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Od Redakcji
W bieżącym roku odbyła się XIII edycja Pól nadziei pod hasłem „Miedzy ziemią a niebem
kwitną…”. Również nasza Uczelnia dołączyła się do tej szczytnej inicjatywy – udało się zebrać
kwotę 4368, 65 zł na rzecz „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Serdecznie dziękujemy
wszystkim pracownikom i studentom za włączenie się do akcji.
To już ostatni numer naszego Biuletynu Informacyjnego, jaki przekazujemy Państwu, w tym jakże
brzemiennym w wydarzenia historyczne roku akademickim. Jako redaktor naczelny chcę serdecznie podziękować Redakcji, pracownikom drukarni oraz Wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu
naszego Biuletynu.
Na ten radosny okres wakacji zechciejcie Państwo przyjąć życzenia samych słonecznych dni i bezpiecznych powrotów do domu.
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Promocje habilitacyjne i doktorskie
Kraków, 10 maja 2010 r.

JM Rektor prof. Janusz Żmija habilituje dr hab. inż. Piotra Micka

Dziekan WTŻ wręcza dyplom doktora habilitowanego dr hab. inż. Ryszardowi Macurze
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Jak co roku w maju w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie odbyły się uroczyste
promocje habilitacyjne i doktorskie.
Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich ma szczególny charakter dla uczelni
akademickiej. Jest końcowym miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów.
Każdego roku grono naszych nauczycieli akademickich powiększa się o kilkudziesięciu
doktorów habilitowanych i doktorów. Stopień
naukowy doktora habilitowanego w ciągu minionego roku uzyskało 10 osób i tym samym
nasza Uczelnia osiągnęła liczbę 395 doktorów
habilitowanych.
Z rąk Rektora Uniwersytetu Rolniczego
prof. Janusza Żmiji dyplom doktora habilitowanego odebrało 10 osób, w tym 7 pracowników naszej Uczelni.
W minionym roku stopień naukowy doktora
uzyskały 32 osoby, w tym 6 pracowników innych instytucji oraz 26 doktorantów Studium Doktoranckiego. Tym samym dorobek
naszej Uczelni od początku swego istnienia
jako Uczelni Akademickiej osiągnął liczbę
1445 wypromowanych doktorów.

Dr inż. Piotr Rojek podczas promocji

z życia Uczelni

1. Habilitacje

Imię i Nazwisko

Recenzenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. Jan Zarzycki
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie agronomii – agroekologii

Prof. dr hab. Piotr Goliński
Prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
Prof. dr hab. Czesława Trąba
Prof. dr hab. Marianna Warda

Dr hab. inż. Krzysztof Gondek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
agronomii – chemii rolnej, ochrony środowiska

Prof. dr hab. Sławomir Gonet
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz
Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Prof. dr hab. Czesława Jasiewicz

Dr hab. Andrzej Bichoński
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
agronomii – hodowli roślin

Dr hab. Henryk Bujak, prof. UP
Prof. dr hab. Henryk Czembor
Prof. dr hab. Edward Gacek
Prof. dr hab. Maria Moś

Władze Uczelni

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr hab. inż. Piotr Micek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
zootechniki – żywienia zwierząt

Prof. dr hab. Stefania Kinal
Prof. dr hab. Jan Matras
Prof. dr hab. Jacek Skomiał
Prof. dr hab. Juliusz Strzetelski

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dr hab. inż. Bogusław Michalec
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
kształtowania środowiska – inżynierii wodnej

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
Prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik

Wydział Ogrodniczy
Dr hab. Ewa Moliszewska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa – ochrony roślin

Prof. dr hab. Maria Kowalik
Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak
Prof. dr hab. Tomasz Kurowski
Prof. dr hab. Zbigniew Weber

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr hab. inż. Tomasz Głąb
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
inżynierii rolniczej

Prof. dr hab. Maria Walczyk
Prof. dr hab. Zygmunt Mikołajczyk
Prof. dr hab. Jan Dawidowski
Prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk

Dr hab. inż. Hubert Latała
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
inżynierii rolniczej

Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki
Prof. dr hab. Jan Pabis
Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Prorektorzy wchodzą do Centrum
Kongresowego

Wydział Technologii Żywności
Dr hab. inż. Waldemar Gustaw
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia –
technologii mleczarstwa

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
Prof. dr hab. Jan Pikul
Prof. dr hab. inż. Marek Sikora

Dr hab. inż. Ryszard Macura
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – koncentratów
spożywczych

Prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger
Prof. dr hab. Zofia Lisiewska
Prof. dr hab. Edward Kamiński
Prof. dr hab. Ryszard Kisson

Władze dziekańskie i członkowie Senatu
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Dr hab. Hubert Latała z władzami Uczelni i rodziną

2. Doktoraty
Imię i Nazwisko

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

Dr inż. Barbara Jurczyk
Doktor nauk rolniczych w zakresie
agronomii – biologii molekularnej roślin uprawnych

Modyfikacje przebiegu hartowania na mróz oraz ekspresji
genów regulonu CBFu kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis)
pod wpływem wybranych czynników środowiska

Prof. dr hab. Marcin Rapacz

Dr inż. Katarzyna Marzec-Schmidt
Doktor nauk rolniczych
w zakresie agronomii – fizjologii roślin

Fizjologiczne i molekularne aspekty odporności wybranych
gatunków traw pastewnych na pleśń śniegową powodowaną
przez Microdochium nivale

Dr hab. Agnieszka Płażek,
prof. UR

Dr inż. Agnieszka Klimek
Doktor nauk rolniczych
w zakresie agronomii – uprawy roślin

Przyrodnicze i rolnicze uwarunkowania uprawy lnu w siewie
czystym i mieszanym w zmiennych warunkach siedliska

Prof. dr hab. Tadeusz Zając

Dr inż. Agnieszka Ostrowska
Doktor nauk rolniczych
w zakresie agronomii – fizjologii roślin

Wpływ zearalenonu na produktywność pszenicy jarej i soi

Prof. dr hab.
Janusz Kościelniak

Dr inż. Janina Wrońska-Kiczor
Doktor nauk rolniczych
w zakresie agronomii

Przemiany struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw
w regionie rozdrobnionego rolnictwa na przykładzie województwa
świętokrzyskiego

Dr hab. Andrzej Radwan,
prof. UR

Dr Monika Grabowska-Orządała
Doktor nauk rolniczych
w zakresie agronomii – ekologii chwastów

Bioróżnorodność zbiorowisk chwastów upraw zbóż i jej zmiany
w czasie w różnych warunkach siedliskowych na terenie Polski
południowej

Dr hab. Teresa Dąbkowska,
prof. UR

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
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z życia Uczelni

Wydział Leśny
Dr inż. Ewa Błońska
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – gleboznawstwa leśnego

Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu
o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych

Dr hab. Kazimierz Januszek,
prof. UR

Dr inż. Tomasz Dudek
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – użytkowania lasu

Ocena wybranych technologii zrywki drewna w lasach górskich

Dr hab. Jerzy Sosnowski,
prof. UR

Dr inż. Magdalena Kacprzyk
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – ochrony lasu

Wpływ sposobu postępowania z gałęziami pozostającymi
w drzewostanach świerkowych po cięciach rębnych, trzebieżowych
i przygodnych na warunki rozrodu korników w Beskidzie Żywieckim

Prof. dr hab.
Wojciech Ząbeczki

Dr inż. Bogdan Wertz
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – ekologii lasu, dendrochronologii

Dendrochronologiczna ocena wpływu immisji przemysłowych
na przyrost radialny głównych gatunków drzew iglastych
z Wyżyny Kieleckiej

Prof. dr hab. Edward Feliksik

Dr inż. Marcin Guzik
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – botaniki leśnej

Analiza wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych
na kształtowanie się zasięgu lasu i kosodrzewiny w Tatrach

Prof. dr hab.
Jerzy Szwagrzyk

Dr inż. Piotr Rojek
Doktor nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – fitopatologii leśnej

Symptomy chorobowe oraz grzyby występujące na klonach
jaworach (Acer pseudoplatanus L.) w wybranych drzewostanach
południowej Polski

Prof. dr hab.
Tadeusz Kowalski

Dr Krzysztof Andres
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – genetyki molekularnej, hodowli drobiu

Charakterystyka genetyczna gęsi zatorskiej w oparciu
o polimorfizm DNA

Dr hab. Ewa Kapkowska,
prof. UR

Dr inż. Joanna Kochan
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – biologii rozrodu zwierząt

Badania in vitro zdolności rozwojowych oocytów klaczy
po aktywacji partenogenetycznej i mikroiniekcji plemnika

Prof. dr hab. Marian Tischner

Dr inż. Beata Klocek-Górka
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – biologii rozrodu zwierząt

Rola leptyny w regulacji sezonowej aktywności płciowej u owiec

Dr hab. Dorota Zięba,
prof. UR

Dr inż. Jerzy Adamek
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – ichtiobiologii i rybactwa

Badania nad ograniczeniem kanibalizmu w chowie suma
afrykańskiego Clarias gariepinus

Prof. dr hab. Piotr Epler

Dr Monika Święch
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – biologii rozrodu zwierząt

Przydatność składników biochemicznych osocza w ocenie
wartości nasienia ogiera

Prof. dr hab.
Kazimierz Kosiniak-Kamysz

Dr Mariola Garczyńska
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – ekologii, ochrony środowiska

Wpływ wybranych preparatów na populacje dżdżownic (Eisenia
fetida Sav.) w skrzynkach ekologicznych

Dr hab. Joanna Kostecka,
prof. URz

Dr Paweł Górka
Doktor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – żywienia zwierząt

Wpływ rodzaju paszy płynnej na rozwój i funkcję przewodu
pokarmowego cieląt

Prof. dr hab.
Zygmunt Kowalski

Dr inż. Joanna Gola-Szlachta
Doktor nauk rolniczych
w zakresie kształtowania środowiska – kształtowania
obszarów wiejskich, pozyskania nieruchomości, scalania
gruntów dla inwestycji liniowych

Metodyka postępowania dla kształtowania obszarów wiejskich
związanych z budową autostrad

Prof. dr hab.
Zenon Pijanowski

Dr inż. Wojciech Wdowik
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska – ochrony środowiska przyrodniczego, torfoznawstwa

Torfowiska zlewni rzeki Mrowli jako element środowiska
przyrodniczego

Prof. dr hab. Krzysztof Lipka

Ocena różnorodności biologicznej roślin uprawianych
w tradycyjnych ogrodach wiejskich pogranicza Polski i Ukrainy

Prof. dr hab. Anna Bach

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Ogrodniczy
Dr inż. Anna Wajda
Doktor nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa
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Dr Anna Szura
Doktor nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa

Proekologiczne nawożenie azotem buraka ćwikłowego
(Beta vulgaris subsp.esculenta var.rubra(DC)Gürke)

Dr hab. Iwona Kowalska

Dr Piotr Śliwa
Doktor nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa

Badania nad składem gatunkowym, występowaniem oraz
szkodliwością roślinożernej fauny związanej z wybranymi
gatunkami drzew liściastych w terenach zieleni miejskiej
Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem śluzownicy lipowej
(Caliroa annulips Klug.)

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Dr Sylwia Cichoń
Doktor nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa

Badania nad występowaniem, biologią, szkodliwością
i zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria
ohridella Deschka&Dimic) nowego dla Polski szkodnika
kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L.
Wpływ formy azotu nawozowego oraz zróżnicowanych warunków
świetlnych na wybrane aspekty gospodarki azotowej związane
z jakością plonu papryki słodkiej ‘Spartacus F1’ uprawianej na
wełnie mineralnej

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Modelowanie i symulacja komputerowa sterowania podciśnieniem
w aparacie udojowym

Prof. dr hab. Henryk Juszka

Wpływ stymulacji sadzeniaków przemiennym polem elektrycznym
na przebieg wegetacji ziemniaka

Prof. dr hab. Norbert Marks

Model zintegrowanego systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności

Prof. dr hab.
Krzysztof Surówka

Wpływ skrobi modyfikowanych na reologiczną i termiczną
stabilność żeli ze wsadem wiśniowym

Prof. dr hab. Teresa Fortuna

Wpływ dodatku acetylowanego adypinianu diskrobiowego
na właściwości fizyczne, chemiczne i sensoryczne ketchupów

Prof. dr hab. Teresa Fortuna

Opracowanie technologii odroczonego wypieku pieczywa
bezglutenowego

Prof. dr hab. Halina Gambuś

Dr inż. Anna Kołton
Doktor nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa

Dr hab.
Renata Wojciechowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr inż. Stanisław Lis
Doktor nauk rolniczych
w zakresie inżynierii rolniczej – automatyzacji i robotyzacji
procesów rolno-spożywczych
Dr inż. Mirosław Gut
Doktor nauk rolniczych
w zakresie inżynierii rolniczej
Wydział Technologii Żywności
Dr inż. Marek Zadernowski
Doktor nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia –
zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Dr inż. Paulina Pająk
Doktor nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia –
chemii i analizy żywności
Dr inż. Zbigniew Oczadły
Doktor nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia –
chemii i analizy żywności
Dr inż. Paulina Wrona
Doktor nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia

Wypromowani doktorzy i doktorzy habilitowani
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z życia Uczelni

Festiwal Chórów Polskich i Ukraińskich
„Duchowe i Kulturowe Mosty
między Polską i Ukrainą”
Krynica-Zdrój, 22-23 maja 2010 r.
Uroczystość nazwana Festiwalem, który odbył się w Krynicy-Zdroju w dniach 22 i 23
maja 2010 r. pod znamiennym hasłem „Duchowe i kulturowe mosty między Polską
i Ukrainą”, akcentowana modlitewnym śpiewem czterech chórów z Polski i Ukrainy odbiła się mocnym echem po całym kraju.
Na rozległej leśnej polanie koło KrynicyZdroju urządzono niemal prawdziwą koncertową salę, w której występowały wspaniałe
chóry – Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z dyrygentem Joanną Gutowską-Kuźmicz, chór „Kijewskije Błachoczestija” Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej ze Lwowa
z dyrygentem Natalią Kiblicką, chór „Głos”
z Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego z dyrygentem Valerij Kalinchukiem oraz Chór „Kniażij” z Prawosławnej
Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego z dyrygentem Jewgienij Karpowychem.
Zebrana licznie (ok. 800 osób) publiczność
z Krynicy, Muszyny, gmin sąsiednich, a także
gości z kraju i zagranicy wysłuchała 20 utworów, które w większości miały modlitewny
charakter. Taki bowiem był cel tej uroczystości, aby poprzez utwory artystyczne o charakterze religijnym zmierzać do realizacji ekumenicznego dzieła Kościoła Powszechnego
w Polsce i na Ukrainie.
Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością
hierarchowie trzech bratnich Kościołów Obrządku Bizantyjskiego dając tym samym dowód woli Kościoła Wschodniego do realizacji
ekumenicznego celu. W jednym rzędzie zasiedli hierarchowie Kościoła Grecko-Katolickiego w osobach JE ks. abpa Jana Martyniaka,
Metropolity Przemysko-Warszawskiego, JE ks.
abpa Ihora Voznyaka – Cerkiew św. Jura we

Lwowie reprezentowanego przez ks. mitrata
Jarosława Kaszczuka z Sokala.
Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego reprezentował JE ks. abp Augustyn Markiewicz – Cerkiew św. Jerzego ze
Lwowa oraz z Polski Prawosławny Biskup
Gorlicki ks. dr Paisjusz. Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego reprezentowana była przez JE ks. bpa Matfieja Szewczuka wraz z ks. kanclerzem Mykołą Biliakiem z Drohobycza.
Kościół Rzymsko-Katolicki reprezentowali
licznie zebrani księża z ks. dziekanem Parafii
N. M. P. w Krynicy-Zdroju ks. lic. Bogusławem Skotarkiem, który reprezentował ks.
bpa Wiktora Skworca – Ordynariusza
Diecezji Tarnowskiej oraz z księdzem prałatem prof. dr hab. Kazimierzem Panusiem,
profesorem Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie reprezentującym Archidiecezję
Krakowską.
Parafie krynickie Kościołów Wschodnich reprezentowane były przez księży proboszczów: Parafia Grecko-Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła przez ks. mitrata Jana Pipkę oraz
Parafia Prawosławna pw. Św. Włodzimierza
Wielkiego przez ks. proboszcza Piotra Pupczyka.
Występy wszystkich chórów poprzedzały
modlitwy ekumeniczne sprawowane w języku polskim i ukraińskim oraz starocerkiewnym przez duchownych wszystkich z czterech kościołów z Polski i Ukrainy.
Uroczystość miała charakter zarówno religijny jak też świecki, w związku z czym patronat
honorowy objęli z jednej strony księża arcybiskupi i biskupi bratnich Kościołów zaś
patronat świecki objęty został przez władze

Plakat festiwalu

Od lewej: prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz,
prof. Kazimierz Wiech, ks. Andriej Kaszczuk
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Chór Kniażij, dyrygent: Jewgienij Karpowych

Organizator Festiwalu – prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

Licznie zgromadzona publiczność świecka i duchowna

10

rządowe i samorządowe z marszałkiem Markiem Nawarą oraz przez rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusza Żmiję
reprezentującego organizatora uroczystości.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści – poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, który wystąpił publicznie nagradzając chóry z Ukrainy,
a także poseł do Parlamentu RP Bronisław
Dutka, starosta nowosądecki Jan Golonka,
burmistrzowie gmin oraz reprezentanci różnych instytucji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Po zakończeniu części artystycznej wystąpili
bardzo licznie zaproszeni goście, głównie hierarchowie Kościołów Wschodnich podkreślając doniosłą rolę tego przedsięwzięcia w procesie wzajemnego zrozumienia i braterskiego
traktowania Kościołów, jak też w aspekcie integracji społecznej niezależnie od wyznania, którzy wspólnie przyczyniają się do rozwoju kulturalnego i intelektualnego narodów i krajów.
Po tych wspaniałych wystąpieniach, dyplomach i odznaczeniach dla organizatorów
tego przedsięwzięcia wręczone zostało najwyższe odznaczenie kościelne jakim jest Order Św. Cyryla i Metodego, który został przyznany przez Cerkiew Prawosławną za podjęte
dzieło ekumeniczne, głównemu organizatorowi tej uroczystości prof. dr hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
Uroczystości pierwszego dnia Festiwalu zakończone zostały wspólną plenerową biesiadą,
którą zorganizowano dzięki ofiarności wielu
sponsorów z Małopolski, a głównie z powiatu
nowosądeckiego za co organizatorzy wyrazili
publiczne wyrazy wdzięczności.
Drugi dzień Festiwalu przypadał w dniu świątecznym, Zesłania Ducha Świętego, które to
święto w bieżącym roku przypadało w tym samym dniu we wszystkich Kościołach biorących udział w tej uroczystości w związku
z tym chórzyści zarówno z Polski jak też
Ukrainy uczestniczyli w liturgii sprawowanej
w „swoich” kościołach po czym odbył się
wspaniały koncert w sali koncertowej Nowej
Pijalni Wód Mineralnych w Krynicy Zdroju.

z życia Uczelni

W tym koncercie z bardzo atrakcyjnym programem uczestniczyło około 500 osób –
pełna sala, owacje na stojąco i wielki aplauz
dla naszych wspaniałych chórzystów, którzy
zakończyli ten koncert wspólnie wyśpiewanym Hymnem „Bogurodzica” budzącym
wiele emocji i wzruszeń.
Dzięki obecności licznych przedstawicieli
Radia Rzeszów, Radia Kraków, Radia Nowy
Sącz, redaktorów reprezentujących wydawnictwa regionalne jak też centralne, a także
telewizji internetowej impreza ta została zapowiedziana i zrelacjonowana za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Bezpośrednio po uroczystościach, które
uznane zostały za bardzo oryginalne i wnoszące istotny wkład w budowę więzi społecznych opartych o kulturę narodów, religię
i dążenie do wzajemnego zbliżania rodzą się
nowe pomysły i nowe zamiary, aby rozpoczęte działania dalej realizować zataczając coraz szersze kręgi.
Wyrazy szczególnego uznania i podziękowania kierujemy do ks. Andrieja Kaszczuka
współorganizatora Festiwalu ze strony ukraińskiej.
Organizatorzy Festiwalu serdecznie dziękują
wszystkim, którzy sercem i duchem wzięli
udział w tych uroczystościach, wspierali organizację i zachęcali do dalszych działań.
w imieniu organizatorów
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

Chór Głos, dyrygent: Valerij Kalinchuk

JM Rektor wręcza podziękowania
dla ks. Andrieja Kaszczuka

Śpiewy poprzedzono modlitwami

Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz otrzymuje
Order św. Cyryla i Metodego

Główna ulica Krynicy z banerem
zapraszającym na uroczystości

Pragniemy poinformować, że przygotowywane są materiały z występów chórów
w formie płyt CD oraz film dokumentalny
w formie DVD, które będą przesłane do instytucji i osób uczestniczących w Festiwalu,
a także będą dostępne dla osób szczególnie
zainteresowanych uroczystością.
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Wspomnienie o dr Wandzie Góreckiej
(1938-2010)
Przewodniczącej KU NSZZ Solidarność w latach 1995-1998

Dr Wanda Górecka

W imieniu Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie z głębokim smutkiem
żegnamy śp. Wandę Górecką, absolwentkę
Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktora
nauk chemicznych, starszego wykładowcę
w Katedrze Chemii naszej Uczelni, w której
pracowała twórczo przez ponad 40 lat, kształcąc wiele roczników studentów.

Dr Wanda Górecka była bardzo cenionym
przez przełożonych i studentów dydaktykiem z dziedziny chemii nieorganicznej i organicznej. Prowadziła zajęcia na kilku wydziałach i kierunkach studiów naszej
Uczelni. Była współautorką dwóch skryptów
oraz programów nauczania w zakresie wykładów i ćwiczeń. Przez wiele lat uczestniczyła
w pracach Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, będąc jej członkiem.

Dr Wanda Górecka była bardzo aktywnym
i ofiarnym członkiem naszego Związku od
1980 roku, a szczególnie w latach 90-tych,
kiedy to pełniła funkcję kierowniczą Związkowej Komisji ds. Płac oraz wiceprzewodniczącej (1990-1991), a następnie przewodniczącej Komisji Uczelnianej (1995-1998).
Podczas Pielgrzymki do Rzymu w 1995 r. reprezentowała nas na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II.

Za działalność na różnych polach aktywności
zawodowej została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W tej społecznej, odpowiedzialnej pracy nie
tylko na rzecz członków Solidarności, ale dla
całej społeczności akademickiej odznaczała
się wielkim zaangażowaniem i wytrwałością
w dążeniu do celu oraz taktem i kulturą osobistą, zjednującą Jej powszechny szacunek
i uznanie. Miała prawicowe, patriotyczne poglądy. W swojej działalności kierowała się
społeczną nauką Kościoła, na której wspierają się przecież ideały Solidarności. Wyrazem uznania tej postawy etycznej było powołanie Jej na członka komisji Dyscyplinarnej
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
i Nauki.
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W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako
Osoba pogodna, zawsze uśmiechnięta, serdeczna i niezwykle życzliwa dla osób szukających u Niej pomocy bądź rady, a także jako
wspaniały nauczyciel i wychowawca studentów. Będzie stanowić dla nas wzór godny naśladowania.
Dziękujemy Ci, Pani Wando, a dla najbliższych przyjaciół – Wandziu, za to wszystko,
zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.
Spoczywaj w pokoju!
Rodzinie naszej Koleżanki składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

dr inż. Józef Barszcz,
dr inż. Elżbieta Młynarczyk

z życia Uczelni

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 21 maja 2010 r.
Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarła dr Wanda Górecka – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat
uczcił chwilą ciszy jej pamięć.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Surówki na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych,
• przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Andrzeja Lepiarczyka, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Agrotechniki i Ekologii Rolniczej,
• powołanie mgr inż. Krzysztofa Klęczara na dyrektora Centrum Transferu Technologii,
• powołanie mgr inż. Michała Szanduły na kierownika Centrum Kultury Studenckiej.
Senat uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia I, II i III stopnia na rok akademicki 2011/2012.
Senat stwierdził zgodność Regulaminu samorządu studentów UR z ustawą i Statutem.
Senat utworzył Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny z siedzibą w Biłgoraju dla realizacji zajęć dydaktycznych przez Wydział Leśny w ramach
kierunku Leśnictwo.
Senat, w wyniku przeglądu działalności Kanclerza i struktury organizacyjnej podległej administracji – uwzględniając opinię Senackiej Komisji
Organizacyjno-Statutowej, pozytywnie ocenił działalność Kanclerza w okresie od 1.01.2009 r. do 15.05.2010 r.
Senat wyraził zgodę na:
• ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych przez działki stanowiące własność UR Nr 1028 i 1033 położone w Krynicy-Zdroju
objęte księgą Nr NS1M/00014942/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działek Nr 1034, 1030, 1031, 1032 objętych
księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4,
• sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 2008/3 o pow. 0,05 ha, położonej w Tyliczu obr. 008, dla której prowadzona jest KW
Nr 19401, oraz sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 2008/1 stanowiącej drogę, dla której prowadzona jest księga
wieczysta Nr 21922.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umów – porozumień o współpracy z:
1) Kazachskim Uniwersytetem Agrotechnicznym im. S. Sejfulina w Astanie (Kazachstan) na okres od dnia podpisania przez obie strony do
końca roku 2015:
a)
w dziedzinie badań naukowych, obejmującą między innymi wymianę pracowników naukowych i współpracę przy opracowywaniu
projektów zgłaszanych do programów międzynarodowych,
b) w dziedzinie dydaktyki;
2) Uniwersytetem Indii Zachodnich, St. Augustine (Republika Trynidad i Tobago) na okres trzech lat od dnia podpisania przez obie strony,
w dziedzinie badań naukowych, w tym wymianę pracowników naukowych.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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XV Szkoła Technologii Fermentacji
Kraków – Kocierz, 21-24 kwietnia 2010 r.

21-24 kwietnia 2010 r. w Centrum konferencyjno-wypoczynkowym Kocierz koło Andrychowa odbyła się konferencja naukowo-techniczna w ramach międzynarodowej, XV-tej
już Szkoły Technologii Fermentacji. Tematem wiodącym Szkoły były Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Oczekiwania-możliwości-wdrożenia.
(ang. Scientific and technical achievements in
malting and brewing. Expectations-possibilities-implementation).

Prezydium konferencji (od lewej) Dyrektor Browaru w Żywcu – Jerzy Dwornicki,
radca-ambasador RP w Brukseli – Andrzej Babuchowski, Dziekan WTŻ – Teresa Fortuna,
Kierownik KTFiMT – Tadeusz Tuszyński, organizatorzy 15 SzTF: Aleksander Poreda
i Piotr Antkiewicz

Organizatorzy z zespołem studentów Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
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Oficjalnego otwarcia konferencji w obecności
Dziekana Wydziału Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka UR w Krakowie prof.
dr hab. Teresy Fortuny, dokonał radca-ambasador RP w Brukseli prof. dr hab. Andrzej
Babuchowski, podkreślając rolę i znaczenie
współpracy na linii nauka – praktyka przemysłowa w okresie po transformacji systemowej
i akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warto
w tym miejscu przypomnieć jakie działania,
poprzedzające obrady XV-Szkoły Technologii
Fermentacji, dały początek tej edycji spotkań.
W latach 1994-1998 wśród wielu programów
TEMPUS realizowanych w krajach Europy
Wschodniej w ramach pomocy przed akcesyjnej Unii Europejskiej finansowanych przez
PHARE znalazł się temat pt.: University –
Industry Cooperation in Fermentation Technologies in Poland – JEP-09770/95, który faktycznie zapoczątkował nie tylko dobrze rozwijającą się współpracę na linii nauka-przemysł, ale również dał początek osobistym
przyjaźniom i międzyinstytucjonalnej współpracy czyniąc z niej wartość potrzebną i przez
każdą ze stron w kolejnych latach oczekiwaną. Organizatorami, a zarazem uczestnikami w/w spotkań ze strony polskiej przez

konferencje

pierwsze 10 lat były na przemian 4 krajowe
ośrodki akademickie (Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz 6
placówek o podobnym profilu badań i kształcenia (biotechnologia stosowana) w Niemczech, Włoszech, Francji, Portugalii, Szkocji
i Belgii. Po przejściu profesora Andrzeja Babuchowskiego do pracy w administracji rządowej, a następnie dyplomatycznej, organizatorami w/w spotkań ze strony polskiej pozostały 3 krajowe ośrodki akademickie (UR
Kraków, UP Wrocław, Politechnika Łódzka).
XV Szkoła Technologii Fermentacji poświęcona była w całości (jako spotkanie naukowo-edukacyjne) wszystkim kwestiom z zakresu techniki, technologii i analityki w browarnictwie, które są obecnie wdrażane lub
będą w najbliższych latach.
Wykładowcami i prezenterami XV SzTF byli
zarówno przedstawiciele nauki i praktyki –
krajowi (15 osób), jak i zagraniczni (13 osób).
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż poza bardzo napiętym czasowo programem merytorycznym udało się urozmaicić pobyt uczestnikom atrakcyjnymi programami artystycznorozrywkowymi. Były to wieczór quizowy pt:
BEERLIONERZY oraz rozrywkowo-patriotyczny gwiazdy wieczoru na żywo, w wykonaniu Jana Pietrzaka z kabaretu Pod Egidą. Dobrze odebranym przez uczestników konferencji wydarzeniem było uhonorowanie każdego
z nich certyfikatem ukończenia SzTF.
Trzydniowy program zaplanowano organizacyjnie tak, aby poza mocnym akcentem naukowo-edukacyjnym (dwa dni), zaspokoić
oczekiwania uczestników w zakresie czysto
poznawczym bezpośrednio w warunkach
produkcyjnych. W tym celu zorganizowano
wyjazd studyjny do browaru w Żywcu jako
najnowocześniejszego zakładu produkcji
piwa w Polsce realizującego wdrażanie procedur TPM (dzień trzeci). Pobyt na terenie
browaru bardzo wysoko ocenili zarówno polscy jak i zagraniczni uczestnicy konferencji.
Krótkie podsumowanie obrad na terenie bro-

Obrady plenarne w sali konferencyjnej

I Otwarte Forum Dyskusyjne na temat polskiego browarnictwa

Słowo wstępne Dziekana WTŻ
prof. Teresy Fortuny

Przywitanie gości – Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego – dr inż. Piotr Antkiewicz
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Oficjalne otwarcie 15 SZTF przez
radcę-ambasadora RP przy Unii Europejskiej
w Brukseli – prof. Andrzeja Babuchowskiego

waru przy tradycyjnym kuflu piwa i zapiekance chleba ze smalcem i czosnkiem w żywieckim PUB-ie zakończyło program XVSzkoły Technologii Fermentacji zgodnie
z wcześniej przyjętym harmonogramem.
XV Szkołę Technologii Fermentacji podsumowują starannie wydane materiały w formie
książkowej (wydanie monograficzne) zawierające pełne teksty wykładów recenzowanych
opracowane według standardów międzynarodowych (słowa kluczowe, bibliografia, abstrakt w języku angielskim). Organizacja konferencji o charakterze naukowo-edukacyjnym
jest bardzo dobrze postrzeganą formą współ-

pracy na styku nauka – praktyka przemysłowa, pozytywnie promującą w odbiorze
społecznym Katedrę, Wydział i Uczelnię.
Jako organizatorzy udanej konferencji dziękujemy wszystkim uczestnikom z kraju i zagranicy oraz współpracownikom za życzliwość zarówno w okresie poprzedzającym jej
odbycie jak i po zakończeniu. Szczególne
słowa wdzięczności kierują organizatorzy
pod adresem sponsora generalnego konferencji GRUPY ŻYWIEC S.A., w osobie mgr
inż. Jerzego Dwornickiego, dyrektora browaru w Żywcu, bez pomocy którego podjęcie
tego przedsięwzięcia byłoby nie tylko trudne,
ale nawet i nie możliwe.
Na słowa najwyższego uznania za ogromny
wkład pracy w organizację całego przedsięwzięcia zasługują: przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego dr inż. Piotr Antkiewicz
i wiceprzewodniczący dr inż. Aleksandr Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jestem zaszczycony Ich pomysłowością
i zaangażowaniem w każde przedsięwzięcie
podejmowane przez naszą Katedrę.
Opracowanie:
prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński

Konferencja została zainaugurowana przez
Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR prof. dr hab. Jerzego Niedziółkę. Po
przywitaniu gości, w tym licznie zebranych
hodowców praktyków oraz lekarzy weterynarii, podziękował współorganizatorom: prof.
Janowi Szarkowi Przewodniczącemu Karkowskiego Koła PTZ oraz prof. Marianowi
Tischnerowi, który był inicjatorem tego spotkania. Przypomniał, że właśnie tu w Krakowie na byłym Wydziale Zootechnicznym
stworzony został, przez nieżyjącego już prof.
Władysława Bielańskiego, nowy kierunek
w nauce polskiej pt. „Biologia rozrodu zwierząt”, co daje podstawę do zorganizowania
konferencji na temat problemów rozrodu bydła. Na zakończenie złożył gratulacje prof.
Marii Katkiewicz i prof. Zdzisławowi Boryczce z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, życząc im zdrowia, spełnienia marzeń
w życiu prywatnym oraz dalszych osiągnięć
w pracy naukowej dla dobra polskiej weterynarii i hodowli. Podziękował również prof.
Zdzisławowi Boryczce za trzyletni okres
pracy na naszym Wydziale Zootechnicznym
w Krakowie.
Pierwszą sesję poświęcono jubileuszowi 45lecia pracy naukowej wybitnych profesorów
zajmujących się rozrodem zwierząt: prof. dr
hab. Marii Katkiewicz i prof. dr hab. Zdzisławowi Boryczce.
Sylwetkę naukową, kierunki zainteresowań
i działalność naukową prof. Marii Katkiewicz przedstawił lek. wet. Maciej Wierzchoń
(SGGW). Pani prof. M. Katkiewicz ukończyła Wydział Weterynaryjny we Wrocławiu
w 1963 r.

Uczestnicy w trakcie prac panelu sensorycznego
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konferencje

Międzynarodowa Konferencja
„Problemy rozrodu bydła”
Kraków, 10 maja 2010 r.
Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę
naukową na Wydziale Weterynaryjnym
SGGW w Warszawie. Na tej uczelni przeszła
wszystkie szczeble swojej kariery naukowej.
Tam otrzymała stopnie naukowe doktora
i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe
profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Jej dorobek naukowy liczy w sumie
120 publikacji, w tym wiele pozycji opublikowanych w czasopismach indeksowanych. Na
szczególne podkreślenie zasługują prace dotyczące przyżyciowej diagnostyki chorób bydła
i klaczy na podstawie histologicznej oceny
błony śluzowej macicy pobieranej metodami
biopsji. W dziedzinie patomorfologii zwierząt
pani profesor jest uznanym autorytetem naukowym w kraju. Przewodniczy Komisji ds.
Zwierząt Laboratoryjnych Oddziału Warszawskiego PTNW, Komisji Biologii Zwierząt
Laboratoryjnych PAN, Polskiego Towarzystwa Patologów, Europejskiego Towarzystwa
Patologów Weterynaryjnych, Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz Kierownikiem Krajowej Specjalizacji Podyplomowej
Lekarzy Weterynarii nr 7 (Zwierzęta Laboratoryjne). Jej działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna stanowi znaczący
wkład w rozwój tak ważnych dyscyplin naukowych, jak patomorfologia i rozród zwierząt.
Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne prof. Zdzisława Boryczki przedstawił prof. Andrzej Max (SGGW). Prof. Zdzisław Boryczko, ukończył studia na Wydziale
Weterynaryjnym we Wrocławiu w 1963 r. Po
odbyciu rocznego stażu zawodowego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Katowicach, rozpoczął pracę naukową w Krakowie
pod kierunkiem prof. Władysława Bielań-

skiego w ówczesnej Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt AR. Następnie pracował
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, gdzie zorganizował pracownię Fizjologii i Patologii Rozrodu Zwierząt. Stopień
naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu w 1972 r. Promotorem Jego pracy doktorskiej był prof. Władysław Bielański.
W 1976 r uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nadany przez Radę Naukową
Instytutu Biologii Stosowanej w Krakowie.

W 1978 roku przeniósł się do Szczecina, podejmując pracę na AR jako kierownik Zakładu Rozrodu Zwierząt. Od 1983 roku do
chwili obecnej jest zatrudniony na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie jako profesor zwyczajny. Przez wiele lat
był kierownikiem jednostek organizacyjnych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
Najdłużej prowadził Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką, następnie Katedrę Nauk Klinicznych i Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu.

Prof. Maria Katkiewicz
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Prof. Zdzisław Boryczko

Dorobek naukowo-badawczy prof. Zdzisława
Boryczki (autorstwo lub współautorstwo)
liczy ok. 140 prac, na które składają się prace
oryginalne, przeglądowe i monograficzne oraz
doniesienia konferencyjne. Wypromował 50
magistrów, 12 doktorów, spośród których
jeden otrzymał tytuł naukowy profesora,
a dwóch jest profesorami uczelnianymi.
Jego zaangażowanie badawcze, spostrzegawczość, a przede wszystkim umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką terenową
pozwoliły Mu na wnikliwy opis wielu przypadków, które uchodziły uwadze lekarzy
weterynarii. Swoimi badaniami wniósł wiele
informacji naukowo-poznawczych, jak i praktycznych. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie fizjologii i patologii rozrodu zwierząt
w kraju i za granicą.
Prof. dr hab. dr h.c. Paweł Sysa, Kierownik
Zakładu Histologii i Embriologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, zadedykował Jubilatowi swoje badania dotyczące
rozpoznania pierwszej w Polsce aberracji
strukturalnej chromosomu u buhaja. Życzył
również profesorowi Zdzisławowi Boryczce,
aby przez następne lata miał dużo satysfakcji
życiowej, kontaktów z wspaniałymi osobami
i zwycięstwa idei przyzwoitości w badaniach
i pracy, o które Jubilat przez lata zabiegał.
Prof. Jan Udała, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, powiedział krótko: gdyby nie
pan profesor Boryczko, to by mniej tutaj dzisiaj
nie było. Tak się bowiem złożyło, że na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
pan profesor trafił do Szczecina i przyjął mnie
jako nieopierzonego jeszcze magistra do pracy,
która nie miała jeszcze w swoim ówczesnym
programie podstaw rozrodu i od tego zaczęła
się, można powiedzieć, moja przygoda
z nauką. W imieniu szczecińskiego środowiska naukowego, Wydziału i własnym podziękował za wieloletnią opiekę naukową i życzliwość zarówno profesor Marii Katkiewicz
jak i profesorowi Zdzisławowi Boryczce.
Na ręce dziekana prof. Jerzego Niedziółki
wpłynął adres prof. dr hab. dr h. c. Jerzego
Kity, byłego wieloletniego Dziekana Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie, który przesłał serdeczne podziękowanie
organizatorom, a gratulacje Jubilatom z okazji ich 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, za ich wytrwałość, zaangażowanie, osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
Zabierając głos prof. Zdzisław Boryczko powiedział: widzę tu wiele osób, z którymi złączył mnie los przez te wszystkie lata pracy.
Miałem to szczęście, że moim pierwszym szefem był prof. Władysław Bielański. Miałem
również szczęście pracować razem z prof. Marianem Tischnerem, który był moim pierwszym nauczycielem. Bardzo sobie wysoko cenię
okres pracy w Krakowie, tym bardziej, że
owocna współpraca z ośrodkiem krakowskim
trwała długie lata i trwa nadal.
Sesję referatowo-szkoleniową prowadził
prof. Marian Tischner. Nie sposób omówić
szczegółowo wszystkich referatów. Dlatego
z konieczności ograniczę się do wymienienia
autorów i tematów ich doniesień.
Prof. Jan Szarek (UR Kraków) wygłosił bardzo interesujący referat na temat: Organizacja i metody pracy hodowlanej nad bydłem
w Polsce po transformacji ustrojowej.
Prof. Jan Udała (ZPUT Szczecin) przedstawił referat, który wzbudził duże zaintereso-

18

wanie, pt. Czy są granice doskonalenia genetycznego bydła mlecznego?
Referat pt. Problemy związane z terminem inseminacji bydła (opóźniona owulacja, czynniki
metaboliczne w płynie pęcherzykowym) przygotował prof. dr dr h.c. mult. Hartwig Bostedt (z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen w Niemczech), który z powodu choroby
nie mógł przyjechać do Krakowa. W jego zastępstwie świetnie przygotowaną prezentację
przedstawił prof. Zdzisław Boryczko.
Prof. Zygmunt Kowalski (UR Kraków) mówił z wielką swadą o bardzo ważnych problemach „Wpływu żywienia na płodność bydła”.
Po przerwie obiadowej prof. Maria Katkiewicz (SGGW Warszawa) referowała wyniki
własnych wieloletnich badań dotyczących
Chorób macicy bydła rozpoznawanych metodami badań patomorfologicznych.
Prof. Andrzej Max (SGGW Warszawa)
przedstawił z kolei bardzo ważne zagadnienia
dotyczące Wybranych schorzeń jajników
u krów i metod ich leczenia.
Prof. Zdzisław Gajewski (SGGW Warszawa) przedstawił własne badania obejmujące pracę habilitacyjną pt. Aktywność mięśniówki macicy bydła w stanach fizjologicznych
i patologicznych.
Mgr Anna Pospiszel (Top Farms Głubczyce)
mówiła o nowoczesnej technice sortowania
plemników buhaja na tzw. męskie i żeńskie
oraz przedstawiła Ośmioletnie wyniki inseminacji bydła nasieniem sortowanym (seksownym) w fermie krów mlecznych.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane
w Życiu Weterynaryjnym.
Podsumowania i uroczystego zamknięcia
spotkania dokonał Dziekan prof. Jerzy Niedziółka, który podziękował prelegentom za
interesujące i świetnie przedstawione referaty
oraz uczestnikom za przybycie. Na zakończenie wspólnie z prof. Janem Szarkiem wręczył
wszystkim obecnym pamiątkowe zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.
Tekst: prof. dr hab. Marian Tischner
Zdjęcia: Mirosław Lewandowski

konferencje

Leśnictwo pomostem ku przyszłości
Sofia, 13-15 maja 2010 r.

Pod takim tytułem (Forestry: Bridge to the Future) w dniach 13-15 maja br. odbyła się
w Sofii międzynarodowa konferencja zwołana
z okazji 85-lecia wyższego szkolnictwa leśnego w Bułgarii. Rozmach organizatorów był
imponujący – w konferencji udział wzięło
156 uczestników z 28 krajów, w tym czworo
z Polski.
Po powitaniach Rektora Sofijskiego Uniwersytetu Leśnego Profesora Nino Ninova, Ministra Rolnictwa i Żywności Dr Miroslava
Naydenova oraz kilku przedstawicieli wydziałów leśnych z krajów, z którymi współpraca
bułgarskich leśników trwa od lat, Dziekan
miejscowego Wydziału Leśnego Dr Milko
Milev przedstawił historię leśnego szkolnictwa wyższego w Bułgarii.
Zaproszeni prelegenci skupili się na kluczowych zagadnieniach współczesnego leśnictwa. I tak, profesor Manfred Lexer z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu oraz
Dr Gert-Jan Nabuurs z Europejskiego Instytutu Leśnego w Joensuu ustosunkowali się do
wyzwań, przed jakimi staje europejskie leśnictwo wobec zmian klimatycznych, profesor Heinrich Spiecker z Uniwersytetu we
Freiburgu przedstawił swoje poglądy na temat przyszłościowych celów leśnictwa, propagując skupienie się na produkcji drewna
w aspekcie jego jakości, zamiast – jak dotychczas – maksymalizacji przyrostu miąższości,
zaś Dr James E. Johnson z Uniwersytetu
Stanu Oregon w Corvallis podzielił się amerykańskimi osiągnięciami w zakresie wdrażania postępów nauk leśnych w praktyce, co –
jak wiadomo – jest piętą achillesową szeregu
wydziałów leśnych w Europie.
Ponieważ pozostałe wystąpienia zostały pogrupowane w sekcjach, pojęcie „pomostu ku

Uczestnicy konferencji ( fot. CIM)
przyszłości” było wyrażane w różny sposób,
stosownie do profilu naukowego uczestników. Niżej podpisani zdecydowali się przesłać ostrzeżenie przed kontynuowaniem zakładania lasów jednogatunkowych i jednowiekowych, przedstawiając los rozpadających
się monokultur świerkowych w Beskidach zachodnich (Disintegration of spruce monocultures – a major challenge to management of
mountain forests).
W ramach konferencji została zorganizowana wycieczka do Parku Narodowego Rilski
Monastyr, która umożliwiła, choć pobieżne,
poznanie górskich lasów Bułgarii. Niewątpliwie udział w tej konferencji zaowocuje nawiązaniem bliższych kontaktów i współpracy
z niektórymi leśnikami zajmującymi się problematyką lasów górskich, tak z Bułgarii, jak
i z innych krajów.
dr hab. inż. Jerzy Lesiński, prof. UR
prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk

Stary buk w Parku Narodowym Rilski Monastyr ( fot. Jerzy Lesiński)
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III WARSZTATY BIOTECHNOLOGICZNE
Spytkowice, 27-28 maja 2010 r.

Biotechnologia bez granic…

Z nieukrywaną przyjemnością, mam okazję
przedstawić Państwu relację z bardzo wyjątkowego i niezapomnianego dla mnie wydarzenia, jakim były zorganizowane w dniach
27-28 maja 2010 r. przez kierownictwo
Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
III Warsztaty Biotechnologiczne.
Współfinansowana w ramach projektu „Zamawiane kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych –
pilotaż” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dwudniowa konferencja, mająca miejsce w Spytkowicach, zapewniła uczestnikom nie tylko
prawdziwą ucztę intelektualno-naukową, ale
przede wszystkim okazję do wymiany do-

świadczeń i wzajemnej integracji. Całemu
wydarzeniu towarzyszyło motto „Z biotechnologią w przyszłość”, które w pełni odzwierciedlało jego charakter.
Niewątpliwym sukcesem okazała się skala całego przedsięwzięcia. Sala konferencyjna
zgromadziła wybitnych gości z zaprzyjaźnionych zagranicznych i rodzimych uniwersytetów, przedstawicieli studentów ze Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), kadrę akademicką Uniwersytetu Rolniczego, doktorantów i studentów
Biotechnologii oraz osoby zainteresowane tematyką poruszaną na wykładach, w referatach
czy na przygotowanych posterach. Uroczystemu otwarciu III Warsztatów Biotechnologicznych towarzyszyło wystąpienie dziekana
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof.

Uczestnicy III Warsztatów Biotechnologicznych
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Teofila Łabzy oraz przemówienie kierownika
Studiów – prof. Wiesława Barabasza.
Serdeczna atmosfera panująca w sali oraz
rosnące zainteresowanie uczestników przywitały pierwszego mówcę – prof. Arieh Gertler’a (Institute of Biochemistry Food Science
and Nutrion, The Robert H. Smith Faculty of
Agiculture, Food and Enviroment, The Hebrew University of Jerusalem, Israel) z wykładem plenarnym Development of leptin antagonists and their potencial use in medicine.
Wyjątkowe poczucie humoru, otwartość
i zdolności oratorskie profesora zachęciły do
uważnego słuchania treści, a interesujące wyniki eksperymentów i wnioski stały się podłożem do zagorzałych dyskusji, które towarzyszyły nam aż do samego końca pierwszego
dnia konferencji.
Wykład prof. Ing. Karel Vořiška (CSc, Deputy Head of the Department of Microbiology, Nutrion and Dietetic, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resource, Czech
University of Life Science, Prague) Historical
background of probiotic use wprowadził nas
w tematykę tak popularnej, w obecnym świecie, grupy żywności funkcjonalnej, jaką są
probiotyki. Kolejny wyjątkowy gość – prof.
Jan Szopa-Skórkowski (Zakład Biochemii
Genetycznej, Uniwersytet Wrocławski)
przedstawił bardzo interesujące wyniki prowadzonych modyfikacji genetycznych lnu
w celu uzyskania odporności na infekcje patogenów, szczególnie powszechnych w świecie roślin grzybów z rodzaju Fusarium (Strategie tworzenia nowego lnu odpornego na infekcję patogena i stanowiącego surowce dla
medycyny i przemysłu). Niemałe zainteresowanie wzbudziło przedstawienie w trakcie
wystąpienia stosu dokumentów wymaganych

konferencje

przy wprowadzaniu organizmów, m.in. roślin GMO do obrotu rynkowego.
Jako ostatni swój wykład plenarny w tym
dniu wygłosił prof. Adam Jaworski (Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki). W sposób niezwykle prosty przedstawił podłoże badań nad lekoopornością
bakterii, jej przekazywaniem i zagrożeniami,
jakie ze sobą niesie. Temat prezentacji Czy
bakterie promują pojawienie się mutantów
opornych oraz transmisje lekooporności w środowiskach naturalnych bakterii w dość pesymistyczny sposób spoglądał w przyszłość terapii
antybiotykowych i uświadamiał jak ważne są
badania nad nowymi sposobami walki
z drobnoustrojami chorobotwórczymi (m.in.
nad technologią nanosrebra).
W trakcie krótkiej i pokrzepiającej przerwy
obiadowej mieliśmy szansę nabrać sił tym razem na zmagania naszych kolegów i koleżanek. Panująca atmosfera, choć stresująca dla
uczestników sesji referatowej, stanowiła doskonałą próbę radzenia sobie w sytuacjach
wymagających kreatywnego myślenia, wyciągania wniosków i obrony stanowiska, jakie
się objęło w trakcie przygotowywania prezentacji. Młodzi biotechnologowie, należący
głównie do Koła Naukowego „Helisa” zaprezentowali na wysokim poziomie, nie tylko
szeroką wiedzę w zakresie badanej tematyki,
ale także odważnie wyrażali swoje poglądy
i brali udział w dyskusjach.
Sesja referatowa obejmowała bardzo rozległą
problematykę począwszy od badania kinetyki enzymatycznej, określania właściwości
antyoksydacyjnych metodą EPR, biotechnologii środowiskowej i opisywania niekonwencjonalnej bioremediacji chromu, poprzez mikrobiologię, badanie ekspresji genów, metodykę prowadzenia badań i projektowania
laboratorium, aż po cytogenetykę zwierząt
czy zagadnienia z dziedziny endokrynologii.
Bardzo liczna i wymagająca publiczność, często burzliwe dyskusje i konkursowy charakter
oceny pracy referujących studentów ujawniły
nie tylko pełne zaangażowanie uczestników,

ale także ich koncentrację i determinację.
Zmęczenie i stres miały jednak zostać wieczorem całkowicie zażegnane.
Zakończenie sesji referatowej pozwoliło odetchnąć i pomyśleć o bardziej relaksującej stronie pobytu w Spytkowicach. W sali obiadowej
czekały na uczestników wspaniale przysmaki
z grilla, rozgorzały rozmowy i śmiech, zniknęły podziały. Studenci rozmawiali z wykładowcami, serdeczne relacje zapanowały między biotechnologami UR i SGGW. W takich
momentach należy sobie uświadomić, że społeczność biotechnologów nie może być hermetyczna i konieczna jest wymiana doświadczeń, dyskusje i ciągły kontakt. Biotechnologia
nie powinna tworzyć granic i podziałów, gdy
sama stanowi naukę interdyscyplinarną, obejmującą szereg różnych specjalności.
Nocą zabrzmiała muzyka. W sali konferencyjnej studenci z wykładowcami spędzili czas
na tańcu i towarzyskich rozmowach. Wspaniała zabawa do porannych godzin stanowiła
idealne dopełnienie intensywnego naukowo
dnia.
Piątkowy poranek ze względu na opóźnienie
został zamknięty w ścisłe ramy czasowe.
Pyszne śniadanie dla nabrania sił i znów rozpoczęły się kolejne wykłady i zmagania, tym
razem przybyłych doktorantów.
Pierwszy głos zabrał ponownie prof. Arieh
Gertler z Izraela kontynuując tematykę poruszoną dzień wcześniej, a związaną z wpływem
leptyny w pre- i postnatalnym okresie rozwoju
na tzw. „rodzicielskie piętno genomowe” ujawniające się w dorosłym życiu w postaci syndromu metabolicznego (The role of lepton in pre
and post natal development al imprinting of
adult metabolic syndrome) w ciekawy sposób
opisywał możliwości genetycznych aspektów
otyłości, które w przyszłości mogłyby zostać
wykorzystane w jej leczeniu. Kolejny wykład
prezentowany przez prof. Ing. Vojtěch Rada
z Czeskiego Uniwersytetu w Pradze ponownie
wprowadził nas w problematykę żywności
funkcjonalnej opisując rolę probiotyków, prebiotyków i synbiotyków (Current research and
use of probiotic, prebiotic and synbiotic).

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Teofil Łabza

Prof. Arieh Gertler

Uczestnicy warsztatów

Sesja posterowa
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Nadszedł czas na zmagania doktorantów. I tutaj uczestnicy sesji zaprezentowali się godnie
referując prace obejmujące liczne działy biotechnologii. Hodowla roślin in vitro, badanie
czynników, w tym zalewania i suszy, wpływających na ekspresję genów u roślin, analiza
polimorfizmów mikrosatelitarnych i lokalizacja produktów amplifikacji DNA na chromosomach (metoda hybrydyzacji in situ) marchwi, transpozony w świecie roślin oraz rola
selekcji odpornościowej w lasach górskich to
tylko hasła tematyczne, które doktoranci
przedstawiali bardzo wyczerpująco. Wykazali
się także pełną znajomością i zrozumieniem
dziedzin, którymi się zajmują, w trakcie zmagań z zadawanymi pytaniami.
Ważną częścią III Warsztatów Biotechnologicznych były także przywiezione na sesję postery, na których autorzy przedstawili wyniki
swoich prac, wnioski, a w trakcie ich oceniania odpowiadali na pytania.
Punktem kulminacyjnym Warsztatów było
wyróżnienie szczególnie ciekawych i dobrze
przygotowanych referatów i posterów.
W sesji studentów nagrodzono kolejno:
1) Ewa Kotuła Ekspresja mRNA polipeptydu cOatp1c1 w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus). Opiekun:
dr hab. Andrzej Sechman, prof. UR.

2) Monika Gołda Bioremediacja chromu
przez niekonwencjonalne szczepy drożdży.
Opiekun: dr Paweł Kaszycki.
3) Judyta Słowińska, Wojciech Rymaszewski Identyfikacja sekwencji DNA, transkryptów i białek wykazujących związek
z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności u kalafiora. Opiekun naukowy: dr
Marek Szklarczyk.
Wyróżnienie otrzymała także Katarzyna Popiołek oraz Katarzyna Sznilik za pracę na temat Mimitin, a novel Myc-target gene.
W sesji doktorantów wyróżnienia otrzymali:
1) Magdalena Wójcik Profile ekspresji genów hva1 i srg6 jęczmienia (Hordeum
vulgare) w odpowiedzi na stres suszy wiosennej. Promotor: prof. dr hab. Marcin
Rapacz.
2) Magdalena Klimek-Chodacka Podatności haploidalnych form buraka cukrowego
na rozwój in vitro. Promotor prof. dr
hab. Maria Klein.
3) Tomasz Krępski Wpływ zalewania systemu korzeniowego wodą na ekspresję genów CBF6, COR14b i LOS2 u kostrzewy
łąkowej (Festuca pratensis), wyniki z pracy
magisterskiej wykonanej pod opieką prof.

dr hab. Marcina Rapacza. Promotor
pracy doktorskiej dr hab. Agnieszka Płażek, prof. UR.
Natomiast nagrodzonymi autorami posterów, byli:
1) Magdalena Mazur, SGGW Warszawa,
Translocation of Coat Protein of Potato Virus X over the Plasmamembrane via an
Arginine-rich Peptid.
2) Natalia Orszulak Analiza kariotypu mieszańców międzygatunkowych lisa pospolitego (Vulpes vulpes) i lisa polarnego (Alopex logopus).
3) Wojciech Wesołowski Elektroforeza
Blue Native jako metoda analizy proteomu mitochondrialnego roślin.
Czas w Spytkowicach został nie tylko aktywnie, ale i miło spędzony. Obfitował on w doświadczenia naukowe i towarzyskie. Dodatkowo, w trakcie tych dwudniowych zmagań
niektórzy skorzystali z możliwości popływania
na basenie, podczas gdy inni delektowali się
wycieczką zielonym już stokiem narciarskim.
Dla mnie wydarzenie to okazało się jednak
czymś więcej – okazało się szansą spędzenia
czasu z ludźmi, których łączy pasja i zaangażowanie, a także szansą potwierdzenia, że
biotechnologowie podobnie jak ich kierunek
są interdyscyplinarni, potrafiąc łączyć przyjemne z pożytecznym.
Szczególne podziękowania za doskonałą organizację należą się dwóm osobom z dziekanatu naszych Studiów, które w wyjątkowy
sposób przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia: pani Ewie Podstawskiej i pani Anecie Ślusarczyk. Mam nadzieję, że kolejne
tego typu wydarzenia również będą okazją
do spotkań na tle naukowym i towarzyskim
oraz będą przyciągać coraz liczniejszą grupę
młodych ludzi, pragnących podzielić się swoimi osiągnięciami.
Paula Banaś,
studentka III roku Biotechnologii

Studenci Biotechnologii
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konferencje

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Infrastruktura i Środowisko
Dobczyce, 14-16 czerwca 2010 r.
14-16 czerwca w Dobczycach odbyła się konferencja pod hasłem „Infrastruktura i Środowisko”, która po raz siedemnasty zgromadziła
naukowców prezentujących swoje osiągnięcia
z ostatnich lat z zakresu infrastruktury i ekologii terenów wiejskich.
Organizatorami konferencji byli: z ramienia
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
i Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki
Wodnej, natomiast z ramienia Polskiej Akademii Nauk – Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Corocznie współorganizatorem konferencji jest również Urząd Gminy
w Raciechowicach.
Tegoroczną konferencję objął honorowym
patronatem marszałek Marek Nawara.
Według opinii marszałka cel jaki przyświeca
debacie na temat zagadnień związanych z rozwojem współczesnej wsi jest trafny i w pełni
wpisuje się w strategię Województwa Małopolskiego w zakresie promocji innowacyjnych
rozwiązań technicznych i ekologicznych
wpływających pozytywnie na rozwój regionu.
Marszałek Nawara wyraził przekonanie, że
debata w trakcie konferencji stanie się okazją
do wypracowania wniosków, które wspomogą
władze województwa w pracy na rzecz rozwoju małopolskiej wsi.
Ogółem, na konferencję zgłoszono do przedstawienia 48 artykułów, które opublikowano
w numerach 1 i 2 czasopisma Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich z 2010 roku.
Angielskojęzyczne referaty ukażą się w numerze 6/2010. 22 artykuły przedstawiono
w trakcie sesji plenarnej i w sesjach referatowych, natomiast pozostałe zaprezentowano
w formie posterów. Tematyka referowanych

Uczestnicy konferencji podczas wizyty studyjnej w Raciechowicach

Wizyta studyjna w Raciechowicach poświęcona powodzi
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prac dotyczyła szeroko rozumianej problematyki obszarów wiejskich, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju ich infrastruktury
(projektowanie, wykonawstwo, technologie,
ekonomika, doświadczenia i eksperymenty
badawcze), wraz z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenów wiejskich. Tematyka ta nabrała szczególnego znaczenia zwłaszcza w świetle ostatnich powodzi.
Wprowadzeniem tematycznym do dyskusji
były referaty w sesji plenarnej profesora
Zdzisława Wójcickiego, profesora Janusza
L. Siemińskiego, oraz zaproszonych gości
z zagranicy profesora Radomira Adamovskiego (CZU, Praga), profesor Gerlind
Weber (Boku, Wiedeń).
Organizatorzy sympozjum corocznie starają
się łączyć aspekt naukowy konferencji z praktyką. W tym celu zapraszani są przedstawiciele różnych firm i organizacji związanych
z tematyką podejmowanych zagadnień.
W tegorocznej konferencji uczestniczyło 50
osób, reprezentujących: Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach,
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Politechnikę Krakowską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Ropczycach, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Czech University of Life
Science in Prague i University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna.
Tradycją konferencji stały się wycieczki studyjne do gminy Raciechowice. Wójt gminy
Marek Gabzdyl przyjął uczestników konferencji, prezentując ciągły postęp w zakresie
rozwoju poszczególnych elementów infrastrukturalnych. W tym roku pobyt w Raciechowicach poświęcony był tematyce powodzi. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się
z problemem osuwisk, oraz obejrzeć zniszczenia obiektów infrastrukturalnych na terenie gminy.
Zarówno uczestnicy konferencji jak i jej organizatorzy planują kolejne spotkanie
w czerwcu przyszłego roku.

Fragment osuwiska w gminie Raciechowice
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dr Anna Krakowiak-Bal
Komitet Organizacyjny

16-18 czerwca Katedra Agrotechniki
i Ekologii Rolniczej zorganizowała konferencję naukową nt. „Produkcja roślinna w niekorzystnych warunkach gospodarowania”,
połączoną z Jubileuszem 75-lecia urodzin
prof. zw. dr hab. Ewy Stupnickiej-Rodzynkiewicz – wieloletniego kierownika Katedry
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.
Konferencja rozpoczęła się w Krakowie.
W pierwszym dniu była poświęcona Jubileuszowi i sprawom dydaktycznym. W konferencji uczestniczyło 75 osób z wszystkich
ośrodków akademickich w kraju. Wśród
uczestników było dwóch rektorów (z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu –
prof. Grzegorz Skrzypczak i z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie – prof. Marian
Wesołowski).
Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uroczystość Jubileuszową uświetnił
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
– prof. Włodzimierz Sady. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny reprezentował dziekan –
prof. Teofil Łabza.
Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się prezentacją sylwetki i dorobku prof. Ewy Stupnickiej-Rodzynkiewicz. Kierownik Katedry
Agrotechniki i Ekologii Rolniczej – dr hab.
Andrzej Lepiarczyk, prof. UR i dr hab. Teresa Dąbkowska, prof. UR przedstawili bogaty życiorys Jubilatki, a w nim – m.in.
wszystkie istotne etapy rozwoju naukowego
oraz działalność organizacyjną i dydaktyczną
Ważnym wątkiem prezentacji było zaakcentowanie wyjątkowej – twórczej i zarazem

konferencje

Produkcja roślinna w niekorzystnych
warunkach gospodarowania – konferencja
naukowa Katedr Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
oraz jednostek pokrewnych
Kraków – Krościenko, 16-18 czerwca 2010 r.
przyjacielskiej więzi, jaka łączyła pracowników katedry w okresie 23 lat pełnienia kierownictwa przez Jubilatkę i pozostała do
chwili obecnej. Aktywność badawcza zaowocowała powstaniem zespołu znanego i cenionego w kraju, a sama Jubilatka pozostaje do
chwili obecnej aktywnym uczestnikiem wydarzeń w Katedrze – jako wykładowca, inicjatorka i współautorka publikacji, w tym
podręcznika, a także – zawsze życzliwy doradca doktorantów i pracowników.
W następnej kolejności głos zabrała Jubilatka, wyrażając podziękowanie wszystkim
osobom, które sprawiły, że jej studia, a później wieloletnia praca naukowa na Uczelni
stały powodem do satysfakcji. Listy gratulacyjne, życzenia i okolicznościowe upominki
złożyli następnie: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich – prof. Włodzimierz
Sady i Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – prof. Teofil Łabza oraz kierownicy katedr uczestniczących w konferencji,
a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Agronomicznego – Zarządu Krajowego
oraz Oddziału Krakowskiego, w którym Jubilatka pełniła funkcję przewodniczącej
w pierwszych latach jego działalności.
Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji były sprawy dydaktyczne. Przewodniczenie obradom powierzono dziekanowi
Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
– prof. Danucie Parylak. Przedmioty realizowane na różnych wydziałach i kierunkach

(specjalnościach i specjalizacjach) w macierzystych Uczelniach uczestników konferencji
oraz tematykę prac dyplomowych realizowanych przez katedry na różnych kierunkach
studiów – przedstawiła dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR. Po prezentacji odbyła się
ożywiona dyskusja nad celowością m.in.
realizowania prac dyplomowych na studiach
I° i oczekiwaniom w tym zakresie, w związku
z wymaganiami standardów kształcenia
i procesu akredytacji. Postulowano poświęcenie uwagi na kolejnych spotkaniach tym
kwestiom, gdyż aktualne potrzeby kształcenia muszą uwzględniać wielostopniowość
studiów i oczekiwania wobec absolwentów –
odmienne na każdym etapie edukacji.
Drugi dzień konferencji (realizowany w Krościenku nad Dunajcem) poświęcony był już
ściśle tematowi konferencji. Wygłoszono 8
referatów tematycznych (z każdego ośrodka
akademickiego w kraju). Obradom poszczególnych bloków tematycznych przewodniczyli rektorzy z Lublina i Poznania. W każdym z przedstawionych referatów prezentowane były różne aspekty niekorzystnych
warunków gospodarowania, wynikające
z czynników siedliskowych, uproszczeń agrotechnicznych lub szeregu takich czynników
równocześnie, co odbija się na plonowaniu
i kosztach gospodarowania. Po każdym wystąpieniu odbywała się dyskusja.
W tej części konferencji uczestnicy podjęli
próbę wskazania problematyki badawczej
możliwej do realizacji przez beneficjentów

Dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR
przedstawia sylwetkę prof. Ewy StupnickiejRodzynkiewicz

Jubilatka – prof. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz

Wycieczka w Krościenku, fot. T. Dąbkowska
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z różnych Uczelni w ramach badań finansowanych przez różne podmioty. Dyskusji
przewodniczył prof. Andrzej Radecki – kierownik Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin SGGW w Warszawie. Ożywiona wymiana poglądów wskazała potrzebę wyłonienia
lidera, który mógłby zająć się zaproponowaniem wspólnej tematyki badawczej dla
wszystkich ośrodków. Zwracano uwagę na
celowość zaproszenia przedstawicieli różnych
jednostek z zagranicy, aby swoim doświadczeniem i autorytetem wspomogli starania
o zaproponowanie ważnej, oczekiwanej przez
środowisko praktyków tematyki badawczej,
możliwej do wspólnej realizacji. Podkreślano
także potrzebę kontynuowania badań w wieloletnich eksperymentach ścisłych, dotyczących problematyki płodozmianowej, w czym
przodują zwłaszcza Katedry w UR w Krakowie, UW-M w Olsztynie oraz SGGW
w Warszawie. Zasygnalizowano także potrzebę dokonania syntezy dotychczasowych

wyników uzyskanych w ścisłych badaniach
polowych w poszczególnych jednostkach
w kraju, tak aby dostarczyły informacji użytecznych w modelowaniu procesów i zjawisk
zachodzących w agrocenozach.

mów Rolniczych. Z propozycją wystąpił kierownik Katedry prof. Marek Marks. Zaproponowana robocza tematyka konferencji ma
dotyczyć, oprócz spraw dydaktycznych, agrotechniki w różnych systemach rolniczych.

W sesji posterowej, której przewodniczył
prof. Franciszek Rudnicki z Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zaprezentowano 28 plakatów; odbywała
się też dyskusja nad ich tematyką. Dyskusja
podsumowująca całą problematykę konferencji dotyczyła także zagadnień stanowiących wyzwania na przyszłość.
Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań Katedr Jednoimiennych, odbyło się zebranie
wszystkich kierowników jednostek biorących
udział w konferencji, na którym ustalono
miejsce kolejnego zjazdu w 2011 roku i jego
tematykę. Wybór padł na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a organizatorem Zjazdu
i konferencji naukowej będzie Katedra Syste-

W ostatnim dniu konferencji odbył się wyjazd
terenowy do Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z naukowymi i praktycznymi aspektami ochrony
bioróżnorodności w warunkach tradycyjnej,
ekstensywnej gospodarki pasterskiej. Była to
okazja do zetknięcia się z produkcją i posmakowania tradycyjnego oscypka, bundzu i żentycy – wyrobów, które odznaczają się niezwykłym smakiem. W otoczeniu niezwykle pięknej pienińskiej przyrody – stanowiły mimo
swej prostoty – dużą atrakcję, dla wszystkich
uczestników.

Zbiorowe zdjęcie uczestników konferencji w Krościenku, fot. Joanna Puła

26

dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR
dr hab. Teresa Dąbkowska, prof. UR

nie tylko nauka

X Jubileuszowy Festiwal Nauki
Kraków, 12-15 maja 2010 r.

X Jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki
przeszła do historii…

Technologia – Sztuka – Życie to hasło przewodnie tegorocznego Festiwalu Nauki, który
objął swoim działaniem znaczną część Krakowa jak i jego okolic. Uroczyste rozpoczęcie
nastąpiło 13 maja na Rynku Głównym
w obecności władz miasta i rektorów wszystkich uczelni wyższych.
Festiwal rozpoczął się nieoficjalnie 12 maja
o godz. 17 w Galerii GIL przy ulicy Warszawskiej 24, gdzie przyznano nagrody
w związku z ogłoszonym konkursem fotograficznym „Życie”. Późnym wieczorem Teatr
Ognia Los Fuegos prezentował swoje umiejętności na Rynku Głównym Krakowa co
miało być dodatkową oryginalną formą promocji imprezy.
Festiwal Nauki to jednak przede wszystkim
prezentacje uczelni i instytucji badawczych
na płycie Rynku Głównego połączone z działalnością artystyczną na scenie. Przez trzy kolejne dni 12 uczelni wyższych Krakowa oraz
2 instytuty naukowe prezentowały w specjalnych namiotach swoje zdobycze naukowe
i ciekawostki w możliwie oryginalny sposób.
Na scenie prezentowały się grupy artystyczne
reprezentujące poszczególne uczelnie. Ponadto instytucje zaproszone m.in. Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych czy Włoski
Instytut Kultury przygotowały odrębny program. Jedną z ciekawostek, która budziła
wiele emocji była możliwość spotkania z amerykańskim astronautą Terrym Virtsem.
Uniwersytet Rolniczy każdego roku jest bardzo zaangażowany w jego organizację. W tym
roku podobnie jak w latach poprzednich zaprezentowały się kolejno Wydział RolniczoEkonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu Nauki
Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Ogrodniczy, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności, a także Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe. Swój
debiut miała ponadto Architektura Krajobrazu. Prezentacje poszczególnych jednostek
uczelni przygotowano tak, aby przedstawiały
ich wyjątkowość, specyfikę i profil działalności. Różnorodność prezentacji pozwoliła na
to, by zaspokoić właściwie większość oczekiwań naszych zwiedzających. W trzech pokaźnych namiotach znalazły się zatem ciekawostki takie jak: zwierzęta terrariowe, ssaki
laboratoryjne, kolorowe marchewki, rośliny
prozdrowotne, barwniki roślin, rośliny w szkle,
krakowska dżungla, model oczyszczalni ścieków, pomiary geodezyjne, technologie GIS,
badanie zapylenia atmosfery, biopaliwa, daltonizm smakowy, porady żywieniowe, degustacja oraz liofilizowane owoce i warzywa.
Proponowano także identyfikację gatunków

Występ Studenckiego Zespołu Góralskiego
„Skalni”

Występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
„Hagard” na panelu dyskusyjnym
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Stoisko Wydziału Technologii Żywności

Eksperymenty, pokazy, prezentacje…

„Maskotka” namiotu Wydziału Leśnego

Prezentacje biopaliw Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki

roślin sadowniczych, prezentację ziół i przepisy na ładny trawnik, przykłady reakcji chemicznych, hodowle zwierząt w obiektywie
mikroskopu, izolacje DNA metodą domową
i wiele, wiele innych ciekawostek, których nie
sposób pojedynczo wymienić. Podobnie jak
w latach poprzednich nasze ekspozycje cieszyły się dużym uznaniem wśród zwiedzających, niejednokrotnie dostrzec można było
wśród nich przedstawicieli różnorakich
mediów, którzy utrwalili ich wyjątkowość.
14 maja w dwóch salach wykładowych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zorganizowano 17 wykładów. Przedstawiciele wszystkich wydziałów przygotowali prezentacje
o bardzo różnorodnej tematyce. Dzięki
sprawnemu rozpropagowaniu tej informacji
udało się zachęcić bardzo liczne grono młodzieży szkół średnich do uczestnictwa w nich.
Sponsor główny Festiwalu Nauki – PGNiG
zorganizował ponadto konkurs związany z tematyką jednego z nich.
Uniwersytet Rolniczy był także w tym roku
głównym organizatorem panelu dyskusyjnego. Miał on dotyczyć jednego z tematów
przewodnich Festiwalu – TECHNOLOGII.
Zdecydowano, iż tematem dyskusji będą alternatywne nośniki energii. Zaprosiliśmy do
dyskusji ośmiu fachowców i specjalistów reprezentujących pięć jednostek naukowych
z Krakowa. Każdy z nich reprezentowła inną
dziedzinę: dr hab. inż., prof. AGH Piotr
Czaja – paliwa kopalne, prof. dr hab. Ireneusz Soliński (AGH) – energię wiatrową,
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski (PK) –
geotermię, prof. dr hab. Jacek Kieć (UR) –
biomasę, dr inż. Grzegorz Wcisło (UR) –
biopaliwa, doc. dr hab. Jerzy Mietelski
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN) – energię jądrową, dr hab. Paweł Nowak (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN) –
wpływ CO2 na ocieplenie klimatu, mgr inż.
Grzegorz Ojczyk – energię słoneczną.
W spotkaniu brali także udział doktoranci
Uniwersytetu Rolniczego: Diana Wieczorek, Marcin Setlak, Paulina Sygulska, Anna
Patyka, Tomasz Kuźniar. Funkcję modera-
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tora pełniła pani Redaktor Regina Cyganik.
Panel wzbogacony był prezentacją na dwunastometrowym diodowym ekranie, a także
rejestrowany na żywo przez 4 operatorów
kamer dzięki czemu mógł powstać materiał
video. Materiał z wspomnianego panelu ma
być wyemitowany przez TVP o/Kraków.
Działalność kulturalną naszej uczelni zaprezentowali w poszczególne dni: Skalni (opiekun mgr Jan Brzuchacz), Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard, który dodatkowo
zadbał o oprawę muzyczną panelu dyskusyjnego (opiekun dr inż. Tadeusz Kubacki),
grupa Cheerleaders (opiekun mgr Marta
Mączka) i kabaret „O co chodzi” (WHiBZ).
Szczególne wyrazy wdzięczności należy skierować na ręce przewodniczącej Rady Programowej prof. dr hab. Krystyny Koziec za
opiekę naukową i wszelkie wskazówki niezbędne do prawidłowego zorganizowania poszczególnych prezentacji jak i dr inż. Sławomira Kornasia – Pełnomocnika Rektora ds.
Festiwalu Nauki. Należy podkreślić także
wielki wkład Pełnomocników wydziałowych,
którzy zadbali o przygotowanie poszczególnych programów prezentacji jak również pracowników poszczególnych wydziałów, studentów i doktorantów. Spotkaliśmy się z dużą
życzliwością i pomocą ze strony Działu Gospodarczego i Centrum Kształcenia Ustawicznego za co składamy serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do
sponsorów: Sądeckiej Grupy Producentów
Owoców i Warzyw OLSAD sp. z o.o., Piekarni „Hopek” S.C., Zakładów Mięsnych
„Wolas i Kastelik” Wadowice sp. z o.o., Spółdzielni Mleczarskiej JOGSER, Krakowskiej
Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN sp. z o.o., Pracowni Zieleni BANCH
sp. j. oraz Stowarzyszeniu Fretka za wsparcie
logistyczne i finansowe tej inicjatywy.
XI edycja Festiwalu Nauki już za rok. Na
uczelni spoczęła wielka odpowiedzialność, bowiem przejęliśmy rolę głównego organizatora.
Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji
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Debiut Architektury Krajobrazu – Studiów
Międzywydziałowych na Festiwalu Nauki
Kraków, 13-15 maja 2010 r.
13-15 maja po raz dziesiąty odbył się w Krakowie Festiwal Nauki. Na Rynku Głównym
rozstawiono namioty, w których swoje stanowiska miały niektóre wydziały krakowskich
uczelni. Po raz pierwszy do tego elitarnego
grona dołączyła Architektura Krajobrazu Studia Międzywydziałowe z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Studenci prezentowali prace, które wykonali
w trakcie zajęć. Dysponując pewnymi umiejętnościami praktycznymi oraz mając własne
poglądy na temat wybranego kierunku studiów służyli informacjami wszystkim, którzy
byli zainteresowani wyborem tego najnowszego kierunku na naszej Uczelni. Materiały
informacyjne zabierali przyszli studenci, ich
rodzice, a także osoby interesujące się tą dziedziną wiedzy.
Na ekranie cały czas wyświetlany był film pokazujący formy zagospodarowania przestrzeni, pozytywne i negatywne dominanty
krajobrazowe, czyli wszystko to, co można
nazwać „warsztatem pracy architekta krajobrazu”.
Nasze stanowisko w pierwszym dniu prezentacji odwiedziła Grażyna Fijałkowska –
radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. 14 maja gospodarskim
okiem zlustrował nas kierownik Architektury Krajobrazu – Studiów Międzywydziałowych dr hab. inż. Piotr Muras. W sobotę, 15
maja mieliśmy zaszczyt gościć JM Rektora,
prof. Janusza Żmiję z wnukiem Ryszardem.
Miło było usłyszeć słowa podziękowania za
przygotowanie i zaangażowanie w promocję
Architektury Krajobrazu. Natomiast dla sześciolatka ciekawym przeżyciem był kontakt

Stoisko Architektury Krajobrazu na Festiwalu Nauki 2010

z chomikami i wężami pokazywanymi przez
kolegów z Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt. Z osiągnięciami studentów pierwszego roku zapoznał się także prof. Oleksandr Dorozhynskyy z rodziną oraz architekt Michał Hassa-Eliman.
Sądzę, że pierwszy „występ naszej AK” na tak
otwartym i reprezentatywnym forum naukowym wypadł pomyślnie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim studentom
pierwszego roku za czynne zaangażowanie
się w prezentację osiągnięć i zamierzeń kierunku studiów.
Jak zwykle pomocy nie odmówili znakomici
nauczyciele akademiccy: dr inż. Adam Rużyczka, dr inż. arch. Leszek Bylina i dr inż.
arch. Michał Uruszczak. Koledze Adamowi
dziękuję za przygotowanie filmu dydaktycznego, o którym wspomniano wyżej oraz za

JM Rektor z wnukiem Ryszardem na stoisku
Architektury Krajobrazu

Studenci Architektury Krajobrazu
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X Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 28-30 maja 2010 r.

Od lewej: zięć i córka z prof. Oleksandrem
Dorozhynskyym, studentka Hanna Przegon,
mgr inż. arch. Michał Hassa-Eliman

wybór prac studentów, które wykonywali
w trakcie zajęć z Geometrii wykreślnej. Koledze Leszkowi dziękuję za wybór interesujących prac wykonanych w trakcie prowadzonych przez niego zajęć z przedmiotu Zasady
projektowania krajobrazu. Koledze Michałowi dziękuję za piękne prace z Rysunku odręcznego oraz prezentację znakomitej pomocy dydaktycznej jaką stanowi publikacja
Podstawy rysunku architektonicznego, której
jest współautorem.
Dziekuję również mgr inż. Karolowi Królowi za świetnie zaprojektowany i wykonany
plakat reklamowy Architektury Krajobrazu,
który zawsze towarzyszy nam we wszelkiego
rodzaju działaniach promocyjnych. Dziękuję
także Paniom: Joannie Roczniewskiej i Katarzynie Dereń z Biura Informacji i Promocji
oraz Monice Marszalik z Biura Rektora, za
okazane wsparcie i pomoc.
Panu mgr Łukaszowi Przegonowi dziękuję
za odpowiedzialny nadzór nad organizacją
i pracą naszego stoiska, od rozpoczęcia do zakończenia dziesiątej edycji Festiwalu Nauki.
Za rok postaramy się być jeszcze bardziej widoczni na najpiękniejszym Rynku w Europie.
Tekst i zdjęcia: dr hab. inż. Wojciech Przegon
Zastępca Przewodniczącego
Rady Kierunku AK-SM

W dniach 28 do 30 maja odbyły się X Ogólnopolskie Dni Owada. Podobnie jak w latach poprzednich „entomologiczny festiwal”
cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Krakowa, którzy przez trzy dni
tłumnie odwiedzali wystawy zorganizowane
w budynkach Wydziałów Ogrodniczego
i Leśnego. A było co oglądać! Jak zwykle
„królowały” owady – i te krajowe, które chociaż mniejsze to równie interesujące, jak
i znacznie większych rozmiarów egzotyczne
chrząszcze, patyczaki i modliszki. Wśród krajowych owadów uwagę zwiedzających zwracał rozpucz lepiężnikowiec – największy ryjkowiec w polskiej faunie tych chrząszczy oraz
rohatyniec nosorożec po raz pierwszy pokazywany w ramach Dni Owada, największy
wśród polskich chrząszczy. Dopełnieniem
dla prezentacji owadów krajowych był zbiór
roślin owadożernych przygotowany przez
Ogród Botaniczny UJ. Z kolei kolekcja owadów egzotycznych, a zwłaszcza chrząszczy
była najbogatsza w dziesięcioletniej historii
krakowskiego święta owadów. Zobaczyć
można było m.in. Goliata – jednego z największych na świecie przedstawicieli chrząszczy. Każdego owada można było dotknąć czy
wziąć do ręki: w końcu głównym celem Dni
Owada od początku trwania tej imprezy było
i jest przełamywanie entomofobii.
Jak co roku jedno z pięter Wydziału Ogrodniczego zajmowała niezwykle bogata kolekcja egzotycznych pająków. Niektóre z nich,
jak np. ptasznik olbrzymi osiągały imponujące rozmiary (do 30 cm) i aczkolwiek budziły u niektórych osób obawy, to jednak
przy bliższym kontakcie okazywały się całkiem sympatyczne i… potulne. Duża część
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tych pajęczaków pochodziła z uczelnianej
Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych, od lat prowadzonej przez doktorantów
i studentów naszej Uczelni.
Pracownicy i studenci Wydziału Leśnego
pod kierunkiem dr inż. Piotra Bilańskiego
z Katedry Ochrony Lasu przygotowali urozmaiconą wystawę owadów leśnych oraz metod wykorzystywanych w ochronie lasu, zaprezentowaną w holu na parterze budynku
Wydziału Leśnego.
Piątek, jak zwykle był dniem edukacyjnym.
Do klubu ARKA, w którym odbywały się wykłady przyjechało ok. 500 uczniów z różnych
szkół województwa małopolskiego oraz województw ościennych. Wysłuchali sześciu wykładów wygłoszonych przez pracowników
i studentów Uniwersytetu Rolniczego oraz
gościnnie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rzeszowskiego. Wykłady prowadziła dr Beata
Jankowska. W jednej z sal Wydziału Ogrodniczego studenci pod kierunkiem studentki
V roku Wydziału Ogrodniczego Anny Karlińskiej zorganizowali specjalne, trzydniowe
entomologiczne warsztaty dla najmłodszych.
Wyświetlano specjalnie przygotowane filmy
o owadach, zorganizowano zabawy, konkursy
rysunkowe, lepienie owadów w glinie oraz
wygłoszono specjalne wykłady dostosowane
poziomem do potrzeb przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Frekwencja była ogromna – a przez trzy dni, salę
odwiedziło o wiele więcej dzieci aniżeli w poprzednich latach.
Uzupełnieniem pokazu żywych owadów
i pajęczaków były dwie – niezwykle interesujące ekspozycje. Pierwsza z nich to kolekcja
owadów i entomologicznej fotografii przygotowana przez Filipa Kobielę z Bochni –
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założyciela Muzeum Motyli. Druga kolekcja
to zbiór zdjęć wykonanych po mistrzowsku
przez prof. Adama Grochowalskiego z Politechniki Krakowskiej.
W piątek wieczorem, w Klubie Studenckim
ARKA królowały owady sfilmowane przez
wybitnego entomologa-fotografika i filmowca
prof. Marka Kozłowskiego z SGGW. Spotkanie zorganizowane w ramach podróżniczych wieczorów w Arce odbyło się przy wypełnionej po brzegi Sali, a prof. Kozłowski
opowiadał o owadach z niezwykłym poczuciem humoru.
Do tradycji Dni Owada należy już kabaret
i bal owada. Dziesiąty jubileuszowy program
pt. „Owad to potęga” podobnie jak w latach
poprzednich został przygotowany przez Alicję Ziębę (teksty), Joannę Gutowską-Kuźmicz (opracowanie muzyczne) oraz Kazimierza Wiecha (scenariusz i prowadzenie), a wykonawcami (świetnymi!!!) byli pracownicy,
doktoranci i studenci Uniwersytetu Rolniczego – w większości członkowie Chóru UR.
Piosenki i teksty, doskonale zinterpretowane
wzbudziły aplauz publiczności.
W przygotowaniu X Dni Owada brała
udział kilkudziesięcioosobowa grupa studentów Wydziałów Ogrodniczego i Leśnego
oraz Hodowli i Biologii Zwierząt z dr inż.
Sławomirem Kornasiem (prezentacja pasożytów człowieka i zwierząt hodowlanych).
W tym roku organizatorzy otrzymali „wsparcie” ze strony licznej grupy studentów Koła
Przyrodników Studentów UJ, którzy oprócz
zaprezentowania owadów przeprowadzali
ankiety i quizy związane z programem Natura 2000 oraz studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przybyli wraz z dr Tomaszem Olbrychtem, przywożąc bardzo ciekawą kolekcję owadów.
Uzupełnieniem pokazów i wystaw były stoiska przygotowane przez firmy zajmujące się
produkcją i sprzedażą sprzętu entomologicznego, akcesoriów terrarystycznych oraz prywatne kolekcje owadów.

Punkt doradztwa ogrodniczego

Prof. Kazimierz Wiech podczas otwarcia X Ogólnopolskich Dni Owada

Nowością był punkt doradztwa ogrodniczego, który cieszył się sporym zainteresowaniem gości zwiedzających wystawy. Podobnie
jak w latach poprzednich, tegoroczne Dni
Owada cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mediów, co z kolei wpłynęło na dużą
liczbę zwiedzających.

Przygotowania do tegorocznych Dni Owada
trwały kilka miesięcy i obejmowały szereg
spotkań organizacyjnych ze studentami, wyjazdów terenowych oraz, bezpośrednio przed
imprezą, całonocnych przygotowań terrariów, dekoracji, aranżacji pomieszczeń prób
itp. Ogromne słowa uznania należą się
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Spotkania podróżnicze
w Centrum Kultury
Studenckiej
„Spotkania podróżnicze” osiągnęły swą dekadę. Już dziesięć razy uczestnicy mieli okazję wysłuchać relacji z podróży bardziej
i mniej doświadczonych podróżników, studentów i „starych wyjadaczy”. Przypominając
od początku: 27 II 2009 – Indie, 27 III 2009
– Afryka, 21 V 2009 – Bałkany, 29 V 2009 –
Maroko, 28 X 2009 – Europa na rowerze,
27 XI 2009 – Dookoła Świata, 29 I 2010 –
Ameryka Łacińska (z Wojciechem Cejrowskim), 26 II 2010 – Czarnohora, 26 III 2010
– Amazonia.
Dziesiąte spotkanie odbyło się 27 kwietnia
2010 roku i jego główną tematyką były góry
– „Od Tatr po alpejskie 4-tysięczniki”. Podczas tego wieczoru o swych wspinaczkach po
tatrzańskich i alpejskich szczytach opowiadał
młody podróżnik, Łukasz Siekierka. Dzięki
jego opowieści można było przekonać się np.

Alicja Zięba – autorka tekstów

W pokazach chętnie biorą udział dzieci

Warsztaty dla najmłodszych

wszystkim studentom i pracownikom, którymi świetnie kierował mgr inż. Patrycjusz
Nowik doktorant w Katedrze Ochrony Roślin UR, opiekun pracowni Hodowli Owadów i Pajęczaków Egzotycznych. Szczególne
podziękowania organizatorzy pragną przekazać władzom Uczelni za zachętę i pomoc
w zorganizowaniu Dni Owada promujących
Uniwersytet Rolniczy.
A już za rok… XI Dni Owada!
prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Pokaz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
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jak niebezpieczne potrafi być słońce, gdy się
jest wysoko w górach. Następnie z sali padały
pytania; przybyli goście byli bardzo zainteresowani tematyką górską.
Pozostałe atrakcje wieczoru nie odbiegały od
głównego tematu, jednak forma była jakże
odmienna… Na każdym stole pojawiła się
mini-deska suchych wędlin oraz wędzonych
serów różnych gatunków. Bardzo smacznie
było zatem słuchać opowieści o górach,
a także przyglądać się ostatniemu punktowi
wieczoru. Bardzo pracowicie spisali się
członkowie Akademickiego Koła Honorowych Dawców Krwi, którzy przygotowali
pokaz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Było zatem przypomnienie najważniejszych zasad bezpieczeństwa, o jakich należy
pamiętać udzielając pomocy poszkodowanemu. Następnie dowiedzieliśmy się, jak
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Uroczyste otwarcie
Klubu BUDA
Kraków, 14 maja 2010 r.

Karolina Miśta, prezes Akademickiego KHDK

Członkowie Akademickiego Koła Honorowych
Dawców Krwi przygotowali pokaz pierwszej
pomocy
należy przygotować osobę poszkodowaną do
udzielenia jej pomocy, w tym do zastosowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Z sali padały liczne pytania o pomoc podczas
poszczególnych wypadków, a organizatorzy
pokazu wyczerpująco udzielali odpowiedzi
na wszystkie wątpliwości. Pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniach,
skręceniach czy nawet złamanym obojczyku.
Niby każdy wie jak mniej-więcej zachować
się podczas gdy nasz bliźni nagle potrzebuje
pomocy, a jednak nie zawsze pamięta się
o najważniejszych szczegółach. A przecież
może się zdarzyć, że będziemy trzymać
w swoich rękach ludzkie życie… Ratownicy
dobitnie przypominali jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ratującego.

Po ponad 30 latach Klub-legenda BUDA
wrócił do Domu Studenckiego „BRATNIAK”. Uroczyste otwarcie BUDY odbyło
się w piątkowy wieczór 14 maja. Licznie
przybyli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie, które jest gospodarzem
Klubu. Grzegorz Rekliński – prezes Stowarzyszenia – powitał wszystkich serdecznie
i zaprosił do wspólnego odśpiewania firmowej piosenki Kabaretu „Pod Budą”. Wykonanie jej (na scenie Marta Stanek-Piątkowska
i Alek Gałka, a przy pianinie Zbigniew Karwala) zabrzmiało pięknie i ożywiło wspomnienia. Wykonawcy pomimo upływu tylu
lat nadal są w znakomitej formie. Później
Marta przepięknie zaśpiewała kilka piosenek
ze swojego bogatego repertuaru. Wystąpił też
kabaret studentów z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt o tajemniczej nazwie
„O co chodzi”. Oczekujemy, że ten kabaret

Grzegorz Rekliński wita przybyłych gości

Marta Stanek-Piątkowska w akcji

W tym semestrze odbyło się jeszcze jedno spotkanie, podczas którego wysłuchaliśmy relacji
z przygód na safari (10 czerwca br.).
Tekst i zdjęcia: Anna Rakowska

Władze Uczelni i zaproszeni goście
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Wspólne śpiewanie piosenki Pod Budą
w wykonaniu Marty Stanek-Piątkowskiej
i Aleksego Gałki

będzie występował w naszym klubie cyklicznie tak jak kiedyś Kabaret „Pod Budą”.
W dalszej części koncertu wystąpił z własnymi piosenkami Andrzej Gruszczyk – absolwent Wydziału Leśnego oraz niezrównany
Aleksy Gałka. Nie zabrakło też podziękowań dla tych, którzy przyczynili się do reaktywacji klubu BUDA. Byli to: JM Rektor
UR prof. dr hab. Janusz Żmija, Zdzisław
Kulpa, Tadeusz Dulba, Adam Kędzierski,
Jacek Sikora, Józef Bogacz, Zbigniew Karwala, Andrzej Karwala, Witold Lenarczyk
oraz Kinga i Jerzy Skrzyszewscy.
Na otwarciu klubu był także obecny Rektorelekt Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego
w Nitrze – prof. Peter Bielik – dla niego
Aleksy Gałka i Andrzej Pawłowski brawurowo zaśpiewali, ku Jego ogromnej radości,
trzy słowackie pieśni – Jaworina, Subotinka
ide i Ne melem ne melem.
Następnie były rozmowy i wspólne śpiewanie
oraz wielka radość, że mamy już swój klub,
w którym będziemy prowadzić ożywioną
działalność…
Wieczór poetycko-muzyczny

…i tak się też dzieje, bo już 25 maja zaprosiliśmy gości na: Wieczór poetycko-muzyczny
pod tytułem „Wciąż wiemy o sobie nic”
w wykonaniu studenckiej międzyuczelnianej
grupy z poezją Ewy Kaczmarczyk i Klaudii
Kroczek (obie są studentkami UJ) oraz
Anny Rakowskiej, naszej absolwentki, ani-

matorki poczynań kulturalnych w Klubie
ARKA, która swoje utwory z towarzyszeniem gitar przepięknie wyśpiewała. Wiersze
Ewy i Klaudii, pochodzące z ich wspólnego
tomiku recytowały studentki UR Martyna
Koza i Jennifer Ktuszelnicka oraz student
UJ Marcin Drewienkowski i Michał Partyka – student AGH. Anię Rakowską
wspierał grając na drugiej gitarze Wojtek Sarzyński (też UR). Był to udany wieczór –
wiersze ładne, a piosenki prześliczne. Cieszymy się z rozpoczętej współpracy z tą sympatyczną grupą i będziemy chcieli gościć ich
w BUDZIE z nowymi programami.
Koncert Kapeli i Solistów Zespołu Góralskiego
SKALNI

31 maja scenką BUDY zawładnęli górale.
Było wesoło i sympatycznie. Prowadzący opowiadał o pochodzeniu oraz fenomenie muzyki góralskiej, opartej na starogreckiej, dziś
prawie nie używanej kwarcie lidyjskiej, o wybitnych utworach inspirowanych muzyką
góralską, które wykonywane są ciągle na najbardziej renomowanych scenach świata
(HARNASIE Karola Szymanowskiego
i KRZESANY Wojciecha Kilara). Potem już
żywioł góralski opanował widzów. Pieśni pytackie, weselne i wierchowe brzmiały pięknie,
dźwięcznie i czysto. Były też marsze, krzesane,
ozwodne grane z werwą przez kapelę. Trzeba
przyznać, że SKALNI niezmiennie trzymają
wysoki poziom. Nic dziwnego, że zebrani
dziękowali im hucznymi brawami. Chcielibyśmy takie wieczory kontynuować w nadchodzącym czasie.
O kolejnych imprezach planowanych w Klubie BUDA można się dowiedzieć wchodząc
na stronę naszego Stowarzyszenia www.wychowankowie.ur.krakow.pl i kliknąć na
zakładkę PROGRAM, lub odwiedzając
BUDĘ (Klub czynny codziennie od godziny 15) – wejście od ulicy Czapskich 2.
Zapraszamy.
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Andrzej Pawłowski

W

połowie maja mieliśmy sposobność
wzięcia udziału w programie wymiany UE
przeznaczonym dla uniwersytetów ze Środkowej Europy, zwanym CEEPUS (Central
European Exchange Program for University
Studies). Celem wyjazdu było zaznajomienie
się z działalnością jednego z wydziałów leśnych o podobnym do naszego, górskim
(karpackim) profilu. Stąd też wybór padł na
bliżej nieznany w naszym kraju Wydział Leśny (Facultatea de Silvicultură şi Expoloătari
Forestiere) Uniwersytetu Transylwańskiego
w Braszowie (Rumunia). Wybór ten okazał
się ze wszech miar uzasadniony.
Wydział Leśny w Braszowie był przez niemal
czterdzieści lat jedynym wydziałem kształcącym leśników w Rumunii – kraju niewiele
mniejszym od Polski, z populacją liczącą ponad 26 milionów i z lasami zajmującymi powierzchnię około 6,35 mln ha. Od początku
lat 90-tych dwudziestego wieku funkcjonuje
w Rumunii także drugi wydział leśny – w Suczawie, a studia pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo można ostatnio odbywać
także w sześciu innych miejscach, głównie na
uniwersytetach rolniczych i przyrodniczych.
Wiele zjawisk i problemów jest zatem podobnych w Polsce i w Rumunii – należy do
nich między innymi masowość studiowania,
połączona z brakiem selekcji kandydatów na
studia. Tym, co odróżnia Wydział Leśny
w Baszowie od uczelni leśnych w Polsce jest
próba śledzenia losów absolwentów w pierwszych latach po ukończeniu studiów. Oglądając tego typu zestawienia z kilku ostatnich lat
na komputerze dziekana Ioana Abrudana
mogliśmy tylko żałować, że sami podobnymi
nie dysponujemy.
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Unijny Program CEEPUS
dobrze służy poszerzaniu horyzontów
Braszow, maj 2010 r.
Braszow jest niezwykle malowniczo położonym miastem, którego stara część jest wręcz
wciśnięta w wąską dolinę między stromymi
wzgórzami. Największe z nich – Tampa – ma
wysokość ponad 950 m n.p.m. i góruje ponad
300 metrów nad starym rynkiem. Architektura nosi wyraźne piętno osadnictwa saskiego
(niemieckiego), a stare budowle są dobrze zachowane, chociaż wielu z nich przydałby się
pewnie remont. Wydział Leśny mieści się
w kilku budynkach w obrębie murów obronnych starego miasta; zbudowana przed kilkudziesięciu laty nowa część wydziału dosłownie przecina średniowieczny mur. Do podnóża zalesionego zbocza wzgórza Tampa –
które jest rezerwatem przyrody – dzieli studentów pięć minut spokojnego spaceru. Takie
położenie pozwala na prowadzenie szeregu
zajęć terenowych w odległości zaledwie kilkuset metrów od budynków wydziałowych i wykorzystanie okresów lepszej pogody – co
w maju roku 2010 miało duże znaczenie,
także w Rumunii.
Wydział Leśny składa się z trzech dużych katedr (a raczej instytutów), w których obecnie
jest zatrudnionych niespełna 40 pracowników naukowo-dydaktycznych – przy rocznym naborze na pierwszy rok studiów tylko
nieco niższym niż na Wydziale Leśnym
w Krakowie. Średni wiek kadry jest stosunkowo niski; wynika to z dużej luki pokoleniowej – spowodowanej wstrzymaniem zatrudnienia nowych pracowników w latach 80tych ubiegłego wieku i przejściem w ostatnich
latach wielu starszych profesorów na emeryturę. Średnio co trzeci nowo zatrudniony na
wydziale w Braszowie doktor uzyskał ten stopień na którymś z uniwersytetów zachodniej

Fragment rynku w Braszowie ( fot. Jerzy Lesiński)

Park Narodowy Piatra Craiului ( fot. Ioan Dutca)
Europy lub w Stanach Zjednoczonych. Stąd
znajomość języka angielskiego na Wydziale
jest bardzo dobra. Dało się to zauważyć
w trakcie prowadzonych przez nas po angielsku wykładów; zadawane przez studentów
pytania i wygłaszane przez nich komentarze
były formułowane w dobrej angielszczyźnie,
a ponadto wskazywały na wysoki poziom wykształcenia.
Wydział Leśny w Braszowie szczyci się interesującym zbiorem okazów własnego muzeum,
dobrym wyposażeniem sal dydaktycznych,

a przede wszystkim doskonałym usprzętowieniem laboratoriów. To ostatnie to wynik wielkich inwestycji w sprzęt, jakie miały miejsce
w ostatnich latach przed kryzysem, który objął Rumunię nawet w większym stopniu, niż
szereg innych nowych państw-członków Unii
Europejskiej. Kierownictwo Wydziału i kierownicy Katedr bardzo dbają o to, by nowa
aparatura dobrze służyła nauce, a także by zamortyzować poniesione wydatki poprzez oferowanie wysokojakościowych usług zainteresowanym przedsiębiorstwom.
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V Święto Ogrodów
Kraków, 11-20 czerwca 2010 r.

Gospodarze i goście ( fot. Jerzy Lesiński)

W dyskusjach dotyczących badań naukowych, naszą uwagę zwróciło szczególne zainteresowanie, jakie na tamtejszym Wydziale
Leśnym poświęca się bieżącym potrzebom
praktyki leśnej, jak np. imponujące jest zaangażowanie pracowników nauki na rzecz dopracowania zasad wyznaczania obszarów sieci
„Natura 2000” w Rumunii oraz problematyki
wynikającej ze zmiany własności znacznych
połaci lasów wskutek ich prywatyzacji. Znacząca część badań jest prowadzona w ramach
programów UE, np. programu LIFE.
Jeden z dni naszego pobytu w Baszowie został poświęcony ogólnemu zapoznaniu się
z przyrodą rumuńskich Karpat. Odwiedziliśmy Park Narodowy Piatra Craiului, położony w odległości dwudziestu kilku kilometrów od miasta, który wykazuje szereg podobieństw z polskimi parkami narodowymi:
Pienińskim i Ojcowskim, przy czym jednak
skala wysokości jest zdecydowanie tatrzańska. Roślinność tamtejszych lasów bukowych, jaworowych i świerkowych jest wprawdzie zbliżona do tej w polskich lasach, ale
wzbogacona o elementy bałkańskie i w sumie
znacznie bogatsza w gatunki. Malowniczy
wąwóz Zarnesti – podobny do doliny Kościeliskiej – był w dniu naszych odwiedzin
niemal pusty. Co prawda było chłodno, nad
górami wisiały niskie chmury, ale w Tatrach
nawet przy takiej pogodzie doliną Kościeliską ciągnie sznur ludzi.
prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk
dr hab. inż. Jerzy Lesiński, prof. UR

Festiwal „Święta Ogrodów”, który trwał od
piątku 11 do niedzieli 20 czerwca, obchodził
w tym roku swój pierwszy, mały jubileusz.
Inauguracja festiwalu przed pięcioma laty,
miała swój początek z inicjatywy Jana Baryły
– artysty z Klubu Muzyki Współczesnej
„Malwa”. Impreza ta cieszy się z roku na rok
coraz większym zainteresowaniem krakowian. Rozrasta się także terytorialnie, obejmując swoim zasięgiem spory obszar Małopolski. Obecnie skupia już 35 współorganizatorów, którzy propagują idee piękna i zdrowia
płynące z kontaktu z roślinami oraz podnoszą
wartość ogrodów, zwłaszcza w miastach.
Pracownicy i studenci Wydziału Ogrodniczego od początku wsparli projekt „Święta
Ogrodów”. Uczestniczą w jego obchodach
corocznie, będąc jego współorganizatorem.
Tegoroczny program przygotowany na tę
okazję na Wydziale Ogrodniczym, w czwartek 17 czerwca, był bogaty w ciekawe propozycje dla starszych i młodszych, pod hasłem
„Ogród – terapia dla ciała i ducha”.

Uroczyste otwarcie Święta Ogrodów
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Po otwarciu „Święta Ogrodów” przez JM
Rektora UR prof. Janusza Żmiję, licznie
przybyli goście mogli uczestniczyć w interesującej sesji referatowej przygotowanej przez
pracowników Wydziału Ogrodniczego,
a której tematyka dotyczyła m.in. roślin
Chopina: fiołków i wierzb (dr hab. Anna
Pindel, prof. UR), zastosowaniu ogrodnictwa w terapii osób niepełnosprawnych (dr
Bożena Szewczyk-Taranek), a także leczniczych i ozdobnych walorów wierzby w ogrodzie (dr hab. Ewa Capecka i dr Magdalena
Kulig). Słuchacze mogli także dowiedzieć się
jak można tworzyć roślinne rzeźby w ogrodach (dr Małgorzata Frazik-Adamczyk)
oraz jak kształtować ogród owocowy, aby był
pełen zdrowia (dr Monika Bieniasz). Referatom towarzyszył pokaz multimedialny fotografii kwiatów i innych roślin ogrodniczych,
wykonanych przez dr hab. Edwarda Kunickiego, prof. UR.
Dla przedszkolaków działała pełna humoru
Akademia Młodego Ogrodnika, której ma-
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JM Rektor prof. Janusz Żmija oraz Dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. Marek Grabowski

Prace studentów

Kolekcja krzewów przy Wydziale Ogrodniczym
łoletni adepci po nabyciu umiejętności sadzenia i podlewania roślin natychmiast uzyskiwali dyplom jej ukończenia.
W organizację Święta Ogrodów mocno zaangażowali się także studenci Sztuki Ogrodowej
i Studiów Podyplomowych „Terenów Zieleni”, którzy przygotowali atrakcyjną wystawę
projektów i rysunków ogrodów pod kierunkiem swoich opiekunów (prof. Lucjan
Orzech, dr arch. Tatiana Tokarczuk, dr inż.
arch. Michał Uruszczak, mgr arch. Przemy-

Zwiedzanie ogrodów
sław Baster). Natomiast studenci specjalizacji
„Rośliny Ozdobne” prezentowali pokazy
multimedialne o tematyce ogrodniczej oraz
ciekawostki i nowości roślinne m.in. lilię złotogłów, rośliny biblijne i łąkę kwiatową na cieszącej oczy kolorami i zapachami kwiatów kolekcji dydaktycznej Katedry Roślin Ozdobnych. Kolekcja ta stanowi piękny przykład
praktycznej edukacji ogrodniczej, gdzie pod
kierunkiem mgr Anny Orzech i mgr Krzysztofa Nowaka, pracowników naukowo-tech-

nicznych Katedry Roślin Ozdobnych, studenci ogrodnictwa i uczniowie średnich szkół
zawodowych poznają tajniki uprawy i aranżacji roślin ozdobnych w ogrodach.
Punktem finalnym Święta Ogrodów na
Wydziale Ogrodniczym było „smakowanie”
kiełbasek z rożna, ustawionego w pięknej scenerii ogrodowej, wśród kwiatów i drzew
ozdobnych.
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Opracowanie: prof. dr hab. Anna Bach

Wybory w ZNP
Kraków, 24 maja 2010 r.

24 maja 2010 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie.
W Zebraniu uczestniczyli wybrani delegaci
wydziałowi – członkowie ZNP w liczbie 75
osób oraz zaproszeni goście: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego –
prof. dr hab. Janusz Żmija, Prorektor ds.
Dydaktycznych i Studenckich – prof. dr
hab. Włodzimierz Sady oraz Kanclerz–
mgr inż. Krzysztof Ziółkowski.
Przemówienie prezes ZNP dr hab. Barbary
Ścigalskiej, prof. UR

Prezes ZNP dr hab. Barbara Ścigalska,
prof. UR wręcza JM Rektorowi
prof. Januszowi Żmiji Medal Jubileuszowy
ZNP

Na nową kadencję 2010-2014 na funkcję
prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego
UR w Krakowie została wybrana ponownie
dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR.
Walne Zebranie było wyjątkową okazją, by
w obecności przedstawicieli Uczelni, członków ZNP, uhonorować Jego Magnificencję
Rektora – prof. dr hab. Janusza Żmiję Medalem Jubileuszowym Związku Nauczycielstwa Polskiego za wybitne zasługi na rzecz
Związku. Prezes Związku podkreśliła lojalność Pana Rektora wobec Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Jego więź z ideą
związkowca i nauczyciela akademickiego. Na
zakończenie Pani Prezes wyraziła podziękowanie za dobrze układającą się współpracę
Związku z władzami Uczelni.

dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR
Prezes ZNP

Zebranie delegatów ZNP
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„Forum Faunistyczne” –
nowo powstające czasopismo zoologiczne

W dobie postępującej specjalizacji poszczególnych dziedzin biologii oraz upowszechnienia coraz bardziej wyrafinowanych metod
badawczych, tradycyjna faunistyka – dział
zoologii, podejmujący najbardziej podstawowe zadanie opisu zastanej na danym terenie różnorodności zwierząt – została odsunięta niejako na „boczny tor”, popadając
w zapomnienie. Doprowadziło to do sytuacji
kuriozalnej – dysponując niebywale zaawansowanymi narzędziami badawczymi, nie potrafimy wciąż uzupełnić olbrzymich luk
w poznaniu rzeczywistej bioróżnorodności
gatunków zwierząt, tak w skali kraju, jak
i mniejszych regionów.
Dlatego chcąc zmienić powszechny lekceważący stosunek do faunistyki, jak również
stworzyć płaszczyznę swobodnej i szerokiej
wymiany informacji i opinii w zakresie zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej fauny naszego kraju, powołaliśmy do
życia czasopismo naukowe „Forum Faunistyczne”, które będzie wydawane przez Katedrę Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie.
„Forum Faunistyczne” będzie publikowało
oryginalne prace naukowe z zakresu szeroko
rozumianej faunistyki, a więc doniesienia na
temat występowania i nowych stanowisk gatunków zwierząt rzadkich, zagrożonych,
słabo poznanych, jak również obcych naszej
faunie oraz inwazyjnych. Przyjmowane będą
prace dotyczące rozmieszczenia gatunków,
aspektów ich biologii oraz obserwacji w terenie. „Forum Faunistyczne” będzie zamiesz-

czało również szersze prace przeglądowe
i monografie na temat poszczególnych gatunków i grup zwierząt. Wszystkie prace naukowe nadsyłane do redakcji będą poddawane recenzji przez niezależnego specjalistę
z danej dziedziny.
Ponadto w „Forum Faunistycznym” publikowane będą recenzje wydawnictw, listy do
redakcji, opinie i komentarze dotyczące opublikowanych prac oraz sytuacji polskiej faunistyki. Tego typu materiały nie będą podlegały recenzji.
Nad całością prac i ogólnym profilem czasopisma czuwać będzie Rada Naukowa w składzie:
– prof. dr hab. Piotr Epler (UR w Krakowie), przewodniczący Rady
– dr hab. Aleksander Bielecki, prof.
UWM (UWM w Olsztynie)
– dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR
(UR w Krakowie)
– dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
(UJK w Kielcach)
– doc. dr hab. Ján Koščo (Prešovská univerzita, Słowacja)
– prof. dr hab. Krzysztof Kukuła (Uniwersytet Rzeszowski)
– doc. dr hab. Grażyna MazurkiewiczBoroń (IOP PAN w Krakowie)
– prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk (UR
w Krakowie)
– prof. dr hab. Bogusław Petryszak (Uniwersytet Jagielloński)
– prof. dr hab. Włodzimierz Popek (UR
w Krakowie)

„Forum Faunistyczne” będzie zapewniało
możliwość relatywnie szybkiej publikacji
prac. Wdrażana będzie zasada early online publication, tzn. każdy artykuł zaakceptowany
po uprzedniej pozytywnej recenzji będzie
w możliwie krótkim czasie publikowany
w internecie w wersji pdf. Natomiast dwa
razy w roku, dzięki pomocy finansowej sponsorów, wydawana będzie wersja drukowana
czasopisma.
Wszystkie artykuły opublikowane w „Forum
Faunistycznym” będą nieodpłatnie dostępne
na stronie internetowej czasopisma w wersji
pdf. Czasopismo będzie działało na zasadzie
non-profit, redakcja nie będzie wypłacała honorariów za recenzje, ani pobierała opłat za
publikację.
Wszystkie osoby zainteresowane „Forum
Faunistycznym” zapraszamy do współpracy –
szeroki zespół redakcyjny jest wciąż otwarty
na specjalistów ze wszystkich dziedzin zoologii. Zachęcamy również do nadsyłania prac
z zakresu faunistyki, które ukazałyby się
w pierwszych numerach nowego czasopisma.
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dr Paweł Szczerbik
Redaktor naczelny
Michał Nowak
Sekretarz redakcji

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
e-mail: forum.faunistyczne@gmail.com

Wystawa „Park Duchacki w fotografii,
ikonografii i kartografii” w Bibliotece Głównej
Kraków, 15 czerwca 2010 r.

Uczestnicy wystawy

XIX-wieczny egzemplarz księgozbioru Biblioteki Głównej o tematyce ogrodowej

15 czerwca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w Czytelni Pracowników Nauki, odbył
się wernisaż wystawy „Park Duchacki w fotografii, ikonografii i kartografii”. Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Woli Duchackiej, Architekturę
Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego i Bibliotekę Główną.
Wystawa przedstawia historię i współczesność
Parku Duchackiego utrwaloną w materiałach
ikonograficznych, kartograficznych oraz dorobku malarskim i fotograficznym artystów.
Na otwarcie wystawy przybyli m.in. dr hab.
inż. Wojciech Przegon, Beata Anna Symołon
– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, Renata Kijewska – członek Zarządu
Rady Dzielnicy XI i Sekretarz Stowarzyszenia
Przyjaciół Woli Duchackiej, kap. Włodzimierz Wolny, Grażyna Fijałkowska, pracownicy Uniwersytetu Rolniczego, Biblioteki
Głównej i wszyscy zainteresowani tematem
wystawy.

Archiwalne zdjęcia rodziny Bemów z Woli Duchackiej z lat 30. XX w. i współczesne akwarele
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Najstarszą część ekspozycji stanowią materiały
kartograficzne o statusie dokumentu historycznego dotyczące Woli Duchackiej. Wśród
tych obiektów znalazły się reprodukcja mapy
wsi Wola Duchacka z 1847 r., rycina zdjęcia
topograficznego z lat 1779-1783 stanowiącego źródło wiedzy o rozwoju sztuki geodezyjno-kartograficznej i zmianach w kształcie
krajobrazu kulturowego Woli Duchackiej.
W tej samej grupie ujęto pierwszy plan sytuacyjny opracowany na podstawie mapy katastralnej z 1847 r. Wśród prezentowanych prac
znalazły się również zdjęcie topograficzne z lat
1860-1862 z układem komunikacyjnym oraz
współczesne plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 1988 r. z zaznaczonym terenem byłego założenia dworkowo-parkowego Woli Duchackiej, mapa roślinności rzeczywistej Krakowa oraz
pochodząca z 2010 r. mapa turystycznego
planu miasta z układem sieci komunikacji
miejskiej i aktualnym nazewnictwem ulic.
Drugą część wystawy stanowią fotografie
z archiwum rodziny Bemów, akwarele z lat
90 autorstwa Henryka Majcherka i współczesne fotografie, których motywem przewodnim stał się Park Duchacki i jego piękno
autorstwa Beaty Anny Symołon, Pawła
Kurka i Romana Łaniewskiego. Wśród prezentowanych prac znajduje się również akwarela przedwojenna ze zbiorów Ewy Nalepianki, autorstwa Michała Nalepki, pt. „Ganek nowego dworu”, której odpowiednikiem
jest fotografia tego samego obiektu ujęta
w archiwum rodziny Bemów. Prezentując
praktyczny wymiar pracy architekta zaprezentowano stare i nowe projekty zagospodarowania przestrzennego przygotowane przez
dr inż. arch. Leszka Bylinę. Biblioteka
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Główna ze swej strony przedstawiła cenne
pozycje książkowe z druków XIX-wiecznych
wśród nich Ogrody Północne Józefa Strumiłły, Wilno 1862, z tablicami litograficznymi, Atlas Miasta Krakowa z mapami zieleni parkowej i ogrodowej Krakowa. Pracownicy Biblioteki Głównej przygotowali także
przegląd najciekawszych publikacji znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki zakupionych dla potrzeb nowego kierunku studiów
Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe. Wśród prezentowanych publikacji znalazły się książki z zakresu projektowania ogrodów, sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu, kształtowania terenów
zielonych, historii ogrodów, stylów aranżacji
i elementów architektury przestrzeni, zakładania ogrodów.
Wystawa połączyła ideę kulturalną, dała również możliwość promocji Biblioteki Głównej
oraz zaznaczyła jej funkcję dydaktyczną. Program wystawy miał na celu odrodzenie idei
rewitalizacji ogrodów w świadomości mieszkańców Krakowa, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że dzięki tym działaniom
Park stanie się miejscem praktycznej nauki
zawodu dla studentów. Młodzi adepci kierunku architektura krajobrazu, będą mogli
odbywać praktyki na terenie Parku Duchackiego i współtworzyć nowe perspektywy jego
zagospodarowania przestrzennego. Przy
dźwiękach piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” uczestnicy przenieśli się
myślami ku historii Woli Duchackiej i jej
mieszkańców oraz ku współczesności spoglądając na fotografie urokliwych zakamarków
Parku Duchackiego. Stworzenie wystawy
było wielkim pragnieniem wszystkich zrzeszonych i niezrzeszonych przyjaciół i sympatyków Woli Duchackiej.
Biblioteka Główna bardzo chętnie włączyła
się w to dzieło i udostępniła swoje pomieszczenia. Wpisy do Księgi Pamiątkowej Wystawy pokazują, że została ona niezwykle ciepło przyjęta, doceniono pracę Biblioteki
Głównej włożoną w przygotowanie Wystawy
oraz same walory artystyczne jej obiektu.

Park Duchacki w fotografii Beaty Anny Symołon i Pawła Kurka

Prezentacja najciekawszych pozycji księgozbioru Biblioteki Gównej z zakresu architektury
Prezentowana Wystawa była już wcześniej
pokazywana w OKK Wola Wschód, przy
ul. Malborskiej 98 i w Ogrodzie Botanicznym UJ w związku ze Świętem Ogrodów.
W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego będzie otwarta do 24 czerwca 2010.
Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia

i to nie tylko mieszkańców Woli Duchackiej,
ale wszystkich otwartych i ciekawych poznania jej osobliwości.
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Tekst: mgr Anna Turek, Biblioteka Główna,
Zdjęcia: mgr Adrian Krawczyk,
Biblioteka Główna

Wiedza i Doświadczenie
– podstawa komercjalizacji badań

Bezpłatne studia podyplomowe
Zarządzanie badaniami
naukowymi

Zarządzanie jednostką transferu
technologii

Bezpłatne szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie transferem technologii
Projekt realizowany przez

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Projektu
www.wid.wipie.ur.krakow.pl

Biuro Projektu
ul. Balicka 116 B , 30-149 Kraków, pokój 115, Tel. 12 662 46 18
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Relacja z zalania magazynów
w Bibliotece Głównej UR
Kraków, 18 maja 2010 r.
Trwająca od kilku tygodni powódź, która dotknęła tak wiele rejonów Polski, swoje piętno
odbiła również w województwie małopolskim, gdzie Wisła zgotowała mieszkańcom
chwile grozy, a w konsekwencji pozostawiła
ogrom zniszczeń. Fala powodziowa na Wiśle,
która podnosiła się niebezpiecznie już od
17 maja 2010 r. na skutek trwających nieustannie od kilku dni ulewnych deszczy,
18 maja we wtorek zagroziła realnie Krakowowi. Poziom wody był tak duży, że o godzinie 10.00 podjęto decyzję o zamknięciu
kluczowego dla centrum miasta mostu Dębnickiego, łączącego dwa brzegi Wisły. Zabrakowało zaledwie kilku centymetrów, by woda
zaczęła się przez niego przelewać co groziło
zalaniem okolicznych ulic, a nawet Starego
Miasta.
Wydarzenia te nie ominęły również Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, a dokładnie Budynku Jubileuszowego. We wtorek 18 maja pracownicy
Biblioteki Głównej, którzy rano przed godz.
7.00 weszli do pomieszczeń magazynów znajdujących się w przyziemiu budynku zauważyli wodę, która zalegała w korytarzach piwnic. Zaalarmowano służby techniczne oraz
użytkowników pozostałych pomieszczeń
znajdujących się w piwnicach, gdzie mieszczą
się laboratoria. Pracownicy Biblioteki natychmiast przystąpili do wylewania wypływającej
z kanału wody, która z ogromnym ciśnieniem
w ciągu kilku minut zalała wszystkie pomieszczenia magazynowe i korytarze do nich prowadzące. Stojąc w wodzie, wylewano ją
wszystkimi dostępnymi pod ręką przedmiotami. Wodę zbierano do wiader, koszy na
śmieci, uzywając łopatek i doniczek na
kwiatki. W związku z sytuacją panującą w bu-

dynku biblioteka została tego dnia zamknięta
dla czytelników. Kilka godzin bez żadnego
odpoczynku trwało zbieranie wody, którą
w wiaderkach własnymi siłami wynoszono po
schodach i wylewano w pomieszczeniach sanitarnych znajdujących się piętro wyżej. Łącznie wyniesiono ponad 400 wiader wody. Nad
narastającym przypływem wody w magazynach, pomimo wysiłków ludzi w żadnym
stopniu nie można było zapanować. Pracownicy widzieli płynącą wartko wodę, której
było coraz więcej, co groziło zalaniem dolnych półek regałów zwartego magazynowania. W tej sytuacji władze Uczelni podjęły decyzję o wezwaniu na pomoc Straży Pożarnej.
O godzinie 9.30 do akcji wypompowywania
wody z magazynów przystąpili strażacy wykorzystując do tego pompę spalinową. Niemożliwe było wylewanie wody na korytarz, tuż za
próg magazynów, bowiem specyficzny układ
pomieszczeń, widoczny uskok podłoża, na
którym znajdują się magazyny sprawił, że
woda z korytarzy, której poziom był jeszcze
wyższy wlewała się z powrotem do pomieszczeń magazynowych. Równocześnie wraz
z działaniami w magazynach, na tym samym
poziomie budynku trwały prace w innych pomieszczeniach.
W magazynach Biblioteki, do których dostała się woda, przechowywany jest tzw. księgozbiór zasadniczy książek oraz czasopism.
Są to w większości najnowsze pozycje, niezwykle wartościowe dla zbiorów bibliotecznych, stanowiące znaczną część majątku Biblioteki. Z uwagi na panującą wówczas sytuację w Krakowie, powtarzane informacje
o alarmie powodziowym, przygotowywanych planach ewakuacji, by bronić księgozbiór przed zalaniem powzięto decyzję

Wylewanie wody przez pracowników
Biblioteki Głównej

Woda między regałami
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny i Wydział

Zabrakło kilku centymetrów do zalania książek
o przeniesieniu książek i czasopism z najniższych półek na wyższy poziom Biblioteki.
Pracownicy, choć już bardzo zmęczeni
i zziębnięci, nieprzygotowani zupełnie na to
co się wydarzyło, ustawieni w rzędzie przekazywali sobie z rąk do rąk każdą z książek,
które następnie złożono w części magazynu
znajdującego się na niskim parterze budynku. Łącznie przeniesiono 90 półek książek z zagrożonego magazynu, zachowując ich
układ według sygnatur, by móc je później odnaleźć, bowiem ani na chwilę książki te nie
zostały wyłączone z użytku, pomimo zmiany
ich lokalizacji, wciąż realizowane były na nie
zamówienia. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
pracowników książki ocalały, tylko niektóre
z nich nosiły ślady lekkiego zawilgocenia. Do
godziny 20.00 na terenie Biblioteki znajdowało się jeszcze kilka osób z dyżuru popołudniowego, które na bieżąco obserwowały sytuację, sprawdzając czy woda w magazynach
się znowu nie pojawia. Popołudnie tego dnia
mijało w wielkim napięciu i oczekiwaniu na
dalszy rozwój sytuacji w Krakowie, bowiem
pojawiały się komunikaty o możliwości przerwania wałów na Wiśle, co oznaczałoby konieczność ewakuacji budynku. Na szczęście
w nocy przestał padać deszcz i sytuacja zaczęła się powoli poprawiać. Z radością przyjęto informacje, że z magazynów woda już
ustąpiła, choć prace nad osuszaniem trwają

do dnia dzisiejszego. Pojawił się jednak nowy
problem – niedopuszczenie do rozwinięcia
się na ścianach i podłożu tych pomieszczeń
grzybów. Pracownicy na własną rękę codziennie wietrzą zalane pomieszczenia, wykorzystując w tym celu otrzymane z Uczelni
urządzenia do osuszania.
Należy podkreślić, że jedynie dzięki determinacji i doskonałemu współdziałaniu wszystkich pracowników Biblioteki nie doszło do
zalania księgozbioru. Działając spontanicznie, ale przy tym niezwykle sprawnie i konsekwentnie, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem od razu zareagowali na zaistniałą
sytuację, podejmując samodzielny wysiłek
walki z wodą. W obawie przed ponownym
zalaniem magazynów bibliotecznych, po
czerwcowych opadach, podjęto decyzję
o przeniesieniu pozostałej części księgozbioru na wyższe piętro. Woda pojawiła się
po raz drugi w magazynach 4 czerwca br., ale
dzięki podjętym wcześniej działaniom zbiory
były już bezpieczne.
Dyrekcja Biblioteki i pracownicy pragną złożyć podziękowania władzom Uczelni za życzliwość, pomoc i wsparcie okazane w tych
trudnych dniach ostatnich tygodni.
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Tekst: mgr Anna Turek, Biblioteka Główna,
Zdjęcia: mgr inż. Michał Rapacz,
Biblioteka Główna

Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wznowiły i przeprowadziły w roku akademickim 2009/2010 kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych „Hodowla Roślin i Nasiennictwo”, kształcących
hodowców, pracowników oceny odmian i nasiennictwa oraz młodych absolwentów
uczelni rolniczych i przyrodniczych. Była to
kontynuacja znanych w Polce i mających wieloletnią tradycję studiów podyplomowych,
zainicjowanych w 1968 r. przez prof. dr hab.
Tadeusza Ruebenbauera i prowadzonych samodzielnie przez Katedrę Hodowli Roślin
i Nasiennictwa w latach 1968-1981 i 19881993 oraz wspólnie z Katedrą Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Wydziału Ogrodniczego, w latach 1997-2001. Ostatnia edycja
przeprowadzona została na prośbę Dyrektora
Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji
Nieruchomości Rolnych, który podkreślił, że
żadna z uczelni rolniczych w kraju nie prowadziła i nie prowadzi studiów podyplomowych
z zakresu hodowli roślin i nasiennictwa oraz,
że studia w naszej Uczelni były bardzo dobrze
odbierane i prowadzone na wysokim, przystającym do potrzeb poziomie.
Celem studiów podyplomowych „Hodowla
Roślin i Nasiennictwo” jest zapoznawanie
uczestników z aktualnym stanem wiedzy z zakresu genetyki, biotechnologii i hodowli roślin,
nasiennictwa, doświadczalnictwa i dziedzin
pokrewnych oraz najnowszymi technikami
i metodami wspomagającymi proces hodowli
i oceny nowych odmian oraz nasiennictwo.
Program studiów ostatniej edycji obejmował
następujące przedmioty: genetyka i biometria,
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Studia podyplomowe „Hodowla Roślin
i Nasiennictwo” – XXVI edycja
cytogenetyka i embriologia, kultury in vitro
w hodowli roślin, genetyka molekularna, genomika i proteomika, markery molekularne,
transgenika roślin, ogólna hodowla roślin, hodowla roślin rolniczych, hodowla roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych, nasiennictwo, doświadczalnictwo rolnicze, seminarium, korzystanie z informacji bibliotecznej,
programy komputerowe w hodowli i nasiennictwie oraz metodyka przygotowania prac
naukowych, które kończyły się egzaminem lub
zaliczeniem. Słuchacze otrzymali najnowszą
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
podstaw, technik i metod stosowanych w hodowli roślin, ocenie odmian i nasiennictwie
oraz zapoznali się z aktualnym stanem hodowli roślin w Polsce i przepisami prawnymi
dotyczącymi tych dziedzin. 10 kwietnia br.
w ramach zajęć zorganizowany został wyjazd
studyjny do firmy ogrodniczo-biotechnologicznej „Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz
Kusibab”, gdzie słuchacze mogli zapoznać się
z nowoczesną technologią produkcji roślin
ozdobnych, połączoną z dobrą praktyką
ogrodniczą, prowadzoną w laboratorium kultur in vitro i znakomicie zorganizowanym
i wyposażonym gospodarstwie ogrodniczym.
Na zjeździe rozpoczynającym zajęcia, który
odbył się w dniach 16-18 października 2009
r. z udziałem władz rektorskich i dziekańskich, kierowników Katedr i kierownika studiów wielu poprzednich edycji – prof. Ludwika Spissa, wykład inauguracyjny pt. Nowe
trendy w rozwoju rolnictwa w świecie wygłosił
prof. Czesław Nowak z Zakładu Rolnictwa
Światowego i Doradztwa UR w Krakowie.
Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne byli nauczyciele akademiccy Katedry

Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Katedry
Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, inni
pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, profesorowie SGGW,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
a także wybitni specjaliści i hodowcy
z IHAR, IGR PAN w Poznaniu, ISiK, COBORU i DANKO Hodowla Roślin oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematy
objęte programem studiów realizowało 18 zaproszonych wykładowców spoza Uczelni oraz
19 nauczycieli Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i Ogrodniczego.
Studia trwały od 16 października 2009 r. do
9 maja 2010 r. i obejmowały łącznie 225 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 167 godzin
wykładów, 47 godzin ćwiczeń praktycznych,
prowadzonych w grupach 10 osobowych i 9
godzin seminariów. Zajęcia odbywały się
w budynku Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa przy ul. Łobzowskiej 24 oraz
w budynku Wydziału Leśnego i Ogrodniczego, w czasie ośmiu trzydniowych zjazdów
(piątek, sobota, niedziela) i jednego tygodniowego zjazdu, w lutym 2010 r.
Studia mają zasięg ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych
pracujących w hodowli roślin, ocenie odmian i nasiennictwie. Do chwili obecnej
ukończyło je ponad 500 dyplomantów.
W roku akademickim 2009/2010 słuchaczami było 30 uczestników, w tym 22 pracowników rolniczych i ogrodniczych firm
hodowlanych, 6 pracowników COBORU
i SDOO, jedna osoba z Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jedna z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Uroczystość zakończenia XXVI edycji studiów
podyplomowych Hodowla Roślin i Nasiennictwo, ( fot. Jakub Szkudelski)

Ukończenie studiów nastąpiło na podstawie
uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia egzaminów i ćwiczeń przewidzianych programem
studiów oraz obrony pracy dyplomowej z zakresu specjalności słuchaczy. W dniu 8 maja
2010 r. odbyły się obrony prac dyplomowych, a 9 maja br. – uroczyste zakończenie
XXVI edycji studiów, z udziałem dziekana
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – prof.
Teofila Łabzy i dziekana Wydziału Ogrodniczego – prof. Marka Grabowskiego, połączone z wręczeniem świadectw i nagrody
książkowej w postaci nowo wydanego podręcznika Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii autorstwa nauczycieli UR
w Krakowie, pod redakcją prof. Barbary
Michalik.
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dr hab. Halina Góral

W globalnej gospodarce jest miejsce
dla nowoczesnego rolnictwa
– o kierunkach rozwoju tego sektora i przyszłości nauki polskiej, rozmawiamy
z prof. dr hab. h.c. Januszem Żmiją, rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Janusz Żmija
Panie Rektorze kończy się drugi rok funkcjonowania naszej uczelni pod nazwą Uniwersytet Rolniczy. Skąd w nazwie ten właśnie przymiotnik?
Wynika to z tradycji naszej uczelni. Nawiązujemy tym samym do Studium Rolniczego
i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Wyższej Szkoły Rolniczej oraz
do Akademii Rolniczej. Były propozycje, aby
w nazwie pojawiły się dwa przymiotniki rolniczo-leśny, i chociaż uważam, że była to dobra propozycja, to jednak nie uzyskała akceptacji naszej społeczności.

Zatem do tradycji Uniwersytetu nawiązuje
również nowy herb?
Oczywiście. Stąd nad tarczą kazimierzowska
korona, po lewej stronie tarczy buławy Uniwersytetu, zaś po prawej dwa skrzyżowane
kłosy. To podkreślenie faktu, że jesteśmy rolnikami.
Panie profesorze, czy w polskiej gospodarce
narodowej jest jeszcze miejsce dla rolnictwa?
Oczywiście, i to nie tylko w polskiej, ale i globalnej. Jednakże, co zawsze podkreślam, dla
nowoczesnego rolnictwa. Jako Uniwersytet
Rolniczy prowadzimy badania naukowe sku-
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piające się wokół trzech dziedzin. Pierwszą są
nauki rolnicze, drugą leśne, a trzecią ekonomiczne. Poważną część badań rolniczych stanowią kwestie, które można określić jako
zrównoważony rozwój sektorowy. W naukach leśnych ważne badania prowadzone są
w zakresie hodowli i genetyki lasów. Natomiast dziedzina ekonomiczna to głównie badania nad opłacalnością produkcji. Sukcesywnie tworzymy nowe kierunki nastawione
na wdrażanie wyników badań do gospodarki.
Z myślą o nowej specjalności, jaką będzie
enologia, założyliśmy hektarową winnicę.

wywiad numeru

Z zadowoleniem obserwuję, że nasi pracownicy prowadzą lub są współwykonawcami
licznych grantów badawczych.
Poziom kształcenia, zwłaszcza w naukach
przyrodniczych i rolniczych, związany jest
z nowoczesną bazą laboratoryjną. Co w ciągu
tych dwóch lat w tej dziedzinie osiągnięto?
Prowadziliśmy wiele inwestycji, z których
jako najważniejsze uważam wybudowanie
w Mydlnikach budynku dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Tam powstaje
nasz trzeci kampus. Istotnymi inwestycjami
było oddanie do użytku najnowszych w Polsce obiektów doświadczalnych dla Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego oraz wybudowanie kompleksu szklarni dla Wydziału Ogrodniczego. Sukcesywnie staramy się też modernizować stacje doświadczalne oraz laboratoria wydziałowe.
Zatem studenci mają gdzie się uczyć, a co
z mieszkaniem?
To drugi kierunek naszych inwestycji. Przeprowadziliśmy pełną modernizację akademików i dziś mogę powiedzieć, że studenci
mają do dyspozycji najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone akademiki w Krakowie.
Uporządkowaliśmy również kampus przy
Alei 29 listopada. Tam właśnie postanie nowoczesna hala sportowa, na którą uzyskaliśmy stosowne pozwolenia.
Kraków jest nie tylko ośrodkiem akademickim, ale również kulturalnym. Co studentom w tej materii może zaproponować Uniwersytet?
Jako jedna z niewielu uczelni w Krakowie
mamy Centrum Kultury Studenckiej, które
zrzesza zespoły artystyczne, takie jak: Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Chór UR
i Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard.
W tej dziedzinie możemy się pochwalić coraz większymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Mamy również kabarety i dobrze
działający klub studencki „Arka”, który nawiązuje do wspaniałych tradycji Klubu „Pod
Budą”. Ostatnio powstał Klub Absolwentów
„Buda”, prowadzony przez Stowarzyszenie
Wychowanków Studiów Rolniczych.

Bardzo dużym zainteresowaniem krakowian cieszą się liczne imprezy, którym patronuje Uniwersytet Rolniczy.
Promocja uczelni jest równie ważna, co prowadzone badania. Nasi pracownicy naukowi
są organizatorami wielu konkursów i olimpiad o tematyce rolniczo-przyrodniczej. Poziom wiedzy uczestników sukcesywnie wzrasta. Laureaci tych zmagań to bardzo często
nasi przyszli studenci. Wspaniałym wydarzeniem promocyjnym są Dni Owada, inicjatywa prowadzona już od 10 lat. To jedyna
w Polsce okazja, aby zobaczyć i polubić nie
tylko wielkie pająki i owady, lecz także przekonać się jak wspaniale harmonijny jest
świat. To również Święto Ogrodów, na którym prezentowane są wspaniałe i rzadkie odmiany roślin, czy też dobrze znana Małopolska Giełda Agroturystyczna.
Jest Pan wiceprzewodniczącym KRASP.
Co, według Pana, powinno się zmienić
w polskiej nauce, aby wykorzystywała ona
swój ogromny potencjał naukowy?
Zasadniczą kwestią jest zwiększenie utylitarności badań naukowych. Będzie to możliwe
poprzez przeniesienie ciężaru działalności
uczelni z dydaktyki na badania naukowe
wdrażane do gospodarki. W przyszłości badania będą podzielone na dwie grupy: badania
podstawowe i badania przeznaczone do
wdrożenia do gospodarki. Aktualnie zaledwie
40 procent to badania wdrażane do gospodarki, w przyszłości ich udział ma wynieść
70 procent. Drugą sprawą jest praca naukowa
pracowników na kilku etatach. Wychodzimy
z założenia, że pracownik powinien się określić gdzie chce pracować. Ja nie jestem przeciwnikiem drugich etatów, lecz chcę by badania były prowadzone bardziej intensywnie we
własnej jednostce. Pracownik naukowy to
człowiek stale się rozwijający, poszukujący.
Nie wyobrażam sobie profesora, wykładającego z podręcznika cudzego autorstwa.
Jak w przyszłości będą finansowane uczelnie?
W nowej ustawie środki centralne będą przyznawane jedynie na działalność dydaktyczną.
Działalność naukowa finansowana będzie ze

środków pozyskiwanych przez uczelnie, czyli
z grantów. Uczelnie będą stawały do konkursu i w ten sposób zostaną wyłonione
prawdziwie silne ośrodki akademickie. Aby
wygrywać takie konkursy konieczna jest rozbudowa sektora badawczego.
Panie Rektorze, co z planem odpłatności za
drugi kierunek studiów?
Uważamy, że 10-15 procent najzdolniejszej
młodzieży powinna mieć możliwość darmowego studiowania na drugim kierunku, o ile
wzbogaci on ten pierwszy – podstawowy.
W innych przypadkach studiowanie powinno
być płatne. Obserwujemy z niepokojem, że
młodzież drugi, czy kolejny kierunek traktuje
niekiedy jako przedłużenie czasu studiowania.
Do uczelni polskich zbliża się niż demograficzny. Jak nasza uczelnia chce sobie poradzić z tym wyzwaniem?
Wszystkie uczelnie w Polsce stają przed tym
problemem. My, jako Uniwersytet Rolniczy,
jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że na krakowskim rynku akademickim nie mamy konkurencji. Kształcimy w określonym profilu
i z tego powodu spokojnie patrzę w przyszłość, co nie oznacza, że zaniedbujemy poziom kształcenia. Chcę podkreślić, że ewentualny spadek liczby studentów o dwa tysiące
do poziomu 10 tysięcy, nie oznacza dla nas
kłopotu, uważam wręcz, że zaowocuje podniesieniem poziomu kształcenia.
Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie
Rolniczym?
Można studiować wszędzie, pod warunkiem,
że w Krakowie. A tak już na poważnie. Kraków to nie tylko uczelnie, to teatry, kluby
studenckie i życie kulturalne w najlepszym
wydaniu. Obserwuję często jak wielka
zmiana zachodzi u studentów w okresie pięciu lat pobytu w Krakowie. Zatem, maturzysto – jeżeli lubisz przyrodę, zwierzęta, rośliny
i chcesz mieć wpływ na to co zjadasz – to bez
wahania powinieneś wybrać naszą uczelnię.
Jesteśmy jedynym Uniwersytetem Rolniczym
w Polsce. Zapraszamy.
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Opracowanie: Szymon Sikorski

Akademickie Mistrzostwa Polski
w siatkówce mężczyzn
Lublin, 8-11 kwietnia 2010 r.
8-11 kwietnia 2010 r. w Lublinie odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn. Uczestniczyła w nich reprezentacja naszej Uczelni. W ostatnich latach AMP odbywają się w formule otwartej
tzn. udział biorą w nich uczelnie państwowe
i prywatne wszystkich typów. W drodze do
półfinału nasi siatkarze awansowali z rozgrywek strefowych – Kraków–Nowy Sącz–Tarnów i w następnej fazie spotkali się ze zwycięskimi zespołami strefy Rzeszów-Lublin–
Krosno–Kielce.
W półfinałach AMP brało udział 16 drużyn
podzielonych na 4 grupy. Nasi studenci awansowali z drugiego miejsca wygrywając

z WSIiZ Rzeszów 2:0 i z KUL Lublin 2:1
oraz przegrywając z UEK Kraków 2:0. W kolejnej fazie rozgrywek pokonali Akademię
Medyczną Lublin 2:1 i Akademię Krakowską
2:0. Pewna awansu do finału drużyna UEK
Kraków przegrała niespodziewanie z gospodarzem imprezy AM Lublin 2:0. Wynik ten
spowodował, że 3 drużyny zdobyły tyle samo
punktów i o awansie decydował bilans setów.
Zabrakło jednego seta do medalu

Biorąc pod uwagę ilość uczelni w Polsce i poziom jaki prezentują Akademie Wychowania
Fizycznego i niektóre uczelnie techniczne,
w których grają zawodnicy I i II ligowych klu-

Reprezentacja AZS Uniwersytetu Rolniczego z trenerem mgr Zbigniewem Mickiewiczem
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bów, udział naszej reprezentacji w tych rozgrywkach należy uważać za udany. Oddzielne
słowa uznania należą się naszej ekipie za wzorowe zachowanie i godną postawę w czasie
trudnych chwil dla naszego kraju.
Skład reprezentacji AZS Uniwersytetu
Rolniczego:

Fedorczak Jacek – kapitan, Faron Jacek, Gałecki Bartosz, Ćwikła Tomasz, Maj Bartosz,
Oleksy Bartosz, Nowak Damian, Dłutek Jarosław, Kuś Mateusz – Libero, Sobaszek
Dawid
Trener: mgr Zbigniew Mickiewicz
mgr Janusz Zachara

studenci

II Ogólnouczelniany Turniej
Tenisa Stołowego
Kraków, 23 kwietnia 2010 r.
23 kwietnia odbył się II Ogólnouczelniany
Turniej w tenisie stołowym o przechodni
puchar Jolanty Szatko (33 krotnej medalistki Polski w tenisie stołowym). W turnieju
wzięło udział 22 studentów (w tym 5 kobiet)
oraz 4 pracowników. Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia I ligowy Andrzej Wieczorek.
Wśród mężczyzn podzielonych na cztery zespoły rozegrane zostały mecze „każdy z każdym”. Po nich zostało wyłonionych 4 zwycięzców w turnieju, którzy znowu zagrali
„każdy z każdym” o I, II i III miejsca.
– złoty medal zdobył Marek Chomin
III rok Wydział Technologii Żywności
– srebrny medal Radosław Wrublewski
V rok Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
– brązowy medal pracownik Waldemar
Dmochowski

Medalistki, od lewej: mgr Barbara Socha – trener, Monika Boroń III miejsce, Jolanta Szatko,
Anna Jagodzińska II miejsce, Mariola Pawlik I miejsce

Wśród kobiet na podium stanęły:
– I miejsce Mariola Pawlik absolwentka
Wydział Ogrodniczego
– II miejsce Joanna Jagodzińska I rok Wydział Geodezji
– III miejsce Monika Boroń II rok Wydział Inżynierii Środowiska
Zwycięzcy oprócz pucharów otrzymali medale i wspaniałe nagrody ufundowane przez
Klub Uczelniany AZS. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie zapraszamy do
rywalizacji w przyszłym roku.
Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Barbara Korzeniowska-Socha
Studium Wychowania Fizycznego
Zdjęcia: Maciej Bojarski

Medaliści, od lewej: Waldemar Dmochowski II miejsce, Marek Chomin I miejsce,
Radosław Wrublewski III miejsce
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IV Międzyuczelniany Turniej
Koszykówki Męskiej
Kraków, 22 maja 2010 r.

Zwycięska drużyna Uniwersytetu Pedagogicznego z trenerem mgr Andrzejem Kotarbą

Walka pod koszem

Występ cheerleaderek

W sobotę 22 maja odbył się na naszej sali już
IV Międzyuczelniany Turniej Koszykówki
Męskiej im. Mariana Armatysa, naszego nieodżałowanego Kolegi, wieloletniego trenera
sekcji koszykówki UR, organizowany przez
Studium WF i AZS.
Zawodnicy 6 drużyn: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy i ,,Absolwenci” – byli zawodnicy trenera Mariana Armatysa walczyli
o Puchar JM Rektora UR prof. dr hab. Janusza Żmiji. Gości przywitał kierownik Studium mgr Janusz Zachara, a uroczystego
otwarcia turnieju dokonał Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab.

Włodzimierz Sady, który również profesjonalnym podrzutem piłki rozpoczął mecz
„Absolwenci” – UJ. Walka była zacięta –
2 mecze rozstrzygnięto dopiero po dogrywce. Puchar JM Rektora zdobyła drużyna
Uniwersytetu Pedagogicznego przed ubiegłorocznym zwycięzcą Uniwersytetem Jagiellońskim, „Absolwentami”, Uniwersytetem
Rolniczym, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Ekonomicznym.
Zabawnym przerywnikiem w rywalizacji był
organizowany po raz drugi „konkurs rzutów
pozycyjnych” w zespołach – zawodnik, zawodniczka, trener. Emocji było wiele zwłaszcza przy rzutach trenerów. Zwyciężyła drużyna „Absolwentów”. Trwająca prawie cały
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dzień impreza była kolejnym miłym spotkaniem sportowym i towarzyskim wszystkich
pracowników Studium z kolegami emerytami, trenerami innych Uczelni, byłymi
i obecnymi studentami, którzy swój wolny
czas poświęcają na treningi i reprezentowanie
Uczelni bezpośrednio na boisku lub działając
w Klubie Uczelnianym AZS.
W takich chwilach marzymy o większej hali
sportowej, żeby trenerzy i zawodnicy nie musieli siedzieć na parapetach, a studenci-kibice
mogli oklaskiwać swoich grających kolegów.
Mamy nadzieję, że tego doczekamy.
Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Irena Pastuszak

studenci

Stypendium Naukowe Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kraków, 27 kwietnia 2010 r.

Władze Uczelni i stypendyści
Po raz pierwszy po powstaniu Własnego Funduszu Stypendialnego, 27 kwietnia 2010 r. na
Sali Senackiej miało miejsce uroczyste rozdanie stypendiów naukowych Rektora UR
w roku akademickim 2009/2010 dla studentów i doktorantów za szczególne osiągnięcia
naukowe. Własny Fundusz Stypendialny
Uniwersytetu jest utworzony z zysku na dany
rok jak również wpłat od osób fizycznych
i prawnych.
Zarządzeniem Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie z dnia 12.04.2010 r. została powołana
Rektorska Komisja ds. Stypendiów. Komisja
ta zawnioskowała o przyznanie stypendiów
naukowych dla 60 studentów i 15 doktorantów. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
przez Ministra stypendyści Ci winni byli uzyskać za dotychczasowy okres studiów średnią
ocen nie niższą niż 4,50 oraz posiadać szcze-

gólne osiągnięcia naukowe i wzorowo wypełniać obowiązki studenta lub doktoranta.
JM Rektor prof. dr hab. Janusz Żmija wraz
z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierzem
Sady i Przewodniczącą Rektorskiej Komisji
ds. Stypendiów – dr hab. Barbarą Ścigalską,
prof. UR życząc wszystkim dalszych dobrych
wyników w nauce i pracy naukowej, wręczyli
nagrody w postaci dyplomów i nagród pieniężnych. Wysokość stypendium w roku akademickim 2009/2010 wynosiła 900 zł. Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 28 stycznia 2010 roku stypendia dla studentów z Własnego Funduszu
Stypendialnego zostały zwolnione z podatku
dochodowego.
mgr Wacław Trojan
Marian Skoczeń

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. Włodzimierz Sady oraz JM Rektor
prof. Janusz Żmija

JM Rektor wręcza stypendia
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Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych
Kraków, 27 maja 2010 r.

Otwarcia dokonał Prorektor
prof. Włodzimierz Sady

Nagroda jury

Prezentacje studentów

Wręczenie nagród i wyróżnień

27 maja w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie odbyła się coroczna Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Była ona
podsumowaniem całorocznej działalności
studenckiego ruchu naukowego naszego Uniwersytetu. Studencki ruch naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to 11 kół, 85
sekcji i kilkuset studentów aktywnie w nim
uczestniczących. Owocem tej aktywności
w roku 2010 były 103 zgłoszone referaty.
Pierwszą fazą eliminacji były wydziałowe sesje
naukowe poszczególnych kół naukowych,
które odbyły się w kwietniu i maju. Dwa najlepsze referaty oraz dwa najlepsze postery
z każdego koła naukowego zostały zakwalifikowane do zaprezentowania w ramach Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych. W tym
roku miała ona charakter międzynarodowy,
za sprawą Jaroslavy Kacinovej, studentki Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze,
która w Sesji Koła Naukowego Technologów
Żywności zajęła drugie miejsce.
Ogólnouczelnianą Sesję Kół Naukowych
otworzył Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich UR w Krakowie prof. Włodzimierz Sady, który w swoim wystąpieniu
podkreślił rolę i znaczenie studenckiego ruchu naukowego dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach Ogólnouczelnianej Sesji przedstawiono 22 referaty i 15
posterów, które oceniało Jury, pod przewodnictwem prof. Haliny Gambuś. Ponadto
w jego skład weszli: dr hab. Krzysztof Gondek, dr hab. Stanisław Małek, dr hab. Piotr
Zapletal, prof. UR, dr hab. Andrzej Misztal, prof. UR, prof. Stanisław Rożek, prof.
Sławomir Kurpasa, dr inż. Agnieszka Galus-Barchan.
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Pierwszą część obrad prowadziła Magdalena
Gumola z Koła Naukowego Zootechników,
natomiast drugą część Tomasz Czempas
z Koła Naukowego Geodetów. Każdy
z przedstawionych referatów i posterów cieszył się zainteresowaniem uczestników Sesji,
o czym świadczyła ożywiona dyskusja, która
musiała być przerywana przez prowadzących.
Po wysłuchaniu referatów Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Grzegorz Woźniczka, Paweł Piwowar, Joanna Barnach, Małgorzata Bobela – Koło Naukowe Rolników – Wpływ
różnych gatunków yerba mate i nanosrebra na
wybrane gatunki grzybów fitopatogennych
w warunkach in vitro – opiekun naukowy:
dr inż. Katarzyna Gleń
II miejsce – Jarosław Pławiak, Aleksandra
Wykurz – Koło Naukowe Ogrodników –
Ocena polimorfizmu i analiza dziedziczenia
cechy mrozoodporności różaneczników przy
wykorzystaniu markerów molekularnych ESTPCR – opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Czernicka
III miejsce – Michał Nowak – Koło Naukowe Rybaków – Romanogobio albipinnatus
complex (Teleostei:Cyprinidae) – nowa ryba
w faunie Małopolski – opiekuni naukowi:
prof. Włodzimierz Popek, dr inż. Paweł
Szczerbik.
Wyróżnienia otrzymali:
Justyna Sułkowska – Koło Naukowe Zootechników – Wpływ długości dnia i egzogennej melatoniny na stężenia prolaktyny (PRL)
i hormonów gonadotropowych (LH) u owiec
laktujących – opiekun naukowy: dr inż.
Edyta Molik

studenci

Magdalena Wiśnios, Ilona Baka – Koło
Naukowe Inżynierii Środowiska – Jakość i cechy użytkowe wody w zbiornikach małej retencji w Solcu-Zdrój – opiekuni naukowi: dr inż.
Włodzimierz Kanownik, dr inż. Andrzej
Bogdał, mgr inż. Wioletta Żarnowiec
Barbara Czesak, Monika Giemzie, Maciej
Adamski – Koło Naukowe Geodetów – Wykorzystanie technologii GIS do inwentaryzacji
cmentarza przy Parafii p.w. Dobrego Pasterza
w Krakowie – opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Siejka
Jaroslava Kacinova – Koło Naukowe Technologów Żywności – Occurrence of the keratinolytic fungi in selected localities of Slovakia –
opiekun naukowy: doc. Ing. Dana Tancinova, PhD – Slovak University of Agriculture in Nitra
Joanna Głowacka, Maria Joneczek – Koło
Naukowe Biotechnologów „Helisa” – Porównanie kompleksu chromosomowego tchórza hodowlanego Mustela putorius i tchórza domowego ( fretka) Mustela putorius furo – opiekun
naukowy: prof. Olga Szeleszczuk, mgr inż.
Marta Kuchta
Grzegorz Gosiewski – Koło Naukowe Rybaków – Wpływ preparatu Roundup 360 SL
na nabłonek skrzel u Carassius auratus gibelio
(Bloch, 1782) – opiekun naukowy: dr inż.
Magdalena Socha, prof. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Grzegorz Widła – Koło Naukowe Technologów Żywności – Optymalizacja procesu warzenia brzeczki słodowej – aspekty ekonomiczne i technologiczne „częściowego gotowania” (próby przemysłowe) – opiekun
naukowy: dr inż. Aleksander Poreda
Wojciech Mrowiec – Koło Naukowe Leśników – Czynniki wpływające na liczebność ptaków zimujących wśród zabudowy wiejskiej:
rola zmieniającego się charakteru gospodarstwa – opiekun naukowy: dr inż. Michał
Ciach.
W sesji posterowej I miejsce zajęły:
Joanna Dąbrowska, Monika Ropek – Koło
Naukowe Ogrodników – Wpływ różnorodnego

Sesja posterowa

Licznie zebrani studenci

Grill na zakończenie Sesji Kół Naukowych
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stresu wodnego na wybrane parametry Euphorbia pulcherrima – opiekun naukowy: dr inż.
Anna Kołton.

Podsumowanie Sesji w auli Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Natomiast wyróżnienia Jury przyznało dla:
Olga Długosz-Grochowska – Koło Naukowe Ogrodników – Nowe kolory dla zdrowia – czyli właściwości antyoksydacyjne fioletowej odmiany kalafiora – opiekun naukowy:
dr hab. Renata Wojciechowska, dr inż.
Anna Kołton
Anna Chećko, Agnieszka Siembida – Koło
Naukowe Technologów Żywności – Zwyczaje żywieniowe i styl życia studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – opiekun
naukowy: dr inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, dr inż. Iwona Gajda.
Podsumowanie Sesji, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród oraz wyróżnień miało
miejsce w auli Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki.
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady, wręczając nagrody i wyróżnienia pogratulował wszystkim
uczestnikom Sesji oraz w imieniu własnym
i JM Rektora UR w Krakowie podziękował
opiekunom referatów, sekcji i kół naukowych, Samorządowi Studentów oraz organizatorom Sesji za organizację tegorocznej
Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych.

Od lewej: prof. Władysław Migdał, prof. Stanisław Rożek, prof. Halina Gambuś,
dr hab. Andrzej Misztal, prof. UR

W roku 2010 zgłoszono 17 obozów naukowych w okresie wakacji, w których będzie
uczestniczyć 189 osób.
W roku 2011 odbędzie się Międzynarodowa
Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do uczestnictwa, w której
zapraszają

Organizatorzy Sesji Kół Naukowych

Jury uważnie słucha prezentacji
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prof. dr hab. Włodzimierz Sady
prof. dr hab. Bogusław Barabasz
prof. dr hab. Władysław Migdał
Anna Szczerbowska

studenci

Festiwal Kultury Studenckiej –
Juwenalia 2010
Kraków, maj 2010 r.
Tegoroczne Juwenalia Uniwersytetu Rolniczego należy uznać za udane. Była to druga
w historii naszej uczelni tak wielka impreza,
w trakcie trwania której odwiedziło nas
około pięciu tysięcy studentów, którzy przy
obfitującej w ciekawe wydarzenia scenie muzycznej, mieli okazję w pełni rozkoszować się
studenckim świętem, jakim w swoim założeniu powinny być Juwenalia.
Oficjalne rozpoczęcie uroczystości na naszej
Uczelni nastąpiło w środę 5 maja, o godzinie
19.30, a zapoczątkowało je przekazanie kluczy do bram uczelni Uniwersytetu Rolniczego. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady, zgodnie
z przyjętym zwyczajem, wręczył symboliczny
klucz na ręce Przewodniczącego Uczelnianej
Rady Samorządu Studentów. Po tej ceremonii, rozpoczął się pierwszy koncert juwenaliowy – „Wielka Reggae Jampa”. Na scenie
pojawiło się kilka zespołów znanych z tworzenia muzyki Reaggae, tudzież jej różnych
odmian i nurtów. Osoby zgromadzone na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego
mogły wysłuchać utworów takich kapel, jak:
Renkaw Selekta, Tallib, Bob One, Pablopavo
oraz Junior Stress & Sun El Band.
Wieczór uświetnił występ zespołu East West
Rockers oraz koncert jednego z najbardziej
znanych wykonawców muzyki Reaggae w naszym kraju – Ras Luty.
Drugi dzień koncertów na terenie naszej
Uczelni, zgromadził również liczną publiczność. Najpierw okazję do zaprezentowania
się otrzymały kapele studenckie: Kto By to
Wiedział, Virus Ego, Train Blues, Vallium,
No Stress. Głównym punktem wieczoru był

Uroczystego przekazania studentom klucza do bram Uczelni dokonał
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady

Jeden z wielu koncertów
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Z Rolniczym bezpieczniej
Kraków, 19 maja 2010 r.

Licznie zgromadzeni studenci
jednak występ grupy Akcent – legendy polskiej muzyki Disco Polo.
Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, działającej przy naszym
Uniwersytecie, wzięli również czynny udział
w organizacji głównego koncertu juwenaliowego, który odbył się na krakowskich Błoniach. Wydarzenie to cieszyło się sporym zainteresowaniem, w czym zapewne znaczny
swój udział mieli – zaproszeni przez organizatorów – główni wykonawcy wieczoru, zespoły: Dżem, Paweł Kukiz i Piersi oraz brytyjska formacja Apollo 440.
Pragniemy serdecznie podziękować JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego prof. Januszowi Żmiji, Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierzowi
Sady oraz dziekanom poszczególnych wydziałów, za dofinansowanie naszych działań
w trakcie organizacji całego przedsięwzięcia.
Dzięki temu wsparciu, mogliśmy zorganizować uroczystości na miarę naszych oczekiwań.
Wyrazy uznania, zadowolenia jakie otrzymaliśmy już po zakończeniu obchodów utwierdzają nas w przekonaniu, iż Juwenalia UR
2010, można uznać za imprezę bardzo udaną.
Chcielibyśmy także podziękować wszystkim
osobom, które w jakikolwiek sposób wzięły
udział w przygotowaniach obchodów i udzieliły nam swojej pomocy. Byliście bardzo
ważną, integralną częścią tego wydarzenia.
Wasze wsparcie i zaangażowanie miało
istotny wpływ na kształt i powodzenie całego
przedsięwzięcia.
Paweł Chałupnik

19 maja 2010 na w Klubie Akademickim
„Arka” odbyło się spotkanie ze studentami
pod hasłem: „Z Rolniczym Bezpieczniej”.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu spotkań
na temat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na Uczelni. Należy zauważyć, że spotkanie, a raczej happening cieszył się dużym zainteresowaniem studentów.
Żałujemy, że podczas happening-u zabrakło
zaproszonych gości z Policji i Straży Pożarnej. Niestety data akcji zbiegła się z tragiczną
w skutkach powodzią jaka dotknęła w maju
nasz kraj. Funkcjonariusze wzywani byli
w tym samym czasie masowo do zabezpieczania Krakowa przed falą powodziową. Pozostali goście dopisali, przygotowując ciekawe
stoiska, na których można było zasięgnąć fachowej opinii.
Program spotkania był bardzo obszerny
i można było dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy, a każdy z przybyłych studentów mógł
znaleźć coś interesującego dla siebie. Happening otwarł w imieniu Prorektora ds. Studenckich prof. Włodzimierza Sady, Kanclerz mgr inż. Krzysztof Ziółkowski, który
przedstawił sens całej Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa w naszej Uczelni oraz wyraził chęć pomocy studentom w każdej sprawie. Bardzo pozytywnie spoglądał na zaangażowanie samorządu studenckiego w sprawę
bezpieczeństwa.
Akademickie Koło PCK i Klub Honorowych
Dawców Krwi przygotowały wykład pt.
Jak się zachować będąc świadkiem wypadku,
a także przygotowali scenki jak pomóc ofierze
wypadku rowerowego, kilka praktycznych
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porad i wskazówek jak w pierwszej chwili wypadku pomóc ofierze przed przybyciem karetki pogotowia. Obecnie dość dużo uczestników ruchu drogowego to rowerzyści, to oni
stają się ofiarami, ale nie każdy z nas wie jak,
oprócz wezwania karetki, może pomóc osobie
poszkodowanej.
Firma Scanmed miała stanowisko, na którym
można było bezpłatnie zrobić sobie badania:
krwi i ciśnienia. Można było nabyć u nich
karty „Akademik” w Centrum Alarmowym
Scanmed Assistance.
Miesięcznik „Manko” reklamował kampanię
Polska bez dymu, informował nas o prawie
dotyczącym zakazu palenia jakie występuje
w Europie, informowali studentów o zagrożeniu zdrowia związanym z paleniem papierosów, a także z biernym paleniem, na które
jesteśmy często narażeni nie z własnej winy.
Pracownice Biura Informacji i Promocji UR
przeprowadziły konkurs wiedzy o Uniwersytecie Rolniczym. Studenci początkowo nieśmiało spoglądając już po kilkunastu minutach ustawiali się w długiej kolejce ciekawi jakiego rodzaju pytania, ale przede wszystkim
jakie nagrody przygotowały Organizatorki.
Samorząd studencki rozprowadzał ankiety
dla studentów, w których można było wypowiedzieć się na temat poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej Uczelni jak i wskazać
niebezpieczne miejsca. Jest to wiedza istotna
dla władz Uczelni, bo dzięki wskazaniu takich miejsc można uniknąć niemiłych zdarzeń losowych i zapobiegać różnego rodzaju
wykroczeniom i wandalizmowi.

studenci

Można było posłuchać wykładów Jak ustrzec
się kradzieży na terenie Uczelni, podczas wykładu można było oglądnąć filmiki z kradzieży w budynkach naszej uczelni.
Kolejnym z wykładów było Jak ustrzec się
kradzieży elektronicznej, poświęcony głównie
kradzieży z bankomatów. Pokazane zostało
modyfikowanie bankomatów przez złodzieja
oraz informacja jak odzyskać pieniądze skradzione elektronicznie.
Studenci przygotowali także scenki: Czyhające niebezpieczeństwo, a także pokaz samoobrony. W trakcie wykładów można było posłuchać o nawykach żywieniowych, a także
o szkodliwym działaniu środków dopingujących często stosowanych przez sportowców
i przez osoby chcące w jak najszybszy sposób
osiągnąć wspaniałą sylwetkę. Stosują niezdrowe specyfiki na odchudzanie lub sterydy
dla zwiększenia muskulatury ciała, co tyczy
głównie mężczyzn.

Zjazd Koleżeński w 55-lecie
ukończenia rolniczych
studiów wyższych I°
(rocznik 1951-1955)
Kraków, 12-13 czerwca 2010 r.
Kolejny Zjazd Koleżeński, z okazji 55-lecia
ukończenia studiów I° na Wydziale Rolniczym i Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, odbył się w dniach 12
i 13 czerwca 2010 roku. Był to 9 zjazd tego
rocznika.
Miejscem obecnego spotkania była Sala Senacka Uniwersytetu Rolniczego w gmachu
Collegium Godlewskiego, a więc budynku,
w którym mieliśmy większość wykładów
i ćwiczeń.
Podstawowym celem zjazdu było spotkanie
po 55 latach od zakończenia studiów w gronie własnym i z władzami uczelni oraz przypomnienie chwil spędzonych w tamtych latach w uniwersyteckim mieście Krakowie.
W tym roku mija bowiem 55 lat kiedy to roz-

staliśmy się z uczelnią rozchodząc się po całym kraju z nakazami pracy i obejmując
różne funkcje w administracji i gospodarce
narodowej. I tak jeden z kolegów był ministrem rolnictwa, dwóch wiceprezydentami
Krakowa. Byli też dyrektorzy zjednoczeń,
przedsiębiorstw, szkół rolniczych, instytutów
naukowych i innych. Dwie osoby wyjechały
za granicę zajmując tam również eksponowane stanowiska. Kilka osób zostało nauczycielami w technikach rolniczych, a kilkanaście wybrało pracę naukową na uczelniach
wyższych lub instytutach resortowych.
W obecnym zjeździe wzięło udział łącznie
35 osób, kilka zrezygnowało w ostatniej
chwili ze względów zdrowotnych.
Zjazd swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor prof. Janusz Żmija, prof. Teofil Łabza –

Było to pierwsze spotkanie z cyklu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na Uczelni,
ale nie ostatnie. Przychylność władz Uczelni
oraz zaangażowanie studentów skłania do organizacji kolejnych przedsięwzięć w przyszłym roku akademickim.
Rafał Ludwikowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Koleżeńskiego
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Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. Jerzy Niedziółka – Dziekan
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
JM Rektor w swym wystąpieniu wspominał
o przekształceniu Akademii Rolniczej
w Uniwersytet Rolniczy jako jedyną o tej
nazwie uczelnię w kraju przedstawiając jego
aktualną strukturę organizacyjną, kierunki
studiów i prowadzone badania. Dziekani
wskazali na specyfikę Wydziałów RolniczoEkonomicznego oraz Hodowli i Biologii
Zwierząt wynikającą z obecnych potrzeb
kształcenia studentów.
Wszyscy Profesorowie wyrazili ogromną radość z tak miłego spotkania ze swymi starszymi kolegami, a w niektórych przypadkach
także nauczycielami i wychowawcami (w gronie absolwentów jest kilku profesorów uczelni
i nauczycieli techników rolniczych). W słowach końcowych życzyli uczestnikom zjazdu
dużo zdrowia i satysfakcji z dokonań zawodowych i rodzinnych zachęcając jednocześnie do
stałych kontaktów z uczelnią macierzystą.
Wieczorem pierwszego dnia zjazdu odbyła
się uroczysta kolacja na terenie dawnego gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu
w Mydlnikach we wspaniale odrestaurowanym Dworku.
Najważniejszym punktem drugiego dnia
zjazdu było uczestnictwo we mszy św. odprawionej w Kolegiacie Akademickiej św. Anny
w intencji zmarłych koleżanek i kolegów oraz
naszych nauczycieli.
Po mszy św. odbyło się wspólne śniadanie
w kawiarni Zalipianka poświęcone podsumowaniu i zakończeniu zjazdu. Końcowym
akcentem było ustalenie terminu następnego
spotkania. Wyznaczono dwa terminy:
w 2012 r. w pierwszą sobotę czerwca o godzinie 10.00 na uczelni, oraz za pięć lat w 60
rocznicę ukończenia studiów po wcześniejszym zawiadomieniu przez organizatorów
zjazdu. Propozycje zostały przyjęte i na tym
spotkanie zakończono.
prof. dr hab. Stanisław Kopeć

UCZELNIA W MEDIACH
OD 24 KWIETNIA 18 CZERWCA 2010

DZIENNIK POLSKI

27.04.2010 r.

Biotechnologia – kierunek przyszłości

Rozmowa z dr inż. Otmarem Vogtem, prodziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK o nowym kierunku studiów
– biotechnologia. Prodziekan wspomina, że
zapoznali się z ofertą programową kierunku
biotechnologia proponowaną przez Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Jagielloński.
Stwierdził, że ich badania stanowią istotne
uzupełnienie oferty proponowanej przez
w/w uczelnie i są pożądane na rynku.
DZIENNIK POLSKI

28.04.2010 r.

a tym samym bezprawnie dostała je uczelnia
rolnicza. W 2007 r. wojewoda małopolski
uznał, że Towarzystwo nie ma racji. Jego decyzję podtrzymał minister infrastruktury. Potem
jednak karta się odwróciła na korzyść TO.
W 2009 r. jego władze odwołały się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i wygrały. Co więcej, tę decyzję podtrzymał NSA. Kazał sprawę ponownie rozpatrzyć wojewodzie. Stanisław Kracik ma
zdecydować, czy grunty zostaną przyznane
Towarzystwu, czy zostaną przy Uczelni.
DZIENNIK POLSKI

08.05.2010 r.

Uniwersytet Rolniczy może stracić działki

Ten korowód przejdzie do historii!

za 100 mln

Barwne stroje, świetną zabawę można było
wczoraj zaobserwować podczas juwenaliowego korowodu „Na rynek marsz”. Na Rynku
również można było dostrzegać np. fanki
Michaela Jacksona. – Uwielbiamy Michaela
Jacksona, mamy zespół, w którym tańczymy
wszystkie jego układy – mówi Magda Bulka,
studentka II roku Uniwersytetu Rolniczego.
Na korowód razem z kolegami pani Magda
przebrała się za zjawy z teledysku „Thriller”.

Uczelnia rolnicza stanęła przed widmem
utraty ponad 60 ha gruntów w podkrakowskich Bibicach i Garlicy Murowanej. O grunty
upomina się powstałe w 1993 r. Towarzystwo
Ogrodnicze w Krakowie. Jego przedstawiciele
twierdzą, że są spadkobiercami dawnego właściciela gruntów – Towarzystwa Ogrodniczego Krakowskiego, założonego w 1893 r.
przez profesorów UJ. (TOK szkoliło młodzież i zakładało wzorcowe sady. Zostało zlikwidowane w 1964 r.). Pracownicy UR podkreślają, że tereny, które mogą stracić, są dla
studentów i nauki bezcenne. Znajduje się tam
np. jedyny w Europie sad, który służy jako
bank nasion sadowniczych. Tymczasem Andrzej Nowak, prezes Towarzystwa Ogrodniczego twierdzi, że jego organizacja chce odzyskać grunty m.in. dlatego, że uczelnia wykorzystuje małą ich część, a w latach 90. chciała
te ziemie rozparcelować. Towarzystwo zaczęło
walczyć o zwrot gruntów. Aby je odzyskać,
muszą udowodnić, że państwo bezprawnie je
przejęło, w ramach dekretu o reformie rolnej,
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POLSKA GAZETA KRAKOWSKA 11.05.2010 r.
Nowi doktorzy i profesorowie

W poniedziałek 10 maja o godzinie 10.00,
w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, mieszczącej się
przy al. 29 Listopada 46 odbyły się uroczyste
promocje habilitacyjne i doktorskie.
Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich to ważne wydarzenie i miły akcent
wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów. Co roku grono nauczycieli
akademickich na Uniwersytecie Rolniczym
powiększa się.

piszą o nas

W poniedziałek dyplomy doktora habilitowanego zostały wręczone 10 osobom, a tym
samym grono doktorów habilitowanych Uniwersytetu Rolniczego wzrosło do 395
osób. Rozwój tej grupy pracowników jest
szczególnie cenny, ponieważ powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki,
która decyduje i świadczy o randze naukowej
Uczelni oraz prawidłowym jej rozwoju. 32
osoby otrzymało promocje doktorskie i tym
samym dorobek UR od początku istnienia
jako Uczelni Akademickiej osiągnął liczbę
1445 wypromowanych doktorów.
Uroczystości uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Rolniczego pod dyrekcją Joanny
Gutowskiej-Kuźmicz.
www.mmkrakow.pl
www.pozytywy.com
www.deon.pl

20.05.2010 r.
13 maja 2010 r. na Rynku w Krakowie odbył
się Festiwal Nauki. W ramach tego Festiwalu
przeprowadzono publiczną dyskusję, zorganizowaną przez Uniwersytet Rolniczy na temat: „Ocieplenie klimatu? Technologie
w pozyskiwaniu energii”. Dyskusję prowadziła Redaktor Regina Cyganik. W Panelu
Dyskusyjnym wzięli udział: dr hab. inż., prof.
AGH Piotr Czaja, prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
– Politechnika Krakowska, prof. dr hab.
Jacek Kieć, dr inż. Grzegorz Wcisło – Uniwersytet Rolniczy, dr hab. Paweł Nowak –
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN, doc. dr hab. Wojciech Mietelski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN, mgr inż. Grzegorz Ojczyk – specjalista ds. odnawialnych
źródeł energii.
www.forum.mkrakow.pl

www.naukawpolsce.pap.pl

a także obejrzeć wystawę exlibrisów i fotografii o tematyce entomologicznej Przewidziano
ponadto przegląd filmów przyrodniczych, zajęcia i warsztaty, podczas których studenci
przybliżą świat owadów. Dodatkową atrakcją
będą wróżby „owadziej wróżki”, „owadzie” tatuaże, zawody w owadziej lekkoatletyce czy
konkursy rysunku ulicznego. Przez cały czas
odbywać się będą kiermasze – owadów krajowych i egzotycznych w gablotkach i do samodzielnego rozłożenia, produktów pszczelich,
akcesoriów entomologicznych, książek o tematyce entomologicznej, ogrodniczej oraz
ogólno-przyrodniczej. Studenci Wydziału
Ogrodniczego przygotowali także „Punkt doradztwa Ogrodniczego”, gdzie zainteresowani
będą mogli uzyskać porady z zakresu hodowli
i pielęgnacji roślin. W sobotę i niedzielę niewątpliwym hitem będzie prezentacja
„KUCHNI Z POSMAKIEM OWADA”
połączona z degustacją!

www.krakow24.info.pl

www.biolog.pl

www.kultura.wp.pl

www.edualert.pl

FORUM AKADEMICKIE

www.magazynsms.pl

Jodła w ekosystemach leśnych

www.mmkrakow.pl

8-9 kwietnia, z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Polskiego Towarzystwa Leśnego O/Gdańsk oraz
Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, odbyła się
konferencja poświecona roli jodły pospolitej
w gospodarce leśnej oraz metodom hodowli
selekcyjnej i ochrony zasobów genowych ex
situ jedlin Karpackiego Banku Genów.
Mówiono m.in. o perspektywach hodowli selekcyjnej jodły pospolitej w świetle zmian klimatycznych poza zasięgiem naturalnego występowania, wartości genetyczno-hodowlanej jodły polskich pochodzeń, możliwości
analizy genomu jadły pospolitej, a także występowaniu jodły pospolitej w lasach Pomorza i ocenie zdrowotnej jedliny regionu.

www.fakty.interia.pl
DZIENNIK POLSKI

14.05.2010 r.

Święto nauki

www.czasdzieci.pl

Od 13 do 15 maja na Rynku Głównym trwa
Festiwal Nauki w Krakowie. W tym roku odbywa się pod hasłem „Technologia – Sztuka
– Życie”. Stoiska poszczególnych instytucji
zadziwiają różnorodnością, np. w namiocie
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie można zobaczy, potrzymać i pogłaska węże zbożowe. –
Nie ma się czego bać, bo one nie gryzą – deklarują Ania i Iwona z Wydziału HiBZ UR.

www.arachnea.org

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA 14.05.2010 r.
Kraków stoi wysoko w rankingu uczelni

Według rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” wśród najlepszych uczelni rolniczych z całej Polski Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie uplasował się
na 4 miejscu z 79,73 punktami.
www.klaster.agh.edu.pl
www.biolog.pl

www.wrotamalopolski.pl
www.krakow.pl
www.studia.net
DZIENNIK POLSKI

25.05.2010 r.
27.05.2010 r.
29.05.2010 r.

Owad to potęga

Jak co roku entomolodzy zapraszają krakowian na Dzień Owada. Impreza z udziałem
stworzeń z całego świata odbędzie się już po
raz dziesiąty na krakowskim Uniwersytecie
Rolniczym.
Dni Owada, które zaczynają się 28 maja i potrwają do niedzieli, to impreza, która gromadzi tłumy zwiedzających. Stałymi elementami
Dni Owada są wystawy żywych owadów krajowych i egzotycznych, pajęczaków egzotycznych, owadów drapieżnych, parazytoidów
oraz nicieni. Ponadto można zobaczyć kolekcje roślin owadożernych, owady preparowane,

COGITO

maj 2010 r.

maj 2010 r.

Przewodnik akademicki

Krakowskim studentom z reguły żal opuszczać miasto, ale gdy mają okazje skorzystania
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z wyjazdu za granicę, korzystają. A wyjechać
mogą choćby w ramach Erasmusa, np. Uniwersytet Rolniczy dzięki podpisanym
umową partnerskim daje szanse zwiedzania
m.in. Pragi, Madrytu, Lyonu, Sztokholmu
czy Michigan.

których produktach żywnościowych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Ich niedobór może przynieść niepożądane
skutki w postaci kłopotów z pamięcią. Właściwie zbilansowana dieta jest niezbędna dla naszego mózgu – mówi Kopeć.

po tegorocznej powodzi wysychanie ścian
może potrwa nawet do sześciu miesięcy.
Kiedy będą suche należy je zdezynfekować
i pomalować. Dopiero wówczas grzyb przestanie nam zagrażać.
DZIENNIK POLSKI

DZIENNIK POLSKI

31.05.2010

DZIENNIK POLSKI

7.06.2010

9.06.2010

Powódź zdziesiątkowała bobry,

Krocionogi mogą zarażać ludzi,

Woda zabiera dobytek, zdrowie, a nawet życie!

nie będzie ostrzału gryzoni

wydzielają też substancje rakotwórcze

Fala powodziowa niesie m.in. związki wywołujące choroby nowotworowe. Zalegają one
w studniach, stawach, rzekach i jeziorach od
80 do nawet 110 dni po opadnięciu wód!
Wykazały to badania przeprowadzone po
powodzi w 1997 r. przez zespół nieżyjącego
już prof. Smyka, mikrobiologa z krakowskiej
Akademii Rolniczej. To szokujące wyniki.
Oznaczają m.in., że tegoroczni powodzianie
na długo powinni zapomnieć o używaniu
wody z przydomowych studni. Badania prof.
prof. Juliana Aleksandrowicza i Bolesława
Smyka wykazały, że w mieszkaniach wielu
osób, które zmarły na białaczkę – nazwanych
„domami białaczkowymi” – występowały
grzyby toksynotwórcze, w tym najgroźniejszy – Aspergillus flavus.
Mieszkańcy zawilgoconych pomieszczeń częściej cierpią na choroby górnych dróg oddechowych, bóle głowy nudności. – Kiedy
z niepokojem zastanawiamy się, czy deszcz
znów nie zacznie padać, najważniejsze jest
bezwzględne przestrzeganie higieny. W miejscach, przez które przeszła fala powodziowa,
wszędzie bowiem znajdują się różnorodne bakterie i zarodniki grzybów. Dlatego trzeba stale
myć ręce w nieskażonej wodzie, przywożonej
beczkowozami przez służby sanitarne lub
w wodzie źródlanej czy mineralnej – podkreśla Wiesław Barabasz, kierownik Katedry
Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Ostrzega przed przetworami:
w słoikach i butelkach znajdujących się
w spiżarniach zalanych domów prawdopodobnie pojawi się pleśń. Należy je wyrzucić,
zbieranie pleśni z powierzchni dżemu czy
soku nic nie da, bo mykotoksyny są w całej
objętości naczynia. Prof. Barabasz szacuje, że

W Małopolsce nie wydano ostatnio żadnej
zgody na odstrzał bobrów, które miały niszczyć wały przeciwpowodziowe. – Po pierwsze
dlatego, że bobry i tak zostały bardzo przetrzebione przez powódź, a poza tym mają teraz
okres rozrodczy – mówi Jerzy Wertz, dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie. W czasie powodzi tylko jedna
gmina z Małopolski zwróciła się z prośbą
o zezwolenie na odstrzał bobrów – Wietrzychowice koło Tarnowa. – Wójt uzasadniał, że
bobry będą kopać nory i doprowadzą do jeszcze
większego osłabienia wałów. Zapewniłem go
jednak, że w czasie powodzi bobry nie kopią
nor i nie zakładają gniazd, tylko walczą
o przetrwanie – mówi Jerzy Wertz.
Według naukowców to nie bobry są winne
powodzi. – Tylko ludzie, którzy zaniedbali
konserwację wałów – przekonuje prof. Andrzej Tomek z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. – Bobry mogą kopać nory
w brzegu, a także w wałach, ale tylko w pobliżu wody. Wały oddalone o kilkadziesiąt metrów od nurtu rzeki nie są niszczone przez te
gryzonie. A jeśli nawet w niektórych miejscach
bobry spowodowały naruszenia wałów, to zabrakło wcześniejszej interwencji polegającej na
ich zabezpieczeniu.

Trzeci rok z rzędu mieszkańcy Bodzowa, Kostrza, i innych części Dębnik nękają wije,
krocionogi plamiste. Są wszędzie; na podwórkach, ścianach domów i garaży, przez
otwarte drzwi i okna potrafią wleźć do mieszkań. Długie na kilka centymetrów, grube, obślizgłe nieprzyjemne dla oka, niezliczone ilości krocionogów. Po interwencji mieszkańców przed rokiem w Bodzowie i Kostrzu
odbyła się nawet wizja z udziałem przedstawicieli Sanepidu, Uniwersytetu Rolniczego
oraz Wydziału Kształtowania Środowiska
UMK. Ale na tym się skończyło. Mieszkańcy
pozostawieni sami sobie walczą z nimi różnymi sposobami.
DZIENNIK POLSKI

31.05.2010

Dieta na dobrą pamięć

Kłopoty z pamięcią mogą mieć kilka przyczyn. Jedną z ważniejszych jest sytuacja psychospołeczna, na którą wpływ mają warunki
ekonomiczne, wsparcie rodziny, śmierć
współmałżonka, a także niektóre przebyte
choroby, takie jak: depresja, infekcje bakteryjne i wirusowe, niedokrwistość.
Wśród przyczyn występowania problemów
z pamięcią wymienić należy także niewłaściwą dietę, która może negatywnie wpłynąć
na zdolności poznawcze człowieka. Właściwy sposób odżywiania często bywa niedoceniany. Tymczasem jak mówi dr inż. Aneta
Kopeć z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, stosując dobrą dietę, najłatwiej jest
usprawnić zdolności zapamiętywania. – Ludzie rzadko zdają sobie sprawę z efektów, jakie
można osiągnąć dzięki odpowiedniemu odżywianiu. Substancje odżywcze zawarte w nie-
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Woda opada, ale po powodzi zjedzą nas komary

Mamy teraz w Polsce idealne warunki do rozmnażania się tych złośliwych owadów. Komary na zalanych terenach (i nie tylko tam)
już od jakiegoś czasu zaczęły dawać się we
znaki mieszkańcom.
– Zima była dość mroźna, co ograniczyło nieco
ich populację. Niestety, powódź sprawiła, że

warunki do rozrodu stały się bardzo dobre,
więc liczba komarów gwałtownie wzrosła. Wysoka temperatura, rozlewiska, tereny podmokłe, woda na dużych obszarach to miejsca,
gdzie komary mogą składać jaja, a ich larwy
rozwijać się swobodnie – wyjaśnia Patrycjusz
Nowik z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Na szczęście nasze komary nie roznoszą groźnych chorób. Od ugryzienia nie grozi nam
więc wirusowe zapalenie mózgu czy malaria,
ale dokuczliwe swędzenie wystarcza, by nie
darzyć ich sympatią. Koniecznie przed komarami trzeba natomiast chronić małe dzieci.
Patrycjusz Nowik z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie uspokaja, że polskie komary nie
są niebezpieczne i nie przenoszą chorób zakaźnych.
Od ugryzienia komara nie grozi nam więc filarioza, wirusowe zapalenie mózgu czy malaria. Potwierdza to Anna Armatys, rzecznik
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie: – Nie dostaniemy żadnej
tropikalnej gorączki, natomiast zagrożenie
może być takie, że gdy ktoś zostanie intensywnie pokąsany to mogą pojawić się u niego odczyny alergiczne. Jest to niebezpieczne szczególnie u małych dzieci, dlatego należy je specjalnie
chronić.
Jak więc ustrzec się przed ukłuciem? – Przy
pladze komarów najlepsze są działania kompleksowe podejmowane przez samorządy lokalne, bo to właśnie w ich kompetencji leżą takie akcje. Jeżeli jednak oprysków jeszcze się nie
wykonuje, trzeba samemu zadbać o bezpieczeństwo – mówi Anna Armatys. Wychodząc
na zewnątrz należy ubierać się tak, aby zakryte były jak największe części ciała
(spodnie z długimi nogawkami, koszula
z długimi rękawami, nakrycie głowy). Pomocne są dostępne w sklepach środki chemiczne odstraszające owady, którymi można
spryskać firanki, zasłony i otwory wejściowe
do domu. W oknach można zamontować gęstą metalową lub plastikową siatkę. Odstraszająco na niektóre owady działa olejek cytrynowy i eukaliptusowy.

– Można też używać tzw. repelentów stosowanych na skórę, ale należy sięgać tylko po te dostępne w aptekach i stosować je zgodnie z instrukcją – podkreśla Anna Armatys. Skuteczna jest też witamina B1, której zapachu
nie lubią komary. – W aptece można nabyć
zestaw witamin pod nazwą B-kompleks i zażywać nieco więcej niż przewiduje norma. W ten
sposób doprowadzimy do pewnego nadmiaru
witaminy B1 w organizmie, który dla nas nie
będzie szkodliwy (wydalimy ją), ale będzie
skutecznie odstraszała komary – mówi Patrycjusz Nowik. Badacz dodaje, że naukowcy
ciągle pracują nad nowymi sposobami zwalczania komarów.
Na Zachodzie w użyciu są mikrobiologiczne
insektycydy w postaci tabletki, które rozpuszcza się w pojemnikach z wodą ustawionych na
posesji lub w ogródku i które działają odstraszająco. Ciekawy sposób to metody biologiczne, czyli wykorzystywanie naturalnych
wrogów komarów – ryb, bezkręgowców, grzybów i roślin. – Np. ryba gambuzja pospolita
żywi się komarami, wręcz potrzebuje ich do
przejścia cyklu rozwojowego – mówi Patrycjusz
Nowik. Prowadzone są też badania nad wykorzystaniem w tym celu bakterii. Zaletą metod
biologicznych jest ich naturalność i niska cena.
GAZETA KRAKOWSKA
DZIENNIK POLSKI

11.06.2010
17.06.2010

Święto ogrodów

Po raz kolejny wszystkich miłośników natury
w wydaniu miejskim czeka nie lada gratka.
Już dziś rusza znany wszystkim krakowianom
piąty Festiwal „Święto Ogrodów”, który rokrocznie przyciąga na swoje imprezy tłumy
zwiedzających.
W tegorocznym święcie bierze udział także
Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie odbędzie się cykl
prelekcji i warsztatów pt. „Ogród – terapia
dla ciała i ducha”. Będzie można dowiedzieć
się jak zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne
przy pomocy tego czym dysponujemy
w przydomowym ogródku.

www.nowiny.pl

15.06.2010

Plaga komarów

Nad zalaną Rudą i Turzem unoszą się roje
owadów. W przydrożnych rowach i na łąkach nadal stoi woda. Podgrzana przez promienie słońca jest istnym rajem dla larw komarów. – Jedno jest pewne, jeśli temperatura
się utrzyma, będzie ich coraz więcej – mówi
Patrycjusz Nowik, doktorant z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. – Wysoka temperatura sprawiła, że cykl rozwojowy tych owadów
mocno się skrócił. W normalnych warunkach
od momentu złożenia przez samicę jaj, nowe
komary pojawiają się dopiero po kilku tygodniach. W obecnych warunkach, w podgrzanej
wodzie, kolejne owady pojawiają się już po
kilku dniach. Bardzo szybko są gotowe do złożenia kolejnych jaj i w ten sposób koło się zamyka, a nad łąkami pojawiają się roje owadów
– mówi specjalista.
Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia
o nowych gatunkach komarów, które mają
atakować na terenach zalewowych. Również
mieszkańcy gminy Nędza i Kuźnia Raciborska twierdzą, że komary nie przypominają
tych sprzed lat. – Są wyjątkowo agresywne
i jakby większe. Ugryzienia również są bardzie
dokuczliwe. Czekamy na jakiekolwiek działania ze strony województwa, bo wieczorami nie
można usiąść w ogrodzie – mówi Anna Iskała,
wójt Nędzy. Specjaliści uspokajają, że gryzą
nas te same owady co przed laty. – W Polsce
mamy 47 gatunków komarów, a do tego naukowcy wyróżniają jeszcze poszczególne rasy.
Może się zdarzyć, że np. na naszej ręce usiądą
trzy komary, z czego jeden będzie większy od
reszty. To po prostu inny gatunek. Każdy
z nich ma inne preferencje i różni się biologią.
Niektóre rozmnażają się w bardzo czystej wodzie, inne szukają do złożenia jaj jak najbardziej zanieczyszczonych zbiorników. Decydująca będzie zima, która w naturalny sposób zabija cześć populacji. Od mrozów będzie
zależało ile samic przezimuje i wiosną wyleci
złożyć jaja. Komary będą nam dokuczać do
października – mówi doktorant z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Znaleźć pracę w turystyce

Coraz więcej uczelni kształci na kierunkach
i specjalnościach związanych z turystyką.
Tymczasem wkrótce, by prowadzić biuro podróży, nie będą potrzebne studia.
Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych zakłada zniesienie wymogu ukończenia
turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu przez właścicieli biur
turystycznych. Nie będzie też już wymagany
rok praktyki i doświadczenia.
– Część środowiska akademickiego jest tym
zbulwersowana, ale myślę, że dopiero czas pokaże, czy decyzja ta wpłynie na jakość usług turystycznych. Na razie czekamy, aż nowe przepisy wejdą za kilka miesięcy w życie – mówi dr
Zygmunt Kruczek z Wydziału Turystyki
i Rekreacji AWF w Krakowie oraz prezes
Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.
– Zniesienie obowiązku posiadania wykształcenia kierunkowego ma służyć zwiększeniu
swobód gospodarczych.

Tymczasem turystyka i rekreacja to jeden
z najbardziej obleganych kierunków. – Co
roku na wszystkich polskich uczelniach studiuje
turystykę kilkadziesiąt tysięcy osób – mówi dr
Kruczek. W samym Krakowie turystykę i rekreację można studiować m.in. na AWF, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym
oraz Uniwersytecie Pedagogicznym. W Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie wśród specjalizacji do wyboru jest również
turystyka religijna, a na Uniwersytecie Rolniczym można wybrać specjalizację: agroturystyka. Dodatkowo, studia z turystyki i rekreacji prowadzą także uczelnie prywatne.
DZIENNIK POLSKI – magazyn specjalny
EDUKACJA
GAZETA KRAKOWSKA

Czerwiec 2010
18.06.2010

stę propozycji powiększają zarówno szkoły
publiczne, jak i prywatne. W ofercie są nowości niespotykane na uczelniach w innych
miastach.
Nowości przygotował też Uniwersytet Rolniczy. W ramach działającego już kierunku:
technologia żywności i żywienie człowieka
powstaną dwie nowe specjalności: dietetyka
ogólna oraz enologia (nauka o winach i ich
produkcji). Nowa specjalność pojawi się też
na kierunku: ogrodnictwo – rośliny lecznicze i prozdrowotne. Na studiach II stopnia,
na kierunku: ochrona środowiska będzie
można studiować takie specjalności, jak: zagrożenia i ochrona ekosystemów, monitoring
ekologiczny środowiska, kształtowanie i rewaloryzacja środowiska oraz agroekologia
w języku angielskim.

Nowe kierunki i specjalności

Krakowskie uczenie zachęcają kandydatów,
wprowadzając nowe atrakcyjne kierunki. Li-

Fot. Andrzej Misztal
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Opracowanie: Katarzyna Dereń
Biuro Informacji i Promocji

Festiwal Nauki w Krakowie – 12-15 maja 2010 r.

JM Rektor prof. Janusz Żmija z wnukiem Rysiem

Prezentacja na stoisku Wydziału Rolniczo-Ekonomiczego

Najmłodsi przy namiocie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Festiwal Nauki w Krakowie – 12-15 maja 2010 r.

Studenci AGH na stoisku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

Kolorowe prezentacje Wydziału Ogrodniczego

Degustacja parówek owsianych dzięki uprzejmości firmy Wolas&Kastelik

X Ogólnopolskie Dni Owada – 28-30 maja 2010 r.

Pasożyty pod mikroskopem

Prezentacja kolekcji motyli

Udko x 6 czyli kuchnia z posmakiem owada

X Ogólnopolskie Dni Owada – 28-30 maja 2010 r.

Joanna Roczniewska śpiewa „Gdzie są te trutnie”

Paweł Drab śpiewa „Do serca przytul pchłę”

„Piosenka firmowa” w ramach jubileuszowego występu Kabaretu na sześciu nogach

Festiwal Chórów Polskich i Ukraińskich
„Duchowe i kulturowe mosty między Polską i Ukrainą”
Krynica-Zdrój, 22-23 maja 2010 r.

Chór Uniwersytetu Rolniczego, dyrygent: Joanna Gutowska-Kuźmicz

Chór Kijewskije Błachoczestija, dyrygent: Natalia Kiblicka

