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w numerze

z życia Uczelni

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 15 grudnia 2011 r.
Laudacja prof. dr hab. Tadeusza Szulca wygłoszona przez
prof. dr hab. Zygmunta Gila
z Katedry Hodowli Bydła Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego
Magnificencje,
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Wysoka Rado Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu,
Dostojny Profesorze Tadeuszu Szulc,
Panie i Panowie!

prawy: Poszukiwanie metod wczesnej selekcji
bydła na podstawie niektórych wskaźników
krwi. Tu też habilitował się w 1979 r. na podstawie rozprawy Efektywność opasu buhajków
rasy ncb i nczb do mas ciała 150, 300, 450
i 600 kg przy różnych systemach żywienia.
W 1980 r. został powołany na stanowisko
docenta, w 1990 r. uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a na stanowisko profesora
zwyczajnego powołany został w 1995 r.

Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
powierzyła mi funkcję promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris
causa prof. Tadeuszowi Szulcowi. Jest to dla
mnie wielki zaszczyt, że mogę przedstawić
Państwu sylwetkę, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, wybitnego, uznanego w kraju i za granicą Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc urodził się
2 stycznia 1942 r. we Włodzimierzu. Państwowe Technikum Rolnicze w Bujnach k.
Piotrkowa Trybunalskiego ukończył w roku
1961, a studia na Wydziale Zootechnicznym
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu
w 1966 r. Doktoryzował się pod kierunkiem
profesora Jerzego Juszczaka, na Wydziale
Zootechnicznym w 1973 r. na podstawie roz-

Prof. Tadeusz Szulc posiada imponujący dorobek naukowy. Łącznie opublikował 425
opracowań, w tym ponad 131 oryginalnych
prac twórczych, 86 doniesień naukowych,
135 referatów, publikacji popularno-naukowych i innych, a także 49 referatów i publikacji z zakresu edukacji w szkolnictwie wyższym. Jest współautorem 20 publikacji zwartych, w tym: 6 książek, 5 monografii,
7 skryptów dla studentów oraz redaktorem
i współautorem 3 podręczników akademickich, w tym m.in.: Wychów cieląt – 1979,
1982, Hodowla bydła – 2005, Chów i hodowla zwierząt – 2005, a także książki Jakość
kształcenia w szkołach wyższych – 2005. Był
organizatorem lub współorganizatorem ponad 20 konferencji naukowych i naukowo-
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technicznych. Kierował badaniami w ramach
problemów węzłowych i resortowych, 7 projektami MNiSzW oraz projektem ze środków
UE, w kilku projektach był głównym wykonawcą.
Prof. Tadeusz Szulc ma wiele osiągnięć naukowych. Chciałbym wymienić w wielkim
skrócie te, które szczególnie znamionują Jego
zainteresowania badawcze. Należy tu wspomnieć o badaniach z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych dotyczących technologii
wychowu cieląt. Badania te, oryginalne
w owym czasie, wskazały na możliwość alternatywnego sposobu wychowu cieląt, pozwalającego na obniżenie kosztów wychowu i zostały wykorzystane do opracowania technologii produkcji żywca wołowego w stadach
mięsnych przy wykorzystaniu krów matek
i krów mamek.
Oryginalnym był też cykl badań nad schorzeniami u cieląt i ich wpływem na późniejszą
użytkowość. W tych interdyscyplinarnych badaniach wykazano, że cielęta po przebyciu
schorzeń, charakteryzowały się istotnie niższym tempem wzrostu w późniejszym użytkowaniu, a w pierwszej i drugiej laktacji obniżonymi parametrami użytkowości mlecznej.

buhajków cb i czb do mas ciała 150, 300, 450
i 600 kg przy różnych systemach wychowu
i opasu i współautorem książki Intensywna
produkcja bydła mięsnego w oparciu o trwałe
użytki zielone regionu Pogórza Sudeckiego.
Do osiągnięć naukowych prof. Tadeusza
Szulca należy też zaliczyć badania nad optymalizacją żywienia wysokowydajnych krów
mlecznych w okresie okołoporodowym,
w tym efektywności stosowania w żywieniu
różnych dodatków paszowych i ergotropików.
We współpracy z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju prof. Szulc kierował badaniami
nad wpływem różnych wariantów okołoporodowego żywienia krów mlecznych na cechy
prekolostrum, siary i mleka oraz poziom biernej odporności cieląt. Kierował też cyklem 19
badań, prowadzonych w kilku ośrodkach naukowych w kraju, w zakresie oceny przydatności w żywieniu bydła, świń i drobiu suszonego wywaru zbożowego (DDGS).
Do oryginalnych badań prowadzonych ze
współpracownikami należy określenie ekspresji genów białek mleka u krów z różnymi
genotypami beta-laktoglobulin i kappa-kazein otrzymujących różne dodatki paszowe.
Stwierdzono istotne zróżnicowanie we wpły-

wie dodatku pasz białkowych na wzrost
udziału białka, frakcji kazeinowych i serwatkowych oraz zmiany cech fizycznych mleka
krów o zróżnicowanych genotypach beta-laktoglobulin i kappa-kazein.
Prof. Tadeusz Szulc wiele opracowań i działań poświęcił dydaktyce, w tym jakości kształcenia. Brał aktywny udział w różnych gremiach uczelnianych, środowiskowych i krajowych zajmujących się doskonaleniem procesu
dydaktycznego, w tym wdrażaniem Procesu
Bolońskiego. Był inicjatorem utworzenia w regionie 7-miu punktów konsultacyjnych
kształcenia studentów, członkiem Fundacji na
Rzecz Edukacji w Legnicy i Zielonej Górze.
Szczególna aktywność prof. Szulca przypada
na czas pełnienia funkcji prorektora i rektora,
a następnie podsekretarza i sekretarza stanu
w MEN, gdzie zajmował się sprawami szkolnictwa wyższego. Na ten okres przypada praca
nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym,
wdrażanie procesu bolońskiego, opracowanie
nowych standardów kształcenia, doskonalenie
algorytmu podziału środków dla uczelni,
opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiej legitymacji studenckiej. Działalność ta została
wyróżniona przez Konferencję Rektorów

Od lewej: prof. Zenon Pijanowski, prof. Roman Kołacz, prof. Janusz Żmija, prof. Krysytyna Koziec i prof. Włodzimierz Sady
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Prof. Szulc był inicjatorem badań nad
zmiennością składu siary krów i jej przyswajalnością u cieląt. W licznych eksperymentach wykazano, że przez żywienie i właściwe
przygotowanie krowy do laktacji można oddziaływać na jakość siary, w tym na jej skład
i cechy fizyczne oraz poziom immunoglobulin. Wykazano, że niektóre dodatki paszowe
i ergotropiki stymulowały wydajność, skład
i właściwości siary krów. Istotnym osiągnięciem było też określenie możliwości konserwowania siary przez liofilizację i suszenie
rozpyłowe przy minimalnej utracie jej właściwości biologicznych i przyswajalności przez
cielęta. Ten, pierwszy w Polsce, tak szeroki
zakres i cykl badań zakończony został m. in.
opracowaniem publikacji – monografii Siara
eliksir życia osesków.
Prof. Tadeusz Szulc był aktywnym członkiem zespołu naukowego pracującego nad
optymalizacją produkcji żywca wołowego
w Polsce. Jest współautorem technologii
opasu młodego bydła do masy 450 i 600 kg
z wykorzystaniem jednego i dwóch sezonów
pastwiskowych w opasie, przy wykorzystaniu
pastwisk górskich w Sudetach, a także autorem monografii Analiza efektywności opasu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman Kołacz
Akademickich Szkół Polskich i Prezydenta
RP. Brał także udział w konsorcjum do opracowania Strategii rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2020 r.
Prof. Tadeusz Szulc wniósł bardzo duży
wkład w rozwój kadry naukowej. Wypromował 6 doktorów, dwóch wychowanków jest
już profesorami, w tym jeden na stanowisku
profesora w Uniwersytecie Hom w Syrii.
Opiekował się ponad 100 magistrantami. Był
recenzentem, w tym recenzentem z ramienia
Centralnej Komisji: 30 rozpraw doktorskich
(w tym dwóch zagranicznych), 31 habilitacyjnych, 37 wniosków o tytuł profesora
(w tym dwóch zagranicznych), 4 wniosków
o nadanie doktora honoris causa oraz promotorem 3 doktorów honoris causa.

rencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych
(1996–2002). 11 lat temu profesorowie hodowli bydła w Polsce powierzyli Mu zaszczytny obowiązek Prezydenta Profesorskiego
Klubu Hodowców Bydła, co dobitnie świadczy o Jego pozycji w środowisku naukowym.
Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (20032004), a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2004-2005).
Jest członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (od 2000 r.), członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1994 r.),
członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 1996 r.), członkiem Polskiego
Towarzystwa Genetycznego (od 1980 r.),
członkiem i rzeczoznawcą SITR (od 1985 r.).
Prof. Tadeusz Szulc jest członkiem (od
2003 r.), a obecnie wiceprzewodniczącym
Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu
Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (od 2005 r.), jest
członkiem (od 2005 roku), a obecnie przewodniczącym Rady Instytutu Społeczeństwa
Wiedzy w Warszawie (od 2011 r.), jest członkiem (od 1999 r.), a w latach 2007-2010 był
wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów.

Prof. Tadeusz Szulc pełnił wiele funkcji społecznych i organizacyjnych. Nie sposób wymienić wszystkie, wymienię więc te najważniejsze. Pełnił funkcję prodziekana (1980–
1983) i dziekana Wydziału Zootechnicznego
(1983–1986), prorektora ds. studenckich
(1986–1989), dwukrotnie wybrany został na
rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu
(1996–1999 i 1999–2002). Był wiceprzewodniczącym Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola (1986–1989) i przez
dwie kadencje wiceprzewodniczącym Konfe-
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Ważną część aktywności prof. Tadeusza
Szulca stanowią działania na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Prowadził
wykłady i szkolenia dla hodowców i producentów bydła w całym kraju. Jako rektor
uczelni publicznie wielokrotnie zabierał głos
w sprawach wsi i rolnictwa od Jasnej Góry
przez Komisje Sejmu, Kancelarie Prezydenta
RP po samorządy.
Prof. Tadeusz Szulc jest uznanym autorytetem nie tylko w kraju, ale również za granicą.
Współpraca profesora z zagranicznymi ośrodkami naukowymi rozpoczęła się w połowie lat
siedemdziesiątych, po odbyciu trzymiesięcznego stażu na Uniwersytecie w Bukareszcie
i dwumiesięcznego stażu na Uniwersytecie
w Helsinkach, kolejne krótkoterminowe wyjazdy i misje odbył na uniwersytetach lub
w instytutach naukowych w Rostoku, Brnie,
Nowym Sadzie, Nitrze, Czeskich Budziejowicach, Lipsku, Malme, Uppsali.
Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na
współpracę prof. Szulca z naszą Uczelnią.
Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym
w Krakowie dotyczyła działalności naukowej
i organizacyjnej. Był recenzentem w dwóch
przewodach doktorskich (Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt) i dwóch habilitacyjnych
(Wydział Technologii Żywności) oraz recenzentem wielu wniosków z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Współpraca
dotyczyła też badań w ramach problemu resortowego RR II 23 Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji mleka oraz
badań nad krzyżowaniem ras krajowych
z włoskimi, mięsnymi rasami bydła. Przez
kilka lat był wykładowcą na studium podyplomowym z hodowli bydła. Od 11 lat
współuczestniczy merytorycznie w organizacji Szkół Zimowych Hodowli Bydła w Zakopanem, organizowanych przez Katedrę Hodowli Bydła UR w Krakowie, we współpracy
z prof. Janem Szarkiem i Kolegami z Katedry. Wspólnie uzgadniano program i profil
Szkoły. Wspólnie opublikowano kilkanaście
artykułów, komunikatów i referatów naukowych przedstawianych na Szkole, a także szereg innych publikacji. Jego współpraca łączyła się również z działalnością rektorów

z życia Uczelni
Gratulacje ze strony władz macierzystej Uczelni
UR w Krakowie. Z prof. Kazimierzem Kosiniakiem-Kamyszem w konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych podejmowali wiele
inicjatyw na rzecz oceny jakości kształcenia,
problemów transformacji polskiego rolnictwa przed akcesją do Unii Europejskiej,
w tym m. in. spotkania z ministrami i Komisją Sejmową ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Współpraca z Rektorem prof. Zbigniewem
Ślipkiem, w czasie gdy pełnił obowiązki sekretarza stanu w MENiS, dotyczyła problemów inwestycji, a szczególnie problemów
własnościowych z Uniwersytetem Rzeszowskim, które w znacznej mierze zostały rozwiązane. Kolejny zakres współpracy obejmował jego działania w procesie legislacyjnym
prawa o szkolnictwie wyższym, na rzecz
wprowadzenia wielu zapisów ustawowych,
w tym uwłaszczenia uczelni na posiadanych
nieruchomościach, co miało szczególne znaczenie w przypadku uczelni rolniczych.
Mimo wielu przeciwieństw udało się przeprowadzić uwłaszczenie, co znacząco ustabi-

lizowało sytuację materialną naszych uczelni.
W MNiSzW miał zaszczyt współpracować
z wieloma profesorami UR, a szczególnie
z prof. Andrzejem Libikiem, a w CK z prof.
Rudolfem Michałkiem.
Prof. Tadeusz Szulc otrzymał wiele wyróżnień. Między innymi wyróżniony został wyborem na członka Słowackiej Akademii Nauk
(w grudniu 2004 r.), a także tytułem doktora
honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2006), Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie (2008) i Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu (2009).
Profesor został odznaczony wieloma odznaczeniami. Między innymi: Medalem Komisji
Edukacji Narodowej – (2009), Brązowym –
(1987) i Złotym Krzyżem Zasługi – (1990),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski – (1995), Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski – (2000).
Na wniosek Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, opinie o do-

robku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym prof. T. Szulca przygotowali: prof.
dr hab. Henryk Grodzki ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
prof. dr hab. Zbigniew Dorynek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panowie
Recenzenci wysoko ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata, udokumentowali aktywną współpracę
z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja
w Krakowie i potwierdzili, że prof. dr hab.
Tadeusz Szulc w pełni zasługuje na uhonorowanie Jego wszystkich osiągnięć godnością
doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Na zakończenie chciałbym przytoczyć pewną,
łacińską sentencję. Dat bene, dat multum, qui
dat com munere vultum. Daje dobrze, daje
wiele, kto daje z podarkiem uśmiech.
Profesor Szulc dał wiele nauce, dydaktyce
i czynił to zawsze z uśmiechem, który nigdy
nie znika z Jego twarzy.
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Via ad Veritatem de Animalibus
Zwierzęta w tradycji i kulturze
Wykład okolicznościowy prof. Tadeusza Szulca podczas uroczystości
z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Każdy z nas, przychodząc na świat, otrzy-

tyki, doktryn wiary, religii lub sztuki. Podziw
starożytnych wobec świata zwierząt zmieszany z poczuciem grozy, jak podają
Cyceron, Galen i Pliniusz Starszy, wyrażano
w mitach i kosmogoniach. Zwierzęta były
atrybutami bogów jak: łania Artemidy, orzeł
Zeusa, koń Aresa czy byk Posejdona. Zwierzęta symbolizowały wszechświat i jego niepojęte siły. Postrzegano je jako nosicieli demonicznych mocy kosmicznych, mogących
działać korzystnie lub szkodliwie na człowieka. To dlatego podczas rytualnych tańców lub innych religijnych obrzędów strojono się w futra, pióra, rogi czy maski zwierząt, a miejsca kultu i świątynie zdobiono
faunistycznymi symbolami. Doceniano życie
zwierząt. Cesarz w Indiach Asioka (III w.
p.n.e.) kazał wyryć na skale orędzie, które
mówi, że nie będzie żadne żywe stworzenie

muje w darze całe dziedzictwo przyrody.
Z nim dorastamy i wypełniamy treścią nasze
doczesne życie. Nic więc dziwnego, że zwierzęta, będące częścią tego dziedzictwa, są
obecne w naszej tradycji, kulturze, literaturze, sztuce i muzyce. Towarzyszą nam jako
zwierzęta domowe, bohaterowie bajek, legend i fantastycznych o nich opowiadań. Są
często symbolem lub metaforą ludzkich
uczuć i cech. Rzadko zatem czujemy potrzebę rzeczywistej czy filozoficznej konstatacji naszego miejsca w przyrodzie i stosunku
do świata zwierząt. Dlatego dzisiaj, choć
przez chwilę, spróbujmy rozważyć niby proste, ale jakże kłopotliwe pytanie; pytanie,
które nurtuje człowieka od zarania dziejów –
kim jest zwierzę? Odpowiadamy na nie zwykle z pozycji zoologii, zoopsychologii, gene-

składane na ofiarę przez pozbawienie życia.
Cesarz ogłosił zakaz zabijania wielu gatunków zwierząt i otoczył ochroną kotne i prośne matki oraz ich młode potomstwo. Ustanowił opiekę medyczną dla ludzi i zwierząt,
kazał kopać dla nich przydrożne studnie. Zakazał palenia lasów i żywienia żywych stworzeń innymi żywymi stworzeniami. Ustanowił okres ochronny na słonie i ryby. Tekst
tego orędzia był pierwszym w dziejach ludzkości kodeksem ochrony środowiska. Wielu
starożytnych filozofów, w tym Pitagoras
i Anaksagoras uznawało, iż zwierzęta mają
jakiś rodzaj duszy – jest to mianowicie dusza
zmysłowa. Platon dodawał tu, że różni się od
duszy ludzkiej, będąc bowiem czynnikiem
ruchu i życia, nie jest – jak u ludzi – nieśmiertelna, nie jest tą iskrą Bożą, pochodzącą
z boskiej sfery rozumności. W jego koncepcji
dusza zwierząt umiera wraz z ich ciałem. Platon był więc pierwszym, który odsunął zwierzęta od Boga, przypisując je do świata rzeczy. Jeszcze dzisiaj w kodeksach prawa cywilnego wielu krajów koń, pies czy kot mają
status prawny podobny do stołu czy krzesła.
Relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzętami

W drodze do prawdy o zwierzętach – uroczysty wykład prof. Tadeusza Szulca
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Pierwszą próbę wyjaśnienia relacji pomiędzy
człowiekiem a zwierzętami podjął Arystoteles. Do jego filozofii odwoływała się ludzkość
przez wiele wieków i na niej bazuje kultura
europejska. Wykazał on, że rodzajowo należymy do świata zwierząt, a różnimy się od
nich rozumnością. Kilkanaście wieków później Karol Linneusz, a następnie Karol Darwin i Edward Wilson umieścili człowieka
w systematyce świata zwierząt. Oznacza to,
że człowiek nie jest ponad przyrodą, lecz

Badania na Zwierzętach

Wiara we wszechmoc techniki i technologii
zapoczątkowana w XVIII wieku zmieniła
myślenie i działanie człowieka, szczególnie
w zakresie moralnego postępowania wobec
otaczającej przyrody. Poprawiając świat, zaakceptowano z łatwością pogląd, że dobro
nauki wymaga ofiar ze strony zwierząt, że nie
ma postępu bez ofiar. Dlatego corocznie do
celów naukowych wykorzystuje się ponad
100 mln zwierząt. Używanie ich do doświadczeń nie jest wymysłem naszych czasów, gdyż
już Hipokrates 400 lat p.n.e. dokonał wielu
odkryć medycznych podczas sekcji i doświadczeń na zwierzętach. Choć, o zgrozo,
przez setki lat doświadczenia te wykonywano
bez znieczulenia na żywych stworzeniach.
Czy tak wielka liczba zwierząt kierowanych
do badań naukowych jest w pełni uzasadniona? Z jednej strony, udomowienie zwierząt przyczyniło się do rozprzestrzenienia
w ludzkich siedliskach chorób, będących

przyczyną nowych schorzeń i dziesiątków
pandemii, powodujących śmierć ponad miliarda ludzi. Po drugie, to dzięki badaniom
na zwierzętach udało się opanować diagnostykę i opracować szereg leków pozwalających na ograniczanie oraz likwidację wielu
groźnych chorób, ratując życie człowieka
i zwierząt. W atmosferze sukcesu zapomniano jednak o prawach zwierząt do życia
i wolności, zwłaszcza że nie zawsze muszą być
one obiektami doświadczalnymi. Nie zawsze
też wyniki badań na zwierzętach potwierdzają się u ludzi. Banalne powtarzanie testów
o wątpliwych walorach naukowych, testowanie kosmetyków i środków higieny, narażające zwierzęta na cierpienie, okaleczenie,
a czasem śmierć, powinny podlegać nadzorowi i ograniczeniu. Dzisiaj, w większości cywilizowanych krajów świata, doświadczenia
na zwierzętach reguluje prawo. Obecnie wyjątkowej rozwagi i wrażliwości wymagają doświadczenia na zwierzętach, prowadzone
w ramach inżynierii genetycznej i embriologii. Ich układ genetyczny, podobny do ludzkiego, zwielokrotnia naszą odpowiedzialność. Oszalały wyścig za nowoczesnością,
oryginalnością, sensacją, a czasem też próżność uczonych muszą mieć swoje granice. Bo
czymże innym był proponowany kilkanaście
lat temu projekt przeniesienia zarodka ludzkiego do macicy świni? Czy też propozycja
wyprodukowania małpoludzi – niewolników
– grup podludzi dostarczających części zamiennych dla człowieka, a także bezrefleksyjne klonowanie ssaków. Choć można mówić o znaczących i niezaprzeczalnie pozytywnych elementach naukowych osiągnięć
w tym zakresie: pozwalających eliminować
niektóre choroby o podłożu genetycznym,
produkować niektóre leki, poprawiać zdrowie człowieka oraz zdrowie i użytkowość
zwierząt, przywracać wymarłe gatunki, to
jednak powstaje wątpliwość, czy w każdym
przypadku jest to postęp, czy tylko sukces naukowy, wyprzedzający zdolność etycznego
i społecznego pojmowania skutków następujących przemian? Osiągnięcia te powinny
uczyć nas pokory, a nie być źródłem nieuzasadnionej euforii i pychy. Poznanie genomu

człowieka i zwierząt nadal nie wyjaśniło
tajemnicy powstania życia i mechanizmów
ich biologicznej funkcji, szczególnie gdy
uwzględnimy, że mamy nie wiele więcej genów od większości zwierząt. Jest zatem nadal
iluzją, że zbliżamy się do tajemnicy sacrum.
Znany jest nam zaledwie skromny obszar
wiedzy, wyłaniający się z głębin nieprzeniknionego bogactwa życia przyrody, nie jest
odkryciem tajemnicy św. Graala. Upajanie
się zatem marszem naprzód, pozbawionym
refleksji, może oznaczać, że człowiek wszedł
na drogę własnej zagłady, niszcząc siebie
i własne człowieczeństwo. Papież Jan Paweł II mówił, że nauka wie, czym jest, ale nie
zawsze wie, czym być powinna na częstych rozdrożach rozumu i wiary. Ostrzegał przed postawą, w której na miejsce diakonii myślenia
wprowadza się błyskotliwe półprawdy.
Wtedy, wyjaśniał Ojciec Święty, …łatwiej
Bóg Niepojęty staje się Bogiem urojonym.
Wielkim błędem jest uproszczony sposób
postrzegania relacji pomiędzy człowiekiem
a zwierzęciem. Przyjęto, że zwierzę jest istotą
prymitywną, gdyż nie myśli, nie przewiduje,
nie ma poczucia własnej tożsamości, nie tworzy kultury. Dlatego dla niektórych jest tylko
źródłem pożywienia, tanią siłą roboczą, surowcem do wytwarzania użytecznych przedmiotów i produktów. Stanisław Zięba pisze,
że nie można zgodzić się z ujęciem Iwana
Pawłowa, iż zwierzę w swej naturze jest tylko
zespołem odruchów warunkowych, kombinacją tropizmów i refleksów, zespołem mechanizmów fizykochemicznych.
Różnorodność świata Zwierząt

Gdy świat zwierząt omieciemy snopem jaśniejszego światła, odkrywamy ciągle, ze zdumieniem, jego niewyobrażalną różnorodność
i wielkie bogactwo zachowań. Zwierzęta posiadają zdolności muzykalne, poczucie
rytmu, piękna i gracji. Potrafią naśladować
głosy innych zwierząt i człowieka. Mają zdolność estymacji i hibernacji z możliwością oddawania się na wiele miesięcy w objęcia Morfeusza. Wykazują zdolności uruchamiania
fotosyntezy i farmakognozji. Posiadają też
wiele unikatowych zmysłów, w tym: reagują
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z życia Uczelni

z niej wyrasta. Lansowane przez Kartezjusza
w XVII wieku mechanistyczne przyrodoznawstwo, a w konsekwencji całkowite podporządkowanie zwierząt człowiekowi, sprzyjało wyzbyciu się wszelkich skrupułów w wykorzystywaniu zwierząt i przysporzyło im
niezliczonej liczby krzywd. Uznano, że nasza
wyższość, wyrażająca się w zdolności do rozumowania, czyni nas bliższymi aniołów niż
szympansów. Nie zmieniły tego filozofie
świeckich i zakonnych myślicieli różnych
wieków, w tym św. Franciszka z Asyżu
(XII w.), św. Bonawentury i św. Tomasza
z Akwinu (XIII w.), Johna Locke’a
(XVII w.), Davida Hume`a (XVIII w.), Alberta Schweitzera (XIX w.) czy Konrada
Zachariasza Lorenza z XX w., który odkrył
zdumiewające formy zachowań zwierząt oraz
ich podobieństwo do zachowań ludzi. Jeszcze
papież Pius IX (XVIII w.) pisał, że …rodzaj
ludzki nie ma żadnych zobowiązań wobec
zwierząt. Dopiero przyjęcie przez Jana
Pawła II aktorki Brigitte Bardot, aktywnie
działającej w obronie zwierząt, było znakiem
popierania przez papieża działań w zakresie
ochrony zwierząt.

na pole magnetyczne, siły grawitacji, odczytują promienie radarowe, zbliżające się katastrofy, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i huragany, mają zdolności hipnotyczne, a także
wykazują szósty zmysł lokacji. Potrafią
w ciemności precyzyjnie lokalizować swoje
ofiary i wrogów. Kierują się często mechanizmami i zdolnościami nadal niedostępnymi
człowiekowi. Ich unikatowe zmysły są wielokrotnie czulsze i precyzyjniejsze od zmysłów
i zdolności ludzkich. Dźwięki wydawane
przez zwierzęta nie są zbiorem przypadkowych świergotów czy szczeknięć, lecz swoistym językiem – ich mową. Trudno je winić
za to, że my tej formy komunikacji nie rozumiemy. Zwierzęta wznoszą misterne, często
bogato dekorowane budowle, organizują
pracę i współpracę, organizują wspólne łowy,
magazynują i gromadzą zapasy oraz przemyślnie je konserwują na okres zimowy. Mają
też wiele nieprawdopodobnie wymyślnych,
unikatowych mechanizmów obronnych.
W celach selekcyjnych i obronnych natura
wyposażyła je również w możliwości zdobienia ciała bogatą gamą kolorów, a także możliwość dokonywania ich zmiany. Zwierzęta
eksponują też swoje walory i wrażliwość estetyczną przez akrobację, harmonię ruchów, taniec, śpiew. Te zachowania, szczególnie samców w okresie godów, podlegają krytycznej
ocenie partnerek i są ważnym kryterium selekcji. Niektóre zwierzęta organizują solowe
lub zbiorowe występy (ptaki australijskie
Atrydy), ale też uroczystości związane z narodzinami lub mijającymi, wielkimi zagrożeniami dla stada. Potrafią radować się i wzruszać, np. z okazji narodzin potomstwa, ale też
manifestować smutek z powodu śmierci
członków wspólnoty lub potomstwa. Wykazują też poczucie osamotnienia, bojaźni, strachu, ale również swoisty rodzaj tęsknoty za
„domem” i bliskimi. Niemiecki etolog, autor
popularnonaukowych książek o zachowaniach zwierząt i fizjologii zmysłów Vitus B.
Dröscher pisze, że uczuciowe życie zwierząt
jest częścią życia duchowego, odpowiadającego platońskiej duszy zmysłowej. Natomiast
Konrad Zachariasz Lorenz, austriacki etiolog i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie

medycyny i fizjologii, uważa, że zwierzęta nie
tylko mają duszę, lecz także duchowość, wyrażającą się tworzeniem wspólnot kulturowych. Coraz częściej dowiadujemy się, co
oznacza ich mowa i zakres abstrakcyjnego
myślenia. Ssaki morskie potrafią komunikować się, nadając i odbierając sygnały na odległość ponad tysiąca kilometrów, a słonie na
kilkadziesiąt kilometrów.
Organizacja i komunikacja w świecie Zwierząt

Zwierzęta żyją w monogamii, haremach, poliandrii lub bez związków partnerskich. Najczęściej łączą się z rozsądku, w trosce o wychowanie potomstwa i zachowanie gatunku.
Wierność współmałżonków wynika z zaufania, ale też ze wzajemnej kontroli, gdyż zdarzają się przypadki braku wierności, rozbijania związków partnerskich, a także konfliktów rodzinnych i niezgodności charakteru
partnerów. Otto Koenig wskazuje, że podobnie jak u ludzi – nadmierny „dobrobyt”,
ale też słaba zaradność i aktywność partnerów nie sprzyjają wierności małżeńskiej, co
prowadzi do rozwiązłości seksualnej i pogorszenia społecznych zachowań. Wbrew
uproszczonemu mniemaniu harem nie łączy
się tylko z przywilejem samca, lecz z „ponadzwierzęcymi” obowiązkami wynikającymi z potrzeby utrzymania porządku, spójności i bezpieczeństwa stada. Zwierzęta wykazują radość, przyjaźń, czułość, wrażliwość,
podziw, altruizm, strach, litość i nienawiść.
Karol Darwin, Jean-Baptista de Lamarck,
Louis Pierre Gratiolet opisują piękne przykłady altruizmu zaobserwowane u wron,
wróbli, gołębi, sów i koni, które w przemyślny sposób ratowały swoich chorych
współbraci przed śmiercią. Zdobywają one
również doświadczenie, uczą się, uczą własne
potomstwo i inne zwierzęta oraz doskonalą
swoje umiejętności. Mają poczucie własnego
miejsca, są do niego przywiązane i bronią zajmowanego obszaru. Odpowiedzialność za
rodzinę i potomstwo zwierzęta łączą z wielką
pracowitością, zaradnością, solidarnością
i odwagą. W razie zagrożenia organizują
obronę i z heroizmem walczą o własną oraz
grupową wolność, łącznie z poświęceniem
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życia. Aby zachować ciągłość gatunku, ptaki
i niektóre gatunki ryb przemierzają niewyobrażalne odległości (wiele tysięcy kilometrów), często w skrajnie ekstremalnych warunkach. Instrukcje ich życia zapisane są
w miliardach neuronów i bilionach połączeń
synaptycznych, które niezmiennie od pokoleń realizują dziejową misję każdego stworzenia w przyrodzie. Zwierzęta mają inteligencję, chociaż różną od człowieka, która wyraża
się racjonalnością działania, umiejętnością
oceniania sytuacji, dokonywania wyboru
i podejmowania decyzji wynikających z instynktu, ale też ze zdobytego doświadczenia.
Część z nich wyróżnia się określonymi zdolnościami, łatwością uczenia się i swoistą „inteligencją”. Gorylica Koko nauczyła się znaczenia blisko dwóch tysięcy słów, a papuga
N`Kisi ponad pięciuset słów. Donald Griffin, amerykański zoolog badający zachowania zwierząt, zagadnienia akustycznej orientacji i sensorycznej akustyki, postawił tezę, że
istnieją u zwierząt stany „umysłu”, których
przejawem jest zdolność komunikowania się
zarówno wewnątrzgatunkowego, jak i w relacji z człowiekiem. Część badaczy wyklucza
istnienie świadomości u zwierząt. Umacnia
się jednak coraz bardziej przekonanie, że
kwestia istnienia elementów świadomości
u zwierząt nie może być lekceważona. Do
dzisiaj nie można wytłumaczyć fenomenu organizacji życia niektórych gatunków owadów, ryb, ptaków i ssaków, ich zdolności organizacyjnych, komunikacji i wzajemnej
zdolności podporządkowania celom wspólnoty. Zwierzęta mają wielokrotnie czulsze
i precyzyjniejsze od człowieka zmysły węchu,
smaku czy wzroku. Szczególnie podziwiamy
ich zdolności orientacji przestrzennej, która
podobnie jak system GPS pozwala im trafić
do celu. Ich świadomość i przykłady samoświadomości nie są w dalszym ciągu rozpoznane i pozostają dla nas niedostępne. Zwierzęta mają inteligencję, chociaż różną od
człowieka, wyraża się ona racjonalnością
działania, umiejętnością oceniania sytuacji,
dokonywania wyboru i podejmowania decyzji wynikających z instynktu, ale też ze zdobytego doświadczenia. Występuje u nich

Prawa życia Zwierząt

Szczególnie amoralnym aktem jest zadawanie
zwierzętom cierpień. Znamy eurofizjologiczne mechanizmy odbioru bodźców oraz
stresu i bólu u zwierząt, z których wynika, że
system przewodzenia i odczuwania jest podobny jak u ludzi. Zwierzę tak samo wyczuwa zagrożenie i odczuwa strach przed bólem, ogniem czy burzą. Gdyż one, podobnie
jak my, wyczuwają zagrożenie i odczuwają
strach przed cierpieniem. Choć nie umieją
się skarżyć, to nie oznacza, że w przypadku
wyrządzanej im krzywdy mniej cierpią i są
mniej nieszczęśliwe. Zadawanie więc im bólu
i cierpienia musi podlegać osądowi, bowiem
zło jest złem i jako zło winno być potępione.
Rozważmy więc, czy inteligentniejsze życie
jest jedynym kryterium wartości i szacunku
dla życia? Czy ostatnie 35 000 lat uczyniło
człowieka bogiem czy tyranem ożywionego
świata przyrody? W przeszłości najokrutniejszym czasem życia zwierząt było średniowiecze, w którym człowiek znaczył niewiele,
a zwierzę zupełnie nic. Na stosy wędrowały
kobiety posądzane o czary wraz ze swoimi
współwinnymi zwierzętami.
Trybunały wydawały wyroki za rzeczywiste
i domniemane przestępstwa zwierząt, skazując je na tortury lub śmierć. Najbardziej prześladowanymi były zwierzęta cieszące się
w starożytności największą estymą, jak kozioł
Pana, sowa Minerwy czy kot Izydy. Szczególnie koty, jako tzw. diabły wcielone, poddawane były torturom. W czasie zabaw związanych z Nocą Świętojańską i Nocą Świętego
Bartłomieja rzucano je do ognia, ku uciesze
gawiedzi.
Dorota Czajkowska-Majewska napisała, że
wyznawcy panteizmu, hinduizmu czy buddyzmu nie desakralizowali natury. Tam człowiek jest równorzędną z innymi organizmami częścią przyrody, której winien troskę
i ochronę. Już 500 lat p.n.e. Epedokles
z Agrygentu, a później buddyści protestowali

przeciwko składaniu bogom ofiary z zabitych
zwierząt jako okrutnej i nieetycznej. Prorok
i twórca islamu Mahomet głosił: Kto jest dobry dla stworzeń Allaha, ten jest dobry dla
niego samego. Wiara w reinkarnację człowieka i zwierząt sprzyja działaniu w zakresie
ich ochrony i tworzy kulturę współistnienia
człowieka ze zwierzętami, choć zalicza te
ostatnie do królestwa niższej wartości.
W doktrynie chrześcijańskiej zwierzęta, podobnie jak człowiek, są dziełem Boga i stworzone zostały na Jego chwałę, co oznacza, że
mają podobne prawo do istnienia i godnego
życia. Wiemy, że ulepieni jesteśmy z tej samej
molekularnej gliny i poddani tym samym
prawom fizyki, chemii i biologii. Zatem sposób postępowania ze zwierzętami powinien
mieć wymiar porządku wiary. Stał się jednak
z czasem źródłem pychy i arogancji człowieka, pozwalającym na brutalizację życia.
Stary i Nowy Testament pełne są informacji
o zwierzętach, pojawiają się one również
w Księdze Rodzaju i w obrazach stworzenia
świata. Zwierzęta nie zostały stworzone dla
człowieka, lecz jako składnik ubogacający,
dopełniający świat przyrody. Trzeba więc
tworzyć mechanizmy powściągające arogancję i przykłady szowinizmu gatunku ludzkiego. W Starym Testamencie jest napisane
…Czyńcie sobie ziemię poddaną…, ale nie jest
napisane, róbcie z nią, co chcecie. Przyroda
jest nieprzemijającym darem, który ma też
swoistą „godność”, której winniśmy szacunek. W tym ujęciu wymaga opamiętania wykorzystywanie zwierząt do zabaw łączących
się z ich cierpieniem, zabijanie zwierząt
w celu zdobycia trofeów, skrawków delikatnego mięsa itp. Nie namawiam tu do zawrócenia działań celowych, ugruntowanych naszą wiedzą, kulturą i doświadczeniem czy też
do tworzenia kultu zwierząt. Bezzasadne jednak dręczenie i zabijanie żywych stworzeń
uwłacza godności człowieka i nie da się pogodzić z poziomem cywilizacji XXI wieku.
Na tym tle rodzą się pytania. Na jakiej podstawie człowiek przyznał sobie prawo takiego
postępowania ze zwierzętami? Kto mu dawał
i daje przyzwolenie uśmiercania tysięcy zwierząt na arenach cyrkowych, do bawienia się

cierpieniem zwierząt na hiszpańskich korridach, walkach psów, kogutów, mordowania
wielorybów itp.? Byłoby więc dobrze, by
każdy z nas, u schyłku swego życia, podobnie
jak to czynili starożytni Egipcjanie, składał
rachunek sumienia i deklarację niewinności
w zakresie swojego postępowania w stosunku
do zwierząt, oczekując błogosławieństwa
i rozgrzeszenia przed spotkaniem ze sprawiedliwością. Brak wrażliwości w odniesieniu do
środowiska przyrody i zasad etycznych sprawiają, że każdego dnia wymierają kolejne gatunki zwierząt. Szacuje się, że dzisiaj czas wymierania gatunków jest milion razy szybszy
niż w czasach ich powstawania. Każdego
roku giną z planety ziemi setki gatunków
zwierząt dziko żyjących, ale też ras zwierząt
wytworzonych przez człowieka, co zubaża
nasze dziedzictwo i równowagę biologiczną
w przyrodzie.
Refleksja nad poznaniem
i ochroną życia zwierząt

Dzisiaj, gdy człowiek zapędzony do kamiennych domów i kamiennych miast poczuł się
osamotniony, nieszczęśliwy i pozbawiony
przyjaciół, często traci sens i radość życia,
przepełnia go tęsknota. To zwierzęta żyjące
w naszych domach starają się bardzo odwzajemniać przyjaźń człowieka. To one pokrywają w części nasze emocjonalne zapotrzebowanie bliskości z żywą istotą, poprawiają
zdrowie i samopoczucie człowieka. To one,
zwykle łagodne i wierne, kochają nas bezwarunkowo i wybaczają, kochają również tych,
których nikt już nie kocha. Czy potrafimy
zatem dzisiaj stawiać sobie właściwe pytania?
Pytania o czas i warunki, w których kształtował się świat zwierząt, ale też pytania o jego
teraźniejszość i przyszłość? Są takie pytania,
którymi chcemy poznawać prawdę o otaczającej nas przyrodzie, ale są też pytania, którymi chcemy zabić prawdę, by udowodnić
sobie nasze nadprzyrodzone i niczym nieuzasadnione prawa. Czy staramy się zadawać te
pierwsze?
Musimy być świadomi, że nasza wiedza
o zwierzętach jest – jak określał to Izaak Newton – tylko kroplą w bezkresie nieodkrytego
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szeroka skala uczuć, od agresji do pojednania
i bezgranicznej przyjaźni. Nie wiemy, czy
zwierzęta wiedzą, że istnieją. Czy cokolwiek
rozumieją i wiedzą, że rozumieją.

oceanu przyrody. Rozwijające się dynamicznie
zoopsychologia i bioetyka dają nadzieję na kolejne, zdumiewające odkrycia fenomenu życia
świata zwierząt i na zmiany komunikacji pomiędzy człowiekiem a zwierzętami.
Czym jeszcze zaimponują nam zwierzęta?
Czego jeszcze nauczymy się z ich bogatego
dziedzictwa? Może ta wiedza, jak kwakanie
kaczek z Fryburga Bryzgowskiego czy gęganie gęsi kapitolińskich, ustrzeże nas przed
dalszym błędnym pojmowaniem świata zwierząt. Teoria Darwina zbliża nas do tego
świata, lecz nie rozwiązuje wielu fundamentalnych problemów ewolucji grupy człowiekowatych i człowieka. Amerykanka Temple
Grandin, doktor nauk o zwierzętach i propagatorka humanitarnego traktowania zwierząt
rzeźnych, pisze, że ze swoimi wyjątkowymi
umiejętnościami zwierzęta przypominają
czasem genialnych autystyków. Dlatego
zgodnie z tezą Alberta Einsteina próbujmy
poznawać, co potrafią zwierzęta, a nie czego
nie potrafią. W nowych czasach większej refleksji wymaga też intensyfikacja produkcji
zwierzęcej, przekraczająca często granice
możliwości fizjologicznych zwierząt, co skutkuje wzrostem chorób, obniżeniem jakości
produktów, stresem, pogorszeniem dobrostanu zwierząt, obciążaniem środowiska
i tworzeniem dodatkowych kosztów społecznych. W wielu przypadkach złe warunki

Delegacje licznych instytucji z gratulacjami
dla profesora Tadeusza Szulca

utrzymania czynią, że zwierzęta nie są w stanie zrozumieć, co się z nimi dzieje, w wyniku
przerażenia i depresji okaleczają się, zapadają
na choroby i umierają. Czy zwierzętom przysługują prawa? Ta świadomość z trudem
przebija się do człowieka i społeczeństw już
od starożytnego Rzymu? Zwierzę jednak nie
może być równym partnerem w tej „dyskusji”.
Jak zwierzęta odbierają działanie człowieka,
do końca nie wiemy. Wiemy jednak, że nie
zawsze zasadnie cierpią lub giną. Niewątpliwie w wyznaczaniu prawa i miejsca zwierząt
w przyrodzie potrzebna jest równowaga pomiędzy uczuciem i mądrością. Bronić musimy zwierząt przed bestialstwem i agresją,
chronić nasze miejsce w przyrodzie oraz kruszyć dogmaty i egocentryzm człowieka, by
odnajdywać prawdę o zwierzętach, czym
spłacać będziemy dług wdzięczności za ich
wierną służbę. Ustawa przyjęta przez Sejm
RP w 1997 roku stanowi, że: Zwierzę jako
istota żywa, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Prawo o ochronie
zwierząt wyznacza pięć ich podstawowych
wolności, w tym między innymi wolności od
głodu, bólu, strachu i stresu. Ważne jest
uchwalone prawo, ale ważniejsza jest kultura
społeczna w odniesieniu do świata przyrody.
Kim zatem jest zwierzę? Jaką pełni funkcję
w ożywionym świecie przyrody i jakie jest
jego miejsce w życiu człowieka? Odpowiedź
na to pytanie jest tak złożona, jak różnorodny jest świat zwierząt. Dlatego nie znajdujemy prostej i jednoznacznej odpowiedzi.
My, biolodzy, ale też każdy przyzwoity człowiek, winniśmy widzieć ze zdwojoną wrażliwością wszystkie złożone problemy życia
zwierząt, w tym problemy zwierząt gospodarskich, towarzyszących i zwierząt otaczającej
nas dzikiej przyrody. Jestem przekonany, że
będąc mądrymi adwokatami prawa godnego
życia zwierząt, zjednamy sobie uznanie
i przyjaźń wrażliwych, dobrych ludzi. Szanujmy więc tych, którzy wspomagają zwierzęta i upominają się o ich prawa do godnego
życia. Albert Schweitzer, francusko-niemiecki filozof i lekarz, laureat pokojowej
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Nagrody Nobla, mówił: Jestem życiem, które
pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć.
Nasza powinność wobec świata zwierząt

Tu w Krakowie, kolebce polskiej cywilizacji,
gdzie światło mądrości od stuleci opromienia
działania w nauce, edukacji i kulturze, początek swój biorą kołłątajowskie nauki rolnicze,
jak również nauki o zwierzętach, rozwijane
z wielkim powodzeniem przez wielu wybitnych uczonych i hodowców. To tu uczeni,
wspinając się po drabinie myśli, starają się
ogarniać coraz większy horyzont poznania
i rozjaśniać tajemnice przyrody. To właśnie
na cokole tych wartości wyrósł dzisiejszy
Uniwersytet Rolniczy, wypełniający swoją
uniwersalną misję universitas magistarum et
scholarium. Dzisiaj, w XXI wieku, musimy
rozwijać społeczną wrażliwość i działać tak,
by wiedza i mądrość podporządkowane były
przyszłości przyrody i jej dostatniej egzystencji. Nie możemy przyglądać się biernie sytuacji, gdy na naszych oczach giną tysiące gatunków zwierząt. Nie ma problemu zwierząt
wolno żyjących, zwierząt towarzyszących
człowiekowi czy zwierząt hodowlanych. Jest
natomiast problem realizacji przynależnych
im praw. Gdy nie obronimy dziedzictwa
przyrody, w tym dziedzictwa świata zwierząt,
nie obronimy w przyszłości człowieka. Nasza
wiedza o zwierzętach musi zamieniać nasze
działania na dobre czyny, nie dla idei czy dobrego samopoczucia, ale dlatego, że są
słuszne. W publicznej debacie należy ciągle
zadawać pytania. Co należy czynić, by zachować dziedzictwo przyrody i bioróżnorodność
świata zwierząt dla następnych pokoleń? Co
czynić, by zapewnić zwierzętom należną im
przestrzeń i godne życie? Wierzę, że w białej
księdze życia zwierząt, tu pisanej, odnajdywać będziemy prawdę o zwierzętach i działać
tak, by ziemia i słońce – dawcy życia oraz
hojna, bogata, wspaniała przyroda z jej boskim przesłaniem służyły człowiekowi przez
kolejne tysiąclecia, a naszym dzieciom i wnukom zapewniały dostatek. Adam Mickiewicz napisał kiedyś znamienne słowa, że Bóg
może ten świat zburzyć i drugi postawić, ale
bez woli naszej nie może go zbawić.

Katedra Fizjologii Roślin
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Okres

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

1983 1991

Zakład Roślin Pastewnych IHAR w Krakowie

specjalista

1991 1996

Zakład Roślin Pastewnych IHAR w Krakowie
Katedra Fizjologii Roślin Wydział Rolniczy AR
w Krakowie
Katedra Fizjologii Roślin Wydział R-E AR w Krakowie
Katedra Fizjologii Roślin Wydział R-E AR/UR
w Krakowie
Katedra Fizjologii Roślin Wydział R-E UR w Krakowie
Katedra Fizjologii Roślin Wydział R-E UR w Krakowie

asystent

od

do

1996 1997
1997 2003
2003 2008
2010
2011

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE,
DOROBEK NAUKOWY
Tematyka badań:

Reakcje odpornościowe roślin na stresy środowiskowe, patofizjologia roślin – mechanizmy odporności roślin na patogeny, zjawisko
tolerancji krzyżowej, biologiczne adaptacje
roślin do środowiska, rozmnażanie roślin
w kulturach tkankowych in vitro, fizjologiczno-biochemiczne podłoże mrozoodporności roślin, m.in. miskanta olbrzymiego.
Autorka 67 oryginalnych prac twórczych,
w tym 28 opublikowanych w czasopismach
z Listy Filadelfijskiej, 6 prac przeglądowych, 3
popularno-naukowych, jednej monografii,
jednego podręcznika akademickiego pt.
Patofizjologia roślin, jednego rozdziału
w książce Księga polskich traw. Brała udział
w wielu konferencjach naukowych krajowych
i zagranicznych: wyniki badań zostały przedstawione na 40 posterach. Jest autorką 14 referatów w języku polskim oraz 7 w języku an-

specjalista
adiunkt
adiuankt naukowodydaktyczny
profesor UR
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek

profesor tytularny

gielskim. W ramach konferencji opublikowała 49 komunikatów. Jest recenzentką 60 artykułów naukowych do czasopism krajowych
i zagranicznych, 2 książek zagranicznych opublikowanych w języku angielskim, 2 skryptów
akademickich, jednej habilitacji i dwóch rozpraw doktorskich, 5 projektów badawczych,
30 wniosków o dofinansowanie inwestycji naukowych. Kierownik 4 projektów badawczych w tym dwóch międzynarodowych niewspółfinansowanych w ramach akcji COST,
udział w 10 projektach własnych i międzynarodowych w tym finansowanych przez UE.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prof. Agnieszka Płażek prowadzi wykłady
i ćwiczenia z Fizjologii roślin, Biochemii, Biologii stresów, Biologii wzrostu i rozwoju roślin oraz Fizjologii patogenezy dla studentów
kierunku Rolnictwo i Biotechnologia stosowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun wielu prac magisterskich
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek

i inżynierskich. Wypromowała dwóch doktorantów, a obecnie jest opiekunem trzech studentów Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego i Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych
Polskiej Akademii Nauk. Przeprowadza wykłady dla studentów powyższego Studium,
jak też w ramach seminarium studentów V
roku Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie. Jest współautorką wykładów organizowanych przez Wydawnictwo Nowa Era dla
nauczycieli biologii szkół średnich oraz w ramach Otwartego Uniwersytetu Technicznego AGH w Krakowie, autorka referatów
naukowych wygłaszanych w ramach „Czwartków botanicznych” organizowanych przez Instytut Botaniki PAN w Krakowie.

•

•

danie ekspresji genów kodujących glukanazy i chitynazy u wybranych gatunków
traw pastewnych w odpowiedzi na atak
Microdochium nivale, 2008-2009;
Kierownik projektu Akcji COST FA0604
Decyzja nr 592/N-COST/2009/0 Fizjologiczne i biochemiczne wskaźniki odporności linii żyta ozimego na pleśń śniegową
(Microdochium nivale);
Kierownik projektu Akcji COST FA0903
Decyzja nr 810/N-COST/2010/0 pt.
Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x
giganteus) poprzez gyno- lub androgenezę.

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Współpracuje z Instytutem Fizjologii Roślin
PAN w Krakowie, Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutem Botaniki
PAN w Krakowie, Instytutem Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Wydziałem Chemii Politechniki Krakowskiej,
Instytutem Ochrony Roślin Węgierskiej
Akademii Nauk w Budapeszcie.

W wyniku badań opracowała metodykę uzyskiwania kalusa oraz regenerację roślin różnych gatunków traw oraz lucerny mieszańcowej. Ponadto opracowała skład pożywki
w celu pozyskiwania dużej liczby roślin miskanta olbrzymiego na skalę produkcyjną.
Wskazała na markery fizjologiczne odporności traw na choroby wywoływane przez
grzyby fakultatywne. Od wielu lat współpracuje z Hodowlą Roślin w Szelejewie (obecnie
firma Danko).

ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI
I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH

W ramach współpracy międzynarodowej
wyjeżdża w celu wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia prac fizjologicznych, dotyczących zimotrwałości traw (Wielka Brytania, IGER Aberystwyth, Norwegia, Agricultural University of Norwey w Ås, Stacje
hodowlane The Norwegian Crop Research
Institute: Bodo, Kvithamar, Furenest, INRA
Lusignan, Francja).
PRZYZNANE GRANTY

•

•

Kierownik projektu promotorskiego
2P06A 031 28 Fizjologiczne czynniki
zimotrwałości androgenicznych form
Festulolium, 2005-2006;
Kierownik projektu promotorskiego Ba-

Członek Polskiego Towarzystwa Biologii
Eksperymentalnej Roślin oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek zorganizowała Laboratorium kultur in vitro w Zakładzie
Roślin Pastewnych IHAR w Krakowie (prowadzenie i nadzór prac od roku 1983 do
1995), laboratorium, w którym zapoczątkowała badania nad fizjologicznymi i molekularnymi mechanizmami odporności roślin na patogeny (zwłaszcza traw) w Katedrze Fizjologii
Roślin UR w Krakowie (od roku 1996 do
chwili obecnej).
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Bierze udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów,
Rady Programowej kierunku Rolnictwo,
Wydziałowej oraz Senackiej Komisji do
Spraw Nagród i Odznaczeń. Ponadto w pracach podczas egzaminów wstępnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym AR w Krakowie w latach 1997-2001, przewodniczy
komisji przy egzaminach magisterskich i inżynierskich od roku 2006.
Była głównym współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Nasiennictwo traw, Zakopane-Kościelisko, 28-30 marca 1995 r. (organizowanej przez Zakład Roślin Pastewnych
IHAR w Krakowie). Brała udział w organizacji konferencji krajowych IFR PAN Kultury
in vitro w fizjologii roślin w latach 2004
i 2006, współorganizowała Konferencję wraz
z IFR PAN Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin, Kraków grudzień 2008.
PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA
I NAGRODY

1. Nagrody Rektora AR/UR w Krakowie
(zespołowa) za działalność naukową
(2002, 2010, 2011).
2. Nagroda Rektora AR w Krakowie (indywidualna) za rozprawę habilitacyjną (2003).
3. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Dyplom przyznany przez Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu za
udział w badaniach prowadzonych w latach
2001-2003 w projekcie SAGES finansowanym przez UE, dyplom przyznany za pomoc
w organizacji Festiwalu Nauki w maju
2009 r. i 2011 r.,
ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Fotografowanie i pisanie wierszy. Wiersz
Globus został wybrany przez Leszka Długosza wierszem miesiąca w Złotej Rynnie, trzy
wiersze ukazały się w Dzienniku Polskim
w Wierszowisku redagowanym przez poetę
Józefa Barana.

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Józef Bieniek profesor nauk rolniczych w zakresie zootechniki – genetyki i metod hodowli zwierząt. Urodził się 20 listopada
1950 r. w Chorzelowie, pow. Mielec województwo podkarpackie, jako drugi syn Anny
i Michała Bieniek. Żona Elżbieta z domu
Wiśniewska, absolwentka Wydziału Zootechnicznego AR w Krakowie oraz synowie
Karol (doktor nauk politycznych UP oraz
mgr Turkologii UJ) i Maciej (absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych AGH).
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, podjął
w 1964 r. naukę w Państwowym Technikum
Rolniczym w Rzemieniu i jako jego uczeń
dwukrotnie uczestniczył w ogólnopolskich
finałach Olimpiady Zootechnicznej organizowanej przez redakcję Przeglądu Hodowlanego. Po złożeniu egzaminu dojrzałości
w 1969 r., zdał egzamin i podjął studia na
Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczył w pracach Sekcji Fizjologicznej Koła
Naukowego Zootechników i wielokrotnie
brał udział w Wydziałowych i Uczelnianych
Sesjach Kół Naukowych, przygotowując
i wygłaszając doniesienia. Za wyniki w nauce
otrzymał stypendium naukowe oraz Specjalną Premię Naukową im. Zbigniewa Kamińskiego (w 1973 r.). Laureat II miejsca
w Konkursie Czerwonej Róży w roku akademickim 1971/1972, oraz I miejsca w Akademii Rolniczej w Konkursie Kopernikańskim
w roku akademickim 1972/1973. Wtedy też
otrzymał wyróżnienie w Konkursie Kopernikańskim na najlepszego studenta Krakowa.
Pracę magisterską pt. Zastosowanie feromo-

nów w rozrodzie świń wykonał w Instytucie
Stosowanej Fizjologii Zwierząt pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Ewy. Studia
ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 1974 r.
i od 1. października tego roku, został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.
W 1978 r. w ramach stypendium Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki odbył
6-cio miesięczny staż naukowy w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie – Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin, Bereich
Tierzüchtung und Haustiergenetik – pod
kierunkiem prof. dr. sc. Georga Schönmutha. W Uniwersytecie Humboldta zapoznał się z metodami genetyki fizjologicznej
i badaniami z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich prowadzonymi w tej placówce.
Ukończył też czteromiesięczny kurs językowy. Plonem tego pobytu była wieloletnia
współpraca naukowa z prof. dr hab. Peterem
Reinecke oraz prof. dr hab. Gerhardem
Seelandem ówczesnym kierownikiem Zakładu Hodowli Drobnego Inwentarza Fachgebiet für Kleintierzucht w Institut für Nutztierwissenschaften Uniwersytetu Humboldta
w Berlinie. W 1979 r. uzyskał – przyznawane
w postępowaniu konkursowym – roczne stypendium naukowe niemieckiej fundacji
DAAD i odbył staż naukowy w Katedrze
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technicznego w Monachium – Lehrstuhl für Tierzucht der Technischen Universität München,
Freising-Weihenstephan. Jego opiekunem naukowym był prof. dr. Franz Pirchner, Ph.D.
kierownik Katedry. Podczas tego stażu
uczestniczył – na prawach studenta – w zaję-

Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek

ciach z zakresu genetyki i hodowli zwierząt,
doświadczalnictwa zootechnicznego oraz cotygodniowych seminariach. Wraz z doktorem O. Rottmannem brał udział w eksperymencie genetycznym – prowadzonym na
królikach, mającym na celu wytworzenie
chimer posiadających czworo biologicznych
rodziców. Podczas stażu przeprowadził seminarium katedralne dla doktorantów nt. Rolnictwo w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem produkcji trzody chlewnej oraz wygłosił
wykład dla studentów kierunku Produkcja
zwierzęca nt. Organizacja hodowli trzody
chlewnej w Polsce.
Rozprawę doktorską pt. Wpływ rasy i płci na
masę ciała królików oraz zależności pomiędzy
masą ciała a jakością tuszki w warunkach
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chowu tradycyjnego wykonał pod kierunkiem
prof. dr. hab. Zbigniewa Stalińskiego
i obronił przed Radą Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie,
w marcu 1984 r. uzyskując stopień doktora
nauk rolniczych z zakresu zootechniki. Od
1 kwietnia 1984 r. został zatrudniony jako
adiunkt w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt pozostając na tym stanowisku do 30 października 2008 r.
W 1990 r., w postępowaniu konkursowym,
uzyskał 3-miesięczne stypendium naukowe
Fundacji DAAD i odbył staż naukowy
w Hessische Landesanstalt für Tierzucht
w Homberg/Ohm. Placówka ta zajmowała
w Niemczech wiodącą pozycję w zakresie badań na królikach, koncentrując się głównie
na zagadnieniach oceny wartości hodowlanej
królików ras mięsnych i królików angorskich.
Jej dyrektorem był dr Wolfgang Schlolaut
uznany w świecie autorytet w dziedzinie hodowli królików – autor regionalnych projektów hodowli królików w wielu krajach
świata. Podczas stażu uczestniczył w prowadzonych w tej placówce badaniach, wykorzystując nabyte doświadczenia do rozwiązania
wielu problemów podjętych później w rozprawie habilitacyjnej.
Rozprawa habilitacyjna, pt. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na użytkowość mięsną królików w warunkach chowu tradycyjnego, stanowiąca syntezę badań nad mięsnym użytkowaniem królików obejmowała
trzy grupy istotnych zagadnień, tj. cech przyżyciowych, użytkowości rzeźnej i jakości
mięsa. 21 października 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
rolniczych z zakresu zootechniki, pozostając
dalej na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.
W ramach działalności naukowej prowadzonej w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt zajmował się następującymi
zagadnieniami:
1) wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na użytkowość zwierząt, ze szczegól-

nym uwzględnieniem królików mięsnego i futerkowego typu użytkowego oraz szynszyli.
Działalność naukowa obejmująca te gatunki
zaowocowała wieloma publikacjami. Konsekwentne skoncentrowanie się na problematyce genetycznego doskonalenia królików zaowocowało współautorstwem dwóch książek
wydanych przez PWRiL. Pierwsza z nich, pt.
Króliki. Towarowa produkcja mięsna ukazała
się w 2003 r. zyskując pozytywne recenzje fachowców. Druga, pt. Króliki. Rexy – użytkowanie futerkowe ukazała się w marcu 2008 r.
W znacznej mierze jest ona efektem przeprowadzonych wspólnie ze współautorem własnych badań nad wieloma aspektami użytkowania krótkowłosych królików futerkowych.
W dziedzinie badań na królikach podjął
nową tematykę, związaną z badaniami nad
genomem królika i skutkami żywienia paszami zawierającymi zmodyfikowane genetycznie rośliny. Stało się to możliwe po utworzeniu w Katedrze laboratorium badań molekularnych.
Badania prowadzone przez prof. Bieńka na
szynszylach obejmują wiele aspektów ich
użytkowości. Na ich podstawie powstaje
praca doktorska nt. genetycznej i hodowlanej
analizy odchowu różnych odmian barwnych
szynszyli.
2) badania populacyjne nad roślinami
uprawnymi (koniczyna czerwona, niektóre
gatunki zbóż i rzepak) prowadzone we
współpracy z Katedrą Szczegółowej Uprawy
Roślin, stanowiły uzupełnienie prowadzonych przez niego na Wydziale Rolniczym zajęć z genetyki populacji, a także do problematyki GMO w rolnictwie.
3) GMO w rolnictwie. Od 1998 r., systematycznie zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO).
Z tego zakresu opublikował kilka prac oraz
wygłosił szereg referatów i wykładów na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk
Agrotechnicznych, Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, organizowanej
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przez KHB Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz podczas seminariów organizowanych przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie. Był też referentem podczas Seminarium naukowego, pt. Osiągnięcia i problemy
genetyki i biotechnologii zwierząt zorganizowanego przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitet
Nauk Zootechnicznych PAN w Warszawie
oraz podczas Seminarium Rolnictwo amerykańskie – tradycja i nowoczesność zorganizowanego wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakowski Oddział PTZ
i Ambasadę USA w Warszawie.
W 2002 r. uzyskał w postępowaniu konkursowym stypendium fundacji DAAD dla samodzielnych pracowników naukowych i odbył dwumiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, który odbył
w Institut für Nutztierwissenschaften der
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
der Humboldt-Universtät zu Berlin (Fachgebiet Züchtungsbiologie und molekulare
Genetik oraz Fachgebiet Züchtungsmethodik und Züchtungsplanung).
Dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr
hab. Józefa Bieńka obejmuje autorstwo lub
współautorstwo 151 publikacji, w tym oryginalnych prac twórczych (42), dwóch podręczników z zakresu hodowli królików wydanych
przez PWRiL (2), publikacji (recenzowanych)
zamieszczonych w suplementach (8), publikacji w materiałach konferencyjnych (33), prac
popularno-naukowych (14), doniesień na
konferencje i zjazdy naukowe (54).
Wygłosił 27 referatów na konferencjach
i seminariach naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz posiedzeniach towarzystw
naukowych z czego 8 w języku niemieckim
(w tym 4 za granicą: w Lipsku, Berlinie
(Uniwersytet Humboldta) i Monachium
(Uniwersytet Techniczny). Ponadto wygłosił
10 wykładów na seminariach i szkoleniach,
w tym: 2 w języku niemieckim oraz jeden
w ramach kursu Animal Breeding and
Livestock Production dla studentów University of Kentucky, Lexington.

Przez cały okres zatrudnienia w Katedrze
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
uczestniczył jako współwykonawca 5-ciu
wieloletnich projektów badawczych z zakresu genetyki i metod doskonalenia zwierząt. Projekty te dotyczyły przeważnie królików. Ponadto brał udział w projekcie Program Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego
(Falco peregrinus) w Polsce, realizowanego
przez Katedrę Zoologii i Ekologii Akademii
Rolniczej w Krakowie. Ponadto był głównym
wykonawcą grantu obejmującego zagadnienia doskonalenia użytkowości mięsnej królików oraz współautorem trzech wniosków
grantowych.
Działalność naukowa w ramach badań statutowych (DS) i badań własnych (BW) dotyczyła głównie czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na użytkowość
królików i szynszyli. W tym zakresie wykonanych zostało 10 wieloletnich zadań badawczych obejmujących szeroki zakres tematyki
związanej z użytkowaniem królików (m.in.:
systemy kojarzeń, ocena wyników reprodukcyjnych, niektóre aspekty użytkowości mięsnej i jakości mięsa).
Był współorganizatorem 6 konferencji naukowych, w tym 3 międzynarodowych) – trzy
z nich organizowane były przez Katedrę Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.
Uczestniczył czynnie w 45 krajowych, zagranicznych, względnie międzynarodowych
konferencjach naukowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi, lub prowadził, samodzielnie zajęcia z 15 przedmiotów,
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
na wszystkich kierunkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz przez kilka lat
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.
Był promotorem 30 prac magisterskich wiążących się tematycznie z badaniami na króli-

kach. Jedenaście z nich zostało nagrodzonych
w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich organizowanym przez PTZ. Sprawował opiekę nad 5 pracami inżynierskimi.
Był współtwórcą modernizacji programu studiów na Wydziale Zootechnicznym (Hodowli i Biologii Zwierząt), oraz redaktorem
6 kolejnych wydań Programu Studiów i Katalogu Elektywów dla studentów studiów
dziennych Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt AR w Krakowie. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna studentów I r. studiów
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
a także jest członkiem Komisji Dydaktycznej
Rady Wydziału.
W związku z wdrożeniem przed kilku laty nowego, trójstopniowego systemu studiów stacjonarnych, jako Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich, zdefiniował zasady zakończenia studiów I-go stopnia, a szczególności
organizacji zajęć na ostatnim (VII) semestrze.
Opracował też wytyczne w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej oraz formy egzaminu
inżynierskiego. Zorganizował rekrutację i uruchomienie stacjonarnych studiów II° (magisterskich), poczynając od semestru letniego
roku akademickiego 2009/2010.
Był także członkiem zespołu powołanego
przez dziekana Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt do opracowania raportów samooceny dla kierunku Rybactwo oraz kierunku
Zootechnika, dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
W szczególności był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji związanej z tokiem
studiów (sylabusy, programy itp.). W ramach
tego złożonego zadania należało przygotować dokumentację dotyczącą wielu modułów
kształcenia, realizowanych równocześnie
(m.in. studia jednolite magisterskie, specjalności na kierunku zootechnika, studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia). Jest też współautorem raportów samooceny dla tych
kierunków w części dotyczącej dydaktyki.
Przeprowadzona przez Państwową Komisję
Akredytacyjną w 2009 r. wizytacja obydwu
kierunków miała pomyślny przebieg i oba
kierunki otrzymały akredytację na 5 lat.

W ramach działalności dydaktycznej przygotował także, jako współautor, materiały informacyjne dla kandydatów na studia.
W zakresie działalności organizacyjnej na
rzecz społeczności akademickiej był przez
wiele kadencji przedstawicielem asystentów
i adiunktów w Radzie Wydziału, następnie
przez dwie kadencje przedstawicielem w Senacie AR. Ponadto przez dwie kadencje był
członkiem Senackiej Komisji ds. Organizacji,
oraz v-ce Przewodniczącym Senackiej Komisji
ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni i v-ce Przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Regulaminu Organizacyjnego. Od
1. lutego 2007 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez dwa lata był Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia.
Przedstawione działania natury organizacyjnej nie są jedynymi, był bowiem wykładowcą
w programach szkoleniowych adresowanych
do rolników i hodowców, względnie przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli.
Do najważniejszych działań w tym zakresie
można zaliczyć:
– udział w Sektorowych Programach Operacyjnych:
– Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich (2004-2006)
– „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (2006)
– udział w projektach:
– Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego
– Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju.
Ponadto, w ramach upowszechniania wiedzy
zootechnicznej przedstawił szereg referatów
i wygłosił wiele wykładów dla różnych grup
odbiorców.
Ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym,
z punktu widzenia ciągłości historycznej nauki, była jego inicjatywa mająca na celu opracowanie historii Katedry Genetyki i Metod
Doskonalenia Zwierząt. Dokonał tego prof.
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z życia Uczelni

Jest promotorem jednego zakończonego
i jednego – będącego na ukończeniu – przewodu doktorskiego.
Był autorem 2 recenzji rozpraw doktorskich,
4 recenzji projektów badawczych KBN, 24
recenzji prac naukowych, oraz 145 recenzji
prac magisterskich.

dr hab. Zbigniew Staliński, były długoletni
kierownik Katedry, który korzystając z posiadanych materiałów własnych oraz archiwalnych, napisał książkę, pt. Katedra Genetyki
i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Szkic historyczny. Opracowanie to dokumentuje liczącą 120 lat historię Katedry wywodzącej się z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kolejnym wyzwaniem organizacyjnym było
objęcie funkcji Katedry Genetyki i Metod
Doskonalenia Zwierząt. Pełniąc tę funkcję
przeprowadził remont i modernizację pomieszczeń Katedry, utworzył laboratorium
badań molekularnych wyposażone w kompletny sprzęt, zmodernizował gruntownie
Stację Doświadczalną Katedry w Przegorzałach, inicjując remont pomieszczeń, wymianę,
względnie uzupełnienie wyposażenia króliczarni, a w szczególności: instalację nowego
systemu pojenia automatycznego, wymianę
systemu wentylacji hali króliczarni, pomalowanie budynków stacji z zewnątrz oraz konserwację dachu budynku laboratoryjnego.
Z dniem 1 listopada 2008 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, w pełnym wymiarze
czasu pracy w Katedrze Genetyki i Metod
Doskonalenia Zwierząt.
Od dnia 1 grudnia 2006 r. jest kierownikiem
Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Krakowie, a od dnia 1 września
2008 r. jest Prodziekanem ds. Dydaktycznych
i Studenckich Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Krakowie (kadencja 2008-2012).
Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego z dnia 3 listopada 2011 r.
został mu nadany tytuł profesora nauk rolniczych.
Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1999 r.) oraz Medalem
Edukacji Narodowej.
Zainteresowania: literatura klasyczna, filozofia, nauki społeczne, hobby – stolarstwo
i rzeźba w drewnie.

Wspomnienie o dr hab.
Stanisławie Gąsiorku, prof. UR
(1937-2011)

Dr hab. Stanisław Gąsiorek, prof. UR

W dniu 12 listopada 2011 r. na cmentarzu
w Żywcu odbył się pogrzeb emerytowanego
pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, zmarłego 8 listopada 2011 r.
w Katowicach, dr hab. Stanisława Gąsiorka,
prof. UR. Rodzina, pracownicy i studenci
Wydziału uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w Konkatedrze Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu, a następnie
odprowadzili Zmarłego na miejsce wiecznego
spoczynku. Nad trumną, w imieniu władz
Wydziału, Zmarłego pożegnał Dziekan Wydziału prof. Tadeusz Juliszewski oraz wieloletni dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej
i Informatyki prof. Rudolf Michałek.
Stanisław Gąsiorek urodził się 2 stycznia
1937 r. w Moszczanicy k. Żywca. Studia
ukończył w 1960 r. na Wydziale Górniczym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę

18

w kamieniołomach należących do Zarządu
Dróg Lokalnych w Żywcu, gdzie awansował
do stanowiska dyrektora. Momentem zwrotnym w Jego karierze zawodowej było przejęcie
gospodarstwa po śmierci rodziców i podjęcie
nowych studiów na Wydziale Ogrodniczym
naszej Uczelni, które ukończył w 1977 r.
W tym samym roku podjął pracę w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „Płomień” w Milówce, początkowo na stanowisku v-ce prezesa, a po roku został wybrany prezesem. Był
to także kolejny etap w Jego edukacji, bowiem
odczuwając braki w zakresie ekonomiki i zarządzania podjął uzupełniające studia magisterskie na specjalizacji Ekonomika i Organizacja Produkcji Rolnej ówczesnego Wydziału
Rolniczego. Problemy zagospodarowania rolniczego terenów górskich własnej spółdzielni
skłoniły Go do podjęcia współpracy naukowej
z krakowską Uczelnią, początkowo z prof. Ryszardem Kostuchem z ówczesnego Wydziału
Melioracji Wodnych, a następnie z zespołem
pracowników naszego Wydziału. W tym
okresie, wiedzę i zdobyte doświadczenie praktyczne upowszechniał prowadząc zajęcia
w Zespole Szkół Rolniczych w Milówce. Bezpośrednim impulsem do podjęcia badań naukowych była działalność społeczna w Radzie
Naukowej Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Sekcji Karpackiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz w Polskim Towarzystwie Rozwoju Ziem Górskich.
Wyłonione na tych spotkaniach w trakcie dyskusji problemy z zakresu rolniczego i leśnego
zagospodarowania hal i rejonów górskich
skłoniły Go do pełnego zaangażowania się
w ich naukowe rozwiązanie. Pierwsze prace
dotyczyły przyrodniczego zagospodarowania

Należy ponadto dodać, że większość zakładanych doświadczeń finansował z własnych środków. Sytuacji uległa poprawie dopiero z chwilą
powołania Stacji i podjęcia w niej pracy w wymiarze ½ etatu. Zaowocowało to znacznym
przyspieszeniem badań o kolejne zagadnienia
energetyczne, obejmujące: badania porównawcze różnych gatunków drzew pod kątem ich
wartości opałowych, porównanie wartości
opałowych różnych frakcji drzew tj.: pnia, gałęzi, liści i igliwia, określenie rocznych przyrostów drzew w zależności od usytuowania
n.p.m. i poziomu nawożenia organicznego, porównania ekonomiczno-energetyczne różnych
systemów użytkowania pastwisk górskich.
Uwieńczeniem prowadzonych badań była
rozprawa habilitacyjna pt. Energetyczne
aspekty zintegrowanego użytkowania pastwisk
górskich opublikowana 1999 r. w Wydawnictwie Zeszytów Naukowych AR w Krakowie.
Można zatem śmiało powiedzieć, że Profesor
był inicjatorem badań naukowych z zakresu
zrównoważonego użytkowania łąk i pastwisk.
Poza działalnością naukową, prof. Stanisław
Gąsiorek był także silnie zaangażowany
w proces dydaktyczny, zarówno w Zespole
Szkół Rolniczych w Milówce jak i na naszym
Wydziale, gdzie prowadził wykłady z zarządzania na studiach stacjonarnych i zaocznych.
Opiekował się także magistrantami wykonującymi prace w Górskiej Stacji Badawczej.

Zaangażowanie społeczne profesora, powszechny szacunek jakim był otaczany w środowisku (w tym również na rodzinnej Żywiecczyźnie) zaowocowały tym, że Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału
Inżynierii Produkcji i Energetyki w Milówce
przetrwał, jako wyjątek na naszej Uczelni,
przez pełne 11 lat prowadząc studia pierwszego stopnia przez cały okres działalności.
Profesor Stanisław Gąsiorek był niezmiernie życzliwym człowiekiem, szanowanym
i lubianym przez pracowników i studentów.
Pomimo przejścia na emeryturę opiekował
się studentami w Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym prowadząc zajęcia i sprawując opiekę nad pracami dyplomowymi oraz
utrzymywał żywe kontakty z Wydziałem.
Odszedł od nas nagle i niespodziewanie: odszedł wspaniały, życzliwy ludziom Człowiek,
Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń
studentów. Jego osobowość, dar zjednywania
ludzi, życzliwość i serdeczność wobec innych
czyniły z Niego osobę wyjątkową, powszechnie lubianą i szanowaną. Będzie Go nam
wszystkim bardzo brakowało.
Zachowamy Go na zawsze we wdzięcznej pamięci.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
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hal i obejmowały zagadnienia: uszkadzanie sadzonek leśnych przez zwierzęta wypasane na
halach, analiza odporności różnych gatunków
drzew na zgryzanie i zadeptywanie, wpływ
obsady zwierząt na nawożenie i przyrosty
drzew, określenie wpływu zintegrowanego
systemu użytkowania pastwisk (tzw. agroforesty) na funkcjonowanie ekosystemu, wpływ
agroforestów na ochronę gleb przed erozją
wodną.
Owocem prowadzonych studiów i badań było
wiele opublikowanych prac, wygłaszanych referatów na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych oraz rozprawa doktorska pt. Ekologiczne aspekty wypasu owiec na zadrzewionym pastwisku górskim.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
w 1992 r. profesor znacznie poszerzył zakres
swoich badań, uwzględniając przede wszystkim aspekty energetyczne wynikające ze zintegrowanego użytkowania pastwisk górskich.
Przyczynkiem do zintensyfikowania tych badań było powołanie na terenie Spółdzielni
w Milówce Górskiej Stacji Badawczej ówczesnej Katedry Mechanizacji Rolnictwa.
Uwzględniając nietypowy przebieg Jego kariery naukowej, bo przecież stale pracował na
stanowisku prezesa dużej firmy, którą zresztą
kierował wzorowo, a pracą naukową zajmował się niejako społecznie, Jego osiągnięcia
naukowe należy ocenić bardzo wysoko.

Wspomnienie
o prof. dr hab. Stanisławie Jaroszu
(1923-2011)
Stanisław Jarosz urodził się 20 października dr inż. Stanisław Jarosz był adiunktem

Prof. dr hab. Stanisław Jarosz

1923 r. w Żyznowie w powiecie brzozowskim
w bardzo patriotycznej rodzinie. Rodzina
Profesora przeniosła się do Dynowa i tam
ukończył szkołę podstawową oraz liceum
i tam ciągle wracał. Za działalność w AK i za
niesienie pomocy osobom aresztowanym za
działalność w WiN dwukrotnie otrzymał
Krzyż Armii Krajowej i Medal Wojska nadany
przez Związek Żołnierzy AK w Londynie.
Pożoga wojenna i powojenna spowodowała,
że stosunkowo późno, bo dopiero w 1948 r.,
podejmuje studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył
w 1954 r. na Wydziale Rolnym, ale już Wyższej Szkoły Rolniczej.
W tym samym roku rozpoczął swoją 40-letnią działalność dydaktyczno-naukową, wnosząc wybitny wkład w rozwój nauki, chowu
i hodowli zwierząt. Rozpoczął od studiów
doktoranckich pod kierunkiem prof. Władysława Bielańskiego w Katedrze Rozrodu
i Higieny Zwierząt WSR, będąc jednocześnie
aspirantem w tejże Katedrze. W latach 19541958 jako asystent a potem starszy asystent,
prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze
Rozrodu i Higieny Zwierząt dla studentów
już Wydziału Zootechnicznego. Dodatkowo
pełnił funkcje kierownika Państwowego Zakładu Unasieniania w Zabierzowie, prowadząc szkolenia z zakresu rozrodu i sztucznego
unasieniania zwierząt gospodarskich.
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż.
Stanisława Jarosza Niezapłodniona i zapłodniona komórka jajowa krowy odbyła się
30 czerwca 1959 r. W latach 1967-1970

20

w Zakładzie Anatomii Zwierząt.
2 grudnia 1970 r. adiunkt Instytutu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej dr inż.
Stanisław Jarosz uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk rolniczych.
W 1978 r. docent dr hab. Jarosz uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r.,
profesora zwyczajnego. W latach 1971-1981
był również zastępcą Dyrektora Instytutu
Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
1 stycznia 1982 r. został wydzielony z Instytutu samodzielny Zakład Hodowli Zwierząt
Futerkowych, przekształcony w 1990 r.
w Katedrę Hodowli Zwierząt Futerkowych,
organizatorem i kierownikiem, których był
prof. Stanisław Jarosz do czasu przejścia na
emeryturę w 1994 r.
Przez wiele lat prof. Stanisław Jarosz pełnił
funkcję kierownika Studium Doktoranckiego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
W okresie wieloletniej pracy w WSR i AR
w Krakowie profesor Stanisław Jarosz odbył
wiele staży naukowych między innymi
w Moskiewskiej Akademii Weterynaryjnej,
Michigan State University.
W 1988 r., jako reprezentant krajów Europy
Wschodniej, został powołany do 5-cio osobowego BOARD IFASA, którego zadaniem
była koordynacja badań naukowych i organizacja kongresów międzynarodowych z zakresu produkcji i hodowli drobnego inwentarza. Zasługą Profesora było też, że
w 1996 r. VIth International Scientific Congress in Fur Animal Production zorganizowany został przez IFASA w Warszawie.

Dorobek naukowy Profesora Jarosza obejmuje 300 publikacji w tym ponad 50% to
oryginalne prace naukowe wydane w językach polskim, angielskim i rosyjskim oraz
niemieckim i japońskim. Jest również autorem lub współautorem 6 książek i skryptu,
w tym wydanej w 1988 r. w językach: angielskim, norweskim, duńskim i szwedzkim
książka Beautiful Fur Animals and their Colour Genetics.
Jego pasją naukowo-dydaktyczną były hodo wlane zwierzęta futerkowe. Wraz ze swoim
zespołem wykonywał badania z zakresu żywienia, rozrodu oraz chorób mięsożernych
i roślinożernych zwierząt futerkowych.
Dzięki uporowi Profesora „krakowska szkoła
futerkowa” od 1990 r. prowadziła dydaktykę
i badania w Stacji Doświadczalnej w Rząsce
– jako jedyna wówczas w Polsce.
Zasługą dr Stanisława Jarosza było opracowanie biologicznych podstaw rozrodu samic
szynszyli w ramach swojej rozprawy habilitacyjnej Badania nad przebiegiem cyklu płciowego u szynszyli Chinchilla velligera w warunkach klimatycznych Polski, [1969].
Badania prowadził w latach 1965-1969 na
założonej przez siebie pierwszej doświadczalnej fermie szynszyli w Przegorzałach a zwierzęta do badań udostępnili mu hodowcy
Elwira i Władysław Rżewscy, Janina Baluta,
Władysław Mierczak i inni hodowcy tego
cennego, a wówczas bardzo drogiego gatunku. Wyniki badań dały dopiero podstawy
do rozwoju na szeroką skalę hodowli szynszyli w Polsce, stanowiącej alternatywne źródło dochodu dla wielu ludzi.
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Profesor Stanisław Jarosz był członkiem Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, Rady
Naukowej przy Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarski Żywieniowej, Komisji Produkcji Zwierzęcej – Zespół Zwierząt Futerkowych. Wielokrotnie odznaczany między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia
Polski, Złotym Medalem Edukacji Narodowej. Za działalność naukową otrzymał wielokrotnie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i wiele nagród JM Rektora.

Dr Jarosz podczas badania (1982 r.)
Muszę jeszcze wspomnieć o jeszcze jednej,
płaszczyźnie badawczej Profesora. W latach
1969/1970 w czasie pierwszego pobytu
w Michigan State University, USA „dr Wierciński” (bo tak nazwano Stanisława Jarosza)
wprowadził nowatorskie, nawet jak na warunki amerykańskie, techniki badawcze przy
użyciu laparoskopu. Wykorzystał je do badań
nad rozrodem naczelnych, kóz i chomików.
Po przyjeździe do Polski zakupiony w ramach projektu polsko-amerykańskiego przez
niego laparoskop wykorzystywano do badań

nie tylko na zwierzętach, swoje kwalifikacje
podnosili również medycy.
Panie Profesorze, w imieniu własnym
i wszystkich „futerkowców” dziękujemy za
prawie trzydzieści lat pracy i współpracy pod
Pana kierunkiem i opieką. Był Pan bardzo
wymagającym Nauczycielem i myślę, że
wszyscy Pana Wychowankowie i Współpracownicy nie zawiedliśmy Pana. Na zawsze
pozostanie Pan Profesor w naszej pamięci.

Fot. Sylwia Chadaj
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Wspomnienie o prof. dr hab.
Edwardzie Pojnarze
(1919-2011)

Prof. dr hab. Edward Pojnar

Dnia 10. listopada 2011 r. na cmentarzu parafialnym w Haczowie (podkarpackie) odbył się
pogrzeb, zmarłego 5. listopada, emerytowanego profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Edwarda Pojnara. Byliśmy tam,
dawni Jego uczniowie i współpracownicy, by
mu towarzyszyć w tej ostatniej ziemskiej drodze i pożegnać się. W uroczystości pogrzebowej, oprócz rodziny, przyjaciół i znajomych
Zmarłego, uczestniczyli również przedstawiciele władz Uczelni prof. dr hab. Włodzimierz Sady oraz Dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Marek Grabowski. Po
mszy świętej, odprawionej w kaplicy cmentarnej, przy grobie nad trumną, w imieniu władz
Rektorskich, Senatu Uczelni i całej społeczności akademickiej pożegnał Profesora Prorektor
UR prof. dr hab. Włodzimierz Sady.
Edward Pojnar urodził się 1. października
1919 r. w Haczowie (woj. podkarpackie). Podczas okupacji, jeszcze przed studiami, pracował

jako kierownik Spółdzielni Spożywców „Haczowianka” w Haczowie (1942-1945) i rewident w Związku Rewizyjnym Spółdzielni RP
Mielec (1945-1947). Studia wyższe ukończył
w 1951 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na
Wydziale Rolniczym, uzyskując tytuł inżyniera
rolnictwa i magistra nauk agrotechnicznych na
podstawie pracy magisterskiej Porównanie metod chemicznych i biologicznych wyznaczania
wartości przerobowej – gorzelniczej ziemniaka
wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab.
Franciszka Nowotnego w Katedrze Chemii
Ogólnej Wydziału Rolniczego UJ/WSR. Jeszcze w trakcie studiów zatrudniony był jako
młodszy asystent, a po obronie pracy magisterskiej jako asystent w wymienionej katedrze.
W roku 1952 awansował na etat starszego asystenta, początkowo w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczego, a od 1955 r., już
w Wyższej Szkole Rolniczej, w Katedrze Botaniki. Jednocześnie zatrudniony był w Zakładzie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (1956-1961). Doktoryzował się
w 1960 r. na podstawie rozprawy Wpływ środowiska na pobieranie potasu i fosforu przez ziemniaki w ich pierwszym okresie rozwoju, którą
wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli
Kozłowskiej. Habilitował się w 1970 r. Praca
habilitacyjna Badania nad protoplastami wyizolowanymi z owoców pomidora, była efektem
Jego udziału w nowatorskich badaniach prowadzonych wraz z zespołem prof. Edwarda
Cockinga na Uniwersytecie w Nottingham
w Anglii. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1982 r.
Profesor Edward Pojnar przez 17 lat był kierownikiem, początkowo Zespołu Botaniki
w strukturach Instytutu (IPPPR), a następnie
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Katedry Botaniki, aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. Pełnił też szereg ważnych funkcji na Wydziale Ogrodniczym: był prodziekanem (1980-1981), dziekanem (1982-1987),
kierownikiem Zawodowych Studiów Zaocznych (1972-1980) a także przewodniczącym
Rektorskiej Komisji do opracowania zmian
w Regulaminie Studiów Dziennych i Zaocznych AR (1982). Sprawowanie tych funkcji
przypadło na lata burzliwych przemian politycznych i niepokoi, również w społeczności
akademickiej. Studenci i pracownicy pamiętają prof. Edwarda Pojnara jako osobę umiejętnie stabilizującą działalność Wydziału,
opiekuńczą i broniącą ich interesów.
W okresie pracy zawodowej odbył kilka
dłuższych staży naukowych, głównie na Uniwersytecie w Nottingham w Anglii, w latach
1963/1964 oraz 1966-1968 w Laboratorium
Fizjologii Roślin oraz w Plant Genetic Manipulation Group tegoż Uniwersytetu w roku
1972, 1974 i 1986. O współpracy z profesorem, podczas tych pobytów, wspomina
w swym autobiograficznym artykule prof. E.
Cocking – pionier w badaniach nad enzymatyczną izolacją protoplastów i współautor
kilku publikacji z prof. Pojnarem (Plant protoplasts, In vitro – Plant, 2000).
Jego zainteresowania naukowe początkowo
dotyczyły gospodarki wodnej roślin, przebiegu
infekcji wirusowej oraz składu chemicznego
roślin zdrowych i zakażonych wirusami, a od
końca lat 60-tych przede wszystkim izolacji
protoplastów roślinnych, ich zdolności do podziałów i regeneracji ściany komórkowej oraz
wegetatywnego rozmnażania roślin w warunkach in vitro, głównie z protoplastów. Polski
świat nauki pamięta, że to właśnie prof. Pojnar
przywiózł do Polski tę metodę i zainicjował
w naszej katedrze badania z ich wykorzystaniem, stwarzając jednocześnie zespół młodych
naukowców zdobywających stopnie naukowe
z tej dziedziny (również stypendystów zagranicznych). Miał naturę prawdziwego badacza,
który potrafił samodzielnie konstruować urządzenia usprawniające pracę, jak kolektor frakcji
zastosowany w oznaczaniu wolnych aminokwasów w zdrowych i zainfekowanych wirusem liściach tytoniu (Pojnar E. 1964. Plant

Uniwersytet Rolniczy
będzie współpracował
z Instytutem Zootechniki
Kraków, 19 października 2011 r.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie a Instytutem Zootechniki
Państwowym Instytutem Badawczym podpisali JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz
Żmija oraz Dyrektor Instytutu, prof. dr hab.
Jędrzej Krupiński.
Porozumienie ma na celu rozwój istniejącej
wielokierunkowej współpracy naukowej.
Określa zasady współpracy w sferze naukowej, badawczej, wdrożeniowej, publikacyjnej
i dydaktycznej.
Obie strony porozumienia mają wykorzystywać swój potencjał badawczy i eksperymentalny w celu poszerzania wiedzy reprezentowanej przez każdą ze stron.
Współpraca opierać się będzie na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, przygotowywaniu projektów badawczych, działalności

patentowej, normalizacyjnej i wdrożeniowej.
Obie ze stron mają współdziałać w zakresie
edukacji studentów i doktorantów, organizacji seminariów i konferencji oraz wymian mających na celu rozwój kadry naukowej.
Instytut Zootechniki – PIB jest jednym
z największych instytutów naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym, istniejącym od 1950 r. Prowadzi badania naukowe
i prace rozwojowe w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego
głównie w zakresie genetyki i hodowli zwierząt gospodarskich, biotechnologicznych
metod produkcji zwierzęcej, technologii,
ekologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej
czy żywienia zwierząt i paszoznawstwa.
Izabella Majewska
Rzecznik prasowy

Prof. Janusz Żmija, rektor UR podpisuje porozumienie z prof. Jędrzejem Krupińskim,
dyrektorem Instytutu Zootechniki
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Virology), czy filtry do przesączania enzymów
i mieszadła z wyłącznikiem czasowym używane w pracach z protoplastami. Nawiązał też
współpracę z Instytutami: Ziemniaka w Boninie, Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Krakowie, Chemii Bioorganicznej w Poznaniu oraz
Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie prowadzone były interesujące badania nad mutagenezą na poziomie protoplastów (doktorat Marii Lech).
Za liczne publikacje naukowe, opracowanie
skryptu i patentów Profesor otrzymał wiele
nagród Rektora AR.
Niemniejsze zasługi miał również na polu dydaktycznym. Był lubianym przez studentów
wykładowcą (również w zamiejscowych
ośrodkach w Łańcucie, Wojniczu czy Częstochowie), a także sprawnym organizatorem.
Za osiągnięcia w pracy nad kształceniem i wychowaniem młodzieży uzyskał nagrodę Rektora UJ (1952), za prace organizacyjną i kontrolę praktyk nagrodę Rektora WSR (1955).
Należał do wielu towarzystw naukowych
m.in.: Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (wchodził w skład Zarządu), Polskiego
Towarzystwa Biochemicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
(ISHS), Rady Naukowej Zakładu Fizjologii
Roślin PAN oraz Komisji Nauk Rolniczych
i Leśnych Oddziału PAN w Krakowie.
Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel
PRL”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz Medalem 40-lecia Wydziału Ogrodniczego.
Mimo, że już od wielu lat był na emeryturze
i nie mieliśmy z Nim styczności na co dzień,
to jednak mieliśmy tę świadomość, że jest i zawsze można się z Nim skontaktować. Dwa
lata temu obchodził swoje 90-te urodziny
i była to okazja do sentymentalnej rozmowy
o wspólnych przeżyciach minionego czasu.
Odszedł fizycznie, jak zwykle cicho i niepostrzeżenie, ale na zawsze pozostanie w naszej
– Jego współpracowników, pamięci jako mentor, wieloletni kierownik katedry, ale przede
wszystkim dobry, życzliwy człowiek.
dr hab. Anna Pindel, prof. UR

Spotkanie z jubilatami
Kraków, 21 października 2011 r.

Uroczyste spotkanie z władzami Uczelni
oraz Jubilatami odchodzącymi na emeryturę,
odbyło się w Sali Senackiej Collegium Godlewskiego UR.

Wykaz osób odchodzących na emeryturę w roku
akademickim 2011/2012

Wydział Leśny

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Dr inż. Tadeusz Kubacki – Katedra Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Dr hab. Jerzy Lesiński, prof. UR – Katedra
Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
Prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska –
Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej

Prof. dr hab. inż. Oleksandr Dorozhynskyy
– Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Dr inż. Andrzej Jagielski – Katedra Geodezji
Dr inż. Wojciech Mierzwa – Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Dr hab. inż. Janusz Schilbach, prof. UR –
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Dr hab. Tadeusz Zawora, prof. UR –
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony
Powietrza

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Lucjan Strzelczak – Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Dr Maria Zubek – Katedra Chemii i Fizyki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dr inż. Krzysztof Furgał – Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Rektor prof. Janusz Żmija, w towarzystwie prorektorów, otworzył spotkanie
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Wydział Ogrodniczy

z życia Uczelni

Prof. dr hab. inż. Andrzej Libik – Katedra
Roślin Warzywnych i Zielarskich
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rożek – Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki

Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek – Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Dr inż. Stanisław Wilkus – Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Biblioteka Główna

Mgr Elżbieta Chajdaś
Gratulacje od władz Uczelni
Pracownicy administracyjni

Mgr Marta Gdula
Mgr inż. Janina Jazowska
Mgr inż. Jadwiga Klank
Mgr Maria Olszewska
Mgr inż. Zofia Rymarczyk
Anna Bębenek
Anna Mlostek
Jolanta Opach
Zdzisław Walczy

Tadeusz Zabdyr
Czesław Zawadzki
Pracownicy techniczni

Mgr inż. Anna Bożek
Mgr inż. Joanna Kastelik
Mgr inż. Maria Mazgaj
Mgr Anna Nosek

Mgr inż. Anna Ostrowska
Mgr inż. Janina Sawina-Pysz
Mgr inż. Zofia Tomek
Mgr inż. Barbara Waga
Mgr inż. Lidia Wójtowicz
Inż. Halina Doktor
Mieczysław Kolasiński
Wiesław Stańda

Ciepłe słowa do Jubilatów od dr hab. Barbary Ścigalskiej, prof. UR

25

My też już jesteśmy przedsiębiorczy!
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UR już działa!
Kraków, 8 listopada 2011 r.

Przedsiębiorczość jest podstawą i sposobem
działania, polegającym na gotowości w podejmowaniu nowych, niekonwencjonalnych i ryzykownych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu
inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu.
/Joseph Alois Schumpeter/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie został członkiem największej inicjatywy akademickiej ostatnich lat, mającej
na celu rozwój przedsiębiorczości wśród
młodych Polaków. W Centrum Kongresowym UR przy al. 29 Listopada 46 otwo-

rzono Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie. Pierwszy AIP był organizacją studencką, która została założona
w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej (obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym) jako
kontynuacja studenckiego forum Business
Center Club. Studenci zainicjowali ogniwo
łączące zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną z przyszłą praktyką zawodową.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
są częścią grupy AIP, w której działają m.in.
Polska Przedsiębiorcza, AIP Seed Capital,

AIP Business Link oraz Agencja Innowacyjnej Promocji. Grupa AIP to siec instytucji
rozwijających przedsiębiorczość w Polsce,
a jednocześnie światowy lider pod względem
ilości, jakości i innowacyjności działań na
rzecz przedsiębiorczości.
Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy
Uniwersytecie Rolniczym zainaugurował
prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich UR. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Centrum
Transferu Technologii dr inż. Krzysztof

Prof. Włodzimierz Sady w trakcie uroczystego otwarcia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UR
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Inkubator posiada swoją siedzibę w budynku
Wydziału Leśnego UR przy al. 29 Listopada
46 w sali 022 (dotychczasowa sala Centrum
Kształcenia Ustawicznego). Pomieszczenie
inkubatora składa się z 4 nowoczesnych stanowisk wyposażonych w komputery, jak
również miejsca do spotkań biznesowych.
Do dyspozycji zainteresowanych udostępniona została również sala szkoleniowa.

Współpraca z AIP umożliwia młodym przedsiębiorczym osobom założenie własnej firmy
na korzystnych warunkach. Inkubator oferuje pakiet innowacyjnych usług. Prowadzi
dla beneficjenta księgowość, obsługę prawną,
udostępnia adres prowadzenia działalności.
Dzięki takiej pomocy wiele młodych osób
decyduje się na start w biznesie, gdyż działając z AIP otwieramy biznes najłatwiej, najszybciej i przy minimalnym ryzyku. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie do 30
roku życia założenie firmy najniższym kosztem. Młody przedsiębiorca nie musi posiadać
siedziby firmy, dużego kapitału czy tez kontaktów biznesowych. Drogą do osiągnięcia
sukcesu jest dobry pomysł! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby firma młodego przedsiębiorcy mogła się dynamicznie
rozwijać. Poprzez opiekę jaką sprawuje AIP
studenci dostają możliwość podnoszenia
kompetencji, w stawaniu się prawdziwymi
profesjonalistami w swoich dziedzinach.
Utworzenie jednostki zostało sfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych

przez Fundację AIP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jednak
przede wszystkim jest ono wynikiem współpracy Uniwersytetu Rolniczego z Fundacją
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Wszystkie młode osoby, które mają swój pomysł na biznes, ale nie wiedzą jeszcze jak go
zrealizować serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, jak założyć działalność, jak ją promować, przeanalizować dokładnie pomysły lub stworzyć biznesplan. Osoby, które mają już pomysł na
biznes będą mogły na miejscu zarejestrować
swoją firmę i dołączyć do grona młodych
przedsiębiorców. Do korzystania z Inkubatora zachęcamy wszystkich, a przede wszystkim społeczność Uniwersytetu Rolniczego.

Gotowe sale już czekają
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Tekst: Katarzyna Ochodek
Anna Liberek
Michał Frasiński
Centrum Transferu Technologii
Zdjęcia: Izabella Majewska

z życia Uczelni

Klęczar, przedstawiciele Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, jak
również przedstawiciele władz miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, m.in.
Wicewojewoda Andrzej Harężlak, Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków
Jarosław Bomba oraz Wicedyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zbigniew Tomaszek.
Z zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili także Wiceprezes Zarządu Bussines
Centre Club, Kanclerz Loży Małopolskiej
Marek Piwowarczyk a także Prezes PMR
Richard Lucas.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego odznaczony
Prof. dr hab. Janusz Żmija odznaczony Medalem Pontyfikatu Jana Pawła II
za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Kraków, 17 października 2011 r.
Warszawa – Pałac Prezydencki, 5 grudnia 2011 r.

Podczas inauguracji roku akademickiego Uni-

Kardynał Stanisław Dziwisz z rektorami prof. Januszem Żmiją i prof. Antonim Tajdusiem,
fot. Monika Winiarska

wersytetu Papieskiego im Jana Pawła II metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz
wręczył złote Medale Pontyfikatu Jana Pawła
II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
Otrzymali je rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś i Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija.
Odznaczenie przyznawane jest osobom
szczególnie zaangażowanym we wszechstronny rozwój Archidiecezji.
Profesorowie zostali nagrodzeni za wielką
wagę przywiązywaną do kultywowania tradycji, a jednocześnie do wychowywania młodych ludzi w zgodzie z wartościami, które
były bliskie Janowi Pawłowi II.
Odznaczeni rektorzy są bardzo zaangażowani w rozwijanie współpracy międzyuczelnianej i integrację środowiska naukowego;
zasiadają w radzie Fundacji Panteonu Narodowego mającego kultywować pamięć wybitnych Polaków oraz angażują się w corocznie
organizowane Dni Jana Pawła II.
Niecałe dwa miesiące później Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz
Żmija został odznaczony przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej
i działalności dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wśród 24
rektorów polskich uczelni odznaczonych

Wręczenie odznaczeń, fot. Monika Winiarska
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z życia Uczelni
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Janusza Żmiji, fot. Łukasz Kamiński/KPRP

Orderem Odrodzenia Polski znalazł się również prof. Antoni Tajduś rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Tego samego dnia 33 profesorów otrzymało
z rąk prezydenta nominacje profesorskie.
Najliczniejszą grupę wśród nominowanych
stanowili pracownicy uczelni technicznych
i rolniczych. Wśród nich znaleźli się między
innymi nasi pracownicy: prof. Józef Bieniek
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich WHiBZ oraz prof. Agnieszka Płażek
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
Serdecznie gratulujemy.
Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji

Pamiątkowe zdjęcie, fot. Łukasz Kamiński/KPRP
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 4 listopada 2011 r.
Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarł dr inż. Franciszek Wróbel – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki. Senat uczcił jego pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Halinie Gambuś i prof. Alicji Michalik mianowanym na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Janusza Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Jerzego Szwagrzyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Bioróżnorodności Leśnej,
• zatrudnienie dr hab. inż. Dariusza Ropka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego,
• zatrudnienie dr hab. inż. Joanny Makulskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Hodowli Bydła.
Senat uchwalił Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Senat pozytywnie ocenił działalność Kanclerza w okresie od 16 maja 2010 r. do 31 października 2011 r.
Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres 9 miesięcy 2011 r.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy – porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych
Ukrainy, na okres 5 lat liczonych od daty podpisania umowy, w zakresie badań naukowych, dydaktyki oraz wymiany akademickiej obejmującej
nauczycieli akademickich i studentów.
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Collegium Godlewskiego
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Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: prof. dr hab. inż. Edward Pojnar – emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego,
dr hab. inż. Stanisław Gąsiorek, prof. UR – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, p. Krystyna Skrzypek –
pracownik Biura Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. inż. Stanisław Jarosz – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, mgr Elżbieta Langman – były pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz prof. dr hab.
Nikodem Nowakowski – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Agnieszce Płażek i prof. Józefowi Bieńkowi, którym Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych oraz prof. Januszowi Sowie i prof. Jerzemu Szwagrzykowi mianowanym na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Sławomira Kurpaski na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
• zatrudnienie dr hab. inż. Stanisława Małka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Ekologii Lasu,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Wojciecha Krzaklewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii Lasu.
Senat pozytywnie zaopiniował przekształcenie Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności w Katedrę Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji oraz utworzenie w ramach ww. Katedry Laboratorium pn. „Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności”.
Senat pozytywnie zaopiniował „Założenia do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na
rok 2012” oraz planowany podział dotacji budżetowej i przychodów pozadotacyjnych na wydziały i szczebel centralny na rok 2012.
Senat upoważnił Rektora do wprowadzenia – na dzień 31 grudnia 2011 roku – zmian w ustalonym Uchwałą Nr 32/2011 z dnia 29 kwietnia
2011 r. planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2011 i zobowiązał Rektora do przedstawienia informacji o dokonanych korektach.
Senat podjął uchwałę w sprawie powoływania na kadencję 2012-2016 rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów w drodze wyborów.
Senat powołał na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej wybieranej dla przeprowadzenia wyborów władz Uczelni na kadencję
2012-2016 prof. Floriana Gambusia.
Senat wyraził zgodę na utworzenie przez Rektora spółki celowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” w celu wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni.
Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 379/2 o powierzchni 3,6137 ha; nr 425/2 o powierzchni 2,0018 ha; nr 425/3 o powierzchni 0,1575 ha; obręb 001 Krynica – Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Muszynie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą NS1M/00014942/4.
Senat pozytywnie zaopiniował zawarcie przez Rektora umów – porozumień o współpracy z:
1) Salahaddin University-Hawler, Erbil, Kurdystan (Irak);
2) Instytutem Biologii Mórz Południowych na Ukrainie;
3) Instytutem Ochrony Roślin Węgierskiej Akademii Nauk (Węgry);
4) University of Guelph, Ontario (Kanada).
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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z życia Uczelni

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 16 grudnia 2011 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kapitał ludzki i społeczny a jakość życia
na obszarach wiejskich Małopolski”
Kraków, 30 czerwca 2011 r.

Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi, Województwo Małopolskie – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Konferencja była zwieńczeniem ministerialnego grantu badawczego nr G1737/IES/1011, realizowanego w okresie 19 marca – 18
sierpnia 2011 r. przez zespół badawczy
w składzie: dr Wioletta Knapik, dr Magdalena Kowalska, dr Arkadiusz Niedziółka, dr
inż. Jacek Puchała, dr Stanisław Sorys
(Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
Patronat honorowy nad konferencją objął
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof.
dr hab. dr hc. Janusz Żmija oraz Prodziekan
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego dr hab.
Józef Kania, prof. UR.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele
jednostek samorządów terytorialnych, Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego
oraz Lokalnych Grup Działania.
Otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab.
dr hc. Janusz Żmija, a następnie głos zabrał
Prodziekan dr hab. Józef Kania, prof. UR.
Podczas konferencji przedstawione zostały
referaty zaproszonych gości: doc. Ing. Mária
Fáziková, CSc. (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze): Problems with Provision of
Social Services in Slovak Rural Areas, przedstawicielka Zarządu LGD Korona Północnego Krakowa Barbara Kawa: Rola LGD
w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego
na przykładzie LGD Korona Północnego Krakowa, przedstawicielka Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
– Województwo Małopolskie Magdalena
Doniec: Perspektywy rozwoju obszarów wiej-

Wystąpienie rektora prof. Janusza Żmiji
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skich Małopolski, przedstawiciel Zarządu
Związku Małopolska Sieć LGD Włodzimierz Mielus: Małopolska Sieć LGD.
Ponadto swoje wystąpienia zaprezentowali
członkowie zespołu badawczego realizującego grant, w składzie: dr Wioletta Knapik:
Kapitał społeczny mieszkańców gmin wiejskich
województwa małopolskiego, dr Magdalena
Kowalska: Zasoby ludzkie i kapitał kulturowy
na terenach wiejskich województwa małopolskiego, mgr inż. Agnieszka Węglowska:
Jakość życia ludności wiejskiej województwa
małopolskiego, dr inż. Jacek Puchała: Sytuacja społeczno-gospodarcza wybranych gmin
wiejskich województwa małopolskiego.
W celu zbadania zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego, kulturowego i społecznego
oraz jakości życia na terenach wiejskich Małopolski przeprowadzono badania, które odbyły się dwuetapowo: Badania ankietowe
z mieszkańcami wiejskich gmin z obszaru
województwa małopolskiego (w 6 grupach);
Badania z ekspertami w terenu badanych
gmin za pomocą metody Delphi.
W wyniku doboru statystycznego gminy
wiejskie Małopolski podzielono na sześć
grup, na terenie których przeprowadzono badania ankietowe ze 1 185 mieszkańcami. Do
udziału w badaniach zostały wytypowane następujące gminy wiejskie województwa małopolskiego, uporządkowane, według określonych wskaźników, według sześciu grup:
I. Zielonki; II. Trzciana, Sękowa, Jabłonka,
Ochotnica Dolna; III. Lipnica Murowana,
Babice, Zawoja, Lanckorona, Szczurowa,
Tarnów; IV. Tokarnia, Wietrzychowice, Szerzyny; V. Pałecznica, Limanowa, Trzyciąż;
VI Książ Wielki.
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W drugim etapie badań posłużono się metodą
Delphi, inaczej zwaną metodą ekspercką.
W metodzie tej, zamiast dyskusji stosuje się
korespondencyjną formę wyrażania opinii
przez ekspertów.
Głównym celem projektu była identyfikacja,
charakterystyka, a także wyznaczenie zasięgu
kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego oraz ich wpływu, jako kluczowych sił
napędowych, na jakość życia na obszarach
wiejskich. Przedmiotem zainteresowania autorów projektu było województwo małopolskie posiadające swoją wyraźną specyfikę, na
którą składa się zarówno przeszłość historyczna, jak i obecny stan oraz struktura gospodarki. Realizacja projektu miała na celu
poszerzenie wiedzy na temat możliwości rozwoju tego regionu i poszczególnych jego obszarów. Jego zadaniem było również praktyczne wykorzystanie tych cech kapitału
ludzkiego, społecznego i kulturowego, które
w największym stopniu zapewnią województwu małopolskiemu możliwość rozwoju
i przewagę konkurencyjną.
Autorzy projektu postawili sobie za cel ocenę
stanu kapitału ludzkiego, kulturowego i społecznego małopolskiej wsi. Szczególnie interesująca wydawała się odpowiedź na pytania:
Czy dzisiejszy stan ww. kapitałów na wsi jest
czynnikiem hamującym czy wspomagającym
przeobrażenia strukturalne obszarów wiejskich oraz w jaki sposób wpływają one na
obecną sytuację ekonomiczną i jakość życia
mieszkańców?
Szczegółowymi celami badań było m.in.:
• Zidentyfikowanie cech, od których zależy kapitał ludzki, społeczny i kulturowy
mieszkańców wsi.
• Ustalenie, które cechy determinujące kapitał ludzki, społeczny i kulturowy
mieszkańców wsi są podatne na zmianę
i w jakich warunkach.
• Ustalenie jaki jest mechanizm międzypokoleniowego przekazu kulturowego w rodzinie oraz czy intensywność tego przekazu wpływa na jakość kapitału ludzkiego
i społecznego.
• Pomiar kapitałów ludzkiego, społecznego
i kulturowego (poprzez odpowiedni do-

Konferencja miała miejsce w auli Centrum Kongresowego UR

•

•

bór wskaźników cząstkowych i konstrukcję miar syntetycznych).
Pomiar jakości życia (poprzez odpowiedni dobór wskaźników cząstkowych
obiektywnych i subiektywnych oraz konstrukcję miary syntetycznej).
Określenie jaki jest stopień zależności pomiędzy ww. kapitałami a jakością życia.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego (SRWM) wymaga aktualizacji ze
względu na to, że nie uwzględniono w niej
m.in. kapitału ludzkiego i społecznego jako
ważnego czynnika rozwoju społeczno - ekonomicznego. Prezentowane badania są po
części odpowiedzią na pojawiające się opinie
o konieczności zbadania poziomu ww. kapitałów i ich wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich woj. małopolskiego.
Metodologicznym celem badań był trafny dobór mierników kapitału ludzkiego, społecznego i dodatkowo kulturowego oraz jakości
życia celem opracowania systemu oceny potencjału tych kapitałów. Opracowany system
pomiaru kapitału ludzkiego, społecznego
i kulturowego oraz jakości życia na terenach
wiejskich Małopolski zostanie przekazany samorządom terytorialnym. Zaproponowane
przez autorów rozwiązania mogą posłużyć
właściwemu wykorzystaniu i umiejętnemu

Uczestnicy konferencji
pokierowaniu możliwościami, ambicjami
i aspiracjami życiowymi mieszkańców małopolskiej wsi. Tak więc samorządy terytorialne
powinny uwzględnić je w planach rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie analizy i prognozy wykorzystania kapitału ludzkiego
i społecznego.
Podsumowania konferencji oraz zakończenia
obrad w imieniu gospodarzy dokonał Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
dr hab. Józef Kania, prof. UR, który podziękował organizatorom za przygotowanie konferencji oraz wszystkim uczestnikom za przybycie.
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Tekst: dr Wioletta Knapik
dr Magdalena Kowalska
Zdjęcia: mgr inż. Katarzyna Łyduch

X Konferencja Naukowa z cyklu
„Żywność XXI wieku” –
Żywność Projektowana
Kraków, 22-23 września 2011 r.

W tym roku, już po raz dziesiąty Polskie To- Przewodniczący, prof. dr hab. dr hc. Mie- czych, Leśnych, Żywnościowych i Weterynawarzystwo Technologów Żywności Oddział
Małopolski, Wydział Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz
Komitet Nauk o Żywności PAN zorganizowały Konferencję Naukową z cyklu Żywność
XXI wieku. Tematem głównym jubileuszowej
konferencji była żywność projektowana. Tradycyjnie wśród gości znaleźli się przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i badawczych z całego kraju, a także z przemysłu
(Browary Polskie, Bielmar, Zakłady Mięsne
Wadowice).
Konferencja odbyła się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Nad merytoryczną wartością konferencji pieczę sprawował Komitet naukowy w składzie:
prof. dr hab. dr hc. Antoni Rutkowski –

czysław Pałasiński, prof. dr hab. Danuta
Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. Tadeusz
Sikora, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof.
dr hab. inż. Grażyna Jaworska, prof. dr hab.
Władysław Migdał, prof. UR, prof. dr hab.
Krzysztof Surówka, prof. Aleksander Dandar, Słowacja, dr hab. inż. Elżbieta Sikora,
dr hab. inż. Piotr Gębczyński.
Obrady plenarne odbywały się w budynku
głównym Wydziału Technologii Żywności
UR.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonały
Panie Profesor Teresa Fortuna i Grażyna
Jaworska. Następnie minutą ciszy uhonorowano prof. inż. Alexandra Dandara, Dr Sc.
profesora Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie i wieloletniego prezesa Słowackiego Towarzystwa Nauk Rolni-

Wykład prof. Wojciecha Ambroziaka
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ryjnych przy Słowackiej Akademii Nauk,
zmarłego w dniu 28 sierpnia b.r. w uznaniu
jego aktywności na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz jego wielkie
zaangażowanie we współpracę z Polskim
Towarzystwem Technologów Żywności oraz
Wydziałem Technologii Żywności UR w Krakowie. Profesor został odznaczony w roku
2011 Medalem Za Zasługi dla Wydziału
Technologii Żywności UR im. Profesora Franciszka Nowotnego. Niestety, przedwczesna
śmierć uniemożliwiła mu osobiste odebranie
nagrody podczas konferencji. Tym bardziej
wzruszającą chwilą było wręczenie odznaczenia wdowie po profesorze.
Po tej uroczystej chwili prof. dr hab. Tadeusz
Sikora oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka rozpoczęli pierwszą część obrad plenarnych, podczas której referaty wygłosili prof.
dr hab. Bogdan Sojkin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Komercjalizacja innowacji produktowych na rynku żywności, prof.
dr hab. Janusz Czapski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Opracowywanie nowych produktów żywnościowych o charakterze
bioaktywnym, dr inż. Marta Sajdakowska
z SGGW Innowacyjność konsumentów wobec
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dr
inż. Małgorzata Źródło-Loda z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie Nowe
produkty na rynku oferowane przez firmy mięsne. Na zakończenie pierwszej części obrad
plenarnych prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak z Politechnik Łódzkiej zaprezentował
pierwszy swój wykład Biologiczne utlenianie
spożywanego alkoholu – fakty i mity, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy.

Po przerwie uczestnicy konferencji zgromadzili się na sesji posterowej. Łącznie zaprezentowano 112 komunikatów naukowych,
które zostały podzielone na 5 sekcji tematycznych: A) Kształtowanie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, B) Kształtowanie jakości produktów zbożowych, C)
Kształtowanie jakości produktów z owoców,
warzyw i grzybów, D) Enzymy i mikroorganizmy w kształtowaniu jakości żywności oraz
E) Konsument a żywność.
Piętnaście najciekawszych doniesień z różnych sekcji, Komitet Naukowy Konferencji
zakwalifikował do prezentacji ustnej w formie e-posteru. Natomiast specjalna Komisja
oceniająca z przedstawionych prezentacji posterowych wybrała po jednym najlepszym
z każdej sekcji przyznając ich autorom dyplomy i nagrodę, książkę Skrobia oraz zaproponowano możliwość publikacji pełnej wersji wyników w postaci artykułów naukowych
w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość.
W drugim dniu poranne obrady prowadziły
prof. dr hab. Ewa Cieślik i prof. dr hab. inż.
Dorota Witrowa-Rajchert, a referaty wygłosili pracownicy Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie dr inż. Lesław Juszczak Kształto-

wanie cech reologicznych żywności i dr inż.
Magdalena Krystyjan Zastosowanie polisacharydów do kształtowania struktury sosów, dressingów i majonezów oraz dr inż. Marek
Adamczak z olsztyńskiego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego Strukturyzowane lipidy: postępy biokatalizy w modyfikacji lipidów.
Ostatniej sesji przewodniczyli prof. dr hab.
inż. Władysław Migdał i prof. dr hab. Janusz Czapski. Dr inż. Justyna Żulewska
z UWM w Olsztynie mówiła o możliwościach zastosowania koncentratu kazeiny micelarnej uzyskanego poprzez mikrofiltrację
mleka odtłuszczonego. Kolejny gość dr inż.
Ladislav Staruch, którego miejscem badań
jest Slovenská Technická Univerzita w Bratysławie wygłosił referat Projektowanie cech jakościowych mięsnych wyrobów fermentowanych poprzez dodatek kultur startowych. Na
zakończenie obrad o modyfikacjach w produkcji pieczywa mówiła dr hab. inż. Anna
Czubaszek z Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
Interesującą dyskusję panelową podsumowującą obrady konferencji poprowadziły wspólnie prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska.
Na zakończenie dr inż. Maria Walczycka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
dokonała podsumowania, wręczono także
dyplomy i nagrody za najlepsze doniesienia
naukowe w poszczególnych sekcjach.
W konferencji uczestniczyło w sumie ponad
100 osób z kraju i zagranicy, wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające
uczestnictwo.
Uczestnicy już podczas Konferencji otrzymali
materiały konferencyjne zawierające m.in.
streszczenia wszystkich referatów plenarnych
i komunikatów posterowych, a także pierwsze
dwie części monografii naukowej pt. Żywność
projektowana. Wydruk części III planowany
był na połowę grudnia 2011 r. Część pierwsza
monografii zawiera zbiór artykułów przeglądowych na temat rynku żywności projektowanej, modyfikacji, udoskonalania oraz opracowywania nowych produktów, jak również
kształtowania ich jakości i nowych cech sensorycznych. Części II i III obejmują orygi-
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W drugiej połowie dnia obrady plenarne
prowadzili wspólnie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski i prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński. Wśród głoszących dominowali przedstawiciele Politechniki Łódzkiej.
Pani dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka wygłosiła referat Wartość żywieniowa piwa,
dr inż. Agnieszka Wilkowska Wzmacnianie
aromatu soków i win owocowych w procesie
technologicznym na drodze enzymatycznej hydrolizy naturalnych glikozydowych prekursorów aromatu, a profesor Ambroziak tym razem mówił o Mikrokapsułkowanych preparatach polifenoli otrzymywanych z win i soków
owocowych techniką suszenia rozpryskowego.
Na koniec prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert z SGGW przybliżyła słuchaczom niekonwencjonalne techniki utrwalania wykorzystywane do produkcji żywności
projektowanej.

Prof. Teresa Fortuna wręcza wdowie
po prof. Alexandrze Dandarze Medal
im. Profesora Franciszka Nowotnego

Uczestnicy konferencji podczas obrad plenarnych
nalne publikacje badawcze z zakresu szeroko
rozumianej produkcji i analizy żywności
funkcjonalnej i projektowanej.
Wszystkie materiały dotyczące konferencji,
jak również teksty monografii w postaci plików PDF, można znaleźć na stronach Oddziału Małopolskiego PTTŻ:
www.pttzm.org/page7.php
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Tekst: dr Aleksandra Duda-Chodak
sekretarz konferencji
Zdjęcia: Anna Świątek

Kraków, 12-15 października 2011 r.
IV Międzynarodowy Kongres Biotechnolo- Komitet Biotechnologii przy Prezydium zydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
gii Polskiej połączono z IV edycją Eurobiotech pod wspólną nazwą Cztery kolory biotechnologii. Dlaczego cztery kolory? W poprzednich latach zorganizowano konferencje
Eurobiotech poświęcone biotechnologii
w rolnictwie – zwyczajowo nazywaną biotechnologią zieloną, biotechnologii czerwonej (medycyna i farmacja) oraz biotechnologii białej (przemysł). W kolejnych edycjach
Eurobiotech prezentowano zagadnienia
związane z regulacjami prawnymi i dotyczącymi własności intelektualnej w obszarze
biotechnologii (biotechnologia fioletowa).

PAN, doceniając znaczenie Eurobiotech, powierzył biotechnologom krakowskim organizację IV Kongresu Biotechnologii Polskiej
i nadarzyła się wspaniała okazja, aby połączyć
Kongres i Eurobiotech pod wspólną nazwą
Cztery Kolory Biotechnologii. Organizacji
Kongresu i Eurobiotech podjął się Komitet
Stały Eurobiotech, w skład którego wchodzi
Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński i firma Targi w Krakowie. Na zasadzie
rotacji, w tym roku głównym organizatorem
był Uniwersytet Jagielloński. Wyłączny Patronat Honorowy nad Kongresem objął Pre-

Wystąpienie prof. Krystyny Koziec, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR
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Komorowski, a Komitet Honorowy stanowili profesorowie: Barbara Kudrycka, Andrzej Białas, Michał Kleiber, Maciej Żylicz
oraz przedstawiciele władz województwa
małopolskiego i miasta.
Otwarcie Kongresu poprzedziły konferencje
satelitarne: The Innovative Medicines Initiative (IMI) prowadzone przez prof. Józefa
Dulaka z UJ oraz Life Science Open Space
zorganizowane przez dyrektora Kazimierza
Murzyna z Klaster Life Science.
W ceremonii otwarcia IV Kongresu Biotechnologii i IV Eurobiotech uczestniczyła Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Krystyna Koziec, która w interesującym przemówieniu podkreśliła rolę
naszego Uniwersytetu w organizacji Kongresu oraz przywitała uczestników życząc im
owocnych obrad.
Obrady prowadzono w sesjach plenarnych
i panelowych: Red, Green, White i Violet Biotechnology.
Należy podkreślić, że organizatorom udało
się zaprosić międzynarodowe autorytety naukowe z dziedziny biotechnologii, m.in.
prof. Ingo Potrykusa twórcę tzw. „złotego
ryżu”, prof. Klausa Ammana z Uniwersytetu
w Bernie (Szwajcaria), czy prof. Phila Mullineaux z Uniwersytetu w Essex, UK. Ich
obecność na Kongresie była powodem dużego zainteresowania mediów, dlatego
w przerwie między sesjami zorganizowano

Poniższej przedstawiono skład Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu Biotechnologii
Polskiej i IV Eurobiotech: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Przewodniczący Komitetu.
Za organizację poszczególnych paneli odpowiedzialni byli:
prof. dr hab. Józef Dulak – „Red Biotechnology”,
prof. dr hab. Henryk Kołoczek – „Green
Biotechnology”,
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz –
„White Biotechnology”,
prof. dr hab. Tomasz Twardowski – „ Violet
Biotechnology”.
Prace logistyczne koordynowała mgr Ewa
Woch – wice-prezydent firmy „Targi w Krakowie”, a za organizację sesji satelitarnych
mgr Paweł Błachno i mgr Kazimierz Murzyn reprezentujący Jagiellońskie Centrum
Innowacji i Klaster Life Sciences.
W kolejnych tabelach zaprezentowano organizatorów poszczególnych sesji – na uwagę
zasługuje aktywny udział naukowców z naszego Uniwersytetu. W tym miejscu należy
szczególnie podkreślić, a zarazem podziękować za aktywność w pracach organizacyjnych
prof. Zygmuntowi Kowalskiemu, prof. Tadeuszowi Tuszyńskiemu oraz dr hab. Rafałowi Barańskiemu i dr hab. Dariuszaowi
Grzebelusowi, bez których sukces Kongresu
nie byłby pełny.
W Kongresie uczestniczyło 536 naukowców
i studentów z 26 krajów, 26 firm reklamowało swoją działalność w sektorze biotechnologii.

White Biotechnology

Chair:

Industrial bioprocesses and biocatalysis

Andrzej Okruszek
Andrzej K. Kononowicz

Nutrigenomic, nutrigenetics and modern
diagnostics

Iwona I. Wybrańska

Synthetic biology, bioinformatics and nanotechnologies

Maria Koziołkiewicz
Grzegorz Bujacz

Pharmaceutical biotechnology

Stanisław Bielecki
Jan Szopa

Renewable energy

Janusz Gołaszewski
Tadeusz Tuszyński (UR)

Violet Biotechnology

Chair:

Legal, IPR and social aspects
of biotechnology

Tomasz Twardowski
Michał Du-Vall

Intellectual property rights
in biotechnology

Tomasz Twardowski
Wolfram Meyer

Red Biotechnology

Chair:

From M. Skłodowska-Curie
to nuclear medicine

Grażyna Stochel

Molecular diagnostics
and personalized medicine

Józef Dulak
Jakub Gołąb

Gene transfer and gene therapy

Maciej Wiznerowicz
Alicja Józkowicz

Stem cells in biotechnology

Bogusław Machalinski
Józef Dulak

Stem cells, gene therapy and bioethics

Włodzimierz Galewicz
Ewa Bartnik

Green Biotechnology

Chair:

Agrobiotechnology – plant engineering,
biosafety and economy
Agrobiotechnology – plant genome
biotechnology
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konferencję prasową. Oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli w niej także profesorowie: Tomasz Twardowski i Stanisław Karpiński, którzy podważyli nieracjonalność argumentów przeciwników GMO. Prof. Ingo
Potrykus, członek Watykańskiej Akademii
Nauk, zaznaczył, że Papież Jan Paweł II
nigdy nie występował przeciwko GMO, ale
zwracał uwagę na korzyści jaki mogą płynąć
z poznania, z woli Boga, nowych narzędzi
biologii molekularnej.

Rafał Barański (UR)
Dariusz Grzebelus (UR)
Stefan Malepszy

Environmental biotechnology

Henryk Koloczek (UR)
Kazimierz Strzalka

Food and feed biotechnology

Zygmunt M. Kowalski (UR)

Agrobiotechnology – animal biotechnology in agriculture and biomedicine

Zdzisław Smorąg
Ryszard Słomski

Plenary Speakers

Session Speakers

Posters

Red Biotechnology Panel

1

29

29

Green Biotechnology Panel

2

32

118

White Biotechnology Panel

1

26

83

Violet Biotechnology Panel

3

18

1

TOTAL

7

105

231
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Kolejne zestawienie ilustruje wystąpienia naukowców w sesjach i z rozkładu tego wynika,
że sesja zielonej biotechnologii, którą organizował głównie UR, była najbardziej popularną.
IV Kongres Biotechnologii Polskiej i IV Eurobiotech zakończył się sesją podsumowującą, na której wręczono nagrody i dyplomy
dla wyróżniających się młodych naukowców.
Według powszechnej opinii uczestników wyrażanych w czasie obrad, jak również w formie listów przysyłanych na ręce organizatorów, Kongres należał do najbardziej udanych
konferencji w ostatnich latach. Wyrażano nadzieję, że kolejna edycja Eurobiotech w 2013
będzie równie udana.
Tekst:
prof. dr hab. Henryk Kołoczek
Zdjęcia: Paulina Polewka
W Kongresie wzięło udział 536 naukowców i studentów z 26 krajów

Uczestnicy sesji naukowej w trakcie obrad
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Huta Szklana, 16–18 października 2011 r.
Konferencja odbyła się w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym Jodłowy Dwór
w górach Świętokrzyskich. Organizatorami
konferencji byli: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii
Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zarząd Główny
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Sekcja Techniki Sanitar-

nej Wsi, Komisja Technicznej Infrastruktury
Wsi – PAN o/Kraków.
W konferencji wzięło udział liczne grono
uczestników, którzy reprezentowali następujące uczelnie, instytuty naukowo-badawcze
oraz firmy branżowe:
• Politechnika Gdańska,
• Politechnika Rzeszowska,
• Politechnika Opolska,

•
•
•
•
•
•

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

konferencje…

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
„Kształtowanie ilościowych i jakościowych
zasobów wodnych na obszarach wiejskich
– aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne”

•
•
•
•
•

Wystąpienie prof. Jana Pawełka, dziekana WIŚiG

W trakcie konferencji

IMGW, Państwowy Instytut Badawczy
we Wrocławiu,
IMGW, Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu,
CONECO-BCE Kraków, Sp. z o.o.,
MPWiK S.A. Kraków,
MGGP S.A. o/Kraków.

Tematyka konferencji obejmowała:
• gospodarowanie wodą w obszarach rolniczych,
• ekstremalne zjawiska hydrologiczne i ich
wpływ na zasoby wodne,
• oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na ilość i jakość wód,
• efekty wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej,
• aspekty prawne w ochronie środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony
wód, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
• zagrożenia i jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
• rolę małej retencji w zagospodarowaniu
wód opadowych,
• ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w terenach wiejskich,
• procesy i technologie stosowane w oczyszczaniu małych ilości ścieków.
Obrady konferencji otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab.
inż. Jan Pawełek. Wprowadzeniem tematycznym w obrady był referat prof. dr hab.
inż. Piotra Kowalika członka korespondenta
PAN Strategia modelowania zlewni.
W czasie trwania trzech sesji tematycznych
przedstawiono i omówiono aktualne problemy związane z gospodarowaniem wodą na
terenach rolniczych, ilością oraz jakością
wody zużywanej na terenach wiejskich oraz
zagrożeniem wód spowodowane odprowadzaniem zanieczyszczeń z małych systemów
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.
Dyskusja na zaprezentowane tematy w każdej sesji tematycznej świadczyła o dużym zainteresowaniu przedstawianymi problemami.
Doskonałym uzupełnieniem dyskusji była

Prelekcja prof. Piotra Kowalika
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Tekst: dr inż. Piotr Bugajski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Zdjęcia: dr inż. Grzegorz Kaczor

Uczestnicy w trakcie wycieczki

Seminarium dla nauczycieli
produkcji roślinnej
w Uniwersytecie Rolniczym
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie jako przykład
dobrze pojętej współpracy
średnich szkół rolniczych
z uczelniami
Kraków, 17-19 października 2011 r.

Aby w pełni sprostać wciąż wzrastającym
wymaganiom zwiększania poziomu przygotowania zawodowego absolwentów szkoły
rolnicze muszą stawać się ośrodkami współpracy z szerokim kręgiem podmiotów działających na rzecz rolnictwa i edukacji rolniczej.
Dotyczy to zarówno realizacji programów
kształcenia uczniów, jak i nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

Główną i koordynującą rolę odgrywa Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Do zadań KCER należy w szczególności organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, przygotowanie nauczycieli
do tworzenia narzędzi badawczych oraz
przeprowadzanie badań wyników kształcenia
zawodowego uczniów, unowocześnianie
metod i technik nauczania, organizowanie

Uczestnikom seminarium zapewniono zajęcia teoretyczne i praktyczne
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z życia Uczelni

wymiana poglądów pomiędzy pracownikami
jednostek naukowych a pracownikami firm
branżowych. Stwierdzono, że ciągle istnieje
niedostateczna wymiana informacji o wynikach prowadzonych doświadczeń i badań
pomiędzy instytucjami naukowymi a doświadczeniami pracowników firm branżowych zajmujących się tą samą tematyką.
W czasie konferencji zorganizowano zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Klasztoru
Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu.
Miejsce i organizacja konferencji zdaniem
uczestników, pozwoliła na nawiązanie interesujących kontaktów oraz miłe spędzenie
czasu w otoczeniu pięknej świętokrzyskiej
przyrody.
Całość tematyki została zrealizowana w przygotowanych 35 referatach, które zostały poddane recenzjom i zamieszczone w miesięczniku Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr
10/2011 (9 punktów wg. MNiSW) oraz czasopiśmie Infrastruktura i Ekologia Terenów
Wiejskich 7/2011 (6 punktów wg. MNiSW).

W Ogrodzie

Zainteresowani wzięli także udział w koncercie Chóru Uniwersytetu Rolniczego
i koordynowanie współpracy oraz wymiany
doświadczeń między nauczycielami, szkołami, instytutami branżowymi, uczelniami,
ośrodkami doradztwa rolniczego oraz z innymi organizacjami i instytucjami, w celu
poprawy efektywności pracy szkół.
Przykładem zrozumienia i zaangażowania się
do pomocy nauczycielom uczącym w szkołach rolniczych i dobrze pojętej współpracy,
było seminarium zorganizowane przy pomocy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie. Myślą przewodnią seminarium było Rolnictwo rodzinne w transformacji zmian ustrojowych. Doskonalenie
technologii uprawy roślin motylkowatych.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego zaprezentowali większość tematów
programowych seminarium:
Dr Magdalena Kowalska omówiła Przemiany świadomości mieszkańców wsi i społeczno-kulturowe aspekty jej rozwoju.
Prof. dr hab. Tadeusz Zając dokonał prezentacji tematu Znaczenie roślin motylkowatych
– źródło białka roślinnego z polskich pól.
Zwrócił szczególną uwagę na możliwości nawozowe roślin motylkowatych, znaczeniu tej
grupy roślin jako przedplonów i pasz.
Prof. dr hab. Bogdan Kulig omówił Proces
technologii uprawy roślin motylkowatych
grubo i drobnonasiennych, zwracając uwagę
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na łubin wąskolistny jako gatunek niewykorzystanych możliwości.
Dr inż. Maciej Basaj zapoznał uczestników
seminarium z problemami społeczno-ekonomicznymi polskiej wsi i rolnictwa w aspekcie
procesów integracyjnych z pozostałymi krajami UE, zwracając szczególną uwagę na
okres restrukturyzacji i zwiększającą się
liczbę silnych ekonomicznie polskich gospodarstw, znaczenie gospodarstw rodzinnych
i potencjał eksportowy polskiego rolnictwa.
Dr inż. Arkadiusz Niedziółka omówił temat: Działalność usługowa w rolnictwie, alternatywne źródła dochodu. Dokonał prezentacji, jak założyć i prowadzić gospodarstwa
agroturystyczne oraz jak powiązać podstawową produkcję rolniczą z agroturystyką.
Prof. dr hab. Kazimierz Klima dokonał prezentacji tematu Produktywność płodozmianów dostosowanych do różnych warunków siedliska, ekologii, rozmieszczenia i zwalczania
chwastów.
Podczas zajęć terenowych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nauczyciele zapoznali się z kolekcją roślin Ogrodu Botanicznego UJ. Panie mgr inż.
Maria Uzarowicz i mgr inż. Iwona Fita oprowadziły uczestników seminarium po 10 ha
ogrodzie zwracając szczególną uwagę na gatunki i odmiany roślin motylkowatych, które
znajdują się w kolekcji jednego z najstarszych
ogrodów w Polsce.
Możliwość kontaktu z Uczelnią przyczyniła
się do zapewnienia wysokiego poziomu naukowo-dydaktycznego, a także uatrakcyjnienia seminarium, czego wyrazem było uznanie
i podziękowania ze strony uczestników, którzy opracowywali arkusze ewaluacyjne.
Na zakończenie mgr Teresa Kobyłecka nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie,
wręczyła 35 nauczycielom, stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu,
a także, na nośnikach elektronicznych, odpowiednie materiały szkoleniowe.
Tekst i zdjęcia: mgr Teresa Kobyłecka
Nauczyciel konsultant
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
w Brwinowie

Konferencja
na temat wielofunkcyjnego leśnictwa

Konferencja Ecosystem Design for Multiple Services with an emphasis on Eurasian Boreal Forests, która odbyła się w dniach 9-11 listopada
2011 r. w Sankt Petersburgu, została zorganizowana pod egidą IUFRO przez Petersburskie
Międzynarodowe Centrum Leśnictwa i Przemysłu Leśnego (ICFFI), Techniczne Uniwersytety Leśne (LTU – www.ftacademy.ru)
w Petersburgu i (MGUL) w Moskwie, przy
współudziale Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) w Joensuu.
Wydział Leśny w Petersburgu, od którego powstania zaczyna się historia Leśnego Uniwersytetu, należy do najwcześniej utworzonych
ośrodków naukowo-dydaktycznych tego typu
w Europie. Powołany do istnienia w roku
1803 ukazem cara Aleksandra I jako Szkoła
Leśna, która w roku 1811 została przekształcona Instytut Leśny. Pierwsze podręczniki do
nauki leśnictwa autorstwa P. I. Perełygina, A.
A. Dłatowskiego i W. S. Semenowa zostały
wydane w latach 1838-45. Z Petersburskim
Wydziałem Leśnym nierozerwalnie wiążą się
nazwiska koryfeuszy nauk leśnych znanych
nie tylko w Rosji, ale i w całym świecie, takich
jak: F. K. Arnold, M. M. Orłow, W. N. Sukaczew, N. V. Dylis, G. F. Mrozow, A. F.
Rudzki, A. N. Engelhard, N. A. Chołodkowski, D. N. Kajgorodow, M. E. Tkaczenko, W. W. Ogijewski i wielu innych. Petersburski Wydział Leśny jest nie tylko najstarszy, ale i największy w Rosji. Za czasów
carskich tj. do roku 1917 Wydział Leśny
w Petersburgu ukończyło ponad 4 300 absolwentów, a do 2007 – w sumie ok. 25 tysięcy
specjalistów – leśników, tak potrzebnych
w kraju o największej powierzchni lasów spośród wszystkich krajów świata.

konferencje…

Sankt Petersburg, 9-11 listopada 2011 r.

Zgłoszone na konferencję wystąpienia były
pogrupowane w siedmiu sekcjach:
– Ocena zasobów, w tym z użyciem Remote Sensing i GIS;
– Ekologia lasów borealnych;
– Planowanie dużych eksperymentów
w terenie;
– Aranżacja ekosystemów do wielorakich
usług;
– Wielorakie użytkowanie ziemi;
– Modelowanie procesów wzrostu i produkcyjności w lasach borealnych;
– Ekonomika borealnych użytków niedrzewnych.
Powitalne adresy zostały wygłoszone przez
Prorektora Uniwersytetu A.S. Aleksiejewa,
Prezydenta IUFRO Nilsa Elersa Kocha oraz
Dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego
Risto Päivinena. Wśród uczestników na
uwagę zasługuje szczególnie liczny udział
w konferencji uczonych zajmujących się szeroko rozumianym modelowaniem w leśnictwie, w tym: Aleksandra Aleksiejewa z Petersburga (Balance model of forest ecosystem
production), Margaridy Tomé z Portugalii
(Using the 3PG model at different spatial
scales), Arne Pommereninga ze Szwajcarii
(Some recent trends in tree and forest modelling), Liu Guolianga z Kanady (A targetoriented decision support system), Andresa Kiviste z Estonii (Modelling tree survival based
on Estonian forest research network), Andrzeja Bončiny ze Słowenii (Multi-objective
forest management planning – a Central European perspective), Petrasa Rupšysa z Litwy
(Model building of tree height, volume, their
increments and stem profile with stochastic dif-

Swoją prezentację wygłasza Oscar Garcia
z Kanady, fot. Jerzy Lesiński

Klaus von Gadow i Liu Guoliang,
fot. Evgeny Kuznetsov

ferential equations), Oscara Garcii z Kanady
(Planning in forest ecosystems: the role of
models), Klausa von Gadowa z Niemiec (Forest observational networks – Design and analysis) i Jarosława Sochy z Krakowa (How will
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Na pierwszym planie studenci leśnictwa, fot. Evgeny Kuznetsov

Główny budynek Wydziału Leśnego mieści się w Ogrodzie Botanicznym, fot. Jarosław Socha

Grupa uczestników konferencji w Lesie Lindulowskim, fot. Jarosław Socha
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climate change impact site productivity for
Norway spruce in the Western Carpathians?).
Jerzy Lesiński przedstawił prezentację na temat: Forest functions, goods, and services: an
attempt to integrate various approaches. Warto
podkreślić, iż oprócz pracowników nauki,
organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji liczne grono studentów leśnictwa zarówno z Rosji, jak i z zagranicy.
Na zakończenie organizatorzy przedstawili
Międzynarodowe Centrum Leśnictwa i Przemysłu Leśnego (ICFFI), utworzone na bazie
Wydziału. Głównym zadaniem Centrum jest
integracja nauki i praktyki leśnej, w tym np.
organizacja międzynarodowych konferencji.
ICFFI zaprasza do współpracy różne jednostki z kraju i z zagranicy, jednak jak dotychczas w skład udziałowców Centrum
wchodzą głównie ośrodki badawcze i organizacje biznesowe z Rosji. Jedynym udziałowcem z zagranicy jest Europejski Instytut Leśny w Joensuu (Finlandia). Na zebraniu
ICFF kończącym konferencję odbyły się wybory dyrektora wykonawczego Centrum. Na
kolejną roczną kadencję wybrany został Maxim Chubinsky, który już pełnił tę funkcję
przez ostatni rok.
W ostatnim dniu uczestnicy konferencji
wzięli udział w wycieczce do przesławnego
Lasu Lindulowskiego (po rosyjsku: Линдуловская роща, a po fińsku: Raivola) – założonego w latach 1738-50 na polecenie cara Piotra I przez niemieckiego leśnika Ferdynanda
G. Fokela. Ponieważ naturalny zasięg występowania północno-europejskiego gatunku
modrzewia (Larix sukaczewii) nie sięga do Zatoki Fińskiej, drewno do budowy okrętów
floty wojennej carskiego imperium w stoczni
w Kronsztadzie trzeba było sprowadzać aż
z północnej Rosji. Tę niedogodność zamierzano usunąć, przez założenie tak potrzebnej
bazy surowcowej w pobliżu Petersburga. Do
tego celu sprowadzono nasiona zebrane
w znanym z pięknych lasów modrzewiowych
rejonie Pinegi w obwodzie Archangielskim.
Modrzew początkowo wprowadzano siewem,
a w kolejnych rzutach – już tylko sadzeniem.
Prace zalesieniowe prowadzono etapami aż

konferencje…

do 1970 r. tak, że obecna powierzchnia Lindulowskiego Lasu wynosi 939 ha. Jest niewątpliwą ironią losu jest fakt, iż z lindulowskiego
modrzewia nigdy nie zbudowano żadnego
okrętu wojennego, ponieważ w międzyczasie
zmieniła się technologia i do budowy okrętów zamiast drewna używano żelaza.
Choć zamierzonej funkcji Las Lindulowski
nie spełnił, to jest on najstarszym i największym sztucznie założonym drzewostanem
w Europie i z tego tytułu znalazł się na liście
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ponadto od szeregu już lat stanowi rezerwat
przyrody, często odwiedzany przez wycieczki
z Rosji i z zagranicy, nie wspominając już
o jego wykorzystywaniu do celów rekreacyjnych przez mieszkańców pobliskiego Roszczyna i nieco bardziej odległego Petersburga.
Przez wiele lat Las Lindulowski był obiektem
badań, a zbierane tu nasiona były i nadal są
rozprowadzane w Rosji i zagranicą służąc zakładaniu kolejnych drzewostanów modrzewiowych z wyselekcjonowanego materiału.
Plany cara Piotra I zostały jednak, choć częściowo, uwieńczone sukcesem, bowiem w ramach obchodów 300-lecia istnienia Peters-

Etapy tworzenia Lasu Lindulowskiego w obecnej postaci, fot. Jerzy Lesiński
burga została zbudowana i zwodowana modrzewiowa fregata według planów stosowanych w czasach Piotra I.

znacznie bardziej zadbany i doczekał się
funkcjonalnej, dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej.

Na koniec należy wspomnieć, iż zawsze elegancki Petersburg w ostatnich latach stał się

dr hab. inż. Jarosław Socha
dr hab. inż. Jerzy Lesiński, prof. UR

Kanał Gribojedowa z jedną z najpiękniejszych cerkwi miasta – Spas-na-Krowi (Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego) na drugim planie, która
upamiętnia śmiertelny zamach na cara Aleksandra II 1 marca 1881 r., fot. Jarosław Socha
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Stypendia Aliny i Jana Wagów
dla młodych naukowców
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 28 listopada 2011 r.

Rektor prof. Janusz Żmija z Fundatorami, Państwem Aliną i Janem Wagami

Pamiątkowe zdjęcie z Fundatorami stypendiów
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Po raz piąty odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatkom konkursu na stypendium ufundowane przez Alinę i Jana
Wagów. Rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. Janusz Żmija powitał fundatorów, państwo Alinę i Jana Wagów, prorektorów, członków komisji konkursowej, dziekanów wydziałów, kierowników katedr i opiekunki stypendystek.
JM Rektor przedstawił Państwa Alinę i Jana
Wagów, absolwentów Akademii Rolniczej
jako unikatowy przykład osób rozumiejących
trudną sytuację młodych naukowców, JM
Rektor przypomniał także, że Państwo Wagowie zawsze podkreślają jaką ważną rolę
w Ich życiu odegrała Uczelnia i dlatego też
ofiarują część swojego majątku na wsparcie
innowacyjnych badań.
Państwo Alina i Jan Wagowie wręczyli dyplomy okolicznościowe Paniom dr inż.
Agnieszce Baran z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i dr inż. Agnieszce Wiszniewskiej z Wydziału Ogrodniczego, a JM Rektor
pogratulował zarówno młodym uczonym jak
i ich opiekunom naukowym.
Pani dr inż. Wiszniewska przedstawiła założenia swojego konkursowego projektu poświęconego zdolnościom regeneracyjnym in
vitro roślin motylkowych na poziomie wybranych struktur komórkowych. Projekt dr inż.
Agnieszki Baran dotyczył badań nad ekotoksycznością osadów dennych i związanych
z tymi kierunków ich zagospodarowania.
Tegoroczne laureatki dołączyły do swoich
poprzedników, których przedstawiamy
kolejno począwszy od pierwszej edycji konkursu w 2006 r.

Dr inż. Janina Gospodarek z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prezentująca projekt
dotyczący wpływu metali ciężkich skażonej
gleby na wybrane szkodniki (mszycę, strąkowca bobowego i oprzędziki).
Dr inż. Monika Szafrańska także z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Zaproponowała badania nad lojalnością klientów
banków spółdzielczych.
II edycja

Dr inż. Agnieszka Stokłosa z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego opracowała projekt
dotyczący odporności chwastów jedno
i dwuliściennych na herbicydy w monokulturowych uprawach kukurydzy na terenie Małopolski.
Dr inż. Michał Ciach z Wydziału Leśnego,
pasjonat ornitolog, postrzegający ptaki jako
element ściśle związany ze środowiskiem
przedstawił projekt pt. Rola środowisk i ich
wykorzystanie przez ptaki w okresie migracji.
III edycja

Dr inż. Joanna Zubel z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt, przedstawiła projekt dotyczący odporności zwierząt podczas wzrostu, rozwoju i adaptacji do zmiennych wa-

runków otoczenia, mogący być modelem na
potrzeby badań klinicznych.
Dr inż. Krzysztof Buksa z Wydziału Technologii Żywności poświęcił swój projekt próbom poprawy jakości chleba wypiekanego
z różnymi dodatkami prozdrowotnymi.
IV edycja

Dr inż. Małgorzata Czernicka z Wydziału
Ogrodniczego zajmuje się badaniem możliwości zastosowania bioinformatyki w inżynierii genetycznej i Jej projekt okazał się bardzo interesujący oraz innowacyjny.
Dr inż. Krzysztof Chmielowski z Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji, przedstawił projekt poświęcony badaniom skuteczności działania innowacyjnych modułów
oczyszczających w oparciu o konstrukcję
zbiorników IBC do zastosowań w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Przedstawieni Laureaci zostali wybrani podczas pięciu konkursów spośród 78 kandydatów przez specjalną komisję stypendialną powołaną przez JM Rektora. Zasady konkursu są
niezmienne od pierwszej edycji, zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a stypendia ze względu na ich
unikatowy charakter nie podlegają opodatko-

waniu. Najważniejszymi zasadmi konkursu są:
unikatowość problematyki badań, publikacje,
osiągnięcia naukowe w okresie do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora i nie przekroczony
wiek 35 lat. Dodatkowo życzeniem Fundatorów jest aby kandydaci byli absolwentami
Uczelni, a Uniwersytet Rolniczy powinien
być podstawowym miejscem ich zatrudnienia.
Stypendia przyznawane są na okres jednego
roku i opiewają na kwotę 25 tys. złotych każde.
W poprzednich czterech edycjach JM Rektor
przyznawał dodatkowo po trzy wyróżnienia,
każde po 10 tys. złotych. Dzięki tym stypendiom laureaci mogą wzbogacić warsztat badawczy poprzez wyjazdy na konferencje, pogłębić
wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Jest to tym bardziej istotne, że badania ukierunkowane są na
aktualne priorytety gospodarcze Małopolski.
Łącznie przyznano stypendia na kwotę
250 tys. złotych ofiarowanych przez Państwo
Wagów, a wyróżnień z puli Własnego Funduszu Stypendialnego na sumę 120 tys. złotych. Miałam zaszczyt przewodniczyć komisji konkursowej wszystkich edycji oraz opracować zasady wyłaniania laureatów.

Uczestnicy uroczystości w trakcie prezentacji dr inż. Agnieszki Wiszniewskiej
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prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej

sukcesy pracowników

I edycja

Wystawa szynszyli
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Kraków, 15-16 października 2011 r.

Dzięki dobrej współpracy między Krajowym Jesienne Seminarium dla Hodowców połą- niczego w Krakowie. Honorowy patronat
Związkiem Hodowców Szynszyli a Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt, tegoroczne

czone z XXVII Wystawą Szynszyli udało się
zorganizować na terenie Uniwersytetu Rol-

Przemówienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr hab. Jerzego Niedziółki

Prezes Krajowego Związku Hodowców Szynszyli – Marek Nowak, wraz z pucharami dla
laureatów wystawy

15 Komisyjna ocena szynszyli – Komisja
Sędziowska z KCHZ w Warszawie –
Alicja Woźny i Janusz Przyłucki
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nad imprezą sprawował prof. dr hab. Jerzy
Niedziółka, Dziekan Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt. Oprócz KZHS z siedzibą
w Myślenicach i Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie współorganizatorami wystawy
było Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
w Warszawie i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. W sobotę
15 października odbyła się inauguracja wystawy. Przybyli na nią liczni hodowcy z Polski oraz Czech, Rosji i Danii. Warte odnotowania jest, iż wśród przybyłych na seminarium gości byli przedstawiciele domu
aukcyjnego Kopenhagen Fur, co uznano za
wydarzenie bardzo cenne z punktu widzenia
hodowców przygotowujących skóry na
sprzedaż do Danii. Łącznie wystawiono 115
szynszyli (47 szt. z ferm hodowlanych, 53 szt.
z ferm towarowych, 15 szt. poza oceną) reprezentujących odmiany barwne standard,
czarną aksamitną, beżową, fioletową, ebony
i białą. Ocena zwierząt, została przeprowadzona zgodnie z regulaminem wystawy przez
pracowników Krajowego Centrum Hodowli
Zwierząt w Warszawie: mgr inż. Alicję
Woźny i mgr inż. Janusza Przyłuckiego.
Równolegle z pracą komisji sędziowskiej odbywały się szkolenia praktyczne z zakresu pozyskiwania i obróbki skór prowadzone przez
Poula Hansena – hodowcę z Danii oraz Huseyina Karadayi – właściciela garbarni współpracującej z domem aukcyjnym Kopenhagen
Fur. W trakcie warsztatów zostały również
przeprowadzone ćwiczenia, podczas których
hodowcy pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi
Szleszczuk z Katedry Rozrodu i Anatomii

Szkolenie z zakresu przygotowania skór do sprzedaży – pierwszy z lewej Huseyin Karadayi
– Przydatność mięsa szynszyli do spożycia –
mgr inż. Łukasz Migdał, dr inż. Stanisław
Łapiński, dr inż. Piotr Niedbała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

nie tylko nauka

Zwierząt mogli osobiście przestudiować
budowę narządów wewnętrznych szynszyli.
Po zakończeniu pierwszego dnia seminarium,
goście odwiedzający Kraków mięli okazję
zwiedzić podziemia Rynku Krakowskiego,
a wrażenia wymienić w trakcie wspólnej kolacji w jednej z restauracji zlokalizowanej w obrębie Starego Miasta.
Kolejny dzień przeznaczono na szkolenie teoretyczne, którego temat przewodni brzmiał
Warunki dobrego żywienia szynszyli. Seminarium rozpoczęło się od oficjalnego powitania
przybyłych gości przez Prezesa KZHS –
Marka Nowaka. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
prof. dr hab. Jerzy Niedziółka, który wyraził
swoje zadowolenie z włączenia się Wydziału
w organizację tej imprezy i zadeklarował chęć
dalszej współpracy w tym zakresie. Dziekan
przekazał również zebranym najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów od JM Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof.
dr hab. Janusza Żmiji, po czym przybliżył
specyfikę Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Kończąc wystąpienie życzył przybyłym
gościom miłego pobytu w Królewskim Mieście Krakowie.
W dalszej części spotkania wygłoszono referaty szkoleniowe:
– Nowe normy żywienia szynszyli – dr hab.
Paweł Bielański, prof. IZ, dr hab. Sylwester
Świątkiewicz, prof. IŻ, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach;
– Współpraca pomiędzy Domem Aukcyjnym
w Kopenhadze a hodowcami – Olger Scheepens, przedstawiciel Kopenhagen Fur
w Polsce, Anders Klitgaard – Kopenhagen
Fur, Dania;
– Błędy w żywieniu przyczyną przerostu zębów – dr hab. Małgorzata Sulik, prof. ZUT
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
– Pozażywieniowe przyczyny przerostu zębów u szynszyli – dr Aleksander Kozłow,
Rosja
– Dysfunkcje przewodu pokarmowego spowodowane nieprawidłowym żywieniem –
prof. dr hab. Olga Szleszczuk, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie;

Ostatni temat wzbogacony został o degustację, co wzbudziło duże zainteresowanie
uczestników seminarium, którzy wyrazili
swoje uznanie dla zaserwowanych przekąsek.
Tego dnia uczestnicy szkolenia mieli również
okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli
firm produkujących asortyment mogący znaleźć zastosowanie w hodowli szynszyli. Przed
zebranymi zaprezentowały się firmy Rettenmaier Polska, ProBiotics Polska, Terra Trade,
Przedsiębiorstwo BIO–GEN.

Szynszyla mozaikowa odmiany Biała Wilsona

Po wystąpieniu sponsorów przystąpiono do
wręczania nagród laureatom wystawy, wyłonionym przez komisję sędziowską. Puchar
Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt za najlepszą stawkę zwierząt na
XXVII Wystawie Szynszyli otrzymała Bożena Rusinowska z Dąbrówki Nowej. Tytuły
czempiona za szynszylę standard w kategorii
fermy hodowlane przyznano Ludwice Czyż,
a w kategorii fermy towarowe Bożenie Rusinowskiej. Tytuł czempiona za szynszylę beżową przyznano Antoninie i Jarosławowi

Czarneckim. Puchary ufundował ówczesny
Dyrektor Małopolskiego ODR Marek
Kwiatkowski.
Prezes KZHS ufundował puchar za najlepszą
stawkę szynszyli w 2011 roku. Wyłaniając
laureata tej prestiżowej nagrody wzięto pod
uwagę wyniki uzyskane na wystawach w Myślenicach (kwiecień), w Minikowie, w Nawojowej (wrzesień), w Poznaniu ( wrzesień),
w Krakowie ( październik). Pierwsze miejsce
i tytuł „Hodowcy Roku 2011 w KZHS”
zdobyła Ludwika Czyż z Dzięgielowa.
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Hodowcy przyjęli gratulacje i puchary z rąk
dziekana prof. dr hab. Jerzego Niedziółki,
zastępcy dyrektora MODR Zbigniewa Tomaszka, prezesa KZHS Marka Nowaka i sędziów z KCHZ Alicji Woźny i Janusza
Przyłuckiego. Hodowcy otrzymali również
dyplomy i nagrody fundowane przez firmę
BIO–GEN z Namysłowa. Dużą niespodzianką było wręczenie na ręce Dziekana
specjalnego adresu i pucharu ufundowanego
przez Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Leszka Sobolewskiego, z okazji 15-lecia prowadzenia
przez Katedrę Hodowli Drobiu, Zwierząt
Futerkowych i Zoohigieny fermy hodowlanej
nutrii standard.
Jako imprezę towarzyszącą wystawie szynszyli, w drugim dniu jej trwania zorganizowano I Studencką Wystawę Zwierząt Amatorskich. Frekwencja nie była duża jednak atmosfera była bardzo sympatyczna, co
pomyślnie rokuje na przyszłość. Łącznie wystawiono 11 zwierząt reprezentujących takie
gatunki domowych pupili jak szynszyle,
szczury i koszatniczki. W głosowaniu na
„ulubieńca publiczności” pierwsze miejsce ex
aequo zajął szczur reks biały Katarzyny Soból oraz szczur husky Agnieszki Bąk i Marcina Gorczyńskiego.
Zdaniem organizatorów XXVII Wystawy
Szynszyli da się dostrzec utrzymujący się wysoki poziom zwierząt z ferm hodowlanych
i ciągle poprawiający się poziom ferm towarowych. Potwierdzeniem tej tezy jest zwycięstwo Bożeny Rusinowskiej w konkursie na
Najlepszą Stawkę Szynszyli. Ozdobą tej wystawy była piękna stawka szynszyli beżowych
i odmian barwnych. Niepokoi zaś mała ilość
szynszyli czarnych aksamitnych i kłopoty
z wyłonieniem czempiona. Wszyscy uczestnicy seminarium bardzo chwalili profesjonalną organizację wystawy i dobrą atmosferę
imprezy, deklarując chęć przyjazdu na kolejną wystawę organizowaną na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Tekst: dr inż. Stanisław Łapiński,
Marek Nowak
Zdjęcia: dr inż. Stanisław Łapiński

Jubileusz 50 –lecia
ukończenia studiów
przez absolwentów
Wydziału Zootechnicznego
Wyższej Szkoły Rolniczej
(1956-1961)
Kraków, 17 września 2011 r.

W Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego liczby 59 osób, które ukończyły studia, do
miał miejsce Jubileuszowy Zjazd absolwentów, którzy 50 lat temu ukończyli studia na
Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły
Rolniczej. Organizatorowi Zjazdu udało się
po 50 latach odnaleźć prawie wszystkie osoby
lub też dotrzeć do ich rodzin. Bezpośrednio
po ukończeniu studiów 3 osoby wyjechały za
granicę i nie udało się z nimi nawiązać kontaktu. W okresie minionych 50 lat z ogólnej

wieczności przeniosło się 20 osób. Następną
grupą było 10 osób, które nie mogły przybyć
na to spotkanie ze względu na zły stan zdrowia. Tak więc w końcowym bilansie, w Jubileuszowym Zjeździe uczestniczyło 26 osób,
w tym 13 koleżanek i 13 kolegów.
W zastępstwie Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Rolnego prof. dr hab. Janusza

Uczestników wita prof. Krystyna Koziec – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
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Żmiji, który nie mógł być obecny na Zjeździe,
władze Uczelni reprezentowała sympatyczna
i miła Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Krystyna Koziec
oraz Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt prof. dr hab. Jerzy Niedziółka.
W części prezydialnej Zjazdu zasiedli również
zaproszeni przez organizatora prof. dr hab.
Zbigniew Staliński i prof. dr hab. Jan Kaczmarczyk, profesorowie, którzy ponad 50 lat
temu byli naszymi wykładowcami

Po przedstawieniu programu Zjazdu, głos zabrała Prorektor prof. dr hab. Krystyna Koziec. Witając wszystkich zebranych, wyraziła
swoją radość z ponownego spotkania absolwentów, po 50 latach, w murach tej Uczelni.
Następnie przedstawiła w bardzo syntetyczny
i interesujący sposób historię rozwoju od
Wyższej Szkoły Rolniczej do Uniwersytetu
Rolniczego. Całość wystąpienia przygotowana w formie wielu zestawień tabelarycznych, wzbogacona została wieloma kolorowymi przeźroczami. W kolejnym punkcie
Zjazdu Koleżanki i Koledzy, w ściśle określonym limicie czasu, przedstawili informacje
o swoich dokonaniach naukowych, zawodowych i rodzinnych, od ukończenia studiów
do chwili obecnej. Okazało się jednak, że
w związku z przekroczeniem przez wszystkich szacownych Jubilatów wieku 70 lat,
utrzymanie zaproponowanego, ograniczonego limitu czasu na każde wystąpienie nie
udało się zrealizować, co w konsekwencji spowodowało, że zaplanowany termin rozpoczęcia obiadu został przesunięty na godzinę późniejszą. Po zakończeniu wszystkich wystąpień
nastąpiła 5 minutowa przerwa.

Władze Uczelni wraz z profesorami – wykładowcami uczestników Zjazdu

Sala Senacka zgromadziła 26 absolwentów Wydziału Zootechnicznego WSR

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
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Następnie organizator Zjazdu, który przez
okres 5 lat studiów pełnił również obowiązki
starosty roku przywitał osoby reprezentujące
władze Uczelni, zaproszonych gości oraz
grupę przybyłych Koleżanek i Kolegów. Serdecznie podziękował przedstawicielom
Uczelni za pomoc w zorganizowaniu tego
Zjazdu, a szczególnie za udostępnienie Sali
Senackiej, co nadało bardziej uroczysty charakter temu spotkaniu.

Najważniejszym i najbardziej podniosłym
momentem tego Jubileuszowego Zjazdu było
wręczanie przez Prorektor prof. dr hab. Krystynę Koziec i Dziekana prof. dr hab. Jerzego Niedziółkę Jubileuszowych Dyplomów, upamiętniających rocznicę 50-lecia
ukończenia naszych studiów. Oprócz wręczanych dyplomów, każdy uczestnik Zjazdu
otrzymał również zestaw kolorowych pocztówek obrazujących rozwój dotychczasowych i powstawanie nowych obiektów uczelnianych oraz firmowy długopis.
Podsumowując i zamykając oficjalną część
Jubileuszowego Zjazdu, prof. dr hab. Krystyna Koziec podziękowała za zorganizowanie i uczestnictwo wszystkim zebranym oraz
za zauważalną, bardzo sympatyczną, koleżeńską atmosferę panującą w grupie Jubilatów. Dołączyła również swój głos do głosu
wielu wypowiadających się wcześniej osób,
zachęcających do powtórzenia takiego spotkania w roku następnym. Licząc na zaangażowanie organizatora tego Zjazdu i starosty
z okresu studiów, obiecała ze strony władz
Uniwersytetu pomoc w przygotowaniach do
przyszłorocznego spotkania.
Następnie uczestnicy Jubileuszowego
Zjazdu zamienili Salę Senatu na salę sąsiedniego bufetu, gdzie podano bardzo smacznie przygotowany obiad z lampką wina
i deserami. Dość liczna grupa uczestników
Jubileuszowego Zjazdu, nocujących w pokojach gościnnych Domu Studenckiego
przy ul. Urzędniczej oraz kilka osób, które
do nich dołączyły, kontynuowały jeszcze
długie rozmowy i wspomnienia do późnych
godzin nocnych.
I tak, ku naszej ogromnej radości, spotkaliśmy się znowu po 50 latach w starym Krakowie, w starych murach naszej kochanej
Uczelni, a rozstaliśmy się z myślą o ponownym spotkaniu w roku przyszłym.
Tekst: Wojciech Kieć
Zdjęcia: Albina Bywalec-Budnik

Dni Jana Pawła II
Kraków, 8 listopada 2011 r.

W roku 2006 uczelnie reprezentowane ezji Karola Wojtyły, spotkanie z Janiną
w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podjęły inicjatywę organizowania
w Krakowie Dni Jana Pawła II. Jest to przedsięwzięcie o charakterze naukowym, kulturalnym i popularyzującym naukę Karola
Wojtyły – Jana Pawła II. Tegoroczna edycja
organizowana wspólnie przez uczelnie Małopolski i Podkarpacia odbyła się pod hasłem
Godność, a za jej przygotowanie i organizację
odpowiedzialna była Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
W ramach tegorocznych Dni Jana Pawła II
odbyły się: główna sesja naukowa pod tytułem Godność, w której wystąpili między innymi ks. Stanisław Kardynał Dziwisz, arcybiskup P. Marini, dr hab. B. Szczupał),
a w drugiej części zaprezentowano film Rok
Papieża w reżyserii Barbary Lorynowicz
oraz sesja naukowa studentów krakowskich
uczelni również pod hasłem Godność. W ramach tegorocznych Dni Jana Pawła II został
ogłoszony konkurs literacki na temat Godność dla studentów z całej Polski na prace inspirowane myślą i twórczością Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wydarzenia kulturalne
tegorocznych Dni Jana Pawła II to między
innymi: panel dyskusyjny Godność w perspektywie nauk zorganizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio” w klasztorze oo. Franciszkanów, wernisaż
wystawy Jan Paweł II w fotografiach Jana
Zycha oraz prezentacja prac nagrodzonych
w konkursie fotograficznym Godność, monogram w wykonaniu Haliny Kwiatkowskiej
Wielki Kolega Jan Paweł II, koncert zespołu
Trebunie Tutki, koncert – kantata Joachima
Mencla Miłość mi wszystko wyjaśniła do po-
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Ochojską z Polskiej Akcji Humanitarnej,
spotkanie z Katarzyną Kolendą-Zaleską,
koncert poezji śpiewanej. Ponadto w Bazylice św. Floriana miało miejsce czuwanie modlitewne Wydarzenia kulturalne tegorocznych Dni Jana Pawła miały miejsce również
w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu,
Oświęcimiu.
Uniwersytet Rolniczy tradycyjnie aktywnie
włączył się w tegoroczne Dni Jana Pawła II
organizując w Klubie Akademickim „Arka”
warsztaty naukowe Żyj Godnie.
Warsztaty otworzył Prorektor ds. Organizacji
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Zenon Pijanowski (który jest jednocześnie
członkiem Rady Programowej Dni Jana
Pawła II) witając wszystkich zebranych
w imieniu władz Uczelni. Następnie prof. dr
hab. Rudolf Michałek przedstawił referat
Godność i kreatywność w życiu naukowca. Profesor we wstępie zdefiniował pojęcie słowa
„godność”, a następnie przeszedł do tematu
godności i kreatywności w życiu naukowca.
W dyskusji nad wystąpieniem profesora Rudolfa Michałka padło pytanie dotyczące relacji wykładowca, profesor – student i postępowania w sprawach trudnych tak by zarówno
jedna jak i druga strona zachowały się godnie
i nie naruszano godności żadnej ze stron.
Kolejny referat przedstawił O. Dr Andrzej
Zając OFMConv Znaczenie godności. Perspektywa franciszkańska. Bazując na etymologii
terminu „godność”, ukazał trzy jego znaczenia,
wskazując jednocześnie na ich zbieżność z wymową jednego z Napomnień św. Franciszka,
Człowieku, zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię

W trakcie wykładów
W dyskusji która wywiązała się na zakończenie warsztatów podkreślano szczególne znaczenie słowa godność, stwierdzając, że godność to jedno z najważniejszych i najcenniejszych słów w życiu człowieka. Nauka
i naukowiec nie może definiować obszarów
wiedzy na godne i niegodne zajmowania się
nimi, a sprawiedliwość i godność to najważniejsze zasady we wzajemnych relacjach stu-

dent – profesor (wykładowca), podwładny
i zwierzchnik, pracownik i pracodawca.
Na zakończenie Prorektor ds. Organizacji
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Zenon Pijanowski podziękował wszystkim za
uczestnictwo i zaprosił na przyszłoroczne
Dni Jana Pawła II.
prof. dr hab. Zenon Pijanowski
prof. dr hab. Władysław Migdał

Dni Jana Pawła II w Arce
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i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha. Sednem tego napomnienia jest prawda
o obrazie i podobieństwie człowieka do Boga
nie tylko w sferze duchowej, ale również cielesnej. Student naszego Uniwersytetu Michał
Kmiecik przedstawił referat Godność, w którym przedstawił swoje rozumienie słowa godność w odniesieniu do nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Na zakończenie prof. dr
hab. Władysław Migdał przedstawił referat
Żyj godnie – czy godność ma cenę?, odnosząc się
do słynnego pytania kampanii wyborczej
2011 roku „jak żyć?”. Ponadto analizując
prace, które wpłynęły na tegoroczny studencki
konkurs literacki na temat Godność stwierdził,
…można by sądzić, że godność ma płeć – autorzy
pisali o godności kobiety, matki, żony, dziewczyny. Żaden z autorów nie odniósł się do godności mężczyzny, ojca, męża, chłopaka. Taką
tendencję obserwujemy również w życiu – chłopak, mężczyzna zmieniający kobiety jak rękawiczki, to macho, mający powodzenie wśród kobiet, natomiast kobieta, dziewczyna w podobnych sytuacjach określana jest jako łatwa,
lekkich obyczajów….

Z wizytą w Lipnicy Wielkiej
Lipnica Wielka, 9 listopada 2011 r.

Jednym z wielu działań Centrum Transferu Ostatnim takim był kurs Podstawy geodezji zwycięskiemu projektowi z Funduszy EuroTechnologii – Centrum Kształcenia Ustawicznego jest organizowanie różnorodnych
szkoleń dla szkół ponadgimnazjalnych.

w praktyce dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej. Finansowanie na jego realizację szkoła zdobyła dzięki

Pamiątkowe zdjęcie

pejskich, promujące działania związane
z kształtowaniem świadomości w zakresie
ustawicznego kształcenia.
Wręczenie zaświadczeń o odbytym kursie
miało bardzo uroczysty charakter. Przede
wszystkim odbyło się tuż przed 11 listopada
i poprzedzone zostało podniosłą i wzruszającą akademią Lecz wywalczymy kochaną Polskę… nawiązującej do zbliżającego się święta
niepodległości. W uroczystości wzięli udział
m.in. kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego UR Wojciech Maślanka, dr Jakub
Sikora z Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki UR współprowadzący kurs i dyrektor szkoły mgr Jan Kuliga.
Po uroczystym wręczeniu dokumentów potwierdzających odbyty kurs wszyscy zebrani
wysłuchali prezentacji oferty edukacyjnej
Uniwersytetu Rolniczego, przygotowanej
przez Joannę Roczniewską z Biura Informacji i Promocji. Po wysłuchaniu prelekcji zainteresowani mogli zaopatrzyć się w materiały
promocyjne i informacyjne poświęcone naszej Uczelni.
Pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji
Zespołu Szkół Ogólnokształcących za
ogromnie życzliwe przyjęcie, profesjonalną
współpracę i otwartość na kreatywne pomysły. Cieszymy się, że możemy współpracować
i pomagać tak wspaniałej młodzieży i gronu
pedagogicznemu jakie mieliśmy okazję poznać przy okazji organizowanego szkolenia.

Akademia „Lecz wywalczymy kochaną Polskę…”
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Tekst: Joanna Roczniewska
Wojciech Maślanka
Zdjęcia: Bronisław Kowalczyk

Spotkanie przedświąteczne Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 16 grudnia 2011 r.
Scenariusz spotkania i prowadzenie: prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Wieczór rozpoczął Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” grając na rogach
kilka sygnałów myśliwskich.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie

Który to już raz staję przed Państwem. Ten
wieczór jest zawsze dla mnie tak samo ważny
– rozpoczyna przecież ten radosny okres
związany z narodzeniem Pana. Znowu jak co
roku śpiewamy kolędy, kolejny raz dzielimy
się chlebem i życzeniami
Rozpocznijmy razem ten wieczór: Wśród
nocnej ciszy…
Od lat był tu z nami nasz przyjaciel i sąsiad
zarazem, Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski. Dzisiaj też miał być. Brakuje Go dzisiaj. Pewnie jest z nami w myślach
i w modlitwie, a my odwzajemnijmy przyjaźń, bądźmy razem z nim życząc mu rychłego powrotu do zdrowia.
Ten chleb, który leży na stole
i nie wypowiedziane słowa
te ręce, które zawsze
błogosławiły pszenny bochen
ta twarz skupiona w modlitwie
ten wieczór pełen Boga
niech będą dziś w pamięci każdego,

Powitanie przez rektora prof. Janusza Żmiję, spotkanie prowadzi prof. Kaziemirz Wiech

kto winien
wdzięczność
Jemu

czone innym, wraz z kawałkiem chleba powinny być dla nas mottem do tego, co
w przyszłości nastąpi.

Wasza Eminencjo, czekamy!

Błogosławieństwo chleba, którym zgodnie
z uczelnianą tradycją połamali się wszyscy
uczestnicy Wigilii dokonał prof. Jan Dyduch,
były rektor UP JP II

Następnie wszystkich gości powitał JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. Janusz Żmija
Chleb, jak co roku czeka na pobłogosławienie. W tym chlebie zawarte są życzenia każdego z nas – jeszcze nie wypowiedziane, ale
gdzieś, w głębi duszy czekające na przekazanie wraz z uśmiechem i miłością. W końcu
sens naszego corocznego spotkania mieści się
zarówno w modlitewnym śpiewie jak
i w tych wypowiadanych myślach, które wrę-

Zawsze dzieliłem się z Państwem moimi osobistymi wspomnieniami, bo… zawsze uważałem, że każdy z nas gdzieś głęboko w pamięci
przechowuje i pielęgnuje to, co najpiękniejsze z dzieciństwa i z tych czasów, nie zawsze
wesołych, ale rozświetlonych blaskiem kolorowych bombek i anielskich włosów spływających po gałęziach choinki. Czym byłyby
święta bez choinki…
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Tak o wigilijnym wieczorze pisał Cyprian
Kamil Norwid.

Zapach zielonych gałązek jodły,
wysokiej pod sufit
cień ojca mocującego gwiazdkę na jej szczycie
Anioł, który zostawił srebrzyste włosy
wspomnień,
Mama ustawiająca postacie w szopce,
jak w rodzinie
Śpiew babci, zapach maku, kolęda zewsząd
płynie
Skąd tyle zieleni i tyle leśnego zapachu w naszych wspomnieniach. Skąd wzięła się choinka, kiedy narodził się ten zwyczaj, który dla
nas stał się nierozerwalnym symbolem Świąt.
Wydawać by się mogło, że choinki w domach, w czasie Świąt były od zawsze. A tymczasem, tak naprawdę, zwyczaj ten upowszechnił się u nas dopiero w XX wieku.
Dlaczego tak późno? Może dlatego, że trzysta lat temu zrodził się w ewangelickich
Niemczech, a według tamtejszej tradycji
pierwszą choinkę postawił w domu i przyozdobił Luter. Podobno odbyło się to tak:
W wigilijny wieczór Luter rozmyślał nad bo-

żonarodzeniowym kazaniem i szukając natchnienia udał się do lasu na przechadzkę.
Tam zachwycił go widok zielonych iglastych
drzew z soplami lodu, w których migotało
światło gwiazd. Wyglądało to tak, jakby ktoś
zawiesił gwiazdy na gałązkach. Piękno tego
widoku skojarzyło mu się z drzewem życia,
które wiecznie zielone przypomina o zbawczej miłości Boga do ludzi. Po powrocie do
domu, opowiadając o tym, zapalił woskowe
świeczki na choince, aby jego słuchacze mogli doświadczyć podobnego przeżycia.
Jest też gdzieś taki piękny obraz Lucasa Cranacha Starszego, na którym widać Świętą
Rodzinę uciekającą przed żołnierzami króla
Heroda do Egiptu. Znalazła ona schronienie
w lesie, pod rozłożystymi gałęziami wielkiego
świerku. Kiedy pościg się oddalił i niebezpieczeństwo minęło, uciekinierzy opuścili kryjówkę, a dzieciątko Jezus pobłogosławiło
świerk i na znak wdzięczności odbiło swoją
małą rączkę na szyszce. Znak ten można zobaczyć, jeśli szyszka zostanie przecięta wzdłuż.

W Polsce zanim upowszechniła się choinka
domy przyozdabiano zupełnie inaczej. Powszechnie wieszano pająki, podłaźniczki
i okrągłe kawałki opłatka – nazywane światami. Oto jak opisał to mieszkaniec podlubelskiej wioski Motycz:
Tam była za wierzchołek uczepiona
ta podłaźniczka
i były z opłatka takie krążki wycinane
i przyczepiane
To znaczyło, że światy, że tak jakby
wszechświat
oznaczało, że Pan Bóg stworzył ten świat
Zanim zapowiem kolejny zespół związany
z Uniwersytetem Rolniczym przytoczę góralską legendę, która głosi, że pomysłodawcą choinki był… niedźwiedź. Wszystkie zwierzęta niosąc dary brnęły po śniegu do groty, aby pokłonić się nowonarodzonemu dzieciątku. Szedł
z nimi także niedźwiedź, ale nie miał ze sobą
nic, co mógłby podarować Jezuskowi. Wyrwał
więc z korzeniami jodełkę i wlókł ją za sobą po

Występy poszczególnych zespołów dla licznej społeczności akademickiej i zaproszonych gości. Na zdjęciu Chór Uniwersytetu Rolniczego
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śniegu. Droga była długa, a powietrze mroźne,
toteż na gałęziach wytworzyły się sople, w których odbijały się gwiazdy. Niedźwiedź postawił
choinkę przed wejściem do groty, a anieli zawieszeni w locie, rozłożyli na niej srebrzyste włosy.
I błyszczała choinka Bożonarodzeniowym blaskiem, a na jej szczycie świeciła ta pierwsza
wśród gwiazd, betlejemska…
O gwiazdo betlejemska, zaświeć nad niebem mym,
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży syn
Bóg człowiek z Panny świętej, dany na okup win
Przed Państwem Studencki Zespół Góralski
Skalni, który zaprezentuje najbardziej
znane kolędy związane z Podhalem.
Opowiem Państwu o niezwykłej choince,
chyba najpiękniejszej, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem i to wcale nie z powodu licznych świecących ozdób czy różnokolorowych

lampek. Ale zanim ją opiszę, musimy przenieść się daleko – 500 km od Krakowa, na południowy wschód, na Huculszczyznę, w rejon
Czarnohory, niegdyś polskiej krainy, po dziś
dzień zamieszkiwanej przez Hucułów. Otóż
cztery lata temu witałem nowy rok w Dzembroni – w małej Huculskiej wiosce, a właściwie w chatce na przełęczy pomiędzy Dzembronią a Bystrecem. W słoneczny, grudniowy
dzień wybraliśmy się na daleki spacer, na położoną po przeciwnej stronie doliny Kostrzycę –
rozległe pasmo połonin i lasów. Po drodze mijaliśmy huculskie zagrody, a przy jednej zatrzymaliśmy się na dłuższą chwilę. Przed chatą siedział Hucuł przez miejscowych nazywany kiedrowym dziadkiem. Obok chaty rosło pięć
okazałych limb, a limba po huculsku to właśnie kiedr. Kiedrowy dziadek wyciągnął fujarę
– piszczałkę i zaczął grać zawodzącą melodię,
która niczym dym snuła się po głębokich, pokrytych śniegiem dolinach. Skrzył się lód,
w kilkunastostopniowym mrozie, z nozdrzy

krów skubiących trawę spod śniegu buchały
kłęby pary. Wydawało się, że i one słuchają huculskiej kolędy. Odwróciłem głowę i w odległości kilkunastu metrów od chaty dostrzegłem choinkę – wyciętą w lesie jodełkę,
mocno osadzoną w ziemi. Na jej gałęziach kiedrowy dziadek zawiesił różne szyszki, czerwone owoce bzu koralowego czy kaliny,
owoce dzikiej róży, jabłka o pomarszczonej
skórce, suszone owoce. Patrzyłem z zachwytem. Tam nie było nic sztucznego – sama Natura. Gdzie jeszcze, znaleźć można taką choinkę, gdzie jeszcze fujarka przemawia z taką
naturalnością i wzbudza takie wzruszenie,
i chyba nie tylko wśród ludzi. Słuchaliśmy
w milczeniu, w jakimś nabożeństwie i pewnie
każdy z nas myślał o tym, jak daleko odeszliśmy, odpłynęliśmy od Natury w tym gorączkowym owczym pędzie cywilizacyjnym.
A Natura? Została w takich właśnie zakątkach
w tonach fujarki i w owocach zawieszonych na
gałązkach Bożonarodzeniowego drzewka.
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Występ Studenckiego Zespołu Góralskiego Skalni

Blisko 30 lat temu na ul. Grodzkiej 54 w ówczesnym lokalu Krakowskiego Chóru Akademickiego zorganizowaliśmy wieczór kolęd,
w którym uczestniczył Jego Eminencja
ksiądz kardynał Macharski, profesorowie
Błoński i Pelczar, rodziny chórzystów, wielu
dostojnych gości. Był stan wojenny, a my
postanowiliśmy powiesić na ścianie naszego
lokalu krzyż, wykonany przez mojego teścia
– stolarza

został wyróżniony tytułem Miejsca Przyjaznego Seniorom.

Po stromej drabinie wyszedłem wysoko
trzymając w ręce krzyż,
taki prosty, drewniany,
wygładzony rękami stolarza
mistrza z Kazimierza.

Patrząc na kolorową choinkę pełną różnobarwnych ozdób najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z bogatej, często dawno już zapomnianej symboliki – przecież samo drzewko
stało się symbolem Chrystusa jako źródła życia, gwiazda betlejemska jeszcze nie tak
dawno miała pomagać w powrotach do
domu, dzwonek oznaczał dobrą nowinę,
a z kolei jabłka, pierwotnie symbolizowały
biblijny owoc kuszenia.
Zachował się na Lubelszczyźnie taki oto
tekst:
Ach, ta Ewa narobiła kłopotu nas nabawiła,
z wężem sama rozmawiała i jabłuska kosztowała.
Orzechy zawinięte w sreberko niosły dobrobyt i siłę, a długie papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, ale też
w okresie rozbiorów symbolizowały polityczne okowy i cierpienia narodu.

Krzyż pozostał na ścianie w świątyni muzyki
nad fortepianem i godłem
poświęcony, rękami człowieka
dla nas ważnego
naszego pasterza
Tym Pasterzem był oczywiście Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski.
Nie ma już tego lokalu, ale krzyż pewnie pozostał. Wśród kolegów z chóru, który właśnie
stoi przed Państwem, kilku pamięta tą chwilę
i to wzruszenie. Męski Chór Krakowskiego
Środowiska Akademickiego wkrótce skończy
5 lat. Myśl o jego zawiązaniu powstała w czasie nowodworskiego wieczoru kolęd w Ogrodzie Botanicznym. Zespół stale się powiększa,
a w jego szeregi wstępują zarówno pracownicy uczelni krakowskich, jak i ci, którzy
wcześniej występowali w zespołach uniwersyteckich: Krakowskim Chórze Akademickim,
Słowiankach, Krakusie. Są w nim także słuchacze UTW. Chcielibyśmy, aby i ten zespół
stał się wizytówką naszego krakowskiego akademickiego środowiska, a pieczę nad nim
sprawowały Krakowskie Uczelnie.
Panie Rektorze – wspomniałem o słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku –
chciałbym podzielić się z Państwem miłą
wiadomością. Otóż wczoraj wieczorem, podczas uroczystej gali – Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, jako jedyna krakowska uczelnia

Chór Męski Krakowskiego Środowiska Akademickiego zaśpiewał kilka mniej znanych
kolęd:
Pospieszcie pastuszki…
Cóż to proszę za nowina
Do Betleemu
Jasna Panna – muz. J. Maklakiewicz

Przed Państwem zespół pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego – muzyków, który powstał w zeszłym roku i bardzo
się podobał. Minął rok, a zespół dalej istnieje,
a jak gra… posłuchajmy.
Za chwilę Chór Uniwersytetu Rolniczego
zaśpiewa kilka pięknych polskich kolęd. Skąd
właściwie wzięły się kolędy i ten zwyczaj
wspólnego kolędowania. Tutaj w Polsce,
w Krakowie chyba nie trzeba przypominać.
Śpiewamy kolędy co najmniej 600 lat, bo
przecież najstarsza kolęda pochodzi z 1424
roku to: Witaj królu anielski, a Zstała się
rzecz wielmi dziwna z 1440 roku. Z XVI w.
pochodzi śpiewana do dziś w prawie niezmienionej postaci Anioł pasterzom mówił.
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Barok przyniósł prawdziwy rozkwit kolędowego śpiewania – w kolędach pojawiły się
także polskie imiona: Bartuś, Maciek, Wojtek, którzy grali na polskich instrumentach.
Mamy ok. 600 kolęd – zachowanych i dotąd
śpiewanych dzięki ks. Mioduszewskiego,
Tomaszowi Flaszy i innym, którzy uratowali
je przed zapomnieniem. Są wśród nich całkiem proste ludowe i te napisane ręką mistrzów, kompozytorów – Karpińskiego,
Niewiadomskiego, Maklakiewicza, Galla
i innych. Słowa niektórych kolęd wyszły spod
pióra znanych poetów takich jak Teofil Lenartowicz, a jedną z najbardziej popularnych: W żłobie leży napisał sam Piotr
Skarga. Kolędy to modlitwa, ale jakże piękna
– polska, w której pobrzmiewają rytmy mazura, poloneza i kujawiaka.
Chór Uniwersytetu Rolniczego zaśpiewa
kilka pięknych kolęd i pastorałek:
Hej w dzień narodzenia – melodia pochodzi
z XVIII w., autor nieznany
Śliczna Panienka – XVII/XVIII w.
Leży, leży – autor nieznany, wiek też nieznany
Jam jest dutka – jak wyżej
Chór Uniwersytetu Rolniczego
Lulajże, Jezuniu – niedawno będąc poza granicami kraju rozmawiałem o zwyczaju śpiewania kolęd z pewną belgijką, która głosem
nie cierpiącym sprzeciwu twierdziła, że najpiękniejszą kolędą na świecie jest Cicha noc.
Coś mi zagrało w głębi duszy i powiedziałem, że w polskim kolędowym repertuarze
mamy przynajmniej kilka równie pięknych
kolęd np. Lulajże Jezuniu. Zanuciłem melodię, a ona powiedziała – ładne, ale przecież to
Chopin… Szkoda, że tak niewielu światowej
sławy muzyków włączało nasze kolędy do
swojego repertuaru. Lulajże Jezuniu, ta
XVII-wieczna kołysanka na pewno na to zasługuje.
Zaśpiewajmy razem: Lulajże Jezuniu…
Gdybym był Chopinem, gdybym był daleko,
gdybym tęsknił i płakał
to pewnie łzy spadające na pięciolinię

ułożyłyby same to, co zapisane w duszy
scherco wyniesione z domu,
usłyszane na łące, w lesie
w tańcu weselnym
w kościelnym śpiewie
nad grobem i przy żłóbku
Gdybym był Chopinem, gdybym patrzył
z góry, z chmur szczęścia i uśmiechu
to pewnie krople deszczu spadające na skiby zaoranego pola
tworzyłyby same, melodię polskiego serca
polskiej kolędy
mizernej, cichej
śpiewanej wśród nocnej ciszy przy żłobie,
w którym Jezus leży
wśród pasterzy i owiec

W imieniu prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, przemawia v-ce prezydent
Tadeusz Trzmiel

Oj maluśki, maluśki
Jest taka opowieść dotycząca choinki, a sięgająca VII w. Otóż św. Bonifacy, nawracając na
chrześcijaństwo pogańskich Franków, kazał
ściąć olbrzymi dąb, któremu oddawano cześć.
Dąb, upadając połamał wszystkie pobliskie
drzewa z wyjątkiem jednej małej sosenki.
Uznano to za znak niebios, a młode zielone
drzewko za symbol Chrystusa i chrześcijaństwa. I pewnie od tego czasu wiecznie zielone,
iglaste drzewo oznacza życie wieczne, a światło, którym je przyozdabiano – Chrystusa.
A na zakończenie jeszcze jedna legenda,
która mówi, że w noc, kiedy narodził się
Chrystus, wszystko co żywe – zwierzęta i rośliny – wyruszyło do Betlejem, aby złożyć dar
Nowonarodzonemu. Drzewo oliwne położyło przed Jezusem oliwki, palma daktylowa
– daktyle i tylko mała sosenka nie miała podarunku. Wtedy anioł widząc zmartwienie
drzewka zlitował się nad nim i nakazał
gwiazdom, aby zstąpiły z nieba i ozdobiły jej
delikatne gałązki. Kiedy Dzieciątko dostrzegło roziskrzone drzewko pobłogosławiło je
mówiąc, że odtąd sosna w czasie Świąt Bożego Narodzenia powinna zawsze być przybrana światełkami, by przynosić radość.

Tej radości na nadchodzące Święta serdecznie Państwu życzę
I nie zapominajmy słów księdza Mioduszewskiego:
Wieleż się nam dziś pozostało pocieszających
przykładów domowego nabożeństwa, tak niegdyś upowszechnionego, gdzieby się schodzono
wspólnie na ranne i wieczorne modlitwy, albo
w pewne godziny dnia, na odmawianie koronki albo śpiewanie godzinek? Przeznaczamy
osobne miejsca do różnych potrzeb i zabaw naszych, mamy pokoje gościnne, bawialne, jadalnie itp., lecz mamyż choć mały jaki kącik przeznaczony do modlitwy i do rozmowy z Panem
Bogiem?… O co za różnica od zwyczajów bogobojnych przodków naszych!
I niech choinka połączy nas w domach w kolędowym śpiewie!
Kończymy nasze spotkanie. Pozwólcie Państwo, że podziękuję JM Rektorowi za tych
wspólnych siedem lat, za tych siedem opłatkowych spotkań, które na pewno sprawiły, że
staliśmy się sobie bliżsi.
Dziękuję księdzu profesorowi Dyduchowi
za słowo i błogosławieństwo.
Joannie Gutowskiej-Kuźmicz za muzyczne
przygotowanie chórów.

Dziękuję wykonawcom:
Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich Hagard – szczególnie pani Magdalenie Woreckiej i dr Tadeuszowi Kubackiemu.
Studenckiemu Zespołowi Góralskiemu
Skalni i ich kierownikowi panu Józefowi
Brzuchaczowi.
Chórowi Uniwersytetu Rolniczego oraz
Chórowi Męskiemu Krakowskiego Środowiska Akademickiego pod kierownictwem
muzycznym pani mgr Joanny Gutowskiej
Kuźmicz.
Zespołowi muzycznemu pracowników
i studentów UR w składzie:
Paulina Strejczek, Joanna Gutowska-Kuźmicz, Jakub Jaźwiński, Bernard Kuś, Janusz
Gołąb, Anna Wideł, Bernadeta Ryba,
Krzysztof Szałankiewicz.
Dziękuję Centrum Kultury Studenckiej,
Centrum Kształcenia Ustawicznego i panu
Piotrowi Gołdzie za techniczne przygotowanie wieczoru i wszystkim Państwu za przybycie i żywe uczestniczenia w spotkaniu.
Spotkanie zakończyła wiązanka melodii myśliwskich w wykonaniu Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard”, a studenci rozdali
chleb, którym składając sobie życzenia łamali się zebrani Goście.
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Gdybym był Chopinem…

Produkty reklamowe
z logo Uniwersytetu Rolniczego
już w sprzedaży!

W odpowiedzi na Państwa prośby
i zgłoszenia od października
w sklepie przy al. Mickiewicza 21
(Collegium Godlewskiego) istnieje
możliwość zakupu produktów
z logo Uniwersytetu Rolniczego.
Oferta obejmuje m.in. wizytowniki, portfele, kubki, smycze, parasolki, krawaty, długopisy.
Serdecznie zapraszamy!
Sklep mieści się w Collegium Godlewskiego przy al. Mickiewicza 21 na I piętrze

Pojawienie się gadżetów reklamowały tajemnicze plakaty…
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UWAGA KONKURS !!!
Redakcja Biuletynu Informacyjnego UR
serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii
do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie na okładkę Biuletynu*

*) Autorami zdjęć na powyższych okładkach Biuletynu są zwycięzcy KONKURSU ogłoszonego w 2011 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie
www.biuletyn.ur.krakow.pl oraz w Biurze Informacji i Promocji
(al. Mickiewicza 21, pok. 108).

Na Państwa zdjęcia czekamy TYLKO do 10 lutego 2012 r.
Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę ufundowaną przez JM Rektora UR,
a jego zdjęcie będzie opublikowane
na okładce Biuletynu Informacyjnego UR!
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(element przyrodniczy, dopuszcza się makrofotografię).

Mamy najlepszą służbę weterynaryjną
w Europie
Rozmowa z dr hab. Tadeuszem Wijaszką, prof. UR,
koordynatorem Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
które powstaje we współpracy Uniwersytetu Rolniczego
i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak do tej pory udało się zidentyfikować
około 1600 patogenów, czyli czynników
chorobotwórczych ludzi, z czego dokładnie
połowa to są wspólne zarazki, wywołujące
choroby zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.
Choroby te nazywamy zoonozami, lub chorobami odzwierzęcymi. Z pewnym niepokojem obserwujemy wzrost chorób, mających
pochodzenie odzwierzęce.

to raczej kwestia reżimów i dbałości o zdrowie pasażerów. Wspominałem również
o technologii, otóż w Puławach gdzie znajduje się najnowsze w Polsce i w Europie laboratorium do walki z wirusami i epidemiami,
działają trzy urządzenia służące do dezynfekcji pomieszczeń. Rozpylają one koncentrat
wody utlenionej, o bardzo małej średnicy kropli, przez co jest ona całkowicie nieszkodliwa
dla urządzeń elektronicznych. Nawet zaleca
się, by na czas dezynfekcji pozostawić włączone komputery, tak by czynnik odkażający
dostał się do ich wnętrza.

Z czego to wynika?

Jak długo trwa takie wyjaławianie?

Przyczyn jest wiele. Pierwszą z nich jest industrializacja naszego życia, w tym także produkcji rolnej. Uprzemysłowienie produkcji
kojarzy się głównie ze stosowaniem intensywnej hodowli zwierząt. Niszczenie ekosystemów – ocieplenie klimatu to dalsze czynniki sprzyjające wzrostowi chorób. Innym
czynnikiem są bardzo częste kontakty międzyludzkie. Ludzie przemieszczają się
na ogromne odległości w bardzo krótkim
czasie. Wsiadając do samolotu w Australii
można być zdrowym, a wysiadając z niego
w Europie można już być nosicielem kilku
chorób. Można wręcz powiedzieć, że wirusy
kochają latać samolotami.

Pomieszczenie o kubaturze 250 metrów sześciennych około 20 minut.

Bardzo często słyszymy, że choroby przenoszą
się ze zwierząt na ludzi. Wywołuje to zawsze
panikę. Jaka jest przyczyna tego zjawiska?

Dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR

Czy jest możliwa sterylizacja samolotów?
Oczywiście, że tak, co więcej, technologicznie
to żaden problem. Tym bardziej, że koszt tego
typu działań nie jest wcale bardzo wysoki. Jest
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Wracając jeszcze do zakażeń odzwierzęcych, jaką rolę w przypadku epidemii
odgrywa nielegalny, czy niecertyfikowany
obrót mięsem?
To kolejna ważna sprawa. Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że mięso, które kupujemy w sklepach jest badane, a zatem w pełni
bezpieczne. Inaczej wygląda kwestia indywidualnego obrotu produktami mięsnymi,
sprzedaży mięsa zwierząt egzotycznych, czy
obrót dziczyzną. Z niepokojem zauważyłem
doniesienie, że w 2010 r. w porcie we Frankfurcie nad Menem celnicy i służby weterynaryjne wykryły przemyt 4 ton nielegalnego
mięsa, które miało być wprowadzone
do sprzedaży. Ile zaś udało się przemyć tego
nie wiemy.

Weterynaria zmieniała swe oblicze, kiedyś zajmowaliśmy się głównie zwalczaniem chorób,
a teraz coraz większym problemem staje się
badanie żywności pochodzenia zwierzęcego.
I właściwie cały nasz wysiłek jest przerzucony
na zakłady i laboratoria kontrolujące żywność.
Jak zorganizowana jest polska struktura
kontroli żywności?
W Polsce centrum monitoringu żywności
znajduje się w Instytucie w Puławach. To tam
opracowywane są tabele zawierające precyzyjne dane dotyczące stężenia pozostałości
środków chemicznych i leczniczych, występujących w mięsie. Następnie dane te wysyłane
są do 8 wyspecjalizowanych laboratoriów.
Próbki do analiz zawsze pobierane są losowo,
przy czym jeżeli w danym regionie odkryliśmy istotne przekroczenia limitów, wówczas
nasza kontrola jest bardziej wnikliwa. W skali
roku wykonujemy około 300 tysięcy analiz.
Jak ocenia Pan poziom pracy polskich służb
weterynaryjnych, zwłaszcza na poziomie
Europy?
Myślę, że nasza służba weterynaryjna, jest
najlepsza w Europie. Pewnym mankamentem
jest system szkoleń, których nie jesteśmy
w stanie scentralizować. Idea centralnych
szkoleń jest kluczowa, na poziomie nie tylko
krajowym, ale także unijnym. Wybudowano
nawet niedaleko Dublina specjalny ośrodek
przeznaczony na szkolenia, jednak na razie
nic z tego nie wynika, chociaż od wielu
lat prowadzone są starania, aby wprowadzić
w życie system wspólnych szkoleń w krajach
europejskich. Pomimo tych problemów
ośrodek w Puławach prowadzi szkolenia
z zakresu weterynarii, lecz mają one ograniczony charakter. Musimy mieć świadomość,
że choroby będą powstawały i będą się rozprzestrzeniały. Kluczową rolą jest tu zatem
pewna edukacja oraz szybkość rozpoznania
groźnego patogenu, z którym w danej chwili

mamy do czynienia. W Polsce wirus grypy
rozpoznajemy w ciągu sześciu godzin.
Po dwóch wiemy, czy jest zjadliwy, po kolejnych dwóch określamy jego typ, tym sposobem po sześciu godzinach mamy pełną identyfikację. Jednak lekarz weterynarii powinien
być na tyle dobrze przygotowany, żeby właściwie ocenić chore zwierze, czy ma tu do
czynienia z groźną chorobą oraz wysłać
próbki do badania.
Na czym polega taka analiza?
Praktycznie nie szukamy już ani bakterii ani
wirusów, lecz ich materiału genetycznego,
czyli tego fragmentu DNA, które koduje
najważniejsze informacje dotyczące tego
patogenu.
Jak czuła jest to metoda?
Aż za czuła. Niekiedy po przechorowaniu
w organizmie zwierzęcia pozostaje ślad,
który wychwycony zostaje w analizie. Z tego
punktu widzenia zwierze jest chore, podczas
gdy faktycznie ono już wyzdrowiało. Właśnie z tego powodu badań dokonujemy kilkoma metodami.
Często w zagranicznych doniesieniach prasowych można dowiedzieć się, że polskie
mięso jest zakażone chorobą wściekłych
krów, czy pryszczycą. To jest prawda, czy
tylko nieprzychylne doniesienia?
Raczej to drugie. W sumie w Polsce odnotowaliśmy 70 przypadków choroby wściekłych
krów. Na badania prionów wydajemy
ogromne środki. W ostatnim czasie Komisja
Europejska zwolniła nas z obowiązku prowadzenia badań krów powyżej 3 lat życia, więc
prowadzimy badania zwierząt powyżej 5 roku
życia. Co więcej często można usłyszeć sugestie, że skoro mózg i rdzeń kręgowy, stanowiący rezerwuar prionów jest całkowicie usuwany, to badanie mięsa, do którego priony nie
przenikają nie jest konieczne. My jednak profilaktycznie nadal badamy mięso. Mamy jednak rzeczywisty problem z włośnicą, która

jest niebezpieczna także dla ludzi i to z tego
powodu notujemy w skali roku kilka przypadków zachorowań. Wynika to z faktu,
że blisko 30 proc. populacji dzików żyjących
w Polsce jest zakażona włośniami. Nie można
całkowicie wyeliminować kontaktu dzików
i świń, ani też wszystkich zakażonych dzików
odstrzelić. Okazało się, że również konie
mogą być nosicielami włośni. Jeszcze parę lat
temu było to wręcz nie do pomyślenia.
Po przeprowadzeniu badań wydaje się, że konie zarażają się przez paszę. Istnieją przypuszczenia, że pierwotnymi nosicielami włośni
są polne myszy. Mechaniczny zbiór powoduje
rozsiekanie myszy i zakażenie siana, które
jako pasza trafia do koni. To jednak wymaga
dalszych szczegółowych badań. Pierwszy
przypadek zakażenia włośnicą od koni zanotowano w Paryżu. Okazało się, że koń pochodził z Kanady.
Jaka jest procedura w przypadku wykrycia
zakażonego mięsa?
Każda partia zakażonego mięsa bądź przetworów mięsnych jest niszczona.
Aby eksportować mięso do krajów Unii Europejskiej Polska musi prowadzić bardzo
szczegółowy monitoring naszych produktów żywnościowych. Co jest sprawdzane?
Badania prowadzimy nieprzerwanie od początku lat 90. XX wieku, gdyż już wówczas,
aby eksportować mięso na rynki ówczesnego
EWG musieliśmy spełniać ich wymagania.
Zatem od tego czasu badane są substancje,
które można podawać zwierzętom, zarówno
w postaci suplementów diety, jak i leków,
przy czym podawanie antybiotyków jest zakazane. Każda z tych substancji ma precyzyjnie określony limit, jaki mięso może zwierać.
Osobnej analizie poddajemy śladowe ilości
metali ciężkich, zawartych w mięsie. Z tym
badaniem mamy pewien problem, ponieważ
są w Polsce obszary, w których gleby zawierają duże ilości kadmu, który wraz z paszą
osadza się w nerkach koni, choć w mięsie
to są naprawdę śladowe ilości. Tym niemniej
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wywiad numeru

Jaki jest aktualnie profil badań weterynaryjnych?

badamy próbki również pod tym kątem. Inną
analizowaną grupą są środki ochrony roślin.
Badamy także dioksyny, których na szczęście
jest bardzo mało, znajdujemy je u łososi
i starszego pogłowia bydła. Nie potrafimy
jednak stwierdzić, z jakiego powodu dioksyny występują w odtłuszczonym mleku
w proszku, które jest bardzo ważnym towarem eksportowym. Każda partia mleka jest
badana i dlatego polskie mleko w proszku
jest całkowicie bezpieczne.
Jest Pan koordynatorem Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Jakie
są założenia gremium, którym Pan kieruje?
Utworzenie Wydziału Weterynarii, czy
może coś więcej?
Sam Wydział jest częścią, nie zaś celem samym w sobie. Uważam, że małe wydziały,
kształcące niewielkie grupy studentów są bardziej prężne niż wielkie molochy. Gdy zaczynałem studiować było nas na roku około 100
osób, a skończyło około 60. Dziś czynniki
ekonomiczne powodują, że studentów jest
200, czy nawet 250. Ja się śmieję niekiedy, że
takie grono jest w stanie zadeptać psa zanim
go wyleczy. Optymalny rocznik powinien
mieć około 90 osób.
W czym będzie się specjalizowało krakowskie centrum weterynaryjne?
Mamy zamiar prowadzić szkolenia oraz badania naukowe nad bezpieczeństwem żywności. Rejon krakowski jest terenem przygranicznym, w znacznej mierze zalesionym, bogatym pod względem pogłowia dzikich
zwierząt, zatem musimy być bardzo czujni.
Co więcej chcę, aby krakowskie centrum uzyskało uprawnienia do kontroli laboratoriów
pod względem biobezpieczeństwa. Unia Europejska nakazała Polsce kontrolować laboratorium przyszczycowe przez niezależnych fachowców. My aspirujemy do tego miana. Na
efekty jednak należy zaczekać. Jestem jednak
dobrej myśli.
Opracowanie: Szymon Sikorski

„Co w trawie piszczy” czyli
wyprawa entomologiczna
„Ponidzie 2011”
Pondzie, 20-22 maja 2011 r.

Studia wyższe stały się obecnie dla wielu
osób kolejnym przykrym obowiązkiem. Należy jakoś przetrwać od poniedziałku do
piątku i od sesji do sesji, specjalnie się przy
tym nie przepracowując. Szczęściem, nie
wszyscy młodzi ludzie wybierają drogę według zasady „tu i teraz”. Nadal wielu z nas dostrzega w studiach wyższych przede wszystkim możliwość rozwoju własnych zainteresowań, które mogą zaowocować w przyszłości,
wymarzoną (ewentualnie) ciekawą pracą, dobrym stanowiskiem, interesującą wypłatą.
Zdobywanie wiedzy, a nierzadko i doświadczenia, tak cenionego obecnie przez pracodawców, można prowadzić na różnych płaszczyznach. Najłatwiejszy jest oczywiście tzw.
plan minimum, czyli ćwiczenia okraszone
wykładami. Istnieje jednak możliwość dodania do podstawowych zadań czegoś z bogatej
oferty zajęć realizowanych w ramach różnych
sekcji. Na pewno wiedzą o tym członkowie
Sekcji Entomologii Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Oprócz głównych tematów skupiających się
wokół poznania „fauny owadziej” Krakowa
i terenów przyległych, mamy możliwość realizowania swoich własnych pomysłów.
W pierwszych kwartale roku planujemy strategię na pozostałe miesiące. Wybieramy
przedsięwzięcia, w których zamierzamy
uczestniczyć. Następnie nasze pomysły są
dyskutowane i po otrzymaniu „błogosławieństwa” opiekuna (od wielu lat sekcją opiekuje
się dr inż. Robert Rossa), przystępujemy do
ich realizacji. Efektem tych działań są nierzadko wyniki, jakie prezentuję poniżej, a dotyczą one tegorocznej wyprawy entomologicznej w rejon Ponidzia.
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Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych to bardzo ciekawy
przyrodniczo obszar charakteryzujący się
ogromną bioróżnorodnością. Już w pierwszym dniu eksploracji terenu, w części leśnej
rezerwatu „Wroni Dół” mieliśmy okazję
oglądać duże stanowisko obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) w pełni kwitnienia. Kilkaset metrów dalej na niewielkim płacie murawy kserotermicznej naszym oczom
ukazał się inny storczyk, posiadający niewiele
innych stanowisk w Polsce – dwulistnik muszy (Ophrys insectifera). Ciekawostką związaną z tym gatunkiem rośliny jest to, że jej
kwiat łudząco przypomina posilającego się
owada. Podobieństwo jest tak znaczne, że
samce niektórych gatunków pszczół siadają
na warżce i usiłują z nią kopulować. Mechanizm ten gwarantuje przekazanie roślinie obcego pyłku przylepionego do ciała owada.
Warto zaznaczyć, że na terenie wspomnianego rezerwatu jeden z uczestników naszej
ekspedycji Witold Zajda (Pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN)
odkrył żerujące na wawrzynku wilczełyko
(Daphne mezereum) gąsienice motyla, który
dotychczas nie był notowany z tego obszaru.
Gatunkiem tym był Anchinia cristalis, przedstawiciel rodziny Oecophoridae. Z danych
znajdujących się w literaturze wynika, że
wcześniej notowano go wyłącznie na Śląsku
i w północno-wschodniej Polsce.
Wieczorem, zabrawszy potrzebny sprzęt entomologiczny, ruszyliśmy w kierunku rezerwatu „Winiary Zagojskie”, w sąsiedztwie którego zaplanowaliśmy prowadzić tzw. nocne
odłowy owadów przy wykorzystaniu sztucznego świtała (lampy rtęciowej). Pułapka

dzony gatunek kałużnicy od 2004 roku objęty jest całkowitą ochroną gatunkową. Bez
wątpienia najbardziej doniosłym odkryciem
tego wieczoru było dość przypadkowe ze
względu na nocną porę, zaobserwowanie zapewne wypłoszonej i przywabionej do światła, muchy – Paragus quadrifasciatus. Ten
przedstawiciel bzygowatych (Syrphidae) należy w Europie Środkowej do najrzadziej spotykanych gatunków owadów z tej grupy.
Kolejny dzień minął na indywidualnych poszukiwaniach interesujących nas grup „sześcionogów”. Do najbardziej nietypowych bezsprzecznie należała próba stwierdzenia występowania
koprofagicznego
chrząszcza
krowieńczyka księżycoroga (Copris lunaris),
którą za punkt honoru obrał sobie nasz kolega z sekcji Grzegorz. Kluczowym elementem poszukiwań tego gatunku chrząszcza są
… krowy. Gdy z oddali usłyszeliśmy cichutkie,
charakterystyczne „muczenie”, a później naszym oczom ukazało się pastwisko z mnóstwem przepięknych „kopczyków” wiedzieliśmy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Po
rozgrzebaniu kilkunastu „krowich placków”
– zniesmaczeni zapachem i zniechęceni brakiem rezultatów, mieliśmy już wracać do
naszej bazy, kiedy to piszący te słowa kątem
oka zauważył błyszczący, atramentowo ubarwiony kształt, w zadziwiającym tempie zakopujący się w górę naturalnego nawozu.
Zapach oraz dość specyficzna konsystencja
substratu nie miała dla nas w tej chwili większego znaczenia. Stwierdziliśmy 8 sztuk imagines, w tym większość samic. Biologia krowieńczaka jest ściśle związana z odchodami
krów, którymi żywią się zarówno larwy jak
i owady dorosłe. Para chrząszczy zaraz po kopulacji wspólnie kopie pod odchodami specjalne korytarze. W bocznych komorach
tychże umieszczają kule nawozu, którymi po
wykluciu odżywiają się larwy (pędraki).
Innym ciekawym owadem, którego udało się
sfotografować Łukaszowi był piewik podolski (Cicadetta podolica), cykada ta właśnie tu
na Ponidziu posiada swoje jedyne w Polsce
stanowisko. W rezerwacie stepowym „Winiary Zagojskie”, ale tym razem w dzień, udało
się nam stwierdzić bardzo rzadką muchę

Calosoma

Piewik podolski
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świetlna, gdyż tak się nazywa ten sposób
odłowu owadów, to tzw. ekran, którym najczęściej jest białe płótno (prześcieradło) zawieszony na metalowej konstrukcji. Źródłem
światła jest żarówka o dużej mocy, najlepiej
rtęciowa emitująca fale świetlne o odpowiedniej długości, które z ogromną skutecznością
wabią owady nocne (głównie motyle). Żarówka zasilana jest agregatem prądotwórczym. Już pierwsze minuty „działania pułapki” wprawiły nas w osłupienie, a później
w trudną do opisania radość. Efekt przerósł
nasze oczekiwania. Po chwili ekran był niemal czarny od owadów. W takich sytuacjach
warto mieć ze sobą oprócz dobrych okularów
słonecznych z wysokim filtrem UV, także
watę, chusteczki, etc. … cokolwiek, aby zatkać uszy, nos, ponieważ wiele owadów próbuje wcisnąć się w każdy niemal znaleziony
zakamarek. Pierwszym, niezwykłym gościem
był przedstawiciel rodziny zawisakowatych
(Sphingidae) postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina). Jest on kuzynem innego
zawisaka, notorycznie mylonego z kolibrem,
latającego w dzień – fruczaka gołąbka (Macroglossum stellatarum), który chętnie „zawisa” w powietrzu i długą trąbką pobiera
nektar z kwiatów floksów i petunii w naszych
ogrodach. Postojak wiesiołkowiec jest jednak
gatunkiem w Polsce bardzo rzadkim (choć
obecnie wydaje się być częściej spotykany),
dlatego podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
Witold Zajda sugeruje, że problemy z obserwacją motyla wynikają z tego, iż lata on nie
tyle w nocy, co zaraz po zmierzchu i na dodatek bardzo krótko. Jego teza zdaje się być
słuszna, gdyż właśnie po zmierzchu w ciągu
zaledwie kilkunastu minut zanotowaliśmy
dwa osobniki, natomiast w godzinach późniejszych gatunku już nie widzieliśmy. Kolejnym niezwykłym gościem, był raczej mało
oczekiwany w tym miejscu, spektakularnych
rozmiarów wodny chrząszcz kałużnica
czarna (Hydrophilus aterrimus), który dodatkowo przywlekł na sobie wodnego ślimaka,
co z kolei uzmysłowiło nam jaką rolę w świecie owadów odgrywa zjawisko forezji, a także
to, jak „moblinymi” organizmami są ślimaki.
Warto w tym miejscu nadmienić, że stwier-

Milichidae

Nicrophorus
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Par quadrifasciatus

Paragus quadrifasciatus

Chrabąszcze majowe

Conophorus virescens (tylko Ponidzie i Góry
Pieprzowe). Z dwóch rzadkich, a posiadających tu silne populacje modraszków, mieliśmy okazję zobaczyć zaskakująco licznie
występującego modraszka lazurka (Polyommatus thersites). Na mikołajku polnym (Eryngium campestre) w dużej ilości żerowały gąsienice motyla z rodziny Depressariidae – Agonopterix cnicella, znanego w Polsce tylko
z kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Natomiast w rezerwacie leśnym
„Grabowiec” naszej koleżance Joli udało się
znaleźć dwa rzadkie gatunki chrząszczy z rodziny kózkowatych (Cerambycidae): zmorsznika sześcioplamka (Anoplodera sexguttata) –
w Polsce wykazywany z nielicznych, przeważ-

nie pojedynczych stanowisk oraz łucznika dębowca (Anisorus quercus) – gatunek rzadki,
bionomia słabo poznana. Wspaniale zapowiadające się nocne połowy (obserwacje) musieliśmy nagle przerwać, gdyż nad Ponidziem
rozszalała się letnia burza. Wieczór spędziliśmy jednak miło, zajadając pieczone kiełbaski
i tocząc do późna entomologiczne dyskusje.
Podsumowując, udało nam się wykazać kilkadziesiąt gatunków owadów z różnych grup
systematycznych. Kilkanaście z nich to gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem bądź
endemiczne, a także objęte w naszym kraju
prawną ochroną gatunkową. Stwierdziliśmy
występowanie na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych kilku nienotowanych tam wcześnie owadów, a odłowiony przez przewodniczącego naszej sekcji Łukasza Mielczarka
gatunek muchówki Paragus quadrifasciatus
uznaliśmy za największy sukces, a wspomnianego odkrywcę „entomologiem wyprawy”.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Następnego dnia musieliśmy wrócić do
innego świata, obowiązków, kariery, studiów… W tym miejscu w imieniu wszystkich
uczestników wyprawy entomologicznej pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrekcji
Zespołu Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za gościnę, wyrażając jednocześnie
nadzieję, że nasze skromne badania przyczynią się do lepszego poznania wyjątkowej, niezwykle zróżnicowanej entomofauny Doliny
Nidy. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę Witolda Zajdy, którego rozległa
wiedza z zakresu Microlepidoptery oraz wieloletnie doświadczenie budziło w nas podziw
i szacunek. Dziękujemy pracownikom Zespołu, kolegom leśnikom, naukowcom, przyrodnikom – wszystkim tym, którzy swoją
ciężką pracą przyczyniają się do utrzymania
tego wyjątkowego pod względem przyrodniczym miejsca w jego niezmienionej formie.
To dzięki nim ciągle jeszcze możemy cieszyć
oczy bogactwem przyrodniczym Ponidzia
w całej jego krasie.
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Tekst: Jakub Goczał
Zdjęcia: Łukasz Mielczarek

W chłodny, poniedziałkowy wieczór, znalazło się w Krakowie miejsce, gdzie emocje
zgromadzonych różniły się zdecydowanie od
panujących warunków atmosferycznych.
Miejscem tym było Centrum Kongresowe
Uniwersytetu Rolniczego przy Wydziale Leśnym UR. Co tak rozgrzało zgromadzonych
tam ludzi? Był to koncert Chóru Uniwersytetu Rolniczego, zatytułowany Wspomnienie
wakacji.
Ideą koncertu było to, aby podzielić się ze
słuchaczami wspomnieniami z miejsc, które
nasz chór zdołał odwiedzić podczas minionych wakacji. A było co wspominać!
Koncert rozpoczął się o godzinie 19.00. Wyszliśmy na scenę i tu spotkało nas pierwsze
miłe zaskoczenie: sala była wypełniona w całości! Było to ogromnie mobilizujące dla nas
wszystkich, stojących na scenie.
Rozpoczął nasz konferansjer, Łukasz Gacek.
Prowadził nas przez cały koncert, wprowadzając swoim słowem do konkretnych utworów,
ułożonych tak, by opowiadały po kolei o naszych wojażach. Koncert był podzielony na
dwie części. Można powiedzieć, że aby nasze
wakacyjne wyprawy doszły do skutku, trzeba
było sobie na nie zapracować, dlatego cofnęliśmy się nieco do czasu przed wakacjami.
Początkiem koncertu przypomnieliśmy sobie
nasz wiosenny wyjazd do Bydgoszczy, gdzie
odnieśliśmy sukces w V Ogólnopolskim
Konkursie Pieśni Pasyjnej. Tamtejszy repertuar był z nami obecny także na wakacjach,
ale o tym za chwilę. Kolejnym przystankiem
na naszej drodze był Festiwal Nauki w Krakowie, organizowany w tym roku przez naszą
Uczelnię. Zaśpiewaliśmy na nim utwory o tematyce przyrodniczej, tak jak przewidywała

Chór UR wspominał wakacje
Kraków, 17 października 2011 r.

w Spychowie. Przybyliśmy tam jako zwycięzcy poprzedniej edycji i gwiazda tej ostatniej. Poza tym, jeszcze jedna rzecz przyciągnęła nas w tamte piękne rejony. Był to odbiór nagrody za zwycięstwo rok wcześniej.
Był nią spływ kajakowy rzeką Krutynią. Mazury były przedsmakiem tego, co czekało nas
pod koniec sierpnia. O tym opowiadała
druga część koncertu, zaprezentowana po
piętnastominutowej przerwie.
Wyszliśmy na nią w odmienionych strojach –
oficjalne ubrania zmieniliśmy na koszulki
z logo naszego chóru. Pierwszym utworem

wróciliśmy do odleglejszej przeszłości – grudniowego wyjazdu z repertuarem kolędowym
na konkurs do Pragi. Musieliśmy schłodzić publiczność, by nie poraził jej żar emocji, bijący
z następnych utworów, opowiadających już
o największym wyjeździe w historii naszego
chóru – wyprawie na Ohrid Choir Festival
2011 w Macedonii. W drodze odwiedziliśmy
jeszcze Budapeszt. Wielu z nas odbyło pierwsze, tak długie wakacje. Wakacje w pełnym
słońcu – aura w tym czasie także pomogła
nam zachować piękne wspomnienia (nie wystraszyły nas nawet rekordowe od stu lat upały
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forma koncertu. Następnym etapem naszych
chóralnych przygód był wyjazd na Ukrainę
pod koniec maja, na festiwal Duchowe i kulturowe mosty między Polską i Ukrainą. Mieliśmy tam okazję spotkać chóry zarówno
ukraińskie, jak i z innych krajów. Spotkaliśmy się z gościnnym przyjęciem ze strony naszych wschodnich sąsiadów. Zobaczyliśmy
inny, wolniejszy i prostszy styl życia, co wielu
potraktowało jako ciekawe doświadczenie.
Kolejna nasza podróż, a zarazem pierwsza
wakacyjna, był to udział w VI Ogólnopolskim Turnieju Chórów O miecz Juranda

Repertuar obejmował muzykę poważną i rozrywkową
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Za plecami chórzystów publiczność mogła podziwiać niezliczone zdjęcia z wyjazdów koncertowych

Chór zaskoczył publiczność nie tylko repertuarem, ale i zmianą stroju...

w stolicy Węgier). Sama Macedonia po prostu
nas oczarowała – atmosfera Ohrydu, miasta
położonego nad samym jeziorem, pełnego turystów, a w tym czasie także chórzystów z innych krajów, udzieliła się wszystkim, a jego
esencja – konkurs chórów – dał nam kolejne
powody do radości. Ciekawym elementem
tego wydarzenia był spoczywający na każdym
chórze, uczestniczącym w festiwalu, obowiązek zaśpiewania przynajmniej jednego koncertu na świeżym powietrzu dla „przypadkowej” publiczności (turystów, przechodniów
itp.). Z Macedonii wróciliśmy do kraju pełni
energii do pracy i przepięknych wspomnień.

Ostatnia część koncertu obejmowała utwory,
które przez cały czas towarzyszyły nam na innego rodzaju koncertach, czy też przy okazji
spotkań towarzyskich w naszym gronie – był
to repertuar oparty na chóralnych aranżacjach popularnych utworów muzyki rozrywkowej. Gromkie brawa publiczności skłoniły
nas do „bisu”, którym było piękne opracowanie utworu Irlandzkie błogosławieństwo.
W trakcie koncertu śpiewali swoje partie soliści: Agata Tomasik (sopran), dr Janusz Gołąb (tenor), dr hab. Janusz Żuchowski (baryton), Joanna Gutowska-Kuźmicz (sopran),
Piotr Staroń (tenor), Anna Damijan (so-
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pran), Agata Gardas (alt), Marek Kazana
(baryton), Łukasz Gacek (tenor) i Paweł Jakubiec (tenor). Koncert był objęty patronatem medialnym Miesięcznika studenckiego
„Manko” oraz Katolickiego miesięcznika studenckiego „Tryby”. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa prac malarskich jednej z naszych
chórzystek – sopranistki Katarzyny Chodoń.
Jeszcze w trakcie koncertu, a także i po nim
zebraliśmy mnóstwo przychylnych opinii.
Ciepłe słowa skierował w naszą stronę Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. Włodzimierz Sady. Głos zabrała też
Nasza Pani dyrygent – Joanna GutowskaKuźmicz. Radość członków chóru była równie wielka. Cieszymy się, że doceniono naszą
pracę, oraz z tego że w naszej Uczelni mamy
ogromne wsparcie dla naszych przedsięwzięć
pozwalające nam dawać publiczności radość
i jednocześnie samym robić to, co kochamy –
śpiewać. Cieszymy się również z tego, że możemy się rozwijać pod okiem świetnego fachowca, jakim bez wątpienia jest Nasza Pani
Dyrygent. To dzięki niej osiągamy coraz lepszy poziom, stajemy się świadomi własnych
możliwości i zawiązujemy wspaniałe znajomości (tak, Nasza Pani Dyrygent ma naprawdę ogromny dar do wyszukiwania i szlifowania wielkich talentów!). Małe są słowa,
które mogą opisać radość, jaką daje nam
śpiew i atmosfera w tym chórze! Koncert
udowodnił ponadto, że nie tworzymy sami
dla siebie – kłaniamy się w stronę publiczności za liczne przybycie i rewelacyjne przyjęcie
naszego występu!
Po zebraniu sił pora na ciężka pracę nad nowym repertuarem. Z pewnością będą nas
mobilizować wspomnienia z naszych wakacyjnych wojaży, a także z ostatniego koncertu. Dla takich chwil warto żyć – zrobimy
wszystko, by było ich jeszcze więcej!
Tekst: Krzysztof Piotrowski
II rok studiów inżynierskich Wydziału
Inżynierii Produkcji i Energetyki.
Tenor w Chórze Uniwersytetu Rolniczego.
Zdjęcia: Tomasz Łuczecki

IV Edycja uczelnianego konkursu
fotograficznego „Nauki rolnicze
w obiektywie” została rozstrzygnięta!
Konkurs Nauki rolnicze w obiektywie ma już lory artystyczne i dokumentacyjne oraz zgodswoją czteroletnią historię. Jest cyklicznie organizowany przez Sekcję Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich działającą
w ramach Koła Naukowego Ekonomistów
WR-E (http://sdfow.wre.ur.krakow.pl/).
Pierwsze dwie edycje konkursu były adresowane wyłącznie do grona pracowników i studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
ale już od dwóch lat konkurs obejmuje całą
uczelnię (zarówno pracowników, jak i studentów). Na konkurs wpłynęło 20 zgłoszeń.
Wszystkie spełniały wymogi formalne. Skład
jury tegorocznej edycji konkursu był następujący: mgr inż. Anna Świątek, dr hab. inż. Dariusz Ropek oraz inż. Gabriel Wojcieszek.
Zgodnie z ustaleniami Jury zdjęcia podlegały
ocenie obejmującej: aspekty techniczne, wa-

ność z tematyką danej kategorii. Wśród autorów 120 zdjęć, które zgłoszono do konkursu,
zostali wyłonieni laureaci.
Do końca listopada można było zapoznać się
z wystawą pokonkursową, która od ubiegłego
roku ma swoje miejsce na parterze budynku
WHiBZ przy al. Mickiewicza 24/28. Oprócz
nagrodzonych prac, zwyczajowo przedstawiono również zdjęcia nienagrodzone, lecz
uznane przez Jury za warte pokazania. Z satysfakcją stwierdzam, że tegoroczna wystawa
potwierdza tendencję do rosnącego poziomu
prac zgłaszanych na konkurs. Osoby zainteresowane odsyłam do strony organizatora
konkursu: http://sdfow.wre.ur.krakow.pl/galeria.html, gdzie tradycyjnie można obejrzeć
prace laureatów.

Kategoria oblicza polskiej wsi seria „Jesienny
wypas”, Marek Tischner

Kategoria
A
(Edukacja,
nauka praca)

B
(Rolnictwo –
nauka
przyrodnicza)

Nagrody

Zdjęcia pojedyncze

Serie zdjęć

Nagrody główne

—

Wyróżnienia

—

—
Paweł Jach (PAVIAR)
WL „Młode ręce gotowe
na każde wyzwanie”

Nagrody główne

Wyróżnienia

Nagrody główne
C
(Oblicza
wsi polskiej)
Wyróżnienia

Agata Zimończyk (AGATA) WR-E
„Ślimak”
Anna Zawistowska (UTOPIA) WHiBZ
„Paź królowej”
Edward Kunicki (AMATOR) WO
„Pomidory i technika”
Stanisław Łapiński (LUBICZ) WHiBZ
„Lis białoszyjny”
Marek Tischner (LETI) WHiBZ
„Jesienny wypas”
Paweł Jach (PAVIAR) WL
„Wypracowane piękno”
Urszula Pacyga (PAUL) AK-SM
„Chata w zbożu”
Marek Tischner (LETI) WHiBZ
„W objęciach zimy”
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Laureaci konkursu

Tatiana L’asocka (TANIA) WIPiE
„Jak to z chlebem było”

Nagrody główne
D
(Historia techniki rolniczej)

Wyróżnienia

Sandra Będziszewska (SZTOKO) AK-SM
„CULTywator”
Kazimierz Bukowiec (KAZ) WR-E
„Czekając na wiosnę”

Kategoria rolnictwo-nauka przyrodnicza seria
„Jak to z chlebem było”, Tatiana L’asocka
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Nagrody wręczono laureatom 21 grudnia
podczas posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

Kategoria edukacja, nauka, seria„Młode ręce gotowe na każde wyzwanie”, Paweł Jach
Jako opiekun Sekcji Fotograficznej, szczególne
podziękowania pragnę złożyć sponsorom naszego konkursu. W tegorocznej edycji byli to:
• Rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof.
dr hab. Janusz Żmija,
• Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. Teofil Łabza,
• Kierownik Architektury Krajobrazu –
Studiów Międzywydziałowych, dr hab.
inż. Piotr Muras, prof. UR,

•

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, prof. dr hab. inż. Tadeusz
Juliszewski,
• Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek.
Od swych początków konkurs jest wspierany
przez JM Rektora UR. Wraz ze studentami
członkami Sekcji Fotograficznej, z wielką radością obserwuję jak do grona sponsorów
dołączają władze poszczególnych Wydziałów.

Kategoria historia techniki rolniczej, seria „Czekając na wiosnę”, Kazimierz Bukowiec
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W imieniu Sekcji Fotograficznej wyrażam
nadzieję, że nasz konkurs trwale wpisze się
w kalendarz uczelnianych wydarzeń. Wychodząc w niedaleką przyszłość informuję, że to
co udało nam się w ciągu czterech lat osiągnąć można będzie już niebawem obejrzeć na
Festiwalu Nauki 2012, podczas którego sekcja zaprezentuje najciekawsze prace laureatów dotychczasowych edycji uczelnianego
konkursu fotograficznego oraz wybrane
prace członków Sekcji Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich pod hasłem
Rolnictwo w obiektywie.
Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom
i zapraszam wszystkich do uczestnictwa
w kolejnych edycjach konkursu, którego celem jest promocja naszej Uczelni i popularyzacja nauk rolniczych, ekonomicznych i środowiskowych.
dr inż. Mariusz Dacko
Opiekun Sekcji Dokumentacji Fotograficznej
Obszarów Wiejskich

BAL BEANA
czyli otrzęsiny studentów I roku!
Kraków, 17 listopada 2011 r.

Wydziałów zorganizowano małe zawody,
mające na celu wyłonić zwycięzców wieczoru. Żacy mieli za zadanie m.in.: bandażowanie stawu kolanowego na czas, konkurowanie o najlepszy ubiór w strój chirurga,
a także jak najszybsze zdobycie drobnej
kwoty (od swoich dziekanów) na jak najszybsze zakupienie piwa w barze, dobiegnięcie do sceny i wypicie tego napoju na czas.
Jury po krótkiej naradzie w końcu zadecydowało – I miejsce dla Wydziału Ogrodniczego, II miejsce dla Wydziału Leśnego,
a III miejsce dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. IV – równorzędne miejsce – przyznano pozostałym Wydziałom.
Przy okazji organizacji Balu Beana, Uczelniana Rada Samorządu Studentów wykazała
się innowacyjnością – wymyślono i stworzono, specjalnie na tę okazję zaprojekto-

wane i świecące w ciemności, koszulki. Ta
niezwykła pamiątka była dostępna dla pierwszych 100 osób, które zakupiły bilet na Bal.
Koszulki rozeszły się na pniu.
W imieniu URSS pragniemy serdecznie i ciepło podziękować Wszystkim Studentom, którzy poświęcili swój czas oraz energię na zorganizowanie tego magicznego wieczoru, a szczególnie Studentom pierwszych lat, którzy od
pierwszych dni swojej przygody na Uniwersytecie Rolniczym, czynnie i z zaangażowaniem
wsparli nasze działanie i razem z nami stworzyli tę niezwykłą imprezę. Pragniemy również wyrazić duże podziękowanie w stronę
władz rektorskich za wsparcie finansowe imprezy oraz pomoc w jej zorganizowaniu.
Tekst: Mateusz Woźniak, V rok Ekonomia
Zdjęcia: Justyna Stasiak, III rok WIŚIG

studenci

Jak co roku, w Klubie Akademickim Arka
przy al. 29 listopada 50, Uczelniana Rada
Samorządu Studentów naszego Uniwersytetu zorganizowała Bal Beana – otrzęsiny żakowskie I Roku.
Tematem przewodnim Balu był „ostry dyżur”, a więc klimaty medyczno-szpitalne.
Głównymi organizatorami zabawy byli: dyrektor Festiwalu Kultury Studenckiej UR –
Michał Porębski, z-ca Przewodniczącego
URSS – Anna Orlof oraz studentka I roku
Wydziału Technologii Żywności – Ewelina
Czechowska.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zabawy, o godz. 18.00 na scenie Klubu wystąpił
ze swoim programem Kabaret „O co chodzi?”. O godz. 19.00 rozpoczęła się właściwa
impreza. Prowadzącymi ten wspaniały wieczór byli nasi koledzy, studenci: Kamil Perończyk i Radosław Radny.
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością
zaszczycili nas: Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz
Sady, liczni Szanowni Dziekani poszczególnych Wydziałów, kierownicy Studiów Międzywydziałowych, kierownik Działu Nauczania, dyrektor Centrum Kultury Studenckiej,
kierownik Zespołu Domów Studenckich przy
al. 29 listopada oraz przedstawiciele firm i organizacji sponsorujących naszą imprezę. Przybyłych Gości w drzwiach Klubu witali Kinga
Graniczkowska oraz Przemysław Czaicki.
W pierwszej części imprezy pierwszoroczni
studenci zaprezentowali przed gośćmi i publicznością klubu swoje programy artystyczne, gdzie oprócz pokazu skeczy – śpiewali
i tańczyli. Podczas drugiej części Balu dla reprezentantów pierwszych lat poszczególnych

Ujęcie z Balu Beana
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XV Jubileuszowy Turniej Pokoleń
w siatkówce kobiet i mężczyzn
Kraków, 19 listopada 2011 r.

Drużyna kobiet AZS

Drużyna męska AZS z trenerem mgr Zbigniewem Mickiewiczem
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Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie po raz 15
zorganizowało Turniej Pokoleń, w którym
wzięły udział 4 drużyny kobiet i 4 mężczyzn, reprezentujące aktualnych studentów i studentki
oraz pokolenie absolwentek i absolwentów.
Uroczystości otwarcia turnieju dokonał Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof.
dr hab. Włodzimierz Sady. Obecni byli również prof. dr hab. Bogusław Nowosad, prof.
dr hab. Norbert Marks, prof. dr hab. Jerzy
Dąbkowski, prof. dr hab. Marian Ormian.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać byłych medalistów i medalistki
Akademii Rolniczej, absolwentów Uniwersytetu Rolniczego prezentujących w dalszym
ciągu wysokie umiejętności siatkarskie. Turniej wygrała w kategorii kobiet reprezentacja
absolwentek, a w kategorii mężczyzn zawodnicy Klubu Uczelnianego AZS UR.
Po zakończeniu zawodów w Klubie Akademickim „Arka” uczestnicy turnieju spotkali
się na wspólnej zabawie, która poprzedzona
została prezentacja multimedialną dotyczącą
historii sekcji siatkówki.
Wyróżnienia otrzymali wieloletni działacze
AZS AR i sponsorzy sekcji: Stanisław Franaszek reprezentujący Firmę Chiguita, która
ufundowała sprzęt sportowy, dresy, koszulki,
piłki i torby, Urszula Kuś-Janas właścicielka
firmy wędliniarskiej oraz Elżbieta PitalaKasztelaniec właścicielka hurtowni słodyczy.
Integracja pokoleń przy muzyce trwała do
późnych godzin wieczornych. Długo wspominano czasy studenckie i obiecaliśmy spotkać się za rok na XVI Turnieju Pokoleń.
Tekst: Paweł Lisek
Zdjęcia: Maciej Bojarski

Kolejne Grand Prix
dla Chóru Uniwersytetu Rolniczego!
Chrzanów, 20 listopada 2011 r.

W niedzielny poranek Chór wyruszył z Kra-

Grand Prix i nagroda pieniężna

studenci

kowa by wziąć udział VII Wielopokoleniowym
Przeglądzie Zespołów Chóralnych. Przegląd
rozpoczął się dość nietypowo – od wykładu na
temat fizjologii śpiewu prowadzonego przez
Panią dr Iwonę Wiśniewską-Salamon, zasiadającej również w jury. Po wykładzie nastąpiło
losowanie kolejności występów. Nasz zespół za
sprawą ręki dyrygentki wylosował zaszczytny
numer 3. Po przesłuchaniu konkursowym i wysłuchaniu występów naszych konkurentów
Chór oprawiał Mszę Świętą w kościele Matki
Bożej Różańcowej. Bezpośrednio po niej zespół
udał się do Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, gdzie równo
o godzinie 14 nastąpiło uroczyste ogłoszenie
wyników przeglądu. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdaniem jury zasłużył na najwyższy laur tegorocznego przeglądu. Tym sposobem jest to nasze drugie Grand Prix w roku
2011.
Tekst: Jakub Jaźwiński
Zdjęcia: Łukasz Gacek, Tomasz Łuczecki

Pamiątkowe zdjęcie podczas jednej z sesji w plenerze
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Bal Sportowca –
sportowe podsumowanie
roku 2010-2011
Kraków, 29 listopada 2011 r.
We wtorkowy wieczór w Akademickim Klu- Polski oraz Pucharu Świata. Z tym większą
bie Arka odbył się tradycyjny Bal Sportowca,
goszczący ludzi ściśle związanych z akademickim sportem. Tematem przewodnim
tego spotkania, jak zawsze, było podsumowanie wyników osiągniętych przez studentów
Uniwersytetu Rolniczego w poprzednim
roku akademickim. Wśród zaproszonych gości byli trenerzy, pracownicy Studium WF,
kibice, a głównymi aktorami tego wieczoru
byli oczywiście najlepsi sportowcy naszej
Uczelni, którzy przywozili medale z najróżniejszych aren sportowych. Podziękowania
za wytężoną pracę, wysiłek, zaangażowanie
i godne reprezentowanie Uniwersytetu Rolniczego wygłosił Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzi mierz Sady oraz kierownik Studium Wychowania Fizycznego mgr Janusz Zachara.
Słuchając listy sportowych osiągnięć studentów można było poczuć atmosferę wielkich
zawodów i współzawodnictwa. A mogli się
oni pochwalić czołowymi miejscami w zawodach szczebla wojewódzkiego, mistrzostw

radością mogliśmy wręczyć okolicznościowe
dyplomy i upominki tym, którzy poświęcają
wiele czasu doskonaleniu i rozwijaniu swoich
sportowych pasji!
A oto najlepsi sportowcy Uniwersytetu Rolniczego minionego sezonu:
1. Manuela Nawrocka III rok Zootechnika
wielokrotna medalistka Małopolskiej
Ligi Akademickiej oraz mistrzostw Polski w pływaniu
2. Michalina Bąk III rok Zootechnika medalistka Małopolskiej Ligi Akademickiej
w pływaniu
3. Radosław Jarzębak V rok Gospodarka
Leśna medalista Małopolskiej Ligi Akademickiej i Akademickich Mistrzostw
Polski w Dwuboju Siłowym
4. Grzegorz Motowidło IV rok Inżynieria
Środowiska medalista Małopolskiej Ligi
Akademickiej w judo
5. Gajewski Maciej IV rok Technika Rolnicza i Leśna medalista Małopolskiej Ligi
Akademickiej w judo

Najlepsi sportowcy z trenerami
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6. Dawid Tondera III rok Inżynieria Środowiska medalista Małopolskiej Ligi
Akademickiej w judo
7. Piotr Berkowicz III rok Biotechnologia
medalista Małopolskiej Ligi Akademickiej i Akademickich Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce (skok w dal, trójskok)
8. Klaudia Buczek II rok Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka medalistka Akademickich Mistrzostw Polski,
złota medalistka Mistrzostw Świata Juniorów, uczestniczka Pucharu Świata Seniorów we wspinaczce sportowej
9. Angelika Żelasko III rok Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji medalistka Akademickich Mistrzostw Polski .
Wyróżnieni zostali również studenci I roczników biorący udział w Igrzyskach Sportowych CRACOVIADA 2011 zajmujący czołowe miejsca w finale imprezy rozgrywanym
w Gdańsku:
1. Drużyna koszykówki kobiet złoty medal w Małopolsce, VI w Polsce
2. Marcin Zemła I rok Geodezja i Kartografia srebrny medal w biegach przełajowych
3. Agnieszka Rak, brązowy medal w Małopolsce tenis stołowy
4. Drużyna siatkówki kobiet brązowy medal w Małopolsce
Specjalne podziękowania skierowane zostały
do tych studentów, którzy bronili barw
Uczelni, a w tym roku będą kończyć studia.
Pięcioletni wysiłek, chęć rywalizacji międzyuczelnianej oraz aktywne uczestnictwo
w sportowym życiu akademickim, niejednokrotnie udokumentowane bardzo dobrymi
wynikami, nagrodzone zostało okolicznościowymi upominkami i ciepłymi życzeniami
udanego startu w życiu zawodowym wygłoszonymi przez Prorektora prof. dr hab. Włodzimierza Sady. Po oficjalnych uroczystościach, sportowcy oraz ich trenerzy mieli
okazję do zabawy przy muzyce oraz odreagowania ciężkiego, często mozolnego treningu.
Mamy nadzieję ze za rok, na kolejnym Balu,
będziemy mogli świętować równie wielkie
sukcesy.
Tekst: Paweł Lisek
Zdjęcia: Paweł Bojarski

Ponad 1,5 mln dla zdolnej młodzieży!
XIII edycja Stypendiów z Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów
Kraków, 2 grudnia 2011 r.

Władysław Pokusa i jego małżonka Zofia Rady Fundacji za wybitne zasługi w działalno- hab. Włodzimierz Sady Prorektor ds. Dyści na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży ze
środowiska wiejskiego.
Fundacja przyjęła zasadę nie pomniejszania
jej majątku. Pozyskane fundusze odpowiednio inwestuje, dzięki czemu może poszerzać
swoją działalność na coraz większe obszary.
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych na kierunku związanym
z problemami wsi; pochodzący ze wsi lub
małych miast, którzy ukończyli przynajmniej
pierwszy rok studiów ze średnią minimum
4,0 za ostatni rok akademicki (szczegółowy
regulamin dostępny jest na stronie Fundacji).
Dotychczasowi stypendyści pochodzą z 246
różnych Uczelni z całej Polski, wśród 428
stypendiów aż 96 przyznano studentom naszej Uczelni.
Moment wręczenia stypendiów ma zawsze
bardzo uroczysty i podniosły charakter.
W tym roku w murach „Florianki” – sali
koncertowej Akademii Muzycznej gościli
przedstawiciele Uczelni krakowskich, w tym
ze strony Uniwersytetu Rolniczego prof. dr

daktycznych i Studenckich. Obecni byli również przedstawiciele samorządu lokalnego
województwa świętokrzyskiego.
Uroczystość zakończono wspaniałym koncertem studentów Akademii Muzycznej,
w tym stypendystów Fundacji. Koncert zawierał m.in. kompozycje Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franza Schuberta czy Wacława z Szamotuł.
Stypendyści XIII edycji reprezentujący Uniwersytet Rolniczy w Krakowie:
1. Natalia Kiełb – WHIBZ – 2 rok II stopień
2. Kinga Kobos – WIPIE – 1 rok II stopień
3. Patrycja Korczak-Szybalska – WHIBZ
– 2 rok II stopień
4. Natalia Labak – WIPIE – 1 rok II stopień
5. Dorota Lipczyńska – WIPIE – 1 rok II
stopień
6. Monika Mierzwa – WRE – 5 rok

Stypendyści z Prezesem Stefanem Rachwalskim
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Tekst: Joanna Roczniewska
Zdjęcia: archiwum Fundacji

studenci

byli aktywnymi działaczami w środowisku
polonijnym w Kanadzie. Kiedy w 1999 r. powołali Fundację przekazali na ten cel wszystkie prywatne środki finansowe. Głównym zadaniem organizacji od samego początku było
niesienie pomocy uzdolnionej młodzieży
z terenów wsi i małych miasteczek. Od
1999 r. przyznano 428 rocznych stypendiów na kwotę przekraczającą 1,5 mln. zł,
ponadto Fundacja partycypuje w remontach
szkół wiejskich, wspiera biblioteki i różnoraką działalność kulturalną. Szkoła Podstawowa w Oblekoniu (miejsce kształcenia Donatora) dzięki pomocy Fundacji uniknęła likwidacji, obecnie ma nowy plac zabaw,
boisko, wyposażone sale komputerowe).
Fundacja przekazuje nieodpłatnie zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem dla
szkół wiejskich, wyprawki dla uczniów z klas
początkujących, stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne. Organizuje ogródki jordanowskie wraz z wyposażeniem boisk sportowych, doposaża szkoły i biblioteki w pomoce
naukowe, organizuje i finansuje wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze.
Działalność zarówno Fundatorów jak i obecnego Prezesa została niejednokrotnie doceniona. Za całokształt działalności na rzecz Ojczyzny Prezydent RP przyznał Władysławowi
Pokusie Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia
Polski. Pani Zofia jest laureatką nagrody im.
Oskara Kolberga. Została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi RP i Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP
przyznał także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stefana Rachwalskiego Prezesa Fundacji i Józefa Górskiego Członka

Studenci I-go roku na starcie
w Bibliotece Głównej
Kraków, 23 września – 18 listopada 2011 r.

Z myślą o studentach I roku Biblioteka
Główna przygotowała szkolenia biblioteczne,
ale w tym roku akademickim po raz pierwszy
w zupełnie nowej formie. Od kilku lat szkolenia pod nazwą Technika korzystania ze zbiorów bibliotecznych były prowadzone w formie
1,5 godzinnego wykładu podczas, którego zarówno część teoretyczną jak i praktyczne
aspekty korzystania z Katalogu elektronicznego przedstawiano w formie prezentacji.
Tegoroczne szkolenia podzielono na dwie
części: teoretyczną i praktyczną. W części
teoretycznej, stanowiącej krótką prezentację
studentom przedstawiano ofertę biblioteki,
informacje o jej lokalizacji, księgozbiorze

Studenci w trakcie pracy w Czytelni
Studenckiej

Szkolenie biblioteczne – część praktyczna

książkowym i elektronicznych źródłach informacji, najważniejszych miejscach, zasadach korzystania, warunkach zapisu. Część
praktyczna odbywała się w Katalogu (pok.
117), przy komputerach. Dla studentów
przygotowano specjalne konta szkoleniowe,
dzięki czemu mogli oni w praktyczny sposób
poznać cały proces przeszukiwania katalogu,
logowania się i zamawiania książek.
Początkowe obawy studentów przed korzystaniem z katalogu mijały po pierwszych 5 minutach, kiedy okazywało się, że to nie takie
trudne, że katalog działa podobnie jak każda
inna wyszukiwarka internetowa, trzeba tylko
dobrze sformułować swoje zapytanie wyszukiwawcze i czytać to co wyświetla się na ekranie.
Studenci uczestniczący w szkoleniach bibliotecznych zgłaszali się do Biblioteki Głównej
w grupach maksymalnie 30 osobowych,
które były następnie dzielone na 2 mniejsze.
Podczas gdy pierwsza rozpoczynała część
teoretyczną szkolenia w Czytelni Pracowników Nauki, druga część w Katalogu pracowała na komputerach, a po 30-stu minutach,
grupy zamieniały się salami. Po odbytym
szkoleniu studenci mieli okazję by miejsca,
o których mówiono im podczas szkolenia zobaczyć na żywo, byli zapraszani do Czytelni
Studenckiej oraz mogli zapisać się do Wypożyczalni, aby zacząć w pełni korzystać
z oferty biblioteki.
Podsumowując doświadczenia z tych dni,
szkolenia prowadzono od 23 września do 18
listopada 2011 r. od poniedziałku do soboty,
w różnych godzinach, w zależności od harmonogramów zajęć poszczególnych kierunków. Należy zauważyć, że studenci bardzo
miło i przyjaźnie reagowali na prowadzone
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zajęcia. Praca w małych grupach pozwalała
na zauważenie pojawiających się pytań, na
lepszy kontakt ze studentem.
Łącznie pracownicy Biblioteki Głównej
przeprowadzili 90 szkoleń, podczas, których
przeszkolono ponad 2400 studentów. Dla
osób, które nie odbyły jeszcze szkoleń bibliotecznych prowadzone będą szkolenia dodatkowe, szczególnie dla tych których Wydziały
wymagają zaliczenia do indeksu potwierdzającego odbycie szkolenia, a generalnie dla
wszystkich tych, którzy chcą w pełni korzystać z biblioteki.
Każdy kto był w pomieszczeniach Biblioteki
Głównej doskonale wie, że nie ma tam tyle
miejsca by pomieścić 2400 studentów, ale
udało się to dzięki temu, że studenci zgłaszali
się w małych grupach. W tym miejscu należą
się podziękowania osobom z Dziekanatów
wszystkich Wydziałów Uczelni oraz osobom
układającym harmonogramy zajęć dla studentów I go roku, którzy okazali tak wielką
życzliwość, zrozumienie i pomoc podczas
ustalania terminów szkoleń oraz tak skutecznie informowali, gdzie i kiedy studenci mają
zgłosić się na szkolenia biblioteczne.
Niewymownym potwierdzeniem skuteczności nowej formy szkoleń jest widok studenta
I roku, który wchodzi do Czytelni Studenckiej i wie, że jest w Czytelni, że tutaj niczego
nie wypożyczy, ale pewny siebie schodzi
2 piętra niżej i już wie, że w tym miejscu jest
Wypożyczalnia, gdzie odbierze książkę, którą
na 90 dni zabierze do domu.
Tekst: mgr Anna Turek
Zdjęcia: mgr Anna Turek,
mgr Adrian Krawczyk

FameLab, czyli
„Mam Talent dla naukowców”
Animatorzy z Centrum Nauki Kopernik w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Kraków, 2 grudnia 2011 r.
Informacyjne spotkanie studentów, dokto- doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia na- Chętni do udziału w konkursie powinni
ukowego doktora). Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Zdobywca pierwszego miejsca polskiej edycji
FameLab, organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik oraz British Council otrzyma
ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej stypendium w wysokości 30 tys. zł
na badania oraz 5 tys. zł na własne wydatki.

w terminie do 31 stycznia 2012 r. przesłać 3
minutowe filmy ze swoim wystąpieniem wraz
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
dostępnym na stronie projektu.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie
internetowej famelab.org.pl.
Izabella Majewska
Rzecznik prasowy

studenci

rantów i młodych pracowników nauki z animatorami z Centrum Nauki Kopernik odnośnie konkursu FameLab i jego pierwszej edycji w Polsce odbyło się w holu budynku
Jubileuszowego UR (al. Mickiewicza 24/28).
FameLab został wymyślony sześć lat temu
w Wielkiej Brytanii przez organizatorów
Cheltenham Science Festiwal. W 2007 r. do
projektu dołączył British Council. Dziś edycje
FameLabu odbywają się w 21 krajach na świecie. Jest to największy światowy konkurs wyłuskujący młode talenty w dziedzinie popularyzacji nauki. Projekt skierowany jest do badaczy
nie bojących się myśleć niestandardowo.
FameLab swą formułą przypomina „Mam
Talent” z tą jednak różnicą, że zamiast tancerzy, piosenkarzy, magików itp. rywalizują
w nim fizycy, chemicy, biotechnolodzy, inżynierowie i inni badacze.
W konkursie chodzi o oryginalny, nietypowy
sposób opowiadania o swoich badaniach naukowych. Dozwolone jest rymowanie, śpiewanie, używanie rekwizytów – słowem
wszystko, co może sprawić, że jury i publiczność zainteresują się dziedziną nauki, którą
zgłębia uczestnik konkursu. Nie można używać żadnych pomocy multimedialnych. Czas
pojedynczej prezentacji to tylko 3 minuty!
Ocena prezentacji uwzględnia „regułę trzech
C”: treść poprawna i zgodna pod kątem naukowym (CONTENT); jasność, pozwalająca na zrozumienie prezentowanego zagadnienia przez laika (CLARITY) i charyzma
prezentera i prezentacji (CHARISMA).
Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, studentów (po ukończeniu trzeciego roku studiów), doktorantów i młodych

Plakat konkursowy
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 6 października 2011 r. do 6 grudnia 2011 r.

Polska Gazeta Krakowska

06.10.2011 r.

Kto jest kim na listach wyborczych.
Poznaj swojego kandydata

Justyna Białaś; wiek: 32 lata Zawód: pracownik administracji publicznej Miejsce zamieszkania: Chechło Ugrupowanie: Polskie
Stronnictwo Ludowe Miejsce na liście: 16
O kandydacie: Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pracuje w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Moderni zacji Rolnictwa w Krakowie. Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Olkuszu.
Gazeta Krakowska
Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie do współpracy w zakresie promocji wydarzeń w mediach. Jeżeli
w Państwa jednostce dzieje się coś ciekawego, zostało dokonane interesujące odkrycie, przeprowadzono spektakularne badanie,
albo któryś z pracowników naukowych został
wyróżniony prestiżową nagrodą itp., zachęcam do powiadomienia mnie o tym. Wiadomość zostanie przekazana mediom i w miarę
możliwości

redakcyjnych

opublikowana.

Serdecznie zachęcam do dzielenia się takimi
informacjami, które niewątpliwie stanowią
doskonałą promocję nie tylko poszczególnych
jednostek, ale i całego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Z wyrazami szacunku
Izabella Majewska

czego w Krakowie w swoim artykule opisuje
jak dzięki dodatkom kiszonkarskim ograniczyć zjawisko rozkładu tlenowego.
Tygodnik Podhalański

13.10.2011 r.

Zabrzmiało „Gaudeamus”

W Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Pierwszy
w tym roku akademickim wykład o rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce w aspekcie polityki rolnej wygłosił prof. Zenon Pijanowski
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

06.10.2011 r.
16.10.2011 r.

Małopolski Festiwal Innowacji

Poradnik Rolniczy

Małopolski Festiwal Innowacji to cykl wydarzeń, których wspólnym mianownikiem jest
innowacyjność. Stanowią go tematyczne
konferencje, spotkania, dyskusje i targi organizowane w dniach 11-15 października 2011
w Małopolsce. W ramach festiwalu odbędzie
się IV Congress of Polish Biotechnology and
IV EUROBIOTECH 2011 – to organizowane z rozmachem, niezwykle ważne i prestiżowe wydarzenie dla środkowoeuropejskiej
branży biotechnologicznej. Zostaną na niego
zaproszeni wybitni naukowcy i eksperci z całego świata. Organizatorami tego wydarzenia
są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Rolniczy, Polska Akademia Nauk, Polska Federacja Biotechnologii, firma Targi w Krakowie Sp. z o.o., Klaster LifeScience Kraków,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

II Kongres Nauk Rolniczych Nauka – Praktyce

5 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbył się II Kongres
Nauk Rolniczych. Kongres przebiegał pod
hasłem - Nauka Praktyce. Wśród gości Kongresu byli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz minister
rolnictwa Marek Sawicki. Tematy wystąpień
i dyskusji odnosiły się do zdrowia człowie ka, zdrowia zwierząt, klimatu, gleby
i ochrony bogactwa naturalnego środowiska. Referaty wygłosił m.in. dr hab. Józef
Kania, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. System transferu wiedzy dla
sektora rolno-żywnościowego – oczekiwane
kierunki rozwoju.
Dziennik Polski

17.10.2011 r.

Warto wiedzieć

rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tygodnik Rolniczy

12 662 43 96, i.majewska@ur.krakow.pl

Kiszonka lubi niskie pH

07.10.2011 r.

Arkadiusz Szałata z Uniwersytetu Rolni-
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„Wspomnień Czar” – koncert Chóru Uniwersytetu Rolniczegow Krakowie, godz. 19,
aula Centrum Kongresowego Uniwersytetu

Rolniczego (al. 29 Listopada 46). Koncertowi towarzyszyć będzie wernisaż prac plastycznych chórzystów, projekcja zdjęć
z ostatnich wyjazdów koncertowych zarówno w Polsce jak i za granicą.
Dziennik Polski

18.10.2011 r.

Dobre liście na kompost,
a ze szrotówkiem w ogień

W okresie jesiennym Kraków przysypują
tony liści, które według przepisów należy
traktować jako odpady. – Odpady zielone
powinno się kompostować – mówi prof. Barbara Filipek-Mazur z Katedry Chemii Rolnej
i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i dodaje, że jest to najlepszy materiał organiczny do użyźniania gleby. Liście
skażone szrotówkiem najlepiej spalać w ognisku niszcząc w ten sposób larwy.
Dziennik Polski

18.10.2011 r.

Rok wielkich rocznic

Podczas uroczystości inauguracji na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz papieskiego
uniwersytetu, wręczył Złote Medale Pontyfikatu Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej. Otrzymali je: prof. Karol Musiol, rektor UJ, prof. Antoni Tajduś,
rektor AGH oraz prof. Janusz Żmija, rektor
Uniwersytetu Rolniczego.

Gazeta Krakowska Małopolska Zachodnia
Echo Miasta
Gazeta Krakowska

20.10.2011 r.
24.10.2011 r.

z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
– Nazwany jest królewskim, gdyż tylko on trafiał na stoły polskich królów – dodaje.
24.10.2011 r.

Zbierajmy zakrętki

Fakt

Pomóżcie zbierając zakrętki

Tajemnica piwa niepasteryzowanego

Krakowski Uniwersytet Rolniczy (UR) objął
patronat nad charytatywno-ekologicznym programem „Zakrętki.info". Celem przedsięwzięcia
jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom.
Dzięki zakrętkom w ciągu 3-8 tygodni możemy zdobyć pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci – mówi Michał Żukrowski,
koordynator akcji.

Piwa niepasteryzowane posiadają najwięcej
składników odżywczych i smakowych. Niektórzy producenci stosują mikrofiltrację
dzięki czemu piwa niepasteryzowane mają
dłuższe, nawet kilkumiesięczne terminy ważności. Jak podkreśla prof. Tadeusz Tuszyński
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
Czytajmy datę ważności – te z terminem 3 tygodni są najzdrowsze!

Tygodnik Rolniczy

21.10.2011 r.
26.10.2011 r.

Suszone, granulowane, melasowane

Dziennik Polski

Suszone wysłodki są wartościową paszą energetyczną stosowaną w żywieniu przeżuwaczy.
Mogą zastępować część pasz treściwych
w dawce dla krów mlecznych, dodatkowo ograniczając ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych na tle żywieniowym, w tym kwasicy
żwacza. Wysłodki z dodatkiem melasy są dobrą alternatywą dla pasz treściwych. Ich stosowanie jest bezpieczniejsze w kontekście kwasicy
żwacza w porównaniu do ziarna zbóż – artykuł Arkadiusza Szałaty z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zbieraj nakrętki, pomóż chorym dzieciom

Tygodnik Rolniczy

21.10.2011 r.

Na Uniwersytecie Rolniczym od lat trwa największa w Polsce akcja charytatywna polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone
są na pomoc niepełnosprawnym dzieciom.
Zbiórkę od początku wspierają władze Uniwersytetu Rolniczego, które dotąd udostępniały mniejszy budynek, a od tego roku akademickiego zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych Magdalena Bialik
przeznaczyła na ten cel nowy, duży magazyn,
wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy oraz
siatkę zabezpieczającą nakrętki.

Choroba przeciera szlak

18.10.2011 r.

Współpraca jedynie deklarowana

Rektorzy krakowscy podkreślają, że zaangażowanie miasta w promowanie uczelni jest
tylko na poziomie deklaracji. Prof. dr hab.
Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego: – Nasza współpraca z urzędem miasta
toczy się na dwóch torach. Jest ona bardzo dobra, kiedy kontaktujemy się z władzami Krakowa w sprawie inwestycji, w realizacji których nasi naukowcy i studenci biorą aktywny
udział. Inną sprawą jest promocja, a tutaj
władze miasta nie przykładają się do pokazywania Krakowa jako czołowego ośrodka akademickiego. Uczelnie muszą robić to na własną rękę i same starać się o przyciągnięcie studentów.

Nie posiadamy danych o skali chorób metabolicznych w naszym kraju, jednak ze względu
na wysoki potencjał krów Hf trudno wyobrazić
sobie oborę bez nich – mówił prof. Zygmunt
M. Kowalski z UR w Krakowie podczas
Ogólnopolskiej Konferencji Bujatrycznej
w Łomży.
Gazeta Krakowska

24.10.2011 r.

Karp zatorski robi furorę

Stowarzyszenie „Doliny Karpia” było organizatorem dwudniowego seminarium „Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie karpia zatorskiego".
Przy okazji można było popróbować lokalnych specjałów – Chwali się jego walory zapachowo-smakowe – mówi prof. Ewa Cieślik

Dziennik Polski

26.10.2011 r.

Zbawienie i ogrodnictwo

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
odbyło się spotkanie z cyklu Inżynieria Zbawienia – „Winnica Pańska czyli teologia rolnictwa” organizowane przez Miesięcznik
„Tryby” oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Wśród zaproszonych gości znalazł się ojciec Leon
Knabit oraz dr inż. Zofia Włodarzcyk, wykładowca Uniwersytetu Rolniczego.
Echo Miasta

27.10.2011 r.

Trzej Muszkieterowie krakowskiej nauki

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku
akademickiego w Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II na wniosek rektora ks. prof.
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piszą o nas

Gazeta Wyborcza

Władysława Zuziaka, kardynał Stanisław
Dziwisz wręczył złote medale Jana Pawła II
za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej,
otrzymali je: prof. dr hab. Karol Musioł –
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.
dr hab. Antoni Tajduś – rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab.
Janusz Żmija – rektor Uniwersytetu Rolniczego.
Dziennik Polski

27.10.2011 r.

Małe jest piękne, ale nierentowne…

W Nowym Targu odbyła się konferencja „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej" organizowana przez Izbę Rolniczą, Województwo
Małopolskie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego,
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Agencję Nieruchomości Rolnych
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
o objęcie małych gospodarstw dopłatami
z Unii Europejskiej.
Poradnik Gospodarski

01.11.2011 r.

Kolektory Słoneczne – energia odnawialna

Kolektory słoneczne to specjalne urządzenia,
które przetwarzają energię słoneczną na energię
cieplną. Zasada działania tego urządzenia jest
dość prosta. Artykuł dr inż. Marcina Kuczery
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Top Agrar

01.11.2011 r.

Pod chmurką cały rok

Praktyka pokazuje, że utrzymywanie niektórych
ras bydła mięsnego w systemie otwartym, tj. pozbawionym budynków, ewentualnie w budynkach wolnowybiegowych otwartych przynosi takie same rezultaty w odchowie cieląt, jak hodowla w zamkniętych. System taki jest więc
rozwiązaniem dla ekstensywnych systemów produkcji. Artykuł dr Andrzeja Węglarza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Top Agrar

01.11.2011 r.

Uwaga na niedobory witamin u cieląt

Witaminy w takim samym stopniu, jak
białko czy energia zawarta w mleku czy w paszy treściwej, decydują o rozwoju i zdrowiu

cieląt. Dlatego warto sprawdzać zawartość
witamin w preparatach mlekozastępczych
i paszach dla cieląt, bo szkodliwy jest zarówno ich niedobór, jak i nadmiar. Artykuł
prof. Zygmunta M. Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Gazeta Krakowska

02.11.2011 r.

Studia humanistyczne coraz mniej popularne

Z powodu niżu demograficznego, na wielu
krakowskich uczelniach nie uruchomiono
kierunków głównie humanistycznych. Problemów ze skompletowaniem studentów nie
miała Akademia Wychowania Fizycznego
oraz Uniwersytet Rolniczy.
Dziennik Polski

05.11.2011 r.

specjalista w dziedzinie przetwórstwa zbóż
z Katedry Technologii Węglowodanów UR
w Krakowie.
Dziennik Polski

08.11.2011 r.

Warto wiedzieć

Dni Jana Pawła II na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie: dr Andrzej
Zając OFMConv – „Znaczenie godności.
Perspektywa franciszkańska”, prof. dr hab.
Rudolf Michałek „Godność i kreatywność
w życiu naukowca”, Michał Kmiecik „Godność wczoraj i dziś”, prof. dr hab. Władysław
Migdał „Żyj godnie – czy godność ma
cenę?”.
Dziennik Polski

08.11.2011 r.

Apel do rektorów

Jakie studia zapewnią pracę

Minister nauki oraz prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zaapelowali do
rektorów o zawieranie umów ze studentami.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w porozumieniu z samorządem studentów ustali założenia ramowej umowy, jaka będzie zawierana
ze wszystkimi studentami w możliwie najbliższym czasie – informuje Izabella Majewska
rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego.

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza obowiązek monitorowania
kariery zawodowej byłych studentów. Ma to
na celu bieżące dopasowywanie oferty edukacyjnej oraz kierunków studiów do wymogów
rynku pracy. Dane na temat losów absolwentów uczelnia pozyskuje z ankiet opracowanych
przez socjologa. Pytania dotyczą jakości wiedzy
i jej przydatności na rynku pracy. Jest to proces
wymagający dużej uwagi i staranności. Informacje zawarte w ankietach mają charakter osobowy, ale wykorzystane wyniki są anonimowe
– mówi Izabella Majewska rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego.

Gazeta Krakowska

07.11.2011 r.

Dni Jana Pawła II w całej Małopolsce

Pod hasłem „Godność” rozpoczęła się szósta
edycja Dni Jana Pawła II. W programie znalazły się sesje naukowe, koncerty i wystawy.
Na Uniwersytecie Rolniczym zaplanowano
warsztaty pt. „Żyj godnie”.
Dziennik Polski

08.11.2011 r.

Daj śniadanie zamiast pieniędzy

8 listopada obchodzony jest Europejski
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Jak
podkreślają specjaliści ok. 40% młodzieży
i dzieci nie je śniadań, co wpływa na brak
koncentracji na lekcjach i może prowadzić
w krótkim czasie np. do otyłości. Ważne jest
nie tylko jak jemy, ale również co jemy –
Śniadanie bez pieczywa, ryżu, makaronu lub
płatków zbożowych to posiłek stracony – przekonywała niejednokrotnie na łamach
„Dziennika Polskiego” prof. Halina Gambuś,
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Dziennik Polski

09.11.2011 r.

Biznes już na studiach

Przecięciem wstęgi uroczyście otwarto Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego. Inkubator powstał, by wspierać
i promować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Jego ideą jest umożliwienie młodym, ambitnym studentom założenie własnej
firmy przy minimalnych nakładach finansowych, w najprostszy, najszybszy i najtańszy
sposób.
Dziennik Gazeta Prawna

11.11.2011 r.

Maturzyści przebierają w studiach

Uczelnie wyższe aby zdobyć większa liczbę
studentów tworzą innowacyjne kierunki

Gazeta Wyborcza Wrocław

16.11.2011 r.

Podpowiedzą, z czym do zwierząt

„Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania" to druga edycja
sympozjum, która odbędzie się w piątek na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjaliści będą rozmawiać o zachowaniach zwierząt i o tym, jak na nie wpływać.
Wśród zaproszonych gości jest dr Krzysztof
Skorupski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, trener Polskiego Związku Jeździeckiego, autor „Psychologii treningu koni".
Gazeta Krakowska

17.11.2011 r.
29.11.2011 r.

Spotkanie pokoleń

Na Uniwersytecie Rolniczym przy al. Mickiewicza 24, już po raz piętnasty, odbędzie się
spotkanie siatkarskich pokoleń. Po sportowych
emocjach przyjdzie czas na wspominki w trakcie spotkania w klubie studenckim Arka.
Dziennik Polski

18.11.2011 r.

się to nawet ze spowolnieniem kariery. Prof.
Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mówi: – Dobrze jest siedzieć w świetnej zachodniej uczelni i o nic się
nie martwić. Każdy naukowiec w Polsce
chciałby mieć takie warunki – dodaje. Zaznacza również, że w ostatnich latach badania
naukowe były zaniedbywane w polskich
uczelniach również dlatego, że główny nacisk
kładło się na kształcenie studentów. To ma
się jednak zmienić. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zakłada, aby przy ocenie pracy
naukowca w większym stopniu była brana pod
uwagę jakość prowadzonych przez niego badań
i ich transfer do gospodarki, a nie tylko jakość
dydaktyki – mówi prof. Janusz Żmija.
Gazeta Krakowska

23.11.2011 r.

Krakowscy Chórzyści okazali się najlepsi

W Chrzanowie odbył się VII Wielopokoleniowy Przegląd Chórów.
Jury najwyżej oceniło prezentacje najmłodszych chórzystów. Grand Prix przyznano
Chórowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem Joanny GutowskiejKuźmicz, absolwentki Akademii Muzycznej
w Łodzi, a także chrzanowskiej szkoły muzycznej I stopnia.

Dziennik Polski

Dziennik Polski

25.11.2011 r.

Osiem chórów w przeglądzie

W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbył się VII Wielopokoleniowy Przegląd Chórów. Grand Prix
przeglądu przyznano chórzystom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dziennik Polski

25.11.2011 r.

Młoda krew od studentów

„Młoda krew ratuje życie” pod tym hasłem
odbyła się jednodniowa akcja krwiodawstwa
na UR, w Klubie Akademickim ARKA. Zorganizowały ją tutejsze Akademickie Koło
PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi
wraz z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, którego ekipa pobierała
krew. Zgłosiło się w sumie 52 chętnych, a 36
z nich zakwalifikowano do oddania krwi.
Wynik końcowy to ok. 16 litrów krwi.
Gazeta Krakowska

26.11.2011 r.
28.11.2011 r.

Centrum otworzyło podwoje
Dziennik Gazeta Prawna

24.11.2011 r.

Nauczą jak być przywódcą

Na Uniwersytecie Rolniczym 25 - 26 listopada odbędzie się czwarta edycja „Global Leadership Summit”. „Dziennik Gazeta Prawna”
objął wydarzenie swoim patronatem.

Debata o gazie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza
na pierwsze spotkanie w Krakowskiej Kawiarni Naukowej. Tematem dyskusji będzie
„Gaz łupkowy. Energetyka w Polsce i na świecie". W debacie udział wezmą: prof. Zenon
Pijanowski, prof. Kazimierz Górka, dr Przemysław Grzesiok i prof. Stanisław Rychlicki.

dniowo-Wschodniej. Obrady będą odbywać
się w budynku Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego (al. Mickiewicza 24/28).

Tygodnik Rolniczy

25.11.2011 r.

Jak „wykańczamy” krowy

Krowa Hf długo nie wytrzymuje w produkcji –
alarmują hodowcy. Trzeba się tylko zastanowić,
czy przypadkiem to nie oni sami są temu winni
– mówił prof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas spotkania w Rydzynie (woj. wielkopolskie).

18.11.2011 r.

Centrum całkowicie Ekologiczne

Otwarto nowe Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach (gm. Miechów), zarządzane przez Hiszpanów. CEO wyposażone
jest w instalacje do pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych, m.in. kolektory słoneczne czy urządzenia służące do produkcji
brykietów ze słomy. Centrum pełniło będzie
funkcję konferencyjno-szkoleniową. Wykłady prowadzić będą naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii GórniczoHutniczej.
Dziennik Polski

26.11.2011 r.
28.11.2011 r.

Warto wiedzieć
25.11.2011r.

Polska nie kusi uczonych z zachodu

Dziennik Polska

Zagraniczni naukowcy w niewielkim stopniu
są zainteresowani pracą w polskich ośrodkach naukowych. Niektórym z nich kojarzy

Ornitolodzy spotkają się w Krakowie

W sobotą i niedzielę zaplanowano w Krakowie 43. Zjazd Ornitologów Polski Połu-

28 listopada w Urzędzie Miasta Zakopane
odbędzie się wykład prof. dr hab. Kazimierza
Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego pt.
„Owady i kwiaty".
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piszą o nas

studiów. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która od października
uprościła tworzenie nowych kierunków ułatwi uczelniom tworzenie nowych programów studiów. Po analizie zainteresowań
studentów i ofert konkurencji Uniwersytet
Jagielloński w przyszłym roku we współpracy z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym uruchomi weterynarię, która będzie
sprofilowana na tematykę bezpieczeństwa
żywności.

Dziennik Polski

29.11.2011 r.

Echo Miasta

01.12.2011 r.

04.12.2011 r.

Zielony Sztandar

Prywatne stypendia

Jubileuszowe nagrody

Ale wieś!

Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego Alina
i Jan Wagowie po raz kolejny ufundowali
stypendia dla najzdolniejszych naukowców
Uniwersytetu Rolniczego. W tym roku stypendia w wysokości 25 tys. zł. otrzymały:
dr inż. Agnieszka Baran, która, jak mówi pieniądze zamierza przeznaczyć na zakup biotestów, mających jej pomóc w prowadzeniu badań z dziedziny ekotoksykologii oraz do dr
inż. Aliny Wiszniewskiej zajmującej się badaniem zdolności regeneracyjnych komórek roślinnych. Doktorów, którym przyznawane
jest stypendium fundowane przez małżeństwo Wagów, wybiera komisja uczelniana na
podstawie złożonych przez nich projektów
badawczych.

Na Uniwersytecie Rolniczym już po raz piąty
rozdane zostały stypendia dla naukowców
fundowane przez Alinę i Jana Wagów.

Do tej pory powielony jest stereotyp wsi –
jako tej zacofanej, nie nadążającej za współczesnym światem społeczności, co świadczy
o braku wiedzy na temat dynamicznych
zmian jakie zaszły w polskiej wsi. Bardzo
dużą rolę w kreowaniu tych zmian i wpływ
na taki stan świadomości ludzi mają media
i właśnie Rola mediów w kreowaniu zmian
na polskiej wsi była tematem zorganizowanej
w siedzibie Agencji Rynku Rolnego konferencji pod wymienionym na wstępie tytułem
Ale wieś! Kto i jak ma informować o wsi?
Mówił o tym dr inż. Józef Kania, prof. UR
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Gazeta Krakowska

30.11.2011 r.

Te uczennice docenił premier Tusk

Dwie uczennice nowotarskich szkól średnich
– Sabina Chowaniec z Prywatnej Szkoły
Średniej im. Jana Venuleta oraz Agnieszka
Marszalik z Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego – otrzymały stypendium
premiera Donalda Tuska przyznawane za wybitne wyniki w nauce. Agnieszka Marszalik
została laureatką olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych, co zapewniło jej indeks na
kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Top Agrar

01.12.2011 r.

Nagrody pieniężne po 25 tys. zł. otrzymały:
dr inż. Agnieszka Baran z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego za prace nad „zastosowaniem bakterii mikrobiotestów w kompleksowej ocenie toksyczności osadów dennych”
oraz dr inż. Alina Wiszniewska adiunkt na
Wydziale Ogrodniczym, za badania nad
„zdolnościami regeneracyjnymi in vitro roślin motylkowatych na poziomie wybranych
struktur komórkowych”.
Pieniądze przeznaczane naukowcom przez
państwa Wagów traktowane są nie tylko jako
stypendium, ale też nagroda, za wybitne osiągnięcia naukowe.
25 pomysłów na firmę

01.12.2011 r.

Łatwiej wystartujesz

Otwarto kolejny Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie – tym razem na Uniwersytecie Rolniczym (al. 29 Listopada 46, budynek Wydziału Leśnego, pok. 022). Do
inkubatorów mogą zgłaszać się wszystkie
zainteresowane osoby – bez względu na
wiek. Inkubatory Przedsiębiorczości oferują wsparcie pod względem prawnym oraz
księgowym w prowadzeniu własnego biznesu.

Śrutowane czy gniecione?

Sposób rozdrobnienia ziarna zbóż w paszy
treściwej dla krów mlecznych wpływa na wykorzystanie zawartej w nim energii. Zatem co
jest lepsze – śrutowanie czy gniecenie ziarna?
– artykuł prof. Zygmunta M. Kowalskiego
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Top Agrar

01.12.2011 r.

Żywienie warunkuje libido

Jednym z ważniejszych czynników czyniących z knura dobrego rozpłodnika jest zbilansowane żywienie na etapie odchowu i użytkowania – artykuł dr hab. Ryszarda Tuza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dziennik Polski

02.12.2011 r.

Naukowcy żonglują i rapują

Dzisiaj w godz. 9-15, w holu budynku jubileuszowego Uniwersytetu Rolniczego przy al.
Mickiewicza 24/28, odbędzie się spotkanie
informacyjne na temat konkursu FameLab,
który poprowadzą animatorzy z Centrum
Nauki Kopernik. Konkurs FameLab to największy światowy konkurs, którego wyłania
młode talenty w zakresie popularyzacji nauki. Projekt skierowany jest do badaczy, którzy potrafią myśleć niestandardowo i w oryginalny sposób opowiadać o poważnych rzeczach ze świata nauki.
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06.12.2011 r.

Dziennik Polski
Odznaczenia i nominacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe rektorom uczelni wyższych oraz akty
nominacyjne nauczycielom akademickim.
Wśród odznaczonych znaleźli się prof. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Janusz Żmija, rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Forum

Listopad 2011 r.

Dni Kultury Pasterskiej Karpat

Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego, odbyła się międzynarodowa konferencja dot. Gospodarowania
zasobami przyrodniczymi Karpat. Konferencja miała na celu opracowanie ponadregionalnego programu wsparcia dla obszarów
górskich. Drugiego dnia konferencji odbyło
się spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi dr Markiem Sawickim.

Informacje o Uczelni zamieszczane
w mediach elektronicznych dostępne
są w Biurze Informacji i Promocji UR

Opracowanie: mgr Paulina Czuryłowska
Biuro Informacji i Promocji
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Prof. dr hab. Tadeusz Szulc doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
15 grudnia 2011 r.

Spotkanie przedświąteczne Pracowników i Studentów
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
16 grudnia 2011 r.

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc wielki autorytet w dziedzinie chowu i hodowli bydła,
współtwórca ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Błogosławieństwo chleba przez ks. prof. Jana Dyducha z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

Dyplom doktora honoris causa z rąk rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusza Żmiji

Wspólne śpiewanie kolęd z Chórem Uniwersytetu Rolniczego
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