Wiesława Koska na stanowisku profesora nadzwyczajnego
UR w Katedrze Geodezji.
Senat wyraził zgodę na:
• zawarcie porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie utworzenia jednostki
międzyuczelnianej „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej”, dla wykonywania wspólnych zadań naukowo-dydaktycznych oraz prac studialnych, usługowych i szkoleniowych,
• przystąpienie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Fundacji
„Panteon Narodowy”.
Senat zatwierdził:
• limity przyjęć na kierunki studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku
akademickim 2010/2011,
• sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok w formie sprawozdania finansowego (bilansu),
• plan rzeczowo-finansowy na 2010 r.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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12 marca 2010 r. w murach Collegium
Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, odbyła się
konferencja naukowo-techniczna pod wiodącym tematem: Rolnictwo Polski południowej
na rozdrożu – kryzys gospodarczy, agrarny czy
strukturalny?
Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa) oraz Małopolskie
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Patronat honorowy nad konferencją objął JM
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija oraz Dziekan
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr
hab. Teofil Łabza.
W spotkaniu udział wzięli zarówno teoretycy jak i praktycy związani z rolnictwem
i szeroko rozumianym otoczeniem rolnictwa, m.in.: przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego, przedstawiciele
ośrodków doradztwa rolniczego, szkół rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz
pracownicy i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Otwarcia konferencji dokonał Prodziekan ds.
Kierunków Zarządzanie i Ekonomia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego dr hab. Józef Kania, prof. UR, który powitał władze
Uczelni, prelegentów, specjalnie zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na spotkanie uczestników. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy
z Gospodarką prof. Zenon Pijanowski, który
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Konferencja naukowo-techniczna
Rolnictwo Polski Południowej na rozdrożu –
kryzys gospodarczy, agrarny czy strukturalny?
Kraków, 12 marca 2010 r.
w imieniu JM Rektora, Senatu i swoim własnym dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. W krótkim wystąpieniu podkreślił potrzebę i ważność tego typu spotkań, które stają się
zaczynem współpracy Uczelni z samorządami, agencjami rolnymi, praktyką gospodarczą. Służą one rolnictwu oraz sprawnemu
i stabilnemu rozwojowi obszarów wiejskich –
zwłaszcza południowej Polski. Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Teofil
Łabza przedstawił krótką historię studiów
rolnych oraz budynku, w którym odbyła się
konferencja, tj. Collegium Godlewskiego,
który dokładnie 100 lat temu został oddany
na cele kształcenia rolniczego.
Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęła się pierwsza z dwóch sesji wykładowych. Referat wprowadzający wygłosił prof.
dr hab. Jan Siekierski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), który przedstawił teoretyczne ujęcie cykli koniunkturalnych w badaniach naukowych laureatów Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii. Kolejnym referującym był prof. Witold Kwaśnicki z Instytutu
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który spojrzeniem liberała przekonywał do zmiany obecnej polityki rolnej
Unii Europejskiej, w tym do zaniechania subsydiowania rolnictwa. Jako przykład podał
Nową Zelandię, która przed laty zrezygnowała z interwencji państwa w sektor rolniczy.
Ostatni z referatów tej części spotkania pt.:
Kryzys strukturalny rolnictwa południowej
Polski – diagnoza i projekcja przemian wygłosił prof. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Przedstawił w nim istotę
kryzysu strukturalnego regionów rozdrobnionych agrarnie oraz wskazał na potrzebę

Prof. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu
Wrocławskiego

Dr Lech Goraj z IERi GŻ

Uczestnicy konferencji
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Prof. Jan Siekierski podczas wykładu

Od lewej: mgr Leszek Leśniak, dr hab. Józef
Kania, prof. UR

podjęcia tego problemu przez rolników,
samorządy i państwo oraz poszukiwanie dróg
i sposobów dobrego wyjścia z kryzysu strukturalnego rolnictwa południowej Polski.
Po wystąpieniach pierwszych prelegentów
rozgorzała dyskusja na budzący największą
kontrowersję temat subsydiowania, a właściwie zaniechania dotowania rolnictwa. Szczególną uwagę zwracano na trudną sytuację
rolnictwa, a zwłaszcza brak opłacalności produkcji rolniczej w rozdrobnionym rolnictwie
regionu Małopolski oraz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Po
burzliwych obradach i wymianie często
sprzecznych poglądów dotyczących prezentowanej problematyki, uczestników konfe-

rencji zaproszono na lunch, podczas którego
dr inż. Bronisław Kosowski wraz z kapelą
„Biesiada” zabawiali gości występami muzyczno-wokalnymi.
Drugiej części konferencji przewodniczył
dr hab. inż. Andrzej Radwan, prof. UR,
który zaprosił do referowania dr Lecha Goraja – przedstawiciela Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
(IERiGŻ) w Warszawie. Zaprezentował on
wyniki badań naukowych dotyczące sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce.
Kolejne referaty dotyczyły roli i funkcji
doradców rolnych w polskim rolnictwie,
zwłaszcza w okresie recesji gospodarczej.
Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR określił
wyzwania dla doradztwa rolniczego w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej.
Następnie mgr Leszek Leśniak z Centrum
Doradztwa Rolniczego (Oddział w Krakowie) zaprezentował wyniki badań dotyczące
postaw doradców rolnych i rolników wobec
transformacji ustrojowej w polskim rolnictwie. W trakcie dyskusji prelegenci odpowiadając na zadane pytania z sali, wskazali na
istotną rolę doradców rolnych, a także aktywność samych rolników w rozwoju gospodarstw, w tym pozyskiwania środków na
wsparcie oraz rozwój wsi południowowschodniej Polski. Zarówno oratorzy, jak
i pozostali goście konferencji zgodnie stwierdzili, iż istnieje dalsza potrzeba organizowania takich spotkań i wypracowywania wspólnego stanowiska i rozwiązań zmierzających
do poprawy bytu rolników. W opinii uczestników konferencja (a zwłaszcza zaprezentowane referaty) odbyła się na wysokim poziomie, a przedstawione prace wzbudziły duże
zainteresowanie.
Zakończenia obrad w imieniu gospodarzy
dokonał prorektor prof. dr hab. Zenon Pijanowski oraz dr hab. Józef Kania prof. UR,
którzy podziękowali organizatorom za przegotowanie konferencji, a wszystkim uczestnikom za przybycie.
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mgr inż. Aleksandra Płonka

13 marca 2010 r. odbyła się już czwarta
edycja Ogólnopolskiej Konferencji Doktoratów na temat Wielokierunkowość badań
w rolnictwie i leśnictwie, zorganizowana przez
doktorantów Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w Centrum Kongresowym UR.
Konferencję otworzył prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Swoją obecnością zaszczyciła
nas również prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa, kierownik Studium Doktoranckiego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz
dziekani poszczególnych wydziałów Uczelni.
Patronat nad konferencją objął JM Rektor
prof. dr hab. Janusz Żmija. Honorowy patronat nad konferencją objęli Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
oraz Fundacja im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży
Wiejskiej.
Tematem przewodnim konferencji była rola
młodego naukowca – doktoranta w rozwoju
nauk rolniczych i leśnych oraz przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych
przez doktorantów różnych jednostek oraz
uczelni rolniczych i przyrodniczych. Podczas
spotkania doktoranci mieli możliwość zaprezentowania własnych wyników badań w formie referatu lub posteru, a także wymiany
poglądów i doświadczeń związanych z wspomnianą tematyką. Była to także świetna okazja do integracji środowiska doktorantów
uczelni o profilu rolniczym i przyrodniczym
z całej Polski.
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IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie
i leśnictwie”
Kraków, 13 marca 2010 r.
IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród młodych naukowców z całej Polski.
Wzięło w niej udział 161 uczestników
z ośrodków akademickich Krakowa, Warszawy, Lublina, Wrocławia, Poznania, Zabrza,
Raszyna oraz Olsztyna. Wygłoszono 67 referatów oraz przedstawiono 77 posterów. Ze
względu na zróżnicowaną tematykę prezentowanych prac wyznaczono 7 działów tematycznych dla sesji referatowej oraz 8 działów
tematycznych dla sesji posterowej. Komisje
oceniające, w skład których wchodziła jedna
osoba z tytułem co najmniej doktora oraz
dwóch doktorantów, wyłoniły po jednym
najlepszym referacie z każdego działu tematycznego obu sesji.

Punktem kulminacyjnym konferencji było
przyznanie wyróżnień i wręczenie nagród za
najlepiej zaprezentowane referaty z każdego
działu tematycznego sesji referatowej oraz
posterowej. Nagrody zostały ufundowane
przez firmę Progress Systemy Komputerowe
oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Nagrody dla zwycięzców
sesji posterowej zostały ufundowane przez
kierownika Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zwycięzcami sesji referatowej zostali doktoranci: Katarzyna Gaca z SGGW – dział
tematyczny Zootechnika i Weterynaria,
Agnieszka Węglowska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dział tematyczny Agroekonomia i Agroturystyka, Marta Kuchta

z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
dział tematyczny Biologia i Biotechnologia,
Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dział tematyczny Rolnictwo, Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu,
Aneta Koroniowicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dział tematyczny Technologia Żywności, Małgorzata KoncewiczBaran z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dział tematyczny Ochrona i Inżynieria
Środowiska, Technika i Inżynieria Środowiska, Małgorzata Dalke z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dział tematyczny
Leśnictwo. Dodatkowo spośród laureatów
sesji referatowej wylosowano nagrodę główną,
którą stanowił netbook ufundowany przez
firmę NAUI Polska. Nagrodę otrzymała

Wspólne zdjęcie laureatów sesji referatowej z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierzem Sady
i kierownikiem Studium Doktoranckiego prof. Elżbietą Boligłową
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Otwarcie konferencji przez prof. dr hab.
Włodzimierza Sady, Prorektora
ds. Dydaktycznych i Studenckich

Przewodniczący Samorządu Doktorantów –
mgr inż. Tomasz Kuźniar

Wyróżnieni doktoranci

Narada komisji podczas sesji referatowej
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Aneta Koronowicz reprezentująca Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Zwycięzcami sesji posterowej zostali doktoranci: Magdalena Iwańska z SGGW –
Agroekonomia i Agroturystyka, Zofia Goc
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
– Biotechnologia i Biologia, Kinga Prusak
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
Leśnictwo, Monika Tabak z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie – Ochrona i Inżynieria Środowiska, Małgorzata Czubacka
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie –
Rolnictwo, Anna Grzegorczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Technologia
Żywności, Katarzyna Kowalska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Zootechnika i Weterynaria, Joanna Wierzbińska
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu.
W tym przypadku również wylosowano zwycięzcę, do którego powędrował aparat cyfrowy ufundowany przez firmę Technika
Wiesław Kantor. Jego posiadaczem została
Monika Tabak reprezentująca Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.
Uroczystego zamknięcia konferencji dokonał
prof. dr hab. Włodzimierz Sady, który życzył wszystkim obecnym spotkania za rok na
V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów.
Oficjalną część konferencji zakończyło wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów mgr inż. Tomasza Kuźniara podsumowujące obrady. Podziękował on władzom
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i sponsorom za wsparcie finansowe oraz pomoc
w organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji
Doktorantów. Szczególne słowa skierował do
Komitetu Organizacyjnego, który przyczynił
się do zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia konferencji, a bez którego nie
mogłaby się ona odbyć. Następnie zaprosił
uczestników na uroczystą kolację i wieczorek
integracyjny do Klubu Akademickiego
„Arka”.
Reasumując, można stwierdzić, iż rola doktoranta w rozwoju nauk rolniczych i leśnych jest
niezmiernie ważna. Jej znaczenie w edukacji
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akademickiej ciągle wzrasta, co zgodnie podkreślają nie tylko młodzi naukowcy, ale także
doświadczona kadra naukowa Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, która wspierała organizację i uczestniczyła w spotkaniu. Ufamy,
że w pełni zostało to zaprezentowane i zaakcentowane w trakcie tegorocznej jej edycji.
Członkami Komitetu Organizacyjnego byli:
Tomasz Kuźniar – przewodniczący, Diana
Wieczorek – sekretarz, Marcin Setlak, Łukasz Paluch, Tomasz Stachura, Agnieszka
Józefowska, Aleksandra Płonka, Alicja
Słupska, Anna Partyka, Jolanta MajcherŁoś, Elżbieta Kornalska, Łukasz Migdał,
Kamil Morylewski, Michał Kantor, Adam
Lubera, Paulina Sygulska, Małgorzata Bieniek, Agnieszka Ozimek, Andrzej Joniec,
Katarzyna Dereń, Małgorzata Leja, Mateusz Malinowski.
Samorząd Doktorantów składa serdeczne
podziękowania władzom Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, sponsorom konferencji: Firmie NAUI
Polska, Progress Systemy Komputerowe,
Technika Wiesław Kantor, Bank BGŻ,
Bahlsen Sp. z o.o., Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Miechowie, Kompanii Piwowarskiej Lech, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwu w Staszowie, Czasopismu Naukowemu
Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży
Wiejskiej, Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Małopolskiego i Urzędowi
Miasta Krakowa, oraz kadrze naukowej
Uniwersytetu. Podziękowania składamy
również pracownikom Centrum Kongresowego oraz stołówki akademickiej, którzy
przyczynili się do sprawnego przebiegu obrad konferencyjnych.
mgr inż. Tomasz Kuźniar
Przewodniczący Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

XVIII Szkoła Zimowa
Hodowców Bydła w Zakopanem
Kraków, 8–12 marca 2010 r.
8-12 marca br. odbyła się w Zakopanem
Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, która już
po raz osiemnasty zgromadziła reprezentantów świata nauki z Polski i zagranicy oraz
najlepszych hodowców, a także organizacje
i firmy komercyjne wspomagające hodowlę
bydła. W Szkole wzięło udział ponad 220
uczestników, co czyni ją największym w Polsce cyklicznie odbywającym się forum, gdzie
zarówno naukowcy jak i praktycy rokrocznie
dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem.
Spośród uczestników Szkoły ponad 100 to
pracownicy naukowi ze wszystkich liczących
się ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się chowem i hodowlą bydła (w tym
pracownicy uniwersytetów, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu), a także goście zagraniczni z Francji
(dr Tomasz Krychowski), Izraela (Daniel
Hojman) i Słowacji (prof. Jozef Bulla, prof.
Ivan Mikula, prof. Milan Vasil, prof. Gabriel Kovač). Ich głos przyczynił się do szerszego dostrzeżenia naszych krajowych problemów oraz dał możliwość skorzystania
z ich doświadczenia w doskonaleniu rodzimej hodowli bydła. Świat praktyki hodowlanej reprezentowali m.in. przedstawiciele
związków hodowców (Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów
Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego), spółek inseminacyjnych w Polsce oraz ośrodków hodowli zarodowej (KR Kietrz Sp. z o.o., OHZ Garzyn
Sp. z o.o., SK Dobrzyniewo Sp. z o.o., OHZ
Osięciny Sp. z o.o.), a także hodowcy indywidualni. Uczestnicy tegorocznej Szkoły otrzymali m.in. materiały Szkoły Zimowej opubli-

kowane przez Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB w Balicach.
Szkoła cieszy się szerokim uznaniem w środowisku zootechnicznym. Stwarza możliwość
debaty jak najszerszemu gronu osób, które
mając ogromną wiedzę i doświadczenie nie
zawsze mogą sobie pozwolić na kosztowne fora
dyskusyjne obecnie organizowane w Polsce.
Wartościowy program Szkoły wynika z doświadczeń zdobytych w czasie kolejnych
Szkół Zimowych, ale również z wieloletniego
doświadczenia jej organizatorów, którymi są:
Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego i Katedra Hodowli Bydła
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kierowana przez prof. Zygmunta Gila, Profesorski
Klub Hodowców Bydła z jego prezydentem
prof. Tadeuszem Szulcem z UP we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Zootechnicznych
PAN w Warszawie. W czasie Szkoły odbyło
się m.in. posiedzenie Komisji Hodowli
i Utrzymania Zwierząt KNZ PAN pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Szarka.
Podczas tej sesji zaprezentowano ogółem 106
tematów, w tym: 66 referatów i 40 oryginalnych prac naukowych w formie posterów,
które prezentowały osiągnięcia naukowe polskie i światowe. Szkołę otworzyła Prorektor
ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. Krystyna Koziec, która przedstawiła referat na temat: Mleko niejednoznaczne określenie. Przedstawiła w nim ogromny postęp jaki
nastąpił nie tylko w badaniach, ale równocześnie w produkcji mleka. Dziś znamy już ponad 750 składników mleka, a 30 lat temu znaliśmy tylko 450. Rekordy światowe wydajności to ponad 30 tys. l mleka za laktację i ponad
124 l wydajności dziennej. Jednak rodzi się
pytanie retoryczne postawione przez panią
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profesor: czy będziemy chcieli pić mleko od
takich krów? Nauka popiera spożywanie
mleka, bo ono nie tylko dostarcza składników
pokarmowych, ale także poprawia nasze
zdrowie. Wrogami spożywania mleka są
pseudo lekarze twierdzący, że w świecie dorosłych ssaków nie spożywa się mleka. Profesor
Tadeusz Szulc w dyskusji przypomniał, że
krowy także lubią mleko. Hodowcy bydła
znają zjawisko wzajemnego obsysania się
krów. Mówiono też, że na południu Polski
mamy znakomite mleczarnie m.in. w Nowym
Targu, w Zakopanem, w Limanowej czy Dąbrowie Małopolskiej mleczarnię „Dominika”.
Referaty dr Daniela Hojmana z Izraela wzbudziły ogromne zainteresowanie słuchaczy.
Pytaniom i komentarzom nie było końca. Jak
to możliwe, że Izrael mający najwyższą wydajność jednostkową od krowy (ponad 12 tys. kg
mleka) uporał się z kłopotami z rozrodem
bydła? Tych niezwykłych sukcesów Izraela
dopatrywano się nawet w długim dniu i intensywności nasłonecznienia. Tej tematyki
dotyczyło też pięknie ilustrowane zdjęciami
i wykresami wystąpienie dr inż. Katarzyny
Pakuły z firmy WWS Polska. Przedstawiła
ona amerykańskie i polskie doświadczenia
z użyciem nasienia seksowanego w rozrodzie
bydła. W USA stosowanie tego nasienia jest
znacznie powszechniejsze niż w Polsce.
W drugim referacie dr Hojman wykazał, że
krzyżowanie bydła rasy hf z innymi rasami nie
zawsze daje pozytywne wyniki.
Debata nad prywatyzacją tzw. spółek inseminacyjnych w Polsce, czyli Małopolskiego
Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem,
Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp.
z o.o. w Bydgoszczy, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
w Łowiczu oraz Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach Sp. z o. o. wzbudziła
wśród zebranych burzliwą i emocjonalną dyskusję. Wprowadzenia do niej dokonali prof.
Jan Szarek i dr inż. Krzysztof Kosiński jeden
ze współautorów programu prywatyzacji ww.

spółek. Dr Kosiński – dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa, podał
zaktualizowane zasady prywatyzacji. Zarówno wystąpienie dr Kosińskiego, jak i późniejsza debata dotyczyły możliwych sposobów
przeprowadzenia prywatyzacji. W licznych
wypowiedziach szczególny nacisk położono
na to, aby uniknąć takiej prywatyzacji, w wyniku której większościowe pakiety akcji będą
posiadały osoby/firmy nie zainteresowane
wsparciem hodowli zwierząt w Polsce, a jedynie własnymi korzyściami komercyjnymi.
Podkreślano wielokrotnie, że podstawową
rolą spółek inseminacyjnych jest współpraca
ze związkami hodowców w zapewnieniu ciągłości skutecznie prowadzonej w Polsce hodowli zwierząt. W przeciwnym razie zostanie
zaprzepaszczona dotychczasowa trudna
i żmudna praca hodowlana, a polska hodowla
bydła, świń, czy pszczół po prostu upadnie,
utraciwszy jedno z najbardziej kluczowych
ogniw organizacji. To, że prywatyzacja spółek
inseminacyjnych jest konieczna potwierdził
dr Tomasz Krychowski, który od lat bierze
czynny udział w organizacji rozrodu bydła we
Francji i systematycznie informuje uczestników Szkoły o aktualnych trendach w tej dziedzinie. Wskazując, że teraz jest ostatni dzwonek na skuteczne przeprowadzenie prywatyzacji spółek inseminacyjnych w Polsce
ubolewał jednocześnie, że dopiero obecnie
władze rządowe zdecydowały się na ten krok.
Jego zdaniem znacznie lepiej byłoby dla polskiej hodowli, gdyby prywatyzację przeprowadzono w okresie powstawania związków
hodowców bydła oraz przekazywania Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka wszystkich istotnych kompetencji
w dziedzinie prowadzenia hodowli przez
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
Najbardziej rozgoryczeni byli dyrektorzy
spółek hodowlanych należących do Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Nie ma doskonałych sposobów prywatyzacji,
ani pewności odnośnie późniejszego finansowania polskiej hodowli zwierząt. Wszystko
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zależy od ostatecznego ukształtowania się
struktury własnościowej w poszczególnych
spółkach. Nie bez znaczenia jest także czy
udziałowcy będą zainteresowani w rozwijaniu działalności hodowlanej kosztem komercyjnej przy zapewnieniu ich płynności finansowej. Miejmy nadzieję, że „do gry” zostaną
włączone także znakomicie prosperujące
ośrodki hodowli zarodowej i stadniny koni,
które niestety nie mają prawa do wzięcia
udziału w prywatyzacji spółek inseminacyjnych. Zwrócił na to uwagę Felicjan Pikulik –
prezes Stadniny Koni Sp. o.o. w Dobrzyniewie, słusznie postulując, aby działania na
rzecz prywatyzacji spółek inseminacyjnych
były prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Niespodziewanie informacja o kalendarzu
wystaw bydła mlecznego w 2010 r. wzbudziła burzliwą dyskusję, w której przywoływano czasy krajowych wystaw na Służewcu
w Warszawie. Pomysł objazdowych wystaw
krajowych, co roku w innym regionie Polski
uznano za niefortunny. Stwierdzono, iż należy nadal organizować wystawy w regionach, ale co roku w tej samej miejscowości
i w tym samym terminie. Jako przykład niezdrowej konkurencji podano IV Krajową
Wystawę Polskiego Bydła Czerwonego
w Szczyrzycu i I Podhalańską Wystawę Polskiego Bydła Czerwonego w Maruszynie.
Jednym słowem w Małopolsce krów ubywa,
a wystaw przybywa. Zebrani wnioskowali
stworzenie krajowego systemu wystaw z państwową wystawą wszystkich zwierząt gospodarskich umiejscowioną centralnie na terenie
kraju i odbywającą się systematycznie z roku
na rok. Dotąd w naszych działaniach za dużo
było niezdrowych ambicji lokalnych, a za
mało praktycznego i racjonalnego myślenia
gospodarskiego w skali państwa.
Drugim głównym tematem Szkoły były wystąpienia prof. Tadeusza Szulca (UP we
Wrocławiu), który podjął trudny temat przyszłości polskiej zootechniki zarówno dotyczącej rozwoju kadry naukowej, jak i kwestii
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tematyki prowadzonych badań naukowych
i ich finansowania. Niestety z wypowiedzi
profesora oraz z późniejszej dyskusji nie da
się wysnuć optymistycznych perspektyw,
gdyż na większość kluczowych postawionych
pytań nie umiano wystarczająco precyzyjnie
udzielić odpowiedzi. Wynika stąd więc, że
choć świat nauk zootechnicznych chciałby
aktywnie „płynąć” wraz ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami, to jednak bardziej „dryfuje”, a złośliwi twierdzą, że zaczyna „tonąć”!
Chcąc syntetycznie przedstawić pozostałe
owoce XVIII Szkoły Zimowej w Zakopanem
należy stwierdzić, że w ciągu pięciu dni jej
trwania odnotowano 57 wystąpień, w tym
referaty, doniesienia oraz prezentacje jednych
z najlepszych ferm prowadzących hodowlę
zarodową bydła mlecznego w Polsce (KR
Kietrz Sp. z o.o., SK Dobrzyniewo Sp. z o.o.,
OHZ Garzyn Sp. z o.o.). Niewiele mniej
prac (40) zaprezentowano podczas sesji posterowych.
Nie sposób omówić wszystkich referatów
i doniesień. Zwrócimy uwagę na wybrane
z nich. Profesor Tadeusz Szulc przedstawił
podsumowanie wieloletnich badań kompleksowych wykonanych w kilku jednostkach naukowych nad wykorzystaniem suszonego wywaru zbożowego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Temat ten był pogłębiony kilkoma
posterami zaprezentowanymi przez dr hab.
Andrzeja Zachwieję i dr hab. Ewę Arkuszewską z SGGW w Warszawie. Temat ten
może posłużyć za wzorzec jak powinno się
rozwiązywać problemy aktualne dla praktyki
produkcyjnej.
Podczas sesji w czwartym dniu Szkoły dominowały tematy związane z wpływem szeroko
rozumianego środowiska na użytkowość
bydła.
Prof. Zbigniew Sobek (UP w Poznaniu) mówił o aktualnym stanie wykorzystania techniki informatycznej w hodowli bydła. Odnosząc się do ogromnego przyspieszenia technologicznego w ostatnich dziesięcioleciach
stwierdził, że czas wprowadzania robotyzacji

do polskich obór rozpoczyna nowy rozdział
w korzystaniu ze zdobyczy informatycznych.
Dr inż. Feliks Czarnociński (UP w Poznaniu) zauważył, że przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej wygenerowało szybki postęp techniczny w zakresie wyposażenia obór
mlecznych i wzrost wydajności mlecznej
utrzymywanych krów. Jego zdaniem przeciętne gospodarstwo mleczne w Polsce środkowej gospodaruje dziś najczęściej na obszarze 20–40 ha i uzyskuje wydajność mleczną
przekraczającą rocznie 6000 kg mleka od
krowy, dysponując przy tym nowym sprzętem udojowym, pracującym zwykle w oborze
uwięziowej.
Problematyce tzw. ekologicznego chowu
bydła poświęcił swoje wystąpienie prof.
Krzysztof Bilik (IZ PIB w Balicach). Prelegent wykazał, że chów krów-mieszańców rasy
nizinnej czerwono-białej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej
(nczb x hf red) metodami ekologicznymi
w warunkach przyrodniczych Pogórza może
stanowić alternatywę dla chowu konwencjonalnego, tzn. prowadzonego w oparciu o pełnoporcjową dawkę TMR. Mimo, że krowy
nczb x hf red utrzymywane „ekologicznie”

Prof. Tadeusz Szulc

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej prof. Krystyna Koziec

Prof. Jan Szarek

Prezes firmy ALIMA Bis – Tadeusz Łuczak (z prawej) z Prezesem Spółki z o.o.
Długie Stare k. Leszna
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dawały o 10 proc. mniej mleka niż krowy
z grupy kontrolnej, to jednak ich mleko było
znacznie wartościowsze pod względem zawartości w nim kwasów tłuszczowych.
Dr inż. Andrzej Kaczor (IZ PIB w Balicach)
kompleksowo omówił warunki utrzymania
i pomieszczenia dla zdrowych cieląt. Prelegent przedstawił szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które z jednej
strony zapewniają zwierzętom odpowiednie
warunki zoohigieniczne, dając tym samym
możliwość optymalnego ich rozwoju i wzrostu, z drugiej zaś uwzględniają potrzeby behawioralne – np. konieczność socjalizacji cieląt.
Sesja przedpołudniowa piątego dnia Szkoły
Zimowej miała dosyć wyjątkowy charakter
z uwagi na podejmowane w tym czasie zagadnienia. Prof. Paweł Brzuski (UR w Krakowie) w kontrowersyjnym referacie pt:. Czy
zwierzęta mają duszę i czy są świadomie świadome?, na podstawie m.in. własnych obserwacji zwierząt dziko żyjących wykazywał
„bliskość emocjonalną” między gatunkiem
homo sapiens, a innymi ssakami. Wielu słuchaczy zgodziło się ze spostrzeżeniami prelegenta, choć były również głosy krytyczne,
które wskazywały na wyraźnie antropomorficzny punkt widzenia. Zresztą ze względu na
podjęty temat raczej nie należało się spodziewać jednoznacznych i rozstrzygających rozwiązań, gdyż często ulega się tu niepewnemu
kroczeniu na granicy wiedzy i religii oraz
„wydaje mi się” i „wiem”. Trzeba jednak podkreślić, że wykład prof. Brzuskiego wywołał
szczególne zainteresowanie uczestników
Szkoły, co z pewnością jest bardzo pozytywnym sygnałem, że istnieje spore zapotrzebowanie na tematy nie tylko stricte zawodowe
na forum zootechnicznym. To cieszy.
Kolejne referaty omawianej sesji związane
były z wciąż bardzo rzadko podejmowaną
tematyką relacji między behawiorem bydła,
a jego użytkowością. Swoistym wprowadzeniem do niej był referat dr hab. Lecha Nawrockiego (Politechnika Opolska), w któ-

rym został przedstawiony wyraźny postęp
w rozwiązaniach technologicznych związanych z chowem bydła mlecznego w Polsce.
Jednak przykłady m.in. błędów konstrukcyjnych i organizacyjnych wskazują, że mamy
jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
Przede wszystkim często pokutuje zwykłe
niedbalstwo i niechlujstwo właścicieli obór
oraz niezrozumienie wymogów szeroko rozumianego dobrostanu bydła.
Mgr inż. Paulina Abramowicz (SGGW
w Warszawie) przedstawiła zebranym główne
tezy swej pracy doktorskiej dotyczącej „treningu habituacyjnego” jałówek i krów w warunkach oborowych. Doktorantka udowodniła, że zwierzęta bardzo szybko „oswajają się”
z człowiekiem, jeśli tylko on postępuje według
określonych zasad. Ma to olbrzymie znaczenie
w przypadku relacji człowiek-zwierzęta.
Dzięki temu może się zwiększyć zarówno dobrostan zwierząt jak i bezpieczeństwo pracowników mających kontakt ze zwierzętami.
Dr inż. Krzysztof Adamczyk (UR w Krakowie) prezentując wyniki badań własnych wykazał m.in., że istnieją współzależności między dzienną wydajnością mleka, a aktywnością krów będących w fazie rozdajania, przy
czym maksimum aktywności zwierząt związane jest ściśle z porą zadawania paszy w godzinach porannych.
W części poświęconej immunologicznym
i metabolicznym aspektom hodowli bydła
dr Wiesław Świderek (SGGW w Warszawie)
omówił problem odporności wrodzonej zwierząt jako swoistej „pierwszej linii obrony”
organizmu przed patogenami oraz scharakteryzował mechanizmy obronne zwierząt.
Natomiast prof. Wojciech Ziętara (SGGW
w Warszawie) mówił o aktualnych problemach związanych z opłacalnością produkcji
mleka w Polsce. Stwierdził, że od lat następuje zmniejszenie liczby gospodarstw mlecznych i wzrost koncentracji produkcji mleka
w gospodarstwach, przy czym wzrasta terytorialne zróżnicowanie pogłowia krów i pro-
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dukcji mleka. Najwyższy dochód rolniczy
w przeliczeniu na 100 kg mleka uzyskują gospodarstwa o średniej skali chowu (30–50
krów), a w gospodarstwach o małej skali
chowu (do 20 krów) występują najwyższe
koszty pracy (Euro/100kg ECM). Zdaniem
referenta w polskich gospodarstwach mlecznych pasze pozyskiwane są głównie z gruntów ornych, w przeciwieństwie do gospodarstw Unii Europejskiej. Rodzime gospodarstwa uzyskują także niższą dochodowość
i produktywność pracy oraz ziemi. Po integracji Polski z Unią Europejską nastąpiło
zmniejszenie dysproporcji w cenach skupu
mleka między obydwoma rynkami.
Kolejne wystąpienia zdominowała tematyka
dotycząca wkraczającej do polskich obór
technologii XXI wieku. Dr inż. Aleksander
Jędruś (UP w Poznaniu) scharakteryzował
różne metody zapobiegania pustodojom
u krów. Omówił obserwację przepływu
mleka w przezroczystych przewodach mlecznych i kolektorach oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne związane m.in.
z dojem ćwiartkowym w oborach uwięziowych. Nad tym zagadnieniem trwają obecnie
intensywne badania naukowe prowadzone
przez prelegenta.
Kolejne dwa wystąpienia (Rafał Lipiński –
Lely Bydgoszcz Sp. z o.o., Krzysztof Dembowski – DeLaval Sp. z o.o.) dotyczyły coraz
częściej wprowadzanych do polskich obór robotów do doju krów. Pierwsze roboty zaczęły
pracować w polskich oborach niespełna 2 lata
temu. Obecnie już ponad 20 gospodarstw
dysponuje tą zaawansowaną technologią pozyskiwania mleka, a drugie tyle robotów zostało zamówionych do zainstalowania.
W Polsce najwięcej tego typu urządzeń działa
w zachodnich i północno-wschodnich regionach. Tego typu technologia szczególnie
przydatna jest w gospodarstwach rodzinnych
utrzymujących 60-300 krów dojnych (jedna
jednostka robota może dziennie obsłużyć 60
krów). Stopniowe wprowadzanie robotyzacji
do polskich obór stało się faktem i z pewnością
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będzie się cieszyło rosnącym zapotrzebowaniem zarówno z uwagi na ogromne zmniejszenie pracochłonności czynności związanych
z codziennymi pracami w oborze (zadawanie
paszy, usuwanie odchodów, dój), ale i zachowaniem dobrostanu zwierząt.
Powyżej omówione zostały niektóre referaty
i doniesienia zaprezentowane na XVIII
Szkole Zimowej. Niemniej jednak wydaje się,
że wystarczająco dobrze obrazują one bogactwo tematyczne i ogromną rolę Szkoły jako
spotkania świata nauki z praktyką hodowlaną i produkcyjną. Podkreślają to jednoznacznie sami uczestnicy, których wielu od
lat bierze udział w jej sesjach, a „nowicjusze”
stają się jej stałymi bywalcami. Zresztą wieloletnia tradycja organizacji kolejnych Szkół
Zimowych w określonym terminie sprawia,

że jej uczestnicy jeszcze podczas niezakończonej sesji myślą już o następnej, planując
kolejne wystąpienia i udział w rozmowach i
debatach u podnóża Giewontu.
Bardziej szczegółowe informacje o Szkole
można uzyskać w publikacjach: Znaczenie
Hodowli i Produkcji Bydlęcej dla Gospodarki
Narodowej, XVIII Szkoła Zimowa Hodowców
Bydła, Zakopane 8–12 marca 2010 r., Kraków, IZ PIB w Balicach, Redakcja naukowa
materiałów; prof. dr hab. Jan Szarek, Wiesław Nogal Naukowo o hodowli, Poradnik
Rolniczy nr 12, 21 marca 2010 r., s. 24–25.
Pragniemy przekazać podziękowania prezesowi Tadeuszowi Łuczakowi z firmy Alima
za sfinansowanie wizyty dr D. Hojmana, jak
też za prezentację nowoczesnego systemu zarządzania stadem Afimilk.

Szczególne podziękowania składamy firmom, które partycypowały w kosztach
organizacyjnych Szkoły Zimowej: Konspol
Holding Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego Expol Sp. z o.o.
w Nowym Sączu, Delacon, Dossche Sp.
z o.o., Agrochemia Polska-Hypred Sp.
z o.o., Timac Agro Polska Sp. z o.o., Alta
Polska Sp. z o.o., Noack Polska Sp. z o.o.,
Polmass S.A., PHU A-Lima-Bis Sp. z o.o.,
Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o., PPH VitTra i WWS Polska w Warszawie.

Uczestnicy XVIII Szkoły Zimowej w Zakopanem
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prof. dr hab. Jan Szarek
dr inż. Krzysztof Adamczyk
dr inż. Joanna Pokorska
dr inż. Grzegorz Skrzyński
Zdjęcia: Wiesław Nogal

Nauka dla praktycznego leśnictwa
Konferencja naukowa „Rola jodły
w ekosystemach leśnych poza zasięgiem
naturalnego występowania”
Wejherowo, 8–9 kwietnia 2010 r.

Uczestnicy konferencji „Rola jodły w ekosystemach leśnych poza zasięgiem naturalnego występowania”

8 i 9 kwietnia 2010 r. z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Gdańsk oraz Katedry Nasiennictwa,
Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie została zorganizowana kolejna konferencja poświęcona roli
jednego z głównych gatunków lasotwórczych
jakim jest jodła pospolita (Abies alba Mill.)
w gospodarce leśnej kraju oraz metodom hodowli selekcyjnej i ochrony zasobów genowych ex situ jedlin Karpackiego Banku Genów. Organizacja konferencji oraz przewodniczenie sesjom referatowym spoczywały
w rękach Dyrektora RDLP w Gdańsku mgr
inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, Nadleśni-

czego Nadleśnictwa Wejherowo dr inż. Janusza Mikosia oraz mgr inż. Widzimira
Grusa, Przewodniczącego Gdańskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa
Leśnego. W konferencji uczestniczyły 64
osoby, reprezentujące krajowe ośrodki naukowe m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo
Leśne, Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku
oraz Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinie, Szczecinku
i Olsztynie, Starostwo Wejherowskie, redakcję Las Polski, TV i Radio Gdańsk
W czasie sesji referatowej, która odbyła się
w zabytkowym Pałacu Przebendowskich
w Wejherowie, siedzibie Zrzeszenia Kaszub-
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sko-Pomorskiego, wygłoszono 11 referatów
poświęconych m.in. perspektywom hodowli
selekcyjnej jodły pospolitej w świetle zmian
klimatycznych poza zasięgiem naturalnego
występowania (prof. J. Sabor), wartości genetyczno-hodowlanej jodły polskich pochodzeń (dr inż. K. Skrzyszewska), reaktywności adaptacyjnej jodły na powierzchniach zachowawczych Karpackiego Banku Genów
(dr inż. M. Kempf), możliwości analizy genomu jodły pospolitej (mgr inż. A. Hebda)
z Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych UR w Krakowie,
a także występowaniu jodły pospolitej w lasach Pomorza (dr P. Strzeliński, mgr M. Kowalewski, UP Poznań), ocenie zdrowotnej
jedlin Pomorza Gdańskiego (mgr inż. P. Gawęda, ZOL Gdańsk), ocenie cech adaptacyjnych jodły karpackiej poza zasięgiem występowania (dr J. Mikoś, N-ctwo Wejherowo),
wpływowi zmian klimatu na warunki bytowania gatunków drzew na Pojezierzu Kaszubskim (dr M. Szydlarski, N-ctwo Kartuzy), stanowi odnowień naturalnych jodły
w krainie Bałtyckiej oraz dynamice drzewostanu jodłowego w rezerwacie przyrody „Albina” (dr P. Strzeliński, dr A. Węgiel).
W części terenowej zwiedzono uprawę
porównawczą archiwum pochodzeniowego
jodły karpackiej objętej ochroną Karpackiego
Banku Genów w obrębie Darzlubie Leśnictwa Domatowo Nadleśnictwa Wejherowo,
powierzchnię z naturalnym odnowieniem
jodły na siedlisku lasu mieszanego świeżego

konferencje

z kwaśną buczyną niżową (obręb Kolkowo,
Leśnictwa Gniewano, Nadleśnictwa Wejherowo), wyłączony drzewostan nasienny jodły
pospolitej w Leśnictwie Barłomino Nadleśnictwa Strzebielino oraz przygotowane pod
inicjację jodłowego odnowienia naturalnego
powierzchnie uprawowe w Leśnictwie Czech
(oddz. 186 g) i przebudowywane jodłą drzewostany świerkowe w Leśnictwie Leśnice
(oddz. 80 b) Nadleśnictwa Lębork.
Komisja wnioskowa w składzie: prof. dr hab.
Janusz Sabor, dr inż. Kinga Skrzyszewska,
dr inż. Paweł Strzeliński, mgr inż. Marek
Kowalewski, dr inż. Marcin Szydlarski,
dr inż. Janusz Mikoś przedstawiła istotne dla
praktyki hodowlanej wnioski do wykorzystania w opracowywanych programach selekcji
i zachowania leśnych zasobów genowych
Pomorza. Do najważniejszych z nich należy
pozytywna ocena możliwości lokalnego wprowadzania jodły do składu gatunkowego upraw
w Krainie Bałtyckiej na siedliskach lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego, zalecenie
preferowania tego gatunku w trakcie prowadzonych prac hodowlanych, a także wskazanie
na podstawie dotychczasowej analizy jodły na
pochodzeniowych archiwach porównawczych
Karpackiego Banku Genów, na możliwość
transferu jodły, w tym również pochodzeń
karpackich, na tereny poza zasięgiem jej naturalnego zasięgu występowania. Warunkiem
niezbędnym osiągnięcia stabilności adaptacyjnej nowych upraw jest ocena wartości genetycznej oraz efektu interakcyjnego (plastyczności) wprowadzanych proweniencji jodły
i lokalnych warunków siedliskowych. Zakładane jodłowe powierzchnie proweniencyjne
poza zasięgiem występowania tego gatunku
pozwalają na opracowanie programów selekcyjno-hodowlanych uwzględniających zmieniające się warunki siedliskowe upraw pomorskich. Porównanie przeżywalności oraz wysokości sadzonek potomstwa górskich jedlin
z jodłą lokalną na powierzchni porównawczej
w Nadleśnictwie Wejherowo (Leśnictwo Domatowo) wskazuje na dobrą adaptację jodły
populacji chronionej w Karpackim Banku

Powierzchnia doświadczalna jodły karpackiej w Nadleśnictwie Wejherowo

Sesja referatowa w sali konferencyjnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pałacu Przebendowskich
Genów z nadleśnictw Bircza (Wojtkówka),
Krasiczyn (Cisowa) i LZD Krynica (Powroźnik). W oparciu o istniejące obiekty zachowawcze w Wirtach, proponuje się utworzyć
na terenie RDLP Gdańsk Regionalny Bank
Genów, który obejmie ochroną istniejące fragmenty jedlin poza zasięgiem naturalnego występowania, a także pozwoli zachować cenne
ekotypy innych gatunków drzew np. sosny
helskiej czy jarzębu brekinia. Uczestnicy
konferencji postulują również konieczność
zmiany zasięgu regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego jodły pospolitej oraz możliwość wykorzystania leśnego

materiału rozmnożeniowego poza regionem
pochodzenia. Wygłoszone referaty zostaną
wydrukowane w Zeszytach Naukowych UR.
Jednym z istotnych wyników konferencji jest
potrzeba zainteresowania leśników praktyków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Gdańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Leśnego dalszą
współpracą naukową i szkoleniową z Katedrą
Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew
Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

19

prof. dr hab. Janusz Sabor

Seminarium z okazji „Dni Rolnictwa
Amerykańskiego – Tradycja i Innowacyjność”
Kraków, 14 kwietnia 2010 r.
Wiodącym tematem seminarium było
„Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie
amerykańskim i polskim”, a patronat na nim
objęli: Ambasada USA w Warszawie reprezentowana przez Konsula Generalnego
w Krakowie Allena Greenberga, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie reprezentowany przez
JM Rektora prof. dr hab. Janusza Żmiję
i Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego reprezentowane przez prezesa zarządu prof. dr hab. Jana Szarka.
Seminarium otworzył prof. Jan Szarek,
który poprosił prof. Krystynę Koziec o prowadzenie obrad, z czego wywiązała się wzorowo. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć
Prezydenta RP i towarzyszących mu osób,
a ze strony amerykańskiej kondolencje złożyli panowie v-ce konsul Wayne Schmidt
z Konsulatu w Krakowie i Eric Wenberg
Radca Rolny Ambasady USA w Warszawie,
który ponadto wygłosił „słowo” wprowadzenia do tematu konferencji. Stwierdził, że o ile
USA popiera rozwój biotechnologii to Unia
Europejska jest jej przeciwna. Mimo to dwie
metody biotechnologiczne już uznano (modyfikowaną soję firmy BAAS i kukurydzę
MON 810).
10 marca br. Polska Akademia Nauk wyraziła
pozytywną opinię o biotechnologii. Stany
Zjednoczone przywiązują duże znaczenie do
rozwoju tej dziedziny nauki, bo uważają, że
dzięki niej uda się pokonać wyzwania XXI
wieku. Jednym z dobrych narzędzi do osiągnięcia tego celu może być postęp w rozwoju
biotechnologii. Jego zdaniem 90 proc. opracowanych dotąd rozwiązań biotechnologicznych nadaje się do wykorzystania w gospodarstwach drobnotowarowych. Są one prede-

stynowane w warunkach rozdrobnionego
polskiego rolnictwa czy też chińskiego, indyjskiego, południowoamerykańskiego itp.
Oczywiście polskie rolnictwo winno poszukiwać swojej drogi rozwoju.
Pierwszy referat pt.: Zielona biotechnologia
przedstawiła prof. Maria Klein z UR w Krakowie. Jej zdaniem do największych zdobyczy
ludzkości rewolucjonizujących nasze życie
należy zaliczyć trzy dziedziny: informatykę,
telekomunikację i biotechnologię. Ta ostatnia znajduje zastosowanie w rolnictwie, medycynie, przemyśle rolno-spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska. Jak na razie
istnieje jedna polska firma biotechnologiczna
„Bioton SA”, która opracowała preparat
„Gensulin”. Ta polska insulina już przyniosła
wymierne korzyści. Prof. Jan Szopa-Skórkowski z UP we Wrocławiu wyhodował len
transgeniczny świetnie nadający się na produkcję opatrunków. Prof. A. Legocki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu wyhodował transgeniczną sałatę
w 1999 r. z której produkuje się szczepionkę.
Te przykłady polskich osiągnięć biotechnologicznych pokazują jak niewielki jest nasz
udział w tej dziedzinie nauk stosowanych.
Rośliny najczęściej modyfikowane to: soja,
kukurydza, rzepak, bawełna. Obszar ich
uprawy w 2008 r. wynosił 134 miliony ha
z wyraźnym trendem dodatnim. Przykładem
dużego sukcesu biotechnologii są Stany Zjednoczone Ameryki. W Polsce 70 proc. społeczeństwa jest przeciwne żywności pochodzenia GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie). Panuje przed nią strach, ponieważ
na skutek braku dyskusji publicznej, nie jest
ona znana. Wiadomo, że w 2010 r. populacja
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ludzka osiągnie 6,8 miliarda, a w roku 2050
prognozuje się 9 miliardów. Produkcja żywności metodami hodowli konwencjonalnej
jest droga, a metodami biotechnologii tania,
stąd wniosek, że dalszego rozwoju biotechnologii nie można hamować.
Dr hab. Józef Bieniek, prof. UR omówił
modyfikacje genetyczne, ich stan i perspektywy zastosowania w hodowli zwierząt gospodarskich. Jego zdaniem obecną sytuację
dotyczącą GMO najlepiej obrazuje powiedzenie Stanisława Lema: Ludzkość wsiadła
na tygrysa biotechnologii i musi na nim galopować, bo inaczej będzie pożarta. Problem stanowi konieczność wyżywienia ludzkości.
Produkcja zwierzęca powinna dostarczać
wartościowego białka zwierzęcego, w tym
celu klasyczna hodowla też posługuje się
modyfikacjami genetycznymi. Starania idą
w kierunku poprawy tempa wzrostu zwierząt
i ich odporności na choroby. Wprowadzając
do organizmu świni gen wzrostu poprawiamy tempo wzrostu o 14 proc., a wykorzystanie paszy aż o 20 proc. Rybacy poddali
modyfikacji genetycznej aż 35 gatunków ryb.
Dr hab. Józef Bieniek, prof. UR zakończył
swój wykład maksymą: Nic nie jest tak złe,
żeby nie miało przymieszki dobrego.
Prof. dr hab. Franciszek Brzóska z IZ-PIB
w Balicach omówił ewentualne skutki
zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu
zwierząt. Z importowanej do Polski soi aż
95 proc. to soja GMO. Gdyby zakazano jej
importu to należałoby się spodziewać
w pierwszym rzędzie spadku produkcji wieprzowiny o 50 proc. i katastrofy w produkcji
drobiarskiej.

konferencje

Dr inż. Piotr Ruciński z Biura Rolnego Ambasady USA w Warszawie przedstawił sylwetkę Normana Borlauga laureata Pokojowej
Nagrody Nobla za osiągnięcia w dziedzinie
rolnictwa (tzw. „Zielona rewolucja”). Uratował od głodu 1 miliard ludzi, gdyż uzyskał
odporność pszenicy na drodze jej krzyżowania z pszenicą japońską. Podstawowe osiągnięcie Normana Borlauga polegało na tym,
że uprawiając pszenicę w Meksyku w Texaco
(bardzo wysoko nad poziomem morza) zwoził ją do doliny, gdzie była uprawiana w warunkach krótkiego dnia świetlnego. W ten
sposób uzyskiwał jej odporność na fotoperiodyzm. Na jego sukces złożyły się trzy innowacyjne elementy programu hodowli pszenicy:
1/ dwa zbiory pszenicy w ciągu roku,
2/ odmiany wieloliniowe,
3/ skrócenie słomy (karłowatość).
Profesor Norman Borlaug był członkiem
zagranicznym PAN, uzyskał też tytuł doktora honoris causa SGGW w Warszawie.
W latach 1988–1993 przewodniczył Radzie
Fundacji Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Natomiast z programu stypendialnego Borlaug
powinni korzystać młodzi pracownicy nauki
z zakresu rolnictwa.
Dr hab. Sylwester Świątkiewicz podał wyniki badań pasz genetycznie modyfikowanych co do ich szkodliwości dla zwierząt.
Szkodliwego wpływu na zwierzęta nie stwierdzono. Dr Michał Bochenek z IZ przedstawił zastosowanie cystometrii przepływowej
w biotechnologii zwierząt. Eric Wenberg
przedstawił strategię finansowania stosowaną
przez rolników amerykańskich w celu ograniczenia ryzyka produkcji rolniczej, a temat
ten adresował głównie do przedstawicieli
Małopolskiej Izby Rolniczej. Jego zdaniem
dobre rozwiązanie to spółdzielcze zakłady
ubezpieczeniowe dla rolników.

Wykład „Produkcja soi w USA i jej zrównoważenie” wygłosił mgr inż. Jerzy Kosieradzki

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Krystyna Koziec prowadziła
seminarium

Dr hab. Józef Bieniek, prof. UR podczas
wykładu o modyfikacjach genetycznych

Dr inż. Piotr Ruciński przedstawił sylwetkę
Normana Borlauga

Prof. Maria Klein wygłosiła wykład „Zielona
biotechnologia”

prof. dr hab. Jan Szarek
dr hab. Joanna Makulska
Zdjęcia: Marek Kalinowski
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Uczelnia ożywia współpracę z władzami
mezoregionu – powstaje Społeczna Rada
Naukowa Programowa Uniwersytetu Rolniczego

Uczestnicy spotkania grupy inicjatywnej w sali senackiej UR

Z inicjatywy władz Uczelni, w tym szczególnie Prorektora ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego, 12 marca odbyło się
spotkanie grupy inicjatywnej mającej na celu
intensyfikację współpracy Uczelni z władzami samorządowymi, administracyjnymi i instytucjami okołorolniczymi mezoregionu.
Bezpośrednim pretekstem spotkania była odbywająca się w tym dniu konferencja naukowo-techniczna pt.: „Rolnictwo Polski południowo-wschodniej na rozdrożu – kryzys
gospodarczy, agrarny czy strukturalny”. Jej organizatorami byli: Instytut EkonomicznoSpołeczny i Małopolskie Stowarzyszenie
Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli liderzy i kierownicy różnych instytucji trzech województw (małopolskiego, ślą-

skiego i świętokrzyskiego). Dla nich to właśnie nasz Uniwersytet realizuje swe funkcje.
W sali senackiej zastanawiano się jak ponownie, po latach przerwy, powołać tzw. społeczną radę szkoły. Spotkanie otworzył prof.
Wiesław Musiał. Następnie, w imieniu Rektora prof. dr hab. Janusza Żmiji, gości powitał prorektor prof. Zenon Pijanowski.
Przedstawił on ideę i potrzebę odnowienia
współpracy. Następnie uczestnicy spotkania
obejrzeli krótki film prezentujący i promujący Uczelnię, jej organizacje, wydziały i dorobek. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz Sady
zaprezentował stan kadry Uczelni, kierunki
kształcenia, liczebność studentów na poszczególnych wydziałach oraz profil zawodowy absolwentów. Wskazał na niezbędność
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kontaktów Uczelni z podmiotami gospodarczymi, samorządami i instytucjami okołorolniczymi, dla których kształcimy studentów.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której
wzięli udział dziekani wydziałów Uczelni
oraz zaproszeni goście. Zgodnie potwierdzano potrzebę współpracy i wzajemnych
świadczeń, jakie czynią sobie Uczelnia i jej
szeroko rozumiane otoczenie instytucjonalne.
W trakcie dyskusji głos zabrało 11 osób, które
pochwalały trafność podjętej inicjatywy, potrzebę współpracy oraz zgłosiły konkretne jej
propozycje. Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak stwierdził,
że współpraca władz samorządowych z Uczelnią układa się bardzo dobrze, wspólnie podejmowane są różne inicjatywy i przedsięwzięcia
inwestycyjne i stypendialne. Samorząd liczy
na wsparcie w tworzeniu nowego modelu doradztwa rolniczego dla rozdrobnionego rolnictwa Małopolski. Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik podkreślił dużą aktywność
uczelni krakowskich w zakresie wzajemnej
współpracy, w tym Uniwersytetu Rolniczego
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Stwierdził,
że jest to właściwy kierunek rozwoju, dobrze
rokujący na przyszłość. Zauważył także duże
możliwości współpracy z pracownikami naukowymi Uczelni w zakresie prac nad tworzoną obecnie ustawą o ochronie przed powodziami, pod roboczym tytułem „Ochrona
górnej Wisły”. Województwo wspiera także
inicjatywę Rektora UR w zakresie tworzenia
kierunku Weterynaria. Inicjatywę tę poparł
również – ponownie zabierając głos – Wojciech Kozak apelując do władz sąsiednich
województw, aby ten kosztowny projekt
wsparli również finansowo. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju

nie tylko nauka

Obszarów Wiejskich i Środowiska UW,
stwierdził, iż władze województwa świętokrzyskiego są także zainteresowane współpracą z uczelnią o profilu rolnym. Region
Świętokrzyski odczuwa brak wysoko wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki
wodnej. Dyrektor zapewnił też o wsparciu
władz regionu dla powstania Weterynarii na
naszej Uczelni. Z województwa śląskiego głos
zabrali: wicemarszałek sejmiku wojewódzkiego Adam Stach oraz wicewojewoda Stanisław Dąbrowa. Zgodnie potwierdzili oni
dobrą współpracę Śląska z Uniwersytetem
Rolniczym, w tym bardzo dobre relacje personalnie przedstawicieli różnych instytucji
regionu z pracownikami Uczelni, ich udział
w szkoleniach, seminariach i ciałach doradczych. Zapewnili o wsparciu procesu kształcenia praktycznego poprzez praktyki dla studentów i staże dla absolwentów, licząc jednocześnie na kadrę dla rolnictwa i leśnictwa
z naszej Uczelni. Propozycje przyjęcia absolwentów Uczelni na staż zgłosił także dyrektor
Śląskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego
Tomasz Żabiński, nasz absolwent od lat
współpracujący z strukturami i pracownikami
Uczelni.
Ze strony władz dziekańskich zabrał głos
prof. dr hab. Teofil Łabza dziekan Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego, który wskazał na
możliwości współpracy Uczelni z instytucjami okołorolniczymi w trzech płaszczyznach: produkcji rolnej (np. doradztwa),
kształcenia w zakresie rolnictwa i dyscyplin
pokrewnych oraz badań, gdyż rolnictwo jest
głównym przedmiotem kształcenia dla praktyki, a także badań naszego wydziału. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiskowej
i Geodezji prof. dr hab. Jan Pawełek, niejako
w odpowiedzi o zapytanie w sprawie kształcenia w zakresie kształtowania środowiska,
zwrócił uwagę na nowe potrzeby kadrowe
z zakresu melioracji wodnych. Wydział na
zgłaszane braki kadrowe odpowie pozytywnie
tworząc stosowny kierunek studiów. Jacek
Lupa – wicedyrektor Centrum Doradztwa

Od lewej: prof. Wiesław Musiał – dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, prof. Zenon
Pijanowski – Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

Rolniczego w Brwinowie wyraził zadowolenie, że Uczelnia kieruje ofertę współpracy do
różnych podmiotów gospodarczych, instytucji i osób. Stwierdził, że zapewne odzew na
propozycje wsparcia jej działań będzie pozytywny. Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt prof. Jerzy Niedziółka wyraził
zadowolenie, że inicjatywa władz Uczelni
w zakresie powołania nowego kierunku Weterynaria cieszy się poparciem województw
ościennych. To nadaje sens naszym różnorodnym i trudnym działaniom służącym powołaniu takiego kierunku, szczególnie wobec
oporu „lobby weterynarzy” z innych uczelni,
przeciwnych tej inicjatywie.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze
wzajemnego szacunku, sympatii i zrozumienia. Prorektor prof. Zenon Pijanowski dziękując za podjętą ofertę współpracy poprosił
uczestników spotkania o przesłanie przekazanych deklaracji akcesji do tzw. rady szkoły.
Zapowiedział także, że następne spotkanie,
już utworzonej „rady”, powinno się odbyć
przed wakacjami.

Prorektorzy: prof. Zenon Pijanowski
i prof. Włodzmierz Sady

prof. dr hab. Wiesław Musiał
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Spotkania Podróżnicze
w Klubie Akademickim „Arka”
W ramach bardzo już popularnej inicjatywy
Klubu Podróżnika mieliśmy zaszczyt gościć
w Klubie Akademickim „ARKA” dwóch
wspaniałych podróżników – prof. dr hab.
Kazimierza Wiecha oraz Justynę Czaczkowską.
Tematyka tych spotkań od razu wzbudziła
ogromne zainteresowanie wśród społeczności
akademickiej, jak i lokalnej Krakowa. Prelegenci już na wstępie oczarowali zgromadzoną
w klubie publiczność ciekawą formą prezentacji oraz opowieściami o licznych przebytych
przygodach. Dwie krótkie relacje z omawianych spotkań pozwolą Państwu wyostrzyć
wyobraźnię i być może zachęcić do udziału
w kolejnych spotkaniach podróżniczych.
Opowiadania z wypraw
Justyny Czaczkowskiej

„Czarnohorskie łąki” to temat pierwszego
spotkania, który został opisany przez studentkę Uniwersytetu Rolniczego Joannę
Kulpę w formie własnych wspomnień ze
spotkania podróżniczego.
Czarnohorskie łąki

Pokaz sztuk walki

Popołudniowy zimny piątek 26 lutego 2010
roku. Znajomi wyciągają mnie na Spotkanie
Podróżnicze organizowane przez Klub Akademicki „Arka”. Wchodzę niepewnie. Nie
wiem czego się spodziewać. Zgaszone światła.
Sala pełna czarnych stoliczków, a na każdym
stoi zapalona świeczka. Wybieramy stolik
gdzieś na uboczu. Za nami wchodzą kolejni
studenci spragnieni zapoznania się z nowym
niezwykłym światem, jakim jest dla nas Czarnohora. Ostatnie przygotowania przed prelekcją, próby mikrofonów, nieśmiałe szepty
wśród publiki. Nastaje cisza. Zapala się światło, na scenę wchodzi konferansjer. Wita
wszystkich gości. Zapowiada, że w trakcie
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spotkania organizatorzy zapewnili nam degustacje w postaci najlepszych ukraińskich piw,
po czym zaprasza na wysłuchanie prelekcji
prof. dr hab. Kazimierza Wiecha.
Profesor rozpoczął od przybliżenia geografii
tego urokliwego miejsca. To pasmo górskie
znajduje się na terenie zachodniej Ukrainy.
Nasz przewodnik oprowadza nas po czarnohorskich szczytach. Przybliża nam strukturę
gór, które są zbudowane ze skał fliszowych,
a charakterystyczne są tu długie i łagodne
grzbiety. Pokazuje nam bogatą roślinność
tego regionu. Pięknym elementem tego górskiego krajobrazu są jeziora pochodzenia polodowcowego.
Następnie wprowadza nas w arkana życia hucułów – górali zamieszkujących ten obszar
Karpat. Przybliża też etnografię regionu,
rzemiosło artystyczne, które uwidacznia się
nawet na lagach. Jedną z ich wizytówek są
pisanki malowane specyficzną techniką. Na
dużej ilości slajdów umieszczone są tradycyjne huculskie stroje. Dowiadujemy się, że
niemal każda wieś zachowała tu swój odrębny rysunek haftów. Kolorystyka tkanin
wykorzystana w ludowych strojach jest niezwykle wyrazista, znacznie różniąca się od
górali polskiego pochodzenia.
Podczas opowieści o historii pewnej hucułki
nasz prelegent zaczyna śpiewać ukraińską
pieśń. Przyłącza się do niego jeden z gości –
młody mężczyzna zasiadający na sali, który
jak później się okazuje pochodzi z Ukrainy,
właśnie z okolic Czarnohory. Śpiew nadaje
nieopisaną głębię temu spotkaniu. Podniosła
atmosfera udziela się wszystkim uczestnikom.
Z twarzy wychodzących gości można było
wyczytać zachwyt, jaki wzbudziła w młodych
umysłach ta opowieść. Wraz ze znajomymi
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jednogłośnie stwierdziliśmy, że w kalendarzu
życiowych podróży musimy wygospodarować czas na odwiedzenie tego wyjątkowego
miejsca.
Amazonia

Justyna Czaczkowska podróżniczka, która
odważyła się odwiedzić najbardziej dzikie
i zadziwiające zakątki świata oczarowała nas
swymi niezwykłymi przygodami na kolejnym
spotkaniu, które odbyło się 26 marca. Pani
Justyna opowiadała o jednej ze swych niezwykłych wypraw, a mianowicie o przeprawie
przez nieokiełznaną Puszczę Amazońską.
Zaprezentowała slajdy z przepięknymi zdjęciami z podróży, a było co podziwiać. Mieliśmy również przyjemność wysłuchania wielu
zabawnych anegdot, dowiedzieć się nieco
więcej o malowniczej faunie i florze Amazonii, ze szczególnym uwzględnieniem Ekwadoru oraz zapoznać się z kulturą i obyczajami
zamieszkujących te tereny dzikich Indian.
Z przyjemnością słuchaliśmy mrożących
krew w żyłach opowieści o życiu w fascynującej i nieokiełznanej puszczy, gdzie przyroda
dyktuje ludziom warunki przetrwania. Niezwykle zabawne były opowieści o Indianach,
w których życiu pani Justyna uczestniczyła
przez kilka tygodni. Sposób ich życia, zwyczaje i tradycje wydają się nam nieprawdopodobne, a zarazem godne podziwu, ze względu na ich codzienną ciężką pracę, głęboką
symbiozę z naturą i tak bliskie więzi międzyludzkie, których nam – ludziom cywilizacji
i postępu – tak często brakuje w codziennym
życiu.
Zapierające dech w piersiach przygody Justyny
Czaczkowskiej rozpalały wyobraźnię i wywarły bardzo duże wrażenie na publiczności.
Kolejną atrakcją spotkania była degustacja
aromatycznej kawy pochodzącej z rejonów
Ameryki Południowej, którą ufundowała
Kelleran Coffee Company. Była także możliwość zakupienia kawy z najbardziej odległych i egzotycznych zakątków świata.
Całe przedsięwzięcie uświetnił pokaz fantazyjnej sztuki walki, wywodzącej się z brazylij-

Aromatyczna kawa z Ameryki Południowej ufundowana przez Kelleran Coffee Company

Czarnohorskie łąki zachwalał prof. Kazimierz Wiech
skiej tradycji – Capoeiry w wykonaniu kilkunastoosobowej grupy z Capoeria Unicar
Kraków. Sportowcy po mistrzowsku zaprezentowali swoje akrobatyczne wręcz możliwości przy akompaniamencie wprowadzającej w trans, egzotycznej muzyki.
To niesamowite, poszerzające horyzonty i jedyne w swoim rodzaju spotkanie z pewnością
na długo pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu Rady Programowej Klubu Akademickiego „Arka” oraz własnym serdecznie dziękuję panu prof. dr hab. Kazimierzowi Wiechowi oraz pani Justynie Czaczkowskiej za wspaniałą podróż w odległe
zakątki świata.
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mgr inż. Michał Szanduła
Zdjęcia: Cyprian Bania

Obóz narciarski we Włoszech
Lizzano in Belvedere, luty 2010 r.

Już po raz ósmy w przerwie międzysemestralnej grupa pracowników, studentów i absolwentów naszej Uczelni wyjechała do Włoch
na narty. W tym roku były to Apeniny. Zamieszkaliśmy przez 7 dni w małej miejscowości Lizzano in Belvedere, w miłym rodzinnym hotelu, ze wspaniałą regionalną kuchnią
i sympatyczną obsługą. Na narty dojeżdżaliśmy do 2 stacji narciarskich: Corno Alle
Scale oddalonej 12 km i Monte Simone oddalonej o 30 km od miejsca zamieszkania.
Corno Alle Scalle to ośrodek narciarski położony 70 km od Bolonii. Na jego trasach
przed laty trenował trzykrotny mistrz olimpijski Alberto Tomba, po dziś dzień będący
częstym gościem tych stoków. Monte Cimone to najwyższy szczyt Apeninu Toskańskiego i zarazem największa stacja narciarska
Północnych Apeninów. Jest tutaj ok. 40 km

doskonale przygotowanych tras narciarskich
usytuowanych na wysokości 1300–2000 m
npm, o różnej trudności. Są szerokie i długie
nartostrady, widokowe zjazdy, dwie czerwone trasy Tomba 1 i 2 oraz Studio Slalom
dla doświadczonych i wymagających narciarzy. Jest również możliwość jazdy poza trasami – ,,off-piste”. Trasy dla początkujących
są długie i szerokie, a te dla bardziej zaawansowanych oznaczone są czarnym kolorem.
Nowoczesna infrastruktura, szybkie wyciągi
krzesełkowe oraz bogate zaplecze – ski-bary
i restauracje ze wspaniałą kuchnią, gdzie podczas przerw grupa integrowała się przy bombardino, dopełniają całości.
Zajęcia na nartach prowadzili doświadczeni
instruktorzy PZN, pracownicy Studium Wychowania Fizycznego mgr Krystyna Kruczek
i mgr Zbigniew Mickiewicz. Pogoda była

zmienna: słońce, chmury, śnieg, mgła,
a w ostatni dzień silny wiatr i deszcz, które
uniemożliwiły wyjazd na narty. Dało to jednak możliwość pojechania na wycieczkę do
Bolonii – pięknego, starego, uniwersyteckiego miasta, prawie tak jak Kraków, do którego warto jeszcze raz wrócić na dłużej.
W niedzielę 21 lutego we wczesnych godzinach porannych wróciliśmy do Krakowa –
cali, zdrowi, bez kontuzji, wypoczęci i pełni
wrażeń.
Całą eskapadę, tak samo jak w poprzednim
roku, kamerą dokumentował prof. Józef
Walczyk. Szaleństwa na śniegu uczestników
oraz ciekawe chwile z wyjazdu mogliśmy
oglądać na seminarium 12 marca br. w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych. Uczestnicy
przynieśli także swoje zdjęcia z wyjazdu.
W miłej atmosferze powspominaliśmy jeszcze raz chwile spędzone na nartach, wspaniałą kuchnię Roberty, rezydentkę ,,panią
Futerko” i ustaliliśmy plany narciarskie na
rok 2011. Będą to Dolomity, gdzie zapraszamy wszystkich chętnych narciarzy i ,,deskarzy”. Informacja zamieszczona będzie na
stronie internetowej SWF oraz na plakatach
już w październiku.
mgr Krystyna Kruczek

Uczestnicy obozu na stoku…

… i w przytulnym ski-barze
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SLALOMEM NA POLANIE
Długa Polana, 19 marca 2010 r.

To były naprawdę niezapomniane
Mistrzostwa!!!

19 marca 2010 r. na stoku Długa Polana koło
Nowego Targu odbyły się Mistrzostwa Uniwersytetu Rolniczego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie dla pracowników i studentów naszej Uczelni. Organizatorami imprezy było Studium Wychowania Fizycznego
i Klub Uczelniany AZS.
O 7:30 autobus zabrał zawodników w podróż
i mimo wczesnej pory wszystkim dopisywał
dobry humor. Na miejscu przywitała ich
piękna, słoneczna, marcowa pogoda, a doskonale przygotowany stok („sztruksik”) z ustawionym już slalomem gigantem zachęcał do
rywalizacji. Po indywidualnej rozgrzewce
każdy obejrzał dokładnie trasę przejazdu,
przyjmując indywidualną strategię walki. I tu
było już widać energię, jaka kumulowała się
u każdego zawodnika, skupienie i mobilizację, aby przejechać gigant jak najszybciej.
Każdy zawodnik musiał pokonać trasę dwukrotnie i suma elektronicznych pomiarów
czasów plasowała go na odpowiednim miejscu w grupie.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała
obsługa medyczna Ratownictwa Górskiego
pobliskiego GOPR. Na szczęście nikt nie odniósł kontuzji.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
NARCIARSTWO:
Juniorzy:

1. Zofia Kulig
2. Maria Kulig
Studenci:

1. Andrzej Suchanek – V rok, Wydział Leśny
2. Grzegorz Półtorak – I rok, Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe
3. Michał Antos – III rok, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pracownicy na podium

Studentki:

1. Katarzyna Mencfel – I rok, Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt
2. Bożena Sysło – I rok, Wydział Ogrodniczy
3. Katarzyna Knapik – I rok, Architektura
Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe
Pracownice:

Poziom umiejętności uczestników był bardzo
wysoki, widać mamy usportowionych pracowników i studentów. Pokonywali oni metę
przy głośnym dopingu kibiców, a prowadząca zawody prezes AZS Mirella Radwan
nie szczędziła głosu zagrzewając wszystkich
do rywalizacji. Pisk fanek (niektórzy to mają
powodzenie!), gorąca atmosfera, zacięcie
i sportowa rywalizacja zawodników podnosiły rangę Mistrzostw. Dzielnie radziły sobie
na gigancie najmłodsze narciarki – Zosia
i Marysia Kulig.

1. mgr Małgorzata Michalska – Studium
WF
2. dr Joanna Augustynowicz – Wydział
Ogrodniczy
3. mgr Agnieszka Ludwikowska – doktorantka

Studentki na podium (snowboard)

Pracownicy:

1. dr lek. wet. Marek Tischner – Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt
2. mgr inż. Wojciech Dyrek – Dział Informatyczny

Slalom narciarzy
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3. prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
SNOWBOARD:
Studentki:

1. Natalia Szpakowska – I rok, Architektura
Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe
2. Kinga Wiłun – V rok, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt
3. Joanna Galon – II rok, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Slalom snowboardzistów

Studenci:

1. Marcin Sztokfisz – V rok, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
2. Sebastian Madoń – III rok, Wydział
Ogrodniczy
3. Maciej Ostrowski – I rok, Wydział
Technologii Żywności

Zbiorowe zdjęcie uczestników mistrzostw
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Ogółem startowało 50 zawodników. Na podium stanęli najszybsi! Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami, a pozostali zawodnicy
otrzymali okolicznościowe upominki.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w zawodach i stworzenie miłej, niezapomnianej, sportowej
atmosfery.
Liczymy, że w następnych Mistrzostwach
Uczelni powitamy szersze grono narciarzy
i snowboardzistów, pretendentów do sportowej rywalizacji o mistrzowskie tytuły.
Do zobaczenia za rok !!!
mgr Małgorzata Michalska
Studium WF
Maciej Bojarski
V-ce Prezes ds. Promocji KU AZS
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XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna
Kraków, 24–25 kwietnia 2010

24 i 25 kwietnia kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wypełnił się barwnymi
stoiskami z rozmaitymi produktami i ofertami. Odbyła się bowiem kolejna, XIII edycja Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej.
Te dwa dni były wyjątkowe nie tylko dla
Uczelni, ale także dla całego województwa
małopolskiego. Przybyli na Giełdę goście
mieli okazję cofnąć się w czasie do dzieciństwa, a wszystko za sprawą wspaniałych wystawców, którzy kultywują wielopokoleniowe, rodzinne tradycje.
Wystawcy prezentowali w głównej mierze
ręcznie wykonywane produkty. Wiele pań
trudziło się wykonywaniem obrusów, serwetek czy nawet biżuterii metodą szydełkową.
Można było podziwiać efekty twórców ludowych, rzeźbiarzy, malarzy i wielu innych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
produkty spożywcze, wykonywane w sposób
naturalny. Można było zakosztować wszelakich chlebów, ciast, serów, wędlin, soków, nalewek, a także wyśmienitych potraw.
Osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie agroturystyki miały niepowtarzalną
szansę wziąć udział w wykładach prowadzonych w auli Centrum Kongresowego. Po
otwarciu konferencji przez JM Rektora UR
prof. dr hab. Janusza Żmiję, przybyli słuchacze mogli nacieszyć oczy kolorowym i można
by rzec, pachnącym pokazem aranżacji kwiatowych. Studenci Studiów Podyplomowych
Florystyki pod kierunkiem dr Bożeny Pawłowskiej i dr Bożeny Szewczyk-Taranek zaprezentowali swoje niewątpliwe talenty oraz
innowacyjne pomysły, radując przy tym gości, szczególnie płci żeńskiej.

Po tej części odbyła się konferencja dotycząca
roli marki w turystyce wiejskiej (mgr Leszek
Leśniak), a także oddziaływania Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej na rozwój
markowych produktów agroturystycznych
(dr inż. Stanisław Legutko). Punktem kulminacyjnym spotkania było wystąpienie
gości z Francji, traktujących o fermach pedagogicznych.
Po tej naukowej atmosferze goście z przyjemnością udali się na stoiska agroturystyczne,
by zakosztować smaku wsi. Warto dodać, że
każdy znalazł tu coś dla siebie, czego najlepszym dowodem jest zadowolenie naszych gości z Węgier oraz Francji, których wyszukane
gusta niełatwo zaspokoić. Było w czym

Owca olkuska

Otwarcie XIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej przez JM Rektora prof. Janusza Żmiję
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wybierać, gdyż przybyło do nas blisko 60 wystawców, którzy zapełnili Wydział Leśny,
a także Klub Akademicki „Arka” po brzegi.
Na zewnątrz odbywał się Kiermasz Ogrodniczy, gdzie można było nabyć ciekawe okazy
w doniczkach.

dzajów kur ozdobnych, kaczki, różnobarwne
króliki, kucyki, a także osiołka. Dzieci mogły
pogłaskać owce oraz przejechać się na kucyku, co stanowiło dla nich niezwykłą frajdę.

Innowacyjnym pomysłem na tegorocznej
Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej była
wystawa zwierząt gospodarskich, która okazała się trafnym pomysłem. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR udostępnił
zwierzęta ze swego chowu. Zainteresowani
mogli podziwiać owce różnych ras, kilka ro-

Kiedy wszyscy byli pochłonięci wspaniałą
atmosferą, jaka panowała na UR w tych
dwóch dniach, specjalna komisja odwiedzała
wszystkie stoiska, by zakosztować regionalnych, tradycyjnych przysmaków. W międzyczasie obywał się bowiem konkurs „Agroturystyczny Stół”, mający na celu wyłonienie
prawdziwych perełek kulinarnych XIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. Było to

Turystyczna Podkowa

Uroczyste rozpoczęcie Giełdy

zadanie niezwykle trudne, jednak udało się
wyłonić najlepszych.
Odwiedzającym Małopolską Giełdę Agroturystyczną umilały czas nie tylko swojskie zapachy unoszące się w powietrzu, cieszyły
wzrok cudowne rękodzieła, lecz także koiły
słuch niezwykłe dźwięki ludowych kapel.
Nasi goście mogli tego doznać za sprawą zespołu „Sieniawianie” z Gimny Raba Wyżna
oraz „Grochowiacy” z powiatu mieleckiego.
Na te niezwykłe doznania, związane z Giełdą
złożyło się wiele czynników. Począwszy od
wsparcia sponsorów: Krakowskiego Banku
Spółdzielczego, PZU, Aksam, Hotel&SPA
Kocierz poprzez zaangażowanie organizatorów: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa
Rolniczego zs. w UR w Krakowie, Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie,
Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Góralskiego
Stowarzyszenia Agroturystycznego, na wysiłkach wielu pracowników skończywszy.
To ogromne zaciekawienie i zaangażowanie
ludzi z wielu środowisk jest niezbitym dowodem na atrakcyjność ofert agroturystycznych
w naszym kraju. Wzrost zainteresowania tą
tematyką w Polsce w ostatnich latach sprawia, że coraz to nowe zagrody wiejskie otwierają się dla gości, ceniących formy zorganizowanego wypoczynku na wsi. Popularne
„wczasy pod gruszą” znajdują coraz szersze
grono zainteresowanych, dlatego Małopolska
Giełda Agroturystyczna jest idealnym miejscem, by znaleźć to, czego się szuka.
Agnieszka Łukasik
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Zdjęcia:
Agnieszka Łukasik
Stanisław Maślanka

Występ zespołu „Sieniawianie”
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Sukces Chóru Uniwersytetu Rolniczego
Niepołomice, 25 kwietnia 2010 r.

W ostatni kwietniowy weekend na Zamku
Królewskim w Niepołomicach, przy pięknej
wiosennej pogodzie, odbył się XII Małopolski Festiwal Chórów „O Złotą Strunę”.
Konkursy chóralne w Niepołomicach odbywają się już od ponad trzydziestu lat, a po raz
dwunasty przesłuchania odbyły się pod
obecną nazwą i w obecnej formule.
Przybyłe do Niepołomic chóry rywalizowały
w dwóch kategoriach: chóry młodzieżowe
i akademickie oraz chóry dorosłe. Jury oceniło 32 zespoły m. in. z Krakowa, Wieliczki,
Niepołomic, Rzeszowa, Żor, Bielska-Białej,
Głębowic, Olkusza, Trzebini, Środy Wielkopolskiej, Tarnowa i Łańcuta. Na podstawie
punktacji przyznano 10 „Złotych Strun”,
15 „Srebrnych Strun” i 7 „Brązowych Strun”.
Oprócz tych wyróżnień, spośród laureatów
„Złotej Struny” wytypowano I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz przyznano
Nagrodę Specjalną Kardynała Stanisława
Dziwisza, a także Nagrodę Burmistrza Niepołomic dla najlepszego chóru akademickiego lub młodzieżowego.
Chór Uniwersytetu Rolniczego zaprezentował trzy utwory pochodzące z różnych epok,
różniące się stylem oraz prezentujące szeroki
wachlarz możliwości zespołu. Ośmiogłosowy
siedemnastowieczny utwór Henrego Purcella Hear my prayer o Lord, humorystyczny
utwór Insalata Italiana Franza Friedricha
Geneé będący swoistą parodią opery włoskiej
oraz napisany w 2006 roku utwór Laudate
Dominum Michała Zielińskiego zyskały
uznanie zarówno publiczności zgromadzonej
w Sali Rycerskiej niepołomickiego Zamku,

jak i jury. Prof. Józef Świder – kompozytor
muzyki chóralnej i wykładowca katowickiej
Akademii Muzycznej, ks. Prałat Robert Tyrała – prezes międzynarodowej Federacji
Chórów „Pueri Cantores”, prof. Jerzy Kurcz
– chórmistrz i wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Michał Sapeta –
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
uznali Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie za najlepszy w kategorii chórów
młodzieżowych i akademickich i przyznali
mu „Złotą Strunę”, I miejsce oraz Nagrodę
Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka.
II miejsce wywalczył Chór „Dominanta”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
III miejsce ex equo chór „Con Fuoco” Akademii Górniczo-Hutniczej, Chór I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz Chór Mieszany
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie. Nagrodę Specjalną przyznano
Chórowi „Vox Coelestis” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Chór Uniwersytetu Rolniczego startował
w niepołomickim konkursie po raz trzeci.
W 2005 roku znalazł się wśród laureatów
„Złotej Struny” lecz bez dodatkowych wyróżnień, a w 2008 roku uplasował się w grupie uhonorowanej „Srebrną Struną”.

„Złota Struna” dla Chóru Uniwersytetu
Rolniczego, fot. Bernard Kuś

I miejsca na festiwalu w Będzinie w 2008
roku,
dwukrotnego II miejsca w Myślenicach
w 2005 i 2007 roku,
II miejsca w Będzinie w 2007 roku oraz

Tegoroczne I miejsce z Niepołomic powiększa katalog nagród chóru naszej Uczelni
i staje obok:

niepołomickiej „Złotej Struny” z 2005 roku
i „Brązowego Dyplomu” z Rimini z ubiegłego roku.

I miejsca przyznanego w 2005 roku na festiwalu w Łodzi

31

mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Kwadrans z Uniwersytetem

Pomysł zrealizowania krótkiego filmu o naszej uczelni zrodził się z początkiem 2010 r.
Film skierowany miał być do młodych ludzi
zainteresowanych podjęciem kształcenia na
studiach wyższych.
Wytrwale i stopniowo realizowany projekt
udało się ostatecznie zamknąć, dzięki czemu
mógł mieć swą premierę 3 marca br. podczas
Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego.
Kadr z filmu o Uniwersytecie Rolniczym –
ćwiczenia na nowopowstałym kierunku
Architektura Krajobrazu

Trzy miesiące pracy nad materiałem można
uznać za wspaniałe doświadczenie oraz niesamowitą lekcję warsztatu dziennikarskiego.
Jako czynny uczestnik tego przedsięwzięcia
nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad
tym ile może kosztować zaangażowania
i czasu zmontowanie piętnastu minut mate-

Studenci podczas zajęć laboratoryjnych – kadr z filmu
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riału wideo. Teraz to się zmieniło. To wielka
sztuka stworzyć dokument takim, by zawarł
w sobie istotną treść, będąc jednocześnie
przyjemnym w odbiorze. Jest to pierwsza tego
typu inicjatywa. Staraliśmy się, aby materiał
mógł stanowić dodatkową i ciekawą formę
promocji naszej uczelni. Pod film skomponowano specjalnie muzykę i wybrano lektora.
Wszystko po to, żeby wersja ostateczna była
jak najlepiej dopracowana i mogła ustysfakcjonować nawet najbardziej wymagającego
widza. Poza standardowymi informacjami
o uczelni staraliśmy się film ożywić wypowiedziami osób. Niestety ze względu na ograniczenia czasowe nie mogliśmy wykorzystać
wszystkich. Niemniej jednak jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować mgr Marcie
Gorgoń – kierownikowi zespołu domów studenckich, mgr inż. Urszuli JabłońskiejKorta z Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, inż. Adamowi Mróz z Działu Aparatury
Naukowo-Dydaktycznej,
Iwonie
Długołęckiej-Banasińskiej – pracownikowi
administracji, mgr inż. Aleksandrze Płonce
– doktorantce WR-E, Pawłowi Chałupnikowi – Przewodniczącemu Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów, Michałowi Żukrowskiemu – współkoordynatorowi akcji charytatywnej studentów UR zakrętki.info, Pawłowi Drab – studentowi WR-E, Katarzynie
Łyduch – Przewodniczącej Wydziałowej
Rady Samorządu Studentów, Jolancie Sułkowskiej, Tadeuszowi Przybyła – studentom
WL, Andrzejowi Walczyk, Iwonie Mil – studentom WR-E, Karolinie Harpula – studentce WIŚG, Patrycji Korczak – studentce
WHiBZ, oraz wielu, wielu innym osobom,
których nie wymieniono, a przyczyniły się do
powstania tego filmu. Pragniemy serdecznie
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podziękować za zaufanie i wsparcie jakim
obdarzyły nas władze Uczelni oraz kierownictwo Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej powierzając w nasze ręce odpowiedzialność za właściwe przedstawienie wizerunku
Uczelni. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość wykładowców oraz studentów, podczas rejestrowania wykładów, ćwiczeń, zajęć
w terenie, dzięki którym zgromadzono podstawowy materiał filmowy. Jednocześnie
chcemy przeprosić jeżeli kiedykolwiek zakłóciliśmy porządek zajęć, bądź pracę kogokolwiek w trakcie nagrań.
Projekt niejednokrotnie spędzał realizującym sen z powiek i rościł obawy czy wizja
jaką przyjęliśmy spotka się z uznaniem i akceptacją. Z wielkim napięciem spoglądaliśmy
na reakcję szeroko zgromadzonej publiki
w Sali Centrum Kongresowego, którzy przybyli na Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego. Filmu nie przerywały rozmowy ani
niepokojące komentarze, co daje poczucie, iż
wzbudził zainteresowanie. Po projekcji
otrzymaliśmy również kilka zapytań ze szkół
o możliwość udostępnienia filmu. Takie momenty niezwykle cieszą. Spotkaliśmy się
także z krytyką, za którą również dziękujemy.
Słowo krytyki szczególnie twórczej motywuje do dalszej pracy i dążeniu ku lepszemu.
Mamy nadzieję, że film promocyjny o naszej
uczelni będzie spotykał się z ciepłym przyjęciem i pozytywnie wpłynie na odbiór naszego Uniwersytetu szczególnie wśród młodych ludzi.
Film „Uniwersytet Rolniczy Zaprasza”

Czas 15.16 min.
Realizacja:
Biuro Informacji i Promocji UR oraz Dział
Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek
Muzyka: Krzysztof Suchodolski
Komentarz: Joanna Roczniewska
Czyta: Paweł Drab
Tekst: Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji

Wydawnictwo UR poleca

Zbigniew Staliński
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Szkic historyczny

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Kraków 2010
wyd. I, 212 s., nakład 250 egz., format B5,
oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-32-8

Książka jest poświęcona blisko 120-letniej
działalności naukowo-dydaktycznej Katedry
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
a także jej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz krajowymi ośrodkami hodowli zwierząt. Katedra
swymi korzeniami sięga katedr i zakładów Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studium zostało powołane na mocy Obwieszczenia rektora w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podpisanego
4 września 1890 roku przez ówczesnego rektora UJ, prof. Edwarda Korczyńskiego. Pierwszym kierownikiem Studium był prof. Emil Godlewski, a pierwszym kierownikiem Katedry
Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa – prof. Leopold Adametz. Pierwszy program
studiów, Porządek tymczasowy nauk i egzaminów na Studyum rolniczym w c.k. Uniwersytecie
w Krakowie, nosi datę 31 sierpnia 1890 roku.
W książce zaprezentowano m.in. szczegółową historię Katedry, sylwetki kierowników oraz
profesorów, docentów i doktorów habilitowanych – pracowników Katedry, spis osób zatrudnionych w Katedrze od 1891 roku, spis magistrantów z lat 1953–2009, wykazy napisanych
w Katedrze doktoratów, prac habilitacyjnych, skryptów i podręczników. Cennym uzupełnieniem publikacji jest kalendarium dokumentujące udział pracowników Katedry w krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Pozycja jest bogato ilustrowana, zawiera m.in. wiele historycznych ilustracji.
Autor książki, Zbigniew Staliński, jest emerytowanym profesorem zwyczajnym genetyki i hodowli zwierząt. W latach 1965–1993 kierował Katedrą Ogólnej Hodowli Zwierząt, późniejszą
Katedrą Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt UR w Krakowie. Swoją działalność naukową i dydaktyczną łączy z pasją badawczą historyka nauki. Prezentowana książka wieńczy
dorobek prof. Stalińskiego w tym zakresie.
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Małgorzata Bączkiewicz, Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Joanna Sobolewska-Zielińska
Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń pod redakcją Teresy Fortuny

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2009
wyd. I, 288 s., nakład 500 egz., format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-18-2
Skrypt stanowi pomoc dydaktyczną do ćwiczeń z przedmiotu Analiza i ocena jakości żywności; przeznaczony jest dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Składa się z 19 rozdziałów. Pierwsze trzy mają charakter teoretyczny – zawierają omówienie zasad pobierania próbek i przygotowywania ich do analizy, opis ważniejszych błędów, jakie można popełnić podczas analiz, a także charakterystykę podstawowego
sprzętu laboratoryjnego. Pozostałe rozdziały, poświęcone bezpośrednio ćwiczeniom, obejmują
zagadnienia z zakresu analizy sensorycznej, właściwości fizycznych ważniejszych składników
chemicznych żywności, metod oznaczania zawartości tychże składników oraz sposobów oznaczania wartości kalorycznej produktów spożywczych i wykrywania zafałszowań żywności.
Każdy z tych rozdziałów zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz część praktyczną z opisem
wykonania ćwiczeń oraz wykazem niezbędnych odczynników i aparatury.
Redakcja Wydawnictwa UR

KONKURS LITERACKI
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie powstało niedawno. Jego członkowie pragną wzmocnić
dawne przyjaźnie i poszerzyć więzy między ludźmi, którzy studiowali na tej jedynej w swoim rodzaju Uczelni. Jest ona zapewne przez wielu
wspominana z sympatią i sentymentem. Stowarzyszenie zaprasza w swoje progi wychowanków Wydziału Rolniczego UJ, wychowanków: WSR,
AR i UR. Szczegóły o wstąpieniu do naszego Stowarzyszenia znaleźć można na stronie internetowej www.wychowankowie.ur.krakow.pl.
Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie ogłasza

KONKURS LITERACKI dla wychowanków i obecnych studentów
Jego celem jest zgromadzenie utworów prozatorskich i poetyckich związanych z naszą Uczelnią. Utwory te będą ocenione przez profesjonalne
jury, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone, co szeroko ogłosi radio i prasa. Powstanie także publikacja – tomik poezji i prozy – wybór utworów,
refleksje, anegdoty, ciekawostki, opowiadania, artykuły, eseje, nowele i inne – krótkie utwory literackie najlepiej oddające nasze wspomnienia z lat
studenckich. I, oczywiście wiersze – utwory poetyckie, których nie powinno zabraknąć, bo mamy wielu uzdolnionych absolwentów i studentów.
KONKURS będzie rozgrywany w dwu kategoriach: proza i poezja.
Nie narzucamy formy ani objętości utworów, zaś co do treści… powinna mieć ona jakikolwiek związek z naszym studiowaniem w Krakowie,
z naszym życiem w tym pięknym mieście, z naszą Uczelnią. I to jest jedyny wymóg KONKURSU. Nie ograniczamy także ilości nadsyłanych
prac prozatorskich i liczby wierszy, prosimy jednak o nadsyłanie ich anonimowo, podpisanych godłem, a w dołączonej, zaklejonej kopercie powinny znaleźć się dane autora: godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres. Ostatecznym terminem nadsyłania prac jest 31 października 2010
roku na adres: Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie, ul. Jabłonowskich 10/12, 31-114 Kraków
Zapraszamy do KONKURSU. Spodziewamy się lawiny dobrych utworów, czekamy na Wasze refleksje i wspomnienia, czekamy na Was.
Po zakończeniu prac jury konkursu pisemnie zawiadomi zwycięzców o przyznanej nagrodzie i – oczywiście – zaprosi na spotkanie podsumowujące w naszym – jakże ukochanym, reaktywowanym przez Stowarzyszenie – Klubie „BUDA”, będącym siedzibą naszego
Stowarzyszenia.
Czekamy na Wasze utwory i zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie
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wywiad numeru

Halo! Halo! – proszę powtórzyć
Rozmawiamy z dr inż. Krzysztofem Pawlakiem z Katedry Hodowli Drobiu,
Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego
świata bez telefonów komórkowych. Od
kiedy komórki są w użyciu?
Pierwsze telefony komórkowe pojawiły się
1956 r., jednak rozpowszechniły się dopiero
w latach 80-tych. Pierwsze z tych modeli
były wielkości walizki i kosztowały tyle, co
bardzo dobry samochód. Dziś są to już małe
urządzenia i praktycznie każdego na nie stać.
Pomimo ich wielu zalet, nie milknie dyskusja dotycząca ich bezpieczeństwa. Są bezpieczne czy też nie?
Na to pytanie jednoznacznie nikt nam nie
odpowie. Rocznie wychodzi około 1000 publikacji naukowych, gdzie rozważany jest
wpływ promieniowania emitowanego przez
aparaty komórkowe na organizmy żywe.
I można powiedzieć, że połowa z nich przekonuje, że komórki są szkodliwe, a druga połowa, że nie występuje żadne oddziaływanie.
Czy Uniwersytet Rolniczy włączył się w tę
dyskusję?
Tak. Niedawno podjęliśmy badania nad wpływem telefonii komórkowej na organizmy
żywe, a ponieważ nasza katedra zajmuje się
min. badaniem wpływu różnego rodzaju czynników na rozwój embrionalny zarodków kurzych rozpoczęliśmy badania właśnie z ich wykorzystaniem. Są to jednak wstępne badania.
Dlaczego wybraliście państwo zarodki kurze, czyli jajka?
Powszechnie w świecie uważa się, że zarodek
kurzy jest doskonałym modelem do badań
biologicznych, ponieważ jego rozwój odbywa
się poza organizmem matki, przez co minimalizowany jest jej wpływ na rozwój embrionu. Zaletą jest również krótki okres embriogenezy – zaledwie 21 dni, dzięki czemu
na skutki zmian rozwojowych nie musimy

Dr inż. Krzysztof Pawlak

długo czekać. Trzecią zaletą jest fakt, że
wszystkie etapy rozwoju zarodka są doskonale poznane i tym sposobem wszelkie patologie, będące wynikiem oddziaływania w tym
przypadku telefonii komórkowej jesteśmy
w stanie precyzyjnie uchwycić.
Słyszałem, że zwłaszcza małe dzieci powinny unikać kontaktu z komórkami.
Liczne ośrodki naukowe w Europie i w świecie badają wpływ telefonii na organizmy młodociane, czyli na dzieci. I w tym przypadku
wyniki badań wpływu są praktycznie jednoznaczne. Warto uzmysłowić sobie skalę oddziaływania telefonu na mózg dziecka.
W przypadku pięciolatka oddziaływanie
obejmuje ¾ mózgu, u dziesięciolatka praktycznie połowę, a u osoby dorosłej 1/5. Przy
czym najsilniejsze oddziaływanie występuje
na styku aparatu z głową. Wniosek, zatem nasuwa się sam. Małe dzieci nie powinny rozma-

wiać przez komórki. A tymczasem wielokrotnie widzę, że właśnie one bawią się aparatami,
grają, oglądają filmy, rozmawiają przez nie.
Zastanawiam się, czy istnieje wpływ telefonów komórkowych na rozwój prenatalny
człowieka?
Z prowadzonych badań wynika, że tempo
pracy serca u noworodków, których matki
często używały telefonów komórkowych jest
wyższe od przeciętnej. Trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że ciężarne kobiety leżąc
często trzymają telefon pod ręką, czyli
w okolicy brzucha. Tym sposobem nieświadomie narażają własne dziecko na pole emitowane przez te aparaty.
Ale przecież nie cały czas przez niego rozmawiają.
Oddziaływanie telefonu nie występuje jedynie w chwili rozmowy, chociaż wówczas jest
ono najmocniejsze. Każdy aktywny telefon

35

Promieniowanie pochłonięte w obszarze głowy zależne od wieku osoby telefonującej komórką

co pewien czas komunikuje się z nadajnikiem. I w tym przypadku także mówimy
o oddziaływaniu, przy czym jak już mówiłem
jest ono o wiele słabsze.
Gdzie należy trzymać telefon, aby był on
bezpieczny dla zdrowia?
Z dala od ciała. Najlepiej nosić go w teczce,
kłaść na biurku i rozmawiać krótko.
Czy są jakieś miejsca, gdzie z całą pewnością nie powinniśmy nosić telefonu?
Tak. Są to okolice serca, czyli kieszeń koszuli
czy marynarki, gdyż jak pokazują pewne badania może to powodować przyspieszenie
jego pracy. Ponadto powinniśmy ograniczyć
noszenie komórki w kieszeni spodni czy na
pasku. Cześć badań wskazuje, że w przypadku mężczyzn długotrwałe noszenie telefonu w pobliżu genitaliów może spowodować zmniejszenie żywotności plemników.
U kobiet wpływ na układ rozrodczy nie jest
jak na razie udowodniony, tym niemniej takie ryzyko może też istnieć.
Ostatnio modne są aparaty montowane
w okolicy ucha i szczęki. Czy to praktyczne
rozwiązanie jest bezpieczne?
Urządzenia te można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyłbym tradycyjne
słuchawki połączone z aparatem za pomocą

przewodu. Do drugiej zaliczyłbym urządzenia bezprzewodowe. W tym przypadku oddziaływanie pól elektromagnetycznych na
człowieka jest większe, ponieważ w trakcie
rozmowy aparat telefonu komórkowego cały
czas komunikuje się z anteną odbiorczą bezprzewodowej słuchawki. Wydaje się, zatem,
iż bezpieczniejsze są instalacje przewodowe.
Chcę zaznaczyć jeszcze jedno – prowadzone
były badania, które dowiodły, że osoby zmieniające w trakcie rozmowy ucho i rękę o połowę mniej narażone są na niebezpieczne
skutki oddziaływania. A przypinając urządzenie bezprzewodowe do ucha praktycznie
pozbawiamy się tej możliwości. Zastanówmy
się też, czy istotnie cały czas musimy być na
nasłuchu?
Czy oddziaływanie telefonu zmienia się
w zależności od miejsca, w którym się aktualnie znajduje?
Oczywiście. Jeżeli przyjrzymy się konstrukcji
nowoczesnych komórek przekonamy się, że
ich antena wbudowana jest w cały tylny panel.
I to tam promieniowanie jest największe. Co
do zmienności siły sygnału, należy wiedzieć,
że cały czas regulowana jest jego moc, tak, aby
utrzymać połączenie. Idąc tym tropem łatwo
się domyślić, że sygnał ma największą moc,
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gdy rozmawiamy w windzie, lub w jadącym
samochodzie.
Do rozmowy przez komórkę potrzebne są
nadajniki. Czy są one bezpieczne?
Badania są prowadzone od wielu lat jednak
i w tym przypadku nie ma jednoznacznych
wyników, ani też wniosków. Należy pamiętać, że moc nadajników maleje wraz z kwadratem odległości. Zatem wydaje się, że te
maszty stojące w polu z dala od mieszkań są
bezpieczne dla ludzi.
Często jednak widzę na szkołach czy innych budynkach zamontowane na dachu
anteny. Co w tym przypadku?
Jedynie w głównej wiązce emitowanego sygnału przez antenę w odległości ok. 15–25 m
występują wartości wyższe od dopuszczalnych i na tym obszarze nie powinni przebywać ludzie. Anteny montowane są zazwyczaj
na budynkach użyteczności publicznej, biurach gdzie spędzamy tylko część doby. Chociaż z tą pracą dzisiaj bardzo różnie bywa.
Czy badane było oddziaływanie nadajników na ludzki organizm?
W USA prowadzono kliniczne badania
wpływu przekaźników na tempo pracy serca u
osób z wmontowanymi rozrusznikami. Każdy
pacjent był monitorowany nie tylko przez lekarzy, ale i przez ciągły rejestrator pracy serca.
Badania te wykazały, że u osób z rozrusznikiem przebywających w okolicach nadajnika
tempo pracy serca nie uległo zmianie.
Wspomniał Pan, że prowadzone cały czas
badania nie dają jednoznacznych wyników.
Z czego to wynika?
Nie wchodząc w zagadnienia marketingowe,
myślę, że głównym wyznacznikiem jest tu
czas. W przypadku oddziaływania pól magnetycznych na zdrowie człowieka zmiany
występują bardzo powoli. Uważam, że na
wnioski zaczekamy jeszcze jedno pokolenie,
czyli ok. 20 lat.
Co do tego momentu?
Pozostaje nam rozsadek, który podpowiada
jak używać telefonów komórkowych.
Opracował Szymon Sikorski
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Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 3 marca 2010 r.

3 marca 2010 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbył się organizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów przy współpracy z Centrum
Kształcenia Ustawicznego – Dzień Otwarty
Uniwersytetu Rolniczego. Tegoroczna inicjatywa organizatorów opierała się na połączeniu promocji Uczelni z Uniwersytetem dla
Młodzieży.
W uroczystości wzięły udział władze
Uczelni, studenci, dziekani, oraz pracownicy
uniwersytetu. Gościliśmy ponad 450 osób
z ok. 65 szkół średnich kilku województw.
Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab.
inż. Zenon Pijanowski, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką
oraz przedstawicielka Samorządu Studentów
Gabriela Baran.
Po serdecznym przywitaniu przybyłych gości
głos zabrał prof. dr hab. Włodzimierz Sady,
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, który przedstawił wszystkie informacje istotne dla przyszłych studentów. Zwrócił
szczególna uwagę na pomoc materialną, organizacje studenckie, dzięki czemu przyszli
studenci opuścili budynek Wydziału Leśnego, bogatsi w odpowiednią porcję informacji,
które w przyszłości na pewno pomogą im
wybrać najwłaściwszy dla siebie kierunek studiów na naszej Uczelni.
Tuż przed godziną jedenastą, wszystkim zgromadzonym na sali zaprezentowano film, zrealizowany przez Biuro Informacji i Promocji
UR oraz Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej, w którym przedstawiono ogólną specyfikę oraz charakterystykę poszczególnych
wydziałów.
W kolejnej części Dnia Otwartego UR głos
zabrał przewodniczący Uczelnianej Rady

Młodzież nie zawiodła i tym razem – frekwencja dopisała

Studenci stanęli na wysokości zadania, prezentacje były bardzo imponujące
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Samorządu Studentów – Paweł Chałupnik.
W swoim przemówieniu poruszył kwestie
związane z działalnością samorządu studentów, a także innych organizacji związanych
z naszą Uczelnią.
Druga część obchodów była ściśle związana
z Uniwersytetem dla Młodzieży. Zapoczątkowały ją wykłady – najpierw dr inż. Paweł
Szczerbik omówił zagadnienia związane z restytucją ryb wędrownych, a następnie prof.
dr hab. Krzysztof Ostrowski przedstawił
kwestie dotyczące kształtowania i ochrony
zasobów wodnych. Końcowy wykład Leśnictwo a ochrona przyrody. Stan obecny i perspektywy wygłosił prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk.

Kto pyta nie błądzi…

Ostatnim akcentem Uniwersytetu dla Młodzieży była możliwość zwiedzania stoisk, na
których zaprezentowały się zarówno poszczególne wydziały Uniwersytetu Rolniczego, jak
i różne organizacje studenckie. Zwiedzający
podczas Dnia Otwartego mieli również możliwość degustacji małopolskich produktów
regionalnych.
Organizacja Dnia Otwartego na naszej
Uczelni sprawia Samorządowi Studentów
wielką przyjemność i satysfakcję.
Paweł Chałupnik
Przewodniczący URSS

To się nazywa pęd do wiedzy

Kolejna kampania promocyjna oferty edukacyjnej Uczelni za nami. Mogłoby się wydawać, że jest to sposób, od którego powinno się
stopniowo odchodzić, że w dzisiejszej dobie
targi wyparła szeroko rozumiana komunikacja elektroniczna. To w dużym stopniu
prawda, nie znaczy to jednak, że należy ją całkowicie zaprzestać.
Obecnie udział w targach to kwestia „wizerunkowa”, coś na zasadzie „zaznaczenia swojej
obecności na Rynku”. Bowiem nawet jeśli odwiedzający targi nie będzie szukał w pierwszej
kolejności naszego stanowiska w wielkiej hali
targowej, to brak nas może być odebrany jako
ignorowanie jego i potrzeby jaka jest motywem przewodnim takiego przedsięwzięcia,
w tym wypadku prezentacja oferty edukacyjnej. Tym bardziej nie możemy sobie pozwolić
na to w przypadku dużych prestiżowych targów takich jak organizowane od lat w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach czy tzw. Salony
Edukacyjne*.
Młodzi ludzie już od dawna świadomi są swojej pozycji na rynku edukacyjnym. Szeroka
oferta szkół wyższych, niż demograficzny powoduje, że uczelnie muszą dziś postępować
niczym firmy wprowadzające na rynek konkretny produkt, produkt, który musi trafić do
konkretnego odbiorcy. Stan wydawać by się
mogło przedziwny, ale prawdziwy.

Był także czas na oryginalne, pamiątkowe zdjęcia
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Warto także podkreślić, że imprezy tego
typu są naprawdę dobrą okazją do spotkania
z młodzieżą. Mogą oni bowiem poza solidnym zaopatrzeniem się w darmowe materiały informacyjne porozmawiać z przedstawicielami uczelni, wyjaśnić wątpliwości.
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Targi, targi i po targach…

Niejednokrotnie reprezentacja ta składa się
ze studentów danej uczelni, co dodatkowo
zmniejsza dystans odwiedzających i pobudza
do szczerej dyskusji.
Najintensywniejszy okres targów edukacyjnych
przypada zawsze na luty i marzec. W tym roku
Uczelnia gościła m.in. dwukrotnie w Brzesku,
Bielsku-Białej, Nowym Sączu, Oświęcimiu,
Katowicach, Rzeszowie i rzecz jasna w Krakowie. Inicjatyw tego typu jest w roku bardzo
dużo, organizują je nie tylko tak poważne
firmy jak Targi w Krakowie sp. z o.o. odpowiedzialne za szereg tego typu przedsięwzięć
w hali przy ul. Centralnej w Krakowie. Inicjatorami są też bardzo często szkoły średnie,
biura promocji miast, starostwa czy różnego
rodzaju stowarzyszenia.

Im oryginalniej urządzone stanowisko tym lepiej… uczelnie prześcigają się w pomysłach

Uniwersytet Rolniczy bierze udział w targach
wybranych pod kątem lokalizacji i wynikającej
z tego popularności naszej uczelni wśród młodzieży. Nasze działania promocyjne skierowane są zawsze z większym natężeniem w kierunku regionów: Śląska, Podkarpacia, Małopolski i woj. świętokrzyskiego.
Każdy rok to kolejny bagaż doświadczeń,
każdy rok pokazuje również, że instytucja targów powoli traci na ważności. Niemniej jednak póki będą się cieszyły one taką frekwencją
jaką notujemy rokrocznie, będziemy kontynuować uczestnictwo w nich.

Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji

Targi Bielsko-Biała, 2 luty 2010 r.

* szerzej opisuje projekt czasopisma Perspektywy artykuł w Biuletynie nr 5(61)
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VI Międzywydziałowy Turniej Artystyczny
Kraków, 17–19 marca 2010 r.

17 marca 2010 roku w Klubie Akademickim
„Arka” rozpoczęła się największa impreza artystyczno-integracyjna Uniwersytetu Rolniczego, która z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością. Rośnie także poziom
artystyczny i sceniczny reprezentantów poszczególnych wydziałów.
Studenci mierzą swe siły na polu artystycznym, głównie kabaretowym, ubiegając się
o Puchar Przechodni Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także o atrakcyjne nagrody pieniężne. W tym roku przyznano
I nagrodę (2,500 zł), dwie II nagrody (po
1,500 zł), zrezygnowano natomiast z III nagrody. Przyznano także 4 wyróżnienia „za
udział” w wysokości po 500 zł dla pozostałych reprezentacji, oraz 5 wyróżnień indywidualnych (po 200 zł).
Zmagania studentów oceniało jury, w którego
skład tego roku wchodzili: Andrzej Pawłowski (pomysłodawca Turnieju), Wacław Krupiński, Andrzej Górszczyk, Józef Romek

i Jerzy Skrzyszewski. Jurorzy oceniali występujących pod kątem poziomu artystycznego,
sprawności scenicznej, strony muzyczno-wokalnej, kultury przekazu, inwencji twórczej
oraz ogólnego wrażenia artystycznego.
W poprzednich edycjach Turnieju Puchar trafiał kolejno do: Wydziału Leśnego, Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii –
Studiów Międzywydziałowych oraz Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt. Tego roku historia zatoczyła koło… Ale o tym za chwilę.
W programach nie zabrakło motywów typowo studenckich, jak np. scenka reprezentantów Wydziału Technologii Żywności, przedstawiająca egzamin, gdzie każdy, egzaminator
również, zajęty jest swoimi sprawami. Nie zabrakło także corocznego wspomnienia przeładowanego lub nieuchwytnego autobusu
(w tym wypadku linii 501). Była część muzyczna – występ zespołu rockowego o znamiennej (i dość zagadkowej) nazwie „Nagły
atak technologa”. W programie tej reprezen-

Program artystyczny w wykonaniu studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
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tacji znalazła się grupa utalentowanych tancerek, wiernie naśladujących Jacksona.
Taneczny boys-band, czyli zespół „Disco Plagiat” reprezentował Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji – podczas swego programu jego twórcy dali popis taneczny w skąpych strojach gimnastycznych (a nawet
kąpielowych), jednak swój występ oparli nie
tylko na tańcu. Reprezentacja ta przodowała
pod względem filmików, przy większości
których publiczność wybuchała spontanicznym śmiechem. Pomimo dość kontrowersyjnych momentów, grupa ta została doceniona
za zwarty, starannie przygotowany i zabawny
program zdobywając drugie miejsce. Odtwórca roli Krzysia Trybisza, konferansjera
Telewizji C-anal+, „głównodowodzący”
grupą Michał Tymich, został wyróżniony
nagrodą indywidualną.
Jako trzecia tego wieczoru miała wystąpić reprezentacja Biotechnologii–Studiów Międzywydziałowych, jednak jej przedstawiciele, kabaret „Bo mnie boly”, zrezygnowali w przeddzień występu, nie podając przyczyny.
Motyw taneczny, tym razem bardziej tradycyjny (m.in. krakowiaczek), prezentowali reprezentanci Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, występujący w czwartek. Przedstawili także scenkę damsko-męską, umiejscowioną w zmieniających się realiach – wielkomiejskiej dyskoteki, remizowej zabawy, oczekiwania na autobus. Publiczność miała też
okazję poznać „12 zdań, których facet nie powinien mówić kobiecie”. Było też trochę melancholijnie, przy gitarze i adaptowanej do
programu piosence „Jolka, Jolka, pamiętasz”.
Niezwykle barwnie i ruchliwie zrobiło się
podczas występu reprezentacji Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego, gdy na scenie
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pojawiły się osoby starannie i fantazyjnie
ucharakteryzowane na owady, kwiaty i drzewa. Program był zwarty i urozmaicony piosenkami. Szczególnie rozbawiła studentów
scenka polowania na dziekana Wydziału,
prof. Teofila Łabzę. W rolę wygłodniałej
muchy wcieliła się Karolina Ortyl, zdobywając dzięki tej scence indywidualne wyróżnienie. Jury doceniło wysiłki tej reprezentacji,
nagradzając grupę drugą nagrodą.
Czwartkowy wieczór zakończył program reprezentanta Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt, kabaretu „O co chodzi?”. Skecze
o teatralnym zabarwieniu, przekonująca gra
aktorska i ciekawe postacie – to domena tej
grupy. W ich wykonaniu zobaczyliśmy scenkę
o wampirach, plemniku-zbiegu oraz oryginalnych ludzkich amfibiach (np. człowiek-krzesło, czy człowiek-pampers), wszystkie bardzo
plastycznie i przekonująco przedstawione.
Piątkowe zmagania rozpoczęła prezentacja
Wydziału Ogrodniczego, a akcja rozgrywała
się w typowo telenowelistycznej argentyńskiej
rodzinie. Liczna grupa z zaangażowaniem
przedstawiała scenkę, z „życia wziętą”, o romansach, morderstwach i pogmatwanych
kolejach losu głównych bohaterów. Do programu adaptowano także popularny skecz
o otwarciu hipermarketu (w wersji studenckiej była to stołówka). Wyróżnieniem indywidualnym wyróżniono Sebastiana Skrzaka,
który ciekawie zaprezentował pantomimę
siłacza wyciskającego sztangę.
Jako ostatni występowali studenci Wydziału
Leśnego, zaczynając spokojnie, z klasą, od
wiersza K. I. Gałczyńskiego „Zaczarowana
dorożka”. Jednak inscenizacja zmieniła się
szybko i dalsza akcja toczyła się wartko poprzez kolejne scenki. Pojawił się zatem program rozrywkowy, zatłoczony autobus, chichoczące galerianki i Nina Tentierentiew
(w tej roli stała bywalczyni arkowej sceny,
Wiktoria Demko), przedstawiająca laureatów
głównej nagrody w roku 2004… i 2005…
i 2006… i 2012… I tu historia zatoczyła koło.
Studenci Wydziału Leśnego, choć w dużo
mniejszym niż tradycyjnie gronie, sprawili, że

Puchar Przechodni Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich wrócił do ich rąk. Dwaj
z nich, Cyprian Bania i Michał Jagiełła zostali wyróżnieni nagrodami indywidualnymi.
Tym akcentem zakończyły się prezentacje VI
Międzywydziałowego Turnieju Artystycznego. Puchar Przechodni oraz pozostałe nagrody
wręczył Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady, który pogratulował wszystkim uczestnikom.
Każdego dnia, po występach, jury dzieliło się
z przedstawicielami poszczególnych grup
uwagami na temat występów, co wzbogaciło
Turniej o ważny akcent edukacyjny.
Wyjątek z protokołu Jury: Impreza w obecnej
formule zaistniała już bardzo poważnie na
mapie kulturalnej Krakowa i jest bardzo dobrym i oryginalnym sposobem na aktywizowanie środowiska studenckiego. Uniwersytet
Rolniczy może się więc poszczycić atrakcyjną,
rozpoznawalną i jedyną w swoim rodzaju inicjatywą kulturalną. Jury stwierdza, że poziom
organizacyjny imprezy był wysoki, cieszyła się
ona dużą frekwencją, spowodowała emocje
i dyskusje szeroko wybiegające poza warstwę ściśle artystyczną. Spełniła więc swoją powinność
inspiracji artystycznej i intelektualnej.
Do zobaczenia za rok!
Anna Rakowska
Zdjęcia: Cyprian Bania

Reprezentacja Wydziału Technologii Żywności

Telenowela według Wydziału Ogrodniczego

Zdobywcy I miejsca – Wydział Leśny z jurorami
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Międzywydziałowy Turniej
Piłki Siatkowej Kobiet
Kraków, 26-27 marca 2010 r.
Pod koniec marca Studium Wychowania
Fizycznego i Klub Uczelniany AZS UR zorganizowali Międzywydziałowy Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet. Do siatkarskich bojów
przystąpiło 7 zespołów reprezentujących
swoje wydziały. Licznie zgromadzona publiczność przez 2 dni mogła podziwiać zmagania ambitnie grających siatkarek i oklaskiwać ich udane zagrania.

zdobytych setów. W przypadku równej ilości
setów decydowała różnica małych punktów.
Grano 2 sety do 21 punktów.

W związku z dużą ilością zgłoszonych drużyn zmieniono regulamin i losowo ustalono
składy grup eliminacyjnych. O zwycięstwie
w eliminacjach decydowała większa ilość

Grupa B

Grupa A

1.
2.
3.
4.

Technologia Żywności I
Rolniczo-Ekonomiczny I
Hodowla i Biologia Zwierząt
Ogrodniczy

5. Technologia Żywności II
6. Rolniczo-Ekonomiczny II
7. Inżynieria Środowiska i Geodezji

Wyniki poszczególnych spotkań:

Narada przed grą

Technologia Żywności I – Rolniczo-Ekonomiczny I

0:2

Zootechnika – Ogrodniczy

2:0

Technologia Żywności II – Rolniczo-Ekonomiczny II

2:0

Technologia Żywności I – Hodowla i Biologia Zwierząt

1:1

Technologia Żywności II – Inżynieria Środowiska

2:0

Ogrodniczy – Rolniczo-Ekonomiczny I

0:2

Rolniczo-Ekonomiczny II – Inżynieria Środowiska i Geodezji

2:0

Technologia Żywności I – Ogrodniczy

2:0

Rolniczo-Ekonomiczny I – Hodowla i Biologia Zwierząt

2:0

Półfinały:

Rolniczo-Ekonomiczny I – Rolniczo-Ekonomiczny II

2:0

Technologia Żywności I – Technologia Żywności II

0:2

Finał:
– o miejsce 3–4

Technologia Żywności I – Rolniczo-Ekonomiczny II

0:2

– o miejsce 1–2

Technologia Żywności II - Rolniczo-Ekonomiczny I

Gratulacje po wygranym meczu
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2:0

studenci

MVP turnieju została wybrana Sylwia Śmietana reprezentująca wydział Technologii
Żywności.
Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez Prorektora ds. Dydaktycznych
i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierza
Sady.

Składy drużyn finalistów

TŻ II – Agata Pazdyka, Ewa Mrowiec, Milena Woźniak, Marta Ślęczka, Sylwia Śmietana, Karolina Borowicz, Paulina Chrzan,
Edyta Pastucha
Rol-Ekon I – Joanna Zabawa, Edyta Wilk,
Aneta Kwiecień, Barbara Gorzkowicz,
Anna Jasz , Karolina Maruszak, Sylwia
Wilk – trener

Zacięta gra

Rol-Ekon II – Paulina Piwowarczyk, Justyna Stożek, Aleksandra Szast, Dominika
Piwowar, Barbara Tomiczek, Renata Wojewodzic, Natalia Kapera, Natalia Kowalczyk
TŻ I – Marta Przepolska , Emilia Faron,
Joanna Łapa, Marta Smyda, Małgorzata Bystranowska, Agnieszka Rysiewicz.

Wiosna za oknem i sportowa rywalizacja
w duchu fair play integrująca środowisko
akademickie, pozwoliła uczestnikom w sposób zdrowy i przyjemny spędzić wolny czas.
mgr Janusz Zachara
sędzia główny

Pamiątkowe zdjęcie medalistów
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KRakowski KRwiecień
KRwiodawstwa

Zadowolona studentka oddaje krew

Organizatorzy w trakcie pracy

14 i 15 kwietnia br. po raz drugi w tym roku
w Klubie Akademickim „Arka” odbyła się
Akcja Honorowego Krwiodawstwa, organizowana przy udziale Szpitala Wojskowego
przez Akademickie Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi przy Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie. Inicjatywa odbyła się
w ramach międzyuczelnianego projektu
„KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa”.
Podczas dwóch dni akcja cieszyła się wielkim
powodzeniem. Już przed godziną jej rozpoczęcia pojawiały się pierwsze osoby chętne do oddania krwi i aż do jej zakończenia przed stanowiskami medycznymi ustawiała się długa kolejka. Ze względu na ograniczony czas niestety
nie wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w akcji
mogli oddać krew. W związku z tym spośród
140 osób, które zdołano zarejestrować, 97 zakwalifikowano do oddania krwi. Jest to wynik
zdecydowanie lepszy niż ten uzyskany w czasie trwania poprzedniej akcji, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni.
Na akcji obecni byli przedstawiciele Scanmedu, którzy służyli informacją na temat opieki
zdrowotnej, a także oferowali możliwość zbadania poziomu cukru we krwi. Natomiast
członkinie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny (IFMSA) z UJ promowały m.in. kampanie „Lokal bez Papierosa”
i „Ryzyko kochania”. Od członków Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK przy UR
można było się nauczyć tego w jaki sposób prawidłowo wykonać resuscytację. Wszyscy krwiodawcy mogli otrzymać promujące akcję gadżety
oraz koszulki, które zapewniła Uczelniana
Rada Samorządu Studentów naszej uczelni.
Tekst: Marzena Borońska
Zdjęcia: Marcin Pawelec

Chwila regeneracji po oddaniu krwi
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Organizacja Olimpiad Językowych przez
Studium Języków Obcych naszej Uczelni ma
bogatą tradycję. Już od 25 lat, corocznie, studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
uczestniczą w Olimpiadach Języka Angielskiego i Niemieckiego. We wcześniejszych latach organizowane były tzw. Turnieje Znajomości Języka Rosyjskiego. Zawsze wszystkie
te przedsięwzięcia służyły jednemu celowi,
a mianowicie, wzbogacaniu procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem języków
obcych naszych studentów. Olimpiady zawsze cieszą się dużą popularnością, a przystępując do nich, ich uczestnicy zmagają się
z zagadnieniami na poziomie B2 oraz C1,
często wykraczającymi poza tematykę lektoratów w ramach obowiązującego kursu.
Tegoroczna, XII Olimpiada Języka Angielskiego zorganizowana pod patronatem Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab. Włodzimierza Sady przyciągnęła rekordową liczbę – 123 studentów,
reprezentujących wszystkie kierunki i lata
studiów I i II stopnia, także studiów niestacjonarnych naszej Uczelni.
Eliminacje pisemne Olimpiady odbyły się
w dniu 15 kwietnia br. w obiekcie przy
ul. Św. Marka 37, zaś część finałowa – ustna,
do której zakwalifikowanych zostało 16 osób,
miała miejsce w dniu 22 kwietnia br. Zadania
konkursowe obu części zostały opracowane
przez Zespół Lektorów Języka Angielskiego
naszego Studium na poziomie B2 oraz C1
(kryteria przyjęte przez Radę Europy), tzn.
zgodnie z poziomem odpowiadającym egzaminom CAE organizowanym przez British
Council lub TELC C1 firmowanym przez
ICC z siedzibą w Frankfurcie n/Menem.

studenci

XII Olimpiada Języka Angielskiego
w Studium Języków Obcych
Decyzją Jury w składzie:
- mgr Alicja Grzesikowska – przewodnicząca
- mgr Grażyna Pilat-Kościńska
- mgr Natalia Pysz
- mgr Patrycja Truszkowska
laureatami XII Olimpiady Języka Angielskiego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zostali (w kolejności zajętych miejsc):
1. Agnieszka Płaneta
– Technologia Żywności – III rok
2. Bartłomiej Drożdż
– Inż. Środ. i Geodezji – I rok, studia
II stopnia
3. Barbara Czesak
– Inż. Środ. i Geodezji – V rok
Jadwiga Mróz
– Hod. i Biol. Zwierząt – I rok
4. Tomasz Cichoń
– Technologia Żywności – I rok
5. Aneta Bargiel
– Ogrodnictwo – I rok, studia II stopnia
Katarzyna Burakowska
– Biotechnologia – III rok
Magdalena Wojtusiak
– Ogrodnictwo – II rok
6. Joanna Lorens
– Biotechnologia – II rok
Iwona Karczewska
– Architektura Krajobrazu – I rok
7. Tomasz Krupa
– Leśnictwo – IV rok
Jakub Ogiela
– Ogrodnictwo – I rok
8. Urszula Witkowska
– Technologia Żywności – III rok
9. Tomasz Misiak
– Zarządzanie – II rok
Szymon Rafiński
– Ogrodnictwo – I rok

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady wita uczestników olimpiady
– eliminacje ustne

Jury w trakcie pracy – eliminacje ustne
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Wszyscy laureaci zostali wyróżnieni dyplomami pamiątkowymi, a także nagrodami pieniężnymi w łącznej wartości 2.500 zł ufundowanymi przez Studium Języków Obcych.
Nagrodą jest również zwolnienie laureatów
z egzaminu kończącego lektorat, co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny 5,0 na poziomie B2/C1.
Zdecydowana większość uczestników Olimpiady, a szczególnie wszyscy finaliści wykazali
się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wzbudzając zachwyt Jurorów płynnością wypowiedzi, a także dużą znajomością poruszanych tematów. Wysoki poziom uczestników obecnej edycji spowodował, że wiele osób
zajęło równorzędne miejsca w finale.
Nowością tegorocznej Olimpiady była możliwość zarejestrowania się uczestników poprzez
stronę internetową USOSweb. Szczególnie
licznie był reprezentowany Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt – 38 osób. Z ogólnej
liczby uczestników – 13 osób nie uczestniczyło w lektoracie języka angielskiego
(uczęszczali na lektorat innego języka). Większość uczestników to studentki – 86 osób, co
stanowi dwie trzecie ogółu. Te same proporcje pojawiły się w części finałowej: 10 studentek i 6 studentów.
Podziękowania należą się całemu Zespołowi
Lektorów Języka Angielskiego za sprawne
przeprowadzenie konkursu i stworzenie miłej
atmosfery. Studenci uczestniczący w Olimpiadzie spędzili czas przy kawie i drobnych
przekąskach dostarczonych przez organizatorów. Spotkanie takie umożliwia studentom
nawiązanie nowych znajomości, jako że są
wśród nich reprezentanci wszystkich kierunków i lat studiów.
Olimpiady Językowe w naszej Uczelni mają
charakter cykliczny. Zapraszamy więc wszystkich studentów do kolejnej edycji Olimpiady
Języka Angielskiego w 2012 roku. Wcześniej,
bo już w roku przyszłym odbędzie się kolejna
– XIII Olimpiada Języka Niemieckiego.
Tekst: mgr Stefan Załucki
Zdjęcia: Karol Król

Jakie wykształcenie
powinien mieć dziennikarz?
Pytanie może się wydawać absurdalne, wielu
odpowiedziałoby – dziennikarstwo! Tylko
dlaczego wiele znanych postaci, które działają w mediach jako reporterzy, dziennikarze, redaktorzy itd., podkreślają, że studia te
niekoniecznie są niezbędne do uprawiania
tego zawodu.
Po licencjacie na pewno nie pójdę na II stopień,
to bez sensu mówi Tomek student III roku
dziennikarstwa jednej rzeszowskich szkół
wyższych. Wydaje się to dziwne. Nakreślmy
zatem rzeczywistość. Na pewno, aby zaistnieć
w tej branży należy wykazać się wieloma
umiejętnościami, określonymi cechami charakteru, ale przede wszystkim niesamowitym
i nieustającym wkładem pracy. Rynek pracy
nie jest łatwy i nie dotyczy to tylko dziennikarstwa, trzeba naprawdę zrozumieć, że aby
zaistnieć nie wystarczy być przeciętnym –
konkurencja jest porażająca. Siła charakteru,
kreatywność, odwaga i otwarcie na ludzi podparte doświadczeniem mogą zaowocować
i stać się sposobem na życie, życie niewątpliwie fascynujące, bo każdego dnia dzieje się
przecież coś innego, często kontrowersyjnego,
szokującego. Sam dyplom choćby najbardziej
prestiżowej uczelni prowadzącej studia dziennikarskie nie zagwarantuje tego, niestety…
Kiedy w takim razie zacząć? Szczęśliwi ci –
nie boję się tak określić, którzy mając już za

sobą etap szkoły średniej wiedzą w mniejszym
bądź większym stopniu co ich fascynuje
i gdzie widzą swoją przyszłość. Pierwszy rok
studiów jest ostatnim momentem na to by zacząć zdobywać doświadczenie i budować swój
warsztat – mówi Bartek Borowicz organizator IV Ogólnopolskich Spotkań Prasy Akademickiej1. Być może według niektórych jest to
trochę przesadzone, ale z drugiej strony kryje
się tutaj niewygodna prawda. Początki są bardzo trudne, szczególnie kiedy brak nam pewności siebie, wspomnianego doświadczenia,
media ograniczają etaty, a takich jak my o podobnych aspiracjach są setki. Niemniej jednak
krok pierwszy trzeba wykonać. Świetnym pomysłem dla młodych jest medium takie jak
Gazeta Studencka. Przy odpowiednim wsparciu uczelni, pomysłowości jej twórców i odrobinie szczęścia mogą stać się prawdziwymi
profesjonalnymi „fabrykami” młodych talentów. Medium takie jest szczególnie pożądane
tam, gdzie prowadzi się kierunki dziennikarskie. Nie przekreśla to jednak ich sensu na
uczelniach, które nie mają takich wydziałów
i takich profili. Przecież nikt nie zabroni zawodowemu architektowi realizowania się
jako dziennikarz. Wielu z takich specjalistów
realizuje się później w mediach branżowych.
Z prawdziwą przyjemnością patrzy się na
zespoły redakcyjne pełne osób tryskających

1) Ogólnopolskie Spotkania Prasy Akademickiej – OSPA – inicjatywa od 2003 r. zapoczątkowana przez gazetkę studencką – WUJ (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkania
odbywają się raz w roku, zapraszani są specjaliści w dziedzinie dziennikarstwa. Spotkania
cieszą się dużą popularnością i sympatią wśród uczestników. Wśród najczęściej wymienianych
zalet warsztatów podaje się: praktyczność zajęć, ciekawe osobistości świata mediów, przyjazna
atmosfera, spora wiedza przekazywana podczas spotkań. Na OSPIE gościły już autorytety
m.in. takie jak: Grzegorz Miecugow, Przemysław Skowron, Wojciech Jagielski, Kamil Durczok, ks. Adam Boniecki. Na warsztaty przyjeżdżają reprezentacje redakcji z całego kraju.
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piszą o nas

zapałem i pomysłami, poświęcających swój
czas i zaangażowanie, czerpiących jednocześnie z tego wiele radości i satysfakcji. Musi to
być jednak działanie nieprzymuszone, pełne
pasji. Już w takiej niepozornej, skromnej redakcji studenckiego pisma, które finansuje się
częściowo ze środków uczelni, częściowo
z reklam i sponsorów młodzi dziennikarze
niejednokrotnie podejmują poważną tematykę, przeprowadzają wywiady z wielkimi
postaciami, organizują poważne konferencje,
nawiązują cenne kontakty, wymieniają doświadczenia z „wielkimi” w tej branży. Tym
samym wnoszą wielki wkład w samorozwój.
Zdobywając takie doświadczenie konfrontacja z rzeczywistością może sprawić nieco
mniejszy zawód i przykrość po zakończeniu
edukacji. Dlaczego tylko nieco mniejszy?
Niestety często zanim początkującego dziennikarza jakakolwiek redakcja/stacja/portal
obdarzy zaufaniem lub w ogóle da szansę,
musi on włożyć morderczy wysiłek, spotkać
się niejednokrotnie z niewdzięcznością i na

dodatek początkowo robić to prawie za
darmo. Dlatego tak ważne, żeby zacząć już na
studiach, kiedy wesprzeć się można stypendium, czy wsparciem rodziny. Wtedy teoretycznie można pozwolić sobie na ten swego
rodzaju wolontariat w imię rozwoju umiejętności i zdobywania doświadczenia.
Im nas więcej, tj. im bardziej się udzielamy,
tym bardziej wzrasta szansa, że ktoś nas
zauważy, zaś jeśli wykonujemy swoją pracę
naprawdę dobrze redakcje w przyszłości zaczną zgłaszać się do nas same.
Z jednej strony obraz tej wymagającej do granic możliwości rzeczywistości jest przygnębiający, z drugiej zaś może być motywatorem
do większej pracy nad sobą, do uszlachetniania swoich umiejętności, szlifowania warsztatu. Cieszy fakt, że jest wielu młodych, którzy nie czekają na „lepsze jutro” z założonymi
rękami. Działania bowiem niektórych młodzieżowych redakcji, zaangażowanie i oddanie temu zadaniu wzbudzają prawdziwy podziw. Wielu z nich już na studiach próbuje

swoich sił w poważniejszych mediach niż gazetka studencka. Piszą często do prestiżowych gazet, udzielają się w radiu (w Krakowie takim przykładem jest Radiofonia),
współtworzą internetowe telewizje studenckie, redagują portale internetowe.
Zdanie, które mogłoby podsumować omawiany tutaj problem to – praca, praca i jeszcze raz praca nad własnym warsztatem. Czy
trzeba skończyć dziennikarstwo? Cóż, na
pewno studia te dają podkład, który będzie
przydatny, ale czy najważniejszy? Tak naprawdę gdyby nie różnorodne media wielu
absolwentów studiów, przede wszystkim humanistycznych (niekoniecznie tylko samego
dziennikarstwa), byłoby dziś bezrobotnymi.
Przygotowano na podstawie materiałów z „IV Ogólnopolskich Spotkań Prasy Akademickiej, 26-28
marca 2010 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji UR

UCZELNIA W MEDIACH
od 1 marca 2010 r. do 16 kwietnia 2010 r.

ECHO MIASTA

01.03.2010 r.

Można dobrze poznać uczelnię

Pracownicy przygotowali dzień otwarty UR.
W programie informacje o ofercie dydaktycznej, zasadach rekrutacji, zapleczu socjal no-bytowym. Prezentacja przy al. 29 Listopada 46 odbędzie się w środę 3 marca
w godz. 10-13.30.
www.cogito.com.pl
www.biolog.pl
www.krakow.studentnews.pl
GAZETA KRAKOWSKA
DZIENNIK POLSKI

03.03.2010 r.

Dni otwarte Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Kto jeszcze nie zdecydował się jaką wybrać
uczelnię lub zamierza studiować na Uniwersytecie Rolniczym ma świetną okazję, aby poznać UR od kuchni. Podczas kilkugodzinnego spotkania odbywającego się 3 marca
w Centrum Kongresowym przy al. 29 Listopada 46 będzie można spotkać się z wykładowcami i studentami, porozmawiać z ludźmi, którzy tę uczelnie tworzą. Pracownicy poszczególnych wydziałów przygotowali
specjalne prezentacje. Odwiedzający będą też
mogli skosztować małopolskich przysmaków.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie oferuje obecnie 18 kierunków
studiów i 41 specjalności na 7 wydziałach
oraz dwóch studiach międzywydziałowych.

Średnio o miejsce na studiach dziennych
ubiegają się trzy osoby. Najpopularniejszym
kierunkiem w minionym roku była gospodarka przestrzenna – o jedno miejsce walczyło aż osiem osób.
KRONIKA KRAKOWSKA

03.03.2010 r.

Krakowskie uczelnie będą nie do poznania

Za kilka lat studiowanie w Krakowie nie
będzie się różniło od nauki w najlepszych
zachodnich ośrodkach naukowych. Centrum
Materiałów i Nanotechnologii, Centrum
Biotechnologii, Syndrotron, wysokiej klasy
akademik na 800 osób to tylko kilka inwestycji, które niedługo zmienią oblicze krakowskich uczelni. Zmiany szykują się m.in. na
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Uniwersytecie Jagiellońskim, AGH, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie
Rolniczym. Na terenie kampusu UR przy
al. 29 Listopada powstają nowe bazy dydaktyczno-naukowe. Z funduszy unijnych odnawiane są budynki uniwersyteckie oraz wyposażane laboratoria badawcze.
GAZETA KRAKOWSKA

12.03.2010 r.

Kosek, czyli rolnik z żyłką do hazardu

Jan Kosek biznesmen specjalista od hazardu,
były pracownik Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Karierze naukowej poświecił 26
lat pracy na ówczesnym Wydziale Techniki
i Energetyki Rolnictwa UR. Nim trafił do
hazardu interesował się rolnictwem i badał
rozwój mechanizacji rolnictwa. Z uczelni odszedł w latach 90 by zarządzać firmami
z branży hazardowej.

ratorium GIS i Teledetekcji w Katedrze Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. W centrum jego zainteresowań znajdują się techniki obrazowania lidarowego – jednej z najnowocześniejszych technik teledetekcyjnych, pozwalającej
uzyskiwać w pełni trójwymiarowe obrazy terenu z niezwykle wysoką rozdzielczością przestrzenną – nawet kilkunastu centymetrów
i większą. W swoich badaniach skupiam się
w szczególności na wykorzystaniu lotniczego
i naziemnego skaningu laserowego w celu określania wybranych cech taksacyjnych drzew,
drzewostanów oraz roślinność wysokiej terenów
miejskich. Prowadzone badania pozwolą na
opracowanie nowych wskaźników opisujących
strukturę roślinności oraz sposobu wypełnienia
przez nią przestrzeni – tłumaczy zdobywca
stypendium.

trzy wieczory szczelnie wypełniał klub
„Arka” studentami i przedstawicielami władz
uczelni. Puchar Przechodni Prorektora ds.
Dydaktycznych i Studenckich wręczył prof.
Włodzimierz Sady zespołowi Wydziału Leśnego, który przedstawił najbardziej wyrównany i najlepszy wykonawczo program – nagrody indywidualne Michał Jagiełła i Cyprian Bania. Miejsce II zajęły reprezentacje
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego plus nagroda indywidualna dla Karoliny Ortyl oraz
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
który zaprezentowała świetne plastikowe reklamy – nagroda dla Michała Tymicha. Nagrodę indywidualną dostał tez Sebastian
Skrzak z Wydziału Ogrodniczego za świetną
scenkę pantomimiczną.
GAZETA WYBORCZA

23.03.2010

Aktywna ochrona zasobów wodnych
DZIENNIK POLSKI

12.03.2010 r.

DZIENNIK POLSKI

16.03.2010

Co zezna mózg branży hazardowej

Martwe drzewa cieszą naukowców

Posłowie z komisji śledczej ds. afery hazardowej przesłuchają dziś w Krakowie jednego
z najważniejszych świadków – Jana Koska.
Zeznania będzie składać w krakowskim ratuszu. W wywiadzie udzielonemu „Dziennikowi Polskiemu” opowiada o sobie: Mój życiorys zawodowy nie jest bogaty: do roku 1993
byłem nauczycielem akademickim w krakowskiej Akademii Rolniczej, a od 16 lat pracuję
w Filmotechnice.

Łącznie prawie 20 hektarów lasu zostało
zniszczonych przez szadź na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dopiero niedawno możliwe było oszacowanie skali zniszczeń.
Lasy zajmują ok. 1,2 tys. ha powierzchni
parku. Dopiero na wiosnę okaże się, które
z połamanych drzew zostaną usunięte przez
leśników. Nie znikną one na pewno z obszarów ochrony ścisłej oraz z obszarów ochrony
częściowej. Przeprowadzeniem badań na obszarach leśnych w Ojcowskim Parku Narodowego nadwątlonych przez szadź wstępnie zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

www.biolog.pl
www.studia.net
FORUM AKADEMICKIE

12.03.2010
MARZEC 2010

Znamy już laureata II edycji
Stypendium naukowego im. Anny Pasek

Laureatem drugiej edycji konkursu stypendialnego Fundacji im. Anny Pasek, kierowanego do najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Piotr
Tompalski, przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaproponowany przez
niego projekt pozwoli na najdokładniejsze jak
dotąd zbadanie drzewostanu w obszarze miejskim. Piotr Tompalski jest doktorantem labo-

www.rmfmaxxx.pl
www.krakow.dlastudenta.pl
www.krakow.studentnews.pl
www.manko.pl
DZIENNIK POLSKI

22.03.2010

Artystyczny turniej na UR

Po raz szósty studenci Uniwersytetu Rolniczego spotkali się podczas Międzynarodowego Turnieju Artystycznego, który przez

48

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie, dążąc do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska wodnego na
obszarze swojego działania, podejmuje wiele
inicjatyw mających na celu ochronę różnorodności biologicznej, która jest jednym
z podstawowych wskaźników dobrego stanu
środowiska. Przejawem aktywnej działalności na tym polu jest wykorzystanie środków
finansowych UE przewidzianych na zadania
związane z szeroko pojętą ochroną środowiska wodnego i organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody.
Program restytucji łososia w rzece Biała Tarnowska – w ramach projektu przeprowadzone zostanie, kilkuetapowe zarybianie nie
żerującym narybkiem łososia. Działania zarybieniowe stanowić będą kontynuację prac na
rzecz przywrócenia łososia w dorzeczu
Górnej Wisły realizowanych od 2004 roku
wspólnie przez WWF Polska, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krośnie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy pomocy innych Okręgów PZW
(Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz).

piszą o nas

GAZETA WYBORCZA

24.03.2010

Pociąg do Nocy Naukowców

Małopolska Noc Naukowców dostanie w tym
roku ok. 120 tys. euro unijnego dofinansowania. A uczestników spod Krakowa dowiezie
specjalny pociąg. W tym roku udział zadeklarowali naukowcy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo-Hutniczej.
GAZETA KRAKOWSKA

29.03.2010

magnezu. – Zawierają wszystko, co niezbędne
dla naszego organizmu. Brakuje w nich jedynie witaminy C. Jej źródłem jest natomiast
chrzan, który na wielkanocnym stole idealnie
uzupełnia wartość odżywczą jajek – mówi
dr hab. Teresa Leszczyńska, prof. UR z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytety Rolniczego w Krakowie.
Mają też wady: w żółtku kryje się 220 mg
cholesterolu (dzienne dopuszczalne spożycie
wynosi 300 mg).

Kozie… czworaczki

Niezwykły cud narodzin w Broszkowicach
pod Oświęcimiem. W stodole Józefy Żak na
świat przyszły aż cztery kózki z jednego
miotu. – To bardzo rzadkie zjawisko. Nawet
w dużych hodowlach się go nie spotyka –
przyznaje dr Maciej Murawski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tłumaczy, że
zazwyczaj koza rodzi jedno koźlątko. Dwójka
to już wyjątkową sytuacja.
DZIENNIK POLSKI

29.03.2010

Seniorzy wracają na studia

W ciągu kilku miesięcy piąta uczelnia uruchamia studia dla słuchaczy trzeciego wieku.
Funkcję kierownika uniwersytetu trzeciego
wieku od 26 marca Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie powierzył prof. Kazimierzowi
Wiechowi. Uniwersytet Rolniczy jest piątą
uczelnią w Krakowie, która zdecydowała się
zaprosić do swoich sal wykładowych studentów nie pierwszej młodości. Prof. Wiech
przewiduje, że co tydzień w wykładach i seminariach, a także w zajęciach praktycznych
w licznych stacjach doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego będzie uczestniczyć 50
maksymalnie 100 osób.
DZIENNIK POLSKI

03.04.2010

Tanie jajka na świątecznym stole

Dietetycy przypominają, że jaja to żywieniowy skarb. Jaja są źródłem białka, kwasów
tłuszczowych, witamin A, D, E i K oraz B2
i B12, kwasu pantotenowego i składników
mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, żelaza,

www.krakow.dlastudenta.pl
MANKO. MIESIĘCZNIK STUDENCKI

KWIECIEŃ 2010
Nie bądź żyła! Oddaj krew!

Trzecia edycja KRakowskiego KRwietnia
KRwiodawstwa organizowana przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni
Krakowa. Od 1 kwietnia na Uczelniach Krakowskich przy współpracy z PCK i RCKiK
studenci oraz wszyscy mieszkańcy miasta
będą mogli oddać krew, przejść kurs udzielania pierwszej pomocy, posłuchać wykładów
poświęconych zagadnieniom świadomej
transplantologii. Krew będzie można oddać
również na Uniwersytecie Rolniczym 1415.04 w Klubie Akademickim „Arka”, przy
al. 29 Listopada 50, w godz. 9:00-15:00.
MANKO. MIESIĘCZNIK STUDENCKI

MANKO. MIESIĘCZNIK STUDENCKI

KWIECIEŃ 2010
Przepis na sukces

Większość krakowskich uczelni ma stałe kontakty z różnymi podmiotami gospodarczymi,
publicznymi i komercyjnymi. Na Uniwersytecie Rolniczym są to np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja
Rynku Rolnego czy Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uczelnia ta
bierze udział w programach unijnych, korzysta z ofert biur geodezyjnych, firm budowlanych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm informatycznych i serwisów
sprzętu komputerowego, stacji sanitarno-epidemiologicznych, restauracji, zakładów żywienia zbiorowego, laboratoriów naukowobadawczych, a także stacji doświadczalnych
wydziałów. Zarówno na Uniwersytecie Rolniczym, jak i na pozostałych uczelniach istnieje możliwość odbycia praktyk za granicą.
FORUM AKADEMICKIE

MARZEC 2010

Nowi profesorowie

3 lutego 2010 Prezydent RP Lech Kaczyński
wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki,
którym nadał tytuł profesora na wniosek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Z zakresu nauk biologicznych nominację
otrzymał Marcin Rapacz z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

KWIECIEŃ 2010
MARZEC 2010

Nowe kierunki na krakowskich uczelniach!

FORUM AKADEMICKIE

Uniwersytet Rolniczy otwiera specjalności:
rośliny lecznicze i prozdrowotne (Wydział
Ogrodniczy), enologię – naukę o winach
i ich produkcji, która zapewne będzie się cieszyć dużą popularnością oraz dietetykę
ogólną (Wydział Technologii Żywności).
Studia II stopnia zostały wzbogacone specjalnościami z ochrony środowiska, miedzy innymi kształtowaniem i rewaloryzacją środowiska czy agroekologią w języku angielskim.
We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim trwają także prace nad utworzeniem
w przyszłości nowego kierunki – weterynarii.

Zapowiedzi konferencji naukowych

21–24 kwietnia. Andrychów. „Osiągnięcia
naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Oczekiwania – możliwości –
wdrożenia”. Organizator: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
27-28 kwietnia. Kraków. „36 Sesja Studenckiego Koła Naukowego Zootechników
i Koła Naukowego Rybaków” Organizator:
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR
w Krakowie. Kierownik konferencji: prof.
dr hab. Bogusław Barabasz.
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16.04.2010

www.krakow.studentnews.pl

GAZETA WYBORCZA

50 lat kierunku geodezja i kartografia

Zajęcia na uczelniach odwołane

na Uniwersytecie Rolniczym

Większość krakowskich uczelni zdecydowała
już o odwołaniu weekendowych zajęć
w związku z uroczystościami pogrzebowymi
pary prezydenckiej. Godziny rektorskie dla
studentów zaocznych ogłosili m.in. UR, UJ,
AGH.

Organizatorzy zapraszają wszystkich absolwentów, pracowników i sympatyków kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie na uroczystą Jubileuszową konferencję i spotkanie towarzyskie,
które odbędzie się 24 września 2010 roku.
Cel konferencji to: podsumowanie 50 lat
kształcenia geodetów w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, omówienie zmian, jakie
dokonały się w procesie dydaktycznym, prezentacja współczesnych teoretycznych podejść i praktycznych osiągnięć szerokiej gamy
dyscyplin naukowych (geodynamika, geodezja, geodezja satelitarna, geodezja rolna i kataster, fotogrametria, teledetekcja, geoinformatyka, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami i in.) związanych
z występującymi problemami geodezyjnymi
w gospodarce narodowej.

www.agronews.com.pl, www.tvp.pl/krakow,
www.modr.pl, www.chelmek.pl, www.lodr.pl,
www.rmfmaxxx.pl, www.agroturysta.info.pl,
www.kurpsierazem.eu, www.opolska-wies.pl,

FORUM AKADEMICKIE KWIECIEŃ 2010 r.

www.wrotamalopolski.pl, www.wieliczka.eu,

Regulacje procesów rozrodu

www.agroturystyka.pl, www.mmkrakow.pl,

17–19 lutego odbyła się II Zimowa Szkoła
Towarzystwa Biologii Rozrodu pt. „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych” zorganizowana przez TBR oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Obrady dotyczyły m.in.: biotechnologii w rozrodzie
zwierząt, centralnej i obwodowej regulacji
wydzielania GnRH, oddziaływania ksenobiotyków środowiskowych na rozród, adaptacji
matczyno-płodowych w okresie ciąży, andrologii molekularnej. Referat plenarny „Model
transgenicznej myszy do badań owulacji, implantacji zarodków i biologii nowotworów”
wygłosił prof. Nafis Rahman z Katedry Fizjologii Uniwersytetu w Turku (Finlandia).

www.czorsztyn.pl, www.krakow.studentnews.pl, www.agroturystyka.edu.pl,
www.poronin.pl, www.zawoja.ug.pl,
www.galicyjskie.pl, www.liszki.pl,
www.dobranowice.pl, www.lgdnisko.pl,
www.powiatbrzeski.pl, www.szerzyny.pl,
www.dobranowice.pl, www.biecz.pl,
www.opolska-wies.pl, www.krakow.pl

www.krakow.studentnews.pl
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Dzień Mechanizatora w UR

DZIENNIK POLSKI

15 maja 2010 Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki (ul. Balicka 116 B) zaprasza na
doroczny Dzień Mechanizatora.

XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

Tegoroczny X Jubileuszowy Dzień Mechanizatora wzbogacony będzie jak zwykle w różne
konkurencje sprawnościowe i zmagania intelektualne, będą to m.in. bieg o puchar Rektora, przetaczanie opony, siłowanie na rękę
(kobiety, mężczyźni), konkurs na najszybszego „Kangur–studenta” (bieg w worku),
olimpiada, „co każdy student powinien wiedzieć o Uniwersytecie Rolniczym”, konkurs
na najzabawniejszą „Przyśpiewkę” przeciąganie terenówki, slalom taczką, obieranie jabłka
na najdłuższą długość skórki, kalambury, rzut
ziemniakiem do celu.

ofert agroturystycznych z Francji, Węgier,
Ukrainy, Słowacji; występy zespołów artystycznych i kapel ludowych; prezentacje
rękodzieła twórców ludowych; degustacje
potraw regionalnych; prezentacje produktów
regionalnych; kiermasz ogrodniczy, wystawy
kwiatów, pokazy florystyczne; konkursy
z nagrodami, a także ogólnopolska konferencja „Znaczenie markowego produktu turystyki wiejskiej w rozwoju lokalnych środowisk” z udziałem gości z zagranicy.

19.04.2010 r.

Odbywająca się w dniach 24-25 kwietnia
2010 r., w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29 Listopada,
XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna
stwarza możliwość zapoznania się z ofertą
wypoczynku kwater agroturystycznych z rejonu Małopolski, wybrzeża i innych regionów kraju. Dodatkową atrakcją będą oferty
wypoczynku gospodarstw agroturystycznych
z Francji, Węgier, Ukrainy, a także Słowacji.
Małopolska Giełda Agroturystyczna zyskała
sobie już stałe miejsce wśród agroturystycznych imprez promocyjnych i ogromną popularność wśród mieszkańców Krakowa.
Na program Giełdy złożą się: prezentacja
krajowej oferty agroturystycznej; prezentacja
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Nowi profesorowie

3 marca 2010 Prezydent RP Lech Kaczyński
wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki,
którym nadał tytuł profesora na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Z zakresu
nauk ekonomicznych nominację otrzymał
Wiesław Stanisław Musiał z Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, z zakresu nauk rolniczych Krzysztof Lipka również z UR.
Opracowanie:
mgr inż. Katarzyna Dereń

Uroczysta msza święta środowiska akademickiego
w intencji Ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego oraz Ich Rodzin
Kraków – kolegiata św. Anny, 14 kwietnia 2010 r.

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył mszy świętej w intencji Ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego oraz Ich Rodzin

Chóry: Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II zapewniły uroczystą oprawę mszy świętej

