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Rektor URK spotkał się z wicepremierem, 
ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
Henrykiem Kowalczykiem
Warszawa, 13 stycznia 2022 r.

13 stycznia br. JM dr hab. inż. Syl-
wester Tabor, prof. URK – rektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
wspólnie z rektorem Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie – prof. dr hab. Michałem Jerzym 
Zasadą, spotkali się z wicepremierem, 
ministrem rolnictwa i rozwoju wsi – 
Henrykiem Kowalczykiem.

Podczas spotkania poruszono m.in. 
temat wspólnej kampanii wizerunko-
wej kształcenia rolniczego, obejmu-
jącego edukację zawodową i wyższą. 
Kampania miałaby na celu przełama-
nie stereotypu zawodu rolnika i uczelni 
rolniczych jako tych, które w różnych 
obszarach swojej działalności zajmu-
ją się tylko bazowymi zagadnieniami 
rolniczymi. Zadaniem kampanii ma 
być m.in. wykreowanie marki zawo-
du i marki uczelni o atrybutach no-
woczesności, prestiżu, zaangażowania  
w aktualną tematykę związaną z inno-
wacyjnością, zrównoważonego podej-
ścia do rolnictwa i całego środowiska 
przyrodniczego.

Podjęto również wątek podniesienia 
prestiżu Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych oraz szkoleń organi-
zowanych przez Polską Izbę Gospodar-
czą Maszyn i Urządzeń Rolniczych we 
współpracy z ośrodkami doradztwa rol-
niczego i uczelni na terenie całej Polski.

Dyskutowano także na temat moż-
liwości dofinansowania prowadzonych 
na poszczególnych uniwersytetach rol-

niczych i przyrodniczych zajęć dydak-
tycznych przeznaczonych dla uczniów 
szkół średnich.

Nie zabrakło rozmów na temat roz-
woju systemu stypendialnego dla osób 
podejmujących studia o profilu rolni-
czo-żywnościowym czy dofinansowa-

nia programów stażowych w instytu-
cjach podległych MRiRW w okresie 
studiów.

Efekty tych rozmów znane będą już 
wkrótce.

Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Rektor URK – prof. Sylwester Tabor (po lewej) z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rowoju wsi 
Henrykiem Kowalczykiem i rektorem SGGW prof. Michałem Jerzym Zasadą; fot. MRiRW
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Rektor URK członkiem Rady Programowej 
Green Energy Congress (Gec22)
Kraków, 26 stycznia 2022 r.

26 stycznia odbyło się pierwsze posie-
dzenie Rady Programowej Green Energy 
Congress (GEC22). W spotkaniu udział 
wzięli eksperci w dziedzinie zrównoważo-
nego rozwoju, transformacji energetycz-
nej, gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ), odnawialnych źródeł energii 
(OZE) oraz ESG – naukowcy, przedsta-
wiciele biznesu, przedsiębiorstw komu-
nalnych, reprezentanci miast, samorządu 
lokalnego i organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia omówione zosta-
ły główne założenia i cele Green Energy 
Congress. Proponowana tematyka te-
gorocznego Kongresu, który planowa-
ny jest na 4 i 5 października 2022 r., 
skupiać się będzie m.in. na: kwestiach 
związanych z finansowaniem nowocze-

snych, ekologicznych rozwiązań, tema-
tyce energetyki atomowej i wodorowej, 
zaangażowaniu samorządów w tworzenie 
inteligentnych rozwiązań dla miast oraz 
sposobów zagospodarowania miejskiej 
przestrzeni, tzw. śladu środowiskowego  
i zapotrzebowania na surowce oraz spo-
sobów utylizacji urządzeń, takich jak 
akumulatory, panele fotowoltaiczne. Po-
ruszony też będzie temat udziału mło-
dych osób w kształtowaniu ekologicznej 
świadomości.

Podczas spotkania rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego, dr hab. inż. Sylwe-
ster Tabor, prof. URK, zwrócił uwagę 
m.in. na problematykę recyklingu i za-
gospodarowania odpadów technologicz-
nych, a także potrzebę kompleksowych 

działań mających na celu wdrażanie 
proekologicznych rozwiązań. Dotyczy 
to w szczególności kształtowania zieleni  
w mieście (zielonych przestrzeni, zielo-
nych dachów, doboru roślinności etc.),  
w odniesieniu do faktu, iż duże miasta zu-
żywają blisko 70% energii i jednocześnie 
odpowiadają za ponad 70% emisji gazów 
cieplarnianych. Dodatkowo zwrócił uwa-
gę na globalny wzrost powierzchni zurba-
nizowanej miast i obszarów podmiejskich 
jako miejsca zamieszkania większości 
obywateli Polski. Dlatego komplek-
sowe rozwiązania muszą uwzględniać 
nie tylko miasto, ale także jego bliskie  
i dalsze otoczenie.

Opracowanie:  
mgr inż. Izabella Majewska

Pierwsze posiedzenie Rady Absolwentów przy 
Rektorze Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 21 marca 2022 r.

21 marca 2022 r., w samo południe, w 
Klubie Akademickim „Arka” odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Absolwentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
powołanej Zarządzeniem nr 57/2021 Rek-
tora URK z dnia 11 maja 2021 r.

W trakcie wydarzenia JM dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK – rektor 
Uniwersytetu Rolniczego wręczył akty 
powołania na członków Rady. Omówione 

zostały bieżące sprawy dotyczące działal-
ności Uczelni, a także plany i zadania, któ-
re przed nią stoją.

Celem działania Rady jest m.in. stwo-
rzenie i rozwój aktywnej współpracy 
wspólnoty Uczelni z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym oraz promowanie 
Uczelni, jako nowoczesnej jednostki ba-
dawczo-dydaktycznej, specjalizującej się 
w naukach skupionych wokół sektora life 

science, a także wymiana myśli w obszarze 
obecnych działań Uczelni oraz działanie 
na rzecz umożliwienia szerokiego prezen-
towania potencjału i dorobku Uczelni. 
Dodatkowo do zadań Rady należeć będzie 
budowanie przyjaznego środowiska dla 
podejmowanych przez Uczelnię inicjatyw, 
które dostosowane będą do realiów otocze-
nia gospodarczego i społecznego, a także 
podejmowanie działań na rzecz realizacji 
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najważniejszego zadania stojącego obecnie 
przed nauką, zamykającego się w słowach: 
„nauka praktyce”.

Do Rady Absolwentów powołane zosta-
ły osoby szczególnie sprzyjające rozwojowi 
Uczelni. Reprezentują one różne środowi-
ska – zarówno związane z administracją 
rządową i samorządową, jak również bę-
dące aktywnymi członkami organizacji 
gospodarczych i naukowych – które dzięki 
uzyskanemu wykształceniu oraz konse-
kwencji w realizacji działań na rzecz roz-
wiązywania problemów współczesności 
osiągnęli sukces, stając się naturalnymi 
ambasadorami Uczelni.

Skład Rady Absolwentów: Grzegorz 
Puda – minister funduszy i polityki regio-
nalnej, Łukasz Smółka – wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego, Krzysztof 
Klęczar – burmistrz gminy Kęty, Adam 
Korta – starosta bocheński, Kazimierz 
Gołojuch – poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, Tomasz Kuśnierek – za-
stępca prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Piotr Kempf 

– dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Ta-
deusz Zaremba – dyrektor Departamentu 
Generalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Krzysztof 
Kupiec – wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Dąbrowskiego, Karolina Adam-
ska-Gąszcz – kierownik Centrum Kon-
gresowego URK.

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. 
Andrzej Bogdał, prof. URK, oraz Iza-
bella Majewska – rzeczniczka prasowa 
Uniwersytetu Rolniczego.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Od lewej: Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego, Grzegorz Puda – 
minister funduszy i polityki regionalnej i rektor URK – prof. Sylwester Tabor

Rada Absolwentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Pracownikom Uniwersytetu Rolniczego 
wręczono państwowe odznaczenia za zasługi  
i długoletnią służbę
Kraków, 9 marca 2022 r.

9 marca na Uniwersytecie Rolniczym  
w Krakowie odbyła się uroczystość wrę-
czenia odznaczeń za wzorowe i sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej, przyznanych na pod-
stawie postanowienia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Aktu dekoracji odzna-
czonych dokonał wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita w asyście JM dr. hab. inż. 
Sylwestra Tabora, prof. URK – rektora 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Odznaczonych zostało 58 pracowni-
ków Uczelni: jedna osoba otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi, pozostali pracownicy wy-
różnieni zostali Medalem za Długoletnią 
Służbę, w tym 17 medalem złotym,  20 me-
dalem srebrnym i 20 medalem brązowym.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał prof. 
dr hab. inż. Czesław Klocek, specjali-
sta z zakresu hodowli i genetyki zwierząt 
z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmi-
ta w swoich słowach skierowanych do 
społeczności akademickiej pogratulował 
odznaczonym, a także podziękował za 
wieloletni wkład pracy na rzecz Uczelni, 
który znacząco przyczynia się do budo-
wania tożsamości i prestiżu całego woje-
wództwa małopolskiego.

Artystyczną oprawę uroczystości za-
pewnił Chór Uniwersytetu Rolniczego 
pod dyrekcją dr Joanny Gutowskiej- 
-Kuźmicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim od-
znaczonym.

Redakcja

Przemawia prof. Czesław Klocek, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi; fot. Jacek Okarmus

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita dekoruje brązowym Medalem za Długoletnią Służbę mgr 
inż. Joannę Roczniewską-Cieślik; fot. Jacek Okarmus
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Zgodnie z postanowieniem Prezyden-
ta RP z 17 września 2020 r. o nadaniu 
odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodo-
wej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• dr hab. inż. Czesław Bartnik
• dr inż. Jan Giełżecki
• mgr inż. Iwona Hryniewicz
• mgr inż. Maria Klimek
• dr hab. inż. Wojciech Kraj
• Małgorzata Pardyjak
• mgr inż. Krzysztof Rożek
• Grażyna Woźniczka

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• dr hab. inż. Piotr Bilański, prof. URK
• dr inż. Joanna Duda-Surman
• mgr inż. Iwona Fijałkowska
• prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus
• dr inż. Jacek Grzyb
• dr  hab.  inż.  Dorota  Gumul,  prof. 
URK
• dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
• dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski

• mgr Anna Luboch
• dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK
• dr Joanna Sobolewska-Zielińska

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• dr inż. Agnieszka Cupak
• dr Julia Gorzelany
• dr  hab.  inż.  Anna  Klamerus-Iwan, 
prof. URK
• mgr inż. Ewelina Korbut
• dr  hab.  inż.  Magdalena  Krystyjan, 
prof. URK
• dr  hab.  inż.  Anna  Lenart-Boroń, 
prof. URK
• dr inż. Stanisław Lis
• dr inż. Paulina Pająk, prof. URK
• mgr inż. Joanna Pasek
• mgr Magdalena Polkowska
• dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. URK

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta 
RP z 12 lipca 2021 r. odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• inż. Regina Głowacka
• dr inż. Janusz Gołąb
• dr  hab.  inż.  Tomasz  Kowalik,  prof. 
URK
• dr  hab.  inż.  Iwona  Kowalska,  prof. 
URK

• prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
• dr inż. Zbigniew Koziara
• Halina Odrzywołek
• Krystyna Pobereżnik
• dr  hab.  inż.  Hanna  Stępniewska, 
prof. URK

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• dr  hab.  inż.  Wiktor  Berski,  prof. 
URK
• mgr Katarzyna Fijałka
• Krzysztof Kowalik
• dr hab. inż. Katarzyna Nawrot-Cho-
rabik, prof. URK
• dr hab. inż. Joanna Puła, prof. URK
• dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK
• mgr inż. Bernadeta Rzeźnicka
• mgr inż. Renata Sabat
• dr hab. Rafał Ziobro, prof. URK

MEDALEM BRAZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
dr inż. Małgorzata Maślanka
dr inż. Krzysztof Nęcka
mgr inż. Wioletta Ochał
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik
mgr Iwona Solak
dr Maciej Sporysz
mgr Aneta Ślusarczyk
dr inż. Urszula Ziemiańczyk

Mgr inż. Ewelina Korbut, wyróżniona medalem brązowym, przyjmuje gratulacje od wojewody 
małopolskiego Łukasza Kmity; fot. Gabriel Wojcieszek

Wojewoda Łukasz Kmita dekoruje srebrnym 
medalem dr hab. inż. Joannę Pułę, prof. URK;  
fot. Gabriel Wojcieszek
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Uroczyste absolutorium w Uniwersyteckim 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Kraków, 12 marca 2022 r.

W sobotę 12 marca w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Rolniczego odbyło 
się absolutorium piątego już rocznika stu-
diów na kierunku weterynaria. Dyplomy 
odebrały 62 osoby.

Uroczystość przypadła w jubileuszo-
wym, 10. roku działalności Uniwersy-
teckiego Centrum Medycyny Wetery- 
naryjnej UJ-UR. Warto tutaj wspo-
mnieć, że październikowe wydanie 
czasopisma „Medycyna Weterynaryj-
na” będzie w całości poświęcone kra-
kowskiej weterynarii.

W uroczystości uczestniczyli rektorzy 
obu uczelni: prof. dr hab. Jacek Popiel 
(Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK (Uniwersy-
tet Rolniczy). Nie zabrakło także dr. hab. 
inż. Andrzeja Bogdała – prorektora 
URK ds. kształcenia, dr hab. Agniesz-
ki Pac – pełnomocnik prorektora Colle-
gium Medicum UJ ds. kształcenia, a tak-
że władz UCMW, profesorów z innych 
uczelni, przedstawicieli duchowieństwa, 
dziekanów, rodzin absolwentów oraz wie-
lu innych znamienitych gości.

Uroczystość prowadził dr hab. wet. 
Kazimierz Tarasiuk, prof. URK – dy-
rektor Uniwersyteckiego Centrum Me-
dycyny Weterynaryjnej UJ-UR, który  
w swoim przemówieniu serdecznie gratu-
lował absolwentom – świeżo upieczonym 
lekarzom weterynarii podjęcia i ukończe-
nia studiów. Mówił także o ich ogromnym 
zaangażowaniu w sprawy Międzynarodo-
wego Zrzeszenia Studentów Weterynarii 
(IVSA) i Samorządu Studenckiego, a tak-
że o ich niezwykłej dbałości o zdobywanie 
wiedzy poprzez uczestnictwo w konferen-

Absolwenci weterynarii w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego
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cjach, szkoleniach, sympozjach organizo-
wanych także poza URK. Jak powiedział, 
„Lekarz weterynarii nie tylko leczy zwie-
rzęta, ale poprzez sprawowanie nadzoru 
nad ich  zdrowotnością oraz całym łańcu-
chem żywnościowym odgrywa ważną rolę 
w ochronie zdrowia publicznego, wg starej 
sentencji: „Sanitas animalium pro salute ho-
mini”. Słowa wdzięczności skierował także 
do władz rektorskich obu Uniwersytetów, 
a także do nauczycieli akademickich, któ-
rzy poprzez swój wkład intelektualny i dy-
daktyczny przyczynili się do szczęśliwego 
zakończenia studiów przez tegorocznych 
Absolwentów.

Rektorzy Uniwersytetów Rolniczego  
i Jagiellońskiego w swoich przemówieniach 
gratulowali tegorocznym absolwentom  
i wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania Weterynarii 
w Krakowie, a także aktywnie ją wspiera-
li również poprzez swoją niejednokrotnie 
ciężką pracę naukową i dydaktyczną.

Wykład absolutoryjny pt. Lekarz we-
terynarii jako zawód zaufania publicznego 
realizujący nakreśloną przez ustawodawcę 
ochronę weterynaryjną zwierząt wygłosił 
dr hab. wet. i dr n. prawnych Piotr 
Listos z Wydziału Medycyny Wetery-

naryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.

Podczas wydarzenia dr hab. wet. Iza-
bela Krakowska, prof. URK – zastępca 
dyrektora UCMW UJ-UR ds. dydaktycz-
nych wręczyła nagrody wyróżniającym 
się absolwentom za osiągnięcia naukowe, 
a także – wraz z przewodniczącą IVSA 
Kingą Sulimowską i przewodniczącą 
Samorządu Studenckiego Weterynarii 

Ewą Szczepańską – wręczyła nagrody za 
działalność i zaangażowanie w pracę or-
ganizacyjną na rzecz IVSA i Samorządu 
Studenckiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
pod dyrekcją dr Joanny Gutowskiej-
-Kuźmicz.

Tekst: mgr inż. Izabella Majewska
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Przemawia dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, 
prof. URK – dyrektor UCMW UJ-UR

Prof. dr hab. Jacek Popiel – rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – 
rektor Uniwersytetu Rolniczego

Dyplomy wręczyli rektorzy obu uczelni: prof. Jacek Popiel (UJ) i prof. Sylwester Tabor (URK)
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Uroczyste zakończenie dwusemestralnych 
studiów podyplomowych dla doradców 
rolniczych
Kraków, 18 marca 2022 r.

18 marca 2022 r. nastąpiło uroczyste 
zakończenie dwusemestralnych studiów 
podyplomowych dla doradców rolni-
czych na kierunkach: ekonomika gospo-
darstwa rolnego i rolnictwo.

Spotkanie swą obecnością uświetni-
li: prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. 
Andrzej Bogdał, prof. URK, prodzie-
kani Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 
– dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, 
prof. URK, i dr hab. inż. Tomasz Zale-
ski, prof. URK, oraz kierownicy studiów 
podyplomowych: dr inż. Marta Czekaj  
i dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. URK.

Studia podyplomowe: ekonomika go-
spodarstwa rolnego oraz rolnictwo prowa-
dzone były na Wydziale Rolniczo-Ekono-
micznym URK w okresie od maja 2021 r. 
do lutego 2022 r. Uczestnikami studiów 
byli doradcy rolniczy zatrudnieni w woje-
wódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego 
(ODR), w Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie (CDR), w Izbach Rolniczych 
(IR) oraz w prywatnych podmiotach dorad-
czych, a także osoby prowadzące działalność  
w zakresie doradztwa rolniczego w ramach 
samozatrudnienia. Studia były współfinan-
sowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Absolwentom serdecznie gratulujemy 
zdobytych kompetencji.

Tekst: dr inż. Marta Czekaj
Katedra Zarządzania i Ekonomii  

Przedsiębiorstw
Zdjęcia: mgr inż. Gabriel Wojcieszek

Przemawia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – prorektor ds. kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych dla doradców rolniczych
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż.
Mariusz Witczak

Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

Wydział Technologii Żywności

Mariusz Witczak urodził się 14 listopa-
da 1971 r. w Stąporkowie. Studia wyższe 
ukończył w 1996 r. na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Krakowskiej, uzy-
skując tytuł magistra inżyniera mecha-
nika o specjalności maszyny i urządzenia 
przemysłu chemicznego i spożywczego. 
Pracę magisterską wykonał w ramach 
wymiany studenckiej pomiędzy Politech-
niką Krakowską a Uniwersytetem Tech-
nicznym w Berlinie. Następnie rozpoczął 
pracę w Katedrze Inżynierii i Aparatury 
Przemysłu Spożywczego na Wydziale 
Technologii Żywności Akademii Rolni-
czej w Krakowie. Równocześnie nawią-
zał współpracę z biurem projektów paliw 
płynnych, chemikaliów i rafinerii nafty,  
w którym zdobywał cenne doświadcze-
nie w zakresie projektowania aparatury 
i instalacji przemysłowych. W 1994 r. 
ukończył studia podyplomowe z zakre-
su ekonomiki i zarządzania firmami  
w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
a w 2004 r. uzyskał licencjat z matema-
tyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
W 2000 r. Rada Naukowa Instytutu 
Inżynierii Chemicznej PAN nadała mu 
stopień doktora nauk technicznych. Pra-
ca została wykonana pod opieką prof. dr. 
hab. inż. Mirosława Grzesika w ramach 
współpracy pomiędzy Katedrą Inżynie-

rii i Aparatury Przemysłu Spożywczego  
a Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN 
w Gliwicach. W 2012 r., na mocy decy-
zji Rady Wydziału Technologii Żywności 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
otrzymał stopień doktora habilitowane-
go nauk rolniczych. W roku 2019 został 
zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Tytuł profesora nauk 
rolniczych uzyskał na podstawie decyzji 
Prezydenta RP z dnia 30 marca 2022 r.

Jego dorobek naukowy obejmuje po-
nad 220 pozycji, w tym ponad 60 to 
prace w prestiżowych czasopismach wy-
dawanych przez takie wydawnictwa, jak 
Elsevier, Springer czy Wiley. Uczestniczył 
w realizacji 7 projektów badawczych oraz 
brał udział w ponad 30 konferencjach na-
ukowych krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania badawcze i dorobek 
skupiają się wokół charakterystyki surow-
ców, półproduktów i produktów final-
nych przemysłu spożywczego z punktu 
widzenia ich właściwości mechanicznych, 
termicznych i sensorycznych oraz ich po-
wiązania ze składem badanych substan-
cji. Na jego dorobek naukowy składają 
się prace z zakresu badania właściwości 
skrobi i ich pochodnych, charakterysty-
ki miodów i soków różnego pochodzenia 
oraz charakterystyki pieczywa bezglute-

nowego (modyfikowanego różnymi do-
datkami) z punkt widzenia jego trwałości 
oraz właściwości odżywczych. Za pracę 
naukową był siedmiokrotnie nagradzany 
przez JM Rektora Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Brał udział w pracach wielu komisji 
wydziałowych i uczelnianych. Między in-
nymi: Senackiej Komisji Organizacyjno- 
-Statutowej Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie, Senackiej Komisji ds. Bud- 
żetu i Gospodarki Majątkowej. Kierował 
pracami Wydziałowej Komisji ds. Nauki i 
Rozwoju, Wydziałowej Komisji ds. Finan-
sów i Budżetu, a obecnie kieruje pracami 
Dziekańskiej Komisji ds. Organizacji, 
Rozwoju i Budżetu Wydziału Technolo-
gii Żywności. Od 2006 r. jest członkiem 
Oddziału Małopolskiego Polskiego To-
warzystwa Technologów Żywności. Przez 
cztery kadencje był członkiem zarządu 
tego oddziału, w kadencji 2012–2015 
pełnił funkcję wiceprezesa, a w kaden-
cji 2018–2021 prezesa oddziału i wcho-
dził w skład zarządu głównego PTTŻ. 
Obecnie pełni funkcje zastępcy redakto-
ra naczelnego i redaktora statystycznego 
czasopisma „Żywność. Nauka. Technolo- 
gia. Jakość”, eksperta PKA, a od 2020 r. 
jest członkiem Komitetu Nauk o Żyw- 
ności i Żywieniu PAN.
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Wspomnienie o zmarłych:
prof. Tadeusz Zając
(1948 – 2021)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając odszedł 
do wieczności 21 marca 2021 r., po cięż-
kiej chorobie, z którą dzielnie zmagał się 
przez kilka długich miesięcy. 

Tadeusz Zając urodził się 21 paździer-
nika 1948 r. w Krakuszowicach koło Gdo-
wa w wielopokoleniowej rodzinie rolniczej.

Pan Profesor przez całe swoje życie za-
wodowe związany był z naszą Uczelnią, 
pracując przez 48 lat w Katedrze Szcze-
gółowej Uprawy Roślin (obecnie Kate-
dra Agroekologii i Produkcji Roślinnej) 
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, 
zaczynając od asystenta, a na stanowisku 
profesora zwyczajnego kończąc. Stopień 
doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 
1981  na podstawie dysertacji doktorskiej 
pt. Badania nad plonowaniem, trwało-
ścią i wartością pastewną odmian lucerny 
mieszańcowej (Medicago media Pers.)  
w zależności od trzy- i czterokrotnego zbioru. 
Badania prowadzone w latach 1982–1991 
były podstawą rozprawy habilitacyjnej pt. 
Wpływ doboru i agrotechniki roślin ochron-
nych na  wzrost i plonowanie wsiewanej 
koniczyny czerwonej w różnych warunkach 
siedliska. W roku 2001 decyzją Prezydenta 
RP nadano mu tytuł profesora nauk rolni-

czych. W trakcie pracy zawodowej odbył 
staże naukowe krajowe – w Zakładzie Ro-
ślin Pastewnych IUNG w Puławach  oraz 
staże zagraniczne w Danii i Szwajcarii.

Podstawowe zainteresowania nauko-
we Tadeusza Zająca koncentrowały się na 
wybranych zagadnieniach biologii i upra-
wy roślin rolniczych z trzech obszernych 
grup użytkowych: rośliny bobowate – mo-
tylkowate drobnonasienne i strączkowe, 
oleiste, ze szczególnym uwzględnieniem 
lnu oleistego i rzepaku ozimego oraz roślin 
zbożowych w zasiewach czystych i miesza-
nych. Podejmowane tematy badawcze zo-
stały wielokrotnie docenione przez liczne 
komisje konkursowe (KBN, NCN), czego 
potwierdzeniem było pozyskanie 5 projek-
tów badawczych, w tym aż 3 dotyczących 
uprawy lub/i wykorzystania lnu oleistego. 

W ostatnich latach życia prof. Tadeusz 
Zając dążył w swojej pracy naukowej do 
poznania jakości produktów roślin ole-
istych, wykorzystywanych jako pokarm 
lub pasza. Szczegółowe studia poświę-
cił wykorzystaniu produktów lniarskich  
w gospodarce i w tym obszarze uzyskał 
dwa patenty;  krajowy i międzynarodowy. 
Profesor zaproponował nowatorski do-

datek żywieniowy do pasz (Pat. 203686) 
oraz  opracował recepturę prozdrowotnego 
środka spożywczego zawierającego estry 
etylowe kwasów tłuszczowych oleju lnia-
nego (EP12735666).

W dorobku prof. Tadeusza Zająca 
znajduje się 353 pisemnych opracowań, 
213 z nich to oryginalne prace twórcze, 
z których 28 zostało ogłoszonych w cza-
sopismach z listy filadelfijskiej. Ponad-
to był autorem łącznie 25 rozdziałów  
w podręczniku akademickim Szczegółowa 
uprawa roślin oraz w monografiach na-
ukowych. Dalszych 55 pozycji miało cha-
rakter prac popularnonaukowych upo-
wszechniających wiedzę i wypracowanie 
agroinnowacji w praktyce rolniczej. Do 
najważniejszych pozycji można zaliczyć 
prace naukowe poświęcone problema-
tyce bioróżnorodności pól uprawnych, 
opublikowane w „Field Crops Research”,  
„European Journal of Agronomy”, „Jour-
nal of Natural Fibers”, które niezmiennie 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
czytelników i są licznie cytowane w pu-
blikacjach naukowych. 

Za działalność naukową był wielokrot-
nie wyróżniany odznaczeniami i nagro-
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Wspomnienie o zmarłych:
prof. Stanisław Cebula 
(1947 – 2022)

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 15 
stycznia 2022 r. w  wieku 74 lat. Jego 
odejście  powiększyło krąg nieodża-
łowanych profesorów Alma Mater.  
W pamięci pracowników oraz zaprzyjaź-
nionych ośrodków w Polsce i za granicą 
pozostanie jako wzór kultury, erudycji  
i życzliwości, a jednocześnie osoba bardzo 
skromna i bezpośrednia. W rozmowach 
często wracał do początków swojej pra-

cy w Akademii Rolniczej i postaci prof. 
Tadeusza Wojtaszka – swego mistrza  
i nauczyciela. Z szacunkiem wypowiadał 
się zawsze o koleżankach i kolegach, nie-
zależnie od zajmowanych stanowisk. Jego 
głos był uważnie słuchany na Radach 
Wydziału i w innych gremiach uczelnia-
nych, w których uczestniczył w swej dłu-
goletniej służbie. Nawet ciężka choroba  
i czas emerytury nie przerwały Jego pra-

cy w Centralnej Komisji ds. Stopni i Ty-
tułów Naukowych. Był tam, gdzie było 
jego miejsce – zawsze z dobrą, wyważoną 
radą i sprawiedliwą oceną dorobku pra-
cowników naukowych z dziedziny nauk 
rolniczych. Pomocny i życzliwy ludziom 
nauki i każdemu, kto zwrócił się o po-
moc. Odszedł prawy i szlachetny czło-
wiek, dobry organizator i wnikliwy na-
ukowiec.

dami państwowymi i resortowymi, m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Jubile-
uszowym 90-lecia Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego, nagrodą zespołową Ministra 
Edukacji Narodowej za współautorstwo 
podręcznika Szczegółowa uprawa roślin. 
Prof. Tadeusz Zając uzyskał 14 nagród za 
działalność naukową, nadanych przez JM 
Rektora Akademii Rolniczej (obecnie Uni-
wersytet Rolniczy) w Krakowie, zarówno 
indywidualnych, jak i zespołowych. 

Profesor był osobą bardzo aktywną 
i zaangażowaną w działalność organi-
zacyjną Uczelni, co zostało docenione 
przez JM Rektora w postaci nagród in-
dywidualnych. Był przewodniczącym 
Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN 

w Krakowie, członkiem Małopolskiego 
Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 
członkiem Sekcji Karpackiej Komitetu 
Zagospodarowania Ziem Górskich, kie-
rownikiem Katedry Szczegółowej Upra-
wy Roślin, przewodniczącym Rady Spe-
cjalności Agroekonomia oraz członkiem 
licznych senackich i wydziałowych komi-
sji związanych z funkcjonowaniem i dzia-
łalnością Wydziału Rolniczo-Ekonomicz- 
nego i Uczelni.

Profesor Zając we wspomnieniach za-
wsze jawi się jako erudyta i wizjoner. Po-
siadał szeroką wiedzę wybiegającą poza 
ramy nauk podstawowych, którą chętnie 
dzielił się zarówno w trakcie seminariów 
i spotkań naukowych, jak również w pry-

watnych rozmowach. Uważał, że wiedza 
musi mieć odzwierciedlenie w praktyce, 
dlatego zawsze prezentował podejście uty-
litarne. Profesor był zwolennikiem pracy 
zespołowej, dlatego często podejmował te-
maty interdyscyplinarne, ambitne, łączące 
naukowców z różnych jednostek nauko-
wych. Był człowiekiem bardzo serdecz-
nym i empatycznym, zawsze chętnym do 
pomocy słowem i czynem.

Pragniemy złożyć Panu Profesorowi 
serdeczne podziękowanie za poświęcony 
czas, dobre rady oraz postrzeganie świata 
jego oczami.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Agnieszka Klimek-Kopyra
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Profesor Stanisław Cebula urodził się 
29 maja 1947 r. w Gołkowicach Górnych 
koło Starego Sącza. Po maturze podjął 
studia na Wydziale Ogrodniczym Akade-
mii Rolniczej w Krakowie, które w roku 
1973 ukończył z wyróżnieniem. Podczas 
studiów, w  uznaniu osiągnięć w  nauce, 
francuskie Ministerstwo Młodzieży 
i  Sportu przyznało mu stypendium, 
które zrealizował w międzynarodowym 
zespole w gminie Ardes. Po ukończeniu 
(z wyróżnieniem) studiów podjął  pracę 
jako instruktor w  Spółdzielni Ogrodni-
czej w  Nowym Sączu. Zainteresowania 
naukowe były jednak silniejsze i wkrótce 
przyjął propozycję prof. Tadeusza Woj-
taszka rozpoczęcia pracy w Zespole Wa-
rzywnictwa Instytutu Produkcji Ogrod-
niczej. Stopień doktora nauk rolniczych 
uzyskał w  roku 1979, a  stopień doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w zakre-
sie warzywnictwa w roku 1989. Tytuł na-
ukowy profesora otrzymał w roku 1996, 
a  na stanowisko profesora zwyczajnego 
awansował w  roku 2005. Profesor Sta-
nisław Cebula był wybitnym specjalistą 
z zakresu warzywnictwa. W  Jego dorob-
ku wyjątkową wagę miały nowatorskie 
badania nad systemami prowadzenia  
i cięcia papryki słodkiej pod osłonami.

Młodość spędzona u  podnóża Be-
skidu Niskiego i  Sądeckiego rozwinęła 
zainteresowania związane z  uprawą wa-
rzyw szczególnie w  tym regionie. Już w 
rozprawie doktorskiej została poruszona 
problematyka ziem górskich, która była 
kontynuowana w   projektach badaw-
czych oraz w  działalności organizacyjnej. 
W latach 1990–2015 Profesor był człon-
kiem Komitetu Zagospodarowania Ziem 
Górskich PAN, w  którym pełnił funk-
cję przewodniczącego Sekcji Karpackiej 
(1993–1999), a  następnie wiceprzewod-
niczącego Komitetu (2003–2015). Od 
2007 r. był członkiem Rady Programowej 
czasopisma „Problemy Zagospodarowa-
nia Ziem Górskich”.

Zainteresowania naukowe Profesor 
zrealizował w 10 projektach badawczych 

finansowanych przez KBN, MNiSW 
oraz MRiRW, w których najczęściej 
pełnił funkcję kierownika lub głów-
nego wykonawcy. Za wybitny wkład 
w  rozwój ogrodnictwa w  roku 2016 
został uhonorowany najwyższym od-
znaczeniem Wydziału Nauk Biologicz-
nych i Rolniczych PAN – Medalem 
Michała Oczapowskiego. Dorobek Prof. 
Stanisława Cebuli jest bardzo bogaty  
i łącznie obejmuje 228 pozycji, w  tym  
104 oryginalne prace twórcze, 9 roz-
działów w podręcznikach warzywnictwa 
o zasięgu ogólnopolskim, 67 doniesień na 
konferencje, sympozja i kongresy oraz 33 
artykuły popularnonaukowe. Jego pra-
ce naukowe zostały opublikowane w  re-
nomowanych czasopismach krajowych 
i  zagranicznych. Pan Profesor był także 
autorem 14 opracowań wdrożeniowych 
oraz zgłoszenia patentowego. Współpra-
cował także z zagranicznymi placówkami 
naukowymi: z Uniwersytetem Rolniczym 
w Płowdiwie, Słowackim Uniwersytetem 
Rolniczym w  Nitrze, Uniwersytetem 
w  Montpellier,  Narodowym Instytutem 
Badań Rolniczych INRA w  Awinionie 
oraz z Uniwersytetem w Maladze, gdzie 
odbywał staże i misje naukowe oraz pro-
wadził wykłady. W ramach umowy pod-
pisanej z Çukurova Üniversitesi w Adanie 
zrealizował projekt badawczy poświęcony 
metodom cięcia i  adaptacji klimatycznej 
oberżyny uprawianej pod osłonami.

Prof. dr hab. Stanisław Cebula  miał 
również znaczące osiągnięcia w  kształ-
ceniu kadry naukowej. Był promotorem 
3 przewodów doktorskich. Pod jego kie-
runkiem ponad 100 studentów wykonało 
prace magisterskie i ponad 60 studentów 
– prace inżynierskie. Opracował recen-
zje 10 prac doktorskich i   6 wniosków 
w  postępowaniach habilitacyjnych, 2 
recenzje wydawnicze rozpraw habili-
tacyjnych, 6 recenzji do tytułu nauko-
wego profesora, 2 na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego i   1 opinię do nadania 
tytułu doktora honoris causa. Dla potrzeb 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

przedstawił 11 recenzji w  postępowa-
niu o nadanie tytułu profesora, 1 opinię 
wniosku o  przyznanie uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego i   1 opinię o poziomie doktoratów. 
Pełnił funkcję przewodniczącego komisji 
habilitacyjnej w  13 postępowaniach.

Wyjątkowe cechy osobowości Pro-
fesora Stanisława Cebuli pozwoliły na 
pełnienie wielu ważnych dla środowiska 
naukowego funkcji. W latach 2009–2014 
był kierownikiem Katedry Roślin Wa-
rzywnych i  Zielarskich, członkiem Sena-
tu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
(1996–2002), członkiem kilku komisji se-
nackich (od 1993 r.) i przewodniczącym 
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Nauczycieli Akademickich (1999–2005). 
Wiele lat pełnił funkcję przewodniczące-
go Komisji Rozwoju Wydziału Ogrodni-
czego. Wyjątkowe znaczenie miała Jego 
działalność w  Polskim Towarzystwie 
Nauk Ogrodniczych od czasu powstania 
w 1987 r. Pełnił kolejno funkcje skarb-
nika, wiceprezesa oraz prezesa Zarządu 
Głównego (1999–2007). W tym czasie 
(2–5 września 2003 r.) w Krakowie odbył 
się I Zjazd PTNO, któremu przewodni-
czył. Za działalność promującą polskie 
ogrodnictwo w kraju i za granicą został 
uhonorowany Medalem Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Ogrodniczych (2007) oraz 
godnością członka honorowego Towarzy-
stwa (2011). Ponadto był członkiem na-
stępujących bardzo ważnych dla środowi-
ska naukowego gremiów: Komitetu Nauk 
Ogrodniczych PAN w latach 1999–2015, 
Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Eko-
nomiki Rolnictwa PAN (2009–2010), 
Sekcji Ogrodniczej Zespołu Nauk Rolni-
czych i Leśnych Komitetu Badań Nauko-
wych (2000), Rady Naukowej Instytutu 
Ogrodnictwa w  Skierniewicach (2011–
2015) oraz Komisji Dyscyplinarnej przy 
Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego 
(2005–2008). W roku 2009 był między-
narodowym ekspertem Gruzińskiej Na-
rodowej Fundacji Nauki – odpowiednika 
KBN w Gruzji. Od roku 2010 był eksper-
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Informacja z przebiegu obrad Senatu URK

Posiedzenie 28 stycznia 2022 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarli: Jan Piotr Grochowski – emerytowany pracownik 
techniczny zespołu laboratoriów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, prof. Stanisław Cebula – emerytowany pracownik 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz inż. Danuta Łazar-Łazarska – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego.
Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor odczytał podziękowanie dla prof. Czesława Klocka w związku z zakończeniem pełnienia przez niego funkcji dziekana 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rektor poinformował, że:
• zespół naukowców z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 
wdrażania postępu w rolnictwie za wdrożone już do praktyki rolniczej „Opracowanie markerów molekularnych wspomagających 
hodowlę odmian buraka cukrowego odpornych na rizomanię”. Nagrodę otrzymali: prof. Dariusz Grzebelus, dr inż. Gabriela 
Machaj, dr inż. Katarzyna Stelmach, dr inż. Alicja Macko-Podgórni, prof. URK;
• dwóch pracowników URK zostało  zamieszczonych w Encyklopedii Osobistości RP (Britishpedia): dr inż. Magdalena Frączek 
(Wydział Leśny) za osiągnięcia w zakresie edukacji leśnej oraz przekazywanie z pasją wiedzy przyrodniczej studentom, dzieciom, 
dorosłym i seniorom oraz dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) za naukową pomoc 
w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności oraz upowszechnianie rozwiązań w procesach unowocześniania, rozwoju, 
restrukturyzacji oraz przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce;
• 13 stycznia br. Rektor wspólnie z prof. dr. hab. Michałem Zasadą – rektorem SGGW spotkali się z Henrykiem Kowalczy-
kiem – wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Rozmowy dotyczyły m.in.: wspólnej kampanii wizerunkowej uczelni 
przyrodniczych/rolniczych, rozwoju Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, podniesienia prestiżu szkoleń organizowanych 
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dofinansowa-
nia zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół średnich na terenie poszczególnych uniwersytetów przyrodniczych/rolniczych, rozwoju 
systemu stypendialnego dla osób podejmujących studia o profilu rolniczo-żywnościowym oraz dofinansowania programów stażo-
wych w okresie studiów;
• 17 stycznia br. Rektor spotkał się z młodzieżą z gminy Kęty, należącą do grupy Sfora Zielonego Doktora – to autorski projekt 
edukacyjny dr. inż. Krzysztofa Klęczara – burmistrza gminy Kęty, prezesa PSL w Małopolsce, absolwenta naszej Uczelni. Sfora 
Zielonego Doktora pomaga uczestnikom w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Informatyki.

Senat zmienił skład Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

tem Polskiej Komisji Akredytacyjnej do 
oceny kierunku ogrodnictwo, a od roku 
2012 pełnił prestiżową funkcją w  Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wiele lat Profesor Stanisław Ce-
bula  współpracował z  Wydziałem 
Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Od 2008 r. był członkiem Rady Progra-

mowej redagowanego na tym Wydziale 
czasopisma „Acta Agrobotanica”.

Wszystkie osiąnięcia Profesora Stani-
sława Cebuli były efektem Jego ogromnej 
pracowitości i umiejętności współpracy. 
Pod tym względem był i  pozostanie dla 
nas wzorem. Pożegnaliśmy Go w  mroź-
nym, ale wyjątkowo słonecznym dniu  24 
stycznia 2022 r. na cmentarzu Batowic-

kim w Krakowie w obecności JM Rekto-
ra, Dziekana WBiO i licznie zgromadzo-
nych członków Rodziny oraz przyjaciół 
naszej Uczelni i przedstawicieli innych 
ośrodków naukowych w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Piotr Siwek
Katedra Ogrodnictwa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
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Posiedzenie 8 kwietnia 2022 r.

Senat określił zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarli: dr inż. Ewa Tyran – emerytowany pracownik 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, dr inż. Jan Sionkowski – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,  
dr inż. Zofia Kurek – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr inż. Bronisław Kosowski – 
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor poinformował, że:
• 9 marca br. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w asyście JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wręczył Złoty 
Krzyż Zasługi prof. Czesławowi Klockowi oraz Medale za Długoletnią Służbę 57 pracownikow URK;
• 21 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  
W tym dniu odbył się również Dzień Otwarty;
• Minister Edukacji i Nauki, doceniając działania podejmowane na rzecz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, z inicjatywy własnej uhonorował Rektora nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w roku 
akademickim 2020/2021;
• dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK, z Wydział Technologii Żywności została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Na-
uki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;
• Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – mgr Paweł Jakubiec został powołany przez wicepre-
miera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka w skład Rady Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi;
• Uniwersytet Rolniczy podpisał umowę patronacką ze Szkołą Podstawową im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach. 
Patronat ma na celu m.in. sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej realizowanej poprzez wspólne inicjatywy 
edukacyjne, a także prowadzenie wykładów, warsztatów na terenie szkoły lub Uczelni;
• Gabriela Hopek, studentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, zajęła 1. miejsce w typach uczelni społeczno-przyrodniczych 
w slalomie kobiet oraz 1. miejsce w typach uczelni społeczno-przyrodniczych w slalomie gigancie kobiet podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim na Harendzie w Zakopanem;
• Bartłomiej Łętocha, student Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, zajął 1. miejsce w klasyfikacji męż-
czyzn, a Kamila Kaczmarczyk-Wójtowicz, studentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, zajęła 3. miejsce w klasyfikacji 
kobiet w slalomie podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Snowboardzie, w typie uczelni społeczno-przyrodniczych;
• Anna Nosek, studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, zajęła 2. miejsce w klasyfikacji kobiet w banked slalomie 
podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Snowboardzie, w typie uczelni społeczno-przyrodniczych;
• koszykarze z naszej Uczelni zostali akademickimi mistrzami Małopolski.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz wniosku o przyznanie nagrody 
Prezesa Rady Ministrów.

Senat zmienił skład Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr.

Senat powołał ogólnouczelnianą jednostkę pn. Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.

Senat ustalił program studiów podyplomowych pn. „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych” od roku akademickiego 2022/2023.

Posiedzenie 23 marca 2022 r.
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Posiedzenie 29 kwietnia 2022 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarli: dr hab. inż. Zofia Kołodziej – emerytowany pra-
cownik Wydziału Technologii Żywności i Henryk Kubat – emerytowany pracownik obsługi. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Mariuszowi Witczakowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych  
w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Rektor poinformował, że:
• 2 kwietnia br. nasza Uczelnia współorganizowała wydarzenie „Pomagamy Ukrainie ze smakiem”. Z datków otrzymanych podczas 
tego wydarzenia udało się zebrać ok. 40 tys. zł;
• 8–9  kwietnia  br.  na Uczelni  odbył  się  finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy  i Umiejętności Rolniczych.  I miejsce  zajęło V LO  
w Krakowie;
• 21–22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych z udziałem wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej;
• 26 kwietnia br. Rektor uczestniczył w Panelu Rektorskim – Tydzień o Klimacie organizowanym przez Koło Naukowe Wyzwań 
Zielonego Ładu Uniwersytetu Ekonomicznego; 
• 26 kwietnia br. w rezydencji ambasadora USA Marka F. Brzezińskiego w Warszawie prorektor ds. współpracy z zagranicą – prof. 
Andrzej Sechman podpisał trójstronne porozumienie z Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protec-
tion Agency) i Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Porozumienie Air pollution mitigation 
through urban design and green infrastructure ma na celu prowadzenie badań dotyczących wpływu odpowiednio zaplanowanej 
zieleni na jakość powietrza. Inicjatorem podpisania porozumienia był prof. dr hab. inż. Józef Hernik z Katedry Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu;
• 27–28 kwietnia  br.  odbył  się Europejski Kongres  Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa POLSKA 
WIEŚ XXI, podczas którego Rektor wziął udział w panelu Rolnictwo 4.0;
• prof. Kazimierz Wiech został wyróżniony w plebiscycie „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”;
• Wydział Technologii Żywności otrzymał certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” w 7. edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”;
• Grzegorz Myćka oraz Miłosz Krzysztof Rutkowski (obydwaj w dyscyplinie biotechnologia) otrzymali stypendia Ministra Edu-
kacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2021/2022;
• Biuro Wymiany i Współpracy Międzynarodowej URK pozyskało dwa projekty z Narodowej Agencji Wymiany Międzynaro-
dowej: „Welcome to Poland” oraz „Solidarni z Ukrainą” (kursy językowe, kursy specjalistyczne oraz opieka nad doktorantami 
z Ukrainy);
• Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji zawarł umowę partnerską z Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu. Głównym partnerem 
porozumienia z ramienia Uczelni jest Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK;
• w XII Małopolskim Konkursie Sygnalistyki Myśliwskiej  „O Róg Zbramira” w Niepołomicach  zwyciężył Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Hagard”;
• reprezentacja Studenckiego Zespołu Góralskiego  „Skalni” wzięła udział w XXXVII Muzykowniu na Duchową Nutę. Grupa 
śpiewacza w kategorii dorosłej oraz nasza muzyka zdobyły grand prix w swoich kategoriach;
• podczas Akademickich Mistrzostw Polski reprezentanci URK: Nikol Stuczyńska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz 
Bartek Jasiecki, pracownik Biblioteki Głównej, wywalczyli srebrne medale w karabinie leżąc;
• w Starachowicach odbyła się konsultacja kadry narodowej połączona z zawodami o Puchar Wiosny, w których zwyciężył pracow-
nik Biblioteki Głównej Bartek Jasiecki w swojej koronnej konkurencji – karabinie leżąc;
• w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Małopolski w Tenisie Stołowym studenci naszej Uczelni zajęli 3. miejsce;
• zakończył się XVIII Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 2022. 1. miejsce zajął Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,  
2. miejsce Wydział Technologii Żywności, a 3. miejsce Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.
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Senat przyjął sprawozdanie Przewodniczącego Rady Uczelni z działalności Rady za 2021 r.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o odnowienie doktoratu po 50 latach dla: 
• prof. dr. hab. inż. Władysława Filka
• prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jaworskiego
• prof. dr. hab. Tadeusza Kaźmierczaka
• prof. dr. hab. inż. Stanisława Krzanowskiego
• prof. dr. hab. inż. Andrzeja Libika
• prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Lipki
• prof. dr. hab. inż. Bogusława Nowosada
• prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Rajdy.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie:
• jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe Rolnictwa 4.0 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie,
• Katedry Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej w strukturach Wydziału Leśnego.

Senat zmienił Uchwałę Senatu nr 62/2019 z 28 czerwca 2019 r. dotyczącą ustanowienia Święta Uczelni.

Senat uchwalił:
• Regulamin Szkoły Doktorskiej;
• Regulamin Studiów.

Senat przyjął raport pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia dotyczący funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Mochnaczka Wyżna i Krynica-Zdrój  
o łącznej powierzchni 4,2724 ha stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na nieru-
chomości stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój położone w obrębie Krynica-Zdrój i Krynica-Wieś o łącznej powierzchni 
5,5973 ha.

Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. 
URK, z Katedry Chemii na Wydziale 
Technologii Żywności Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie uzyskała Nagrodę 
Ministra Edukacji i Nauki za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności na-
ukowej.

W sobotę, 19 lutego br., z okazji Dnia 
Nauki Polskiej odbyła się uroczysta gala, 
podczas której ogłoszono laureatów Na-
gród Ministra Edukacji i Nauki.

Jak co roku, naukowcy i badacze zo-
stali wyróżnieni za zasługi w pięciu kate-
goriach: za znaczące osiągnięcia w zakre-
sie działalności naukowej, dydaktycznej, 
wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za 
całokształt dorobku. Minister Edukacji  
i Nauki podjął decyzję o przyznaniu łącz-
nie 103 nagród.

Ewelina Jamróz od 2015 r. jest pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym URK,  
a od lutego 2020 r. zatrudniona jest na sta-
nowisku profesora w Katedrze Chemii na 
Wydziale Technologii Żywności URK.

Studia magisterskie ukończyła w 2010 
r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 
URK na  kierunku rolnictwo, specjalność 
agroekonomia, obroną pracy Podatność 
krajowych oraz zagranicznych odmian owsa 
na fuzaryjną zgorzel siewek.  W 2011 r. 
ukończyła studia inżynierskie na kierun-
ku ogrodnictwo, specjalność ogrodnictwo 
z marketingiem, również na URK, obroną 
pracy Analiza czynników wpływających na 
gynogenezę u cebuli. W 2014 r. uzyskała 
tytuł doktora nauk rolniczych, specjal-
ność agronomia, specjalizacja ochrona 
środowiska, na podstawie pracy Synteza 
biodegradowalnych kompleksów białkowych 
furcelleranu i ich zastosowanie. Podstawą 
nadania jej w 2020 r. stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie technologia 
żywności i żywienia było osiągnięcie pt. 
Ocena wpływu aktywnego oraz/lub inteli-
gentnego składnika na właściwości funkcjo-
nalne folii polisacharydowych oraz polisa-
charydowo-białkowych.

Za swój wynalazek – biopolimerową 
folię do pakowania produktów żywno-
ściowych (biodegradowalną i jadalną) 
prof. Ewelina Jamróz była już wielokrotnie 
nagradzana (I miejsce w konkursie „Eu-
reka! DGP. Odkrywamy polskie wyna-
lazki” 2020, III miejsce w konkursie EIT 
Food „Innovation Prizes” 2020, I miejsce  
w ogólnopolskim rankingu Polskiego Ra-
dia „Innowacje 2021”). Jest też zdobywcą 
(wraz z zespołem naukowców URK) brą-
zowego medalu IWIS 2020 za wynalazek 
pn. Hydrolizat żelatyny z karpia w formie 
mikrokaspułek do przedłużania trwałości 
ryb i ich przetworów.

Opracowanie: Redakcja

Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK, 
laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
Kraków, 26 stycznia 2022 r.

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – minister edukacji i nauki; fot. MEiN

Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK; fot. arch.
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Warszawa, 18 stycznia 2022 r.

Gospodarstwa opiekuńcze – realizacja 
projektu GROWiD przechodzi do fazy 
wdrożeniowej

18 stycznia na konferencji prasowej, któ-
ra odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, omówione zostały zało-
żenia i dotychczasowe wyniki prac kon-
sorcjum instytucji, które wypracowują 
model gospodarstwa opiekuńczego.

Jak podkreślił na konferencji wicepre-
mier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Henryk Kowalczyk, „opieka nad osoba-
mi starszymi, która jest opieką dorywczą, 
nie jest dobrą opieką”. Stwierdził także, 
iż najlepszą formą spędzania czasu przez 
seniorów byłoby pozostawienie ich w śro-
dowisku, w którym spędzili całe swoje 
życie, a to zapewniają im gospodarstwa 
opiekuńcze.

Jak powiedziała dr hab. Wioletta 
Knapik, prof. URK (koordynator zadań 
realizowanych przez Uniwersytet Rolni-
czy w ramach projektu „GROWiD”, kie-
rownik Obserwatorium Rozwoju i Dzie- 
dzictwa Kulturowego Regionów, koor-
dynator dyscypliny nauki o zarządzaniu 
i jakości na Wydziale Rolniczo-Ekono-
micznym URK), „Zajęliśmy się symula-
cją kosztów związanych z utworzeniem 
gospodarstwa opiekuńczego, które mu-
sieliby ponieść rolnicy, oraz wyliczeniem 
kosztów pobytu. Kalkulacje zostały wy-
konane w oparciu o założenie, iż część 
prac modernizacyjnych, drobne remonty 
byłyby zrealizowane we własnym zakre-
sie. Podobnie, zaangażowanie się rodzi-
ny w prowadzenie gospodarstwa opie-
kuńczego. Wkład pracy własnej oraz 
posiadanie podstawowej infrastruktury 

mogłyby przesądzić o opłacalności tego 
przedsięwzięcia.

Głównymi założeniami projektu jest 
stworzenie gospodarstw opiekuńczych, 
jako formy rolnictwa społecznego, do-
stosowanych do potrzeb klientów (pod-
opiecznych), gdzie mogą oni aktywnie 
spędzać czas. Podopiecznymi mają być 
osoby potrzebujące wsparcia: seniorzy, 
osoby z dysfunkcjami, zmagające się 
z uzależnieniami, bezrobotni czy tzw. 
trudna młodzież. Rolnicy mogą osiągać 
wymierne korzyści z prowadzenia gospo-
darstw opiekuńczych, wśród których są 

m.in.: finansowe, emocjonalne (satysfak-
cja z niesienia pomocy), społeczne (zwięk-
szenie znaczenia rolników w ich społecz-
nościach lokalnych i rolników w oczach 
całego społeczeństwa).

Liderem projektu „GROWiD” jest Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po-
zostali partnerzy to: Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego o. Kraków.

Koordynatorem zadań realizowanych 
przez Uniwersytet Rolniczy jest dr hab. 
Wioletta Knapik (Katedra Statystyki  
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i Polityki Społecznej, Wydział Rolniczo-
-Ekonomiczny).

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze 
w rozwoju obszarów wiejskich wobec 
wyzwań demograficznych (GROWiD)” 
został złożony w pierwszym konkursie 
ogłoszonym przez NCBiR, dotyczącym 
strategicznego programu badań nauko-
wych i prac rozwojowych „Społeczny  
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” GOSPO-
STRATEG. Okres realizacji projektu: 
1 stycznia 2019 r. – 31 sierpnia 2022 r. 
Budżet projektu wynosi 4 191 912 zł (do-
finansowanie: 4 095 742 zł).
Na podstawie: https://www.gov.pl/web/rol-

nictwo/gospodarstwa-opiekuncze Dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK – koordynatorka zadań realizowanych przez Uniwersytet 
Rolniczy w ramach projektu „GROWiD”; fot. MRiRW

Kraków, 27 – 29 stycznia 2022 r.

Współpraca Uniwersytetu Rolniczego  
z MPO w Krakowie nabiera dynamizmu

Henryk Kultys – I zastępca prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i prezes MPO  
w Krakowie powitał zebranych gości i odczytał adres od Prezydenta Miasta Krakowa

Tematem XIII już konferencji Krajowej 
Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Kra-
kowie stały się zagadnienia systemowe  
i prawne warunkujące rozwój oparty na 
gospodarce o obiegu zamkniętym w wiel-
kich aglomeracjach.

Spotkanie prowadził Henryk Kul-
tys – I zastępca prezesa Krajowej Izby 
Gospodarki Odpadami i prezes MPO 
w Krakowie, który na wstępie odczy-
tał adres nadesłany przez prof. Jacka 
Majchrowskiego – prezydenta Miasta 
Krakowa. W liście tym, oprócz życzeń 
owocnych obrad, znalazły się odwoła-
nia do licznych działań podejmowanych 
przez władze małopolskiej stolicy. Pre-
zydent podkreślił, że dzięki współpracy  
z uczelniami nasze miasto staje się nowo-
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czesną europejską metropolią, której roz-
wój oparty jest na zasadach gospodarki  
o obiegu zamkniętym.

W dalszej części prowadzący konferencję 
poprosił o zabranie głosu JM dr. hab. inż. 
Sylwestra Tabora, prof. URK. Podzięko-
wawszy za zaproszenie, rektor zaprezento-
wał główne obszary działalności Uczelni, 
która od wielu lat specjalizuje się nie tylko 
w opracowywaniu nowoczesnych techno-
logii produkcji żywności, ale także jej prze-
twarzania oraz zagospodarowywania odpa-
dów. Wskazał również na szereg problemów 
wynikających z masowej produkcji żyw-
ności, szczególnie jej marnotrawstwa, oraz 
wpływu rolnictwa na ilość emitowanych 
do przyrody gazów cieplarnianych, głównie 
metanu i podtlenków azotu. W kontekście 
adresu prezydenta Krakowa, wspomniał  
o wieloletniej i bardzo dynamicznie rozwi- 
janej współpracy z miastem, co potwierdza-
ją liczne umowy oraz wspólnie realizowane 
przedsięwzięcia. Poruszając zagadnienie 
implementacji rozwiązań naukowych do 
gospodarki, scharakteryzował przykładowe 
działania prowadzone wespół z wojewodą 
małopolskim oraz z marszałkiem woje-
wództwa małopolskiego. Na zakończenie 
zachęcił zebranych do współpracy z Uni-
wersytetem Rolniczym oraz zaprosił do wy-
słuchania wykładów pracowników Uczelni: 
prof. Sławomira Kurpaski i dr. inż. Sta-
nisława Famielca pt. Biogaz w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym oraz dr. hab. 
inż. Jakuba Sikory, prof. URK i dr. inż. 
Mateusza Malinowskiego, prof. URK,  
pt. Biowęgiel w wytwarzaniu biogazu i kom-
postu z bioodpadów, które zostały zaplano-
wane na drugi dzień konferencji.

Dziękując za wystąpienie wprowa-
dzające, prezes Kultys podkreślił, że do-
strzega ogromny potencjał drzemiący we 
współpracy między krakowskim MPO 
a Uniwersytetem Rolniczym, której ele-
mentem było podpisanie 30 listopada 
2021 r. umowy (o której więcej infor-
macji można znaleźć na stronie URK 
pod linkiem: https://urk.edu.pl/wiado-
mosci/9945).

W tegorocznej konferencji, ze względu 
na obostrzenia sanitarne, aktywnie uczest-
niczyło 120 osób, reprezentujących władze 
samorządowe z całej Polski oraz naukowcy 
i prawnicy, którzy skupili się na przedsta-
wieniu optymalnych i oczekiwanych przez 
środowisko rozwiązań legislacyjnych.

W czasie rozmów kuluarowych towa-
rzyszący rektorowi mgr Tomasz Szan-

ser – kanclerz i dr Szymon Sikorski 
– pełnomocnik i asystent rektora zaini-
cjowali nowe kontakty. Rozmawiano  
o możliwych obszarach współpracy 
Uczelni z otoczeniem gospodarczym  
i samorządowym.

Tekst i zdjęcia:
dr Szymon Sikorski, MBA

JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK  – rektor URK zaprezentował główne obszary 
działalności Uczelni, która od wielu lat specjalizuje się nie tylko w opracowywaniu nowoczesnych 
technologii produkcji żywności, ale także jej przetwarzania oraz zagospodarowywania odpadów

W konferencji uczestniczyło 120 osób, reprezentujących władze samorządowe z całej Polski
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Naukowcy IGIK i URK ocenią wpływ warunków 
meteorologicznych na stan zdrowotny lasów
Warszawa, Kraków, 18 lutego 2022 r.

Naukowcy z Instytutu Geodezji i Kar-
tografii (IGIK) w Warszawie we współ-
pracy z Wydziałem Leśnym Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie zbadają 
wpływ warunków meteorologicznych 
na stan zdrowotny lasów. Obserwowane  
w ostatnich dziesięcioleciach zmiany wa-
runków klimatycznych i siedliskowych 
mają kluczowy wpływ na zmiany dy-
namiki wzrostu drzewostanów oraz na 
ich stabilność. Nasilenie ekstremalnych 

zjawisk pogodowych związanych z ocie-
planiem klimatu, a w szczególności susz, 
powoduje poważne, długotrwałe szkody 
w ekosystemach leśnych. 

Badania będą realizowane w ramach 
grantu OPUS21 finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki. Tytuł gran-
tu: „Ocena wpływu warunków meteo-
rologicznych na stan zdrowotny lasów  
i zaburzenia w lasach w skali regionalnej 
i krajowej w oparciu o integrację danych 

naziemnych z danymi z satelitarnych sys-
temów obserwacji Ziemi”. 

Projekt rozpoczął się 18 lutego 2022 
r. i potrwa 36 miesięcy. Projekt jest reali-
zowany pod kierownictwem dr hab. inż. 
Agaty Hościło z Centrum Geomatyki 
Stosowanej IGIK, w konsorcjum z Uni-
wersytetem Rolniczym w Krakowie pod 
kierownictwem prof. dr hab. inż. Jaro-
sława Sochy.

Redakcja

URK po raz pierwszy liderem projektu Bioera+
Zespół z Wydziału Rolniczo-Ekonomicz-
nego pod kierownictwem dr Małgorza-
ty Pink uzyskał finansowanie projektu 
BIOERA+: „Bioeconomy in University 
Agile Teaching with Erasmus+”.

Celami projektu są: opracowanie me-
todyki nauczania (odpowiadającej na 
wyzwania, z którymi zmierzyliśmy się 
podczas trwania pandemii), opartej na 
zasadach design thinking i procesie co-cre-
ation, zaadaptowanych dla potrzeb edu-
kacji uniwersyteckiej, oraz opracowanie  
i wdrożenie testowego, międzynarodowe-
go kursu bioeconomy.

Projekt będzie realizowany w latach 
2022–2024 we współpracy z następują-
cymi instytucjami: Universidad de La 
Laguna (Hiszpania), Instituto Politécni-
co de Beja (Portugalia), Mendelova uni-
verzita v Brně (Czechy) oraz M-Powered 
Projects Limited (Irlandia). Interdyscy-
plinarny charakter tematyki projektu 
implikuje współpracę na poziomie mię-

dzywydziałowym, angażując naukowców 
i pedagogów także z Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji oraz Wydziału 
Technologii Żywności. W skład zespołu 
projektowego weszli również pracownicy 

Biura Współpracy i Wymiany Międzyna-
rodowej oraz pracownik Pionu Kwestora.

Całkowity budżet projektu wynosi 
332 995,6o EUR.

Redakcja

Sala Senacka URK, 29 marca 2022 r.: spotkanie zespołu realizującego projekt „Bioeconomy in 
University Agile Teaching with Erasmus+”; fot. Jacek Okarmus
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Kraków, 19 – 21 stycznia 2022 r.

VI Konferencja Kół Naukowych Leśników

W dniach 19–21 kwietnia 2022 r. odby-
ła się VI Konferencja Kół Naukowych 
Leśników, na której studenci z trzech 
wydziałów leśnych w Polsce (działających 
w SGGW w Warszawie, na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Poznaniu i na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie) pre-
zentowali wyniki prowadzonych badań 
naukowych. Organizatorem konferencji 
było Koło Naukowe Leśników Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Konferencja odbyła się w 
Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedl-
ni-Letnisku na terenie Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 
Została objęta patronatem honorowym 
JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. 
URK – rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, prof. dr. hab. inż. Marcina 
Pietrzykowskiego – dziekana Wydziału 
Leśnego URK, Józefa Kubicy – dyrek-
tora Generalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych, dr. inż. Andrzeja Matysiaka 
– dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu, prof. dr. hab. 
Jacka Hilszczańskiego – dyrektora In-
stytutu Badawczego Leśnictwa oraz prof. 
dr. hab. inż. Stanisława Małka – prze-
wodniczącego Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Patronat 
medialny nad konferencją objęła „Gazeta 
Leśna” oraz „Brać Łowiecka”.

W konferencji wzięli udział studen-
ci działający w ramach Kół Naukowych 
Leśników z trzech wymienionych uczel-
ni, prodziekan ds. dydaktycznych i stu-
denckich Wydziału Leśnego URK dr 
hab. inż. Maciej Pach, prof. URK, pro-
dziekan SGGW ds. dydaktyki dr inż. 
Michał Orzechowski,  opiekunowie Kół 
Naukowych Leśników: prof. dr hab. inż. 
Ewa Błońska i dr hab. inż. Jarosław 

Szaban, prof. UPP, a także dr inż. Ro-
bert Tomasiuk i nauczyciele akadmiccy: 
dr inż. Paweł Staniszewski i dr inż. 
Marcin Włoch. Konferencję zaszczycili 
swoją obecnością przedstawiciele Ge-
neralnej Dyrekcji Lasów Państwowych: 
Krzysztof Rostek – naczelnik Wydzia-
łu Hodowli Lasu, dr inż. Andrzej Ma-

tysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu, Piotr 
Kacprzak – zastępca Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Radomiu, prof. dr hab. inż. Stanisław 
Małek – przewodniczący Oddziału Kra-
kowskiego Polskiego Towarzystwa Le-
śnego, a także Jerzy Jacek Karaśkiewicz 

Referat wygłasza Dawid Lewandowski

Przemawia dr inż. Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
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– nadleśniczy Nadleśnictwa Radom oraz 
Artur Mazur – zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kozienice.

W trakcie konferencji wygłoszono 36 
referatów w pięciu blokach tematycznych: 
„W świecie techniki”, „W świecie roślin”, 
„W świecie liczb”, „W świecie edukatorów 
i odkrywców” oraz „W świecie zwierząt”. 
Ważnym elementem konferencji była 
sesja terenowa, w trakcie której zostały 
zaprezentowane lasy Nadleśnictwa Ko-
zienice, historia bartnictwa w tutejszych 
lasach, obecna hodowla pszczół oraz naj-
starszy rezerwat w Puszczy – Zagożdżon. 
W trakcie konferencji była możliwość 
wzięcia udziału w warsztatach Jak pisać 
o lesie?, które poprowadził Rafał Jajor  
z „Gazety Leśnej”.

W trakcie Konferencji wyróżniono po 
trzy najlepsze referaty z każdego koła na-
ukowego.
Koło Naukowe Leśników UP w Poznaniu
• Alicja Biłoszewska: Sokolnictwo w Pol-
sce - jak je obecnie postrzegamy?
• Jeremi Dąbkowski: Zastosowanie 
drewna różnych gatunków drzew do wy-
twarzania tradycyjnych strzał łuczniczych
• Weronika Rembacz: Zagospodarowa-
nie lasów z udziałem jaworu
Koło Naukowe Leśników SGGW w Warszawie
• Dawid Lewandowski: Struktura i zmia- 
ny populacji kłoci wiechowatej w ekosyste-
mach szuwarowych Bagna Staw w Pole-
skim Parku Narodowym
• Aleksandra Galicka: Uszkodzenia po-
pulacji kłoci wiechowatej w wyniku wy-
kaszania maszynowego na Bagnie Staw  
w Poleskim Parku Narodowym
• Ania Koszelak: Wpływ odmiennych 
strategii życiowych sosny zwyczajnej i jodły 
pospolitej na zróżnicowanie strukturalne 
drzewostanów wielogeneracyjnych
Koło Naukowe Leśników URK
• Tobiasz Czuratis: Fitopatometria pozio-
mu porażenia aparatu asymilacyjnego klonu 
zwyczajnego i klonu jawora przez Rhytisma 
acerinum i Rhytisma punctatum
• Marta Ozimek: Wpływ metod dydaktycz-
nych na efekty kształcenia studentów leśnictwa

• Jakub Miszczyszyn: Analiza dokład-
ności pomiaru wysokości drzew z wykorzy-
staniem trójwymiarowych chmur punktów 
generowanych na bazie zdjęć BSP.

Konferencja dała studentom działają-
cym w kołach naukowych  możliwość po-
szerzenia wiedzy z zakresu nauk leśnych 
oraz wymiany poglądów i doświadczeń. 
W trakcie konferencji członkowie kół na-
ukowych różnych uczelni mieli sposob-
ność zaprezentowania wyników swoich 

badań, które pod okiem doświadczonych 
nauczycieli akademickich zaplanowali  
i zrealizowali. Konferencja oprócz celów 
naukowych dała możliwość integracji 
studentom z Wydziałów Leśnych w Kra-
kowie, Poznaniu i Warszawie oraz sprzy-
jała lepszemu wzajemnemu poznaniu.

Tekst: prof. dr hab. inż. Ewa Błońska
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu

Wydział Leśny

Uczestnicy VI Konferencji Kół Naukowych Leśników

Zajęcia terenowe
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VII Europejski Kongres Samorządów. Mówiono 
o nas dużo i dobrze 
Kraków, 11 – 12 kwietnia 2022 r.

VII Europejski Kongres Samorządów od-
bywający się w dniach 11 i 12 kwietnia 
2022 r. w Mikołajkach w Hotelu „Gołę-
biewski” zgromadził 1500 uczestników, 
wśród których byli politycy, samorzą-
dowcy, przedstawicie biznesu i nauki.  
W ramach stu dyskusji panelowych pod-
jęto próbę znalezienia odpowiedzi na 
najważniejsze pytania, które stawia nam 
skomplikowana rzeczywistość.

Małopolskie jednostki samorządu te-
rytorialnego reprezentował wojewoda 
Łukasz Kmita, który moderował panel 
Rola małych i średnich miast w rozwoju 
państwa. Uczestniczący w nim włoda-
rze: Emilia Bury – burmistrz Biało-
gardu, Jarosław Głowacki – burmistrz 
Międzyborza i Tomasz Matuszewski 

– burmistrz Sanoka zastanawiali się, ja-
kie działania należy podjąć, aby małe 
ojczyzny nie stawały się jedynie sypial-
niami wielkich miast, lecz rozwijały 
się, przyciągając nowych mieszkańców.  
W czasie dyskusji poruszono też wyzwa-
nie, jakim jest migracja ludzi z objętej 
wojną Ukrainy. Konkludując, zgodzono 
się, że największą siłą małych aglomeracji 
jest wysoki poziom identyfikowania się 
ich mieszkańców i minimalny dystans na 
linii władza – obywatel.

UNIWERSYTET ROLNICZY NA VII EKS – OBECNY 
I AKTYWNY
Uczelnię reprezentował dr Szymon Si-
korski – pełnomocnik i asystent rektora. 
Moderował on trzy panele. Pierwszym 

była Koncepcja Rolnictwa Wspieranego 
Społecznie (RWS) a zrównoważony roz-
wój obszarów wiejskich, w którym uczest-
niczyli: Krzysztof Ciecióra – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi (prowadzący także ro-
dzinne gospodarstwo rolne) oraz Jerzy 
Małecki – poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wiceprzewodniczący Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Ko-
misji Finansów Publicznych. Rozmówcy 
zgodzili się, że zapewnienie dostatecznej 
ilości bezpiecznej żywności wytwarza-
nej przez polskich rolników nie może 
być jedynie modą na zdrowy tryb życia, 
ale musi się stać elementem budowania 
pozycji ekonomicznej producentów. 
To działanie uwidacznia się zwłaszcza  

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita w trakcie prowadzenia panelu „Rola małych i średnich miast w rozwoju państwa. Widoczni od lewej: Emilia 
Bury – burmistrz Białogardu, Jarosław Głowacki – burmistrz Międzyborza i Tomasz Matuszewski – burmistrz Sanoka
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w kontekście gwałtownie rosnących cen 
środków produkcji. Omawiając współ-
pracę z nauką, podkreślono, że należy 
zdynamizować transfer wiedzy do go-
spodarki. Kończąc panel, dr Szymon Si-
korski zachęcił licznie zebraną publicz-
ność do współpracy z Uniwersytetem 
Rolniczym w Krakowie.

Moderując drugi panel, zatytułowany 
Wpływ Przemysłu 4.0 na rozwój regio-
nów (w którym uczestniczyli: Magda-
lena Hajduk – dyrektor Biura Nowych 
Technologii, Instytut Pamięci Narodo-
wej, Natalia Matyba – zastępca dyrek-
tora Business & Science Poland, Joanna 
Macyk – kierownik kontroli jakości  
w InPhoCat – Innovative Photocatalytic 
Solutions Sp. z o.o., Karol Dąbrowski 
– dyrektor Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz Artur Ordon – 
dyrektor ds. handlowych w Trans-Dan 
Sp. z o.o.), dr Szymon Sikorski poprosił 
o omówienie, w jakim stopniu i w ja-
kiej skali idea przemysłu 4.0 stymuluje 
rozwój regionów. Paneliści podkreślali, 
że każda innowacja w gospodarce bie-

rze swój początek w umyśle człowieka, 
w jego geniuszu. Polską gospodarkę, a 
szczególnie ludzi młodych, cechuje bar-
dzo wysoki poziom innowacyjności, za 
którym niestety nie nadąża poczucie re-
alnych zagrożeń, jakie kryje w sobie cy-
berprzestrzeń. Dr Sikorski w tym panelu 
występował także jako ekspert rządowej 
agendy Platforma Przemysłu Przyszłości.

Trzeci panel: Dyplomacja samorzą-
dowa – promocja regionu w kraju i za 
granicą zgromadził praktyków zajmu-
jących się promocją regionów. Byli to 
Christian Spahr – sekretarz generalny 
reprezentujący Zgromadzenie Regionów 
Europy, Marek Dyduch – poseł na Sejm 
RP, Robert Szewczyk – dyrektor De-
partamentu Koordynacji Promocji Urzę-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników panelu „Wpływ Przemysłu 4.0 na rozwój regionów”. Od lewej: Natalia Matyba – zastępca dyrektora Business  
& Science Poland, Karol Dąbrowski – dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Joanna Macyk –  
kierownik kontroli jakości w InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o., dr Szymon Sikorski, Magdalena Hajduk – dyrektor Biura 
Nowych Technologii, Instytut Pamięci Narodowej, oraz Artur Ordon – dyrektor ds. Handlowych w Trans-Dan Sp. z o.o.

Dr Szymon Sikorski, Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP, Krzysztof Ciecióra – podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie panelu Koncepcja Rolnictwa Wspieranego 
Społecznie (RWS) a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
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du Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Radosław 
Brodzik – dyrektor Biura Współpracy 
Zagranicznej i Europejskiej Współpra-
cy Terytorialnej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubuskiego oraz 
Michał Kamiński – wiceprezes firmy 

YOU KNOW, specjalizującej się w przy-
gotowywaniu i prowadzeniu kampa-
nii reklamowych. Zdaniem panelistów 
opracowanie spójnej formy przekazu pro-
mującego dany region wymaga nie tylko 
znaczących nakładów finansowych, lecz 
również budowania kampanii w oparciu 

o jak najszersze rozpoznanie rynku. Rolą 
państwa jest koordynowanie działania 
przy pozostawieniu samorządom wolnej 
ręki w wyborze kanałów i treści prze-
kazu reklamowego. Doświadczenia nie-
mieckie wskazują również, że działania 
te odnoszą znacznie lepsze rezultaty, gdy 
włącza się w nie kilka jednostek samo-
rządu terytorialnego różnych szczebli. 

Woda złotem XXI wieku – to tytuł 
czwartego panelu, który moderował 
Marcin Iskra – właściciel kancelarii 
prawnej Iskra&Iskra, zaś panelistami 
byli: Rafał Bonter – prezes zarządu fir-
my Xylem Polska, Katarína Hazucho-
vá – analityk ds. środowiska w GPoT, 
ŠIOV, Słowacja, Magdalena Fuk – pre-
zes zarządu Fundacji Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich, Jarosław Jóźwiak – 
przewodniczący Rady Nadzorczej Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA oraz 
dr Szymon Sikorski. Uczestnicy zasta-
nawiali się, jak można w sposób bardziej 
racjonalny wykorzystać zasoby wody  

Woda złotem XXI wieku – to tytuł panelu, który moderował (pierwszy od lewej) Marcin Iskra – 
właściciel kancelarii prawnej Iskra&Iskra, zaś panelistami byli Magdalena Fuk – prezes zarządu 
Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, dr Szymon Sikorski,  Rafał Bonter – prezes 
Zarządu,Xylem Polska, Katarína Hazuchová – analityk ds. środowiska GPoT, ŠIOV, Słowacja, 
Jarosław Jóźwiak – przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA

Panel Dyplomacja samorządowa – promocja regionu w kraju i zagranicą zamykał tegoroczny EKS. W dyskusji prowadzonej przez dr. Szymona 
Sikorskiego jako eksperci uczestniczyli od lewej: Marek Dyduch – poseł na Sejm RP, Radosław Brodzik – dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej 
i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Michał Kamiński – wiceprezes, firmy YOU KNOW, 
Christian Spahr – sekretarz generalny reprezentujący Zgromadzenie Regionów Europy, Robert Szewczyk – dyrektor Departamentu Koordynacji 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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„Polska Wieś XXI” – Europejski Kongres 
Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa 
Kraków, 27 – 28 kwietnia 2022 r.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra- 
kowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. URK, wziął udział w panelu „Rol-
nictwo 4.0” w ramach wydarzenia „Pol-
ska Wieś XXI – Europejski Kongres In-
nowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa”, które odbyło się 
w dniach 27–28 kwietnia br. w Centrum 
Praskim Koneser w Warszawie. Pomysł 
organizacji wydarzenia powstał z inicja-
tywy posła na Sejm RP Marka Sawic-
kiego oraz byłych ministrów rolnictwa  
i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat, wspólnie 
z Grupą MTP.

Podejmowane podczas dwudniowe-
go Kongresu dyskusje dotyczyły Euro-
pejskiego Zielonego Ładu, potencjału 
energii odnawialnej, praktycznego za-
stosowania nauki i technologii w go-
spodarce rolnej, ubezpieczeń rolniczych  
i łagodzenia zmian klimatycznych po-
przez zrównoważone modele rolnictwa.

Jak mówił rektor URK, szansą dla 
rozwoju cyfryzacji rolnictwa jest rolnic-
two zrównoważone, ale także gospodarka  
o obiegu zamkniętym czy rolnictwo wę-
glowe, gdyż są one mocno sparametryzo-

wane i dobrze zbadane, co daje podstawy 
do tworzenia modeli matematycznych, 
w oparciu o które można monitorować 
realizowane procesy. Natomiast zagroże-
niem jest duża liczba osób odchodzących 

Gala wręczenia nagród dla wyróżniających się włodarzy i samorządów zgromadziła bardzo liczne 
audytorium 

w rolnictwie, przemyśle oraz gospodar-
stwach domowych. Dyskusja stała się 
także asumptem do zaprezentowania 
profilu badań prowadzonych na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie.

Uczestnictwo w VII Europejskim 
Kongresie Samorządowym stało się ko-
lejną okazją do zaprezentowania szero-
kiemu gronu odbiorców ogromnego po-
tencjału naukowego naszej Uczelni.

Tekst:
dr Szymon Sikorski, MBA

„Polska Wieś XXI” – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
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Kraków, 13 stycznia 2022 r.

II ogólnouczelniany konkurs na prezentację  
w języku obcym

Po rocznej przerwie spowodowanej pan-
demią Studium Języków Obcych Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie zorga-
nizowało 13 stycznia II ogólnouczelniany 
konkurs na prezentację w języku obcym. 
Konkurs adresowany był do studentów 
stacjonarnych naszej Uczelni uczęszcza-
jących na IV semestr lektoratu w roku 
akademickim 2021/2022. 

Konkurs cieszył się olbrzymim zainte-
resowaniem – do pierwszego etapu kon-
kursu zgłoszono ponad 40 prezentacji 
wybranych w drodze głosowania przez 
studentów poszczególnych grup wspólnie 
z lektorem prowadzącym zajęcia. Do dru-
giego, finałowego etapu lektorzy Studium 
Języków Obcych zakwalifikowali 11 pre-
zentacji w języku angielskim i 2 w języku 
niemieckim. Wyłonieni finaliści repre-
zentowali następujące wydziały: Wydział 
Inżynierii Produkcji i Energetyki (3 
osoby), Biotechnologii i Ogrodnictwa, 
Rolniczo-Ekonomiczny i Leśny (po 2 
osoby), Inżynierii Środowiska i Geodezji, 
Technologii Żywności, Hodowli i Biolo-

gii Zwierząt i Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej (po 1 osobie).

13 stycznia 2022 r. odbył się ostatni, 
finałowy etap konkursu, któremu z za-
interesowaniem przyglądali się zaprosze-
ni goście. W tej edycji swoją obecnością 
zaszczycili nas: prorektor ds. kształcenia 

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. 
URK, prodziekan Wydziału Leśne-
go ds. dydaktycznych i studenckich dr 
hab. inż. Maciej Pach, prof. URK, 
oraz prodziekan ds. dydaktycznych i stu- 
denckich Wydziału Technologii Żyw-
ności prof.  dr hab. inż. Aneta Kopeć.  

Wydział Tematyka prezentacji

Inżynierii Produkcji i Energetyki • Odnawialne źródła energii
• Systemy składowania odpadów
• Zwiększenie bezpieczeństwa dróg i pojazdów drogowych

Biotechnologii i Ogrodnictwa • Zastosowanie biotechnologii
• Ogrody społeczne na Salwatorze

Rolniczo-Ekonomiczny • Zrównoważona konsumpcja
• Logistyka - prelegent się nie zgłosił

Leśny • Sowy - nocni łowcy
• Pokrzywa na kuchennym stole

Inżynierii Środowiska i Geodezji • Architektura krajobrazu w przyszłości

Technologii Żywności • Kuchnia hiszpańska

Hodowli i Biologii Zwierząt • Zmysły konia

UCMW UJ-UR • Życie erotyczne zwierząt

Finaliści przygotowali prezentacje o następującej tematyce:

z zawodów rolniczych i związany z tym 
brak następców.

„Celem nadrzędnym pierwszego 
Kongresu jest przedstawienie konkret-
nych rozwiązań i przykładów pokazują-
cych, że rolnictwo i obszary wiejskie to 
nie tylko miejsce produkcji i dostarcza-
nia bezpiecznej żywności. To także waż-
ny sektor gospodarki biorący aktywny 
udział w działaniach na rzecz łagodzenia 
zmian klimatu oraz wspierający bezpie-
czeństwo energetyczne” – czytamy na 
stronie organizatora, Grupy MTP. In-

nym zadaniem jest zmiana wśród społe-
czeństwa postrzegania polskich wsi.

Kongres został objęty patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. Nad warstwą mery-
toryczną kongresu „Polska Wieś XXI” 
pieczę sprawuje rada programowa, skła-
dająca się z byłych ministrów rolnictwa  
i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat.

Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Zdjęcia: Fotobueno
Prof. Sylwester Tabor – rektor URK
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Z powodu przepisów epidemicznych nie 
było na sali zaproszonej widowni, dla-
tego nagroda publiczności nie została 
przyznana.

Wystąpieniom studentów w finale 
towarzyszyły olbrzymie emocje. Mimo 
zdenerwowania uczestnicy zdołali opa-
nować tremę i zaprezentować swoje te-
maty w sposób profesjonalny. Rzetelne 
przygotowanie  prezentacji zarówno pod 
względem merytorycznym jak i graficz-
nym sprawiło, że ich poziom był bardzo 
wyrównany. 

Prezentacje oceniane były przez jury 
złożone z lektorów Studium Języków 
Obcych. Ze względu na wysoki poziom 
prezentacji oraz ich niezwykle zróżnico-
waną formę wyłonienie zwycięzców było 
bardzo trudne a dyskusja dotycząca przy-
znania nagród długa i burzliwa. Osta-
tecznie za najlepsze uznano następujące 
prezentacje:

I miejsce: prezentacja na temat bio-
technologii To live and die – Michał Ku-
śpak (WBiO);

II miejsce: prezentacja na temat sów Eu-
len – perfekte Nachtjäger – Adam Śliż (WL);

III miejsce: prezentacja na temat ży-
cia erotycznego zwierząt Animal sex facts 
you might not know  – Maja Walczak 
(UCMW UJ-UR);

IV miejsce: prezentacja o ogrodach na 
Salwatorze Community garden in Salwa-
tor – Zuzanna Heczko (WBiO);

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani 
do finałowego etapu zostali nagrodzeni 
oceną bardzo dobrą na zaliczenie IV se-
mestru lektoratu. Finalistom przyznano 
również nagrody finansowe.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy. Cieszy nas rów-
nież fakt, że pomimo iż jest to dopiero II 
konkurs, liczba chętnych do uczestnicze-
nia w nim wzrosła o 30% w stosunku do 

poprzedniej edycji! Mimo przyznania na-
gród tylko czterem osobom, w  konkursie 
nie było przegranych –  samo zakwalifi-
kowanie się do finału świadczyło o wy-
sokim poziomie prezentacji i dobrej, ko-
munikatywnej znajomości języka obcego. 
My, lektorzy języków obcych, z olbrzymią 
dumą i radością obserwowaliśmy wystą-
pienia naszych studentów. Chwile takie 
jak ta dodają nam skrzydeł i motywują do 
ciągłego dopasowywania metod i treści 
nauczania do rzeczywistych potrzeb stu-
dentów, do ich zainteresowań naukowych 
i do potrzeb współpracy międzynarodo-
wej z innymi ośrodkami akademickimi 
na świecie. 

Zachęcamy wszystkich studentów do 
spróbowania swoich sił w następnej edycji 
konkursu. Do zobaczenia za rok!

Tekst: dr inż. Elżbieta Kloc
Studium Języków Obcych

Uczestnicy konkursu w towarzystwie prorektora ds. kształcenia – dr. hab. inż. Andrzeja Bogdała, prof. URK (po lewej)
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Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Rolniczych
Kraków, 8 kwietnia 2022 r.

8 marca na Wydziale Technologii Żyw-
ności Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie odbyły się zawody II stopnia 
(eliminacje okręgowe) XLV edycji Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
(OWiUR). Moderatorem wydarzenia był 
dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. 
URK –  przewodniczący Komitetu Okrę-
gowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętno-
ści Rolniczych w Krakowie.

Olimpiadę uroczyście otworzył JM dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 
– rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. W swoim wystąpieniu wspomniał, 
że sam 36 lat temu był olimpijczykiem 
OWiUR, następnie studiował w Akade-
mii Rolniczej w Krakowie, został jej pra-
cownikiem, był też przez wiele lat jurorem 
olimpiady w blokach: „mechanizacja” 
oraz „produkcja rolnicza”, a następnie zo-
stał rektorem Uniwersytetu Rolniczego. 
Zwracając się do uczniów, powiedział, iż 
obecnie życie wymaga, abyśmy cały czas 
się rozwijali i umieli wykorzystać wiedzę 
teoretyczną w praktyce, dlatego też po-
gratulował wszystkim osobom, które do-
stały się do eliminacji okręgowych Olim-
piady, a także zaprosił do studiowania na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Głos zabrał także Jerzy Adam Ra-
doń – dyrektor Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Krakowie, który w swoim 
wystąpieniu wyraził wielkie uznanie dla 
uczestników Olimpiady jako tych, któ-
rzy prawdopodobnie w przyszłości będą 
pracować w jednej z najnowocześniej-
szych gałęzi gospodarki, jaką jest rolnic-
two 4.0.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk 
– prorektor ds. ogólnych URK, prof. dr 
hab. Julian Kamiński – były prorektor, 
były przewodniczący Komitetu Okrę-
gowego oraz honorowy przewodniczący 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, 
prof. URK – prorektor ds. kształcenia 
URK,  prof. dr hab. Aleksandra Duda-
-Chodak – dziekan Wydziału Technolo-
gii Żywności, prof. dr hab. inż. Bogdan 
Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego, prof. dr hab. inż. Edward 
Kunicki – dziekan Wydziału Biotechno-
logii i Ogrodnictwa, prof. dr hab. inż. 
Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki, dr hab. 

inż. Tomasz Salata, prof. URK – pro-
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, dr hab. wet. Kazimierz Ta-
rasiuk, prof. URK – dyrektor Uniwer-
syteckiego Centrum Medycyny Wete-
rynaryjnej UJ-UR, Jerzy Adam Radoń 
– dyrektor Oddziału Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kra-
kowie, Karol Sepielak – zastępca dyrek-
tora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Krakowie oraz  Agnieszka 
Szlubowska – dyrektor Urzędu Staty-
stycznego w Krakowie. Obecni byli tak-
że prof. dr hab. inż. Norbert Marks, 
wieloletni przewodniczący jury OWiUR 
oraz prof. dr hab. Aleksander Szmigiel 
– wieloletni przewodniczący bloku „pro-
dukcja roślinna” OWiUR, a także pra-

Goście specjalni i uczestnicy eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; 
fot. Izabella Majewska
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cownicy naukowi URK oraz dyrektorzy  
i opiekunowie uczniów szkół średnich.

Podczas wydarzenia prof. dr hab. 
inż. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. 
ogólnych URK wręczył pamiątkowe listy 
osobom, które przez wiele lat były organi-
zatorami olimpiad w eliminacjach okrę-
gowych i centralnych, a zakończyły swoją 
pracę w Komitecie Okręgowym Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: dr. 
hab. inż. Sylwesterowi Taborowi, prof. 
URK – rektorowi URK, prof. dr. hab. 
Julianowi Kamińskiemu – byłemu prze-
wodniczącemu Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych, prof. dr. hab. inż. Norbertowi 
Marksowi – wieloletniemu przewodni-
czącemu jury OWiUR, prof. dr. hab. inż. 
Aleksandrowi Szmiglowi – wieloletnie-
mu przewodniczącemu bloku „produk-
cja roślinna” OWiUR, mgr inż. Marcie 
Wiechniak-Małek – przedstawicielce Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie, mgr Łucji 
Chrzęstek-Bar – dyrektor Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle 
Śląskim, mgr. inż. Wojciechowi Bieńko-
wi – dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, 

mgr. Wojciechowi Pękale – dyrektoro-
wi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Hańczowej, mgr. Jackowi 
Nowakowi – dyrektorowi Zespołu Szkół 
Rolniczych w Cudzynowicach.

W Olimpiadzie udział wzięło blisko 
170 uczniów z ponad 50 szkół ponad-

podstawowych z województw: mało-
polskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 
Rywalizacja odbywała się w 11 blokach 
tematycznych: produkcja roślinna, pro-
dukcja zwierzęca, mechanizacja rolnic-
twa, ogrodnictwo, gastronomia, tech-
nologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, 
ochrona i inżynieria środowiska, archi-
tektura krajobrazu oraz weterynaria.

Członkami Jury w poszczególnych blo-
kach byli pracownicy Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, w większości osoby 
związane z Olimpiadą od wielu już lat,  
a nad poprawnością przebiegu zawodów 
w poszczególnych blokach czuwali człon-
kowie Komitetu Okręgowego, nomino-
wani przez rektora URK.  Najlepsi Olim-
pijczycy otrzymali nagrody ufundowane 
przez Komitet Główny OWiUR, oraz no-
minacje do udziału w zawodach III stop-
nia – finale centralnym Olimpiady.

Zakończenie eliminacji okręgowych  
i ogłoszenie wyników odbyło się 9 kwietnia 
2022 r. w formule on-line. Warszawski finał 
tegorocznej edycji olimpiady zaplanowano 
na 27 i 28 maja.

Tekst:  
mgr inż. Izabella Majewska

Olimpiadę uroczyście otworzył JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor Uniwersytetu 
Rolniczego; fot. Izabella Majewska

Wyniki eliminacji okręgowych ogłasza dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK – 
przewodniczący Komitetu Okregowego Olimpiady, dalej siedzą (kolejno): prof. Agnieszka Filipiak-
-Florkiewicz – prorektor ds. nauki, prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych i dr hab. 
inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK – przewodniczący bloku tematycznego „Mechanizacja 
rolnictwa”; fot. Jacek Okarmus
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Kielce, 18 marca 2022 r.

Finał Krajowy XXXIX Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych

18 marca, podczas pierwszego dnia tar-
gów rolniczych Agrotech w Kielcach, od-
był się Finał Krajowy XXXIX Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych. Organi-
zatorem olimpiady był Związek Młodzie-
ży Wiejskiej, a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął JM dr hab. inż. Syl- 
wester Tabor, prof. URK – rektor Uni-
wersytetu Rolniczego.

Nad przebiegiem Finału Krajowego 
czuwała komisja konkursowa z Uniwer-
sytetu Rolniczego. W jej skład wchodzili 
pracownicy Wydziału Inżynierii Produk-
cji i Energetyki: dr hab. Urszula Mala-
ga-Toboła, prof. URK – przewodnicząca 
jury, dr hab. Urszula Sadowska, prof. 
URK, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniew-
ski i dr inż. Dariusz Baran oraz mgr 
inż. Piotr Witczak ze Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Olimpiada Młodych Producentów Rol-
nych to wydarzenie zorganizowane dla 
uczniów szkół rolniczych, studentów rol-
nictwa, młodych rolników i pasjonatów 
w wieku od 16. do 40. roku życia. Finał 
Krajowy poprzedzony został eliminacja-
mi wojewódzkimi, w których zmierzyło 
się ok. 1000 uczestników z całej Polski. 
Spośród nich wyłoniono 70 laureatów wo-
jewódzkich, którzy rywalizowali ze sobą 
podczas Finału Krajowego w Kielcach, 
w części pisemnej. Następnie 10 osób  
z największą liczbą punktów wzięło udział 
w części ustnej. Pytania dotyczyły nastę-
pujących zagadnień: produkcja zwierzęca, 
mechanizacja rolnictwa, ochrona środo-
wiska, odnawialne źródła energii i zmiany 
klimatu, ekonomika i zarządzanie, system 
ubezpieczeń rolniczych, bezpieczeństwo  

i higiena pracy, Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i plan strategiczny WPR.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Olimpia-
dy Młodych Producentów Rolnych został 
Krzysztof Furdyna. Drugie miejsce zdo-

był Szymon Kowalski, a trzecie Dariusz 
Nowastowski .
Opracowanie: Redakcja (na podstawie mate-

riałów prasowych Zarządu Krajowego ZMW
Zdjęcia: Dariusz Kwaśniewski

Finał Krajowy XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się w Centrum 
Konferencyjnym Targów Kielce

Krzysztof Furdyna – zwycięzca XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbiera z rąk 
prof. Urszuli Malagi-Toboły pamiątkowy puchar
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Piknik kulinarny „Pomagamy Ukrainie  
ze Smakiem”
Kraków, 2 kwietnia 2022 r.

2 kwietnia na Małym Rynku w Krakowie 
odbył się piknik kulinarny „Pomagamy 
Ukrainie ze Smakiem”. Współorganizatora-
mi wydarzenia byli: Urząd Miasta Krakowa, 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Uniwer-
sytet Rolniczy, AGH, Instytut Zootechniki 
PIB w Krakowie, Kopalnia Soli „Wieliczka”, 
Komenda Wojewódzka Policji w Krako-
wie, Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska 
Miasta Krakowa, Szkoła Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wo-
jewódzka Inspekcja Transportu Drogowego  
w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie, Przetwórstwo 
Mięsne „Płatek” sp.j. Głównym koordy-
natorem przedsięwzięcia był Małopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Celem wydarzenia było umożliwienie 
Polakom lepszego poznania tradycji i oby-
czajów Ukraińców. Z ramienia Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie w przedsięwzię-
cie zaangażowane były osoby pochodzące 
z Ukrainy, a mieszkające w domach stu-
denckich URK, które wraz z pracownika-
mi Uczelni przygotowały tradycyjne dania 
ukraińskie. Menu było imponujące: 7000 
sztuk pierogów (z twarogiem i cebulą na sło-
no oraz z ziemniakami i smażoną cebulą), 
400 litrów barszczu czerwonego ukraińskie-
go, kapusta kiszona duszona z żeberkami 
podawana z pieczonymi ziemniakami.

Przygotowanie potraw na taką skalę wią-
zało się z zabezpieczeniem m.in.: 240 kg 
żeberek wędzonych, 385 kg kapusty kiszo-
nej, 300 bochenków chleba, 160 kg ziem-
niaków, 100 kg mąki, 70 kg twarogu, 50 
pęczków szczypiorku, 40 kg marchwi, 6 kg 
pieprzu, 5 kg soli.

Pierogi cieszyły się wielką popularnością

Ziemniaki, kiszona kapusta i wędzone żeberka 
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„Dzięki naszym absolwentom, współpra-
cownikom Uniwersytetu Rolniczego, pozy-
skaliśmy ponad 1500 kg surowców, które 
panie z Ukrainy własnymi rękami przetwo-
rzyły na smaczne produkty. W tych produk-
tach jest zatem smak, jest energia i jest serce” 
– mówił rektor Uniwersytetu Rolniczego, 
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

Wydarzeniu towarzyszyły występy arty-
styczne: Chóru Uniwersytetu Rolniczego, 
Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, Zespołu 
Pieśni i Tańca AGH „Krakus”, Zespołu Sy-
gnalistów Myśliwskich „Hagard”, Studenc-
kiego Zespołu Góralskiego „Skalni” oraz 
Orkiestry Baczków.

Opracowanie: Redakcja
(na podstawie Serwisu Prasowego  

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Zdjęcia: Gabriel Wojcieszek

Wywiadu udziela dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie

Prof. Kazimierz Wiech wyróżniony w plebiscycie 
„Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”
Kraków, 6 kwietnia 2022 r.

6 kwietnia w kinie Kijów w Krakowie 
odbyła się uroczysta gala XIV i XV mało-
polskiego plebiscytu „Poza Stereotypem – 
Seniorka i Senior Roku”. Organizatorem 
tej powstałej w 2006 r. inicjatywy jest Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 
instytucja Województwa Małopolskiego. 
„Ideą Plebiscytu – jak czytamy na stronie 
internetowej ROPS – jest promowanie  
i nagradzanie aktywnych seniorów, któ-
rzy nie zwracając uwagi na upływający 
czas, realizują własne pasje, dają siebie 
innym, kreują otaczającą rzeczywistość”. 
Plebiscyt jest pierwszym w skali Polski 
konkursem, pozwalającym wyłonić wy-
jątkowych seniorów, którzy aktywnie 
działają w organizacjach pozarządowych, 
uniwersytetach trzeciego wieku czy są li-
derami lokalnych społeczności.

Gala uroczyście kończąca XIV i XV edycję plebiscytu Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku 
odbyła się w kinie Kijów w Krakowie
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Seniorkami Roku zostały: Stanisła-
wa Wojnicka z Radłowa i dr inż. Anna 
Przybyłek-Boraczyńska, zaś tytuł Se-
niora Roku otrzymali: Stanisław Wiatr  
z Tarnowa i Benedykt Poręba z Mystkowa.

Podczas tegorocznej gali przyznano 
też siedem wyróżnień (3 w edycji XIV i 4  
w edycji XV). Miło nam poinformować, 
że wśród osób wyróżnionych przez kapitu-
łę plebiscytu znalazł się prof. Kazimierz 
Wiech – wybitny naukowiec, entomolog, 
specjalista ochrony roślin, związany od 
czasów studenckich z naszą Uczelnią. Po-
niżej prezentujemy jego życiorys.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech 
urodził sie w Krakowie w 1950 r. Po ma-
turze zdanej w I LO im. Bartłomieja No-
wodworskiego podjął studia na Wydziale 
Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej. 
Dyplom magistra inżyniera rolnictwa 
otrzymał w 1973 r., po czym rozpoczął 
pracę w Instytucie Ochrony Roślin Aka-
demii Rolniczej w Krakowie. Wszystkie 
kolejne stopnie naukowe uzyskał, pracując 
w Akademii Rolniczej, a następnie na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie. W la-
tach 1996–1999 i 2002–2007 pełnił funk-
cję prodziekana Wydziału Ogrodniczego.

Profesor jest znany ze swojej działal-
ności publicznej. Od 1993 r. współpracu-
je z Radiem Kraków, gdzie przygotował 
ponad 1500 cyklicznych audycji „Bliżej 
natury” i „Agroserwis”. W „Dzienniku 
Polskim” współredagował rubrykę ogrod-
niczą i pisał w latach 1999–2002 coty-
godniowe felietony „Na sześciu nogach”.  
W 2000 r. zainicjował „Dni Owada”, po-
pularyzujące entomologię. W latach 2002–
2007 pełnił funkcję pełnomocnika rektora 
AR ds. Festiwalu Nauki w Krakowie. Jest 
członkiem Komisji Nauk Rolniczych i Le-
śnych PAU, przewodniczącym Rady Na-
ukowej Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, 
członkiem Komisji ds. Zieleni Miejskiej przy 
Prezydencie Krakowa, Kolegium Redakcyj-
nego czasopisma „Działkowiec”. Twórca  
i przewodniczący Rady Programowej Uni-
wersytetu dla Młodzieży oraz kierownik 
merytoryczny międzynarodowego projektu 

klubów „4H”, którego założeniem był roz-
wój i poszerzenie proekologicznych postaw 
wśród młodzieży szkół wiejskich.

Pasjonat literatury, kina, fotografii, twór-
ca wystaw o tematyce przyrodniczej oraz 
podróżniczej prezentowanych w kraju i za 
granicą. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
przewodniczył jury w licznych konkursach 
artystyczno-literackich.

Miłośnik muzyki chóralnej. W latach 
1969 – 1985 był członkiem Krakowskiego  
Chóru Akademickiego UJ, pełnił m.in. funk-
cje prezesa i wiceprezesa. W 2003 r. zało- 

żył Chór Uniwersytetu Rolniczego,  
a w 2007 r. Chór Męski Środowiska Akade-
mickiego „Agricola”. Jest współtwórcą grupy 
poetycko-muzycznej „Od czasu do czasu” oraz 
twórcą kabaretu „Na sześciu nogach”.

Od 11 lat kieruje Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku na URK, opierając jego funk-
cjonowanie na trzech zasadach, którym był 
zawsze wierny: różnorodności tematycz-
nej, integracji grupy i tworzenia przyjaznej  
atmosfery sprzyjającej studiom.

Opracowanie i zdjęcia:  
Jacek Okarmus

Wśród gości honorowych zaproszonych do udziału w gali był m.in. JM prof. Sylwester Tabor – 
rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w pierwszym rzędzie drugi od prawej)

Prof. Kazimierz Wiech odbiera nagrodę z rąk prof. Jana Tadeusza Dudy
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Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 11 – 12 kwietnia 2022 r.

W pierwszy dzień wiosny, tj. 21 marca 2022 r., Uniwersytet 
Rolniczy zaprosił młodzież ze szkół średnich oraz wszystkich 
zainteresowanych na Dzień Otwarty. Wydarzenie odbywało się  
w formule hybrydowej. 

Z Centrum Kongresowego nadawany był przekaz on-line, 
w trakcie którego zaprezentowana została oferta dydaktyczna 
wszystkich wydziałów. Przedstawiono także możliwości działal-
ności w organizacjach studenckich, wyjazdów i praktyk zagra-
nicznych, a także działalności artystycznej i kulturalnej. Wyda-
rzenie otworzył uroczyście JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego.

Równolegle, w siedzibach poszczególnych wydziałów oraz  
w Bibliotece Głównej, odbywały się warsztaty, spotkania z pra-
cownikami oraz prezentacje. Tematyka warsztatów była bardzo 
zróżnicowana i miała szansę zainteresować duże grono odbiorców. 
Ogrom pracy włożonej w organizację zrewanżował się frekwen-
cją. Na dzień otwarty przybyło fizycznie ponad 700 osób, a relację  
z Centrum Kongresowego odtworzyło co najmniej 800 osób.

Tekst:  
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik
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W Centrum Kongresowym zaprezentowano ofertę dydaktyczną 
wydziałów; fot. Jacek Okarmus

Zajęcia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki; fot. Bartłomiej 
Chmiel

Studentki winogrodnictwa i enologii udzielały informacji o swym 
kierunku; fot. Joanna Roczniewska-Cieślik

Warsztaty na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt; fot. Gabriel 
Wojcieszek
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Lekcje biologii dla uczniów małopolskich liceów
Po ponadrocznej przerwie, spowodowa-
nej obostrzeniami, uczniowie biorący 
udział w projekcie „Małopolska Chmura 
Edukacyjna – nowy model nauczania” 
powrócili na Uniwersytet Rolniczy. Do-
tychczas w roku szkolnym 2021/22, po-
dobnie jak w latach poprzednich, lekcje 
prowadzone były w trybie on-line, tj. z na-
uczycielem akademickim prezentującym 
zagadnienia w pracowni multimedialnej 
i uczniami pracującymi równocześnie  
w szkole (lub, w okresie maksymalnych 
obostrzeń, z domu). W marcu ponownie 
zaprosiliśmy uczniów w nasze mury, aby 
mogli uczestniczyć w zajęciach na żywo.

Pierwszym blokiem tematycznym,  
w którym uczniowie uczestniczyli nie 
tylko zdalnie, były Tajemnice kwasów 
nukleinowych – elektroforeza i izolacja 
DNA. Zajęcia prowadził mgr inż. Ka-
mil Szymonik z Katedry Biologii Roślin  
i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii 
i Ogrodnictwa. Podczas lekcji omówio-
ne zostały metody izolacji, oczyszczania 
i rozdzielania cząsteczek kwasów nukle-
inowych. Nie zabrakło również praktyki 
– uczniowie samodzielnie wyizolowali 
DNA z materiału roślinnego i przeprowa-
dzili elektroforezę DNA.

Kolejne dwa bloki zajęciowe, tj. Róż-
norodność stawonogów. Budowa anato-
miczna i morfologiczna stawonogów na 
przykładzie owadów oraz Ptaki – budo-
wa i przystosowanie do lotu oraz przy-
stosowanie do życia w różnych środowi-
skach poprowadził mgr inż. Marcin 
Przybyło z Katedry Żywienia, Bio-
technologii Zwierząt i Rybactwa Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt. 
Na jego lekcjach uczniowie nie tylko 
poznali podstawową wiedzę związaną  
z omawianymi tematami, ale także zbu-
dowali własnoręcznie hotel dla owadów, 
preparowali skrzydło ptasie, oglądali  
z bliska pióra różnych ptaków egzotycz-

nych oraz kurczęta brojlerów, a nawet 
spróbowali owadzich przekąsek.

Budowa i funkcjonowanie nerki. Funk-
cjonowanie organizmu człowieka w wa-
runkach ekstremalnych, eksperymentalnych  
i w czasie choroby to tematy, które przy-
bliżyła uczniom mgr inż. Magdalena 
Nuckowska z Katedry Biologii Roślin  
i Biotechnologii Wydziału Biotechno-
logii i Ogrodnictwa. Podczas tych lekcji 
uczniowie zapoznali się z budową nerek 
oraz sprawdzali, czy da się zatopić płu-
ca. Przeprowadzili także doświadczenia 
chemiczne pozwalające na wykrywanie 
różnych składników moczu oraz próbę 
Tiffeneau.

O Adaptacji kręgowców do życia w śro-
dowisku wodnym opowiadał uczniom dr 
inż. Przemysław Petryszak z Katedry 
Biologii Roślin i Biotechnologii Wy-
działu Biotechnologii i Ogrodnictwa.  
W trakcie zajęć uczniowie oprócz ogrom-

nej ilości wiedzy dotyczącej nie tylko ryb, 
ale też płazów, gadów i ssaków żyjących 
w środowisku wodnym, zdobyli też umie-
jętności praktyczne – samodzielnie pre-
parowali rybę, uwidaczniając i omawiając 
jej narządy wewnętrzne.

Lekcje biologii w ramach projektu 
odbywają się w każdą środę, zamiennie 
w dwóch grupach. Bierze w nich udział 
łącznie 155 uczniów i uczennic z dziewię-
ciu szkół Małopolski. Zgodnie z założe-
niem projektu, jedna z grup uczestniczy  
w zajęciach w pracowni na Uczelni, a po-
zostali uczniowie biorą w tym czasie udział  
w lekcji prowadzonej przez internet, prze-
bywając w dedykowanych pracowniach  
w szkole. Dotychczas w zajęciach na 
żywo wzięli udział uczniowie z VI Li-
ceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 
XI Liceum Ogólnokształcącego w Kra-
kowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Myślenicach – każda ze szkół 

Licealiści samodzielnie preparowali rybę, uwidaczniając i omawiając jej narządy wewnętrzne
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Szczawnica, 3 – 6 marca, Zakopane, 6 – 9 marca 2022 r.

Sukcesy AZS URK w Szczawnicy i Zakopanem

Dużym sukcesem studentów reprezentujących Uniwersytet Rol-
niczy zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. W Zakopanem w konku-
rencjach narciarstwa alpejskiego Gabriela Hopek – studentka 
I roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt wywalczyła 
złoty medal w slalomie i złoty medal w slalomie gigancie w ty-
pie uczelni społeczno-przyrodniczych. W klasyfikacji generalnej 
Gabriela zajęła V miejsce w slalomie i XII miejsce w slalomie 
gigancie. W zawodach tych startowały reprezentantki Polski, 
uczestniczki XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Medalami Akademickich Mistrzostw Polski pochwalić się mogą 
również nasi snowboardziści, którzy rywalizowali w Szczawnicy.  
W slalomie gigancie złoty medal w typach uczelni społeczno-przy-
rodniczych wywalczył Bartłomiej Łętocha – student V roku wete-
rynarii. III miejsce i srebrny medal  w konkurencji banked slalom 
wywalczyła Anna Nosek – studentka III roku na Wydziale Inży-
nierii Środowiska i Geodezji. Brązowy medal w slalomie gigancie 
zdobyła Kamila Kaczmarczyk-Wójtowicz – studentka III roku na 
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

Redakcja (na podstawie informacji Biura Prasowego AZS)

Na najwyższym podium Gabriela Hopek

dwukrotnie. Kolejne lekcje, na których 
mamy nadzieję również gościć uczniów, 
będą dotyczyły tematów związanych  
z pierścienicami, budową układu kostne-
go człowieka i ewolucją.

Projekt „Małopolska Chmura Edu-
kacyjna – nowy model nauczania” re-
alizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. Lek-
cje on-line z biologii odbywają się w no-
woczesnej pracowni multimedialnej na 
Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. 
Spotkania są doskonałą okazją nie tyl-
ko do rozszerzenia wiedzy teoretycznej  
z biologii, ale także do przeprowadzenia 

licznych doświadczeń. Przy okazji wizyt 
na Uczelni uczniowie zwiedzają też nasze 
laboratoria oraz mają okazję dowiedzieć 
się więcej na temat możliwości studiowa-
nia na URK.

Tekst i zdjęcie: dr inż. Paulina Supel
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii 
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Kamila Kaczmarczyk-Wójtowicz zdobyła brązowy medal w slalomie 
gigancie
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W slalomie gigancie mężczyzn zdobywcą złota był Bartłomiej Łętocha



42

Koszykarze AZS URK Mistrzami Małopolski!
Kraków, 20 marca 2022 r.

20 marca koszykarze Uniwersytetu Rol-
niczego dokonali niemożliwego! W wiel-
kim finale Akademickich Mistrzostw 
Małopolski pokonali 97:87 składającą się 
z graczy pierwszoligowych (!), niezwycię-
żoną od wielu lat i wydającą się być poza 
zasięgiem drużynę AZS AGH Kraków.

Zdobywszy zaszczytny tytuł Akade-
mickich Mistrzów Małopolski przeszli do 
historii i zapewnili sobie awans do półfina-
łów Akademickich Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Krakowie w dniach 5–8 maja.

Skład „złotej” drużyny koszykarzy: 
Tomasz Palmowski (kapitan), Karol Si-
wak, Marcin Siwak, Patryk Michałow-
ski, Radosław Chorab, Maksymilian 
Jakubek, Paweł Fleszar, Paweł Tabaka, 
Jakub Dyngosz, Aleksander Wolszczak, 
Olaf Bloda. Trener: Marek Paulisch.

Zespół AZS UR Kraków – mistrzowie Małopolski w koszykówce mężczyzn po zwycięskim meczu  
z AZS AGH Kraków; fot. Biuro Prasowe AZS

Sukcesy reprezentantów URK w strzelectwie
Bydgoszcz, 2 – 3 kwietnia 2022 r.

sp
or

t

Zawodnicy AWF-u Wrocław byli pierw-
szoplanowymi postaciami podczas Aka-
demickich Mistrzostw Polski w strzelec-
twie sportowym, których gospodarzem 
był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy. Uczelnia zwyciężyła w kla-
syfikacji generalnej, a imprezę z trzema 
złotymi medalami zakończyli Julia Pio-
trowska i Maciej Kowalewicz. Świetnie 
spisali się w zawodach reprezentanci Uni-
wersytetu Rolniczego: Nikol Stuczyńska 
i Bartosz Jasiecki zdobyli  srebrne meda-
le w konkurencji „50 m karabin dowolny 
60 strzałów leżąc”.

Redakcja AMP w strzelectwie sportowym odbyły się na na strzelnicy bydgoskiego Zawiszy; fot. Biuro Prasowe AZS
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Fot. Günther Schneider

•    Uroczyste odnowienie doktoratów oraz promocje habilitacyjne i doktorskie
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