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Wiśniowa to dla społeczności aka-
demickiej Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie miejsce szczególnie ważne. 
Ta niewielka wioska, położona w pobliżu 
Staszowa, w której zlikwidowano nawet 
szkołę podstawową, posiada zabytkowy 
kościół pw. Przemienienia Pańskiego  
i Ducha Świętego z 1681 r., a w nim miej-
sce, w którym, pod pamiątkową tablicą, 
spoczywa serce Patrona naszej uczelni – 
Księdza Hugona Kołłątaja. Miejsce to co 
roku odwiedzają studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku UR, jednak tegorocz-

na wizyta miała zupełnie inny charakter.  
W niedzielę 19 stycznia 2020 r. do Wi-
śniowej przyjechała oficjalna delegacja 
UR, na czele której stał prorektor ds. 
dydaktycznych i studenckich – dr hab. 
inż. Sylwester Tabor, prof. UR, któremu 
towarzyszyli kanclerz UR mgr Tomasz 
Szanser oraz dyrektor Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego dr Michał 
Szanduła. W wyjeździe uczestniczyli tak-
że przedstawiciele UTW UR z jego kie-
rownikiem – prof. dr. hab. Kazimierzem 
Wiechem, a także przedstawiciel Uczel-

nianej Rady Samorządu Studentów UR. 
Znaczną część delegacji stanowili człon-
kowie Chóru Męskiego AGRICOLA  
z dyrygentką – panią dr. Joanną Gu-
towską-Kuźmicz. Mszę świętą w wypeł-
nionym po brzegi kościele poprowadził 
proboszcz tamtejszej parafii – ksiądz 
kanonik Krzysztof Barański, którego 
homilia trafiła do serc wszystkich uczest-
ników nabożeństwa. Kolędy w wyko- 
naniu Chóru Agricola stanowiły  
piękną oprawę tego uroczystego, modli-
tewnego spotkania.

U serca Hugona Kołłątaja

Wiśniowa, 19 stycznia 2020 r.

Wiązankę kwiatów składa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR; obok ksiądz kanonik Krzysztof Barański
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Pod koniec nabożeństwa głos zabrał 
prof. Sylwester Tabor – prorektor UR, 
który podkreślił znaczenie Hugona Koł-
łątaja dla rozwoju szkolnictwa polskiego, 
a w szczególności krakowskiego, oraz sza-
cunek i przywiązanie społeczności akade-
mickiej UR do wielkiego Patrona. 

Po mszy świętej oraz po złożeniu wią-
zanek kwiatów i zapaleniu znicza dele-
gacja udała się do Pusteni Złotego Lasu  
w pobliskich Rytwianach, gdzie po  
zwiedzeniu pokamedulskiego zespołu  
kościelno-klasztornego członkowie dele-
gacji wraz z chórem AGRICOLA byli po-
dejmowani obiadem ufundowanym przez 
proboszcza wiśniowskiej parafii, który 
wraz z prof. Kazimierzem Wiechem był 
inicjatorem i współorganizatorem tej waż-
nej wizyty, która na pewno trwale zapisa-
ła się w pamięci mieszkańców Wiśniowej 
oraz wszystkich uczestników wydarzenia.

Tekst:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
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Z tyłu od lewej: prof. Kazimierz Wiech, prorektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, ks. kan. Krzysztof Barański, dr Michał Szanduła;  
z przodu od lewej: dr Magdalena Hampel, studentki UTW UR: Grażyna Tworek, Anna Pinter, Maryla Bychowska, kanclerz UR – mgr Tomasz 
Szanser
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„Biol-chem” z VII LO w Krakowie zainaugurował 
rok akademicki na Uniwersytecie Rolniczym

Kraków, 26 lutego 2020 r.

Uroczysta inauguracja odbyła się w Sali 
Senackiej Uniwersytetu Rolniczego w Kra- 
kowie. W spotkaniu uczestniczyło trzy-
dzieścioro uczniów klasy biologiczno-
-chemicznej z VII Liceum Ogólnokształ- 
cącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, 
którym towarzyszyli: mgr Wojciech Zagór-
ny – dyrektor liceum i mgr Ewa Urbańska 
– nauczycielka biologii. Natomiast UR re-
prezentowali: dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR – prorektor ds. dydaktycznych  
i studenckich, dr inż. Michał Szanduła – 
dyrektor Centrum Kultury Studenckiej, dr 
inż. Ewelina Tomiak – pracownik Cen-

trum Kultury Studenckiej, a jednocześnie 
prowadząca zajęcia dla uczniów z zakresu 
biotechnologii roślin, oraz mgr inż. Joan-
na Roczniewska-Cieślik z Biura Promocji 
i Informacji UR.

Prorektor Tabor w swoim przemówie-
niu przybliżył postać patrona Uczelni – Hu-
gona Kołłątaja, podkreślając jego zasługi 
dla rolnictwa. Obszernie, acz swobodnie  
i zajmująco opowiedział o Uniwersytecie, 
jego profilu, kierunkach studiów i planach 
na przyszłość. Zaakcentował ogromną war-
tość dla gospodarki prowadzonych na UR 
badań i ich potencjał.

Dyrektor Wojciech Zagórny wyraził 
ogromną radość z kontynuacji współpra-
cy z tak renomowaną uczelnią jak Uni-
wersytet Rolniczy. Podkreślił, że wartość 
Uniwersytetu Rolniczego zamyka się nie 
tylko w bogactwie obiektów i aparatury, 
ale przede wszystkim w bogactwie mą-
drych i życzliwych osób, które tu pracują. 
Podziękował gorąco władzom rektorskim  
i kadrze naukowej za opiekę i zaangażowa-
nie w kształcenie młodzieży w ramach pa-
tronatu. Wyraził nadzieję, że ta współpraca 
będzie owocować wysoko wykwalifikowa-
nymi specjalistami.

Przemawia prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż.  
Janina Gospodarek 

Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Urodziła się 13 listopada 1972 r. w Kazi-
mierzy Wielkiej. W roku 1997 uzyskała 
tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa na 
Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolni-
czej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Stopień doktora nauk rolniczych uzy-
skała w 2001 r. na Wydziale Rolniczo- 
-Ekonomicznym na podstawie pracy 
Wpływ skażenia gleby metalami ciężki-

mi na entomofaunę bobu (Vicia faba L., 
ssp. maior) i buraka pastewnego (Beta 
vulgaris L.), a doktora habilitowanego  
w 2012 r. (Występowanie mszycy burako-
wej Aphis fabae Scop. oraz jej drapieżców 
na bobie w warunkach zanieczyszczenia 
gleby metalami ciężkimi). Tytuł profesora 
nauk rolniczych został jej nadany 28 li-
stopada 2019 r.

W 1996 r. została zatrudniona  
w Akademii Rolniczej w Krakowie, 
początkowo na stanowisku starszego 
referenta technicznego, potem asysten-
ta (1997), następnie adiunkta (2002), 
profesora nadzwyczajnego UR (2018),  
a obecnie profesora.

Jej zainteresowania badawcze kon-
centrują się na wpływie zanieczyszczeń 

W kolejnej części spotkania młodzież 
mogła zadać obecnym przedstawicielom 
UR pytania co do kształtu zajęć czy stu-
diów na naszej Uczelni. Spotkanie uwień-
czyło wspólne zdjęcie pamiątkowe.

Uczniowie VII LO będą uczestniczyć 
na Uniwersytecie Rolniczym w zajęciach  
z biologii i chemii (zarówno teoretycznych 
jak i praktycznych). Ponadto, by poznać 
specyfikę całej Uczelni, wezmą udział  
w zajęciach o charakterze popularnonau-
kowym, prowadzonych przez przedstawi-
cieli każdego z wydziałów UR. Będzie to 
w sumie około 50 godzin zajęć. Wszyst-
kie te aktywności będą oceniane i będą 
mieć wpływ na końcową ocenę z danego 
przedmiotu.

Tekst:  
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik Mgr Wojciech Zagórny – dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
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gleby na rośliny żywicielskie fitofagów, 
fitofagi oraz ich drapieżców, a także 
przedstawicieli fauny naziemnej i gle-
bowej. Ważnym elementem jej badań 
jest również biologiczna ochrona roślin 
przed szkodnikami.

Jej dorobek naukowy obejmuje 149 
oryginalnych artykułów naukowych,  
z których najważniejsze zostały opubli-
kowane w czasopismach: „Science of 
the Total Environment”, „Environmen-
tal Science and Pollution Research”, 
„International Journal of Environ-
mental Research”, „Ecotoxicology”, 
„Environmental Monitoring and As-
sessment”, „Agronomy”, „Italian Jour-
nal of Agronomy”, „Bioremediation Jo-
urnal”. Jednocześnie była recenzentem 
blisko 60 artykułów naukowych dla ta-
kich renomowanych czasopism między-
narodowych, jak: „Ecotoxicology and 
Environmental Safety”, „Ecotoxicolo-
gy”, „International Journal of Environ-
mental Research and Public Health”, 
„Molecules”, „Environmental Scien-
ce and Pollution Research”, „Applied 
Sciences”, „Archives of  Agronomy and 
Soil Science”, „Antioxidants” (MDPI), 
„Plants” (MDPI), „South African Jo-
urnal of Botany”, „Microorganisms” 
(MDPI), „Bioremediation Journal”, 
„Journal of Geochemical Exploration”, 
„Agronomy”, „Pedosphere”.

Była kierownikiem dwóch projektów 
badawczych: „Oddziaływanie skażenia 
gleby substancjami ropopochodnymi  
w trakcie procesu bioremediacji na bez-
kręgowce glebowe” (MNiSW, 2009–
2013) oraz „Warzywnictwo, w tym 
uprawa ziół, metodami ekologicznymi – 
badania w zakresie innowacyjnych metod 
ochrony przed szkodnikami, chorobami  
i chwastami w  ekologicznej produkcji 
ziół i warzyw, w tym poprzez określenie 
zależności występowania chorób, szkod-
ników i chwastów od występowania ro-
ślin sąsiadujących oraz dziko rosnących 
oraz ochrony naturalnych wrogów szko-
dników” (MRiRW, 2016). Była także 

głównym wykonawcą w dwóch kolejnych 
projektach badawczych: „Oddziaływanie 
metali ciężkich na rośliny żywicielskie, 
mszyce oraz ich drapieżniki. Porównanie 
sprawności systemów detoksykacyjnych 
organizmów” (MNiSW, 2006–2009) 
oraz „Wpływ sposobu ochrony bobu 
(Vicia faba L., ssp. maior) na plonowa-
nie, jego entomofaunę i zdrowotność” 
(MNiSW, 2010–2013). Od 2018 r. 
pełni rolę koordynatora dla kierunku 
agriculture w projekcie wdrożeniowym 
POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16  
w ramach programu operacyjnego „Wie-
dza, Edukacja, Rozwój”, finansowanym 
przez NCBiR, „The University of Agri-
culture – open space for you”. Pełniąc 
funkcje eksperta w dziedzinach: ochro-
na przyrody, infrastruktura ekologiczna 
i ochrona różnorodności biologicznej 
dokonała oceny 9 projektów w ramach 
konkursów z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (działanie 3.4 
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” 
oraz działanie 4.4 „Ochrona i udostęp-
nianie zasobów przyrodniczych”). Jest 
także członkiem reviewer board dla cza-
sopism „Agriculture” i „Antioxidants” 
oraz członkiem editorial board dla „Po-
lish Journal of Environmental Studies”.

Była promotorem dwóch prac 
doktorskich zakończonych obroną: 
Następczy wpływ skażenia gleby sub-
stancjami ropopochodnymi na rośliny 
żywicielskie, fitofagi i ich drapieżców 
dr inż. Mileny Rusin (2017) oraz Od-
działywanie smagliczki nadmorskiej 
(Lobularia maritima L.) jako rośliny 
towarzyszącej na entomofaunę bobu 
( Vicia faba L.) dr inż. Barbary Biniaś 
(2018). Obecnie pełni rolę promotora  
w otwartym przewodzie doktorskim 
mgr inż. Natalii Kwiecień, Oddziały-
wanie wodnego wyciągu z bylicy estra-
gonu oraz bodźców zapachowych tej ro-
śliny na entomofaunę bobu. Pełniła rolę 
recenzenta trzech rozpraw doktorskich 
(A. Banek, I. Kalka, D. Kaczmarek). 
Była opiekunem 75 prac magisterskich 

i inżynierskich. Prowadzi zajęcia m.in. 
z ochrony roślin, biologicznej ochro-
ny roślin, ochrony bioróżnorodności, 
biomonitoringu środowiska, biological 
plant protection, biodiversity protection 
of invertebrates.

Począwszy od 2018 r. pełni funkcję 
kierownika studiów podyplomowych 
„Integrowana produkcja rolnicza”, a tak-
że członka Rady Dyscypliny Rolnictwo 
i Ogrodnictwo oraz Rady Kierunków: 
Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Bio-
gospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo 
Środowiska. W latach 2016–2020 była 
przewodniczącą Rady Programowej Kie-
runku Ochrona Środowiska, jak również 
pełniła inne funkcje w komisjach wydzia-
łowych i rektorskich (redaktor naukowy 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z za- 
kresu nauk przyrodniczych w latach 
2018–2019; rzecznik dyscyplinarny dla 
doktorantów na kadencję 2016–2020; 
zastępca przewodniczącego Rektorskiej 
Komisji ds. Własności Intelektualnej  
w latach 2012–2016; zastępca przewod-
niczącego Komisji Dydaktycznej w la-
tach 2016–2020; członek Wydziałowej 
Komisji Wyborczej (dwukrotnie) w la-
tach 2012–2016 i 2016–2020; członek 
Rady Programowej Kierunku Ochrona 
Środowiska w latach 2012–2016; czło-
nek Wydziałowej Komisji ds. Nagród  
i Odznaczeń w latach 2016–2020; se-
kretarz międzynarodowych konferencji 
naukowych „Metal ions and other abi-
otic factors in environment” w latach  
2000 i 2001).

Jej działalność została wyróżniona 
stypendium ufundowanym przez Pań-
stwa Alinę i Jana Wagów na najciekaw-
sze badania z zakresu nauk rolniczych, 
leśnych, społecznych i pokrewnych, jak 
również 9-krotnie nagrodami JM Rek-
tora UR za wybitne osiągnięcia nauko-
we, a także raz za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie organizacyjnej.

Interesuje się ogrodnictwem i psy-
chologią.
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż. arch. 
Piotr Herbut

Katedra Budownictwa Wiejskiego 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Piotr Herbut w 1991 r. ukończył V Li-
ceum Ogólnokształcące w Krakowie. 
Stopień magistra inżyniera architekta 
uzyskał na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej w 1996 r. Na-
stępnie rozpoczął pracę w Katedrze 
Budownictwa Wiejskiego na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Geodezji Aka-
demii Rolniczej w Krakowie – obecnie 
Uniwersytetu Rolniczego – gdzie pracuje 
do dziś. W 2001 r. uzyskał uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicz-
nej bez ograniczeń. W 2003 r. uzyskał 
stopień doktora nauk rolniczych w dys-
cyplinie kształtowanie środowiska, spe-
cjalność budownictwo wiejskie, na pod-
stawie pracy pt. Mikroklimat fermy drobiu  
w zależności od jej zabudowy, siły i kierun-
ku wiatru, wykonanej pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Wacława Biedy. W 2013 
r. uzyskał stopień doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona  
i kształtowanie środowiska, specjalności: 
kształtowanie mikroklimatu budynków 
rolniczych, budownictwo wiejskie i in-
wentarskie, na podstawie rozprawy ha-
bilitacyjnej będącej jednotematycznym 
cyklem publikacji pt. Kształtowanie się  
ruchu powietrza i warunków cieplno-wil-
gotnościowych w zmodernizowanej oborze 
typu „Fermbet” z wentylacją naturalną.  

W 2018 r. został zatrudniony na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego, a w 2019 r. 
uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

W swoich badaniach prof. dr hab. 
inż. arch. Piotr Herbut zajmuje się kraj- 
obrazami kulturowymi, budownictwem 
wiejskim, a przede wszystkim  kształ-
towaniem mikroklimatu budynków 
rolniczych w kontekście zmian klima-
tycznych i stresów środowiskowych. Do 
podjęcia tematyki badawczej związa-
nej z kształtowaniem się mikroklimatu 
w oborach przyczyniły się praktyczne 
aspekty projektowo-wykonawcze re-
alizacji obiektów inwentarskich na 
fermach bydła mlecznego w polskich 
Ośrodkach Hodowli Zarodowej i pry-
watnych fermach bydła mlecznego. 
Nawiązanie współpracy z wiodącymi 
firmami na rynku bydła mlecznego 
zaowocowało zapoznaniem się z do-
świadczeniami stosowanych rozwią-
zań funkcjonalno-technicznych i kon- 
strukcyjnych w nowych i zmodernizo-
wanych oborach dla gospodarstw to-
warowych. Zebrany obszerny materiał 
badawczy umożliwił wykonanie wielu 
interesujących z naukowego punktu wi-
dzenia analiz. Znalazło to swój wyraz  
w kilkunastu opublikowanych artyku-
łach w czasopismach z listy JCR. 

Udział w grancie „Ekologiczna i ener- 
gooszczędna technologia produkcji kur-
cząt brojlerów” (2005) oraz uzyskane 
wyniki badań zostały uhonorowane 
przyznaniem przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nagrody zespołowej za 
osiągnięcia w zakresie wdrażania postę-
pu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach 
rolnych. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr 
Herbut uzyskał również wyróżnienie 
dziekana WIŚiG za działalność naukową  
w Wydziałowym Kole Naukowym w roku 
akademickim 2011/2012. Za dotychcza-
sową działalność naukową był pięcio-
krotnie nagradzany przez JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego w latach 2004, 
2014, 2015, 2016 i 2018 nagrodami III 
stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauki. W 2018 r. otrzymał również 
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 
przyznany przez Prezydenta RP.

W wyniku nawiązania współpracy  
z Zakładem Doświadczalnym Instytutu 
Zootechniki PIB Grodziec Śląski odbył  
w nim w 2015 r. miesięczny staż przemy-
słowy. Jako kierownik założonego konsor-
cjum trzech jednostek naukowych i dwu 
firm w latach 2014 i 2015 składał wniosek 
grantowy do programu BIOSTRATEG, 
realizowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Doświadczenie nauko-
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we oraz współpracę międzynarodową re-
alizował również odbywając trzykrotnie 
miesięczne staże naukowe w jednostkach 
naukowo-badawczych w Niemczech i na 
Słowacji: Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnologie, Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik (Holzkirchen) i Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita w Nitrze.

Wiedza oraz doświadczenie uzyskane 
przy realizacji i ubieganiu się o finanso-
wanie badań z projektów naukowych za-
owocowało wpisaniem na listę ekspertów 
NCBiR oraz recenzjami wniosków gran-
towych w konkursach BIOSTRATEG, 
LIDER i POIR, jak również. węgierskie-
go NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal). Dr hab. inż. arch. 
Piotr Herbut uczestniczył także w pra-
cach zespołu ekspertów na rzecz wymo-
gów ochrony środowiska i zmian klimatu 
w ramach planu działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 
2014–2020. W 2018 r. uczestniczył rów-
nież wraz z kilkudziesięcioma naukow-
cami z kilkunastu krajów UE w złożo-
nym wniosku grantowym „ClimSAFE”  
w ramach programu Komisji Europejskiej 
HORYZONT 2020, SFS 19 Microclima-
te management – partner zadania WP3: 
Microclimate management in livestock 
systems.

Dorobek naukowy, wdrożeniowy  
i inżynierski prof. dr hab. inż. arch. Pio-
tra Herbuta obejmuje przeszło 320 pozy-
cji. Składają się na niego m.in.: 85 opu-
blikowanych prac naukowych, w tym 28 
znajdujących się na liście Journal Citation 
Reportes, udział w 4 grantach badaw-
czych, ponad 70 zrealizowanych zleceń 
projektowych oraz udział w 48 konferen-
cjach krajowych lub międzynarodowych. 
Uczestniczył również w 20 pracach nauko-
wo-badawczych zastosowanych w prak- 
tyce w obiektach budownictwa rolni-
czego, inwentarskiego oraz naukowo- 
-dydaktycznego. Od 2010 r. wykonał 
100 recenzji publikacji dla czasopism 
posiadających współczynnik wpły-
wu, takich jak m.in.: „Journal of Dairy 

Science”, „Sustainability”, „Atmosphe-
re”, „Energies”, „International Journal 
of Environmental Research and Public 
Health”, „Animals”, „Journal of Ther-
mal Biology”, „International Journal 
of Biometeorology”, „Polish Journal of 
Environmental Studies”, „Annals of Ani-
mals Science”, „Revista Brasileira de Zoo- 
tecnia”, „Applied Engineering in Agri-
culture”, „Transactions of the ASABE”, 
„Pakistan Journal of Zoology”. Według 
bazy Scopus liczba jego cytowań wynosi 
193, a indeks Hirscha 9. Sumaryczny IF 
to 29,48.

Od 2011 r. Piotr Herbut jest członkiem 
Komitetu Okręgowego Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Rolniczych przy UR 
w Krakowie oraz przewodniczącym blo-
ku Architektura Krajobrazu. Pełnił rów-
nież w latach 2009–2017 funkcję egzami-
natora rysunku przy rekrutacji studentów 
na kierunku architektura krajobrazu 
oraz był członkiem Wydziałowej Komi-
sji Rekrutacyjnej na kierunku gospodar-
ka przestrzenna. Aktywnie uczestniczy  
w pracach innych komisji wydziałowych, 
w tym: Komisji Nauki na kierunku inży-
nieria środowiska (2015–2016), Komisji 
ds. Projektów i Współpracy Międzynaro-
dowej (2012–2020), Komisji Dydaktycz-
nej (2016–2019), Komisji ds. Promocji 
Wydziału (2017–2019), od 2013 r. jest 
członkiem Rady Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji. Jest także członkiem: 
Rady Kierunku Architektura Krajobrazu 
(2016–2020) oraz Rektorskiej Komisji 
ds. Własnego Funduszu Stypendialnego 
(2015–2020). Obecnie pełni funkcję za-
stępcy przewodniczącego Rady Dyscy-
pliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo 
i Energetyka.

Był promotorem zakończonego z wy-
różnieniem w 2015 r. przewodu doktor-
skiego oraz jest promotorem otwartej 
rozprawy doktorskiej. Był recenzentem 
w trzech przewodach doktorskich za-
kończonych nadaniem stopnia doktora. 
Od 2015 r. uczestniczył w 38 komisjach 
egzaminacyjnych: inżynierskich, ma-

gisterskich i doktorskich na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.  
W 2015 r. był również kuratorem wy-
stawy malarstwa Czas i miejsce i fo-
tograficznej Przyroda w obiektywie  
z okazji jubileuszu 60-lecia WIŚiG. Jest 
członkiem: Małopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów w Krakowie, Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Górskich przy Komitecie 
Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 
o. Kraków, Komitetu Okręgowego Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
przy UR w Krakowie. Obecnie jest także 
członkiem zespołu redakcyjnego czaso-
pisma „Polish Journal of Environmental 
Studies” i członkiem zespołu recenzyjne-
go czasopisma „Animals”.

Przedstawiał referaty w ramach po-
siedzeń naukowych krakowskich od-
działów PAN: Komisji Technicznej In-
frastruktury Wsi oraz Komisji Geodezji  
i Inżynierii Środowiska. Wygłosił rów-
nież wykład inauguracyjny pt. Ukryty 
wymiar dla studentów na kierunku ar-
chitektura krajobrazu i na Wydziale In-
żynierii Środowiska i Geodezji pt. Archi-
tektura słoneczna.

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Herbut 
prowadził zajęcia na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych na trzech wy-
działach UR z przedmiotów: inżynieria 
ogrodnicza, budownictwo a ekologia, 
budownictwo i konstrukcje inżynierskie, 
budownictwo wiejskie, informatycz-
ne podstawy projektowania, AutoCAD  
w projektowaniu budowlanym, Auto-
CAD 3D, lekkie konstrukcje ogrodowe, 
grafika inżynierska, budownictwo, mate-
riałoznawstwo i instalacje budowlane, bu-
downictwo regionalne, prawo budowlane. 
W latach 2003–2020 był promotorem 74 
prac magisterskich i inżynierskich z za-
kresu ochrony i kształtowania środowiska 
oraz recenzentem 100 prac magisterskich  
i inżynierskich z zakresu budownictwa 
inwentarskiego, wiejskiego i ekologicz-
nego. Współprowadził Wydziałowe Koło 
Naukowe Inżynierii Środowiska, Sekcję 
Budownictwa Ekologicznego.
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Urodził się 7 września 1970 r. w Stalowej 
Woli. Studia biologiczne na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Krakowie ukończył  
w 1994 r. W tym samym roku rozpoczął 
pracę w Zakładzie Pszczelnictwa Akade-
mii Rolniczej w Krakowie na stanowisku 
asystenta. W roku 2001 uzyskał stopień 
doktora nauk biologicznych w zakresie 
biologii, nadany przez Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi UJ. Jego rozprawa dok-
torska dotyczyła wpływu oczekiwanej 
długości życia robotnic na organiza-
cję podziału pracy u owadów społecz-
nych. Od roku 2002 kontynuował pracę  
w Zakładzie Pszczelnictwa AR na stano-
wisku adiunkta. W latach 2002–2004 
odbył staż w Laboratory of Apiculture 
and Social Insects na University of Shef-
field w Wielkiej Brytanii. W trakcie sta-
żu, we współpracy z prof. Francisem Rat-
nieksem, prowadził badania pszczół, os  
i mrówek. Po powrocie do Polski praco-
wał w Katedrze Sadownictwa i Pszczel-
nictwa AR. Stopień doktora habilito-
wanego nauk biologicznych w zakresie 
biologii, nadany przez Wydział Biologii  
i Nauk o Ziemi UJ, uzyskał w 2010 r. 
Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła 
mechanizmów współdziałania i rozwią-
zywania konfliktów u owadów społecz-

nych. Od roku 2014 kontynuował pracę 
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 
na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go. Tytuł naukowy profesora otrzymał  
w 2019 r.

Prowadzone przez Adama Tofilskie-
go badania naukowe dotyczą zachowań 
pszczoły miodnej i innych owadów spo-
łecznych. Po raz pierwszy zarejestrował 
na obrazie wideo ruchy skrzydeł wykony-
wane przez robotnice pszczoły miodnej  
w czasie tańca wywijanego. Potwierdził  
w ten sposób, że skrzydła są źródłem 
drgań, które wcześniej rejestrowano. 
Stwierdził także, że pszczoły wykonu-
ją wspomniane ruchy skrzydeł nie tylko 
w czasie tańca, ale także w wielu innych 
okolicznościach. Wskazuje to, że ruchy 
skrzydeł odgrywają ważną rolę w porozu-
miewaniu się pszczół wewnątrz gniazda, 
gdzie panuje ciemność. W trakcie badań 
nad mrówkami Forelius pusillus odkrył 
wyjątkowy przykład altruistycznych za-
chowań, polegających na tym, że robot-
nice poświęcają swoje życie w celu zabez-
pieczenia kolonii nawet wtedy, kiedy brak 
bezpośredniego zagrożenia. Mrówki te 
każdego wieczora zamykają od zewnątrz 
wejście do gniazda. W wyniku tego jedna 
lub kilka robotnic nie może powrócić do 
gniazda i ginie. 

Adam Tofilski opracował także program  
komputerowy do pomiarów skrzydeł owa- 
dów, który umożliwił opracowanie wzor-
ców użyłkowania dla trzech podgatunków 
pszczoły miodnej hodowanych w Polsce. 
Wzorce te zostały później uzupełnione  
o większość obecnie znanych podgatunków 
pszczoły miodnej. Rozpoznawanie podga-
tunków pszczół na podstawie pomiarów 
skrzydeł jest łatwo dostępne dla hodowców 
pszczół i pszczelarzy, a dodatkowo jest równie 
skuteczne jak metody oparte na markerach 
genetycznych. Pomiary skrzydeł znalazły 
także zastosowanie w badaniach chrząszczy  
i muchówek. 

Adam Tofilski był kierownikiem sze-
ściu projektów badawczych finansowanych 
przez Komitet Badań Naukowych, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Komisję Europejską i Narodowe Centrum 
Nauki. Jest redaktorem działu „Bee Biolo-
gy” w czasopiśmie naukowym „Journal of 
Apicultural Science”. W latach 2013–2016 
był prezesem Pszczelniczego Towarzystwa 
Naukowego, a obecnie zasiada w zarzą-
dzie tego towarzystwa. Był promotorem  
w przewodzie doktorskim Łukasza Miel-
czarka, który zakończyła się obroną w roku 
2018. Obecnie jest promotorem w trzech 
otwartych przewodach doktorskich.

W wolnym czasie biega i zbiera owady. 

Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab.  
Adam Tofilski

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
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Wspomnienie o zmarłych:
prof. Tadeusz Kołczak 
(1938 – 2019)

31 grudnia 2019 r. społeczność akade-
micka Uniwersytetu Rolniczego im.  
Hugona Kołłątaja w Krakowie poniosła 
bolesną stratę. Z grona profesorów na-
szej Uczelni odszedł prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Kołczak – organizator, a także 
pierwszy wieloletni kierownik najpierw 
Zakładu, a potem Katedry Przetwór-
stwa Produktów Zwierzęcych Wydzia-
łu Technologii Żywności – specjalista  
z zakresu fizjologii zwierząt, a także na-
uki o mięsie i jego przetwórstwie, wy-
bitny naukowiec, wychowawca młodzie-
ży, a przede wszystkim dobry, skromny  
i życzliwy ludziom Człowiek.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kołczak 
urodził się 20 czerwca 1938 r. w Wielopo-
lu Skrzyńskim w województwie krakow-
skim. Studia odbył na Wydziale Zoo- 
technicznym Wyższej Szkoły Rolniczej  
w Krakowie, gdzie w 1961 r. obronił pracę 
magisterską pt. Badania nad typami hemo-
globin u krów i cieląt rasy nizinno-czarno- 
-białej. Stopień naukowy doktora nauk 
rolniczych nadała mu Rada Wydzia-
łu Zootechnicznego WSR w Krakowie 
w 1968 r. po przedstawieniu rozprawy 
przygotowanej pod kierunkiem profeso-
ra Zygmunta Ewy’ego pt. Badania nad 
właściwościami białek mięśni o wodni-

stej strukturze u świń. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie fizjologii zwierząt uzyskał  
w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Re-
akcja świń w warunkach krótkotrwałego 
stresu oraz jej związek z szybkością poubo-
jowej glikolizy i jakością mięsa. W 2001 
r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych.

Przed podjęciem pracy na Uczel-
ni profesor Kołczak pracował w 1961 r. 
na farmie rolniczej w Noordoostpolder  
w Holandii oraz na farmie rolniczej  
w Willissau w Szwajcarii. W latach 
1961–1962 został zatrudniony jako 
asystent w Katedrze Fizjologii Zwie-
rząt WSR. Następnie podjął pracę  
w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Insty-
tutu Zootechniki w Krakowie, gdzie 
zajmował kolejno stanowiska: asysten-
ta (1962–1964), starszego asystenta 
(1964–1968) i adiunkta (1968–1973).  
W 1973 r. powrócił do Akademii Rol-
niczej, gdzie został zatrudniony na Wy-
dziale Zootechnicznym w Instytucie 
Hodowli i Technologii Produkcji Zwie-
rzęcej jako adiunkt (1973–1979), a na-
stępnie docent (1979–1983). W latach 
1973–1983 był kierownikiem Laborato-
rium Instytutu Hodowli i Technologii 

Produkcji Zwierzęcej w Mydlnikach.  
W 1984 r. przeszedł do pracy na Od-
dziale, a następnie Wydziale Technologii 
Żywności, gdzie podjął się organizacji 
Zakładu, a później Katedry Przetwórstwa 
Produktów Zwierzęcych, oraz nauczania 
studentów z zakresu przetwórstwa mię-
sa. W jednostce tej pracował na stano-
wisku docenta (1984–1992), profesora 
AR (1992–1997), docenta (1997–2001)  
i profesora nadzwyczajnego (2001–2005), 
kierując tą jednostką przez ponad 20 lat 
(1984–2005). W roku 2005 przeszedł na 
emeryturę, ale często bywał na Wydziale 
i przy każdej okazji zawsze żywo intereso-
wał się losami katedry i jej pracowników.

W okresie pracy zawodowej Profe-
sor przebywał na stażach naukowych 
na Uniwersytecie Clermont Ferrand we 
Francji (1985), na Uniwersytecie Hum-
boldta w Berlinie (1988), w Scottish 
Agricultural College w Auchincruive 
(1992), w University College Corck  
w Irlandii (1992) oraz w Duńskim In-
stytucie Przemysłu Mięsnego w Roskil-
de (1994).

 W trudnym okresie stanu wojennego 
Profesor pełnił funkcję rzecznika dyscy-
plinarnego ds. studentów (1981–1985), 
potem był członkiem Senackiej Komi-
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sji Dyscyplinarnej ds. Pracowników 
(1999–2002). Brał także udział w pra-
cach licznych komisji uczelnianych i wy-
działowych.

Zainteresowania naukowo-badawcze 
Profesora koncentrowały się na: ocenie 
wpływu czynników przyżyciowych na 
przebieg zmian poubojowych w tkan-
kach zwierzęcych i właściwościach ja-
kościowych mięsa różnych gatunków 
zwierząt; reakcjach fizjologicznych 
oraz mechanizmach adaptacji zwierząt 
w warunkach krótkotrwałego stresu; 
wpływie procesów technologicznych na 
właściwości jakościowe surowców zwie-
rzęcych (mięsa, mleka, jaj), półproduk-
tów i produktów; optymalizacji składu 
i właściwości jakościowych produktów 
mięsnych; opracowywaniu nowych pro-
duktów spożywczych. 

Dorobek naukowy Profesora Tade-
usza Kołczaka obejmuje 175 pozycji,  
w tym 80 oryginalnych prac twórczych. 
Profesor publikował swoje prace w wielu 
renomowanych czasopismach z zakresu 
nauki o żywności, jak: „Journal of Food 
Science”, „Journal of Animal Science”, 
„Meat Science”, „Food Chemistry”. Jest 
też autorem i współautorem skryptów  
i podręczników akademickich.

Profesor był członkiem Komitetu 
Nauk Zootechnicznych PAN (1984–
1986), Komitetu Chemii i Techno-
logii Żywności PAN – Sekcji Białka 
(1984–1986), Komisji Nauk Rolniczych 
i Leśnych PAN Oddział w Krakowie 
(od 1986 r.), Komisji Nauk Rolniczych, 
Leśnych i Weterynaryjnych PAU (od 
1995 r.), Sekcji Technologii Żywności  
i Żywienia Człowieka KBN (1998–
1999), Polskiego Towarzystwa Tech-
nologów Żywności – Sekcja Technolo-
gów Mięsa (przewodniczący w latach 
1996–1997), Rady Naukowej Instytutu 
Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 
(1999–2005).

W ramach działalności dydaktycznej 
Profesor prowadził wykłady z zakresu 
biologicznych podstaw produkcji zwie-

rzęcej, mięsoznawstwa i przetwórstwa 
mięsa oraz seminaria i konwersatoria dla 
studentów specjalizacji przetwórstwo 
mięsa. Był promotorem w czterech prze-
wodach doktorskich oraz wypromował 
kilkudziesięciu magistrów i inżynierów.   

Wśród innych form działalności  
i współpracy z praktyką Profesor orga-
nizował i prowadził dwa dwumiesięczne 
kursy podyplomowe dla obcokrajow-
ców, był wykładowcą European Studies 
in Agrofood Sector TEMPUS PHARE, 
członkiem Komitetu Organizacyjnego 
47th International Congress of Meat 
Science and Technology (Kraków, 
2001), uczestniczył w realizacji progra-
mu British-Polish Joint Research Colla-
boration Programme.

Profesor aktywnie uczestniczył w pra-
cach Polskiego Towarzystwa Technolo-
gów Żywności, Polskiego Towarzystwa 
Nauk Żywieniowych, Polskiego Towa-
rzystwa Zootechnicznego, Stowarzysze-
nia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Spożywczego, 
wygłaszając referaty i organizując kursy 
szkoleniowe.

Za swoją pracę Profesor Tadeusz Koł-
czak został odznaczony Srebrnym Krzy-

żem Zasługi (1996), Złotym Krzyżem 
Zasługi (2003), Medalem Edukacji Na-
rodowej (2002), Medalem im. Profesora 
Franciszka Nowotnego (2009). Otrzy-
mał też nagrody Ministra Szkolnictwa 
Wyższego: indywidualną (1978) i ze-
społową (1986) oraz 14 nagród Rektora 
Akademii Rolniczej w Krakowie.

Środowisko naukowe zootechników  
i technologów żywności poniosło ogrom-
ną stratę. Katedra, Wydział i Uczelnia 
straciły cenionego pracownika naukowe-
go, nauczyciela akademickiego i wycho-
wawcę wielu pokoleń młodzieży, czło-
wieka oddanego swej pracy, a przy tym 
skromnego i pełnego życzliwości. Takim 
pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Po śmierci Profesora na ręce władz 
Wydziału Technologii Żywności na-
deszło wiele adresów kondolencyjnych  
z ośrodków akademickich całego kraju.

Pogrzeb Profesora Tadeusza Kołczaka 
odbył się 7 stycznia 2020 r. na cmenta-
rzu Salwatorskim w Krakowie.

Opracował:  
prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział Technologii Żywności

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni



14

Posiedzenie 28 lutego 2020 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kołczak – emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Żywności, pani Aleksandra Epler – emerytowany pracownik Biblioteki Głównej UR, pan Mi-
chał Chrząszcz – pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Janinie Gospodarek, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych.

Rektor poinformował, że:
• studentka Wydziału Inżynierii Środowiska  i Geodezji Monika Mrozek otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za znaczące osiągnięcia;
• w  roku  2019 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  uzyskał  finansowanie  z Narodowego Centrum Nauki  dla  14  projektów  ba-
dawczych na łączną kwotę 5 583 091 zł, w tym: dla Wydziału Leśnego (8 projektów), Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa  
(5 projektów), Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (1 projekt) oraz dla 14 działań naukowych w konkursie  
MINIATURA na łączną kwotę 546 730 zł, w tym: dla Wydziału Leśnego (4), Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (3), Wy-
działu Biotechnologii i Ogrodnictwa (3), Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (2), Wydziału Technologii Żywności (2);
• Studentka Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Aniela Dymiszkiewicz odniosła kolejny sukces sportowy – tym razem została 
mistrzynią Australii w biegu na 15 km open.

Senat poparł wniosek o nadanie tytułu profesora dr. hab. Piotrowi Siwkowi, prof. UR.

Senat wyznaczył dr hab. inż. Katarzynę Joannę Sobolewską-Mikulską, prof. PW, oraz dr hab. inż. Katarzynę Kocur-Berę, 
prof. UWM, na recenzentów rozprawy doktorskiej pt. Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych przygotowanej przez 
panią mgr inż. Anitę Kukulską-Kozieł w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Senat powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą.

Senat określił szczegółowy podział miejsc mandatowych w Kolegium elektorów następnej kadencji.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• weryfikację składu rad dyscyplin,
• przekształcenie jednostki międzywydziałowej pn. Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich w jednostkę ogólno-
uczelnianą.

Rektor wręczył podziękowania za pracę na rzecz Uczelni mgr. inż. Józefowi Bogaczowi, wieloletniemu dyrektorowi LZD  
w Krynicy-Zdroju, oraz przedstawił nowego dyrektora LZD – mgr. inż. Aleksandra Kuszenina.

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
Posiedzenie 31 stycznia 2020 r.

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł Zdzisław Domagała – emerytowany pracownik Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił Jego pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Agnieszce Filipiak-Florkiewicz, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych.
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Rektor powitał wśród członków Senatu nowego dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa – prof. Edwarda Kunickiego 
oraz przedstawicieli studentów: Pawła Galanta – reprezentanta Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Mateusza Wójcika – 
reprezentanta Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Rektor poinformował, że:
• prof. Wiesław Musiał został wybrany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Maciej Kuboń został wybrany na członka Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Dariusz Grzebelus, prof. Marcin Rapacz oraz dr hab. Włodzimierz Kanownik, prof. UR, zostali wybrani na członków 
Komitetu Nauk Agronomicznych PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Marcin Pietrzykowski, prof. Jarosław Socha, dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR, dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR, 
oraz dr hab. inż. Janusz Szewczyk, prof. UR, zostali wybrani na członków Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN 
w kadencji 2020–2023; 
• dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR, oraz dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR, zostali wybrani na członków Komitetu 
Inżynierii Środowiska PAN w kadencji 2020–2023;
• dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR, został wybrany na członka Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. Władysław Migdał, prof. Lesław Juszczak, dr hab. Aleksandra Duda-Chodak,  
prof. UR, oraz dr hab. inż. Mariusz Witczak,  prof. UR, zostali wybrani na członków Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu 
PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Andrzej Sechman, prof. Dorota Zięba-Przybylska oraz dr hab. inż. Maciej Murawski, prof. UR, zostali wybrani na 
członków Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN w kadencji 2020–2023;
• prof. Krystyna Koziec została wybrana na członka Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN w kadencji 2020–
2023;
• prof. Ewa Cieślik została wybrana na członka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w kadencji 2020–2023;
• projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór”  (w skrócie „EkoPióro”), współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014–2020, został wyróżniony przez Indian Innovators Association oraz otrzymał złoty medal od National Research Council of 
Thailand; projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Part-
nerami projektu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, CEDROB SA, Zakład Drobiarski Niepołomice  
i Poltops sp. z o.o. Kierownikiem B+R jest dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR;
• prof. Janusz Żmija otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną w Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• reprezentanci Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” w konkursie tańca, który odbył się podczas 48. Góralskiego Karnawa-
łu w Bukowinie Tatrzańskiej, otrzymali dwa wyróżnienia: Paweł Skupień i Weronika Cukier w I kategorii wiekowej (16–21 lat), 
a Marcin Trebunia i Marta Kula w II kategorii (22–40 lat).

Senat powołał Kapitułę Godności Akademickiej w składzie:
• prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk (WRE),
• prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski (WL),
• prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman (WHiBZ),
• prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec (WIŚiG),
• prof. dr hab. inż. Edward Kunicki (WBiO),
• prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska (WIPiE),
• prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz (WTŻ).

Senat pozytywnie zaopiniował szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2020–2022. 

Senat dokonał zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nauczania. W miejsce dwóch członków z ramienia studentów: Anny Buga-
ły oraz Łukasza Kuźniara zostali wybrani studenci: Arkadiusz Bieszczad i Julia Wincenciak.
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Senat określił zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Senat znowelizował Uchwałę nr 162/2019 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: technologia żywności i żywie-
nie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.

Senat ustalił program studiów podyplomowych pn.:
• dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020,
• rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021,
• uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021,
• integrowana produkcja rolnicza, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

Senat ustalił zmiany w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu ogólnoakademickim  
w związku z dostosowaniem do wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Collegium Godlewskiego; fot. Gabriel Wojcieszek
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Lasy przerębowe Bośni i Hercegowiny – 
relacja ze stażu

Banja Luka, lipiec 2019 r.

Od 1 lipca do 2 sierpnia 2019 r. dr inż. 
Wojciech Ochał, adiunkt naukowo- 
-dydaktyczny w Zakładzie Biometrii  
i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarzą-
dzania Zasobami Leśnymi na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie odbył staż naukowy w Katedrze 
Planowania Gospodarki Leśnej (Kate-
dra za planiranje gazdovanja šumama) na 
Wydziale Leśnym Uniwersytetu w Banja 
Luce. Pobyt w zagranicznym ośrodku na-

ukowym możliwy był dzięki finansowemu 
wsparciu ze środków Własnego Funduszu 
Stypendialnego JM Rektora dla nauczy-
cieli akademickich Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uniwersytet w Banja Luce (Univerzi- 
tet u Banjoj Luci) został założony w 1975 r.  
i obecnie jest największą instytucją  
edukacyjną w Republice Serbskiej, a dru-
gą pod względem wielkości w całej Bośni 
i Hercegowinie. Uczelnię tworzy 17 wy-

działów, wśród których jednym z najpóź-
niej powstałych i jednocześnie najprężniej 
się rozwijających jest Wydział Leśny. Na 
Wydziale Leśnym prowadzone są zajęcia 
na dwóch kierunkach: leśnictwie i prze-
twórstwie drewna.

Jednostką przyjmującą stażystę była Ka-
tedra Urządzania Lasu, którą kieruje prof. 
dr Vojislav Dukić (będący jednocześnie 
dziekanem wydziału). Tematyka badań 
prowadzonych przez Katedrę koncentruje 

Zbocze masywu Klekovača (1962 m n.p.m.) porośnięte różnowiekowym lasem mieszanym zagospodarowanym sposobem przerębowym
na

uk
a i

 w
sp

ół
pr

ac
a m

ię
dz

yn
ar

od
ow

a



18

się wokół zagadnień dotyczących staty-
stycznych metod inwentaryzacji, modelo-
wania wzrostu drzew i drzewostanów, pro-
gnozowania zmian zasobów leśnych oraz 
planowania i optymalizacji etatów użyt-
kowania lasu. Pracownicy Katedry mają 
szczególnie duże doświadczenie związane  
z planowaniem i optymalizacją przerębo-
wego sposobu zagospodarowania lasu, któ-
ry na terenie Bośni i Hercegowiny posiada 
długą tradycję i ugruntowane podstawy 
naukowe. To właśnie te powody stanowi-
ły główną inspirację dla stażysty przy wy-
borze instytucji przyjmującej. Podstawę 
efektywnego planowania gospodarki leśnej  
w drzewostanach mieszanych zagospoda-
rowanych przerębowo stanowi informacja 
o strukturze wymiarowej drzew. Struktura 
grubości lub innych cech wskazuje m.in. na 
rolę poszczególnych gatunków w zbiorowo-
ści, hierarchię i status konkurencyjny danego 
gatunku, wpływ zabiegów gospodarczych, 
różnorodność struktury i nisz ekologicznych 
oraz rodzaj i strukturę sortymentów deter-
minującą techniczne wykorzystanie drew-
na. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, 
zagadnienie struktury stało się przewodnim 
tematem stażu naukowego.

W trakcie pobytu dr inż. Wojciech 
Ochał wraz z zespołem prof. dr. Vojisla-
va Dukicia realizował temat badawczy 
pt. Modeling and comparing tree size dis-
tributions of differently managed and un-
managed forest types from the Carpathian 
and Dinaric regions. W ramach realizacji 
terenowej części projektu w nadleśnictwie 
Drinić, na zboczach masywu Klekovača 
(1962 m n.p.m.), zespół badawczy, którego 
członkiem był dr inż. Wojciech Ochał, 
założył dwie monitoringowe powierzch-
nie badawcze o wielkości 1,5 ha każda, 
w dwóch typach lasu, tj. w rezerwacie 
ścisłym Lom oraz w drzewostanie zago-
spodarowanym systemem przerębowym. 
Pobyt w terenie i spotkania z pracownika-
mi nadleśnictwa były kolejną okazją do za-
poznania się z praktyczną stroną organiza-
cji tamtejszej gospodarki leśnej w górskich 
przerębowych lasach świerkowo-bukowo- 

-jodłowych. Analityczna część projektu 
polegała na wykorzystaniu danych zebra-
nych na terenie Bośni i Hercegowiny oraz 
posiadanych przez dr. inż. Wojciecha 
Ochała danych z obszaru Karpat w celu 
porównania parametrycznych i niepara-
metrycznych metod modelowania struk-
tury lasu. Wynikiem stażu jest przygoto-
wany manuskrypt publikacji poświęconej 
wpływowi wielkości i sposobu pobierania 
próby na jakość estymacji rozkładu grubo-
ści drzewostanów mieszanych o różnym 
stopniu przestrzennego zróżnicowania 
strukturalnego z wykorzystaniem estyma-
tora jądrowego oraz funkcji Weibulla.

Pobyt na Wydziale Leśnym Uniwersy-
tetu w Banja Luce był dla dr. inż. Woj-

ciecha Ochała bardzo wartościowym do-
świadczeniem, dał mu bowiem możliwość 
zweryfikowania i poszerzenia posiadanej 
wiedzy dzięki współpracy z osobami zaj-
mującymi się zbliżonymi zagadnieniami 
naukowymi i dydaktycznymi. Szczegól-
nie wartościowe było poznanie specyfiki  
i zarządzania gospodarką w górskich la-
sach przerębowych Bośni i Hercegowiny, 
co będzie podstawą i inspiracją do dal-
szych badań z tego zakresu.

Tekst i zdjęcia:
dr inż. Wojciech Ochał

Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wydział Leśny

Fragment mieszanego różnowiekowego lasu zagospodarowanego sposobem przerębowym
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Staż naukowy dr inż. Justyny Likus-Cieślik

Od 1 do 31 sierpnia 2019 r. dr inż. 
Justyna Likus-Cieślik, asystent na-
ukowo-dydaktyczny Zakładu Ekolo-
gii Lasu Instytutu Ekologii i Hodowli  
Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersy-
tetu Rolniczego, odbyła staż naukowy 
w Soil & Water Research Infrastruc-
ture (Výzkumná infrastruktura SoWa) 
w Czeskich Budziejowicach. Odbycie 
stażu było możliwe dzięki dofinan-
sowaniu w ramach środków z Włas- 
nego Funduszu Stypendialnego dla Na-
uczycieli Akademickich Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie oraz dofinasowaniu stażu przez 
dziekana Wydziału Leśnego UR.

Wybór instytucji przyjmującej podyk-
towany był tematyką, jaka realizowana 
jest przez instytut (badania procesów bio-
logicznych oraz interakcji zachodzących 
w ekosystemach, w tym – szczególnie 
– znajdujących się pod presją antropo-
geniczną) oraz możliwością rozwoju ob-
szaru nauk, którymi stypendystka szcze-
gólnie się interesuje. W ramach stażu 

naukowego dr inż. Justyna Likus--Cieślik 
pracowała w zespole prof. Jana Frouza, 
głównie w laboratorium, przeprowadza-
jąc od podstaw analizy biologiczne gleb 
pochodzących z terenów poprzemysło-
wych, silnie zanieczyszczonych siarką. 
Podczas stażu naukowego stypendystka 
zapoznała się z technikami oraz metoda-
mi analitycznymi wykonywanymi w bu-
dziejowickiej SoWie.

Odbyty staż naukowy i poznana me-
todyka prowadzenia analiz biologicz-
nych stanowić będą doskonałe uzupeł-
nienie prowadzonych do tej pory przez 
stypendystkę analiz chemicznych na 
terenach poprzemysłowych. Zdoby-
ta na stażu wiedza przyczyni się do jej 
dalszego rozwoju naukowego, a zdo-
byte doświadczenie będzie owocowało  
w przyszłości.

Tekst: dr inż. Justyna Likus-Cieślik
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
Wydział Leśny

Czeskie Budziejowice, 1–31 sierpnia 2019 r.

Dr inż. Justyna Likus-Cieślik przed budynkiem Centrum Biologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej
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Współpraca Uniwersytetu Rolniczego  
z uczelniami z Chin

Kraków, 16 stycznia 2020 r.

16 stycznia Uniwersytet Rolniczy  
w Krakowie odwiedziła delegacja z Chin. 
Członkowie delegacji reprezentowa-
li trzy odrębne jednostki: University of 
Zhejiang, Quzhou University i Huzhou 
Ningbo City College.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania  
z JM Rektorem – prof. Włodzimierzem 
Sady, który powitał serdecznie gości.  
W spotkaniu uczestniczyli również: pro-

rektor ds. nauki i współpracy z zagrani-
cą – prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, 
który zaznajomił gości z Chin z procesem 
ewaluacji w systemie polskiej nauki, oraz 
prorektor ds. dydaktycznych i studenc-
kich – dr. hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR, którego prezentacja dotyczyła 
krajowych standardów w procesie dydak-
tycznym. Przedstawiciel Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego –  dr inż. Maciej 

Chowaniak podzielił się swoim doświad-
czeniem ze współpracy z jednostkami  
w Chinach. 

Obie strony wyraziły chęć kooperacji 
w zakresie wymiany akademickiej oraz 
realizacji wspólnych projektów nauko-
wych, czego dowodem było podpisanie 
wstępnej umowy.

Opracowanie: 
mgr Dominika Dankiewicz

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Florian Gambuś (po prawej) wita chińskich gości
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Wizyta prof. Jacka M. Pijanowskiego  
w Wiedniu

20 stycznia 2020 r. dr hab. inż. Jacek 
M. Pijanowski, prof. UR – koordy-
nator dyscypliny inżynieria lądowa 
i transport na Uniwersytecie Rolni-
czym im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie wziął udział w otwarciu jednego  
z największych europejskich kongresów 
dotyczących obszarów wiejskich i rol-
nictwa – słynnego austriackiego WIN-
TERTAGUNG.

Przy tej okazji prof. Pijanowski 
rozmawiał z panem Januszem Woj-
ciechowskim – komisarzem UE ds. 
rolnictwa na temat nowego mecha-

nizmu „Kompleksowego urządza-
nia obszarów wiejskich”. Mecha-
nizm ten opracowany został pod 
kierownictwem prof. Pijanowskiego  
w 2018 r. z inicjatywy ówczesnego 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi – 
pana Krzysztofa Jurgla. W przypad-
ku wprowadzenia go w życie mecha-
nizm „Kompleksowego urządzania 
obszarów wiejskich” byłby instru-
mentem długofalowej, systemowej 
przebudowy struktury przestrzenno- 
-gospodarczej obszarów wiejskich w Pol- 
sce – szczególnie rolnictwa – przy  

uwzględnieniu wzrostu kapitału spo-
łecznego i ludzkiego oraz walorów eko-
logicznych, krajobrazowych i kulturo-
wych polskiej wsi.

Natomiast z władzami Forum Eko- 
-Socjalnego Europy prof. Jacek M. 
Pijanowski rozmawiał o wspólnym 
wniosku na projekt do programu HO-
RYZONT 2020, planowanym do zło-
żenia w bieżącym roku z partnerami  
z Polski, Austrii, Niemiec, Węgier  
i Turcji.

Warto zaznaczyć, iż nasza Uczel-
nia prowadzi obecnie wspólnie  
z Forum Eko-Socjalnym Europy pro-
jekt w ramach programu HORYZONT 
2020.

Tekst:
dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru  
i Fotogrametrii

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
koordynator dyscypliny

inżynieria lądowa i transport

Wiedeń, 20 stycznia 2020 r.

Od lewej: Hans Mayrhofer – sekretarz generalny Forum Eko-Socjalnego Europy, prof. Jacek 
Pijanowski, Janusz Wojciechowski – komisarz UE ds. rolnictwa, Elisabeth Köstinger – federalna 
minister rolnictwa, spraw regionalnych i turystyki Austrii, dr Stephan Pernkopf – wicepremier 
Dolnej Austrii, prezydent Forum Eko-Socjalnego Europy
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W dniach 4–7 lutego 2020 r. Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie gościł delega-
cję z Wolaita Sodo University w Etiopii.  
W skład delegacji weszli: wiceprezydent 
ds. nauki  dr Mesfin Bibiso, kierownik 
Biura Wymiany Miedzynarodowej dr 
Dereje Haile, dziekan Wydziału We-
terynarii dr Walelgn Tasfaye oraz szef 
delegacji – dr Yesuneh Gizaw Chernet. 

W pierwszym dniu pobytu naszych 
gości powitał JM prof. dr hab. inż. Wło-

dzimierz Sady oraz prorektor ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej prof. 
dr hab. inż. Florian Gambuś. 

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor 
Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Kowalski, przedstawiciel Cen-
trum Transferu Technologii Wojciech 
Przywała oraz kierownik Biura Wymiany 
Międzynarodowej mgr Dominika Dan-
kiewicz. Byli też studenci z Etiopii, którzy 
studiują na Uniwersytecie Rolniczym. 

Podczas kilkudniowego pobytu w Kra- 
kowie delegacja miała okazję zwiedzić 
dwie jednostki UR: Wydział Biotechno-
logii i Ogrodnictwa oraz Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Mamy nadzieję, że wizyta będzie 
wstępem do owocnej współpracy między 
dwiema uczelniami.

Opracowanie:  
mgr Dominika Dankiewicz

Wizyta delegacji z Uniwersytetu Wolaita Sodo 
(WSU) w Etiopii

Kraków, 5 lutego 2020 r.

Od lewej: wiceprezydent WSU ds. nauki dr Mesfin Bibiso, szef etiopskiej delegacji dr Yesuneh Gizaw Chernet i prorektor ds. nauki i współpracy  
z zagranicą prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
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Centrum Transferu Technologii  
ma nową siedzibę

Kraków, 14 stycznia 2020 r.

14 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste, 
oficjalne otwarcie nowej siedziby Cen-
trum Transferu Technologii Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja   
w Krakowie. Przeprowadzka była moż-
liwa dzięki władzom Uczelni, które zde-
cydowały się zaadaptować nieczynny bu-
dynek na nowe biura ogólnouczelnianej 
jednostki.

Swoją obecnością wydarzenie uświetni-
li przedstawiciele władz Uczelni: Rektor 
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, 
prorektor ds. nauki i współpracy z zagra-
nicą – prof. dr hab. inż. Florian Gam-
buś, kanclerz – mgr Tomasz Szanser, 
przewodniczący Rady Nadzorującej CTT 
– prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz.  

W spotkaniu wzięli również udział dyrek-
torzy Centrów Transferu Technologii, pre-
zesi spółek celowych krakowskich Uczelni 
oraz przedstawiciel Biura Monitorowania 
i Zarządzania RSI z Departamentu Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego, 
pani kierownik Agnieszka Bachórz.

Podczas otwarcia dyrektor CTT UR 
– dr inż. Tomasz Czech omówił główne 
dokonania i planowane działania, jakie są 
i będą prowadzone w Centrum Transfe-
ru Technologii, a także oprowadził gości 
po samej jednostce. Spotkanie odbyło się 
w miłej atmosferze, padło wiele pytań  
i pomysłów co do możliwości wzajemnej 
współpracy w środowisku akademickim.

Nowe biura będą służyły aż trzem pod-
miotom, które działają na naszym Uniwer-
sytecie, tj.: Centrum Transferu Technolo-
gii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja  w Krakowie, Centrum Innowa-
cji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Sp. z o.o. i Akademickiemu Inkubatorowi 
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolnicze-
go im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie.

Od dziś zapraszamy więc pod nasz 
nowy adres: al. Mickiewicza 21C. Chęt-
nie porozmawiamy o różnych możliwo-
ściach komercjalizacji i transferu tech-
nologii, a także o ciekawych projektach  
i badaniach naukowych.

Czekamy na Państwa!
Zespół Centrum Transferu Technologii

Budynek Centrum Transferu Technologii widziany z ulicy Czystej
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Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885 – 1940). 
Konferencja w 80. rocznicę śmierci

Kraków, 19 lutego 2020 r.

Drugą część konferencji poprowadziła dr Cecylia Kuta z krakowskiego oddziału IPN; po prawej 
Rafał Slaski – prezes Zarządu Fundacji im. Zofii i Jana Włodków

Uczestnicy konferencji

19 lutego w Collegium Godlewskiego od-
była się koferencja pt. „Prof. Jan Zdzisław 
Włodek (1885 – 1940)”, zorganizowana  
w 80. rocznicę śmierci tego wielkiego pol-
skiego naukowca i patrioty.

W murach Uniwersytetu Rolniczego 
gości powitał prof. dr hab. inż. Florian 
Gambuś, który w krótkim wystąpieniu 
przypomniał postać prof. Włodka i jego 
wkład w rozwój nauk rolniczych. Następ-
nie głos zabrali przedstawiciele dwóch 
pozostałych współorganizatorów kon-
ferencji: Rafał Slaski – prezes Zarządu 
Fundacji im. Zofii i Jana Włodków i dr 
hab. Filip Musiał, prof. AIK (Akademia 
Ignatianum w Krakowie) – dyrektor kra-
kowskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.

W części I konferencji – prowadzo-
nej przez dr. hab. Mariana Wolskiego, 
prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie), przewodniczącego 
Rady Fundacji im. Zofii i Jana Włodków 
– zebrani wysłuchali 4 wykładów: Wy-
kształcenie, patriotyzm i służba publiczna 
zapisane w genach – pochodzenie rodzinne 
Jana Z. Włodka dr. Bartłomieja Drze-
wieckiego (Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie), Życiorys Jana Z. Włodka  
w optyce jego księgozbioru (lata studenckie)  
dr Anny Bujko (Biblioteka Uniwersy- 
tecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie), Jan Z. Włodek dyplo- 
mata prof. dr. hab. Ryszarda Żelichow- 
skiego (Instytut Studiów Politycznych  
PAN), Z uniwersyteckiej katedry do Legionów 
Polskich w towarzystwie fotograficznej kamery  
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Andrzeja Rybickiego (Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie).

Na część II konferencji, prowadzonej 
przez dr Cecylię Kutę (IPN Kraków), 
złożyły się wykłady: Prof. Jan Z. Włodek – 
naukowiec i rolnik praktyk prof. dr. hab. 
inż. Tadeusza Zająca (Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie), Jan Z. Włodek – służ-
ba w imię ziemiańskiego etosu dr. Marci-
na Chorązkiego (IPN Kraków) i Aktion 
gegen Universitäts-Professoren – przed- 
wczesny kres życia prof. Jana Z. Włodka  
dr Anny Czocher (IPN Kraków).

Spotkanie zakończyła dyskusja.

ŻYCIE JANA ZDZISŁAWA WŁODKA
Jan Zdzisław Włodek urodził się w 1885 
r. w bogatej rodzinie ziemiańskiej w Dą-
browicy koło Bochni. Po ukończeniu CK 
III Gimnazjum im. Króla Jana Sobie-
skiego w Krakowie studiował agronomię 
kolejno na: Królewskim Uniwersytecie 
Wrocławskim, Uniwersytecie we Fry-
burgu, Akademii Rolniczej w Berlinie, 
w końcu na Uniwersytecie Berlińskim, 
gdzie w 1911 r. uzyskał tytuł doktora 
nauk rolniczych. Po powrocie do Galicji 
w 1911 r. pracował w stacji doświadczal-
nej Studium Rolniczego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Mydlnikach, a potem  
w Zakładzie Uprawy Roli i Roślin UJ.

Po wybuchu wielkiej wojny wstąpił do 
formowanych w Krakowie Legionów Pol-
skich. Jako chorąży oddziałów automobi-
lowych został skierowany w sierpniu 1916 
r. na Wołyń, gdzie w wyniku długotrwa-
łego przebywania w okopach podupadł na 
zdrowiu. W grudniu 1916 r. został, w ran-
dze podporucznika, zwolniony z czynnej 
służby i skierowany przez Naczelny Ko-
mitet Narodowy do dyplomacji. W 1917 
r. zorganizował pierwszą polską placówkę 
dyplomatyczną w Hadze, gdzie po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości pełnił 
funkcję chargé d’affaires do marca 1920 r.

Po powrocie w 1920 r. do odrodzonej 
Polski Jan Włodek kontynuował pracę  
w Zakładzie Uprawy Roli UJ i w stacji 
doświadczalnej w Mydlnikach. W 1922 r. 

uzyskał habilitację, a w 1936 r. otrzymał 
tytuł profesora zwyczajnego. W pracy na-
ukowej zajmował się głównie biochemią 
i chemią rolniczą, skupiając się na bada-
niach gleby na Podhalu i w Tatrach. Opu-
blikował ponad 90 prac naukowych. Był 
członkiem wielu towarzystw naukowych, 
w tym współzałożycielem Polskiego To-
warzystwa Gleboznawczego i członkiem 
Czechosłowackiej Akademii Nauk. Był 
też wielkim orędownikiem ochrony przy-
rody, zwłaszcza tatrzańskiej.

6 listopada 1939 r. został aresztowa-
ny przez Gestapo w ramach Sonderak-
tion Krakau. Protesty światowej opinii 

publicznej i osobista interwencja Benita 
Mussoliniego sprawiły, że wraz ze stu 
krakowskimi naukowcami został 8 lute-
go 1940 r. zwolniony do domu. Obozowe 
warunki i brutalne traktowanie spowodo-
wały, że podupadł na zdrowiu i wkrótce, 
19 lutego, zmarł na zapalenie płuc.

Zapis wideo całej konferencji znajdą 
Państwo na youtubowej stronie Centrum 
Edukacyjnego IPN w Krakowie (https://
youtu.be/KQITyu-hReY). Polecamy też 
książkę Jan Włodek – legionista, dyplo-
mata, uczony autorstwa Jana Mariana 
Włodka, syna Profesora.

Opracował: Jacek Okarmus

Jan Zdzisław Włodek w mundurze Legionów Polskich (ok. 1916 r.); fot. z zasobów Muzeum  
Historii Fotografii w Krakowie

Gablota z pamiątkami po Janie Zdzisławie Włodku
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Projekty naukowców z Uniwersytetu Rolniczego
na Demo Day Innowacji 2020

Kraków, 20 lutego 2020 r.

20 lutego w Auditorium Maximum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego odbył się Demo 
Day Innowacji. Jest to pierwsze, organi-
zowane wspólnie przez pięć krakowskich 
uczelni, wydarzenie prezentujące inno-
wacyjne technologie stworzone przez na-
ukowców Uniwersytetu Rolniczego, Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Projekty prezentowane przez Uniwer-
sytet Rolniczy powstały w związku z re-
alizacją programu „Inkubator Innowacyj-
ności 2.0”, dofinansowanego z Programu 
pozakonkursowego „Wsparcie zarządza-
nia badaniami naukowymi i komercjali-
zacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach”, w ra- 
mach Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój 2014–2020. Są to m.in.:

• przyrząd  pomiarowy  do  integracji 
danych z pomiarów TLS i UAV;

• wykorzystanie folii furcelleranowych 
do produkcji przetworów mięsnych;

• innowacyjne  rozwiązania do  stabili-
zacji kul referencyjnych na powierzchni 
terenu oraz balustradach i poręczach;

• hydrolizat żelatyny z karpia w formie 
mikrokapsułek do przedłużania trwałości 
ryb i ich przetworów;

• wyznaczenie parametrów techniczno- 
-eksploatacyjnych układu pneumatycz-
nego stanowiącego wyposażenie głowicy 
roboczej w sekcji kombajnu do zbiorów 

owoców truskawek z upraw prowadzo-
nych rzędowo lub zagonowo, polowych  
i/lub pod osłonami;

• Bezpieczny Park;
• Formeth  –  technologia  bezpośred-

niego rozkładu ścieków formaldehydu  
i urotropiny;

• optymalizacja fitoremediacji ścieków 
przemysłowych zawierających chrom  
z wykorzystaniem rzęśli (Callitriche sp.)  
i organizmów współbytujących;

• wykonanie  prototypu  urządzenia 
„growth stimulator” do powschodowej 
biostymulacji roślin.

O wyżej wymienionych wynalazkach 
pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze 
„Biuletynu” (12.2019 nr 5, s. 26–29).

Dr hab. inż. Bartosz Mitka prezentuje kulę referencyjną do stosowania w naziemnym skaningu laserowym
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Seminarium poświęcone pamięci profesora 
Tadeusza Wojtaszka – rektora Akademii 
Rolniczej w Krakowie w latach 1971 – 1980

Kraków, 21 lutego 2020 r.

W tym roku 15 grudnia przypada 100. 
rocznica urodzin, a 14 lutego 30. rocz-
nica śmierci prof. Tadeusza Wojtasz-
ka, byłego rektora Akademii Rolniczej  
w Krakowie, dziekana Wydziału Ogrod-
niczego, współzałożyciela Polskiego To-
warzystwa Nauk Ogrodniczych, czło-
wieka bardzo zasłużonego dla Uczelni  
i dla polskiego ogrodnictwa. Z tej okazji 
władze Wydziału Biotechnologii i Ogrod-
nictwa (WBiO) wraz z Polskim Towarzy-
stwem Nauk Ogrodniczych zorganizowa-
ły 21 lutego seminarium poświęcone życiu  
i działalności Profesora.

Wszystkich uczestników powitał dzie-
kan WBiO prof. dr hab. inż. Edward 
Kunicki, a seminarium poprowadził 
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur. 
Pierwszy referat wygłosił JM prof. Wło-
dzimierz Sady – rektor Uniwersytetu 
Rolniczego, który przedstawił historię 
działalności prof. Tadeusza Wojtaszka 
jako rektora Akademii Rolniczej w Kra-
kowie w latach 1971–1980. Następnie 
głos zabrał mgr Paweł Jakubiec, który 
skupił się na życiu i edukacji niezapo-
mnianego rektora. Obie prezentacje zo-
stały bogato zilustrowane archiwalnymi 
fotografiami.

Na zakończenie seminarium licznie 
zgromadzeni słuchacze mogli obejrzeć 
fragmenty filmów (w tym także do-
kumentów Polskiej Kroniki Filmowej)  
z udziałem prof. Tadeusza Wojtaszka. 

Projekcja dostarczyła wielu wzruszeń oso-
bom, które miały szczęście znać osobiście 
dawnego rektora.

Na zakończenie uczestnicy semina-
rium udali się pod pomnik Profesora,  
gdzie  rektor UR – prof. Włodzimierz  
Sady w asyście dziekana WBiO – prof. 
Edwarda Kunickiego i prof. Stanisła-
wa Mazura złożył w imieniu wszystkich 
zebranych wiązankę kwiatów.

Opracowanie i zdjęcia:
Jacek Okarmus

Rektor UR prof. Włodzimierz Sady przedstawił 
historię działalności prof. Tadeusza Wojtaszka 
jako rektora Akademii Rolniczej w Krakowie

Mgr Paweł Jakubiec skupił się na życiu i edukacji niezapomnianego rektora AR w Krakowie
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„Postępowanie dietetyczne i diagnostyka 
chorób układu pokarmowego psów i kotów”  
– konferencja z cyklu „Nauka Praktyce”

Kraków, 29 lutego 2020 r.

29 lutego w Centrum Kongresowym Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła 
się już trzecia z kolei konferencja z cyklu 
„Nauka Praktyce” poświęcona żywieniu 
zwierząt towarzyszących pt. „Postępo-
wanie dietetyczne i diagnostyka chorób 
układu pokarmowego psów i kotów”. 
Organizatorem konferencji była Kate-
dra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt  
i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii 

Zwierząt UR. W skład Komitetu Orga-
nizacyjnego wchodzili: dr inż. Olga La-
sek (przewodnicząca), prof. dr hab. inż. 
Zygmunt M. Kowalski, dr hab. Jaro-
sław Kański, prof. UR, dr inż. Justyna 
Barć, mgr inż. Marta Sabatowicz i mgr 
inż. Patrycja Rajtar. Patronat medialny 
nad konferencją objęli: Radio Kraków, 
portal Dogosfera.pl oraz czasopismo 
„Weterynaria w Praktyce”. Patronem 

honorowym konferencji była POLKAR-
MA – Polskie Stowarzyszenie Producen-
tów Karmy dla Zwierząt Domowych, 
zrzeszające wiodące firmy z branży pro-
ducentów karm dla zwierząt domowych, 
które działają na polskim rynku. Konfe-
rencję otworzył i prowadził prof. dr hab. 
inż. Zygmunt M. Kowalski.

Wśród prelegentów konferencji zna-
lazł się prof. Jan Suchodolski z Texas 

Uczestnicy konferencji
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A&M University, którego wykład po-
zwolił spojrzeć z nowej perspektywy na 
wpływ diety na mikrobiom układu po-
karmowego zdrowych zwierząt oraz pa-
cjentów zmagających się z problemami 
zdrowotnymi. Problematykę diety jako 
elementu terapii w wybranych jednost-
kach chorobowych przewodu pokarmo-
wego psów i kotów z niemiecką precy-
zją podsumował prof. Jürgen Zentek 
z Freie Universität Berlin. Połączył on 
swoje wystąpienie z prezentacją licznych 
przypadków ze swojej bogatej praktyki 
dietetyka.

W tym dniu nie zabrakło przedstawi-
cieli polskich jednostek, które zajmują 
się kwestiami problemów układu pokar-
mowego. Świeże spojrzenie na przewle-
kłe choroby przewodu pokarmowego  
u zwierząt domowych było głównym 
celem wykładu dr. n. wet. Michała 
Ceregrzyna. Świetnym nawiązaniem 
do tematu okazał się wykład dr. n. wet. 
Jacka Wilczaka z SGGW w Warszawie. 
Zaburzenia wchłaniania oraz trawienia 

są znaczącym problemem w przypadku 
chorób przewodu pokarmowego, można 
jednak łagodzić ich skutki za pomocą 
właściwej dietoterapii. Do dyskusji za-
chęcał licznie zebranych uczestników 
wykład dr. n. med. Dawida Jańczaka, 
który omawiał kwestię pasożytów jeli-
towych u zwierząt domowych. Wśród 
wykładów nie zabrakło także serii 
przypadków klinicznych dotyczących 
zaburzeń na tle żołądkowo-jelitowym. 
Problemy gastroenterologiczne pacjen-
tów gabinetu endoskopii Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu zostały 
szczegółowo omówione przez zespół 
specjalistów tej jednostki – dr. hab. 
Marcina Jankowskiego oraz dr n. wet. 
Jolantę Spużak. 

Konferencja odbyła się w ramach 
cyklu konferencji „Nauka Praktyce”. 
Ideą takich konferencji organizowanych 
przez Katedrę Żywienia, Biotechnologii 
Zwierząt i Rybactwa jest próba odpo-
wiedzi na pytania związane z żywieniem 
i dietetyką zwierząt. W tegorocznej 
konferencji wzięło udział 185 uczest-
ników, w tym hodowcy psów i kotów, 
doradcy żywieniowi, przedstawiciele 
firm produkujących karmy dla zwie-
rząt domowych, behawioryści, lekarze 
oraz pracownicy gabinetów weteryna-
ryjnych z całej Polski. Bardzo licznie  
w obradach uczestniczyli studenci  kie-
runków zootechnika i weterynaria, nie 

tylko z Uniwersytetu Rolniczego, lecz 
także ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, z Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie i Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. 

Na zakończenie konferencji prof. 
Zygmunt M. Kowalski podziękował 
przede wszystkim sponsorom, którzy sfi-
nansowali wystąpienia prelegentów. Po-
informował, że wykłady będą dostępne 
na stronie internetowej konferencji: 
https://zywieniepsow.urk.edu.pl. Zapro-
sił uczestników na kolejną konferencję  
w przyszłym roku. Bardzo duże zaintere-
sowanie oraz bardzo wysoka frekwencja 
zachęcają do cyklicznego, rokrocznego 
organizowania konferencji.

Mamy nadzieję, że dzięki owocnym 
obradom, którym towarzyszyła ożywio-
na dyskusja i wymiana poglądów, każdy  
z uczestników mógł poszerzyć swoją wie-
dzę, nie tylko naukową, ale także prak-
tyczną. Z niecierpliwością oczekujemy  
następnej konferencji – w 2021 r.

Opracowanie:
dr inż. Olga Lasek

prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski
Katedra Żywienia, Biotechnologii  

Zwierząt i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Zdjęcia:  
dr hab. Jarosław Kański, prof. UR

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Prelegenci, organizatorzy, członkowie Polkarmy

ko
nf

er
en

cje



30

Finał konkursu na prezentację w języku obcym

Kraków, 16 stycznia 2020 r.

16 stycznia odbył się pierwszy finał kon-
kursu na prezentację w języku obcym 
organizowany przez Studium Języków 
Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Kra- 
kowie. Konkurs adresowany był do 
słuchaczy studiów stacjonarnych na-
szej Uczelni uczęszczających na IV se-
mestr lektoratu w roku akademickim 
2019/2020.

Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem – zgłoszono 32 prezentacje (25  
w języku angielskim i 7 w niemieckim) 
wyłonione w drodze głosowania przez 
studentów poszczególnych grup wspól-
nie z lektorem prowadzącym zajęcia.  
Z każdej grupy można było wybrać jedną 
najlepszą prezentację, która przechodziła 
do pierwszego etapu konkursu. Do dru-
giego, finałowego etapu lektorzy Studium 
Języków Obcych zakwalifikowali 9 pre-
zentacji w języku angielskim i 3 w języku 
niemieckim.

Tematyka prezentacji była niezwy-
kle różnorodna, ponieważ do konkursu 
zgłosili się studenci 7 wydziałów naszej 
Uczelni. Najliczniej reprezentowane były 
Wydziały: Hodowli i Biologii Zwierząt, 
Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Tech-
nologii Żywności.

Wystąpieniom studentów w finale 
towarzyszyły olbrzymie emocje. Prezen-
tacjom przyglądała się zaproszona przez 
uczestników publiczność, lektorzy oraz 
komisja konkursowa. Mimo zdenerwo-
wania uczestnicy zdołali opanować tremę 
i zaprezentować swoje tematy w sposób 
profesjonalny. Rzetelne przygotowanie 
prezentacji zarówno pod względem me-
rytorycznym jak i graficznym sprawiło, 
że ich poziom był bardzo wyrównany,  

a wyłonienie zwycięzców przez jury kon-
kursowe niezwykle trudne.

Przy ocenie prezentacji 5-osobowe jury 
złożone z lektorów zwracało uwagę na na-
stępujące aspekty wystąpienia: obecność 
elementów charakterystycznych dla orga-
nizacji prezentacji, zrozumiałość wypo-
wiedzi i jej zgodność z tematem, płynność 
wypowiedzi, tempo i wymowa, popraw-
ność gramatyczna, słownictwo ogólne  
i fachowe, pomysłowość w prezentowaniu 
tematu oraz ogólne wrażenie.

Po długich i burzliwych naradach 
niekwestionowanym zwycięzcą konkur-
su okazał się Michał Rekies, student III 
roku biotechnologii, autor prezentacji 
Vaccine Hesitancy. II miejsce zajęła Aneta 
Karkoszka, studentka III roku Wydzia-
łu Technologii Żywności, za prezentację 
Cornish Local Products. III miejsce przy-
padło Kamili Bednarek, studentce III 
roku Wydziału Hodowli i Biologii Zwie-
rząt, za prezentację Native Japanese Dog 
Breeds. Przyznano również dwie równo-
rzędne nagrody publiczności: Patrykowi 
Romerowiczowi z Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji za prezentację  
o fotogrametrii oraz Adamowi Górskie-
mu z Wydziału Leśnego za prezentację  
o siekierach. 

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani 
do finału etapu zostali nagrodzeni oce-
ną bardzo dobrą na koniec IV semestru 
lektoratu. Przyznano również nagrody 
finansowe za zajęcie I, II i III miejsca  
w wysokości 800, 600 i 400 zł.

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy. Cieszymy się jako 
lektorzy języków obcych, że z roku na rok 

poziom prezentacji będących integralną 
częścią nauczania języka obcego jest coraz 
wyższy, a nasza współpraca ze studentami 
owocna. Mamy nadzieję, że przekazywa-
na przez nas wiedza znajdzie praktyczne 
zastosowanie nie tylko w konkursie, ale 
przede wszystkim w codziennym życiu, 
rozwijaniu zainteresowań naukowych 
oraz współpracy międzynarodowej z inny-
mi ośrodkami akademickimi na świecie.

Opracowanie:
dr Elżbieta Kloc

Studium Języków Obcych

KONKURS NA PREZENTACJĘ W LICZBACH
Liczba zgłoszonych prezentacji: 32
Liczba zakwalifikowanych prezentacji: 12
Liczba prezentacji w finale: 11 (jedna osoba zre-
zygnowała)
Liczba prezentacji wygłoszonych w parze: 3
Liczba prezentacji wygłoszonych indywidualnie: 8

Uczestnictwo studentów wg wydziałów oraz ję-
zyka prezentacji:
Język angielski (wydział: liczba zgłoszonych 
prezentacji/liczba prezentacji w finale):
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: 7/2
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: 5/2
Wydział Technologii Żywności: 5/1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: 3/1
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: 2/1
Wydział Leśny: 1/1
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: 2/0
Język niemiecki:
Wydział Technologii Żywności: 3/1
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: 2/1
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: 1/1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: 3/1

ni
e t

yl
ko

 n
au

ka



31

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kraków, 19 lutego 2020 r.

19 lutego odbyła się na Wydziale Inżynie-
rii Środowiska i Geodezji naszego Uniwer-
sytetu już XIII edycja cyklicznej imprezy 
adresowanej do uczniów szkół średnich  
z Krakowa i okolic pod nazwą Wielka 
Lekcja Inżynierii Środowiska i Geodezji.  
W zamyśle organizatorów, czyli władz 
dziekańskich i samorządu studenckiego, 
ma ona charakter spotkania informacyjno- 
-integracyjnego uczniów z pracowni-
kami oraz studentami Wydziału. Na 
rozpoczęcie lekcji dziekan WIŚiG prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Gawroński ser-
decznie przywitał zebranych uczniów  
i ich opiekunów oraz przedstawił zwięzłą 

informację o naszej Uczelni i Wydzia-
le. Następnie Paweł Galant podzielił 
się informacjami dotyczącymi działal-
ności reprezentowanej przez niego Wy-
działowej Rady Samorządu Studentów.  
W dalszej kolejności uczniowie wysłucha-
li trzech krótkich wykładów popularno- 
-naukowych, których tematyka nawią-
zywała ściśle do programów nauczania  
i prac badawczych realizowanych na 
Wydziale. Wykładowcami podczas te-
gorocznej edycji Wielkiej Lekcji byli: dr 
hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Woj-
taszek, prof. UR, która wygłosiła pre-
lekcję pt. Współczesne zmiany klimatu  

w Polsce, dr hab. inż. Piotr Bugajski, 
prof. UR, który zaprezentował prelek-
cję pt. Oczyszczanie ścieków w pigułce  
i dr hab. inż. Marek Ślusarski, które-
go wykład zatytułowany był: Geomatyka 
jako narzędzie pozyskiwania informacji  
o środowisku przyrodniczym.

Uczniowie w skupieniu i z zaintereso-
waniem wsłuchiwali się w przekazywane 
treści prelekcji, a po ich zakończeniu na-
gradzali wykładowców burzliwymi okla-
skami. Po zamknięciu tej części lekcji 
uczniowie przystąpili do rozwiązywania 
testu, który miał potwierdzić zdobytą 
w czasie wykładów wiedzę. W oczeki-

Otwarcie Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Geodezji (od prawej: dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński; Paweł Galant; 
prodziekan Wydziału dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR; dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. UR; dr hab. inż. Marek Ślusarski)
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waniu wyników uczniowie uczestniczyli  
w przygotowanym przez organizatorów 
poczęstunku, a następnie wysłucha-
li jeszcze dwóch krótkich wystąpień: 
dr Magdaleny Gali – przedstawicielki 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, która 

wygłosiła prelekcję  Wody Polskie i ich 
rola w gospodarowaniu zasobami wod-
nymi oraz prodziekana WIŚIG dr hab. 
inż. Andrzeja Bogdała, prof. UR, który 
przedstawił warunki i przebieg rekrutacji 
kandydatów zainteresowanych studia-
mi na kierunkach oferowanych przez  
WIŚiG. 

Wielką Lekcję Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji zakończył podsumowa-
niem dziekan WIŚiG prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Gawroński, który najbardziej 
zaangażowanym uczestnikom wręczył 
cenne nagrody w postaci sprzętu tury-
stycznego. 

Podsumowując tegoroczną Wielką 
Lekcję, należy stwierdzić, że cieszyła się 
ona dużym zainteresowaniem. Uczest-
niczyło w niej około 230 uczniów i wy-
chowawców reprezentujących szkoły 
średnie z Bochni, Krakowa, Miechowa, 
Oświęcimia i Niepołomic. Organizatorzy 
składają w tym miejscu serdeczne podzię-
kowanie Dyrekcji Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie za przy-
jęcie zaproszenia i aktywny udział w lek-
cji ich przedstawicieli oraz przygotowanie 
stoiska informacyjnego, bogato zaopa-
trzonego w stosowne materiały. 

Opracowanie: 
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR

dr inż. Włodzimierz Miernik
Zdjęcia: mgr inż. Izabella Majewska

Wystąpienie Pawła Galanta – przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Wykład o zmianach klimatu w Polsce wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. UR
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Rolniczy Kraków – wykład mgr Danuty 
Gajewskiej promujący Uniwersytet Rolniczy  
w środowisku Krakowa

Kraków, 20 lutego 2020 r.

Wpisując się w trend Muzeów Uczel-
nianych – łączyć uczelnię z miastem 
– Biblioteka Główna, Muzeum UR 
oraz Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek  
i Przewodników Turystycznych Gau-
deamus zorganizowało prezentację po-
kazującą miejsca w Krakowie związane  
z Uniwersytetem Rolniczym.

Wykład dedykowany był członkom 
Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich, 
pracownikom Uniwersytetu obecnym  
i byłym, studentom oraz wszystkim zain-
teresowanym  tematem – rolniczym szla-
kiem po Krakowie.

Wirtualny spacer odbył się 20 lutego 
w sali A Collegium Godlewskiego przy  
al. Mickiewicza 21, dzięki uprzejmości 
dziekana Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego prof. dr. hab. inż. Andrzeja 
Lepiarczyka. 

Spotkanie było kameralne, odbyło 
się już w cieniu zbliżającej się pandemii. 
Tym bardziej dziękuję za obecność sza-
nownym gościom: panom prorektorom 
– prof. dr. hab.inż. Florianowi Gam-
busiowi i prof. dr. hab. inż. Krzyszto-
fowi Ostrowskiemu, którzy zajmowali 
się i zajmują sprawami Biblioteki, pani 
dr Bożenie Pietrzyk – dyrektorowi Bi-
blioteki Głównej, pani Elżbiecie Kusi-
nie – przewodniczącej Federacji Stowa-
rzyszeń Przewodnickich, pani dr Agacie 
Wolskiej – przedstawicielce Fundacji im. 
Zofii i Jana Włodków, panu Pawłowi Ja-

kubcowi – kierownikowi Archiwum UR 
i licencjonowanemu przewodnikowi po 
Krakowie, przewodnikom krakowskim 
oraz panom Gabrielowi Wojcieszkowi 
i Adamowi Mrozowi za fotografowa-
nie spotkania, ale przede wszystkim za 
dotychczasową wieloletnią, a choć nie 
do przecenienia, bezinteresowną pomoc  
w działaniach Muzeum UR, jak również 
Archiwum UR. 

Prof. Krzysztof Ostrowski, prorek-
tor ds. organizacji i rozwoju Uczelni, na 
początku spotkania przedstawił zebra-
nym bieżącą sytuację Uczelni i jej obecne 
związki z Krakowem pod kątem działal-

ności Uniwersytetu Rolniczego na rzecz 
miasta i odwrotnie. 

Pod koniec spotkania mgr Paweł 
Jakubiec zaprezentował postać rektora 
– prof. Tadeusza Wojtaszka, a prof. 
Florian Gambuś wspominał prof. 
Emila Godlewskiego na podstawie 
zachowanych na Wydziale Rolniczo-
-Ekonomicznym dokumentów. Wywią-
zała się sympatyczna, wspomnieniowa 
dyskusja. 

Wykład wygłosiła mgr Danuta Ga-
jewska, członkini Federacji Stowarzyszeń 
Przewodnickich i Stowarzyszenia Muze-
ów Uczelnianych.

Wykład prowadzi mgr Danuta Gajewska; fot. Gabriel Wojcieszek
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MIEJSCA NA MAPIE ROLNICZEGO KRAKOWA
1. Dwa popiersia Kołłątaja (na dzie-

dzińcu Collegium Kołłątaja i w parku 
Jordana), który jako reformator Akademii 
Krakowskiej nakłaniał do nauczania rol-
nictwa w szkołach wyższych i średnich. 
Również Krzesławice, dworek Jana Ma-
tejki, gdzie wcześniej Kołłątaj miał swoje 
gospodarstwo. Jak wspomina jego przyja-
ciel Jan Śniadecki: „w krótkim czasie spu-
stoszył dzierżawioną posiadłość”1. Cóż – 
dopiero zabiegał o edukację rolniczą.

2. Rynek Główny, przy okazji tema-
tu „Kraków w Księstwie Warszawskim”.  
Z odwrotem Austriaków, w tym prof. 
Józefa Kaila, w roku 1809 zakończył się 
dwuletni epizod pierwszej katedty rolnic-
twa w Krakowie – Katedry Gospodar-
stwa Wiejskiego.

3. Sukiennice, Muzeum Narodowe, 
portret Leona Sapiehy (obecnie w ma-
gazynie), założyciela rolniczych Dublan. 
Książę nie ma już głównej ulicy we Lwo-
wie, ale ma epitafium w Katedrze Łaciń-
skiej. Lepiej nawet wspomnieć o Sapieże 
przy Pałacu Biskupim, a najlepiej przy 
pomniku wnuka, Księcia Niezłomne-
go, zamodlonego pod najpiękniejszym 
polskim witrażem2. Portret Alfreda Po-
tockiego, jednego z założycieli przemy-

słu rolniczego w Galicji, hodowcy koni  
w Kurowicach, dobroczyńcy szkoły rolni-
czej w Czernichowie. Kiedy chowano go 
w Łańcucie (cytuję za „Kurierem Lwow-
skim” z 5 czerwca 1889 r.), „We Lwowie 
zamówiono niebywałą ilość wieńców, tak 
że ogrodnikom zabrakło kwiatów i krze-
wu laurowego”.

4. Collegium Iuridicum, pierwsza sie-
dziba Studium Rolniczego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

5. Collegium Novum, tablica pod Dę-
bem Wolności lub przy auli – Sonderak-
tion i profesorowie Wydziału Rolniczego,  
oraz tablica na półpiętrze, tym, którzy 
zginęli „na nieludzkiej ziemi”, na której 
pod wzruszającym cytatem Herberta wy-
pisany jest, m.in., „Edward Ralski – Sta-
robielsk”.

6. Collegium Novum, druga tablica 
pod Dębem Wolnosci – odzyskanie nie-
podległości w 1918 r. i tablica pamiątko-
wa na II piętrze, z nazwiskami studentów 
UJ, w tym studentów Studium Rolnicze-
go, którzy polegli w latach 1914–1921.

7. Collegium Novum, aula – Jadwiga 
Królowa Polski Antoniego Piotrowskiego, 
patronka Studium Rolniczego od roku 
1906, kopia tego obrazu pędzla Marii Roj- 
-Pabisiak w gabinecie JM Rektora UR.

8. Podwale 2, tablica poświęcona taj-
nemu nauczaniu w czasie okupacji hitle-

rowskiej, profesorowie Wydziału Rolni-
czego byli bardzo zasłużeni w organizacji 
tajnych studiów.

9. Collegium Maius – w Auli Jagiel- 
lońskiej portret prof. Edwarda Janczew-
skiego jako rektora UJ. Wśród najważ-
niejszych postaci związanych na prze-
strzeni wieków z Uniwersytetem – prof. 
Emil Godlewski.

10. Collegium Maius, Ogród Profe-
sorski – założony przez prof. Janczewskie-
go ogród botaniczno-rolniczy: „Wybornie 
położony, a wystarczająco rozległy”3. 
Wybudowanie Collegium Witkowskiego, 

Dziedziniec Collegium Iuridicum

Portret Emila Godlewskiego (pośrodku) w Auli Jagiellońskiej

Tablica przy Podwalu 2
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po dziesięciu latach, zepsuło i wyborność, 
i rozległość. 

11. Piłsudskiego 16, dom Janczewskich.  
Jadwiga, żona Edwarda była siostrą 
pierwszej żony Sienkiewicza, humanist-
ką i malarką, prawdziwie się z pisarzem 
przyjaźnili. „W trakcie podróży, od  18 
do 28 października 1886 r., Sienkiewicz 
i  Pochwalski odbyli dziesięciodniową 
kwarantannę na rosyjskim statku Oleg, 
przy wejściu do cieśniny Bosfor. W in-
nym fragmencie (…) listu do Janczew-
skiej Sienkiewicz wspomina: „Statek staje 
na kwarantannę w niedzielę rano. Kawak 
o  36 kilometrów od Konstantynopola. 
Nie widać nic, jeno parę skał i  nędzną 
wioskę turecką. Ciężka kwarantanna”4.

12. Kościół oo. Kapucynów, tablica 
poświęcona Wacławowi Surzyckiemu, 
wicedyrektorowi Dep. Lasów i Dóbr 
Państwowych Zarządu Wołynia i Podola, 
który zginął w wojnie polsko-sowieckiej 
w roku 1920, gdzie walczył jako ochotnik 
w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Wa-
cław Surzycki był bratankiem prof. Ste-
fana Surzyckiego, absolwentem Studium 
Rolniczego.

13. Krużganki kaplicy Loretańskiej, 
tablica ku czci Janiny Karłowicz – zało-
życielki i dyrektorki szkoły w Snopkowie: 

„Kierownictwo Szkoły dbało o utrzy-
manie wysokiego poziomu nauczania. 
Wykładowcami byli profesorowie i asy-
stenci Uniwersytetu Jana Kazimierza, Po-
litechniki Lwowskiej, Akademii Rolniczej  
w Dublanach, Wyższej Szkoły Ekono-
micznej i Akademii Weterynaryjnej we 
Lwowie. Uzupełnieniem wykładów były 
demonstracje w laboratoriach uniwer-
syteckich, referaty naukowe i dyskusje. 
Organizowano też wycieczki naukowe  
i praktyki we wzorowych gospodarstwach 
oraz szkołach podobnego typu w kraju  
i za granicą. Zajęcia praktyczne prowadzili 
nauczyciele z przygotowaniem zawodo-
wym i pedagogicznym, a odbywały się one 
w doskonale prowadzonym gospodarstwie 
hodowlanym Bielosko. Należy zazna-
czyć, że szkoła w Snopkowie, szczególnie  
w ostatnich latach istnienia, nie tylko do-
równywała, ale przewyższała poziomem 
oraz bogatym programem nauczania wiele 
zagranicznych szkół gospodarczych”5.

14. Urząd Miasta Krakowa, pl. 
Wszystkich Świętych – galeria portretów 
prezydentów Krakowa, wśród nich Józef 
Sare, wieloletni wiceprezydent miasta  
i architekt Collegium Agronomicum oraz 
wielu gmachów użyteczności publicznej.

15. Ulica Senacka 3, tablica upamięt-
niająca pokazowy proces Wojskowego 

Sądu Rejonowego, który 10 września 
1947 r. wydał wyroki na siedemnastu 
przywódców i działaczy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i zrzeszenia Wolność  
i Niezawisłość, m.in. na prof. Eugeniusza 
Ralskiego – organizatora Katedry Ekolo-
gii Roślin i prof. Karola Starmacha – za-
służonego dla Rybackiej Stacji Doświad-
czalnej w Mydlnikach.

16. Kleparz, Warszawska 2 – pałac 
Zdzisława Włodka, ziemianina i polity-
ka, ojca prof. Jana Zdzisława Włodka, 
który mieszkał przy ulicy Pędzichów 
bocznej. Obecnie w jego domu, Wró-
blewskiego 5, ma siedzibę fundacja im. 
Zofii i Jana Włodków.

17. Kleparz, św. Filipa 6 – Dom Ko-
lejowców Polskich, dokładnie siedziba 
Zarządu Okręgowego Zjednoczenia Ko-
lejowców Polskich, którego architektem,  
w roku 1932, był Stanisław Juszczyk, 
absolwent Szkoły Przemysłowej w Kra-
kowie i Politechniki Lwowskiej. Po trzy-
dziestu latach zaprojektował budynek 
Wyższej Szkoły Rolniczej, czyli Budynek 
Jubileuszowy. 

18. Dom Profesorów Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, pl. Inwalidów 4: „Po 
ukończeniu budowy w domu zamiesz-
kało ośmiu profesorów z rodzinami: Jan 
Dąbrowski i Emil Godlewski na parte-

Tablica w kościele oo. Kapucynów

Grób rodziny Fierichów na cmentarzu Rakowickim
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rze, Tadeusz Estreicher i Michał Siedlec-
ki na pierwszym piętrze, Edward Kuntze  
i Konstanty Zakrzewski na drugim, Janina 
Gołogórska i Ernest Maydell na trzecim”6.

19. Aleja Mickiewicza – gmachy Col-
legium Agronomicum i Szkoły Przemy-
słowej wybudowano jako pierwsze przy 
nowej ulicy, jeszcze przed nasypem kolei 
obwodowej, którą zlikwidowano w 1911 r.  
Z kolei przed Budynkiem Jubileuszowym 
rzeźby prof. Bronisława Chromego.

20. Cmentarz Rakowicki – niezli-
czona ilość grobów związanych z naszą 
Uczelnią. Wybiorę prof. Jerzego Fiericha. 
Gdyby on nie napisał w 1934 r. historii 
Studium Rolniczego i Wydziału Rolni-
czego UJ, to by jej nie było. Tak, zosta-
libyśmy bez historii. A że historia zwykle 
prosta nie jest, na grobie Jerzy Fierich ma 
napisane: „Profesor zwyczajny Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej”. 

To  najprostszy „Krakowski Rolniczy 
Szlak”, możemy go wspólnie uzupełniać, 

aż odnotujemy wystarczająco dużo „na-
szych” punktów na mapie miasta. Dwu-
dziestym pierwszym przykładem może 
być gmach Towarzystwa Rolniczego na 
pl. Szczepańskim z rzeźbami – personi-
fikacjami prac rolnych. Zachęcam do od-
krywania takich punktów. One są dowo-
dem, że istniejemy w czasie i przestrzeni.  
I, że nie od dziś. 

Tekst i zdjęcia:
mgr Danuta Gajewska

Biblioteka Główna, Muzeum UR

PRZYPISY
1 Na podstawie książki Macieja Miezia-
na Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty, 
Kraków 2014, s. 12.
2 Pomnik kardynała Adama Stefana 
Sapiehy pod kościołem św. Franciszka  
z Asyżu, autor August Zamoyski, witraż 
Bóg Ojciec albo Stworzenie Świata Stani-
sława Wyspiańskiego.

3 Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, 
Ogród botaniczno-rolniczy Edwarda 
Janczewskiego przy Studium Rolniczym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie jako kolekcja roślin użytkowych [w:] 
„Architektura”, 2012, nr 8, s. 3.
4 Łukasz Wojtczak, Henryk Sienkiewicz  
i Kazimierz Pochwalski na statku, na 
stronie Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, dostęp 5 sierpnia 2020 r., https://
mnki.pl/pl/obiekt_tygodnia/2013/poka-
z/94,henryk_sienkiewicz_i_kazimierz_
pochwalski_na_statku,4.
5 Cytat pochodzi z artykułu Szkoła Pol-
skich Pań napisanego przez Marię Gu-
mińską, absolwentkę WSR w Krakowie, 
bibliotekarkę Biblioteki Głównej AR, na 
stronie kwartalnika „Cracovia Leopolis”, 
2006, dostęp 5 sierpnia 2020 r., http://
www.cracovia-leopolis.pl/index.php?po-
kaz=art&id=1235.
6 Barbara Zbroja: Architektura między-
wojennego Krakowa 1918–1939, Kraków 
2013, s. 88.

Złoty i srebrny medal Konrada Miklasińskiego

Wisła, 28 – 29 lutego 2020 r.

28 i 29 lutego 2020 r. w Wiśle odby-
ły się Akademickie Mistrzostwa Polski  
w Snowboardzie. Po zaciętej rywalizacji 
Konrad Miklasiński – student I roku na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Geode-
zji zdobył złoty medal w banked slalomie 
oraz srebrny medal w gigancie w punk-
tacji generalnej wszystkich uczelni wyż-
szych!

Gratulujemy sukcesu.
Redakcja

Konrad Miklasiński – zdobywca złotego  
medalu w banked slalomie ... oraz srebrnego medalu w gigancie
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Profesor Helena Bączkowska

Prof. dr Helena Bączkowska, profesor ho-
dowli drobiu Wydziału Zootechnicznego 
kolejno WSR i AR w Krakowie – urodzona 
16 września 1910 r. w Spytkowicach, zmarła 
6 czerwca 1995 r.

Prof. H. Bączkowska studia ukończyła 
na Wydziale Rolniczym UJ w 1934 r. ze spe-
cjalnością hodowli zwierząt, doktorem nauk 
rolniczych została na UMCS w Lublinie 
w roku 1947 pod kierunkiem prof. Laury 
Kaufman, tytuł naukowy docenta uzyskała  
w 1954 r., tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego, wreszcie profesora zwyczajnego 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie w 
1960 r. w 1967 r.

Pracę zawodową rozpoczęła jako na-
uczycielka hodowli zwierząt w Szkole 
Mleczarstwa w Szafarni, a kontynuowa-
ła ją w charakterze instruktorki hodowli 
zwierząt w latach 1934–1937. W Szkole 
Mleczarstwa była też księgową i kierow-
niczką internatu. W latach 1937–1950 
była asystentem w Dziale Biologii Ho-
dowlanej Państwowego Instytutu Nauko- 
wego Gospodarstwa Wiejskiego w Pu-
ławach, ale także nauczycielką hodowli  

i kierowniczką szkolnej fermy w Żeńskiej 
Szkole Hodowli Drobiu w Julinie, a następ-
nie asystentem w Zakładzie Genetyki i Ho-
dowli Drobiu UMCS w Lublinie. W latach 
1941–1944 ponownie pracowała jako ad-
iunkt w PINGW w Lublinie i w tym okresie 
uratowała od zagłady prof. Laurę Kaufman 
i zbiory biblioteczne. W roku 1944 wraz  
z prof. Laurą Kaufman organizowała Kate-
drę Genetyki i Drobiarstwa UMCS w Lubli-
nie, gdzie pracowała jako adiunkt do 1949 r. 
Od roku 1950 podejmuje pracę w Krakowie  
u prof. Teodora Marchlewskiego w Kate-
drze Hodowli Zwierząt UJ. Następnie była 
powołana w 1953 r. na stanowisko docenta 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie,  
w której organizuje Zakład Hodowli Dro-
biu, którym kierowała aż do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Równolegle z pracą na 
Uczelni podejmuje w 1950 r. pracę w Insty-
tucie Zootechniki, gdzie organizuje Zakład 
Hodowli Drobiu i kieruje nim aż do 1966 r. 
W okresie pracy na Uczelni pełni prof. H. 
Bączkowska wiele odpowiedzialnych funk-
cji akademickich: prodziekana Wydziału 
Zootechnicznego w latach 1955–1956, dzie-
kana tego samego Wydziału w latach 1956–
1958 i 1964–1969, organizatora i dyrektora 
Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji 
Zwierzęcej od 1970 do 1990 r., kierownika 
Studiów Doktoranckich w latach 1970–
1974. Równocześnie w tym samym okresie 
rozwinęła ożywioną działalność w ramach 
towarzystw i rad naukowych jako: członek 
Rady Naukowej Instytutu Zootechniki  
w Polsce, przewodnicząca Komisji ds. Ho-
dowli Drobiu w Radzie Naukowo-Tech-
nicznej przy Ministrze Rolnictwa, członek 
Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Drobiarstwa, czło-
nek Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych 
PAN Oddział w Krakowie, członek Komi-
tetu Nauk Zootechnicznych PAN, członek 
Rady Naukowej Centralnego Laboratorium 

Przemysłu Paszowego „Bacutil”, członek 
Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, członek 
World’s Poultry Science Association w latach 
1948–1995, członek Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego od 1937 do 1995 r. Z PTZ 
była Profesor szczególnie związana owocną 
działalnością. Początkowo działała w Ko-
misji ds. Hodowli i Produkcji Drobnego 
Inwentarza, od 1947 r. w ramach Podkomi-
sji Drobiu. W latach 60. uczestniczy w kur-
sach z genetyki populacji jako wykładowca.  
W imieniu Zarządu Oddziału PTZ w Kra-
kowie Ona zorganizowała ww. kursy.

Na kongresie krajowym PTZ w Olsz-
tynie w 1958 r. została Profesor wybrana 
do Zarządu Głównego i od tego momen-
tu zaznacza się jej duży wpływ na jego 
działalność. Pełni kolejno funkcje: prezesa 
Oddziału Krakowskiego PTZ i równocze-
śnie wiceprezesa Zarządu Głównego PTZ.  
W tym okresie organizuje Zjazdy Krajowe 
PTZ w Krakowie poświęcone najważniej-
szym problemom hodowli zwierząt w Pol-
sce, jak np. rejonizacja hodowli zwierząt go-
spodarskich na terenie kraju czy zagrożona 
hodowla rasy polskiego bydła czerwonego. 
Ukoronowaniem jej pracy dla Towarzy-
stwa były lata 1966–1969, kiedy to objęła 
funkcję prezesa ZG PTZ. Kierowała przez 
dwie kadencje działalnością Towarzystwa, 
odnosząc wiele sukcesów. Nadała zjazdom 
krajowym Towarzystwa charakter kongre-
sowy, co ożywiło działalność i aktywność 
kół i członków. Kolejne kongresy krajowe 
dotyczyły: nowoczesnych metod rozrodu 
zwierząt, mechanizacji produkcji zwierzę-
cej, efektywności przekazywania wyników 
badań naukowych do praktyki hodowlanej, 
genetyce, metodom hodowli, żywieniu, zoo- 
higienie zwierząt gospodarskich. PTZ  
w tym okresie odrywał rolę „drożdży” dla 
środowiska zootechnicznego. Spośród wielu 
kwestii przez Profesor podejmowanych na 
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podkreślenie zasługują: ratowanie ginących 
ras rodzimych zwierząt gospodarskich, a to: 
polskiego bydła czerwonego, kury zielono-
nóżki, owcy czarnogłówki i wielu innych, 
utrzymanie zwierząt w dobrostanie. Profe-
sor o pół wieku wyprzedziła ogólnoświato-
we kierunki pracy w hodowli zwierząt, bo 
one nabrały znaczenia dopiero teraz. Podob-
nie było z jej inicjatywą opracowania norm 
prawnych chroniących zwierzęta przed 
niebezpieczeństwem wynikającym z wpro-
wadzania na coraz szerszą skalę techniki do 
obór, chlewni, kurników itp.

Prof. H. Bączkowska odegrała szcze-
gólną rolę w prezentacji Towarzystwa  
i propagowaniu osiągnięć polskiej nauki zoo- 
technicznej na forum Europy, a nawet świa-
ta. Stypendium Rockefellera umożliwiło jej 
pobyt naukowy w czołowych ośrodkach 
drobiarskich USA i Anglii. Tam zapoznała 
się z nowoczesnymi metodami genetycz-
nego doskonalenia drobiu. Jako członek 
World’s Poultry Science Association uczest-
niczyła w światowych kongresach drobiar-
skich, gdzie wygłaszała referaty lub donie-
sienia, a także przewodniczyła obradom. 
Brała udział w kongresach m.in.: w Australii 
w 1962 r., w Kijowie w 1966 r., w Madrycie 
w 1970 r., na Malcie w 1976 r. Po powro-
cie do kraju opracowała nowoczesne zasady 
organizacji pracy hodowlanej nad drobiem  
w Polsce.  Współpracując z mgr inż. Marią 
Gałuszkówną z Ministerstwa Rolnictwa, 
opracowała i wdrożyła metody genetyki 
populacji w postaci krajowego programu 
doskonalenia genetycznego drobiu. 

W dorobku naukowym Heleny Bącz-
kowskiej można wyróżnić cztery kierunki 
badań, a to:

• Prace  z  zakresu  stosowania  nowocze-
snych metod hodowlanych, opartych na zdo-
byczach genetyki populacji. Jako pierwsza w 
Polsce zastosowała indeksy selekcyjne, które 
umożliwiły prowadzenie efektywnej pracy 
hodowlanej nad drobiem w Polsce. Z jej ini-
cjatywy utworzono przy Instytucie Zootech-
niki w Krakowie Inspektorat Hodowli Zaro-
dowej Drobiu, który przekształcono później  
w Pracownię Oceny Użytkowości Drobiu 

w 1959 r. Pod nadzorem naukowym prof. 
Bączkowskiej przez 10 lat kierowała nim 
mgr Maria Gałuszkówna. Ich wysiłki kon-
centrowały się na selekcji ptaków zarodo-
wych, a było to oparte na wynikach oceny 
użytkowej wartości rodzin, które były objęte 
stałym nadzorem w stadach. Stada te były 
zaczątkiem rodzimych rodów kur ras popie-
ranych w hodowli.

• Na  szczególne  wyróżnienie  zasługują 
jej prace nad doskonaleniem gęsi. Doprowa-
dziły one do wyhodowania gęsi rasy zator-
skiej w 1959 r. Rasa ta powstała na drodze 
krzyżowania małej gęsi podkarpackiej z gę-
sią garbonosą, odznaczającą się wysoką nieś-
nością i większą masą ciała. W roku 1960 
dolano po „kropli krwi” ras gęsi pomorskich 
i suwalskich. Spowodowało to dalszą po-
prawę nieśności i mięsności u potomstwa. 
Następnie w wyniku ostrej selekcji uzyska-
no stado o wyrównanej masie ciała (gęsiory 
5,3 kg, a gęsi 5,1 kg) i nieśności powyżej 
40 jaj, podczas gdy gęsi wyjściowe miały 
nieśność znacznie niższą: podkarpacka 13 
jaj, a gęś garbonosa 23. Zarówno pozycja 
tego gatunku w eksporcie drobiu bitego, jak   
i jego przydatność do tuczu przemysłowego 
nadają tej pracy stosunkowo duże znaczenie 
gospodarcze.

• Poważną  pozycję w  dorobku  nauko-
wym prof. Bączkowskiej stanowią prace 
z zakresu żywienia drobiu. Została auto-
rem Norm żywienia drobiu w kolejnych 
7 wydaniach Norm żywienia zwierząt, 
wydanych przez PWRiL, i współauto-
rem podręcznika Żywienie drobiu, rów-
nież wydanego przez PWRiL w 1976 r. 
Był to pierwszy tego typu podręcznik  
w Polsce po II wojnie światowej, toteż zo-
stał wyróżniony nagrodą I stopnia Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki. Była też autorką receptur mieszanek 
przemysłowych.

• Prof. Bączkowska  opracowała  techno-
logię przemysłowej produkcji zwierzęcej. 
Uwzględniała ona aspekt ochrony zdrowia 
zwierząt, ale także takie zagospodarowanie 
odchodów z ferm, aby zapobiegać skażeniu 
środowiska otaczającego fermy. Dotyczyło 

to również opracowania takich kierunków 
produkcji rolniczej i zootechnicznej wokół 
stref przemysłowych (np. GOP i ROP, Huta 
Katowice i Nowa Huta), aby nie dochodziło 
do skażenia produkowanej żywności.

Prof. Halina Bączkowska za działalność  
i wyniki na niwie naukowej, dydaktycz-
nej, wychowawczej i organizacyjnej była 
wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, 
m.in.: w 1957 r. Złotym Krzyżem Za-
sługi, w 1966 r. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, w 1970 r. 
Odznaką XX-lecia Zrzeszenia Studen-
tów Polskich, w 1970 r. Dyplomem Ho-
norowego Członka Związku Hodowców  
i Producentów Drobiu, w 1974 r. Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,  
w 1979 r.  Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej.

Prof. Halina Bączkowska była szczegól-
ną osobowością człowieka pełnego sprzecz-
ności, które pogodzić mogła tylko osoba 
dużego formatu. Przypominała swoją po-
stawą wysoką etycznie i moralnie matronę 
rzymską, strzegącą ogniska domowego.  
Z jednej strony żarliwa katoliczka, a z dru-
giej tolerancyjna dla ludzi innych przeko-
nań politycznych i religijnych. Pozbawiona 
fobii i nietolerancji, a jednocześnie wielka 
polska patriotka. Bardzo dużo wymagała 
od siebie i także od swoich współpracow-
ników. Bliskim zawsze spieszyła z różno-
raką pomocą, okazując im wiele serca. 
Bardzo rygorystyczna w pracy, potrafiła 
się cieszyć życiem, jego drobnostkami, 
pięknem otaczającej przyrody jako zamiło-
wana turystka górska i wodna. Przestrze-
gająca rygorystycznie zasad savoir-vivre’u,  
a jednocześnie bezpośrednia i naturalna  
w stosunkach towarzyskich. Niezwykle 
sprawiedliwa, ale zawsze wybaczająca in-
nym ich błędy.

Swoim bogatym dorobkiem naukowym, 
stworzeniem krakowskiej szkoły naukowej 
hodowli drobiu, zasługami dla środowiska 
zootechnicznego zajęła poczesne miejsce na 
kartach dziejów polskiej zootechniki.

prof. Jan Szarek
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Studium Języków Obcych UR:
konkurs na prezentację w języku obcym

Laureaci konkursu; fot. Elżbieta Kloc

Pamiątkowe zdjęcie uczniów VII LO w Krakowie z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich – dr. hab. inż. Sylwestrem Taborem, prof. UR 

„Biol-chem” z VII LO w Krakowie zainaugurował 
rok akademicki na Uniwersytecie Rolniczym



W następnym numerze:

urk.edu.pl

•    Inauguracja II edycji studiów MBA – zarządzanie bankiem spółdzielczym
•    Odsłonięcie tablicy ku czci profesorów Edwarda i Eugeniusza Ralskich
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