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Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne 
oraz odnowienia doktoratów

Kraków, 3 lipca 2020 r.

3 lipca w Sali Senackiej Collegium God-
lewskiego UR odbyły się promocje habili-
tacyjne i doktorskie. Niestety, w związku 
z obowiązującymi przepisami epidemicz-
nymi nadanie stopni naukowych odbyło 
się za pośrednictwem internetu.

Uroczystość otworzył JM prof. Wło-
dzimierz Sady – rektor Uniwersytetu 
Rolniczego, witając wszystkich nowych 
doktorów habilitowanych i doktorów. 
„Przypadająca w tym roku uroczystość 
– powiedział – jest obchodzona w szcze-
gólnie trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Nie możemy niestety spotkać się w szero-
kim gronie i świętować wspólnie z Pań-
stwem Państwa sukcesów. Jednak mimo 
ograniczeń, które przeżywamy w związ-
ku z wprowadzeniem zasad dotyczących 
pandemii, staramy się podtrzymać wza-
jemne relacje i dbać o kontakty”.

Następnie głos zabrał prof. Krzysztof 
Ostrowski – prorektor ds. organizacji  
i rozwoju Uczelni: „Uroczystość pro-
mocji habilitacyjnych i doktorskich ma 
szczególny charakter dla uczelni akade-
mickiej, jest bowiem końcowym, naj-
milszym akcentem wieloletniego trudu 
doktorów habilitowanych i doktorów, 
niewymiernej opieki naukowej promoto-
rów i życzliwej troski wielu ogniw insty-
tucjonalnych naszej Uczelni”.

W minionym roku stopień naukowy 
doktora uzyskało 30 osób, z których 25 

uczestniczyło w Studium Doktoranckim 
UR, a pozostałe pięć osób to pracownicy 
innych instytucji. Tym sposobem Uni-
wersytet Rolniczy od początku istnienia 
Uczelni osiągnął liczbę 1634 wypromo-
wanych doktorów. Prorektor podkreślił, 
że przyrost liczebny tej grupy pracowni-
ków jest bardzo cenny, ponieważ powięk-
szają oni kadrę naukową, co świadczy  
o prawidłowym rozwoju Uczelni.

Stopień naukowy doktora habilitowa-
nego w ciągu minionego roku uzyskały 

52 osoby, z czego 42 osoby są pracow-
nikami Uniwersytetu Rolniczego. Tym 
samym Uczelnia osiągnęła liczbę 654 wy-
promowanych doktorów habilitowanych. 
Prof. Ostrowski zaakcentował wagę roz-
woju tej grupy pracowników, ponieważ 
dzięki habilitacji powiększają oni kadrę 
samodzielnych pracowników nauki, któ-
ra decyduje i świadczy o randze naukowej 
Uniwersytetu.

Opracowanie: Redakcja

JM prof. Włodzimierz Sady – rektor UR uroczyście nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego 
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DOKTORZY HABILITOWANI

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH
DYSCYPLINA: ROLNICTWO I OGRODNICTWO

• dr hab. inż. Andrzej Oleksy
• dr hab. inż. Adam Radkowski
• dr hab. inż. Marcin Niemiec
• dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk
• dr hab. inż. Anna Kapczyńska
• dr hab. inż. Agnieszka Kiełkowska
• dr hab. inż. Alina Wiszniewska
• dr hab. inż. Katarzyna Sołek-Podwika
• dr hab. inż. Monika Tabak
• dr hab. inż. Agnieszka Józefowska

DYSCYPLINA: NAUKI LEŚNE
• dr hab. inż. Marta Szostak
• dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz
• dr hab. inż. Piotr Bilański
• dr hab. inż. Piotr Boroń
• dr hab. inż. Marek Pająk
• dr hab. inż. Marek Wajdzik

DYSCYPLINA: ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
• dr hab. inż. Paweł Górka
• dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk
• dr hab. inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur
• dr hab. inż. Joanna Zubel-Łojek
• dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz
• dr hab. inż. Maria Soroko
• dr dr hab. inż. Piotr Niedbała

DYSCYPLINA: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
• dr hab. Anna Konieczna-Molenda
• dr hab. Anna Sadowska-Rociek
• dr hab. inż. Wiktor Berski
• dr hab. inż. Adam Florkiewicz
• dr hab. Barbara Mickowska
• dr hab. inż. Marek Sady
• dr hab. inż. Dorota Gałkowska
• dr hab. inż. Andrzej Baryga
• dr hab. Kinga Topolska
• dr hab. inż. Maciej Wojtczak
• dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów
• dr hab. inż. Renata Francik
• dr hab. inż. Piotr Patelski

DZIEDZINA NAUK  
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

DYSCYPLINA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,  
GÓRNICTWO I ENERGETYKA

• dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk
• dr hab. inż. Andrzej Mazur
• dr hab. inż. Michał Marzec
• dr hab. inż. Agnieszka Operacz
• dr hab. inż. Renata Kędzior
• dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń
• dr hab. inż. Tomasz Kotowski
• dr hab. Grzegorz Kusza
• dr hab. inż. Mariusz Cholewa
• dr hab. inż. Michał Gąsiorek

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA MECHANICZNA

• dr hab. inż. Krzysztof Mudryk
• dr hab. inż. Marek Wróbel
• dr hab. inż. Przemysław Bukowski
• dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon
• dr hab. inż. Jakub Sikora
• dr hab. inż. Urszula Sadowska

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni podczas uroczystych promocji
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DOKTORZY

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH

DYSCYPLINA: ROLNICTWO I OGRODNICTWO
• dr inż. Mariusz Smaczny
• dr Magdalena Korta-Pepłowska
• dr inż. Monika Czaja
• dr inż. Marcelina Machura
• dr inż. Klaudia Duda-Franiak
• dr inż. Monika Cioć
• dr inż. Wojciech Kępka

DYSCYPLINA: NAUKI LEŚNE
• dr inż. Miłosz Grabarek
• dr inż. Norbert Szymański
• dr inż. Krzysztof Kamiński
• dr inż. Michał Ratajczak
• dr inż. arch. Kamil Kędra

DYSCYPLINA: ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
• dr inż. Edyta Bauer
• dr inż. Martyna Małopolska
• dr inż. Michał Kmiecik
• dr inż. Anna Osmólska
• dr inż. Mateusz Babuszkiewicz

DYSCYPLINA: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
• dr inż. Katarzyna Liszka
• dr inż. Katarzyna Krępa-Stefanik
• dr inż. Angelika Manterys
• dr inż. Celina Habryka
• dr Dominik Domagała
• dr inż. Marek Kruczek

DZIEDZINA NAUK  
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

DYSCYPLINA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,  
GÓRNICTWO I ENERGETYKA

• dr inż. Adam Adamek
• dr inż. Kamila Dedio

DYSCYPLINA: INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT
• dr inż. Marta Szylar
• dr Joanna Gronkowska
• dr inż. Szczepan Budkowski
• dr inż. Arkadiusz Doroż
• dr inż. Ewa John

Z powodu ogłoszonej pandemii uroczystość przebiegała bez bezpośredniego udziału nominowanych...

... za pośrednictwem internetu

Od lewej: prof. Florian Gambuś – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, JM prof. Włodzi-
mierz Sady – rektor UR i prof. Krzysztof Ostrowski – prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni
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Szanowni Państwo,
centralny punkt ustanowionego w roku 
2019 Święta Uczelni stanowią promocje 
habilitacyjne i doktorskie. Ich dopełnie-
niem jest ceremonia uroczystego odno-
wienia doktoratów osób świętujących 
50-lecie uzyskania tego podstawowego 
– pierwszego stopnia naukowego. Nie-
zmiernie ważnym elementem konstytu-
ującym Uniwersytet jest szacunek jego 
Społeczności dla tradycji akademickiej. 
Chcąc uwypuklić i podkreślić wagę na-
szego przywiązania do tego, co kryje się 
w określeniu Alma Mater, powołaliśmy  
w bieżącym roku Kapitułę Godności 
Akademickiej, której zadaniem jest opi-
niowanie wniosków o nadanie najważ-
niejszych wyróżnień przyznawanych 
przez Uniwersytet Rolniczy, w tym od-
nowienia doktoratu. Na mocy uchwały 
Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja, w 2020 r. zaszczytu 
odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu 
latach dostępuje sześć osób.

Dostojni Jubilaci, w poczuciu wdzięcz-
ności zwracam się do Was – badaczy i na-
uczycieli oraz wychowawców akademic-
kich wielu pokoleń naszych absolwentów. 
Dziełem swojego życia naukowego i wy-
trwałością w dążeniu do celu – w tamtych 
niełatwych czasach – stanowiliście wzór 
dla studentów, którzy nie tylko uzyskali 
wyższe wykształcenie, ale także dzięki 
Waszej inspiracji odkryli w sobie powoła-
nie do pracy naukowej. Dziś patrzymy na 
Wasze dokonania z jeszcze większym sza-
cunkiem. Obecnie – jako nestorzy – dalej 
służycie cennymi radami, zawierającymi 
w sobie, oprócz doświadczenia, ogromną 
wiedzę życiową, którą zwykło się nazy-
wać mądrością. Wasze pracowite i speł-
nione życie jest uosobieniem łacińskiej 
maksymy: Verba docent, exempla trahunt.

Promocje habilitacyjne i doktorskie 
stanowią uroczyste zwieńczenie dwóch 
jakże istotnych szczebli awansu akade-
mickiego. Uzyskanie samodzielności na-
ukowej opiera się nie tylko na dorobku, 
ale także jest potwierdzeniem osiągnię-
cia dojrzałości zawodowej, będącej efek-
tem wielu lat pracy twórczej. Szanowni 
habilitanci, Waszą powinnością jest nie 
tylko dalszy rozwój naukowy, lecz także 
zaświadczanie swoim życiem, że jesteście 
„cnót obywatelskich przykładem”. Bo 
przecież w Państwa ręce powierzone zo-
staną w przyszłości losy doktorantów, dla 
których będziecie przewodnikami i mi-
strzami naukowymi. To wielka odpowie-
dzialność, od której nikomu nie wolno 
się uchylać, i jestem przekonany, że tym 
zadaniom sprostacie. 

Promocje habilitacyjne stanowią rów-
nież jeden z istotnych wskaźników po-
zycji naukowej Uczelni. Cieszę się, że  
w obecnym roku stopień doktora habi-
litowanego uzyskały 52 osoby, w tym 
42 z naszego Uniwersytetu. Natomiast  
w całym 67-letnim okresie autonomicz-
nej działalności Uczelni poprzez habili-
tację samodzielność naukową uzyskało 
654 doktorów. Wielu z nich może się 
poszczycić tytułami profesorskimi, a do 
tego weszło na trwałe do grona luminarzy 
polskiej i światowej nauki – czego i Pań-
stwu życzę.

Równie ważnym wydarzeniem jest 
uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
Niejako symbolicznie włącza ono mło-
dych adeptów wiedzy do naukowej szta-
fety pokoleń i dlatego doktorat stanowi 
kamień milowy na drodze rozwoju na-
ukowego. W tym roku wyzwanie to po-
dejmuje 30 osób, w tym 25 ze Studium 
Doktoranckiego UR i 5 z innych instytu-
cji. Jako Wspólnota akademicka jesteśmy 

dumni z Państwa osiągnięć, gdyż wiemy, 
że droga do celu nie jest łatwa i jakże czę-
sto zbiega się z dzieleniem czasu między 
naukę a rodzinę. Dziś, podobnie jak Wasi 
najbliżsi, spoglądamy na Was z dumą 
i oczekiwaniem, że sprostacie nowym 
wyzwaniom i nie zatracicie ciekawości 
naukowej zwanej pasją badawczą. Po 
złożeniu ślubowania dołączycie, drodzy 
Przyjaciele, do zaszczytnego grona 1664 
doktorów wypromowanych przez jedyny  
w Polsce Uniwersytet Rolniczy. Pamiętaj-
cie jednak Państwo, że bycie pracowni-
kiem nauki to w dużej mierze nie zawód, 
lecz powołanie.

Proszę pozwolić, że w tym miejscu 
słowa wdzięczności skieruję także pod 
adresem wszystkich promotorów i recen-
zentów. To także dzięki Państwa zaanga-
żowaniu i talentom pedagogicznym  pro-
mowani dzisiaj habilitanci i doktoranci 
odkryli w sobie pasję badawczą i odkryli 
posiadane zdolności. Mam świadomość 
ciężaru odpowiedzialności spoczywają-
cej na Państwa barkach i jestem głęboko 
wdzięczny za trud włożony w rozwój kadr 
naukowych.

Szanowni Państwo! Okoliczności, 
jakie nastały, zmusiły nas do znaczącej 
zmiany scenariusza Święta Uczelni, chcę 
jednak zapewnić, że nie umniejszyło to 
naszej dumy z Państwa sukcesów oraz 
głębokiej atencji żywionej względem do-
stojnych Jubilatów. Proszę zatem przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia spełnienia dal-
szych zamierzeń naukowych oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym.

Vivat Academia, vivant Professores! 

Rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Kraków, 3 lipca 2020 r.

Słowo Rektora
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Uroczyste odnowienie doktoratów po 50 latach

Kraków, 6 – 7 lipca 2020 r.

Uroczystość odnowienia doktoratów tra-
dycyjnie odbywa się co roku w Centrum 
Kongresowym UR i jest połączona z pro-
mocjami doktorskimi i habilitacyjnymi. 
Niestety, tego lata – z powodu oficjalnie 
ogłoszonej w marcu pandemii – nie mo-
gła się odbyć w swej stałej formule.

6 i 7 lipca rektor Uniwersytetu Rol-
niczego – prof. Włodzimierz Sady 
gościł w swym gabinecie dostojnych Ju-
bilatów, którym Senat UR odnowił dok-
toraty po 50 latach. Pamiątkowe statu-
etki i dyplomy z rąk Jego Magnificencji 
odebrało sześć osób: prof. dr hab. inż. 
Barbara Michalik, prof. dr hab. Mał-
gorzata Poniedziałek, prof. dr hab. Jan 
Kućmierz, prof. dr hab. Janusz Rząsa, 
prof. dr hab. Edward Feliksik i prof. dr 
hab. Jan Siekierski.

Podczas kameralnej uroczystości rek-
tor podziękował Jubilatom za wiele lat 
naukowej i dydaktycznej pracy oraz za 
przywiązanie do naszej Alma Mater, go-
ście zaś w swych wypowiedziach wyrazili 
wdzięczność rektorowi m.in. za osiem lat 
dobrego sprawowania władzy na Uczelni.

Poniżej prezentujemy krótkie biogra-
my Jubilatów oraz fotografie, na których 
odbierają oni dyplomy i statuetki z rąk 
Jego Magnificencji.

Prof. Małgorzata Poniedziałek stopień 
doktora nauk rolniczych uzyskała w 1970 
r. na Wydziale Rolniczym WSR, stopień 
doktora habilitowanego uzyskała w 1986 
r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1990 
r., a stanowisko profesora zwyczajnego  
w 1995 r. Pracowała na Wydziale Ogrod-
niczym WSR/AR/UR w Krakowie od 
1962 do 2008 r. Pełniła funkcje: dziekana 
Wydziału Ogrodniczego AR w Krakowie 

w okresie trzech kadencji (1990–1993, 
1993–1996 i 1999–2002). Brała udział  
w pracach wielu komisji uczelnianych, 
była też członkiem ogólnopolskiego 
Kolegium Elektorów do wyboru Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczel-
ni Rolniczych. Jej dorobek naukowy obej-
muje: 180 prac, w tym 86 oryginalnych 
publikacji naukowych. Jest współautorem 
2 podręczników i 5 opracowań projekto-
wych, promotorem 4 doktoratów.

Prof. Barbara Michalik stopień dokto-
ra nauk rolniczych uzyskała w 1970 r. na 
Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie, 
stopień doktora habilitowanego uzyska-
ła w 1979 r., tytuł profesora nauk rolni-
czych w 1991 r., a stanowisko profesora 
zwyczajnego w 1995 r. Pracowała na Wy-
dziale Ogrodniczym WSR/AR w Krako-
wie w latach 1971–2006. Pełniła funkcje: 
kierownika Katedry Genetyki, Hodowli  
i Nasiennictwa (1997–2004), prodzieka-
na (1981–1987), kierownika Międzywy-
działowego Studium Podyplomowego 

Hodowli i Nasiennictwa (1989–1990), 
była członkiem Senatu (1981–1991  
i 2002–2004), Komisji Senackich ds.: 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, a potem 
Nauki, Inwestycji i Remontów, była także 
rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczy-
cieli akademickich. Jej dorobek naukowy 
obejmuje: 168 publikacji naukowych, 
17 odmian uprawnych, była redaktorem  
i autorem rozdziałów podręczników i mo-
nografii z zakresu hodowli roślin, wypro-
mowała 11 doktorów.

Prof. Jan Kućmierz stopień doktora nauk 
przyrodniczych uzyskał w 1970 r. w Insty-
tucie Biologii Stosowanej, stopień doktora 
habilitowanego uzyskał w 1976 r. na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, tytuł profesora 
nadzwyczajnego w 1987 r., a stanowisko 
profesora zwyczajnego w 1992 r. Pracował 
na Wydziale Ogrodniczym WSR/AR/UR 
w Krakowie w latach 1967–2009. Pełnił 
funkcje: dyrektora Instytutu Ochrony 
Roślin (1980–1982), kierownika Katedry 
Ochrony Roślin (1982–2004), prorektora 
ds. ogólnych (1990–1996), dziekana Wy-

Prof. Małgorzata Poniedziałek Prof. Barbara Michalik
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działu Ogrodniczego (1996–1999). Był 
członkiem Senatu (1990–2002), przewod-
niczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej 
i wielu komisji senackich. Był też człon-
kiem Komitetu Ochrony Roślin PAN, 
Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN 
Oddział w Krakowie, Rady Naukowej In-
stytutu Warzywnictwa w Skierniewicach 
oraz Komitetu Badań Naukowych (2000–
2004). Jego dorobek naukowy obejmuje: 
150 publikacji, w tym 100 prac nauko-
wo-badawczych, jest autorem lub współ-
autorem 4 opracowań podręcznikowych, 
promotorem 5 doktoratów.

Prof. Janusz Rząsa stopień doktora nauk 
rolniczych uzyskał w 1970 r. na Wydziale 
Zootechnicznym WSR w Krakowie, sto-
pień doktora habilitowanego nauk przyrod-
niczych z zakresu fizjologii zwierząt uzyskał 

w 1977 r., tytuł prof. nadzwyczajnego nauk 
rolniczych w 1985 r., a stanowisko profeso-
ra zwyczajnego w 1999 r. Pracował na Wy-
dziale Zootechnicznym (obecnie Wydział 
Hodowli i Biologii Zwierząt) WSR/AR/
UR w Krakowie w latach 1965–2010. Peł-
nił funkcje: kierownika Katedry Fizjologii 
Zwierząt (1994–2009), dziekana wydzia-
łu przez dwie kadencje (1990–1996), był 
członkiem Senatu AR (1990–1999), przed-
stawicielem rektora ds. filii w Rzeszowie 
(1997–1999), przewodniczył Radzie Pro-
gramowej Studium Doktoranckiego AR 
(1995–2009), a od 1999 r. nim kierował. 
W latach 1987–1995 był członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia 
Zwierząt PAN w Jabłonnie, członkiem-za-
łożycielem Towarzystwa Biologii Rozrodu 
oraz wielu krajowych i międzynarodowych 
towarzystw naukowych.
Jego dorobek naukowy obejmuje: 428 pu-
blikacji, w tym 162 oryginalne prace twór-
cze. Wypromował 6 doktorów.

Prof. Edward Feliksik stopień doktora 
nauk leśnych uzyskał w 1970 r., stopień 
doktora habilitowanego w 1991 r., a tytuł 
profesora nadzwyczajnego w 2000 r. Pra-
cował na Wydziale Leśnym WSR/AR/UR 
w Krakowie w latach 1964–2008. Pełnił 
funkcje: kierownika Zakładu Klimatologii 
Leśnej (1991–1997), kierownika Katedry 
Klimatologii Leśnej (1997–2004), prodzie-
kana ds. studenckich Wydziału Leśnego 
(1993–1996). Był też kierownikiem Kra-

kowskiego Oddziału Towarzystwa Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w latach 1981–1985. 
Jego dorobek naukowy obejmuje 104 pu-
blikacje naukowe, był też kierownikiem  
3 grantów i wypromował 3 doktorów.

Prof. Jan Siekierski pracował na Wydzia-
le Rolniczym WSR/AR/UR w Krakowie 
w latach 1963–2011. Stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych uzyskał w 1970 r., 
stopień doktora habilitowanego w zakresie 
ekonomiki rolnictwa uzyskał w 1978 r., 
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk eko-
nomicznych w 1990 r., stanowisko profe-
sora zwyczajnego w 2000 r. Pełnił funk-

cję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego w oddziale krakowskim 
(1993–2001), był członkiem zarządu w ka- 
dencji 2001–2005, członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska 
i Zasobów Naturalnych, a także Towa-
rzystwa Uniwersytetów Ludowych. Przez 
wiele lat współpracował z Komitetem Ba-
dań Rejonów Uprzemysławianych PAN 
(1963–1972), Komitetem Zagospodaro-
wania Ziem Górskich PAN (1969–1975) 
oraz Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN w Warszawie. Jego dorobek naukowy 
obejmuje około 200 prac, w tym artykuły 
naukowe, analizy i opracowania naukowe. 
Wypromował 5 doktorów.

Prof. Jan Kućmierz

Prof. Janusz Rząsa Prof. Edward Feliksik

Prof. Jan Siekierski
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Ostatnie posiedzenie Senatu Uniwersytetu 
Rolniczego kadencji 2016 – 2020

Kraków, 17 lipca 2020 r.

17 lipca br. w Centrum Kongresowym 
UR przy al. 29 Listopada 46 odbyło się 
ostatnie posiedzenie Senatu Uniwersyte-
tu Rolniczego kadencji 2016–2020.

W dalszej kolejności sprawozdanie  
z działalności Rady Uczelni, które na-
stępnie zostało zatwierdzone przez Senat, 
wygłosił jej przewodniczący – mgr inż. 
Bogusław Berka. Ocenie poddane zo-
stało również funkcjonowanie Uczelni na 
podstawie zaprezentowanych sprawoz-
dań: prorektora ds. nauki i współpracy  

z zagranicą – prof. dr. hab. inż. Floria-
na Gambusia, prorektora ds. organi-
zacji i rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. 
inż. Krzysztofa Ostrowskiego, prorek-
tora ds. dydaktycznych i studenckich 
– dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. 
UR (rektora elekta), a także kanclerza 
UR – mgr. Tomasza Szansera. Ponadto 
zatwierdzono sprawozdania z działalno-
ści Komisji Senackich, które wygłosili ich 
przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jaro-
sław Frączek (Komisja Organizacyjno- 

-Statutowa), prof. dr hab. inż. Zygmunt 
Kowalski (Komisja ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą), prof. dr hab. inż. 
Janusz Żmija (Komisja ds. Budżetu i 
Gospodarki Majątkowej), prof. dr hab. 
inż. Andrzej Kalisz (Komisja ds. Na-
uczania), dr hab. inż. Zbigniew Siejka 
(Komisja ds. Inwestycji i Remontów), 
prof. dr hab. inż. Małgorzata Troja-
nowska (Komisja ds. Oceny Kadr), prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Surówka (Komi-
sja ds. Analiz i Odwołań), dr hab. inż. 

Posiedzenie Senatu Uczelni 17 lipca 2020 r. w Centrum Kongresowym UR
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Piotr Kacorzyk, prof. UR (Komisja ds. 
Socjalnych).

W trakcie posiedzenia Senatu przyję-
to również sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Głównej za rok 2019, które za-
prezentowała pani dyrektor – dr Bożena 
Pietrzyk. 

Na zakończenie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady – rektor UR doko-
nał krótkiego podsumowania mijającej 
kadencji (pełen tekst wystąpienia prezen-
tujemy na s. 12). Słowa wdzięczności skie-
rowane do Jego Magnificencji wygłosił  
w imieniu członków Senatu prof. dr hab. 
inż. Janusz Żmija – były Rektor Uczel-
ni, a w imieniu Rady Uczelni – mgr inż. 
Bogusław Berka. Ponadto w imieniu 
wszystkich dziekanów mijającej kadencji 
podziękowania złożył prof. dr hab. inż. 
Andrzej Lepiarczyk.

Podziękowania Rektor przyjął tak-
że od najbliższych współpracowników: 
prorektora ds. dydaktycznych i studenc-
kich, jednocześnie rektora elekta, dr. 
hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR,  
i prorektora ds. nauki i współpracy  
z zagranicą – prof. dr. hab. inż. Floriana 
Gambusia.

Tekst: mgr inż. Izabella Majewska

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – prorektor 
ds. dydaktycznych i studenckich, rektor elekt

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – pro-
rektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni

W imieniu Senatu UR przemawia JM prof. Janusz Żmija – rektor UR w latach 2005–2012

JM prof. Włodzimierz Sady przyjmuje podziękowania od mgr. inż. Bogusława Berki – przewodni-
czącego Rady Uczelni
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Szanowna Rado Uczelni, Wysoki Senacie!
Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie zamyka pewien 
etap rozwoju naszej Uczelni. Jak mogli-
śmy się przekonać, analizując opracowa-
nia przewodniczącego Rady Uczelni, pro-
rektorów, kanclerza, dyrektor Biblioteki 
Głównej UR oraz sprawozdania prze-
wodniczących Senackich Komisji, ostat-
nie lata, a szczególnie okres 2016–2020 
zostaną zapamiętane jako c z a s  r e -
f o r m, które wpływały na rozwój polskiej 
nauki. Każda nowelizacja prawa na po-
ziomie centralnym pociągała za sobą ko-
nieczność zmian i wprowadzenia nowych 
dokumentów wewnątrzuczelnianych. By 
przekonać się o skali tych prac, wystarczy 
prześledzić liczbę i objętość uchwał Sena-
tu z czterech ostatnich lat. Zbyt wcześnie 
jeszcze, aby ocenić skutki wejścia w życie 

ustawy 2.0 – to będzie zadanie dla kolej-
nych władz rektorskich, jednak już teraz 
mogę powiedzieć, że podjęliśmy wiele 
wysiłku, aby nie tylko zaakcentować, ale 
także wzmocnić nasz głos w globalnym 
dyskursie naukowym. Ocena tych starań 
przyjdzie w następnych latach.

Kończąca się kadencja to również 
czas intensywnych prac nad unowo-
cześnianiem bazy naukowej, dydak-
tycznej i socjalnej. Było to możliwe nie 
tylko w efekcie zwiększenia budżetu 
Uczelni, ale także dzięki poświęceniu 
wielu moich najbliższych współpra-
cowników, w tym także pracowników 
administracji i obsługi – których trud 
zasługuje na najwyższe uznanie. Zre-
alizowane w tym okresie inwestycje  
i remonty będą służyły kolejnym poko-
leniom, które dołączą do tej wyjątkowej 
– naukowej – sztafety pokoleń, i to oni 

wystawią najbardziej obiektywną ocenę 
naszych starań – gdyż tylko czas warun-
kuje ten obiektywizm.

Dzisiejszy dzień zamyka także pewien 
etap mojego życia. Progi ówczesnej Wyż-
szej Szkoły Rolniczej przekroczyłem 53 
lata temu – dziś widzimy, jakże inny był 
to czas. Wówczas nawet nie myślałem, 
że całe swoje życie zwiążę z tą Uczelnią. 
Miałem jednak szczęście, gdyż spotkałem 
na swej drodze wyjątkowych nauczycieli 
akademickich. Myśląc o dzisiejszym po-
siedzeniu, planowałem, że spotkamy się 
w Sali Senackiej – w tej wyjątkowej prze-
strzeni, gdzie czas odmierzają portrety,  
z których rektorzy naszej Alma Mater 
spoglądają na każdego, kto wejdzie z nimi  
w relację, w dialog – tak, szanowni Pań-
stwo – w dialog. Jest to wyjątkowa forma 
rozmowy, gdyż całość myśli zamknięta 
jest w spojrzeniu – zaś centralnym punk-

Przemówienie JM prof. Włodzimierza Sady – rektora UR 
na posiedzeniu Senatu UR 17 lipca 2020 r.
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tem tej rozmowy jest słowo o d p o -
w i e d z i a l n o ś ć . Przyjmując w roku 
2012 wybór na funkcję rektora, miałem 
świadomość wielkiego zaszczytu, ale  
i odpowiedzialności wobec pracowni-
ków i studentów oraz przed Społeczeń-
stwem, dla którego Uczelnia pełni rolę 
służebną. Obecnie widzę, że nadal waż-
nym jest poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie: „Czy na wszystkich odcinkach 
działalności nasz krakowski Uniwersy-
tet Rolniczy znajduje właściwe miejsce  
w nauce, gospodarce oraz kulturze regio-
nu i kraju?”.

Szanowni Państwo!
67 lat autonomicznej działalności na-

szej Uczelni obfitowało w wiele trudnych 
chwil, o których młode pokolenie uczy się 
z podręczników, oceniając postawy i dzia-
łania uczestników tamtych wydarzeń. 
My, żyjący w tym konkretnym miejscu 
i czasie, jesteśmy nie tylko świadkami, 
ale także twórcami naszej historii. Ogra-
niczenia, strach i troska o własne i naj-
bliższych zdrowie nie przeszkodziły nam 
w wyborze nowych władz Uniwersytetu 
Rolniczego. 9 czerwca 2020 r. Społecz-
ność akademicka powierzyła przyszłość 
Uniwersytetu Rolniczego w ręce nowego 
rektora. Rektorowi elektowi i jego przy-
szłym prorektorom, współpracownikom, 
zwłaszcza Senatowi, składam życzenia 
owocnej pracy dla dobra Uczelni.

Okres pełnienia funkcji rektora dał 
mi możliwość poznania i współpra-
cy z wieloma ludźmi, którzy nie tylko 
współkierowali Uczelnią, ale byli także 
dla mnie wsparciem moralnym i inte-
lektualnym. Dziękuję za to Kolegium 
Rektorskiemu: prorektorom – którzy 
pełnili tę funkcję, a w omawianym 
8-letnim okresie byli to profesorowie: 
Florian Gambuś, Krzysztof Ostrow-
ski, Stanisław Małek, Sylwester Ta-
bor, kanclerz – mgr Tomasz Szanser 
oraz kwestorzy: nie żyjący już mgr 
Jan Przeniosło i obecny – mgr Maciej 
Oleksiak; za codzienną pracę, szcze-

rość i wyrozumiałość będę Wam za-
wsze zobowiązany.

Gorące słowa podziękowania kieruję 
do członków Rady Uczelni, wszystkich 
Członków Senatów obecnej i poprzedniej 
kadencji. Przez wszystkie te lata odczu-
wałem wasze mocne wsparcie i widziałem 
rzetelną pracę. 

Słowa podziękowania składam także 
przedstawicielom Związków Zawodo-
wych i Samorządu Studentów – za wy-
ważone opinie i stanowiska podyktowane 
dobrem Uczelni.

Wdzięczność winienem również byłym 
rektorom, profesorom, doktorom habili-
towanym, doktorom, asystentom, wykła-
dowcom i lektorom – przez te wszystkie 

lata wielokrotnie spotykałem się z wielką 
życzliwością z Państwa Strony.

Wiele miłych chwil przeżyłem ze stu-
dentami naszej Uczelni. Zawsze odczu-
wałem Waszą – drodzy młodzi Przyjacie-
le – szczerość i otwartość. Te spotkania, 
wyjazdy i rozmowy były dla mnie bardzo 
cennym doświadczeniem.

Serdecznie dziękuję wszystkim pra-
cownikom administracji i obsługi. Co-

dzienna, cicha, czasem monotonna praca 
wielu z Państwa zasługuje na największy 
szacunek.

Swoją wdzięczność kieruję również 
pod adresem parlamentarzystów, przed-
stawicieli władz centralnych i samo-
rządowców wszystkich szczebli, którzy 
okazali życzliwość i wsparcie dla Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie.

Zachowuję w dobrej pamięci wszyst-
kich, którzy pomagali mi w pełnieniu 
funkcji kierownika katedry, dziekana, 
prorektora i rektora, służyli swą radą, 
cierpliwością i podaną ręką – gdy ciężar 
wydawał się zbyt wielki. Zdaję sobie spra-
wę, że nie zawsze potrafiłem tę wdzięcz-
ność okazać – i za to dziś przepraszam.

Czas – to właśnie on porządkuje na-
sze życie i sprawia, że rzeczy następują 
po sobie w odpowiedniej kolejności. To 
także on daje nam możliwość spojrzenia 
na własne życie z głębszej perspektywy, 
która jakże często umyka nam w codzien-
nym zabieganiu.

Vivat Academia, semper sint in flore, 
semper sint in flore!

Wystąpienie JM prof. Włodzimierza Sady – rektora UR
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Warbud SA zbuduje Centrum Innowacji oraz 
Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności
Kraków, 31 sierpnia 2020 r.

31 sierpnia na Uniwersytecie Rolniczym 
odbyło się oficjalne podpisanie umowy, któ-
rej przedmiotem jest realizacja przez firmę 
Warbud SA inwestycji pn. „Budowa Cen-
trum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej 
i Bezpiecznej Żywności” za łączną kwotę 
brutto ponad 37 mln zł. Całość prac po-
winna zostać zrealizowana w terminie do 24 
miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowę z ramienia Uczelni podpisał JM 
prof. Włodzimierz Sady – rektor Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, a z ramie-
nia firmy Warbud SA – dyrektor Regionu 
Południe Grzegorz Koprowski.

W spotkaniu udział wzięli także: rek-
tor elekt Uczelni – dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR, oraz prof. dr hab. inż. 
Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – dziekan 
Wydziału Technologii Żywności i prof. dr 
hab. inż. Sławomir Kurpaska – dziekan 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. 
Nie zabrakło również kanclerza UR Toma-
sza Szansera oraz dyrektora ds. technicz-
nych Artura Szymachy.

Centrum Innowacji oraz Badań Proz-
drowotnej i Bezpiecznej Żywności  będzie 
ośrodkiem z najnowocześniejszą w Polsce 
Południowej infrastrukturą, która pozwoli 
na koncentrację i intensyfikację działalności 
badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w za-
kresie innowacyjnych technologii produkcji 
bezpiecznej żywności oraz przyczyni się do 
rozwoju nowych produktów, poprawy ja-
kości produktów żywnościowych na rynku, 
a także optymalizacji warunków przecho-
wywania i zagospodarowania odpadów. 
Badania planowane do realizacji w Cen-
trum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej 
i Bezpiecznej Żywności zapewnią komplek-

sowe podejście do zagadnienia produkcji 
żywności – począwszy od analizy surow-
ców, przez projektowanie nowego produktu 
lub procesu produkcyjnego w laboratoriach, 
następnie przeniesienie wyników badań na 
skalę półtechniczną, aż po wytworzenie 
innowacyjnego produktu w tej skali i jego 
analizę  oraz optymalizację warunków prze-
chowywania, a skończywszy na zagospoda-
rowaniu odpadów.

W projektowanym obiekcie znajdą się  
m.in. linie produkcyjne (piekarsko-ciastkar-
ska wraz z magazynem i młynem, mięsa wraz  
z magazynem, ryb, a także do produkcji so-
ków, napojów i win z leżakownią i magazy-
nem, a także mleka z magazynem), minibro-
war ze śrutownią, magazynem i leżakownią 
piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna 
z przygotowalnią, gastronomiczna, nutrige-
nomiki, proteomiki, histologiczna, komó-
rek pierwotnych, wysokospecjalistycznych 

technik analitycznych, HPLC MS-MS)  
i laboratoria (mikrobiologiczne, analitycz-
ne, technologii przetwarzania odpadów, 
fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzy-
skania substancji prozdrowotnych, ekstruzji 
i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, 
pakowania i znakowania surowców i pro-
duktów, przechowalnicze, automatyzacji 
procesów technologicznych, bioreaktory) 
oraz pomieszczenia urządzeń modułowych.

W ramach Centrum Innowacji oraz Ba-
dań Prozdrowotnej  i Bezpiecznej Żywności 
prowadzonych będzie szereg szczegółowych 
i specjalistycznych badań innowacyjnych, 
które pozwolą na wykonanie różnych prac 
dla gospodarki, umożliwiających wdrożenie 
produktów, technologii i procedur podno-
szących bezpieczeństwo i zapewniających 
wysoką jakość żywności.

Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska 

Wizualizacja Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności – wielobran-
żowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
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Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof UR, obejmuje 
funkcję rektora Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 1 września 2020 r.

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR,  objął funkcję rektora Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. 1 września od-
było się uroczyste przekazanie władzy na 
kadencję 2020–2024 oraz wręczenie po-
wołań prorektorom i dziekanom Uczelni.

Podczas uroczystości dotychczasowy 
rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady, podzięko-
wał wszystkim za wspólną pracę na rzecz 
dobra Uczelni, a także podzielił się swo-
imi spostrzeżeniami i dobrymi radami na 

przyszłość. Wręczył też listy okoliczno-
ściowe z podziękowaniami swoim bezpo-
średnim współpracownikom – prorekto-
rom kadencji 2016–2020: prof. dr. hab. 
inż. Florianowi Gambusiowi, prof. 
dr. hab. inż. Krzysztofowi Ostrow-
skiemu i nowemu rektorowi – dr. hab. 
inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. UR.  
Nie zabrakło też podziękowań dla do-
tychczasowych dziekanów, którzy w ka-
dencji 2020–2024 obejmą funkcje pro-
rektorów: prof. dr. hab. inż. Andrzeja 

Lepiarczyka (obecnego prorektora ds. 
ogólnych), dr. hab. inż. Andrzeja Bog-
dała, prof. UR (obecnego prorektora ds. 
kształcenia), prof. dr hab. inż. Agniesz-
ki Filipiak-Florkiewicz (obecnej pro-
rektor ds. nauki) i prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Sechmana (obecnego prorek-
tora ds. współpracy z zagranicą).  Wyrazy 
uznania otrzymali także pozostali dzie-
kani: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzy-
kowski  (Wydział Leśny), prof. dr hab. 
inż. Czesław Klocek (Wydział Hodowli 

Ich Magnificencje: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – nowy rektor (po lewej) i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – rektor ustępujący
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i Biologii Zwierząt), prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Gawroński (Wydział Inży-
nierii Środowiska i Geodezji), prof. dr 
hab. inż. Edward Kunicki (Wydział 
Biotechnologii i Ogrodnictwa), prof. dr 
hab. inż. Sławomir Kurpaska (Wydział 
Inżynierii Produkcji i Energetyki) i dy-
rektor Uniwersyteckiego Centrum Me-
dycyny Weterynaryjnej – dr hab. lek. 
wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR,  
a także kanclerz (dyrektor ds. majątko-
wych) – mgr Tomasz Szanser, kwestor 
(główny księgowy) – mgr Maciej Olek-
siak i dyrektor Biura Rektora – dr Szy-
mon Sikorski.

W dalszej kolejności głos zabrał obec-
ny rektor Uniwersytetu Rolniczego – dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, 

który podziękował ustępującemu rek-
torowi  – prof. Włodzimierzowi Sady 
za lata pracy na rzecz Uczelni oraz wy-
raził nadzieję na częste spotkania z Jego 
Magnificencją. Wręczył następnie powo-
łania prorektorom na kadencję 2020–
2024: prof. dr hab. inż. Agnieszce Fili-
piak-Florkiewicz (prorektor ds. nauki), 
prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Sech-
manowi (prorektor ds. współpracy z za-
granicą), prof. dr. hab. inż. Andrzejowi 
Lepiarczykowi (prorektor ds. ogólnych) 
i dr. hab. inż. Andrzejowi  Bogdało-
wi,  prof. UR (prorektor ds. kształcenia). 
Rektor powołał też nowych dziekanów: 
dr hab. Aleksandrę Dudę-Chodak,  
prof. UR (Wydział Technologii Żywno-
ści) i prof. dr. hab. inż. Bogdana Ku-

liga (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny). 
Powołania na funkcje prodziekanów zo-
staną wręczone w terminie późniejszym. 
Rektor wspomniał także, że został  pod-
pisany nowy Regulamin Organizacyjny 
Uczelni, który wprowadza niewielkie 
zmiany w jej funkcjonowaniu, i wyra-
ził przekonanie, że w obecnym składzie 
władze Uniwersytetu na pewno sprostają 
wszelkim wyzwaniom.

Na zakończenie dotychczasowy rek-
tor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady stwierdził z satysfakcją, że zostawia 
Uczelnię w dobrym stanie, po czym ofi-
cjalnie przekazał nowemu rektorowi stan 
finansów Uczelni.

Tekst: 
mgr inż. Izabella Majewska

Władze rektorskie kadencji 2020–2024 (od lewej): prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak- 
-Florkiewicz – prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor, prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy  
z zagranicą, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR – prorektor ds. kształcenia
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Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2020/2021 na Uniwersytecie Rolniczym

Uroczysta inauguracja 68. roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się w Centrum Kongresowym UR. 
Tradycyjnie inaugurację poprzedziła msza święta w kościele pw. Pana Jezusa  
Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. prof. Kazimierz Panuś.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły Chór Uniwersytetu Rolniczego 
i Chór Męski Krakowskiego Środowiska Akademickiego „Agricola” pod dyrekcją  
dr Joanny Gutowskiej-Kuźmicz.

Kraków, 6 października 2020 r.

Nabożeństwo w kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie; fot. Jacek Okarmus
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Szanowni Państwo!
Inauguracja nowego roku akademickie-
go to największe święto dla Społeczności 
akademickiej, wspólnoty, którą razem 
tworzymy – i nic tego nie może zmienić 
i nie zmieni. Chociaż okoliczności napa-
wają raczej niepokojem, niż zachęcają do 
radości, to jednak wierząc w potęgę ludz-
kiego umysłu, w potęgę nauki, mamy 
wszyscy nadzieję na sukces w walce z epi-
demią, która stała się wydarzeniem, o 
którym kolejne pokolenia uczyć się będą 
z  podręczników. Ponownie szukamy lu-
dzi takich jak: Pasteur, Koch, Funk czy 

zmarły przed siedmiu laty Hilary Ko-
prowski – naukowców, którzy zmienili 
oblicze medycyny, którzy poprzez swoje 
osiągnięcia naukowe pomogli zwalczyć 
powszechne w tamtych czasach choroby 
i uratowali wiele istnień ludzkich.

Dzisiejsza inauguracja ma jednak po-
dwójnie wyjątkowy charakter, bo prze-
wodniczy jej nowy rektor, wybrany gło-
sami elektorów na kadencję 2020–2024. 
Społeczność akademicka złożyła na moje 
barki tę odpowiedzialność – dziękuję za 
to zaufanie, którego postaram się nie za-
wieść. Proszę pozwolić, że w tym miejscu 

zwrócę się ze słowami wdzięczności do 
mojego poprzednika – profesora Wło-
dzimierza Sady, który przed ośmiu laty 
zaufał mi i powierzył obowiązki prorek-
torskie. Lata naszej współpracy cecho-
wała relacja mistrz – uczeń, dzięki której 
uczyłem się nie tego, jak rektorem być, 
lecz – jak się nim stawać, jak do tej god-
ności dojrzewać. Dziękuję także prof.
Marcinowi Pietrzykowskiemu za god-
ną rywalizację oraz tym wszystkim, któ-
rzy kierowani dobrem Uczelni poparli 
prezentowany przez niego program. Pro-
gram, z którego też chętnie skorzystam. 

Przemówienie inauguracyjne JM dr. hab. inż. Sylwestra 
Tabora, prof. UR – rektora Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego; fot. Jacek Okarmus
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Przez wszystkie lata pracy zawodowej 
przekonałem się, że należy słuchać głosu 
pracowników i  studentów, że nie wolno 
nikogo ignorować, dlatego już dziś dekla-
ruję, że drzwi rektorskiego gabinetu będą 
otwarte dla każdego, kto jest gotów do 
konstruktywnej współpracy – oczywiście 
w godzinach urzędowania. 

Wszystkich zaproszonych Gości, 
Wysoki Senat i Radę Uczelni oraz całą 
społeczność akademicką Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie witam w towarzystwie moich naj-
bliższych współpracowników – czterech 
prorektorów, co nie jest precedensem 
w historii Uczelni. 

Pierwszym zastępcą, a zarazem pro-
rektorem ds. nauki jest prof. Agnieszka 
Filipiak-Florkiewicz. Na prorektora ds. 
współpracy z zagranicą powołałem prof. 
Andrzeja Sechmana. Prorektorem ds. 
ogólnych jest prof. Andrzej Lepiarczyk, 

zaś – jak się wydaje – najtrudniejszy pion, 
kształcenie, po pozytywnej opinii stu-
dentów, powierzyłem w ręce dr. hab. inż. 
Andrzeja Bogdała, prof. UR. 

Pragnę podkreślić, że osoby te, nim 
wyraziły zgodę na objęcie nowych obo-
wiązków, poprosiły o  czas do zastano-
wienia się. Dziękuję Wam za tę odważną 
decyzję, bo wiem, że w tym składzie de-
terminacji nam nie zabraknie.

Szanowni Państwo!
Tegoroczna uroczystość przypada w roku 
jubileuszu 130-lecia nauczania rolnic-
twa na poziomie wyższym w Krakowie, 
nauczania zapoczątkowanego przez Stu-
dium Rolnicze, powołane przy Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w 1890 r. W holu [Wydziału Le-
śnego – przyp. red.] znajduje się bardzo 
ciekawa wystawa poświęcona tegorocz-
nemu jubileuszowi, do zobaczenia której 

gorąco zachęcam. Przy tej okazji dziękuję 
pracownikom Biblioteki Głównej UR za 
jej przygotowanie.

Przypomnę, że dla uczczenia 125-le-
cia tego wydarzenia wspólnie z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim zorganizowali-
śmy konferencję naukową. W jej trakcie 
wspomniany już wcześniej JM Rektor 
naszej Uczelni prof. Włodzimierz Sady 
podkreślił, że: „(...) miarą dokonującego 
się postępu niech będzie fakt, iż z  języ-
ka polskiego całkowicie zniknęło słowo 
»przednówek«, będące określeniem okre-
sowego deficytu żywności, czy wręcz 
głodu na przedwiośniu, bardzo dotkliwie 
odczuwalnego przez ubogie warstwy spo-
łeczeństwa. Obecnie, zwłaszcza w Euro-
pie, powszechnym zjawiskiem jest (…) 
»demokratyzacja sytości«, przejawiająca 
się tym, że prawie każdy, bez względu na 
swój status materialny, może się najeść do 
syta”.

Uroczystość rozpoczął JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego; fot. Jacek Okarmus
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Skomplikowana sytuacja polityczna  
i epidemiczna spowodowały, że nadal 
każdego dnia co dziesiąta osoba na świe-
cie kładzie się spać głodna. Widać zatem, 
jak wiele pracy pozostało przed nauką  
i kształceniem rolniczym w Polsce i na 
świecie.

W tym kontekście oburzenie wywo-
łują opinie ludzi nauki umniejszające  
i fałszujące, a wręcz dyskredytujące do-
tychczasowe osiągnięcia nauk rolniczych. 
Nauk, które jak żadne inne dbają o zrów-
noważony rozwój środowiska i społe-
czeństw. Nauk, które prowadzą badania 
naukowe z myślą o utrzymaniu naturalnej 
zasobności gleby i dobrostanu inwentarza 
żywego, bez których nie można mówić 
o czystym środowisku, jakości żywności 
i  zdrowiu człowieka. Nauk, które bazu-
ją na gruncie poznania praw rządzących 
przyrodą, a nie na gruncie ideologii. 
Dlatego w tym miejscu bardzo serdecz-

nie dziękuję prof. Piotrowi Mickowi, 
koordynatorowi dyscypliny zootechnika 
i rybactwo oraz Radzie dyscypliny za zde-
cydowane stanowisko w tej sprawie.

Szanowni Państwo!
Każde przemówienie inauguracyjne no-
wego rektora powinno mieć charakter 
programowy. Taki program przedstawi-
łem jako kandydat na rektora, a był on 
zatytułowany Nasza Uczelnia. Pozwo-
lą Państwo, że teraz przypomnę cztery 
cele strategiczne stojące przed Uczelnią  
w obecnej kadencji, które zdefiniowałem 
w tym programie:

• wzrost  jakości  badań  naukowych 
prowadzący do osiągnięcia wysokiej kate-
gorii naukowej ocenianej dyscypliny;

• wzrost  jakości  kształcenia  prowa-
dzący do osiągnięcia przez absolwentów 
społecznie uznawanych kompetencji i sa-
tysfakcji zawodowej;

• wzmacnianie pozytywnego wizerun-
ku Uczelni poprzez intensyfikację relacji 
z  otoczeniem społeczno-gospodarczym 
krajowym i zagranicznym;

• poprawa  zarządzania Uczelnią  skut-
kująca wzrostem sprawności i efektywno-
ści realizowanych procesów.

Nie są to cele wyodrębnione, ale wza-
jemnie zależne. Jednak to z osiągnięć 
naukowych wynika możliwość dalszego 
rozwoju Uczelni, tym bardziej że przed 
nami parametryzacja, która zdeterminuje 
miejsce naszej Uczelni w świecie nauki na 
kilka najbliższych lat. Temat ten był sze-
roko poruszany na posiedzeniu KRASP, 
które odbywało się w sierpniu na AGH. 

Jeszcze w poprzedniej kadencji rozpo-
częliśmy analizowanie dorobku nauko-
wego pracowników UR. Wynika z niej, 
że w 2019 r. nasi nauczyciele akademiccy 
opublikowali 75 artykułów za 140 pkt.  
i 27 artykułów za 200 pkt., tj. artykułów 

Dziekani Uniwersytetu Rolniczego; fot. Jacek Okarmus
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o najwyższej punktacji. Z dalszych analiz 
wynika, że w obecnym roku liczba tych 
artykułów będzie co najmniej podwojo-
na.

Analizy pokazują, że w Uczelni pracu-
je grupa zdolnych i ambitnych naukow-
ców, wśród których jest wielu młodych 
ludzi już odnoszących sukcesy między-
narodowe. Notabene dzisiejszy wykład 
inauguracyjny zatytułowany Morfologia 
i mikromorfologia gleby wygłosi przed-
stawiciel tej właśnie grupy – dr hab. inż. 
Tomasz Zaleski, prof. UR. Zaprosiłem 
pana profesora, gdyż w kierowanej przez 
niego jednostce – jednej z czterech o tym 
profilu w  Polsce – wykonywane są uni-
kalne i bardzo zaawansowane badania 
gleby.

Obok publikacji znaczący postęp uzy-
skaliśmy także w zakresie realizowanych 
projektów badawczych. Specjalizacja  
w zakresie koordynacji projektów przez 

Centrum Administracyjnego Wsparcia 
Projektów i Centrum Transferu Tech-
nologii oraz biuro podległe prorektorowi 
ds. nauki w  okresie ostatnich pięciu lat 
zaowocowała 63 projektami na łączną 
kwotę przeszło 76 mln zł. 

W tym samym okresie uzyskaliśmy 42 
patenty, a dalsze 82 zgłoszenia wynalaz-
ków oraz wzorów użytkowych i przemy-
słowych oczekują na decyzję o udzieleniu 
patentu.

Ogólnie należy jednak nadmienić, że 
uzyskiwane wskaźniki parametryczne 
nie są imponujące, bo najwyższe dotyczą 
zwykle co czwartego nauczyciela akade-
mickiego. Dlatego niepokoi fakt, że nadal 
pewna grupa nauczycieli nie posiada do-
brego dorobku. 

Zadaniem prorektorów ds. nauki  
i ds. ogólnych będzie mobilizowanie tych 
osób do pracy. Chcę w tym miejscu po-
wiedzieć, że nie może zabraknąć nam 

determinacji, ale także i odwagi w podej-
mowaniu trudnych działań.

Szanowni Państwo!
Osiągnięcie wszystkich wcześniej wymie-
nionych celów strategicznych nie będzie 
możliwe bez rozwoju kadry oraz ciągłego 
unowocześniania zaplecza badawczego 
i  dydaktycznego oraz wdrażania kom-
pleksowych rozwiązań informatycznych.

W ciągu ostatnich lat, dzięki przychyl-
ności władz centralnych oraz samorzą-
dowych – za co Panie Wojewodo i Panie 
Marszałku bardzo dziękujemy – dokona-
liśmy modernizacji budynków wszystkich 
wydziałów. Częściowo już posiadamy no-
woczesną aparaturę, ale nie zawsze w peł-
ni wykorzystaną. Dlatego w najbliższych 
latach będziemy dążyć do powołania 
centralnych laboratoriów, służących in-
terdyscyplinarnym i  międzynarodowym 
zespołom naukowym. Ich budowa będzie 

Poczet sztandarowy; fot. Jacek Okarmus
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finansowana ze środków własnych oraz 
środków pozyskanych z MNiSW oraz od 
Pana Marszałka.

Przykładowym wzorcem rozwiązania, 
do którego będziemy dążyć, jest Ośrodek 
Medycyny Eksperymentalnej i Innowa-
cyjnej, w którym prowadzone są badania 
w zakresie szeroko pojętych nauk rolni-
czych i technicznych oraz nauk medycz-
nych przy udziale m.in. partnerów z UJ  
i AGH oraz partnerów zagranicznych. 
Za budowanie tego dobrego wizerunku 
Ośrodka bardzo dziękuję kadrze tam za-
trudnionej, a przede wszystkim dr. hab. 
Zbigniewowi Arentowi, prof. UR – dy-
rektorowi tej jednostki.

Należy nadmienić, że obecnie mamy 
tylko cztery certyfikowane laboratoria 
– 3 na Wydziale Inżynierii Produkcji 
i  Energetyki (są to: Laboratorium Eks-
perymentalnych Technik Badawczych 
Produktów i  Surowców Biologicznych, 
Laboratorium Technologii Produkcji 
i Oceny Jakości Biopaliw oraz Laborato-
rium Fizyko-Chemicznych i Mikrobio-
logicznych Analiz Odpadów) oraz jedno 
laboratorium na Wydziale Leśnym (Labo-
ratorium Geochemii Środowiska Leśnego  
i Terenów Przeznaczonych do Rekul-
tywacji). Mam jednak nadzieję, że już 
wkrótce będzie ich więcej.

Musimy bowiem pamiętać, że wyzwa-
nia cywilizacyjne oraz główne programy 
unijne, w tym: Wspólna Polityka Rolna 
i Nowy Zielony Ład, nakładają na rządy 
obowiązek racjonalnego wykorzystania 
zasobów, w tym przede wszystkim wody 
i energii – co szczególnie dla rolnic-
twa oznacza konieczność poszukiwania 
nowych, kompleksowych technologii 
uprawy roślin i  produkcji zwierzęcej, 
ale także przetwarzania opadów – za-
równo komunalnych, jak i  poproduk-
cyjnych. Dla tych potrzeb musimy takie 
laboratoria tworzyć i je wyposażać. Tym 
bardziej że nasza Uczelnia już od wielu 
lat z  powodzeniem prowadzi tego typu 
badania aplikacyjne. Panie Prezydencie, 
Panie Marszałku, deklaruję gotowość do 

współpracy przy ich wdrażaniu do prak-
tyki.

Szanowni Państwo!
Prezentując prorektorów, zaznaczyłem, że 
przed prof. Andrzejem Bogdałem stoi 
bodajże najtrudniejsze zadanie, nie wyni-
kające jedynie ze zmieniających się prze-
pisów, lecz z  konieczności opracowania 
modelu kształcenia hybrydowego, który 
cechować będzie wysoki poziom jako-
ści kształcenia. Ubiegły rok akademicki 
i obostrzenia epidemiczne udowodniły, 
jak koniecznym jest wdrożenie kształce-
nia na odległość. Drogą do osiągnięcia 
tego zamierzenia będzie oparcie kształ-
cenia o bloki tematyczne. Dlatego przed 
nami rozbudowa USOS-u i centralizacja 
procesu dydaktycznego, których celem 
będzie mocniejsze otwarcie się wydziałów 
i powierzanie zajęć nauczycielom posia-
dającym najlepszy dorobek. Jestem prze-
konany, że zaowocuje to podniesieniem 
poziomu kształcenia oraz zadośćuczyni 
uwagom studentów – zwłaszcza II stop-
nia.

Na tym tle jednym z istotnych wy-
zwań podnoszących sprawność realizowa-
nych przez Uczelnię zadań jest integracja  
i zwiększenie funkcjonalności wykorzy-
stywanych systemów informatycznych, 
konieczne m.in. do wdrożenia zarządza-
nia procesowego. Na tej bazie możliwe 
będzie m.in. wprowadzenie wartościo-
wania stanowisk pracy oraz urealnienie 
procesu budżetowania jednostek organi-
zacyjnych i realizowanych przez nie za-
dań. Nastąpi poprawa jakości komunika-
cji wewnętrznej oraz wzrost efektywność 
funkcjonowania działów wsparcia admi-
nistracyjnego i technicznego.

Ostatnie lata udowodniły, że w admi-
nistracji pracują wspaniali i kompetentni 
ludzie, zaangażowani w rozwój Uczelni  
i gotowi do współpracy. Widzę ten trud  
i za każde takie działanie jestem wdzięcz-
ny. Na miarę możliwości finansowych bę-
dziemy starali się urealnić wynagrodzenia 
pracowników nie będących nauczycielami.

Szanowni Państwo!
Jednym z wyznaczników prestiżu uniwer-
sytetów jest los ich absolwentów. Zauwa-
żamy, że nasi absolwenci nie tylko szybko 
znajdują pracę zgodną z wykształceniem, 
ale także coraz częściej zajmują prestiżo-
we stanowiska w biznesie i administracji 
(pełnią funkcje ministrów, wicemarszał-
ków, parlamentarzystów), decydują się 
na rozpoczęcie własnego biznesu i sami 
poszukują kontaktu z Uczelnią. W ra-
mach Inkubatora Innowacyjności 2.0 
na XIII Międzynarodowej Warszawskiej 
Wystawie Wynalazków IWIS 2019 zdo-
byliśmy dwa złote i jeden srebrny medal, 
a dwa start-upy z Uczelni: Bio-Films – 
biodegradowalne folie spożywcze oraz 
Hugo – autonomous farm rover, czyli 
autonomiczny robot do upraw rolniczych  
i ogrodniczych weszły do grupy ośmiu 
najlepszych start-upów w Polsce w ra-
mach Krajowego Finału Konkursu Euro-
pejskiego EIT Food Prize. 

Wiemy jednak, że nie możemy zatrzy-
mać się wpół drogi, dlatego konieczne 
jest dalsze doskonalenie ogólnodostępnej 
bazy wiedzy o działalności i sukcesach 
Uczelni, intensyfikacja współpracy z wła-
dzami samorządowymi i gremiami opi-
niotwórczymi, budowanie więzi z absol-
wentami i przedsiębiorcami, rozwijanie 
kształcenia praktycznego, umacnianie 
więzi z uczelniami w kraju i za granicą. 
Cieszy nas fakt rosnącej liczby porozu-
mień zawieranych z innymi uczelniami, 
obecnie lista ta obejmuje 80 podmiotów, 
przy czym w zdecydowanej większości 
są to wiodące ośrodki naukowe z całego 
świata.

Szanowni Państwo!
Zaprezentowałem cztery główne cele 
rozwoju Uczelni. Aby nie były to jedy-
nie plany, lecz realizacja zaplanowanych 
działań, proszę dziś wszystkich człon-
ków Wspólnoty akademickiej o  radę  
i pomoc. Nade wszystko proszę, abyśmy 
w działaniu zawsze kierowali się myślą 
o  zrównoważonym rozwoju Uczelni  
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i osiąganiu trudnych celów strategicz-
nych, a nie doraźnych i wygodnych par-
tykularnych efektów. Miejmy wszyscy 
w sobie tę odwagę. Naszych przyjaciół 
proszę o wspieranie podejmowanych ini-
cjatyw.

Ostatnie słowa swojego wystąpienia 
kieruję już bezpośrednio do studentów, 
rozpoczynających ten nowy rok akade-
micki. Droga Młodzieży, obecny rok 
rozpoczynamy w okresie jubileuszu stu-
lecia bitwy warszawskiej, która zmieniła 

losy Europy, i chociaż wielu wówczas 
myślało, że nie damy rady, to jednak 
odwaga i determinacja przyniosły zwy-
cięstwo. Życzę Wam zatem odwagi do 
stawiania pytań i determinacji w poszu-
kiwaniu odpowiedzi. A wówczas zwycię-
stwo będzie wasze.

Szanowni Państwo, 
zanim wypowiem tradycyjną łacińską 
formułę, proszę pozwolić mi na osobistą 
refleksję. Zakładając dzisiaj ceremonial-

ny strój rektorski, uświadomiłem sobie, 
że ciężar rektorskiego łańcucha wynika 
z jego znaczenia – jest to symbol służby. 
Mucet nie tylko ma zdobić, lecz także 
niczym pancerz powinien ochraniać bar-
ki. Berło natomiast to nie tylko oręż, ale 
także laska, na której będę mógł się wes-
przeć, gdy nadejdzie czas próby. Obym 
temu zadaniu podołał.

Rok akademicki 2020/2021 uważam 
za otwarty. Quod felix, faustum fortuna-
tumque sit!

JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, uroczyście otwiera 68. rok akademicki Uniwersytetu 
Rolniczego; fot. Jacek Okarmus

Prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. 
ogólnych  poinformował,  że w minionym  roku 
akademickim na emeryturę przeszli:
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

• prof. Teresa Dąbkowska
• dr hab. Jadwiga Bożek

z Wydziału Leśnego
• prof. Janusz Sowa;

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
• prof. Krzysztof Gawroński
• prof. prof. Krzysztof Ostrowski
• dr inż. Grażyna Gawrońska
• dr inż. Jan Kołodziej
• dr inż. Dorota Świątoniowska

z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
• prof. Włodzimierz Sady
• dr inż. Janina Marzec

z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
• prof. Stanisław Kokoszka
• dr hab. inż. Wiesław Tomczyk

z Wydziału Technologii Żywności
• prof. Genowefa Bonczar
• prof. Ewa Cieślik    
• dr hab. Ryszard Macura
• dr inż. Jerzy Pałasiński

ze Studium Języków Obcych
• mgr inż. Anna Kopczyńska

oraz 25 pracowników technicznych, administra-
cyjnych, służby bibliotecznej i obsługi.
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Przemówienie Janusza Wojciechowskiego – komisarza 
ds. rolnictwa Unii Europejskiej

Magnificencjo Panie Rektorze, Państwo 
Profesorowie, Wykładowcy, Drodzy Stu-
denci Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na in-
augurację 68. już roku akademickiego 
Waszej niezwykle zasłużonej dla polskiej 
nauki i polskiego rolnictwa Uczelni. Ża-
łuję, że nie mogę osobiście brać udziału  
w tej pięknej uroczystości z uwagi na obo-
wiązki w Komisji Europejskiej.

Dzisiaj rolnicto jest niesłychanie blisko 
związane z nauką. Wszelki postęp w rolnic-
twie, ale także nowe wyzwania, które przed 
rolnictwem stoją, wymagają wiedzy nauko-
wej. Dzisiaj w Unii Europejskiej realizujemy 
bardzo ważne priorytety, jeśli chodzi o przy-
szłość rolnictwa w Europie – myślę przede 
wszystkim o Zielonym Ładzie, który jest 
wielkim planem zreformowania rolnictwa  
w taki sposób – jego zmiany, jego ukierun-
kowania w taki sposób, żeby było ono bar-
dziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, 
żeby było bardziej odporne na sytuacje kry-
zysowe, żeby rozwijało się w sposób zrówno-
ważony. Mamy za sobą doświadczenie – za 
sobą, a właściwie jesteśmy w trakcie bardzo 
trudnego doświadczenia, jakim jest obecna 
pandemia. Rolnictwo w pierwszych mie-
siącach tej pandemii doskonale zdało swój 
egzamin: mamy zapewnione bezpiecze-
stwo żywnościowe w całej Europie, także 

w Polsce, ale musimy bardzo intensywnie 
pracować nad tym, żeby to bezpieczeń-
stwo żywnościowe zostało utrzymane także  
w następnych latach i w dłuższej perspek-
tywie dla przyszłych pokoleń. Pracujemy 
w Komisji Europejskiej nad wizją rozwoju 
obszarów wiejskich – to również wizja, która 
w dużej mierze opiera się na wynikach ba-
dań naukowych, ale która tych badań i tego 
wsparcia nauki wymagała w przyszłości.

Do Studentów chciałbym się zwrócić, 
że wybierają Państwo bardzo interesujący, 
ale też bardzo wymagający zawód. Współ-
czesny rolnik musi wykazywać się wiedzą 
z różnych dzidzin, musi być człowiekiem 

wszechstronnie wykształconym, można 
powiedzieć „człowiekiem renesansu”, zna-
jącym się na różnych dzidzinach wiedzy 
i korzystającym także z dorobku nauki. 
Chciałbym życzyć wszystkim Państwu suk-
cesów – sukcesów naukowych, sukcesów 
dydaktycznych, a Studentom i przyszłym 
Absolwentom Uczelni, którzy będą tworzyć 
przyszłość rolnictwa w Polsce – ważnej czę-
ści rolnictwa europejskiego – chcę życzyć 
poczucia dobrego wyboru i poczucia speł-
nionej misji w tym wielkim zadaniu, jakie 
stoi przed rolnictwem w Polsce i rolnictwem 
w Europie.

Wszystkiego dobrego!

Za pośrednictwem internetu mowę wygłosił Janusz Wojciechowski – komisarza ds. rolnictwa UE

Wśród  zaproszonych  na  Inaugurację  gości  znaleźli 
się: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch  (który 
podczas Inauguracji przekazał rektorowi pamiątko-
wą  statuetkę),  a  także: wicewojewoda małopolski 
Józef  Leśniak, wicemarszałek województwa ma-
łopolskiego Łukasz Smółka,  zastępca prezydenta 
miasta  Krakowa  ds.  zrównoważonego  rozwoju 
Jerzy Muzyk,  p.o.  zastępcy  prezesa  Agencji  Re-

strukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  Tomasz 
Kuśnierek,  dyrektor  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych w Krakowie  Jan Kosiorowski,  rek-
tor  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie  dr 
hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, dyrektor Ma-
łopolskiego  Oddziału  Regionalnego  ARiMR  Adam 
Ślusarczyk,  dyrektor  Instytutu  Zootechniki  dr 
Krzysztof Duda,  dyrektor  Departamentu  Gene-

ralnego  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Małopolskiego  Tadeusz Zaremba,  byli  rektorzy 
Uniwersytetu  Rolniczego  w  Krakowie  – prof. dr. 
hab. inż. Włodzimierz Sady i prof. dr hab. inż. 
Janusz Żmija, ks. prof. dr hab. Kazimierz Pa-
nuś – kapelan honorowy Ojca Świętego i były pro-
rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, prof. 
dr hab. inż., dr h.c. multi Rudolf Michałek i in.

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni



25

Wystąpienie inż. Julii Tarnowskiej – przewodniczącej 
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, 
Dostojni Goście, Drogie Koleżanki i Ko-
ledzy Studenci!
Kiedy cztery lata temu przekroczyłam 
mury Uniwersytetu Rolniczego, nie my-
ślałam, że pewnego dnia będę miała za-
szczyt stanąć przed Państwem w imieniu 
studentów naszej Uczelni w tym uroczy-
stym dniu inauguracji nowego roku aka-
demickiego. Uniwersytet Rolniczy – nasza 
wspaniała Alma Mater – to miejsce pracy, 
nauki, spotkań i zawierania przyjaźni. Dla 
nas wsystkich: władz Uczelni, pracowni-
ków i studentów to drugi dom. To tutaj 
każdy z nas rozwija swoje umiejętności  
i pielęgnuje talenty.

Drodzy Studenci pierwszego roku – 
których w większości nie ma tutaj z nami, 
lecz oglądacie nas na płaskich ekranach 
komputerów czy telefonów – musicie zdać 
sobie sprawę z tego, że wybierając Uniwer-

sytet Rolniczy, dołączyliście do wielkiej 
rodziny, jaką jest Społeczność akademicka 
naszej Uczelni. Musicie dumnie bronić 
jej praw i godnie ją reprezentować. To dla 
Was początek największej przygody życia, 
a także czas wejścia w odpowiedzialne, 
w pełni dorosłe życie. Niestety ten rok 
akademicki będzie inny niż wszystkie, 
dzisiejsze wydarzenie jest odmienne od 
tych nam znanych. Po pierwsze, jest to 
uroczystość, na której goszczą nas nowe 
władze Uczelni, po drugie, nie ma z nami 
wielu przyjaciół, partnerów, pracowników 
Uczelni, czy też przewodniczących Wy-
działowych Rad Samorządu Studentów 
– ze względów bezpieczeństwa. Mam na-
dzieję, że niedługo zarówno pracownicy 
Uczelni, jak i studenci wrócą do normal-
nego, nie tylko akademickiego życia.

Drogie Koleżanki i Koledzy! Dla Was 
to rok nowych wyzwań, nowe doświad-
czenia będą na Was czekały każdego dnia, 
pamiętajcie jednak o tym, że sami musicie 
odpowiedzialnie zarządzać swoim czasem. 
Zapewniam Was, że jako samorząd stu-
dencki i starsi koledzy będziemy czuwać 
nad Wami i pomożemy Wam rozwiązać 
każdy problem, choć osobiście polecam 
zamienić słowo „problem” na „wyzwanie”. 
Wtedy każdy problem łatwiej rozwiązać. 
Ze swojej strony serdecznie zachęcam 
Was do wszelakiej aktywności i rozwija-
ni swoich zdolności organizacyjnych w 
Samorządzie Studenckim. Nakłaniam 
Was, byście szukali tu wiedzy i przyjaciół,  
a zdobyte doświadcznie niech Wam służy 
w dalszej perspektywie. Jak mawiał He-
raklit z Efezu: „Nie wystarczy dużo wie-
dzieć, ażeby być mądrym”.

Kończąc, jeszcze raz bardzo ciepło wi-
tam Was na Uniwersytecie Rolniczym.

Wystąpienie inż. Julii Tarnowskiej – przewod-
niczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studen-
tów UR; fot. Jacek Okarmus

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z   17 
września  2020  r.,  „za wzorowe, wyjątkowo  su-
mienne  wykonywanie  obowiązków  wynikają-
cych z pracy zawodowej”, odznaczeni zostali:

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

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ
• dr hab. inż. Piotr Bilański, prof. UR
• dr inż. Joanna Duda-Surman
• mgr inż. Iwona Fijałkowska
• prof. dr hab. inż. Dariusz Henryk Grzebelus
• dr inż. Jacek Grzyb
• dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. UR
• dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kowalczyk
• dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
• mgr Anna Luboch
• dr hab. inż. Robert Rossa, prof. UR
• dr Joanna Sobolewska-Zielińska

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ
• dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
• dr inż. Małgorzata Alicja Maślanka
• dr inż. Krzysztof Nęcka
• mgr inż. Wioletta Magdalena Ochał
• mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik
• mgr Iwona Janina Solak
• dr Maciej Sporysz
• mgr Aneta Ślusarczyk
• dr inż. Urszula Ziemiańczyk
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Aktu immatrykulacji studentów I roku dokonał JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR. Skład ośmioosobowej delegacji stu-
dentów przedstawił dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR – prorektor ds. kształcenia, informując zebranych, z której szkoły 
pochodzi każdy z abiturientów. Wcześniej młodzi żacy powtórzyli za prorektorem rotę ślubowania.
W związku z uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego na ręce Rektora Uniwersytetu Rolniczego – dr. hab. inż. Syl-
westra Tabora, prof. UR napłynęły okolicznościowe adresy i listy gratulacyjne, które zaprezentował prof. dr hab. inż. Andrzej 
Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych. List od prezydenta RP Andrzeja Dudy prezentujemy na s. 27.

Kończąc uroczystość, JM prof. Sylwester Tabor podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i sprawny 
przebieg tegorocznej inauguracji.

Opracowanie: Redakcja

Z głębokim żalem informujemy, że w ubiegłym roku 
akademickim  ze  Społeczności  Uniwersytetu  Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odeszli:
• pan dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR 
• pan mgr inż. Leszek Konstantynowicz
• pani mgr inż. Małgorzata Starowicz
• pan prof. dr hab. Jan Boczek
• pan Kazimierz Woźniak
• pani Ewa Czerniejewska

• pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Kołczak
• pani Aleksandra Epler
• pan Michał Chrząszcz
• pan Zdzisław Domagała
• pani Anna Opiła z domu Szymańska
• pani mgr Romana Sawińska
• pani Zofia Stanisz z domu Ryś
• pan mgr inż. Zbigniew Zawodny
• pani mgr inż. Janina Niziołek

• pan Stanisław Fraś
• pan prof. dr hab. inż. Ryszard Poznański
• pani dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR
• pan prof. dr hab. inż. Emil Pasela
• pani  mgr  inż.  Maria  Janeczko  z  domu  Zio- 
browska
• pan dr hab. inż. Andrzej Rabsztyn
• pan Tadeusz Ogórek 
Pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

Immatrykulacja

Immatrykulacja; fot. Jascek Okarmus
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Magnificencje Państwo Rektorzy! 
Szanowni Państwo Profesorowie! 
Drodzy Studenci!
Serdecznie pozdrawiam całą Rzeczpo-
spolitą Akademicką z okazji inauguracji 
nowego roku pracy. Rozpoczyna się on 
w okolicznościach z różnych względów 
wyjątkowych. To czas wielu ważnych 
rocznic i aktualnych wydarzeń bardzo 
istotnych dla życia milionów Polaków – 
także dla środowisk uniwersyteckich.

Obchodzimy stulecie wojny z bolsze-
wikami, w której nasz naród ocalił własne 
odrodzone państwo. Dzięki zwycięstwu, 
w którym udział mieli liczni studenci 
i uczeni – żołnierze Wojska Polskiego, 
przez kolejne dwie dekady nauka polska 
mogła rozwijać się w warunkach wolno-
ści. Niepodległa znacznie upowszechniła 
dostęp do edukacji i studiów wyższych, 
rozbudowując zasłużone uczelnie i two-
rząc szereg nowych, jak Katolicki Uni-
wersytet Lubelski i Akademia Górniczo-
-Hutnicza. Ówczesny dorobek badawczy 
był podstawą dla dalszego rozwoju no-
woczesnej nauki polskiej. Nade wszystko 
ukształtował się wtedy patriotyczny etos 
akademików polskich, dzięki któremu 
później – w okresie II wojny światowej 
i komunizmu – środowiska studenckie  
i naukowe były ostoją wolnej myśli i dą-
żeń niepodległościowych.

Właśnie z tej tradycji wyrosło 40 lat 
temu Niezależne Zrzeszenie Studentów. 
W pokojowej rewolucji „Solidarności”  
i podziemnym oporze przeciw reżimowi, 
trwającym przez całe lata osiemdziesiąte, 
środowisko studenckie zapisało się jako 
szczególnie ideowe i ofiarne. Z szeregów 
NZS wyszło bardzo wielu ludzi głęboko 
zaangażowanych w sprawy publiczne,  
a w wolnej Polsce niezwykle zasłużonych 

dla odbudowy suwerennego państwa. 
Cieszę się, że również dzisiaj młodzież 
akademicka pozostaje aktywna w sferze 
społecznej i politycznej, wyłaniając li-
derów środowisk zawodowych, tworząc 
przyszłe elity państwowe i liczne organi-
zacje pozarządowe.

Obecna inauguracja odbywa się  
w sytuacji epidemicznej, zmuszającej do 
stosowania środków zabezpieczających 
przed roznoszeniem się groźnego ko-
ronawirusa. Należy do nich zwłaszcza 
kształcenie zdalne lub hybrydowe, co 
umożliwiają nam nowoczesne techniki 
komunikacji. Podejmujemy te wyzwania 
i godzimy się na utrudnienia wynikają-
ce z wymogów sanitarnych motywowani 
wzajemną troską o zdrowie. Ale zarazem 
stajemy przed pytaniem o to, czym jest 
uczelnia i co stanowi istotę tego mode-
lu przekazywania wiedzy. Odpowiedzią 
jest relacja mistrz – uczeń, oparta nie 
tyle na transferze informacji, co raczej 
na osobistym kontakcie i przekazywa-
niu wzorców dociekliwości i solidności 
w pracy intelektualnej. Stąd na dłuższą 
metę nie wydaje się możliwe utrzymanie 
życia uniwersyteckiego na odległość, bez 
bezpośrednich spotkań nauczycieli aka-
demickich ze studentami.

Wreszcie, wkraczają Państwo w nowy 
rok akademicki w czasie, gdy w naszym 
kraju toczą się gorące spory polityczne. 
Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost 
zainteresowania sprawami publicznymi 
w naszym społeczeństwie, czego świa-
dectwem kolejne rekordy frekwencyjne  
w wyborach. Dyskusje, którymi żyją 
Polacy, naturalnie nie omijają też środo-
wiska uniwersyteckiego. Uczeni biorą  
w nich udział, wnosząc cenny wkład wie-
dzy eksperckiej w swoich dziedzinach.

Przed uczelniami stoi bardzo waż-
ne zadanie, aby pozostać przestrzenią 
pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczo-
wo, zgodnie z najwyższymi standarda-
mi. Świat akademicki ma do odegrania 
istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań, 
godzących różnorodne oczekiwania i in-
teresy społeczne. Badacze w znacznym 
stopniu mogą przyczynić się do obniża-
nia niekiedy nadmiernej temperatury,  
a za to – do podnoszenia poziomu debaty, 
dając przykład merytorycznej i konstruk-
tywnej rozmowy między reprezentanta-
mi różnych opinii. Celem nadrzędnym 
winno być wypracowywanie koncepcji 
i projektów najlepszych dla rozwoju go-
spodarki, bezpieczeństwa i pomyślności 
całego państwa.

Chcę dzisiaj życzyć Państwu kreatyw-
ności, śmiałości i wielu sukcesów w mie-
rzeniu się z tymi wyzwaniami naszych 
czasów. Niech polskie uczelnie wyższe 
będą miejscami, gdzie młodzi ludzie zdo-
bywają doskonałą edukację, a jednocześnie 
formują się do służby dla dobra wspólne-
go. Niech badacze poprzez swoje dokona-
nia naukowe umacniają własny autorytet  
w społeczeństwie i stają się wzorem dla 
kolejnych roczników studentów. Studen-
tom składam życzenia udanego roku, wy-
trwałości i satysfakcji z wybranej drogi. 
Wszystkim Państwu życzę niewyczerpanej 
pasji poznawania prawdy i umiejętności 
łączenia jej z pragmatycznym wykorzysta-
niem osiągnięć naukowych.

Vivat Academia, vivant Professores!

Warszawa, 28 września 2020 r.

Prezydent RP Andrzej Duda do społeczności 
akademickiej Polski
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Po zakończeniu Inauguracji JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor UR wspólnie z prof. dr hab. inż. Agnieszką Filipiak-Florkiewicz – pro-
rektor ds. nauki i prof. dr. hab. inż. Andrzejem Lepiarczykiem – prorektorem ds. ogólnych zasadzili przed Budynkiem Jubileuszowym pamiątkową limbę, 
przekazaną przez prof. dr. hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego – dziekana Wydziału Leśnego

130 lat nauczania w Krakowie rolnictwa na poziomie wyższym było tematem interesującej wystawy przygotowanej przez pracowników Biblioteki Głównej UR
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Morfologia i mikromorfologia gleb
Zarys głównych treści wykładu inauguracyjnego  
dr. hab. inż. Tomasza Zaleskiego,  prof. UR

Morfologia i mikromorfologia gleby  
w zapisie różnią się tylko przedrostkiem 
„mikro-”. Jednak pomimo tak niewielkiej 
różnicy słowotwórczej, merytorycznie to 
dwa odrębne bieguny w analizie gleby,  
w poznaniu jej genezy, właściwości fizycz-
nych i chemicznych.

Morfologia gleby to charakterystycz-
ny układ poziomów genetycznych lub 
diagnostycznych, stanowiący niejako 
zapis (księgę) dziejów środowiska przy-
rodniczego, w którym rozwijała się gleba. 
Badanie i analizę morfologii gleby wyko-
nywane są zwykle w środowisku natu-
ralnym, okiem nieuzbrojonym lub przy 
użyciu lupy. Mikromorfologia to część 
gleboznawstwa zajmująca się badaniem, 
opisem struktur gleby i materiałów macie-
rzystych w nienaruszonym układzie, na 
poziomie mikroskopowym (mikroskop 
optyczny polaryzacyjny lub skaningowy 
mikroskop elektronowy SEM). Pomimo 
diametralnych różnic w technice analizy, 
obie metody są niezwykle ważne dla po-
znania środowiska glebowego (ryc.1).

MORFOLOGIA GLEBY
Powstały w glebie układ różnobarwnych 
warstw lub nieregularnych form jest efek-
tem zróżnicowania profilu glebowego 
na poziomy genetyczne w wyniku pe-
dogenezy, czyli oddziaływania w czasie 
czynników glebotwórczych: właściwości 
skały macierzystej, klimatu, rzeźby tere-
nu, flory, fauny oraz człowieka. W efekcie  
w glebie zachodzą procesy glebotwórcze, 
a charakterystyczny układ poziomów ge-
netycznych – morfologia gleby – umożli-
wia ich identyfikację.

Dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR, podczas wykładu inauguracyjnego; fot. Jacek Okarmus

Ryc. 1.
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Opis cech morfologicznych to pierwszy 
i jeden z najważniejszych etapów badania 
– poznania gleby. Przyjmując, że gleba 
stanowi zapis dziejów, przemian w środo-
wisku, to na przestrzeni lat gleboznawcy 
nauczyli się odczytywać dużą część tych 
zapisów. Jednak najbardziej interesujące, 
fascynujące jest spotkanie z nowym, nie-
znanym profilem glebowym. To jak próba 
odczytanie kolejnej, nieznanej historii za-
pisanej w profilu glebowym.

W Polsce ze względu na warunki kli-
matyczne największy udział w pokrywie 
glebowej mają gleby, w których prze-
mieszczanie składników mineralnych 
i organicznych ma decydujący wpływ 
na ich morfologię. W takich glebach 
górna część profilu to strefa poziomów 
wymycia. Pomijając czarne lub szarobru-
natne poziomy próchniczne, to strefa wy-
raźnego przejaśnienia, a nawet wybielenia 
w porównaniu do występujących głębiej 
poziomów iluwialnych – wmycia skład-
ników mineralnych i organicznych. Są to 
gleby płowoziemne lub gleby bielicoziem-
ne, które należą do najbardziej barwnych 
i zróżnicowanych pod tym względem,  
w których granice pomiędzy poziomami 
genetycznymi są bardzo wyraźne, a nawet 
ostre (ryc. 2 i ryc. 3). W glebach, w któ-
rych wymywanie składników jest ogra-
niczone, barwy poziomów genetycznych 
są mało zróżnicowane, a przejścia pomię-
dzy nimi są stopniowe i mało wyraziste. 
Spośród gleb o monotonnej morfologii 
można wymienić gleby brunatnoziemne, 
gleby czarnoziemne czy gleby organiczne. 

Dużego kolorytu nadają glebie cechy 
redoksymorficzne, jako efekt okresowego 
nadmiernego uwilgotnienia wywołują-
cego chemiczne reakcje oksydacyjno- 
-redukcyjne związków żelaza i man-
ganu przy udziale mikroorganizmów.  
W takich glebach poziomy genetyczne 
cechują się dużą plamistością barw rdza-
wych lub brunatnych występujących  
w formie skupionych konkrecji lub pieprzy.  
W glebach objętych permanentnym  
dużym uwilgotnieniem powstają sine,  Ryc. 3. Różnorodność morfologii gleb płowoziemnych

Ryc. 2. Różnorodność morfologii gleb bielicoziemnych
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sinopopielate poziomy glejowe z charak-
terystyczną mozaika tych barw (ryc.4).

W glebach słabo ukształtowanych 
morfologia profilu ograniczona jest do 
czarnych lub czarnobrunatnych, ciemno 
zabarwionych płytkich poziomów orga-
nicznych lub próchnicznych oraz zwykle 
dużo jaśniejszych poziomów zwietrzeli-
nowych. Barwy tych poziomów zależą od 
barwy materiału macierzystego lub skały 
macierzystej oraz udziału frakcji szkiele-
towych (ryc. 5). W morfologii gleb ob-
szarów górskich wyróżniają się kamienie, 
głazy stanowiące szkielet, a ich ułożenie 
odzwierciedla zachodzące procesy morfo-
genetyczne, denudacyjne, gwałtowne osu-
wiska lub powolne spełzywanie.

Szczególnie cenne w ocenie przemian 
środowiska przyrodniczego są gleby z za-
chowanymi poziomami kopalnymi lub 
artefaktami, a także gleby powstałe w wy-
niku akumulacji poszczególnych warstw, 
np. silnie warstwowane mady czy gleby 
powstałe z popiołów wulkanicznych. Czę-
sto takie gleby mają zapisaną chronologię 
ważnych zdarzeń i przemian w środowi-
sku przyrodniczym, zachowaną w róż- 
nobarwnych poziomach genetycznych  
i warstwach.

W rozróżnianiu poziomów genetycz-
nych lub diagnostycznych najważniejszą 
cechą jest ich barwa, która jest wyni-
kiem składu mineralnego i chemicznego. 
Główne „pigmenty” glebowe to minerały 
oraz łatwo rozpuszczalne związki, tlen-
ki żelaza lub ich uwodnione formy (ryc. 
6). Barwniki glebowe tworzą się również  
w procesie rozkładu i humifikacji materii 
organicznej, a także przemian minerałów 
pierwotnych i wtórnych. W zależności 
od składu chemicznego i mineralnego 
materiału macierzystego oraz warunków 
klimatycznych, w jakich rozwija się gle-
ba, powstają różnobarwne poziomy gene-
tyczne (ryc. 7). 

Różnorodność morfologii profilu gle-
bowego można zobaczyć na stałej wy-
stawie w naszym Centrum Edukacji 
Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwer-

Ryc. 4. Różnorodność morfologii gleb glejowych i cech redoksymorficznych

Rodzaj substancji Skład chemiczny Barwa

Materia organiczna C, H, N, O... Czarna, brunatna

Tlenek manganu (piroluzyt) MnO2 Fioletowo-czarna

Hematyt Fe2O3 Czerwona

Getyt FeO(OH) Żółta

Uwodnione tlenki żelaza Fe(OH)3·nH2O Czerwono-brązowa

Kalcyt CaCO3 Biała, żółto-biała

Glaukonit KMg(Fe,Al)(SiO3)6·3H2O Zielona

Ryc. 6. Profile gleb z udziałem dużych frakcji szkieletowych (kamieni): rędzina i i gleba brunatna

Ryc. 5. Główne pigmenty glebowe
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sytetu Rolniczego. Jest to pierwsze w Pol-
sce i jedno z niewielu w Europie miejsc 
przedstawiających m.in. zmienności gleb 
w zależności od warunków powstania, 
sposobu użytkowania, ich funkcji w eko-
systemie naturalnym i w życiu człowieka, 
ich różnorodnych właściwości, użytko-
wania wynikającego z właściwości, jak 
również funkcji w kształtowaniu krajo-
brazu.

Barwa gleby od zawsze – odkąd czło-
wiek udomowił rośliny uprawne – była 
głównym wyznacznikiem jej jakości. Lu-
dzie neolitu nauczyli się rozróżniać gleby 
żyzne od ubogich i dlatego osiedlali się 
głównie na obszarach o najlepszych gle-
bach, zwykle na czarnoziemach lub gle-
bach płowych wytworzonych z lessów. 
Wybierając dogodne do użytkowania gle-
by, kierowali się przede wszystkim czar-

ną barwą poziomu próchnicznego. Ta 
„wiedza gleboznawcza” rozwijała się przez 
tysiąclecia. Jeszcze pod koniec XVII w. 
Krzysztof Kluk w swoim dziele Rzeczy 
kopalne (1797) pisał: „Kolor dobrey zie-
mi iest czarny, albo czarniawy,  potym 
iasno-, a potym ciemno-siwy, nakoniec 
iasno-brunatny. Iasno i ciemno-popie-
lata ziemia, lekka i popiołowi podobna, 
rzadko bywa do czego dobra, a żółtawo-
-czerwona naygorsza”. Doceniając walo-
ry gleb próchnicznych, Kluk pisał dalej: 
„Czarna tylko ziemia pod wszystko zdat-
na jest i potrzebna” (Strzemski 1980).

Również współcześnie powstało wiele 
publikacji naukowych na temat zależ-
ności barwy gleby od zawartości materii 
organicznej i składu mineralnego, które 
zostały wykorzystane do polowej oceny 
zawartości materii organicznej w glebie  
w zależności od barwy i składu granulo-
metrycznego (WRB FAO 2015). 

Gleba, a zwłaszcza jej trwałe barwni-
ki były wykorzystywane już od dawna. 
Przykładem są najsłynniejsze rysunki 
naskalne z okresu paleolitu zachowane  
w jaskini Lascaux (Francja), powstałe 
prawdopodobnie we wczesnym okresie 
kultury magdaleńskiej (17 000 – 15 000 
p.n.e.) (ryc. 8).

Również współcześnie „artyści gle-
boznawcy”, wykorzystując naturalne pig- 
menty, dostrzegają walory malowania gle-
bą. W ten sposób zaczął rozwijać się nowy 
kierunek naukowo-artystyczny soil-art. 
Powstałe dzieła mają różną wartość arty-
styczną. Część z nich zajmuje miejsca w ro-
dzinnych kolekcjach, a część ma stałe miej-
sce w galeriach artystycznych (ryc. 9–10), 
ale niewątpliwie są dobrym przykładem 
łączności człowieka z naturą – z glebą.

MIKROMORFOLOGIA GLEBY
Opiera się na badaniu gleby w zachowa-
nym naturalnym układzie. Do badania 
wykorzystuje się polaryzacyjny mikro-
skop optyczny, ale również z dużym 
powodzeniem skaningowy mikroskop 
elektronowy. Naturalny układ gleby 

Ryc. 8. Naskalne rysunki z okresu paleolitu zachowane w jaskini Lascaux (Francja); źródło: http://
www.visual-arts-cork.com/prehistoric/lascaux-cave-paintings

Ryc. 7. Różnorodność barw poziomów genetycznych i profili gleb; fot. John A. Kelley (USDA Natural 
Resources Conservation Service)
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utrwalany jest w postaci cienkich szlifów, 
preparowanych do grubości nie przekra-
czającej 30 µm, aby obserwacje można 
było dokonać w spolaryzowanym świetle 
przechodzącym. Taki sposób badania gle-
by zdecydowanie odróżnia go od bardziej 
powszechnie stosowanych metod badań 
właściwości chemicznych i fizycznych.

Pierwsze badania cienkowarstwowe 
gleb pochodzą z początku XX w. Od tego 
czasu mikromorfologia gleby stopniowo 
zyskiwała na znaczeniu w badaniach. Do 
pionierów światowej mikromorfologii 
zaliczani są: W.L. Kubiëna, R. Brewer, 
E.A. Fitz Patrick, G. Stoops i A. Jon-
gerius. Opracowywali oni różne systemy 
opisu cienkich szlifów, a każdy z nich sto-
sował określone koncepcje i terminologię. 
Początkowo badania mikromorfologiczne 
znajdowały głównie zastosowanie w ba-

daniu genezy gleb. Obecnie mikromorfo-
logia jest cennym narzędziem wspomaga-
jącym w paleopedologii, umożliwiającym 
rozwikłanie genezy gleb poligenetycz-
nych, wskazujących na zmiany warun-
ków klimatycznych, środowiskowych  
w czasie. Z tego samego powodu stał się 
ważnym narzędziem w badaniach geo- 
archeologicznych, paleobotanicznych oraz  
geomorfologicznych. Mikromorfologia 
odpowiednio skorelowana z badaniami 
fizycznymi i chemicznymi gleb, zwłaszcza 
jako wkład w badania pedometryczne i za-
rządzanie zasobami glebowymi, może być 
również bardzo pomocna w monitorowa-
niu eksperymentów terenowych i labora-
toryjnych.

Badania mikromorfologiczne zali-
czane są do ekskluzywnych, są bowiem 
prowadzone przez niewielką grupę wy-
specjalizowanych gleboznawców. Or-
ganizowane cyklicznie co cztery lata 
międzynarodowe konferencje mikro-
morfologiczne gromadzą około 100–120 
uczestników. W Polsce takimi badania-
mi zajmuję się gleboznawcy w ośrodkach: 
krakowskim (Katedra Gleboznawstwa  
i Agrofizyki UR, Zakład Gleboznawstwa 
UJ), wrocławskim (Instytut Nauk o Gle-
bie i Ochrony Środowiska UP) i warszaw-

skim (Katedra Gleboznawstwa SGGW). 
W Katedrze Gleboznawstwa i Agrofizyki 
(wcześniej Katedrze Gleboznawstwa) już 
od lat 70. rozwijana była ta gałąź gle-
boznawstwa. Szczególne zasługi w tym 
rozwoju miał Stanisław Zasoński, który 
był uznanym w kraju specjalistą. Po nim 
badania mikromorfologiczne przejęli Kry-
styna Ciarkowska i Ryszard Mazurek. 

Istotą badań mkromorfologicznych 
jest opisanie natury, struktury gleby, 
układu, relacji pomiędzy cząstkami gle-
bowymi i przestrzenią oraz rozpoznanie 
minerałów wchodzących w skład gle-
by. Powiązanie rozpoznanych struktur 
z określonymi warunkami pedogenezy 
i przemian zachodzących w środowisku 
pozwala na poznanie otaczającej natu-
ry, a szczególnie rozwoju środowiska 
glebowego (ryc. 11, ryc. 12).

W analizie mikromorfologicznej gleb 
wykorzystywana jest międzynarodowa 
nomenklatura opisu struktur glebowych. 
Szczególnie upowszechniła się nomen-
klatura zaproponowana przez Stoopsa 
(2010). W badanich mikromorfologicz-
nych gleby coraz większą rolę odgrywa-
ją mikroskopy skaningowe ze względu 
na precyzję i dokładność uzyskiwanych 
obrazów przy dużych powiększeniach.  

Ryc. 9. Obraz „Three Sisters in Soil” autorstwa 
Kirsten Kurtz, Manager Cornel Soil Health 
Lab & Soil Artist; źródło: https://soilhealth.cals.
cornell.edu/about/soil-painting-2/

Ryc. 10. Mural namalowany glebą przez Yusukiego Asai, Earth Art Murals From Texan Soil; 
źródło: http://www.ricegallery.org/yusuke-asai
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W powiązaniu z już tradycyjną mikro-
skopią optyczną są ważnym elementem 
poznania procesów pedogenicznych za-
chodzących w glebie, a szczególnie prze-
mian minerałów.

Badania morfologiczne i mikromorfolo-
giczne gleby to ważna część współczesne-
go gleboznawstwa. Pomimo iż opierają się 
na metodach opracowanych przed wielu 
laty, to wciąż pozwalają na odkrywanie 
świata środowiska glebowego. To badania 
będące wsparciem dla innych dyscyplin 
nauk przyrodniczych w odczytywaniu 

zapisanej w glebie historii środowiska 
przyrodniczego.

Tekst:
dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR
Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
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• Stoops G., 2010, Interpretation of Micro-
morphological Features of Soils and Regoliths;

• Strzemski M., 1980, Historia gleboznaw-
stwa polskiego, PWRiL, Warszawa.

ŻRÓDŁA INTERNETOWE
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storic/lascaux-cave-paintings;
• https://www.quantamagazine.org/
how-soil-microbes-affect-the-environ-
ment-20150616/;
• https://soilhealth.cals.cornell.edu/abo-
ut/soil-painting-2/;
• http://www.ricegallery.org/yusuke- 
asai.

Ryc. 11. Obrazy z mikroskopu skaningowego; B– częściowo rozpuszczona powierzchnia piroksenu, A – przemiana powierzchni plagioklazu do mine-
rałów ilastych

A B

Ryc. 12. Obrazy cienkich szlifów z mikroskopu polaryzacyjnego poziomów iluwialnych gleb płowych
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Uroczyste zakończenie 1. edycji studiów MBA
Zarządzanie bankiem spółdzielczym

Kraków, 9 października 2020 r.

9 października w Collegium Godlew-
skiego UR odbyło się  uroczyste zakoń-
czenie 1. edycji studiów podyplomo-
wych MBA – Zarządzanie bankiem 
spółdzielczym, połączone z wręczeniem 
dyplomów. Spotkanie poprowadził kie-
rownik Studium MBA – dr hab. inż. 
Józef Kania, który na wstępie przywitał 
wszystkich obecnych: JM dr. hab. inż. 
Sylwestra Tabora, prof. UR – rektora 
UR, byłego rektora – prof. Włodzimie-
rza Sady, dziekana Wydziału Rolniczo- 
-Ekonomicznego – prof. Bogdana Ku-
liga, przedstawicieli członków konsor-
cjum, w ramach którego studia były 
realizowane: dr. Piotra Sedlaka – dyrek-
tora Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uni-
wersytecie Ekonomicznym i Ireneusza 
Kurczynę – wiceprezesa zarządu Związ-
ku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych 
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, 
a także dr. hab. inż. Andrzeja Kra-
snodębskiego, prof. UR – prodziekana 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, dr. 
hab. inż. Tomasza Wojewodzica, prof. 
UR – kierownika kierunku ekonomia na 
WRE, prof. Wiesława Musiała – człon-
ka komisji egzaminacyjnej i kierownika 
Katedry Ekonomiki i Gospodarki Żyw-
nościowej oraz wszystkich wykładowców 
i pozostałych gości.

Następnie głos zabrał rektor UR – 
prof. Sylwester Tabor. Nie krył satysfak-
cji, że dwa lata temu udało mu się urucho-
mić elitarne studia MBA na Uniwersytecie 
Rolniczym i że odniosły one niewątpliwy 
sukces, o czym dobitnie świadczy zado-

wolenie absolwentów pierwszej ich edycji. 
Podziękował przy tym wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili, w pierwszej kolej-
ności prof. Włodzimierzowi Sady – ów-
czesnemu rektorowi i inicjatorowi zorga-
nizowania studiów. Wspominając szereg 
rozmów, które doprowadziły do otwarcia 
studium MBA, rektor Tabor zaakcento-
wał udział Ireneusza Kurczyny – wice-
prezesa zarządu Związku Rewizyjnego 
Banków Spółdzielczych w Warszawie, 
którego praktyczna wiedza pomogła wy-
znaczyć kierunki kształcenia MBA, oraz 
specjalistów z Krakowskiej Szkoły Biz-
nesu UEK, którzy w bardzo szerokim za-
kresie merytorycznym wsparli UR. Nie-
łatwego zadania, jakim było opracowanie 
programu studiów, podjął się i doskonale 
je zrealizował dr hab. inż. Józef Kania. 

Rektor podkreślił jego zaangażowanie  
i profesjonalizm w kierowaniu Studium 
MBA, nie zapomniał też o dr inż. Alek-
sandrze Płonce – nieocenionej sekretarz 
Studium, której zdolności menadżerskie  
i ogromny wkład pracy również przyczy-
niły się do sukcesu studiów. Rektor po-
dziękował też Krajowemu Związkowi 
Banków Spółdzielczych za objęcie stu-
diów patronatem.

„W dzisiejszych czasach – mówił rek-
tor – jedność banków spółdzielczych wy-
daje się być czymś, do czego powinniśmy 
dążyć”. Okazję ku temu ma stwarzać 
m.in. planowane przez Unię Europejską 
przeznaczenie sporych środków finanso-
wych na odnowienie spółdzielczości – co 
w korespondencji z rektorem zapowie-
dział Janusz Wojciechowski, komisarz 

Spotkanie poprowadził kierownik Studium MBA – dr hab. inż. Józef Kania
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UE ds. rolnictwa. Rektor sięgnął do hi-
storii, wspominając, że spółdzielczość  
w Polsce świetnie niegdyś prosperowała, 
aż do czasów transformacji ustrojowej, 
kiedy to efekty jej rozwoju zostały w po-
ważnym stopniu zniszczone. Teraz poja-
wia się szansa na jej odbudowę, w czym 
szczególną rolę powinny odegrać banki 
spółdzielcze. 

Kolejnym mówcą był prof. Włodzi-
mierz Sady, rektor UR w latach 2012–
2020, pomysłodawca utworzenia studiów 
MBA, którego konsekwencja w działaniu 
doprowadziła do ich uruchomienia. Ma-
gnificencja pogratulował organizatorom  
i słuchaczom, wspomniał też o tradycjach 
Uczelni w kształceniu w zakresie spół-
dzielczości.

Dyrektor KSB – dr Piotr Sedlak 
zwrócił uwagę na odpowiedzialność ab-
solwentów MBA nie tylko za wyniki swo-
ich firm, ale też za zespół, za dobrostan 
ludzi, z którymi pracują, i za otoczenie 
biznesu, zwłaszcza w kontekście banków 
spółdzielczych. Namawiał też do ciągłe-
go poszukiwania wiedzy i do kontaktu 
z Uczelnią, gdzie mogliby się podzielić 
swoimi nowymi doświadczeniami z ko-
lejną generacją studentów.

Ireneusz Kurczyna – wiceprezes 
Związku Rewizyjnego Banków Spółdziel-
czych podkreślił znaczenie w procesie 
kształcenia MBA wiedzy wykładowców, 
jak również ogromnej wiedzy poszczegól-
nych uczestników. Jak stwierdził, na wy-
mianie doświadczeń zyskują tu wszyscy,  
a i sama Uczelnia wygrywa, bo tę zdobytą 

wiedzę może potem przekazywać swym 
studentom. Pan prezes zwrócił też uwagę 
na bardzo wysoki poziom prac dyplomo-
wych.

Prof. Bogdan Kulig – dziekan Wy-
działu Rolniczo-Ekonomicznego, w któ-
rego strukturze działa Studium MBA, 
pogratulował absolwentom uzyskanej 
wiedzy, która jest tym cenniejsza, że – jak 
usłyszał od nich samych – zdobywali ją 
z radością. Pan dziekan przytoczył przy 
tym słowa Księgi Mądrości: „Mądrość jest 
wspaniała i niewiędnąca (...). Kto dla niej 
wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znaj-
dzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich”.

List z podziękowaniami i gratulacja-
mi przysłał wysoko ceniony wśród stu-
dentów i organizatorów studiów dr Bart 
Tkaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskie-
go w Berkeley, wykładowca MBA na UR 
i wielu innych uczelniach całego świata.

W imieniu absolwentów głos zabra-
ła prezes zarządu Banku Spółdzielczego 
z Zatorze – Katarzyna Lalik. „Oprócz 
wiedzy – mówiła – i zdobytych umiejęt-
ności kontakty interpersonalne były dla  
mnie najważniejsze. Nasze przyjaźnie, 
nasze kontakty, uśmiech, dobre słowo, 
no i wzajemne wsparcie – to jest naj-
wyższa wartość, jaką wynoszę z tych 
studiów”. Kilka zdań wygłosił też Piotr 
Draus (Krakowski Bank Spółdzielczy 
w Krakowie), który podkreślił znacze-
nie w programie MBA łączenia prakty-
ki i teorii, oraz Rafał Szopiński (Łącki 
Bank Spółdzielczy), którego słowa mogą 
być najlepszą reklamą UR-owego MBA: 
„Nie bardzo czuję, że chcę skończyć te 
studia. Zadowolony jestem, że odebrałem 
dyplom, natomiast wolałbym, żeby to 
trwało przynajmniej jeszcze dwa, trzy, jak 
nie pięć lat”. (Na s. 38 prezentujemy jesz-
cze kilka opinii absolwentów o studiach 
MBA).

Uroczystość zakończył wykład dr. 
hab. Jakuba Piecucha, prof. UR, pt. 
XXI-wieczne wyzwania integracji europej-
skiej.

Opracowanie: Jacek Okarmus

Jak zwykle uśmiechnięci: dr inż. Aleksandra 
Płonka – sekretarz i dr hab. inż. Józef Kania  
– kierownik Studium MBA

Dyplomy ukończenia studiów wręczył absolwentom JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR;  
na zdjęciu: świadectwo odbiera Katarzyna Lalik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości zakończenia 1. edycji studiów MBA (2018–2020) na Uniwersytecie Rolniczym

STUDIA PODYPLOMOWE MBA

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w prak-
tyce  gospodarczej  za  najwyższą  formę  wykształ-
cenia  menadżerów.  Program  studiów  podyplo-
mowych MBA  został  specjalnie  przygotowany  dla 
menadżerów banków  spółdzielczych  i  osób,  które 
zamierzają  się  ubiegać  o  stanowiska  kierownicze  
w banku, a także członków rad nadzorczych.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem programu studiów podyplomowych MBA jest 
rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umie-
jętności menadżerskich  i  kompetencji  społecznych 
prowadzących  do  zmodyfikowania  dotychczaso-
wego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, 
realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz po-
prawy efektywności funkcjonowania banku.

PROGRAM NAUCZANIA
Program  studiów  podyplomowych  MBA  realizo-
wany  jest w 3  semestrach  i  obejmuje 6 modułów 
tematycznych – łącznie 270 godzin:
• ekonomia w zarządzaniu bankami
• teoria i praktyka zarządzania organizacją (bankiem)

• marketing w zarządzaniu bankami
• zarządzanie finansami
• prawne aspekty zarządzania bankiem
• komunikacja w zarządzaniu bankiem

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PATRONAT
• Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w War-
szawie

PARTNERZY
• Krakowska  Szkoła  Biznesu  Uniwersytetu  Ekono-
micznego w Krakowie
• Związek  Rewizyjny  Banków  Spółdzielczych  im. 
Franciszka Stefczyka w Warszawie

WYKŁADOWCY
Wykładowcami w programie są znakomici specja-
liści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, 
finanse,  nauki  o  zarządzaniu)  –  profesorowie  
z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu 
Rolniczego w Nitrze oraz eksperci Związku Rewizyj-

nego  Banków  Spółdzielczych w Warszawie,  Ener-
gizers  LLC  –  amerykańskiej  firmy  konsultingowej 
(notowanej  na  światowej  liście  Top  500),  a  także 
praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybra-
ni przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 
wykładowców.  Zajęcia  prowadzone  są  po  polsku 
oraz po angielsku w tłumaczeniu na polski.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
i CERTYFIKAT

Warunkiem  ukończenia  studiów  jest  pisemne, 
testowe  zaliczenie  wszystkich  modułów  kształ-
cenia,  wykonanie  pracy  dyplomowej  pod  opieką 
promotora  oraz  przedstawienie  i  obrona  pracy. 
Absolwenci  studiów podyplomowych MBA otrzy-
mują  świadectwo  sygnowane  przez  Uniwersytet 
Rolniczy  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie.  Do-
datkowo  absolwenci  studiów  podyplomowych 
MBA  otrzymają  prestiżowy  amerykański  certy-
fikat,  tzw.  Executive Education Certificate,  z  mo-
dułu  prowadzonego  przez  spółkę  Energizers  LLC, 
obejmujący  zarządzanie  zmianą,  przywództwo  
w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządza-
nie zasobami ludzkimi.
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Dr inż. Monika Szafrańska (Katedra 
Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw, 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR): 
Ukończenie studiów podyplomowych MBA 
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym” umoż-
liwiło mi pogłębienie posiadanej wiedzy  
w obszarze ekonomiki banku spółdzielcze-
go, zarządzania finansami i współczesnego 
marketingu bankowego. Zajęcia prowadzone 
były przez wykładowców z uczelni krajowych 
i zagranicznych oraz ekspertów ze wszystkich 
grup instytucji tworzących system bankowy. 
Realizowany program studiów to profesjo-
nalne połączenie teorii i praktyki bankowej, 
wykładów i wizyt studyjnych w bankach 
spółdzielczych. Wizyty te były okazją do spo-
tkania wysokiej klasy specjalistów pracujących 
w sektorze bankowym oraz wymiany wiedzy  
i doświadczeń. Niejednokrotnie umożliwiły 
słuchaczom nawiązanie szerokich kontaktów 
biznesowych o strategicznym znaczeniu dla 
banków, którymi zarządzają, oraz rozwoju 
indywidualnych karier zawodowych.

Przemysław Sporek (wiceprezes Zarzą-
du Banku Spółdzielczego w Kielcach): 
Studia MBA spełniły moje oczekiwania. 
Najważniejsze w tego rodzaju kształceniu, 
poza wysokim poziomem merytorycznym 
studiów, są kontakty międzyludzkie, które 
są ogromną wartością dodaną w takiej for-
mie zdobywania wiedzy. Zajęcia prowa-

dzone były przez praktyków, specjalistów  
w swoich dziedzinach i poza wiedzą prze-
kazywali oni swoje doświadczenia zdobyte  
w pracy zawodowej – rzecz bezcenną. Prak-
tyką były ciągłe dyskusje i wymiana poglądów  
w trakcie zajęć, co ogromnie ubogaca, bo moż-
na spojrzeć na dany problem oczami kogoś 
innego i uczyć się odmiennego i nieraz dużo 
lepszego podejścia. Najważniejsza na studiach 
MBA jest możliwość swobodnej wymiany wie-
dzy i doświadczenia. Można powiedzieć, że 
studia te tworzą unikalną przestrzeń do ucze-
nia się od innych – zarówno wykładowców, 
jak i uczestników. Przestrzeń ta tworzy też 
niezwykłą więź między wszystkimi uczestni-
kami, po obu stronach tzw. katedry.

Zdecydowanie polecam te studia każdemu, 
kto nie boi się rozmawiać i rewidować swój 
obraz świata, uczyć się od innych. Jest jednak 
jeden warunek: jako słuchacz musisz się otwo-
rzyć, bo zauważyłem, że im więcej dajesz, tym 
więcej otrzymasz. Tak, są to studia prestiżowe, 
bo ogromnie dużo wymagają i od słuchaczy,  
i od wykładowców. MBA podnosi kompetencje 
nie tylko w sferze merytorycznej, ale również  
w obszarze kontaktów międzyludzkich, orga-
nizowania współpracy i współdziałania.

Ireneusz Kurczyna (wiceprezes Krajowe-
go Związku Rewizyjnego Banków Spół-
dzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie): 
Studia MBA na Uniwersytecie Rolniczym  

w Krakowie przyczyniły się do podniesienia 
mojej wiedzy z zakresu zarządzania banka-
mi spółdzielczymi. UR wraz z wykładowcami  
z Krakowskiej Szkoły Biznesu oraz biegłymi 
rewidentami ze Związku Rewizyjnego im. 
F. Stefczyka wnieśli duży wkład naukowy, 
podjęli się  trudnego zadania połączenia teo-
rii z praktyką. Również dzięki współpracy  
z ENERGIZERS LLC reprezentowanej przez 
dr. Barta Tkaczyka oraz z naukowcami ze 
Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Ni-
trze studia MBA zawdzięczają swój wysoki 
poziom merytoryczny. 

Ukończenie studiów MBA dało mi możli-
wość zweryfikowania wiedzy zdobytej 30 lat 
temu i ocenić zmiany, jakie zaszły w naukach 
ekonomicznych, finansowych czy w zarzą-
dzaniu. W mojej pracy będę mógł wykorzy-
stać metody badawcze, statystyczne, analizy 
SWOT, instrumenty zarządzania strategicz-
nego czy elementy zarządzania zespołem ludz-
kim. Wiedza ta pomogła mi zobaczyć zmia-
ny zachodzące w Polsce i na świecie, poznać 
punkt widzenia młodych ludzi, ich patrzenie 
na świat i dostosować się do zmieniającego się 
świata oraz zrozumieć potrzebę tych zmian.

Na koniec podkreślę, że warto uczyć się 
wśród najlepszych na studiach takich jak MBA 
na UR. Jest to w mojej opinii obowiązek każ-
dego profesjonalisty, który ma ambicje zarzą-
dzać bankiem lub inną instytucją finansową 
w sposób nowoczesny i elastyczny.

Dr inż. Monika Szafrańska Przemysław Sporek Ireneusz Kurczyna
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Spotkanie rektora UR z ministrem rolnictwa  
i rozwoju wsi
Kraków, 15 paździrnika 2020 r.

15 października JM Rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego, dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR, podczas swojej wizyty 
w Warszawie spotkał się z ministrem 
rolnictwa i rozwoju wsi – Grzegorzem 
Pudą.

Podczas wizyty rektor złożył mini-
strowi gratulacje objęcia tak znamienitej 
funkcji. Wyraził przekonanie, że jego wy-
kształcenie i doświadczenie jako samo-
rządowca, a następnie sekretarza stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz 
Ministerstwie Funduszy i Polityki Regio-

nalnej przyczynią się do dalszego rozwoju 
polskiego rolnictwa. Rektor podkreślił 
także, że jest pewien, iż wszechstronna 
wiedza pana ministra i konsekwencja 
w działaniu pozwolą mu na pokonanie 
wszelkich trudności, z którymi boryka 
się ten kluczowy sektor gospodarki. Pod-
jęte rozmowy dotyczyły także dalszego 
rozwoju wzajemnej współpracy, reali-
zacji strategicznych zadań badawczych 
podejmowanych przez Uniwersytet Rol-
niczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi i rozwoju nowych wspól-

nych projektów. Na koniec JM Rektor 
zaprosił pana ministra do uczestnictwa  
w uroczystościach uczelnianych i życzył 
mu dalszych sukcesów.

Przypomnijmy: obecny minister rol-
nictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda 
jest absolwentem Wydziału Hodowli  
i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej  
w Krakowie, gdzie w 2006 r. uzyskał ty-
tuł zawodowy magistra inżyniera z zakre-
su zootechniki.

Opracowanie:  
mgr inż. Izabella Majewska
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż. 
Bożena Pawłowska

Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Bożena Pawłowska jest absolwent-
ką Wydziału Ogrodniczego Akademii 
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja Kra-
kowie, w 1987 r. obroniła pracę magi-
sterską z wyróżnieniem. Będąc student-
ką ostatniego roku, rozpoczęła pracę  
w Zakładzie Roślin Ozdobnych Instytu-
tu Warzywnictwa i Roślin Ozdobnych. 
W 1997 r. na podstawie rozprawy Kul-
tury in vitro goryczki wąskolistnej (Gen-
tiana pneumonanthe L.) w aspekcie czyn-
nej ochrony i wykorzystania tego gatunku  
w ogrodnictwie, uzyskała stopień doktora 
nauk rolniczych. 

W 2013 r. Rada Wydziału Biotechno-
logii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
nadała jej stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa, specjalność rośliny ozdob-
ne. Do oceny przedstawiła wówczas 
rozprawę habilitacyjną: Krioprezerwacja 
rodzimych gatunków róż dla zachowania 
biologicznej różnorodności. 

Na mocy postanowienia Prezydenta 
RP z 10 marca 2020 r. otrzymała tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Jej działalność naukowa koncentruje się 
wokół wykorzystania technik in vitro 
w badaniu zróżnicowanego potencjału 

morfogenetycznego tkanek roślinnych. 
Obiektami badań są rośliny nasienne  
i zarodnikowe, rośliny zielne i drzewiaste, 
rośliny ozdobne i gatunki prawnie chro-
nione. Bada procesy organogenezy i soma-
tycznej embriogenezy u różnych gatunków 
roślin, efektywność kultur stałych, płyn-
nych i bioreaktorowych, rozmaite czyn-
niki chemiczne i fizyczne kultury in vitro. 
W ramach tych badań była wykonawcą 
w grantach i programach międzynarodo-
wych.

Wdraża nowe technologie do ochrony 
roślinnej różnorodności. Dzięki środkom 
przyznanym przez Komitet Badań Na-
ukowych na realizację grantu, którym 
kierowała, opisuje teoretyczne podstawy 
krioprezerwacji róż i opracowuje kom-
pleksową strategię długoterminowego 
przechowywania zasobów genowych Rosa 
w wykorzystaniem krioprezerwacji. Pro-
wadzi wieloletni i wieloaspektowy moni-
toring otrzymanych regenerantów, pro-
ponując do tego celu nowe narzędzia. Jest 
jedną z pierwszych osób w Polsce, które 
wyspecjalizowały się w zakresie prze-
chowywania tkanek roślin drzewiastych  
w ciekłym azocie i uznanym autoryte-
tem w dziedzinie krioprezerwacji. Dzięki 
współpracy z Wydziałem Ogrodniczym 
(w Lednicach) Uniwersytetu Mendla  
w Brnie, zapoczątkowanej podczas odby-

wanego tam stażu naukowego, prowadzi 
działania zmierzające do zaadaptowania 
opracowanej procedury krioprezerwacji 
w praktyce do ochrony innych gatunków 
użytkowych roślin drzewiastych.

Kolejny nurt badawczy koncentruje się 
wokół różnych aspektów sztuki ogrodo-
wej. W wielu publikacjach i doniesieniach 
dokumentuje potencjał roślin ozdobnych, 
ich estetykę i różnorodność, podkreśla 
ważną rolę roślin w podnoszeniu jakości 
życia człowieka. 

Przez ostatnie lata pracuje nad wyja-
śnieniem wpływu światła emitowane-
go przez diody elektroluminescencyjne 
na wzrost i rozwój roślin w kulturach 
in vitro. W wyniku współpracy z firmą 
PXM Company tworzy panele ekspery-
mentalne, umożliwiające manipulowanie 
światłem w zakresie jego jakości i natę-
żenia. Wykazuje, że światło LED popra-
wia wydajność wielu procesów w kultu-
rze in vitro roślin zielnych, cebulowych  
i drzewiastych. Dokumentuje pozytywny 
wpływ wybranych jakości światła na pa-
rametry morfometryczne roślin podczas 
rozmnażania klonalnego, aklimatyzacji, 
organogenezy przybyszowej. Udowad-
nia, że światłem LED można stymulować 
syntezę wielu aktywnie czynnych sub-
stancji oraz zwiększyć zawartość barwni-
ków fotosyntetycznych w liściach roślin 
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in vitro. Badania te dają solidną podstawę 
do wykorzystania nowoczesnego oświe-
tlenia w komercyjnym mikrorozmnaża-
niu i ochronie różnorodności biologicznej 
roślin, przyczyniając się do zwiększenia 
wydajności rozmnażania, poprawienia 
ich jakości, a także znacznego obniżenia 
kosztów utrzymania kultur.

Jest znanym w Polsce i na świecie na-
ukowcem, reprezentującym sektor roślin 
ozdobnych, kultury in vitro i biotechno-
logię. Publikuje w czasopismach o wy-
sokiej randze, szczególnie w ciągu ostat-
nich lat. W swojej karierze opublikowała 
198 prac naukowych, na co składają się 
oryginalne prace twórcze, przeglądowe, 
monografie, rozdziały w monografiach 
oraz wydrukowane komunikaty na kon-
ferencje. Za publikacje zgromadziła po-
nad 1100 punktów wg MNiSW, suma-
ryczny impact factor (IF) wynosi 26,703, 
a wskaźnik Hirscha 5. Chętnie recenzuje 
manuskrypty do renomowanych czaso-
pism zagranicznych. Wielokrotnie wy-
jeżdżała na konferencje krajowe i mię-
dzynarodowe, których była aktywnym 
uczestnikiem. Spośród 110 doniesień 38 
prezentowanych było na konferencjach 
zagranicznych. Jest promotorem dwóch 
zakończonych przewodów doktorskich, 
promotorem w otwartym przewodzie 
doktorskim. Rozpoznawana jako ekspert 
w swojej dziedzinie, recenzowała dzie-
więć przewodów doktorskich oraz dwa 
postępowania habilitacyjne, dwukrotnie 
była członkiem komisji w postępowaniu 
habilitacyjnym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Jest doświadczonym i cenionym dydak-
tykiem. Na swojej macierzystej uczelni 
jest koordynatorem 14 modułów zajęcio-
wych oraz twórcą programów nauczania 
tych przedmiotów. Prowadzi zajęcia dla 
studentów kierunków: sztuka ogrodowa, 
ogrodnictwo, architektura krajobrazu 
(m.in. kwiaciarstwo, kompozycje sezono-
we, dekoracje roślinne, utrwalanie i pre-
parowanie roślin, ochrona różnorodności 
roślin ex situ, florystyka kreatywna, kul-
tury in vitro roślin ogrodniczych i ozdob-
nych). Dodatkowo prowadzi zajęcia dla 

słuchaczy studiów podyplomowych (flo-
rystyka, terapia ogrodnicza). W ramach 
programu Erasmus+ wygłosiła wykła-
dy dla studentów Wydziału Ogrodni- 
czego Uniwersytetu Mendla w Brnie 
(Zahradnická fakulta Mendelovy uni-
verzity v Brně). 

Skutecznie zabiega o podnoszenie 
poziomu i atrakcyjności kształcenia stu-
dentów. Stworzyła Studia Podyplomo-
we Florystyka, które od 11 lat prowadzi  
(w 2017 r. zdobyły certyfikat „Studia  
z przyszłością”). Przewodniczyła zespo-
łowi tworzącemu unikatowy kierunek 
studiów – sztuka ogrodowa na Wydzia-
le Biotechnologii i Ogrodnictwa, który 
działa od 6 lat i cieszy się niesłabnącą 
popularnością pośród maturzystów. Przy-
czyniła się także do pozyskania środków 
finansowych z Unii Europejskiej na szko-
lenie studentów na kierunkach: sztuka 
ogrodowa i architektura krajobrazu w 
ramach Programu Podnoszenia Kompe-
tencji Studentów UR (3-letni program).  
W całej swojej karierze była pomysłodaw-
cą i opiekunem 52 prac magisterskich i 56 
inżynierskich. Recenzowała ponad 100 
prac dyplomowych.

Jest lubianym przez studentów nauczy-
cielem akademickim, w 2006 r. otrzyma-
ła tytuł Superbelfer Roku. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
I POPULARYZATORSKA
Od 2014 r. kieruje Katedrą Roślin Ozdob-
nych (obecnie Katedra Roślin Ozdob-
nych i Sztuki Ogrodowej), od 2008 r. jest 
kierownikiem Studiów Podyplomowych 
Florystyka, w 2019 r. kierowała Studiami 
Podyplomowymi Terapia Ogrodnicza.

Jest członkiem organizacji: Interna-
tional Society for Horticultural Science, 
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodni-
czych, Polskie Towarzystwo Botaniczne, 
a także przewodniczącą zarządu sekcji 
Kultur Tkankowych Roślin PTB.

Była współorganizatorem siedmiu 
konferencji krajowych organizowanych 
na Wydziale Biotechnologii i Ogrod- 
nictwa, a w ramach współpracy z Am-
basadą Królestwa Niderlandów w Pol- 
sce zorganizowała w 2018 r. między-

narodową konferencję Green for Clean  
Air. W 2019 r. zorganizowała kon-
ferencję z okazji jubileuszu 10-lecia  
Studiów Podyplomowych Florystyka  
(zob. „Biuletyn Informacyjny” nr 4  
z 2019 r., s. 22), połączoną z warsztatami 
ogrodniczymi.

Jest autorką ponad 30 artykułów  
o charakterze popularyzującym naukę 
w czasopismach ogrodniczych, kwiaciar-
skich i florystycznych, a także na porta-
lach internetowych. Pełniła liczne funkcje 
organizacyjne na Uniwersytecie Rolni-
czym, chętnie angażuje się w działania 
promocyjne. Od 10 lat organizuje w prze-
strzeni publicznej otwarte dla publiczno-
ści egzaminy florystyczne wraz z wystawą 
kompozycji kwiatowych (Festiwal Kwia-
tów Bonarka). Przygotowuje wystawy 
dekoracji roślinnych na Boże Narodze-
nie, wystawy dużych form florystycznych  
w uniwersyteckim ogrodzie, prezentacje 
podczas wystawy Flower EXPO w War-
szawie. W 2018 r. współorganizowała  
w Domu Józefa Mehoffera (oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie)
wystawę „Kwiaty i Sztuka”, której była 
kuratorem. Podejmuje różne działa-
nia społeczne, popularyzując wiedzę 
na temat roślin ozdobnych i nagłaśnia-
jąc ich pozytywny wpływ na jakość ży-
cia. Jest zapraszana do mediów, zasiada 
w jury konkursów florystycznych, jest 
aktywna w działaniach związanych  
z troską o zieleń.

Wielokrotnie była wyróżniana przez 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie za wybitne osiągnięcia naukowe 
(siedmiokrotnie), organizacyjne (cztero-
krotnie) i dydaktyczne (dwukrotnie). Po-
siada Brązowy i Srebrny Krzyż za Długo-
letnią Służbę.

Prywatnie jest żoną i mamą dwóch 
synów: Jakuba – chemika, który pracuje  
w branży informatycznej, oraz studiu-
jącego prawo i wokalistykę Franciszka. 
Uwielbia rośliny i wciąż doskonali własny 
ogród. Jej pasją są podróże i odkrywanie, 
które najczęściej dotyczy różnorodności 
światowej flory. Na co dzień lubi space-
rować ze swoją sznaucerką, a zimą jeździć 
na nartach.
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż. 
Piotr Siwek

Katedra Ogrodnictwa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Urodził się 28 czerwca 1959 r. w  Niepoło-
micach. W 1978 r. ukończył XI LO w Kra-
kowie, a w 1983 r. Wydział Ogrodnictwa i 
Uprawy Winorośli w Wyższej Szkole Rol-
niczej w Płowdiwie (Bułgaria). Po studiach 
doktoranckich na tej samej uczelni w 1989 
r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych 
w zakresie ogrodnictwa, broniąc rozpra-
wy doktorskiej pt. Microclimatic charac-
ters and biological behaviour of peppers at 
screening and mulching in plastic green-
houses (promotor: prof. dr P. Kartalov). 
Rozprawa habilitacyjna pt. Modyfikacja 
warunków środowiska w uprawie ogórka  
i selera naciowego poprzez ściółkowanie gleby 
i bezpośrednie osłanianie roślin obroniona  
w 2002 r. otworzyła drogę dalszego rozwo-
ju naukowego, dydaktycznego i organiza-
cyjnego, zakończonego nadaniem w 2020 
r. tytułu profesora nauk rolniczych. Prof. 
dr. hab. Piotr Siwek był kolejno zatrudnio-
ny na stanowiskach: 1983–1989 asystent 
stażysta i asystent w Instytucie Warzyw-
nictwa i Roślin Ozdobnych,  1990–2011 
adiunkt w Katedrze Warzywnictwa  
z Ekonomiką Ogrodnictwa, 2012–2017 
profesor nadzwyczajny w Katedrze Roślin 
Warzywnych i Zielarskich, 2017–2018 
adiunkt w Katedrze Roślin Warzywnych 
i Zielarskich, 2019–2020 profesor nad-
zwyczajny w Katedrze Roślin Warzyw-
nych i Zielarskich. Od sierpnia 2020 

jest profesorem w Katedrze Ogrodnic- 
twa na Wydziale Biotechnologii i Ogrod-
nictwa UR.

Działalność naukową rozpoczął w cza-
sie studiów doktoranckich na bułgarskiej 
uczelni, które pozwoliły na poszerzenie 
wiedzy na temat warzywnych roślin cie-
płolubnych i możliwości zastosowania 
materiałów polimerowych w ogrodnictwie. 
W czasie pracy na Wydziale Ogrodnictwa 
AR w Krakowie głównym nurtem pracy 
naukowej pozostała wszechstronna analiza 
nowych materiałów polimerowych stoso-
wanych w ogrodnictwie w formie ściółek, 
osłon bezpośrednich i niskich tuneli folio-
wych – ich wpływu na mikroklimat oraz 
plonowanie i jakość roślin warzywnych. 
Zagadnienia badawcze z tego okresu doty-
czyły szczególnie charakterystyki fizycznej 
materiałów do ściółkowania  (folii poliety-
lenowej i nowej wtedy włókniny polipro-
pylenowej) oraz określenia zmienności 
mikroklimatu w produkcyjnych tunelach 
foliowych. Poszukiwanie optymalnych 
parametrów fizycznych dla osłon bezpo-
średnich i tunelowych (grubość, masa po-
wierzchniowa, rozmiary, przepuszczalność 
promieniowania PAR, termoizolacyność, 
przepuszczalność wody i powietrza) oraz 
odmian (wczesność, plenność, wysoka ja-
kość, zawartość składników odżywczych) 
w uprawie ogórków było celem autor-

skiego projektu KBN „Optymalizacja 
warunków mikroklimatu pod osłonami z 
tworzyw sztucznych w uprawie ogórka na 
wczesny zbiór” zrealizowanego w latach 
1996–1998. W tym okresie były realizo-
wane także nowatorskie prace, które po-
zwoliły porównać wpływ włóknin PP i folii 
PE zmieniających skład spektralny światła 
docierającego do roślin na mikroklimat  
i efektywność stosowania w uprawie papry-
ki słodkiej. Rozwinięciem tematyki badań 
dotyczących wyjaśnienia wpływu materia-
łów polimerowych na środowisko w aspek-
tach modyfikacji warunków świetlnych dla 
roślin była rozprawa habilitacyjna. 

Po uzyskaniu stopnia doktora habili-
towanego praca naukowa nadal dotyczyła 
wpływu na środowisko i efektywności sto-
sowania prototypów materiałów polime-
rowych oraz  oceny użytkowej w uprawie 
przyspieszonej warzyw. Kolejnym jej eta-
pem było wykonanie w latach 2005–2007 
autorskiego projektu KBN „Zastosowanie 
osłon foliowych z surowców recyklingo-
wych do sterowania wzrostem, plonowa-
niem i wartością biologiczną wybranych 
warzyw liściowych”. Folie zabarwione na 
czarno, biało i bezbarwne wykonane z su-
rowców oryginalnych i recyklingowych na 
konstrukcjach tunelowych były czynni-
kiem wpływającym na plon i jego jakość, 
a także procesy fizjologiczne – metabolizm 
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azotanów i syntezę pigmentów u sałaty  
i selerów naciowych. Podstawowym zale-
ceniem dla praktyki ogrodniczej z wyko-
nanych doświadczeń było ekonomicznie 
uzasadnione zastępowanie surowców nie-
odnawialnych do produkcji folii ogrod-
niczej surowcami z recyklingu. W latach 
2007–2010 we współpracy z Instytutem 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych  
w Łodzi i partnerami konsorcjum projektu 
pt. „Biodegradowalne włókniny dla zasto-
sowania w medycynie, rolnictwie i tech-
nice” prof. Piotr Siwek kierował pracami 
badawczymi nad zastosowaniem w ogrod-
nictwie materiałów ulegających degradacji 
w warunkach pola i kompostowania. No-
watorskie włókniny wykonane techniką 
melt-blown (Bionolle i poliester aroma-
tyczno-alifatyczny IBWCH) okazały się 
przydatne dla praktyki w kilku aspektach. 
Okres 2010–2015 był związany z udzia-
łem w projekcie finansowanym przez UE 
i MNiSW pt. „Biodegradowalne wyroby 
włókniste (BIOGRATEX)”. Nowator-
skie opracowanie, wykonanie prototypów  
i szereg doświadczeń aplikacyjnych włók-
nin typu spunbonded oraz badania procesu 
degradacji wykonane zostały razem z ze-
społem prof. I. Krucińskiej z Politechniki 
Łódzkiej i 8 innymi członkami konsor-
cjum. Materiały ogrodnicze wykonane  
z polimerów: polilaktydu (PLA), modyfi-
kowanego polipropylenu (PP) i polibursz-
tynianu butylu (PBS) wpisują się w aktu-
alny nurt biogospodarki i ciągle znajdują 
potencjalne zastosowanie w formie ściółek 
dla gleby, osłon bezpośrednich dla roślin, 
doniczek do produkcji rozsad i sadzonek 
oraz sznurków do podwiązywania roślin. 
Ich wpływ na mikroklimat, plonowanie  
i jakość plonu wybranych warzyw (sałata, 
pomidor, ogórek) został  opisany w mono-
grafii pt. Biodegradowalne wyroby włókni-
ste, licznych publikacjach oraz patencie. 

Wyniki pracy naukowej profesora zo-
stały opublikowane w 57 recenzowanych 
publikacjach (w tym 39 po habilitacji) 
i 3 oryginalnych naukowych pracach o 
charakterze monograficznym. Profesor 
brał udział  w realizacji 5 projektów ba-
dawczych finansowanych przez Komitet 
Badań Naukowych, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
W trzech projektach był kierownikiem, 
a w dwóch kierownikiem zadań badaw-
czych (pełnomocnikiem UR w konsor-
cjach jednostek naukowych i badaw-
czo-rozwojowych). Brał aktywny udział  
w kongresach, sympozjach i konferencjach 
naukowych w kraju i za granicą. Za ważne 
należy uznać uczestnictwo w 4 kongresach 
Międzynarodowego Komitetu Stosowa-
nia Materiałów Polimerowych w Rolnic-
twie (C.I.P.A.) i publikowanie artykułów  
o sytuacji i perspektywach stosowania ma-
teriałów polimerowych w polskim ogrod-
nictwie w czasopiśmie „Plasticulture” 
(1995, 2012, 2015, 2020), docierającym do 
środowisk związanych z nauką i praktyką 
w wielu krajach. 

Profesor był promotorem przewo-
du zakończonego uzyskaniem stopnia 
doktora nauk rolniczych w dyscyplinie 
ogrodnictwo (dr Izabela Zawiska: Wpływ 
zastosowania włóknin biodegradowalnych 
na plonowanie, wartość biologiczną i roz-
wój systemu korzeniowego roślin ogórka 
odm. Mirabelle F1 i pomidora Mundi F1  
w uprawie polowej). Obecnie jest promoto-
rem w otwartym przewodzie doktorskim  
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 
(mgr Piotr Bucki – promotor pracy dok-
torskiej Wpływ wybranych czynników agro-
technicznych na warunki środowiska, plono-
wanie i jakość cukinii w uprawie ekologicznej).  
Był recenzentem 3 prac doktorskich i wielu 
prac magisterskich i inżynierskich.

Jego wkład w dydaktykę, oprócz pro-
wadzenia podstawowych przedmiotów 
związanych z agrotechniką roślin warzyw-
nych i zielarskich, stanowi opracowanie 
programu i prowadzenie nowych przed-
miotów: „Polimery w ogrodnictwie” (tak-
że dla studentów zagranicznych) „Rośliny  
i środowisko w kulturze i sztuce” i „Ogrod-
nictwo w krajach europejskich”. Był opie-
kunem kilkudziesięciu prac inżynierskich 
i magisterskich.

Prof. P. Siwek od początku populary-
zuje naukę. Na licznych szkoleniach dla 
doradców i producentów oraz w formie 

drukowanych materiałów wdrożeniowych 
były i są przekazywane rezultaty badań, 
których efektem są nowe rozwiązania 
technologiczne w uprawie wielu gatunków 
warzyw. Wykorzystując wyniki doświad-
czeń w zakresie stosowania materiałów 
polimerowych w uprawie warzyw w latach 
1996–2010, opracował 5 książek (jedna  
w języku obcym) dla szerokiego kręgu 
odbiorców. Opublikował 200 artykułów  
w czasopismach branżowych w języku  
polskim, angielskim i bułgarskim („Owo-
ce Warzywa Kwiaty”, „Ogrodnictwo”, 
„Hasło Ogrodnicze”, „Warzywa i Owoce 
Miękkie”, „Działkowiec”, „Top Agrar”, 
„Plasticulture”, „Зеленчуци” i „Кон- 
сервна Промишленост”). 

Brał udział jako prelegent w licznych 
wydarzeniach popularyzujących naukę: 
Festiwal Nauki, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Zasmakuj z UR i licznych spo-
tkaniach z doradcami i producentami. 
Od 1995 r. przewodniczy jury bloku 
Ogrodnictwo na corocznych Okręgowych 
Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych.

W latach 2004–2011 pełniąc funkcję 
wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Nauk 
Ogrodniczych i przewodniczącego Od-
działu Krakowskiego organizował liczne 
spotkania z pracownikami naukowymi  
z Polski i innych krajów oraz wyjazdy 
studialne dla członków PTNO. Pełniąc 
funkcję prezesa PTNO w latach 2011–
2015 i od 2019 r. reprezentuje i promuje 
działalność Towarzystwa oraz czasopi-
sma naukowego „Folia Horticulturae” na 
forach krajowych i międzynarodowych. 
Był współorganizatorem I Zjazdu PTNO 
i konferencji „Współczesne ogrodnictwo  
i jakość życia” (2003), sekretarzem konfe-
rencji „Różnorodność biologiczna warzyw 
i roślin zielarskich z uwzględnieniem agro-
techniki i technologii uprawy” (2006), 
przewodniczącym komitetu organiza-
cyjnego konferencji „Ogrodnictwo jutra 
– szanse i zagrożenia” (2009), głównym 
organizatorem konferencji „Biodegrado-
walne wyroby włókniste dla rolnictwa” 
(2013), organizatorem konferencji „Dy-
niowate – odżywiają, leczą, zdobią” (2018) 
oraz „Psiankowate – smak, zdrowie, uroda”. 
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Wielokrotnie brał udział w programie 
Erasmus w roli wykładowcy. Odbył kilka 
staży na uczelniach zagranicznych (Vol-
cani Center w Riszon le-Cijjon – Izrael, 
Uniwersytet Rolniczy w Płowdiwie, Uni-
wersytet Leśniczy w Sofii). 

W strukturach Uniwersytetu Rolni-
czego pełnił funkcje: członka Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej (2003), członka 
Komisji Wydziałowej ds. Dydaktycznych 
(2002–2006), rzecznika dyscyplinarne-
go ds. studentów i doktorantów (2005–
2009), przewodniczącego Komisji Wy-
działowej ds. Finansowych (2008–2012), 
członka Senackiej Komisji ds. Budżetu 
(2008–2012).

W jego życie na stałe wpisane są góry. 
Często wędruje górskimi szlakami w Buł-
garii, a pokłosiem tych wędrówek jest 
wydana niedawno książka Bułgaria nad 
poziom morza (WITKM, Kraków, 2020), 
a także liczne artykuły w czasopiśmie 
„Aura”.

Wspomnienie o zmarłych: 
dr inż. Bożena Kalinowska
(1961 – 2020)

Stoimy w grupie kilkunastu osób nad urną z prochami dr inż. Bożeny Kalinowskiej – naszej Koleżanki, Przyjaciółki, Siostry,  
a także Adiunkta nie istniejącej już Katedry Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zmarła samotnie, nagle 
– zmagając się z ciężką chorobą.

Pamiętamy Bożenę wszyscy jako osobę dobrą, uczynną, przyjacielską, ambitną i bardzo szanowaną przez studentów. Nie oszczę-
dzała siebie, realizując program dydaktyczny oraz badania nad hodowlą i doskonaleniem genetycznym ulubionego gatunku zwie-
rząt, jakim były dla Niej kozy. Pamiętamy, jak organizowała zaplecze umożliwiające utrzymanie tych zwierząt w warunkach Stacji 
Doświadczalnej Katedry, jak też i u rolników. A także – z jaką nieustępliwością zdobywała środki poprzez granty naukowe na 
prowadzenie badań i współpracę z hodowcami. Z jakim trudem dokonywała zakupów i sprowadzała z zagranicy rasy kóz, których 
cechy genetyczne mogły bardzo polepszyć wydajność krajowych ras tych zwierząt. Jak konsekwentnie propagowała nowoczesną 
hodowlę i użytkowanie kóz poprzez prowadzenie szkoleń, demonstracji i pokazów dla rolników.

 Po tej działalności Bożeny pozostali nie tylko absolwenci Zootechniki z ugruntowaną wiedzą, ale też hodowcy wprowadzający 
Jej ideę i zamysły do praktyki. Pozostały w kraju zwierzęta oraz „cząstka” Stacji Doświadczalnej na Bielanach.

Opiekunem drogi naukowej i dokonań adiunkt dr inż. Bożeny Kalinowskiej był pan prof. dr hab. Tadeusz Piestrak. To On  
w czasach przemian społecznych i ekonomicznych w Polsce i olbrzymiego spadku pogłowia zwierząt zachęcał do podjęcia wysił-
ku – nie nad zwiększeniem ich ilości, ale wydajności. Los sprawił, że Bożena szła tą ścieżką jako jedna z nielicznych. Czasem nie 
zauważana przez innych, bez należytego wsparcia, lecz zawsze z wrodzonym optymizmem.

Być może osiągnięcia naukowe i sukcesy nie były wówczas tak bardzo spektakularne, ale były one znaczące i doceniane, za-
równo w sferze naukowej, jak i praktycznej. Były na miarę czasu i warunków, w jakich spełnialiśmy się jako pracownicy naukowi  
i dydaktyczni.

Droga Bożeno, żegnam Ciebie w imieniu Koleżanek i Kolegów oraz własnym. Stoimy tutaj smutni, przygnębieni i ze ściśniętymi 
sercami. To nasze umartwienie potęguje jeszcze czas, w którym odeszłaś – od Rodziny i nas wszystkich. Czas dramatu śmierci oraz 
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła mgr inż. Maria Janeczko z domu Ziobrowska – 
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego. Senat uczcił Jej pamięć chwilą ciszy.

Rektor poinformował, że:
• dr hab. inż. Grzegorz Wcisło otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2020 w kategorii Akademia Innowacji, przeznaczony dla naukow-
ców, których nauka została zmaterializowana i mają dużo wdrożeń. Automatycznie został przewodniczącym kapituły konkursowej 
w przyszłorocznej edycji konkursu;
• 6 i 7 lipca br. Rektor gościł w swym gabinecie dostojnych Jubilatów, którym Senat UR odnowił doktoraty po 50 latach. Pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy z rąk Jego Magnificencji odebrało sześć osób: prof. Barbara Michalik, prof. Małgorzata Poniedziałek, 
prof. Jan Kućmierz, prof. Janusz Rząsa, prof. Edward Feliksik i prof. Jan Siekierski;
• 7 lipca 2020 r., w finale krajowym konkursu „Innovation Prizes” organizowanego przez EIT Food, start-up Bio-Films z Uniwer-
sytetu Rolniczego zdobył III miejsce i otrzymał nagrodę 1000 EUR;
• dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR, został powołany w skład „Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021–2027” przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Senat nadał zespołową Odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” byłym członkom Kabaretu „Pod Budą”.

Senat przyjął sprawozdanie za rok działalności Rady Uczelni.

Senat pozytywnie ocenił funkcjonowanie Uczelni w latach 2016–2020 na podstawie sprawozdań z działalności: Prorek-
tora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Prorektora ds. Dydaktycznych  
i Studenckich oraz Kanclerza.

Senat przyjął sprawozdania za okres kadencji 2016-2020 z działalności następujących Komisji:
• Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej;
• Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
• Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej;
• Senackiej Komisji ds. Nauczania;
• Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów;
• Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr;

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR

Posiedzenie 17 lipca 2020 r.

wyczekiwań. Tak wiele lat byliśmy, Bożeno, razem, tak wiele dróg i ścieżek wyznaczono nam wspólnie do przejścia i przez tak długi 
czas byliśmy dla siebie przyjaciółmi. 

Jestem przekonany, Droga Bożeno, że Twoje życie, praca i odejście wpisują się w sentencję wypowiedzianą przez Horacjusza 
– pamiętajcie: „Niczego natura nie daje ludziom bez wielkiego (z ich strony) trudu” (Nil sine magno vita labore dedit mortalibus).

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niech Jej świeci. Odpoczywaj w pokoju.

Tekst pożegnania adiunkt dr inż. Bożeny Kalinowskiej, przygotowany przez prof. dr. hab. Edwarda Wierzchosia,  
odczytany przez dr. hab. Macieja Murawskiego, prof. UR, w dniu pogrzebu Zmarłej, na cmentarzu w Grębałowie 
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: dr hab inż. Andrzej Rabsztyn i Tadeusz Ogórek – 
emerytowani pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył zespołową Odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” byłym członkom Kabaretu „Pod Budą”, którą nadał 
Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchwałą nr 68/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Odznakę odebrali: 
Andrzej Pawłowski, Aleksy Gałka, Charikla Mocious-Sikorowska, Małgorzata Jensen-Bugaj, Marta Stanek-Piątkowska.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Władysław Migdał, w asyście Rektora, wręczył nominacje członkom 
Senatu wybranym na kadencję 2020–2024.

Rektor wręczył:
• list gratulacyjny prof. Piotrowi Siwkowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych;
• powołania na pełnomocników rektora:
dr hab. Kindze Topolskiej, prof. UR (pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia);
dr inż. Annie Kołton (pełnomocnik rektora ds. kół naukowych);
dr. Wojciechowi Młockowi (pełnomocnik rektora ds. analiz działalności naukowej);
dr. Krzysztofowi Molendzie (pełnomocnik rektora ds. kształcenia zdalnego);
dr hab. inż. Joannie Pule (pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami);
dr. Szymonowi Sikorskiemu (pełnomocnik-asystent rektora).

Rektor poinformował, że:
• zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni, „W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym nie wybrani do Senatu: pro-
rektorzy, dziekani, koordynatorzy dyscyplin, kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej, dyrektor szkoły doktorskiej, dyrektor 
Centrum Transferu Technologii i po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni”, dlatego posiedzenia 
Senatu w obecnej kadencji będą odbywały się w szerokim gronie;
• 23 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 24. edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego pt. „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”; Uniwersytet Rolniczy zdobył I nagrodę  
w kategorii Edukacja i Oświata za rozbudowę Spichlerza przy ul. Balickiej;
• 31 sierpnia br. na Uniwersytecie Rolniczym odbyło się podpisanie umowy, której przedmiotem jest realizacja przez firmę Warbud 
SA inwestycji pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” za łączną kwotę brutto ponad 
37 mln zł; całość prac powinna zostać zrealizowana w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy;
• wynalazek „The innovative protective nonwovens with addition of feathers”, opracowany w ramach projektu EkoPIÓRO, au-
torstwa: dr hab. Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, prof. IBWCh, mgr. inż. Tomasza Mika, mgr. inż. Tomasza Kowalewskie-
go, inż. Damiana Walisiaka, Michaliny Pałczyńskiej, dr Ewy Wesołowskiej i Dariusza Dębca z Sieci Badawczej Łukasiewicz 
– Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) oraz dr. hab. inż. Piotra Kacorzyka, prof. UR, z Wydziału Rolni-
czo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został nagrodzony złotym medalem w kategorii Rolnictwo podczas 
pierwszych na świecie Targów Wirtualnej Innowacji E-NNOVATE, które odbyły się w dniach od 6 do 8 lipca br.;
• 17 września 2020 r. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został przyjęty w skład Europejskiego Instytutu Le-
śnego (European Forest Institute; EFI);

Posiedzenie 25 września 2020 r.

• Senackiej Komisji ds. Analizy i Odwołań;
• Senackiej Komisji ds. Socjalnych.

Senat przyjął sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za rok 2019.
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• dr  inż. Edyta Bauer z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za działania podjęte w ramach realizacji projektu pod tytułem: „Zastosowanie 
sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą”;
• prof. Agnieszka Płażek z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za działania podjęte w ramach realizacji projektu pod tytułem: „Badanie 
mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej 
(Fagopyrum esculentum Moench.)”;
• prof. Rudolf Michałek, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, został nominowany na członka 
Akademii CIGR. Wyróżnienie tą nominacją  jest niezwykle rzadkie.

Senat powołał:
• Komisję Skrutacyjną;
• stałe komisje senackie i określił ich zakresy obowiązków;
• przewodniczących komisji senackich.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie dr. inż. Tomasza Czecha, prof. UR, na dyrektora Centrum Transferu Technologii.

Senat znowelizował:
• Uchwałę Senatu nr 49/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
• Uchwłę Senatu nr 50/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
• Uchwałę Senatu nr 27/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia European Horticulture (EURO-
HORT) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
• Uchwałę Senatu nr 165/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku transport i logistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 
2019/2020;  
• Uchwałę Senatu nr 166/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku transport i logistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 
2019/2020.

Senat ustalił:
• program studiów podyplomowych pn. inżynieryjne zagospodarowanie lasu od roku akademickiego 2020/2021;
• program studiów podyplomowych pn. edukacja przyrodniczo-leśna od roku akademickiego 2020/2021;
• program studiów podyplomowych pn. dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki od roku akademic-
kiego 2020/2021;
• zmiany w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu ogólnoakademickim poprzez wpro-
wadzenie dodatkowego fakultetu.

Senat zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, pierwszego i drugiego stopnia z wyróżnie-
niem oraz dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych od 1 lutego 2021 r.

Posiedzenie 8 października 2020 r.

Senat powołał nauczycieli akademickich do Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020– 
–2024.
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr inż. Marian Opoka – emerytowany pracownik 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr inż. Bożena Kalinowska – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt, prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski – były rektor Akademii Rolniczej w Krakowie i emerytowany pracownik Wydziału In-
żynierii Produkcji i Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Czesław Rycąbel – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor poinformował, że:
• 1 października br. rektor – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, podpisał z Komendą Miejską Policji w Krakowie „Porozu-
mienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni”;
• 2 października br. rektor – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, otrzymał dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłąta-
ja w Krakowie Medal 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego, a także nominację na Członka Rady Naukowej PKE – Małopolska. 
Spotkał się również z ministrem Pawłem Sałkiem – doradcą Prezydenta RP;
• 7 października br. rektor, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, uczestniczył w zorganizowanej na Akademii Górniczo-Hut-
niczej, debacie rektorów krakowskich uczelni, której tematem były wyzwania, stojące przed uczelniami w dobie pandemii;
• 15 października br. rektor, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, podczas spotkania w Warszawie złożył gratulacje Grzego-
rzowi Pudzie – ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, absolwentowi naszej Uczelni;
• dr inż. Edyta Bauer z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt wraz z zespołem naukowym (dr Joanną Pokorską, mgr Olgą 
Jarnecką) oraz opiekunem w zakresie komercjalizacji – mgr. Wojciechem Borówką (brokerem innowacji UR) otrzymała Złoty 
Medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020 za zainicjowanie prac nad innowacyjną metodą wcze-
snego wykrywania podklinicznych stanów choroby u bydła mlecznego, o akronimie PocketLab. Przedmiotowa technologia jest 
realizowana i finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Tango IV;
• prof. Kazimierz Wiech został wyróżniony przez Fundację Polcul im. Jerzego Bonieckiego za wieloletnią działalność społeczną, 
w tym propagowanie wiedzy historycznej, świadomości państwowej i narodowej oraz aktywizowanie społeczeństwa do wspólnych 
działań;
• Uniwersytet Rolniczy otrzymał pozytywną decyzję ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania 
dofinansowania projektu Inkubator Innowacyjności 4.0;
• pan Bartosz Jasiecki – pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został mistrzem Polski w strzelec-
twie sportowym, wywalczył tytuł indywidualnego i drużynowego mistrza Polski w karabinie leżąc.

Senat powołał członków komisji senackich na kadencję 2020–2024.

Senat dokonał aktualizacji składu Kapituły Godności Akademickiej.

Senat powołał reprezentantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie jednostki ogólnouczelnianej Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecz-
nej Żywności.

Senat zatwierdził:
• Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
• wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim dla absolwentów kierunku wetery-
naria.

Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Posiedzenie 30 października 2020 r.
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Start-up BIO-FILMS zdobywcą III miejsca  
w konkursie EIT Food „Innovation Prizes”

Warszawa, 7 lipca 2020 r.

7 lipca w finale krajowym konkursu „In-
novation Prizes”, organizowanego przez 
EIT Food, start-up Bio-Films z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie zdobył III 
miejsce i nagrodę 1000 EUR.

Rozwiązanie BIO-FILMS to natural-
ne, biodegradowalne i jadalne folie do 
pakowania produktów żywnościowych, 
które w dodatku mają właściwości an-
tyoksydacyjne! Biodegradowalną folię, 
która może zastąpić plastik, wynalazła dr 

Ewelina Jamróz z Wydziału Technolo-
gii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. 
Przypominamy, że w czerwcu pani dok-
tor zdobyła I miejsce za ten wynalazek 
(biopolimerowy nanokompozyt) w 7. 
edycji konkursu „Eureka! DGP – odkry-
wamy polskie wynalazki” (zob. „Biuletyn 
Informacyjny” nr 3 z 2020 r., s. 29).

Nagrodzony start-up to dzieło zespo-
łu, w którego skład wchodzą: dr inż. 
Ewelina Jamróz, dr inż. Marzena Za-

jąc, prof. UR, dr inż. Joanna Tkaczew-
ska, prof. UR, dr inż. Piotr Kulawik, 
prof. UR, a także broker technologii mgr 
inż. Wojciech Przywała. 

Do finału konkursu Innovation Pri-
zes zakwalifikował się też drugi start-up  
z Uniwersytetu Rolniczego. Jest nim 
Hugo – Autonomous Farm Rover, a re-
prezentuje go zespół w składzie: dr hab. 
inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. 
UR, dr inż. Tomasz Czech, prof. UR, 

Prof. Jacek Pijanowski w gremium doradczym 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. 
UR, został powołany w skład Zespołu 
wspierającego prace w zakresie projek-
towania rozwoju obszarów wiejskich  
i rolnictwa ze środków europejskich na 
lata 2021–2027. Zespół (powstały na 
mocy Zarządzenia nr 80 Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 12 grudnia 2019 r.) 
będzie miał za zadanie wsparcie Ministra  
w pracach w zakresie właściwego ukie-
runkowania środków UE na obszary wiej-
skie i rolnictwo w przyszłym okresie pro-
gramowania 2021-2027, wypracowując 
rekomendacje w obszarach kluczowych 
z punktu widzenia przyszłego kształtu 
Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce.

Redakcja

Warszawa, 26 lutego 2020 r.: spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021–2027; pierwszy  
z prawej: dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR; fot. ze strony https://www.gov.pl
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mgr Wojciech Borówka – broker inno-
wacji i mgr inż. Wojciech Przywała – 
broker technologii.

Konkurs EIT Food „Innovation Pri-
zes” to jeden z największych konkursów 
start-upowych w branży rolno-spożyw-
czej w Europie Południowej i Wschodniej. 
W polskim finale EIT Food „Innovation 
Prizes” jury wybrało trzy najbardziej in-
nowacyjne i obiecujące start-upy z branży 
rolno-spożywczej i przyznało im nagrody 
w wysokości 1000, 3000 i 5000 EUR.

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja

13 lipca JM prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go gościł w swym gabinecie finalistów prestiżowego konkursu Innovation Prizes, któ-
rym wręczył dyplomy. W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. inż. Florian 
Gambuś – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

JM prof. Włodzimierz Sady – rektor UR (pośrodku) gości nagrodzony zespół start-upu Bio-Films; 
od lewej: mgr inż. Wojciech Przywała, dr inż. Ewelina Jamróz, dr inż. Joanna Tkaczewska, prof. 
UR, dr inż. Marzena Zając, prof. UR; fot. Jacek Okarmus

Prof. Florian Gambuś – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (po lewej) i prof. Włodzi-
mierz Sady – rektor UR pogratulowali też zespołowi start-upu Hugo – Autonomous Farm Rover, 
finaliście konkursu Innovation Prizes; na zdjęciu zespół reprezentują (z dyplomami w ręku): mgr 
inż. Wojciech Przywała i dr. inż. Tomasz Czech, prof. UR (po prawej); fot. Jacek Okarmus
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Wynalazek „innowacyjne włókniny 
ochronne z dodatkiem pierza” (ang. 
The innovative protective nonwovens 
with addition of feathers), opracowany 
w ramach projektu EkoPióro, autor-
stwa: dr hab. Krystyny Wrześniew-
skiej-Tosik, prof. IBWCh, mgr. inż. 
Tomasza Mika, mgr. inż. Tomasza 
Kowalewskiego,  inż. Damiana Wa-
lisiaka, Michaliny Pałczyńskiej, dr 
Ewy Wesołowskiej i Dariusza Dębca  
z Instytutu Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych Sieci Badawczej Łukasie-
wicz oraz dr. hab. inż. Piotra Kacorzy-
ka, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie otrzymał Gold Award w ka-
tegorii rolnictwo  podczas pierwszych na 
świecie Targów Wirtualnej Innowacji – 
E-NNOVATE, które odbyły się w dniach 
od 6 do 8 lipca br.

Kompozytowa włóknina ochronna 
otrzymana metodą igłowania składa się 
z wełny i piór pochodzących z ubojni 
drobiu. Włóknina przeznaczona jest do 
okrywania mieszanki trawiasto-bobowa-
tej na trudnym terenie (nowe wysypiska, 
hałdy, nasypy kolejowe, stoki narciarskie 
itp.), gdzie uzyskanie dobrego zadarnie-
nia jest bardzo trudne.

Włóknina ułatwia adaptację roślin na 
terenach trudnych. Włóknina charakte-
ryzuje się wysoką pojemnością wodną, 
dobrze przylega do podłoża, ulega biode-
gradacji w ciągu 2–3 miesięcy. W wyniku 
biodegradacji włóknin azot uwalniany  
z wełny i pierza wzbogaca glebę w skład-
niki odżywcze.

Badania zostały przeprowadzone  
w ramach projektu badawczego EkoPióro 
POIR.04.01.04-00-0059/17 „Opracowa-
nie innowacyjnych włóknin ochronnych 
z dodatkiem pierza”. Projekt jest współ-
finansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój. Wynalazek 
jest przedmiotem zgłoszenia patentowego  
P. 430284 „Sposób wytwarzania puszy-
stej włókniny kompozytowej”. Kierow-
nikiem projektu badawczo-rozwojowego 
jest dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. 
UR, z Katedry Agroekologii i Produkcji 
Roślinnej UR.

Redakcja

Innowacyjne włókniny ochronne wyróżnione 
złotą nagrodą targów E-NNOVATE

8 lipca 2020 r.

Świadectwo – dyplom Gold Award targów E-nnovate

Dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR; kadr 
z prezentacji wynalazku dla Innowacyjnej 
Małopolski
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Pierwsza nagroda w konkursie Modernizacja 
Roku i Budowa XXI Wieku dla Uniwersytetu 
Rolniczego

Warszawa, 23 września 2020 r.

23 września na Zamku Królewskim  
w Warszawie odbyła się uroczysta gala 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
w 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Budowlanego pt. „Modernizacja Roku  
& Budowa XXI w.”. Jego celem było wy-
łonienie i nagrodzenie realizacji przed-
sięwzięć budowlanych ukończonych  
w roku 2019, wyróżniających się szcze-
gólnymi walorami. Do konkursu zgłoszo-
nych zostało 460 realizacji z całego kraju.  
W ramach „Modernizacji Roku” nagrody 
przyznano w 12 kategoriach, a w ramach 
„Budowy XXI w.” – w 4 kategoriach.

W kategorii „Edukacja i oświata”  
1. miejsce zdobył Uniwersytet Rolniczy, 
który do konkursu zgłosił przebudowa-
ny na budynek użyteczności publicznej 
dawny spichlerz przy ul. Balickiej 253 C 
w Krakowie. Wykonawcą inwestycji była 
firma Budimex SA, natomiast projektan-
tem FHU Koliber, Ewa Miśków-Janik.

Nagrodę w imieniu JM dr. hab. inż. 
Sylwestra Tabora, prof. UR – rektora 
UR odebrał zastępca kanclerza, dyrek-
tor ds. technicznych – mgr inż.  Artur 
Szymacha.

Przebudowany obiekt składał się  
z trzech połączonych ze sobą budynków: 
dwupiętrowego spichlerza oraz partero-
wego budynku inwentarskiego i budyn-
ku magazynowego. Są one częścią daw-
nego założenia dworskiego, powstałego  

Od lewej: Tomasz Guzik – kierownik kontraktu PM w Budimeksie, Ewa Miśków-Janik – projek-
tantka z FHU Koliber i Artur Szymacha – zastępca kanclerza UR, dyrektor ds. technicznych
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w 1885 r. Od chwili przejęcia nierucho-
mości przez Uczelnię obiekt ten wyko-
rzystywany był w głównej mierze jako 
pomieszczenia gospodarcze, a w części 
budynku magazynowego funkcjonowało 
laboratorium prowadzone przez Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny.

Po remoncie i przebudowie budynki 
stały się nowoczesnym kompleksem dy-
daktycznym; powstały tu sale wykładowe 
i ćwiczeniowe, pokoje pracy cichej oraz 
sala konsumpcyjna wraz z zapleczem. 
Budynek został w pełni przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. In-
westycja została przeprowadzona z dużą 
dbałością o zachowanie elementów hi-
storycznych, dzięki czemu możemy teraz 
podziwiać zabytkowe wątki kamienne  
i ceglane.

Więcej o inwestycji pisaliśmy w nr. 2 
(117) „Biuletynu” z 2019 r.

Redakcja

Spichlerz przed remontem...

... i po remoncie
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Rektor UR – prof. Sylwester Tabor członkiem 
Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego

2 października w siedzibie Radia Kraków 
odbyła się gala 40-lecia Polskiego Klu-
bu Ekologicznego. Podczas wydarzenia 
JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego 
otrzymał nominację na członka Rady Na-
ukowej PKE Małopolska, odebrał także,  
w imieniu Uczelni, okolicznościowy Me-
dal 40-lecia PKE.

W swoim wystąpieniu rektor po-
dziękował za otrzymany medal, a także 
wyraził chęć aktywnego uczestnictwa  

w Polskim Klubie Ekologicznym. Wyraził 
wdzięczność wobec wszystkich pracowni-
ków Uniwersytetu Rolniczego, którzy ak-
tywnie włączają się w działalność Klubu 
(obecnie są to m.in. prof. dr hab. inż. 
Janusz Miczyński i prof. dr hab. inż. 
Janusz Sowa).

W trakcie wydarzenia wspomina-
no początki działalności PKE i dysku-
towano o jego dziedzictwie. O histo-
rii powstania Klubu opowiedzieli mgr 
Krystian Waksmudzki i red. Stefan 

Maciejewski, zaś o jego pierwszych la-
tach mówili mgr Adam Markowski  
i dr inż. Feliks Stalony-Dobrzanski.  
Z kolei o tym jak postrzegano kiedyś 
PKE opowiedzieli dr Grzegorz Chocian  
i o. Stanisław Jaromi (stowarzyszenie 
REFA – Ruch Ekologiczny św. Fran-
ciszka z Asyżu). Prowadzący spotkanie, 
przewodniczący Rady Naukowej PKE 
Małopolska dr Zygmunt Fura, opo-
wiedział na temat PKE jako inspiracji 
dla niezależnych ruchów ekologicznych  

Kraków, 2 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska dr Zygmunt Fura (po lewej) wręczył rektorowi UR – dr. hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. 
UR, Medal 40-lecia PKE; pośrodku prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Rada Naukowa PKE Małopolska)

na
sz

e s
uk

ce
sy



55

w dawnym bloku wschodnim, a także  
o Klubie  w wymiarze międzynarodowym. 
Na pytanie: „Co dalej – czy powrót do 
źródeł, czy też ekologia konserwatywna?” 
próbowali znaleźć odpowiedzi prof. Zbi-
gniew Witkowski oraz prof. Zbigniew 
Mirek. Oprócz nominacji na nowych 
członków Rady Naukowej PKE wręczono 
też odznaczenia:  Honoris Gratia, Mini-
stra, a także nagrody im. Marii Gumiń-
skiej, Medale 40-lecia PKE oraz dyplomy.

W wydarzeniu oprócz doradcy Prezy-
denta RP – ministra Pawła Sałka i JM 
prof. UR, dr hab. inż. Sylwestra Ta-
bora – rektora UR udział wzięli m.in.: 
wiceprezes Zarządu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Artur Michalski, pełnomocnik 
Prezydenta Krakowa Paweł Ścigalski, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie Jan Kosio-
rowski i wielu innych znamienitych gości.

Partnerem tego uroczystego spotkania 
była Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych, która od wielu lat towarzy-
szy Polskiemu Klubowi Ekologicznemu  
w działalności.

Tekst: 
mgr inż. Izabella Majewska

Gala 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego w studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków

Po wydarzeniu rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, spotkał się z doradcą prezy-
denta RP, ministrem Pawłem Sałkiem

Polski Klub Ekologiczny (PKE)  to niezależna or-
ganizacja ekologiczna powstała 23 września 1980 r. 
w  Krakowie  jako  pierwsze  niezależne  ekologiczne 
stowarzyszenie.  W  dalszym  etapie  powstawały 
koła, które do  listopada 1981 roku  liczyły aż 3  tys. 
członków. Warto wspomnieć,  że  to właśnie  Polski 
Klub  Ekologiczny  rozwinął  w  Polsce  ideę  ekoroz-
woju, prezentując  ją podczas obrad podzespołu do 

spraw ekologii Okrągłego Stołu. Celem działalności 
Klubu jest m.in. poprawa stanu środowiska przyrod-
niczego,  kształtowanie  świadomości  ekologicznej 
poprzez edukację, realizacja szeroko rozumianej idei 
ekorozwoju, a także podejmowanie inicjatyw, inter-
wencji i działań na rzecz tworzenia i przestrzegania 
w Polsce prawa w zakresie równowagi ekologicznej. 
PKE zrzesza w 12 okręgach i 2 kołach zarówno oso-

by fizyczne,  jak  i prawne, które zainteresowane są 
ochroną środowiska zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego  rozwoju.  Siedziba główna Polskiego Klubu 
Ekologicznego  znajduje  się w  Krakowie.  Prezesem 
Okręgu Małopolskiego PKE jest prof. dr hab. inż. 
Janusz Miczyński,  emerytowany  pracownik  Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie.
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Edyta Bauer laureatką Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 2020

Tychy, 14 października 2020 r.

Dr inż. Edyta Bauer została laureatką Polskiej Nagro-
dy Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Nauko-
wiec przyszłości” za realizację projektów pt.: „Zasto-
sowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego 
diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą” oraz  
„PocketLab – innowacyjna metoda do wykrywania subklinicz-
nych stanów chorobowych u bydła mlecznego”.

Głównym celem projektu „Zastosowanie sztucznych sieci 
neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór za-
grożonych ketozą” jest poszukiwanie zależności między skła-
dem mleka a poziomem kwasu β-hydroksymasłowego we krwi  
u krów mlecznych, związanym z występowaniem subklinicznej 
formy ketozy. Do badań wykorzystane zostały modele sztucz-
nych sieci neuronowych, umożliwiające precyzyjne modelownie 
zależności nieliniowych między cechami oraz konstruowanie 
modelu zależności bez wiedzy a priori na ten temat. W Pol-
sce sztuczne sieci neuronowe nie były do tej pory stosowane  
w tego typu badaniach. Zastosowanie tego uniwersalnego na-
rzędzia w projekcie było elementem nowatorskim.

Sztuczne sieci neuronowe znalazły też zastosowanie  
w drugim nagrodzonym projekcie, „PocketLab – Innowa-
cyjna metoda do wykrywania subklinicznych stanów choro-
bowych u bydła mlecznego”. Opracowany algorytm będzie 
można zaimplementować w programach komputerowych 
(programy hodowlane bydła mlecznego) czy stworzyć mobil-
ną aplikację. Umożliwi to wykrycie zagrożenia chorobowego  
u zwierząt w czasie rzeczywistym.

Prestiżowa Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyzna-
wana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju innowatorom 
i inwestorom, jednostkom i organizacjom, których sposób dzia-
łania i myślenia już teraz lub w przyszłości wpływa na inteligent-
ny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jej 
celem jest popularyzacja autorów innowacji technologicznych  
i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni 
sposób podnoszących standard życia.

Redakcja

Dr inż. Edyta Bauer – laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Roz-
woju 2020

Dr inż. Edyta Bauer jest absolwentką Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (studia I, II i III stopnia). Obecnie jest pra-
cownikiem Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt na ww. wydziale.
Do tej pory otrzymała również następujące nagrody: wyróżnienie za wygło-
szony  referat w kategorii nauki biologiczne  (Kraków, 2014),  I nagrodę  (Byd-
goszcz, 2014) i II nagrodę (Bydgoszcz, 2015) za wygłoszony referat w kategorii 
produkcja zwierzęca, a także Nagrodę Dziekana za innowacyjny temat badań 
w kategorii produkcja zwierzęca (2015).
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Złoty medal IWIS 2020 dla dr inż. Edyty Bauer  
i jej zespołu

Warszawa, 21 października 2020 r.

Za zainicjowanie prac nad opracowa-
niem innowacyjnej metody wczesne-
go wykrywania podklinicznych sta-
nów chorobowych u bydła mlecznego 
(„PocketLab”) dr inż. Edyta Bauer 
wraz z zespołem naukowym, w którego 
skład wchodzą: dr Joanna Pokorska  
i mgr Olga Jarnecka, oraz z opieku-
nem w zakresie komercjalizacji – mgr. 
Wojciechem Borówką (brokerem in-
nowacji UR) otrzymała Złoty Medal 
podczas prestiżowej Międzynarodowej 

Warszawskiej Wystawy Wynalazków 
IWIS 2020.

Przedmiotowa technologia jest reali-
zowana i finansowana przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu Tango IV.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

Uniwersytet Rolniczy partnerem naukowym  
w polsko-norweskim projekcie Activate
Kraków, 1 października 2020 r.

1 października br. rozpoczęto realizację 
projektu ACTIVATE. Projekt Ammonia 
as carbon free fuel for internal combustion 
engine driven agricultural vehicle otrzymał 
finansowanie w ramach konkursu POL-
NOR 2019 ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju jako Ope-
ratora Programu „Badania stosowane”, 
realizowanego w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014–2021. 
Na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie badania prowadzone będą w Ka-
tedrze Inżynierii Mechanicznej i Agro-

fizyki Wydziału Inżynierii Produkcji  
i Energetyki.

Celem projektu ACTIVATE jest opra-
cowanie nowej technologii bezpośrednie-
go wtrysku amoniaku, która ma pomóc 
w poprawie parametrów pracy silnika 
zasilanego amoniakiem (NH3) wykorzy-
stywanego w przemyśle rolniczym.

Projekt realizowany będzie przez trzy 
lata, czyli do 1 października 2023 r., 
przez konsorcjum przemysłowo-naukowe 
reprezentowane przez: Politechnikę Ślą-
ską (promotor projektu), Norges teknisk- 

-naturvitenskapelige universitet (Norwe-
ski Uniwersytet Naukowo-Techniczny 
– lider norweski), Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie (partner naukowy), LOGE 
Polska Sp. z o.o. (partner przemysłowy).

Całkowite koszty realizacji projektu 
wynoszą 6 584 204 zł. Projekt ACTIVA-
TE korzysta z dofinansowania o wartości 
6 334 748 zł otrzymanego z Norwegii. 
Projekt realizowany będzie w ramach 
umowy o dofinansowanie nr NOR/POL-
NOR/ACTIVATE/0046/2019-00.

Dyplom otrzymania Złotego Medalu  
IWIS 2020
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SErious Game in AgroEcology (SEGAE)

Kraków, sierpień 2020 r.

SErious Game in AgroEcology (SEGAE) 
to projekt realizowany przez konsor-
cjum w składzie: Agrocampus Ouest  
(Rennes, Francja) – koordynator, École 
Supérieure d’Agriculture d’Angers (An-
gers, Francja), École Nationale Vétéri-
naire, Agroalimentaire et de l’Alimen-
tation de Nantes-Atlantique (Oniris; 
Nantes, Francja), Université de Liège 
(Gembloux, Belgia), Università di Bo-
logna (Bolonia, Włochy), Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie oraz Chaire 
Agriculture Ecologiquement Intensive 
(Francja). 

Jego celem jest ułatwienie studen-
tom  i pracownikom rolnictwa zrozu-

mienia zagadnień agroekologicznych 
dzięki wykorzystaniu cyfrowego na-
rzędzia edukacyjnego, jakim jest tzw. 
„poważna gra komputerowa”. Umoż-
liwi ona symulację wdrażania różnych 
praktyk agroekologicznych na wirtu-
alnej fermie prowadzącej produkcję 
roślinną i użytkującej bydło mleczne. 
Model opisujący funkcjonowanie fer-
my składa się z pięciu modułów: glebo-
wego, roślinnego, zwierzęcego, ekono-
micznego i środowiskowego. 

Przyjęcie multidyscyplinarnego i sys-
temowego podejścia pozwoli graczowi 
ocenić ekonomiczne, środowiskowe  
i społeczne efekty podjętych działań,  

a także oszacować ogólny stopień zrów-
noważenia fermy.

Pracownicy Uniwersytetu Rolni-
czego – Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt oraz Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki odpowiedzialni są 
za opracowanie modułu zwierzęcego 
i agregację wszystkich modułów w je-
den zbiorczy model, którego parametry 
odzwierciedlać będą warunki gospoda-
rowania w różnych regionach Francji, 
Belgii, Włoch i Polski. 

Informacje o projekcie dostępne są 
na stronie: https://segae.agrocampus
-ouest.fr/.

Redakcja

SEGAE – zrzut ekranu
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Za nami Noc Innowacji na UR

Kraków, 10 października 2020 r.

Podczas tegorocznej Nocy Innowacji broker 
technologii – mgr inż. Wojciech Przywała 
zaprezentował dokonania oraz bieżące dzia-
łania, jakie są podejmowane w uczelnianym 
Centrum Transferu Technologii. Tytuł we-
binarium brzmiał: „Innowacje i wynalazki 
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie”.

Podczas spotkania on-line zostały 
przedstawione najciekawsze innowacje 
i wynalazki powstałe na Uczelni w mi-
nionym roku. Prezentowane technologie  
i produkty były w głównej mierze efektem 
realizacji projektu „Inkubator Innowacyjno-
ści 2.0”. W ramach tego projektu przepro-
wadzono prace przedwdrożeniowe, których 
celem jest komercjalizacja wyników prac 
B+R.

Noc Innowacji była zwieńczeniem trwa-
jącego od 1 do 10 października Festiwalu 
Cyfryzacji. To największa inicjatywa eduka-
cyjno-technologiczna w Polsce, której głów-
nym celem jest przybliżenie społeczeństwu 
wiedzy na temat nowych technologii i cy-
fryzacji.

Podczas webinarium zaprezentowane zo-
stały następujące wynalazki i innowacje:

• robot  Hugo  (kierownik  projektu: 
dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra,  
prof. UR);

• prototyp  urządzenia  Formeth  –  tech-
nologia bezpośredniego rozkładu ścieków 
formaldehydu i urotropiny (dr inż. Maciej 
Gliniak);

• ekologiczna  folia  furcellaranowa  (dr 
inż. Marzena Zając, prof. UR);

• innowacyjne rozwiązania do stabilizacji 
kul referencyjnych (dr inż. Maria Makuch);

• kula pomiarowa – przyrząd do integra-
cji danych z pomiarów TLS  i UAV (dr hab. 
inż. Bartosz Mitka);

• optymalizacja  fitoremediacji  ścieków 

przemysłowych zawierających chrom (dr 
hab. Joanna Augustynowicz, prof. UR);

• hydrolizat  żelatyny  z  karpia w  formie 
mikrokapsułek do przedłużania trwałości 
ryb i ich przetworów (dr inż. Piotr Kulawik, 
prof. UR);

• projekt „Bezpieczny park” (dr hab. inż. 
Piotr Wężyk, prof. UR);

• wyznaczanie  parametrów  układu 
pneumatycznego stanowiącego wyposaże-
nie głowicy roboczej w sekcji kombajnu do 
zbioru truskawek (prof. dr hab. inż. Sławo-
mir Kurpaska).

Wymienione wynalazki opisywaliśmy 
dokładniej w nr. 5 „Biuletynu” z 2019 r.

Redakcja

Podczas webinarium dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR (Wydział Rolniczo-Ekono-
miczny) zaprezentowała  autonomiczny pojazd Hugo
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METEO 2020, czyli XXXIX Międzynarodowa 
Konferencja Agrometeorologów i Klimatologów

Kraków, 28–29 września 2020 r.

W dniach 28–29 września 2020 r. odbyła 
się w Krakowie – tym razem za pośrednic-
twem internetu – kolejna, XXXIX Między-
narodowa Konferencja Agrometeorologów  
i Klimatologów pod tytułem „Klimat, 
środowisko, gospodarka, społeczeństwo”. 
Tegoroczną konferencję zorganizowała 
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony 
Powietrza na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie we współpracy z Instytutem 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 
w Puławach. Cykliczna konferencja jest 
kontynuacją kontaktów naukowych byłych 
Katedr Meteorologii Rolniczej ówczesnych 
Wyższych Szkół Rolniczych, zainicjowa-
nych przez prof. Mariana Molgę z ośrodka 
poznańskiego w latach 60. XX w. 

W zjeździe wzięło udział 97 osób re-
prezentujących ośrodki dydaktyczno- 
-badawcze i naukowo-badawcze, takie 
jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana  
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 
AGH, IUNG, Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele 
wydziałów, katedr i zakładów naszego kra-

kowskiego Uniwersytetu Rolniczego oraz 
Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszula-
nek we Wrocławiu. Obecni byli także goście 
zagraniczni z Czech, Ukrainy i Grecji.  

Obrady otworzyli prorektor ds. współ-
pracy z zagranicą – prof. dr hab. inż. An-
drzej Sechman, dziekan Wydziału Inży-
nierii Środowiska i Geodezji – prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Gawroński i kierownik 
Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony 
Powietrza – dr hab. inż. Agnieszka Zier-
nicka-Wojtaszek, prof. UR, witając przy-
byłych gości. 

Zgłoszono i zaprezentowano 57 refe-
ratów i doniesień pod zaplanowanym ha-
słem: „Klimat, środowisko, gospodarka, 
społeczeństwo”. Biorąc pod uwagę ilość 
wystąpień, można by je uszeregować na-
stępująco: gospodarka, środowiska, społe-
czeństwo, klimat. Oczywiście zagadnień 
tych nie da się traktować rozdzielnie, są one 
bowiem ściśle ze sobą powiązane. Dlate-
go współczesnym zmianom klimatu wraz  
z ich różnymi powiązaniami i aspektami 
poświęcono prawie połowę, bo 25 wy-
stąpień. Pozostała tematyka dotyczyła 
zagadnień, takich jak: zanieczyszczenia 
powietrza, funkcjonowanie ekosystemów, 
niesprzyjające warunki meteorologiczne  
i zagrożenia cywilizacyjne, problemy wodne 

i gospodarka wodna (32 wystąpienia cha-
rakteryzowały się regionalnym zasięgiem, 
17 krajowym, a 8 globalnym).

Obrady wykazały, że meteorologia rolni-
cza rozszerzyła swoje pierwotne horyzonty  
i zadania badawcze polegające na tworzeniu 
naukowych podstaw pełnego wykorzysta-
nia w szeroko pojętym rolnictwie, sprzy-
jających warunków pogody i klimatu oraz 
zwalczania niesprzyjających dla otrzymania 
wysokich i trwałych wyników produkcji 
roślinnej i zwierzęcej w kierunku otwarcia 
się na problemy ekologiczne, środowisko-
we, gospodarki wodnej, skutków współ-
czesnych zmian klimatu. Agrometeorologia  
i meteorologia stosowana rozwija się w du-
żej mierze przez fakt, że kadry z tej branży  
w coraz większym stopniu zasilają badacze  
z różnorodnym wykształceniem nie tylko 
rolniczym, ale i biologicznym, geograficz-
nym, matematycznym, fizycznym, chemicz-
nym, turystycznym czy planistycznym.

Tekst:  
dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka- 

-Wojtaszek, prof. UR
przewodnicząca Komitetu  

Organizacyjnego Konferencji
kierownik Katedry Ekologii, Klimatologii  

i Ochrony Powietrza
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
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Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech zo-
stał wyróżniony przez Fundację Polcul im. 
Jerzego Bonieckiego „za wieloletnią dzia-
łalność społeczną, w tym propagowanie 
wiedzy historycznej, świadomości pań-
stwowej i narodowej oraz aktywizowanie 
społeczeństwa do wspólnych działań”.

Fundacja Polcul powstała w 1980 r.  
w Australii z inicjatywy Jerzego Boniec-
kiego, przedsiębiorcy z Sydney, społecznika  
i publicysty. Na założenie Fundacji prze-
kazał on w 1980 r. znaczną część swojego 
majątku, do którego doszedł jako właściciel 
firmy Stolat Pty Ltd. Suma ta stała się po-
czątkiem kapitału wieczystego, z którego 
odsetek przyznawane są rokrocznie nagro-
dy. Na dochody Fundacji składają się od-
setki od zainwestowanego kapitału powięk-
szanego przez ewentualne dary czy zapisy.

Celem Fundacji Polcul jest wyróżnia-
nie indywidualnych osób w Polsce, które 
czynnie angażują się w tworzenie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a także swą 
postawą i działalnością wyrażają posza-
nowanie i tolerancję dla innych, poświę-
cają swój czas i energię dla wspólnego 
dobra oraz podejmują inicjatywy służące 
demokracji i budowaniu społeczności 
lokalnych. Wyboru laureatów dokonuje 
kapituła na podstawie wniosków przygo-
towanych przez konsultanów Fundacji. 
Wszystkie osoby pracujące na rzecz Fun-
dacji czynią to charytatywnie – Fundacja 
nie wypłaca żadnych wynagrodzeń.

Prof. Kazimierz Wiech od wielu lat 
działa aktywnie na rzecz promocji Uczelni 
w kraju i za granicą poprzez organizację 
Ogólnopolskich Dni Owada oraz Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku. Obe inicjatywy 
powstały dzięki jego osobistemu zaanga-
żowaniu. Jest wybitnym entomologiem, 
znawcą ochrony roślin, a jednocześnie 
wybitnym animatorem kultury, m.in. 
założył Chór Męski AGRICOLA Kra-
kowskiego Środowiska Akademickiego 
przy Uniwersytecie Rolniczym. Również  
z jego inicjatywy powstał Chór Uniwersy-
teu Rolniczego, a także tradycja spotkań 
przedświątecznych, które z pasją prowadzi.

W czerwcu 2020 r. prof. Wiech otrzy-
mał od Uniwersytetu Rolniczego Złotą 
Odznaką za Wybitne Zasługi dla Uczelni. 
Wcześniej został uhonorowany medalem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio 
quam vis”, a także Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja

Prof. Kazimierz Wiech wyróżniony przez 
Fundację Polcul im. Jerzego Bonieckiego
Warszawa, 29 maja 2020 r.

Prof. Kazimierz Wiech podczas Ogólnopolskich Dni Owada w 2018 r.

Dyplom dla prof. Kazimierza Wiecha od Fun-
dacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego
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Uniwersyteckie Święto Plonów 2020

Prusy, 5 września 2020 r.

5 września w Rolniczym Gospodarstwie 
Doświadczalnym w Prusach odbyło się 
Święto Plonów z udziałem przedstawicieli 
władz Uczelni: obecnych, reprezentowa-
nych przez prorektora ds. ogólnych 
– prof. Andrzeja Lepiarczyka, oraz 
minionej kadencji w osobach: JM prof. 
Włodzimierza Sady – dotychczasowego 
rektora i prof. Krzysztofa Ostrowskie-
go – byłego prorektora ds. organizacji  
i rozwoju Uczelni. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli: pani Izabela Stefań-
czyk – zastępca dyrektora Małopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pani 
sołtys Prus – Elżbieta Konieczna.

Podczas uroczystości kierownik RGD 
w Prusach – mgr inż. Jerzy Jaskiernia 
przekazał na ręce prof. Andrzeja Le-
piarczyka – prorektora ds. ogólnych 
UR dożynkowy bochen chleba (który jak 
co roku wypiekła piekarnia Złoty Kłos  
z Dobczyc). Piękny wieniec przygotowa-
ło miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,  
a oprawę muzyczną święta zapewniła ka-
pela ludowa Maszkowiacy.

Tekst i zdjęcia: Jacek Okarmus

Kierownik  Rolniczego  Gospodarstwa  Doświad-
czalnego w Prusach – mgr inż. Jerzy Jaskier-
nia  podał  informacje  o  zbiorach.  Rekordowe 
okazały się plony buraka cukrowego i kukurydzy 
(zbierane  w  listopadzie  2019  r.):  plon  buraka 
cukrowego wyniósł 99 t/ha, a kukurydzy na na-
siona w przeliczeniu na suche ziarno (wilgotność 
14%) 14 t/ha. Natomiast plon rzepaku ozimego 
to 4,2 t/ha, pszenicy ozimej – 6,5 t/ha, a pszenicy 
jarej – 7 t/ha (wpływ suszy na jesieni 2019 r. i na 
wiosnę 2020 r.), a owsa – 6 t/ha.

Kapela ludowa Maszkowiacy

Kierownik RGD w Prusach – mgr inż. Jerzy Jaskiernia przekazał na ręce prof. Andrzeja Lepiar-
czyka – prorektora ds. ogólnych dożynkowy bochen chleba
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Uroczystość przebiegała w miłej i wesołej atmosferze; od lewej: prof. Krzysztof Ostrowski – były prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni, prof. 
Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych, Izabela Stefańczyk – zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, JM prof. Wło-
dzimierz Sady – były rektor UR i mgr inż. Jerzy Jaskiernia – kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR w Prusach

Uczestnicy Uniwersyteckiego Święta Plonów 2020
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Uczelnie w obliczu pandemii – dyskusja 
krakowskich rektorów
Kraków, 7 października 2020 r.

7 października  JM Rektor  Uniwersy-
tetu Rolniczego, dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR, uczestniczył w zorga-
nizowanej w Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie debacie rektorów kra-
kowskich uczelni, której tematem były 
wyzwania, jakie stoją przed uczelniami 
w dobie pandemii. Rektorów do wspól-
nej debaty zaprosili: JM prof. Jerzy Lis 
– rektor AGH oraz redaktor naczelny 
Radia Kraków – Mariusz Bartkowicz. 
Dyskusję poprowadził redaktor Jacek 
Bańka z Radia Kraków.

Nowy rok akademicki na większo-
ści uczelni rozpoczął się w formie hy-
brydowej. Ta formuła rodzi wiele pytań  
i wątpliwości, dlatego stała się ona głów-
nym tematem rozmów. Dyskutowano  
o tym, jak uczelnie radzą sobie w obliczu 
pandemii, co się zmieniło, jakie są wady, 
ale i zalety rozwiązań, do których uczel-
nie zostały zmuszone.

Rozmawiano m.in. na temat jakości  
i efektywności studiowania w trybie 
zdalnym i hybrydowym, kapitale kultu-
rowym i społecznym zdobywanym przez 

studentów podczas odbywania studiów  
w murach uczelni, a także wpływie pan-
demii na badania naukowe i konieczności 
wprowadzenia zmian w ustawie Prawo  
o szkolnictwie wyższym. Zaakcentowano 
ogromne znaczenie relacji mistrz – uczeń,  
a także roli uczelni w wychowaniu stu-
dentów. Rektor UR – dr hab. inż. Syl-
wester Tabor, prof. UR,  podkreślił, iż na 
Uniwersytecie Rolniczym większość zajęć 
opiera się na obserwacji zjawisk w przyro-
dzie, gdzie dużą rolę odgrywa sensoryka, 
a więc nie da się całkowicie zrezygnować 

Spotkanie odbyło się w holu budynku głównego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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z nauczania tradycyjnego na rzecz zdal-
nego, a należy modyfikować sposób pro-
wadzenia zajęć, dostosowując się do wy-
magań obecnych czasów. Dyskutowano 
też na temat sytuacji finansowej  krakow-
skich uczelni, kosztów ich działalności,  
a także spadku dochodów własnych wy-
wołanych skutkami ogłoszenia pandemii. 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego wspo-
mniał o stratach związanych z wpływami 
z działalności akademików, pojawieniu 
się konieczności udostępniania labora-
toriów do realizacji prac dyplomowych 
(do tej pory część prac była wykonywana  
w przedsiębiorstwach), a także wzroście 
kosztów przygotowania materiałów dy-
daktycznych, które teraz należy dodat-
kowo zarejestrować, co rodzi kolejne wy-

datki. Rektor mówił też o konieczności 
zintensyfikowania współpracy z przed-
siębiorstwami, a także o konieczności 
wprowadzenia korekt w ustawie Prawo  
o szkolnictwie wyższym.

W debacie udział wzięli rektorzy 
dziewięciu krakowskich uczelni: AGH, 
Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk 
Pięknych, Politechniki Krakowskiej, Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskie-
go im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Pe-
dagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego.

Tekst: mgr inż. Izabella Majewska 
rzecznik prasowy UR

Fotografie: Dorota Grzegorczyk 
KSAF AGH

Bartosz Jasiecki mistrzem Polski  
w strzelectwie sportowym
Wrocław, 1–4 października 2020 r.

W dniach 1–4 października na obiek-
tach Wojskowego Klubu Sportowego 
„Śląsk” Wrocław odbyły się Mistrzostwa 
Polski kobiet i mężczyzn w strzelectwie. 
Złoty medal w indywidualnym kon-
kursie w konkurencji „50 m karabin 60 
strzałów leżąc” wywalczył pan Bartosz 
Jasiecki, reprezentujący barwy Zawi-
szy Bydgoszcz. W tej samej konkurencji  
w klasyfikacj zespołowej triumfował ze-
spół Zawiszy, zatem pan Bartosz i tu zdo-
był złoto. Również w rywalizacji zespo-
łowej – jako członek bydgoskiego klubu 
– Bartosz Jasiecki zdobył też dwa medale 
srebrne w konkurencjach: „50 m karabin 
3 × 40 strzałów” oraz „10 m karabin pneu-
matyczny 60 strzałów”.

Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor,  
prof. UR

Na najwyższym podium Bartosz Jasiecki (Zawisza Bydgoszcz); fot. ze strony: https://www.facebook.com/
BibliotekaGlownaURKrakow
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Sukces Pauliny Górak na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

Supraśl, 23–24 października 2020 r.

Rywalizacja studentek podczas AMP w Supraślu; fot. Krzysztof Karpiński Zwyciężczynie biegu na 3 km: na 2. stopniu 
podium Paulina Górak; fot. ze strony https://
cwfis.us.edu.pl/

23 i 24 października w Supraślu na Podla-
siu odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Biegach Przełajowych. Męż-
czyźni rywalizowali na dystansach 4,5  
i 9 km, kobiety zaś na trasach o długości 
3 i 6 km. W biegu na 3 km reprezentant-
ka Uniwersytetu Rolniczego – Paulina 
Górak zdobyła 2. miejsce, ustępując 
Elizie Megger z Uniwersytetu Śląskiego; 
3. miejsce zdobyła Aleksandra Płocińska  
z SGGW w Warszawie.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw 
wśród kobiet triumfował Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przed  
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach  

i krakowską Akademią Górniczo-Hut-
niczą, wśrod mężczyzn najlepsi okazali 
się reprezentanci Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, wyprzedziwszy 
Akademię Górniczo-Hutniczą i Aka-
demię Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie.

Głównym sponsorem Akademickich 
Mistrzostw Polski jest Grupa LOTOS,  
a impreza dofinansowana była ze środ-
ków Ministerstwa Sportu. Patronat hono-
rowy nad mistrzostwami objęli marszałek 
województwa podlaskiego Artur Kosicki 
oraz burmistrz gminy Supraśl Radosław 
Dobrowolski.

Gratulujemy sukcesu pani Paulinie 
Górak, cieszymy się też z osiągnięć pozo-
stałych sportowców z Krakowa, zwłasz-
cza że w mistrzostwach wystartowało aż 
316 studentek i studentów z prawie 40 
uczelni!

Redakcja
(na podstawie  informacji prasowej AZS)
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W następnym numerze:

urk.edu.pl

•    Małopolska Noc Naukowców na Uniwersytecie Rolniczym
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