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Rozstrzygnięcie XI edycji 
Konkursu na najlepszą 

pracę doktorską z zakresu 
nauk zootechnicznych 

W 2018 roku, w XI edycji Konkursu uczestniczyło 8 prac dok-
torskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wy-
ciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady 
Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, pod-
jętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty 
w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pocho-
dziły z 4 ośrodków naukowych: 

• Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (5 prac): „Wpływ 
olejów i komponentów roślinnych o właściwościach antyoksy-
dacyjnych w dawce pokarmowej dla kurcząt brojlerów na wy-
niki odchowu i jakość mięsa” (autor: dr Sylwia Orczewska-Du-
dek; promotor: prof. dr hab. Mariusz Pietras), „Wpływ postaci 
fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i ja-
kość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®” (autor: dr Eugeniusz 
Kłopotek; promotor: prof. dr hab. Franciszek Brzóska), „Wpływ 
wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na jakość krio-
konserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych 
(MSC) świni” (autor: dr Joanna Romanek; promotor: dr hab. 
Jolanta Opiela), „Polimorfizm i ekspresja genów kodujących 
białka z nadrodziny TGF-β w aspekcie plenności owiec” (au-
tor: dr Grzegorz Smołucha; promotor: dr hab. Anna Kozub-
ska-Sobocińska prof. IZ-PIB, promotor pomocniczy: dr Agata 
Piestrzyńska-Kajtoch), „Genetyczne podłoże występowania 

umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej” (autor: dr Mar-
ta Pasternak; promotor: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, pro-
motor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul);

• Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie 
(1 praca): „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej 
układu GNRH/LH u owcy w okresie laktacji” (autor: dr Elżbieta 
Marciniak; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal);

• Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
(1 praca): „Ocena wartości mięsa jagniąt rzeźnych wybranych 
ras i mieszańców z zastosowaniem metody bliskiej podczer-
wieni” (autor: dr Magdalena Ślęzak; promotor: prof. dr hab. 
Roman Niżnikowski);

• Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach (1 praca): „Ocena cech biometrycznych i predyspozycji 
psychicznych polskich owczarków podhalańskich w różnych 
aspektach ich wykorzystania” (autor: dr Edyta Małgorzata 
Sweklej; promotor: dr hab. Roman Niedziółka prof. UPH, pro-
motor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Horoszewicz).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Sławomir 
Mroczkowski (przewodniczący), dr hab. Iwona Janczarek, 
dr hab. Joanna Makulska, prof. dr hab. Anna Wójcik i prof. dr 
hab. Tomasz Szwaczkowski, na posiedzeniu 5 lipca 2018 roku 
przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II 
i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano 
pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplika-
cyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicz-
nej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i for-
malną poprawność pracy. 

I nagroda – dr Magdalena Ślęzak za pracę „Ocena warto-
ści mięsa jagniąt rzeźnych wybranych ras i mieszańców z za-
stosowaniem metody bliskiej podczerwieni”. Praca wykonana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego 
w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Nauk o Zwierzę-
tach SGGW w Warszawie.
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Rozstrzygnięcie XXXV 
edycji Konkursu 

na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu 
nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys 
(przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska i prof. dr hab. 
Jacek Skomiał, obradował 20 czerwca 2018 r. Ogółem do 
konkursu zgłoszono 21 prac magisterskich z 5 uczelni. Z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach wpłynęło po 5 prac, z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie 4 prace oraz 2 prace ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace 
w 4 grupach tematycznych: chów i hodowla zwierząt (7 prac), 
żywienie zwierząt (6 prac), rozród zwierząt (3 prace) oraz ja-
kość produktów zwierzęcych (5 prac). 

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 na-
grody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 3 wyróżnienia.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

I nagroda – mgr Magdalena Gleindek za pracę pt. „Ocena 
niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów 
fermowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. 
Olgi Szeleszczuk w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział 
Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

II nagroda – mgr Anna Surówka za pracę pt. „Application 
of evolutionary operation setup for assessing the intervention 
effect on behaviour of dairy cows”. Praca wykonana pod kie-
runkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Zakładzie 
Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie.

III nagroda – mgr Przemysław Podstawski za pracę pt. 
„Analiza ruchliwości i inwazyjności komórek sarkoidu końskie-
go w powiązaniu z ekspresją genów kodujących te cechy”. 
Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ropki-
-Molik z Instytutu Zootechniki PIB na Wydziale Biotechnologii 
i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wyróżnienie – mgr Maria Putz za pracę pt. „Efektyw-

ność chowu bydła rasy limousine w wybranym wielkotowaro-
wym gospodarstwie na terenie Wielkopolski”. Praca wykona-
na pod kierunkiem dr. hab. Ireneusza R. Antkowiaka w Ka-
tedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medy-

cyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

I nagroda – mgr Kamil Łaski za pracę pt. „Wpływ produk-
tów sojowych na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt 
brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny 
Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Go-
spodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

II nagroda – mgr Katarzyna Stajek za pracę pt. „Zależ-
ność między podostrą kwasicą żwacza (SARA) krów mlecz-
nych a wskaźnikami biochemicznymi krwi oraz ekspresją 
kompleksu TLR/MD-2/CD14”. Praca wykonana pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Ży-
wienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Kómoch za pracę pt. „Wpływ 
dodatku enzymów na wyniki odchowu prosiąt żywionych kra-
jowymi źródłami białka roślinnego”. Praca wykonana pod kie-
runkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Kate-
drze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr Martyna Kuźniewska za pracę pt. 
„Wpływ wzrastającego udziału surowych nasion soi w diecie 
warchlaków na wyniki odchowu”. Praca wykonana pod kierun-
kiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze 
Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wyróżnienie – mgr Marcin Sochocki za pracę pt. „Wpływ 

dodatku probiotyków i prebiotyków na wzrost i zdrowotność 
cieląt w wybranym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kie-
runkiem dr. Andrzeja Łozickiego w Katedrze Żywienia i Bio-
technologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ROZRÓD ZWIERZĄT

II nagroda – mgr Jakub Pawłowski za pracę pt. „Ocena 
aktywności mitochondrialnej i ruchliwości plemników knurów 
rasy pbz w zależności od koncentracji plemników i czasu 
przechowywania nasienia”. Praca wykonana pod kierunkiem 
dr hab. Anny Wysokińskiej w Katedrze Rozrodu i Higieny 
Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-
-Humanistyczny w Siedlcach. 

III nagroda – mgr Patrycja Smejda za pracę pt. „Ocena 
zmian parametrów ruchu i morfologii plemników w rozcień-
czonym nasieniu knura z wykorzystaniem zestawu do auto-
matycznej analizy nasienia samców Computer Aided Semen 
Analysis (CASA)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr 
hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwie-
rząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – dr Grzegorz Smołucha za pracę „Polimor-
fizm i ekspresja genów kodujących białka z nadrodziny TGF-β 
w aspekcie plenności owiec”. Praca wykonana pod kierun-
kiem dr hab. Anny Kozubskiej-Sobocińskiej prof. IZ-PIB, pro-
motor pomocniczy: dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch, w Instytu-
cie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – dr Eugeniusz Kłopotek za pracę „Wpływ 
postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, straw-

ność i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®”. Praca wyko-
nana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Brzóski w Insty-
tucie Zootechniki PIB w Krakowie.
Wyróżnienie – dr Elżbieta Marciniak za pracę „Salsolinol 

jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GNRH/LH 
u owcy w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Tomasza Misztala w Instytucie Fizjologii i Żywie-
nia Zwierząt PAN w Jabłonnie.


